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VOORWOORD
Toen het kunstmestgebruik ingang begon te vinden in de
practijk en verrassende resultaten aan de dag traden, is wel eens
gemeend dat voor de verschillende gronden het verschil in vrucht
baarheid zou komen te vervallen. Het zou slechts een kwestie van
toediening van bepaalde stoffen zijn om overal tot een even hoge
opbrengst te komen.
In de loop der jaren is wel gebleken dat de opbrengst, die een
bepaalde grond in hoeveelheid en kwaliteit geeft, ook nog van
andere factoren afhankelijk is.
Uit de ervaringen der laatste jaren blijkt opnieuw dat de
structuur van de bodem en vooral die van de dieper gelegen lagen
van nog veel meer belang is. Daarmede hangt immers in zeer sterke
mate de watervoorziening samen, een factor in het leven van de
plant waaraan tot nu toe onvoldoende aandacht is geschonken.
Het is de grote verdienste van Prof. Dr C. H. Edelman, dat hij
het werk op dit gebied van wijlen Dr Ir W. A. J. Oosting zo
krachtig heeft voortgezet en erin is geslaagd hiervoor in brede
kringen belangstelling te wekken. Het karteren van de bodem is
voor velen reeds een vertrouwde zaak geworden en de practijk
ziet met verlangen uit naar een verdere ontwikkeling van de werk
zaamheden van de Stichting voor Bodemkartering, zoals deze na
de bevrijding als zelfstandige instelling door de Minister van Land
bouw in het leven werd geroepen.
Steeds duidelijker blijkt, dat bij het stichten van bedrijven niet
altijd voldoende op de natuurlijke geschiktheid van de bodem voor
de betreffende teelten is gelet. Dit heeft tengevolge dat kapitaal en
arbeid niet rationeel worden aangewend.
Het is dan ook een groot Nederlands belang om te bereiken
dat het inzicht en de kennis wat betreft de eigenschappen van de
grondsoorten en de eisen die de gewassen stellen, worden ver
meerderd.
Een gelukkige gedachte dus van Prof. Edelman om naast de
meer wetenschappelijke en uitvoerige publicaties, zoals die van
wege de Stichting worden uitgegeven, ook een eenvoudiger serie
uit te doen gaan.
Deze serie, die de titel draagt „Boor en Spade", kan een goede
schakel vormen tussen het werk van de Stichting en al degenen, die
bij de Nederlandse bodem rechtstreeks belang hebben.
De Voorzitter van het Bestuur der
Stichting voor Bodemkartering,
Ir A. W. VAN DE PLASSCHE
Voorjaar 1947.
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PREFACE
In the preface attention is given to the importance of modern
Soil surveying in Holland, as developed by Dr Ir W. A. J. Oosting
and continued after his death by Prof. Dr C. H. Edelman and his
followers.
Prof. Edelman's great credit is to have stimulated a wide
public interest in soil surveying. A purpose, to which also this book
will be able to contribute.
The Chairman of the Board of the
Soil Survey Institute,
Ir A. W. van de Plassche

XII

INLEIDING TOT HET EERSTE DEEL
De hoofdtaak van de Stichting voor Bodemkartering bestaat
in 'het vervaardigen van bodemkaarten.> Het ligt in de bedoeling,
dat de samen te stellen kaartén met uitvoerige begeleidende teksten
zullen worden gepubliceerd in een reeks onder de'titel „Bodem
kartering in Nederland". De bedoelde reeks zal moeten worden
beschouwd als de voornaamste publicistische uiting van de mede
werkers van de Stichting voor Bodemkartering.
Toch kunnen wij ons niet beperken tot het publiceren van
grote rapporten. De ervaring van de laatste jaren heeft dat duide
lijk geleerd. Talrijk waren de voordrachten, die onze medewerkers
en wijzelf over onderwerpen betreffende bodemkartering hielden.
Vaak werden de teksten van deze voordrachten gepubliceerd. Op
deze wijze werden uitingen van onze groep op de meest uiteen
lopende plaatsen vastgelegd. Hoewel wij ons hebben verheugd
over de belangstelling, die uit de talrijke verzoeken tot het houden
van voordrachten en het schrijven van artikelen bleek, is op deze
wijze een toestand ontstaan, die in genen dele kan bevredigen.
Vele artikelen verschenen op plaatsen, waar ze zeer slecht toe
gankelijk zijn. Het gevolg is, dat zij niet geraadpleegd worden,v
hoewel er vaak originele zienswijzen in ontwikkeld zijn. Wel ont
ving de Stichting voor Bodemkartering in de regel een aantal over
drukken, die onder bestuursleden, medewerkers en relaties kónden
worden verspreid, maar deze faciliteit was toch niet voldoende om
onze geschriften toegankelijk te maken voor allen, die er belang bij
hebben. Wij denken daarbij ook aan onze talrijke Wageningse
leerlingen, die onder de huidige omstandigheden veelal onkundig
blijven van onzè publicaties.
Al deze overwegingen hebben geleid tot het verschijnen van
dit boek. Het heeft de vorm van een jaarboek, maar wij nemen nie:t
op ons, volgende delen inderdaad jaarlijks te doen verschijnen. Wij
zouden ons een vrije opeenvolging van delen willen voorbehouden.
Dit boek biedt allereerst een aantal gegevens over organisatie,
doel, werkwijze en werkzaamheid van de Stichting voor Bodem
kartering. Voorts bevat het een aantal verslagen van medewerkers
van de bodemkartering, naar hun werkgebieden gerangschikt. Veel
van de inhoud van deze verslagen is origineel. Daarna volgt de
bloemlezing uit de verspreide publicaties van onze groep uit de
jaren 1944-1946. Bij deze bloemlezing willen wij nog opmerken, dat
het niet mogelijk was, de keuze zodanig te treffen, dat alle her
halingen vermeden zijn.
Tenslotte bevat het boek nog een zeer gewaardeerde bijdrage
van Prof. A. Kruidhof, die nog niet eerder gepubliceerd is. Wij •
verwachten, dat dit voorbeeld in volgende delen tot veel navolging
aanleiding zal geven.
Alles tezamen geeft dit boek in bonte verscheidenheid een
beeld van de snelle ontwikkeling van de bodemkartering in Neder
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land, waar deze wetenschap, na een moeilijk begin, thans een op
merkelijke bloei vertoont.
j
De titel van dit boek is enigszins symbolisch voor de werk
zaamheden van de veldbodemkundigen. Boor en spade zijn de
voornaamste hulpmiddelen van de veldbodemkundige. Het behoeft
echter nauwelijks te worden betoogd, dat de bodemkunde evenals
alle andere wetenschappen niet in de hulpmiddelen, maar in het
menselijk verstand wortelt. Het zijn denkkracht, verbeeldingskracht
en werkkracht, voorts liefde en geestdrift voor het onderwerp, die
tot belangrijke resultaten in ae bodemkunde leiden en niet de in
grediënten, hoe noodzakelijk deze ook zijn.
Nagenoeg alle bijdragen in dit boek zijn voorzien van een
korte samenvatting in de Engelse taal. Wij hopen op deze manier
onze zienswijzen en resultaten ook in het buitenland bekend te
maken.
Moge het boek velen bereiken en daardoor aän zijn bestem
ming beantwoorden.
De Directeur van de
Stichting voor Bodemkartering
Prof. Dr C. H. Edelman.

INTRODUCTION TO THE FIRST VOLUME
Of all areas in Holland to be surveyed a description with soil
maps will be published in a special series under the title of „Soil
Survey of Holland". Apart from this, many lectures and articles
Were published in various periodicals, which are often difficult to
obtain. For this reason the main shorter publications will from
time to time be brought together in a series called. „Auger and
Spade", of which this booklet is the first part. At the same time it
contains a report of the work of the Soil Survey Institute and a
few not yet published contributions.
Practically all contributions have a summary in English. In
this way we hope to disseminate our opinion and results also
abroad.
The Director of the
Soil Survey Institute,
Prof. Dr C. H. Edelman.
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HOOFDSTUK I
De Stichting voor Bodemkartering sedert haar oprichting
tot 31 December 1946
door
Ir P. Buringh
Reeds in het midden der vorige eeuw werden er pogingen
aangewend om te komen tot een kartering van de Nederlandse
gronden. Het bleek echter spoedig, dat men in de wetenschap nog
niet vér genoeg gevorderd was om een volledige bodemkundige
kaart te kunnen maken; vandaar dat men zich eerst ging toeleggen
op het maken van een geologische kaart. De bekende kaart van
Staring, die thans nog de basis vormt voor alle schoolatlassen en
wandkaarten, was daarvan het resultaat. Daarnaast werden in de
loop der jaren door diverse onderzoekers kaarten gepubliceerd van
verschillende delen van ons land, die soms een aardig beeld gaven
van de bodemgesteldheid. De vooruitgang van de wetenschap
maakte het tenslotte nodig de geologische kaart te herzien en zo
begon de tweede geologische kartering van Nederland vlak na de
eerste wereldoorlog.
Een reeks van kaarten op schaal 1:50.000 zag het licht en het
geheel nadert thans zijn voltooiing. Hoewel deze geologische kaart
ook Voor onze landbouw belangrijk is, geeft zij toch lang niet alles
wat de landbouwkundigen nodig hebben, vandaar dat in deze
kringen de behoefte aan een meer bodemkundige kaart werd ge
voeld.
In het begin van deze eeuw ontstonden de eerste bodemkun
dige kaarten in Rusland, Duitsland en Amerika, in welke landen
de bodemkartering spoedig een belangrijke plaats ging innemen.
De nieuwe richting in het bodemkundig onderzoek deed ook in
andere landen haar intrede.
In Nederland was het de Wageningse bodemkundige Dr Ir
W. A. J. Oosting die als eerste de bodemkartering ter hand nam.
Hij verrichtte een groot aantal voorstudies vooral in de omgeving
van Wageningen, waar hij als assistent aan de Landbouw Hoge
school was verbonden. Vele landbouwkundige studenten trokken
profijt van zijn kennis en de methoden, die door Dr Oosting werden
ontwikkeld, vonden ook bij de karteringen in Nederlands Indië
spoedig ingang.
Oosting overleed helaas in September 1942. Zijn werk, waar
voor steeds meer belangstelling ontstond, werd voortgezet door
Prof. Dr C. H. Edelman, hoogleraar in de geologie en regionale
bodemkunde aan de Landbouw Hogeschool, aan wiens laborato
rium Dr Oosting reeds jaren verbonden was en door enkele oud
leerlingen, die zich later bij Prof. Edelman aansloten.
De studie der regionale bodemkunde trok in de laatste jaren
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vóór de tweede wereldoorlog onder de Wageningse studenten
steeds mèer belangstelling. Toen dan ook het studeren in Wageningen in Januari 1943 door de maatregelen der bezetting onmoge
lijk werd gemaakt, waren er dadelijk verschillende enthousiaste
leerlingen te vinden, die met hun hoogleraar het veld introkken om
te karteren.
Op 15 Februari 1943 is de kiem voor de Stichting voor Bodem kartering gelegd. Prof. Edelman trok op deze dag, vergezeld van
zijn college-assistent, de heer K. J. Hoeksema, naar de Bommelerwaard en begon met de studie en de opname in het veld. Het
verder verloop der werkzaamheden en de uitbreiding daarvan werd
reeds eerder door Prof. Edelman beschreven (1943), terwijl ook
in de aparte" verslagen der karteringen in hoofdstuk 5 hierop nader
wordt ingegaan.
Gedurende de jaren 1943, 1944 en begin 1945 werden met de
verschillende karteringen opmerkelijke resultaten bereikt en reeds
spoedig bleek welk een enorme steun de ménsen van praktijk en
wetenschap van verschillende bedrijfstakken aan de verkregen uit
komsten hadden.
Toen dan ook na de bevrijding een overzicht van al het werk
kon worden verkregen, bleek het gewenst een organisatie in het
leven te roepen, die de centrale leiding van de bodemkartering zou
krijgen. Vele besprekingen moesten worden gevoerd en allerlei
moeilijkheden worden overwonnen. De jonge medewerkers gingen
intussen gestadig door en breidden, hun karteringen uit, daarbij aan
ieder belangstellende tonend wat reeds gedaan en bereikt was.
Qp het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening werd steun verkregen Van verschillende Hoofden van
•Diensten, hetgeen tenslotte leidde tot de oprichting van de Stich
ting voor Bodemkartering. De iiotariële acte werd op 24 Augustus
1945 te Den Haag getekend. Daarmede was de lang verwachte
organisatie verkregen en kon men met de opbouw van een centrale
leiding beginnen.
Dé grote steun, die in deze moeilijke maanden werd verkregen
van de Directeur van dé Tuinbouw, Ir A. W. van de Plassche,
later voorzitter van het Bestuur van de Stichting en van verschil
lende ambtenaren van deze Directie mag hier niet onvermeld
blijven. Een woord van dank aan de heer Burg is hier eveneens op
zijn plaats. Doch ook op andere afdelingen verkregen wij alle
medewerking. De heren Grefe en de Coole van de Afdeling Comp
tabiliteit gaven ons vele adviezen, waarvoor de Stichting voor
Bodemkartering hun dankbaarheid verschuldigd is. Dé belangrijke
karteringsopdrachten van de Rijksdienst voor Landbouwherstel in
Zeeland en in Gelderland gaven dadelijk een enorme uitbreiding
aan het werk.
Van alle kanten kwamen de oude medewerkers na de be
vrijding weer naar Wageningen terug en zonder aarzelen trokken
zjj naar 4e gebieden die gekarteerd moesten worden. Het werk
moest vooral in het begin onder moeilijke omstandigheden en vaak

•
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met primitieve middelen beginnen, terwijl soms maanden öp salaris
etc. moest worden gewacht. Maar men werkte en wist, dat alles in
orde zou komen, hetgeen dan ook gebeurde toen de Stichting voor
Bodemkartering in de huidige vorm werd opgericht.
Het doel van deze Stichting is omschreven in haar statuten,
die in hoofdstuk V staan vermeld. Hieruit blijkt, dat de Stichting
voor Bodemkartering in de eerste plaats bodemkarteringen zal uitvoeren in opdracht van het Departement van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening; daarnaast kunnen ook anderen opdraçhten,
geven. De methode van bodemkartering stond in 1945 nog geens
zins vast, ofschoon alle karteringen wel berustten op een bepaald
hoofdprincipe. In verschillende landen en x>ok in ons land werd in
vroegere jaren reeds gekarteerd. Vooral in het buitenland ontwik
kelden zich bepaalde „scholen" en het was daarom gewenst de
Stichting voor Bodemkartering tevens op te dragen om de ver
schillende methoden te bestuderen en te beproeven, opdat men over
enige jaren, wanneer b.v. hét gehele land zal moeten worden opge
nomen, weet volgens welke principes men te werk zaT moeten gaan.
Bij alle werken, die onderhanden werden genomen, bleek over
duidelijk welke achterstand er in Nederland was in te halen en hoe
gering onze kennis van de vaderlandse bodem eigenlijk nog was.
In elk gebied moet dus allereerst een studie van de bodem
gesteldheid in regionaal verband worden gemaakt, alvorens met
het eigenlijke karteringswerk kan worden begonnen. Het maken
van deze studie en het geven van algemene adviezen op het gebied
der regionale bodemkunde behoren dus eveneens tot de taak dér
Stichting.
Is de bodem vafi een bepaalde streek nu beschreven en in
kaart gebracht, dan eindigt daarmee niet de taak van de bodem
kartering. Het werk is n.l. gemaakt voor de praktijk en het kan
tevens dienen als grondslag voor het maken van verdere plannen
en studies. De bodemkundigen dienen er tevens voor te zorgen,
dat hun werk dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgemeenschap.
Zij moeten het gebruik van de bodemkaarten bevorderen, wat geen
gemakkelijke opgaaf is, doch de moeite hieraan besteed, " wordt
dubbel béfoond.
Nadat in de voorzomer van 1945 verschilfende besprekingen
op het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning waren gevoerd en de Stichting voor Bodemkartering tenslotte
was opgericht benoemde Zijne Excellentie de Minister van-Land
bouw een bestuur orfder voorzitterschap van ïr A. W. van de
Plassche, Directeur van de Tuinbouw. Dr Ir M. J. Boerendónk,
Hoofd van dé Afdeling Grond- en Pachtzaken werd Secretaris
penningmeester en Ir F. P. Mesü, Directeur van de Cultuurtech
nische Dienst, vice-voorzitter, terwijl nog enige andere hoofdambte
naren, wier namen in de statuten (hoofdstuk V) worden genoemd,
als leden in dit Bestuur zitting namen. Mede als gevolg van de uit
breiding der werkzaamheden ontstond behoeffe het Bestuur met
nog enige leden uit te breiden, zodat alle belanghebbende Diensten

en instanties daarin vertegenwoordigd werden. De samenstelling
van het tegenwoordig Bestuur is vermeld in de technische gegevens
van hoofdstuk V.
In de eerste officiële vergadering deelde de voorzitter mede,
dat op voorstel van het Bestuur de Minister Prof. Dr C. H. Edel
man tot Directeur van de Stichting voor Bodemkartering had be
noemd.
Het werk in de verschillende karteringsgebieden ging intussen
gestadig door, op organisatorisch gebied was echter een grote
achterstand in te halen, doordat de centrale leiding van de binnen
dienst geheel van de grond af moest vorden opgebouwd. Grote
steun ondervond Prof. Edelman daarbij van één zijner oudste mede
werkers, Ir H. Egberts, die bijna dag en nacht in de weer was om
vele regelingen te treffen.
Een tekenaar en een typiste werden aangesteld. Dezen genoten
voorlopig gastvrijheid in het Laboratorium voor Geologie, Minera
logie en Regionale Bodemkunde der Landbouw Hogeschool, om
later naar het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt
te verhuizen.
De drukke bezigheden van de Directeur in verband met zijn
hoogleraarschap en zijn functie in het College van Rector Magni
ficus en Assessoren van de Landbouw Hogeschool maakten het
wenselijk een Secretaris van de Directie aan te stellen. Dr Ir J. G.
Ossewaarde nam deze taak enkele maanden waar, waarna schrijver
dezes per 1 Januari 1946 als zodanig werd aangesteld.
Inmiddels was het gelukt een pand aan de Hinkeloordse weg
te Wageningen te huren, dat per 1 December 1945 werd betrokken.
Door de oorlog was dit huis echter vrij ernstig beschadigd, zodat
er gedurende de eerste maanden slechts één kleine kamer gebruikt
kon worden, waar zowel de secretaris als de tekenaar en de beide
typistes hun werk moesten verrichten. Doch langzamerhand kwam
ook hierin verbetering.
Alvorens verder te gaan is het goed nog even stil te staan bij
de organisatie van de Stichting voor Bodemkartering. In het voor
gaande memoreerden wij reeds, dat deze wordt geleid door een
Bestuur, dat ongeveer zesmaal per jaar in Den Haag op het Depar
tement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vergadert.
Deze vergaderingen worden ook door de Directeur en de Secretaris
bijgewoond. Na afhandeling van de huishoudelijke onderwerpen
houdt Prof. Edelman meestal een voordracht over de nieuwste
resultaten der bodemkartering en over de daaruit voortvloeiende
consequenties.
De leiding van het werk en van het personeel is in handen ge
legd van de Directeur, die daarin wordt bijgestaan door zijn Secre
taris, die speciaal is belast met de technische en organisatorische
uitvoering. Daarnaast eist de wetenschappelijke leiding van de
Directeur veel tijd. Alle karteringsobjecten worden verschillende
malen door hem bezocht. De Directeur stelt zich daarbij op de
hoogte van de stand en de gang der werkzaamheden, helpt moei
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lijke problemen oplossen en stelt met de karteringsleiders vast wat
en hoe er gekarteerd zal wordenden wat er op de kaarten zal
worden aangegeven. Door het grote aantal karteringsgebieden,
verspreid over verschillende delen van ons land, is dit voorwaar
geen gemakkelijke taak. Daarnaast moest de Directeur ook vele
besprekingen bijwonen, voordrachten houden en publicaties
schrijven.
Zijn secretaris stond hem daarin bij en leidde de organisatie
in de binnendienst, die zich vrij snel uit moest breiden om de ach
terstand in te lopen. Toen het geheel zich enigszins consolideerde
en de Overheid een jaarlijkse financiële steun toezegde, benoemde
het Bestuur een administrateur. Deze leidt de administratie en de
boekhouding en is tevens belast met het dagelijkse toezicht op het
kantoorpersoneel van de binnendienst. Voor de boekhouding is een
jonge boekhouder aangesteld.
Over de financiën kan in grote trekken het vólgende worden
meegedeeld. Naast de bijdrage van het Departement van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening in de algemene kosten en in
die van het wetenschappelijke onderzoek van nieuwe karterings
gebieden, ontvangt de Stichting voor Bodemkartering van haar
opdrachtgevers de kostende prijs van de uitgevoerde werken. Het
maken van winst wordt niet beoogd. In tegenstelling met Rijks
diensten heeft een semi-officiële dienst als de Stichting voor Bo
demkartering dus de taak precies de kosten van elke opdracht
te weten. In nauwe samenwerking met de deskundigen van de
Afdeling Comptabiliteit werd daarom een modern boekhoud
systeem opgezet, dat het mogelijk maakt van elke opdracht een
gespecificeerde kostprijsberekening over te leggen.
Ook de tekenkamer moest een uitbreiding ondergaan. Een
tweede tekenaar werd aangesteld. Voor de Bodemkartering is het
tekenwerk der bodemkaarten van groot belang. Van verschillende
delen der karteringsobjecten werden dan ook reeds voorlopige
kaarten getekend en aan de belanghebbenden verstrekt. Soms was
de behoefte aan de bodemkaart zo groot, dat de kladkaarten uit
het veld reeds ter beschikking van andere diensten moesten worden
gesteld. Het kaartmateriaal van Nederland is dikwijls vrij slecht.
Alleen reeds het verkrijgen van kaarten, die voor de veldopname
moeten worden gebruikt, geeft veel zorg. De eisen, die men aan de
bodemkaart mag stellen wanneer deze in druk wordt uitgegeven
zijn niet alleen, dat zij bodemkundig verantwoord is, doch ook de
grondslag van de kaart, waarop de bodemkundige gegevens wor
den getekend, moet goed zijn.
Nadat de Secretaris zelf lange tijd de tekenkamer had geleid,
benoemde het Bestuur een Chef-tekenaar, die volledig met de
kaart-technische zaken op de hoogte is en die nu tot taak heeft te
zorgen voor eersterangs kaartwerk. Voor hen, die weten wat dit
betekent is het duidelijk, dat dit een moeilijke opgaaf is. Veel
kaartenstudie wordt vereist om ook dit voor ons zo belangrijk werk
tot een goed einde te brengen. Het tekenpersoneel zal het komende

7

Jaar ook nog aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Een goede
kern is échter gevormd. De ruimte in het gebouw is te gering, speciaal voor onze
tekenafdeling; daarbij bestaan er geen behoorlijke opbergruimten
voor het kaartmateriaal. Er dient te worden uitgezien naar een
ruimere behuizing, hoewel de inrichting van de huidige nog nauwe
lijks is voltooid. Voor de reeds ondervonden medewerkipg van de
Rijksgebouwendienst zijn we zeer erkentelijk.
Door het aanstellen van de Administrateur en later ook van
de Chef-tekenaar, kon de Secretaris zich meer aan de algemene
zaken gaan wijden, hetgeen de verdere uitböuw van de dienst weer
ten goede kwam. Van verschillende zijden ontving de Stichting voor Bodemkartering belangrijke boeken, tijdschriften en andere publicaties.
Vele land- én tuinbouwbladen sturen ons hun wekelijkse of
maandelijkse uitgaven. Met de inrichting van een bibliotheek kon
dan ook een begin worden gemaakt. Wij stellen ons echter geheel
op het standpunt, dat wij alleen voor ons belangrijke boekwerken
en periodieken in onze bibliotheek zullen opnemen. De Centrale
Bibliotheek der Landbouw Hogeschool en de Bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te Den
Haag beschikken over zoveel algemene literatuur, dat de Stichting
voor Bodemkartering zich niet op het verzamelen hiervan zal toeleggen.
De grote wetenschappelijke belangen van de bodemkartering
maken het echter nodig, dat de Stichting voor Bodemkartering
precies op de hoogte is van alle publicaties, die er in Nederland
verschijnen en voor ons regionaal onderzoek van belang zijn. Daar
om hechten wij grote waarde aan een uitstekend documentatie
systeem. Voor een overzicht van de buitenlandse bodemkundige
literatuur maken wij een dankbaar gebruik van de hiervoor be
staande refererende tijdschriften, die de gehele wereldliteratuur
omvatten.
~
Door de -welwillende medewerking van Mevrouw Oosting
hebben wij, in afwachting van een definitieve regeling, reeds thans
de beschikking gekregen over de.bibliotheek van wijlen haar echt
genoot Dr Ir W, A. J. Oosting.
Met medewerking van het Militair Gezag ontving de Stichting
voor Bodemkartering van de Geallieerde legerautoriteiten in ons
land een zeer grote collectie luchtfoto's van Nederland, dié ge
durende dé oorlogshandelingen in 1944 en 1945 door de Geallieer
de Luchtmacht in de frontgebieden werden opgenomen. Deze unieke
fotocollectie wordt in een speciaal daarvoor ingericht archief op
geborgen. Met het registreren, catalogiseren en opbergen van de
enorme hoeveelheid foto's zijn wij nog niet gereed. Regelmatig
werken er één of twee meisjes aan dit archief, één der meest
waardevolle bezittingen van de Stichting voor Bodemkartering.
Wij beschikken niet over duplicaten, noch over negatieven, zodat
grote voorzichtigheid met dit materiaal geboden is. Wel worden
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er luchtfoto's uitgeleend aan diensten, die hiervan een serieus ge- *
bruik wensen te maken. In de afgelopen periode konden velen deze
foto's reeds benutten bij hun werk.
Naast de Directie, de Administratie, de Bibliotheek, de Tekenafdeling en de Archieven vinden ook nog enige wetenschappelijke
medewerkers in algemene dienst een plaats in ons gebouw.
De wetenschappelijke staf van medewerkers breidde zich
allengs uit. Bij de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering
hadden de meeste medewerkers hun studie aan de Landbouw
Hogeschool nog niet geheel voltooid. De Hogeschool zelf herstelde
zich na de bevrijding vrij snel en in het volgende studiejaar konden
de meeste medewerkers hun studie beëindigen, terwijl zij bleven
doorwerken aan hun karteringsopdrachten in de toen nog zeer on
toegankelijke oorden ver buiten Wageningen.
Over hun werk vertellen de karteringsleiders zélf in hoofd
stuk II. Uit deze korte bijdragen krijgt men tegelijk een indrukover hün dienstverband met de Stichting.
Voor de opdrachten, die tijdens de oorlog en daarna werden
gegeven, moesten de medewerkers in dienst treden bij de instantie,
die de opdracht verstrekte. Ook het veldpersoneel werd op voor- ,
dracht van Prof. Edelman door de opdrachtgever in dienst ge
nomen. Zo was het mogelijk, dat de nog niet bestaande Stichting
voor Bodemkartering werken uitvoerde voor de Directie van de
Tuinbouw, de Rijksdienst voor Landbouwherstèl en dé Dienst Uit
voering Werken. In de eerste maanden na de oprichting van de
Stichting bleef deze toestand nog gehandhaafd totdat de organi
satie zoveE was gevorderd, dat de-gehele karteringen met personeel
in dienst der Stichting kon worden overgenomen. Van de Dienst
Uitvoering Werken namen we de Maaskantkartering over per
1 April 1946 en van de Directie van de Tuinbouw en de Rijks
dienst voor Landbouwherstel verschillende objecten respectievelijk
per 1 September en 1 October 1946. Op de laatstgenoemde datum
had de Stichting voor Bodemkartering dus alle karteringen en alle
^persoheel in eigen beheer.
Een overzicht van onze gehele staf van medewerkers wordt in
hoofdstuk V gegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de
medewerkers in dienst hij de Stichting voor Bodemkartering en de bodemkundigen die nauw met ons samenwerken, doch niet in
dienstverband zijn van de Stichting voor Bodemkartering; Tevens
is een archaeloog bij de dienst gedetacheerd, terwijl drie ingenieurs,
wier voornaamste taak ligt bij de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdienst, eveneens karteren onder auspiciën van dç Stichting voor
Bodemkartering. Zij zijn als „gastmedewerkers" met alle anderen
opgenomen in de" gemeenschap van de wetenschappelijke staf der
Stichting voor Bodemkartering.
Behalve de medewerkers in algemene dienst, heeft ieder een
staak in een bepaald karteringsobject. Het is echter steeds gewenst,
dat men kennis neemt van de resultaten der andere karteringen en
dat men de verkregen kennis uitwisselt. De medewerkers gaan
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daarvoor af en toe bij elkaar kijkeii en maken samen excursies. Van
nog meer belang zijn de dienstbijeenkomsten, die elke zes à acht
weken worden gehouden. Deze bijeenkomsten nemen veelal twee
dagen in beslag. De middag van de eerste dag wordt besteed aan
een huishoudelijke vergadering, terwijl in de avondvergadering één
der medewerkers een onderwerp inleidt, waarna een algemene dis
cussie wordt gehouden. Soms ook wordt een deskundige uitge
nodigd een voordracht te houden, waarna wederom een algemene
discussie volgt, waaraan altijd met veel enthousiasme wordt deel
genomen.
De tweede dag wordt meestal geheel gewijd aan een excursie.
Deze dienstbijeenkomsten worden daarom op verschillende plaat
sen nabij de karteringsgebieden gehouden, zodat telkens de bodem
gesteldheid van een ander deel van ons land in het veld kan wor
den bestudeerd. De ter plaatse deskundige medewerkers leiden
deze leerzame excursies, die er zeer toe bijdragen om allen een
ruimere kijk op het veld te geveri.
In de winter werden de bijeenkomsten in Wageningen ge
houden.
Wij geveri hieronder een kort lijstje van deze samenkomsten:
13 en 14 Maart 1946, Wageningen.
Voordracht van Prof. A. Kruidhof: „De kartografische
grondslag der bodemkartering". (zie hoofdstuk IV).
Excursie naar de doorbraak van de Rijndijk bij Eiden.
26 en 27 April 1946, Zaltbommel.
Voordracht van de Heer C. A. ƒ. von Frijtag Drabbe,
Hoofd van de Opname Dienst van de Topografische
Dienst over: „De Interpretatie van luchtfoto's".
Excursie door de Bommelerwaard.
20 en 21 Juni 1946, Goes.
Bespreking van de te verrichten proefoogsten in verschil
lende in detail gekarteerde gebieden, teneinde de opbrengstverschillen van enige cultuurgewassen op ver
schillende bodemtypen van eenzelfde perceel na te gaan.
Excursie naar Walcheren.
13 en 14 September 1946, Didam.
Inleiding betreffende de bodemkartering van de gemeente
Didam door Ir F. W. G. Pijls.
Excursie in de omgeving van Didam.
23 en 24 October 1946, Oss.
Inleiding tot de kartering van de Maaskant door Ir D.
van Diepen.
Excursie door het karteringsgebied.
13 en 14 December 1946, Wageningen.
Algemene discussie betreffende de resultaten der grond
monster-analyses.
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Voordracht van Dr Ir F. van Baren over: „Enkele bodem
problemen in Nederlands Indië", in het kader van de
colloquia der Landbouw Hogesçhool.
Inleiding van Dr P. J. R. Modderman over zijn resultaten
op archaeologisch gebied.
Zoals reeds eerder uiteen werd gezet, behoort het tot de taak
der Stichting voor Bodemkartering het gebruik der bodemkaarten
te bevorderen, vandaar dan ook dat vele voordrachten werden ge
houden, diverse excursies werden gemaakt en verschillende arti
kelen werden gepubliceerd.
Prof. Edelman hield in diverse vergaderingen en op vele
bijeenkomsten voordrachten over bodemkartering; zo ook enkele
medewerkers. De belangrijkste voordrachten werden gepubliceerd,
zodat zij thans, voorzover ze zijn verschenen, in dit boekje herdrukt
zijn. Een serie voordrachten, die door Prof. Edelman werden ge
houden voor de oud-leerlingen van de Landbouwwinterschool te
Utrecht.zullen binnenkort in een apart boekje, dat rijkelijk is geillustreerd, worden uitgegeven. Op 1 April 1946 hield Prof. Edel
man een lezing over bodemkartering voor de radio in de rubriek
ten behoeve van de landbouw.
In diverse karteringsobjecten werden excursies gehouden,
waaraan werd deelgenomen door het Bestuur, vele Hoofden van
diverse Diensten, Consulenten, Ingenieurs, studenten, landbouwonderwijzers, leerlingen der landbouwscholen, voormannen van
land- en tuinbouworganisaties en vele andere belangstellenden.
Voor de gerepatrieerde* landbouwkundigen uit Indië organiseerden
we een voordrachtenavond, gevolgd door een twee-daagse excursie
in enkele karteringsgebieden. Ook voor de gehele staf van de Dienst
Uitvoering Werken werd een voordrachtenavond, gevolgd door
een excursiedag verzorgd.
Velen, te veel om ze allen afzonderlijk te noemen, maakten op
deze wijze kennis met de bodemkartering en de resultaten, die
werden verkregen. Bij de meesten was de bodemkartering tot voor
kort nog onbekend; langzaam maar zeker komt hierin verbetering.
Niet in het minst dragen daartoe de publicaties in de vakbladen en
in de algemene pers bij. Vele redacties vroegen onze medewerking
voor één of meer artikelen. Enkele tijdschriften zegden wij onze
geregelde medewerking toe.
Al deze verspreide publicaties zijn in dit boekje weer ver
zameld en héfdrukt, waardoor ze nog beter tot hun recht komen en
ieder de gelegenheid heeft ze te bewaren.
Ofschoon zowel de voordrachten, als de excursies en de publi
caties veel van onze tijd eisen, vormen zij tezamen toch een goed
propagandamiddel, dat wij gaarne gebruiken om allen, die belang
stellen in de bodemkartering, met de vorderingen en de resultaten
op de hoogte te houden.
Rapporten van onze grote karteringsobjecten zijn tot op heden
nog niet verschenen, aangezien deze karteringen nog niet zijn afge
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sloten. In het jaar 1947 zullen verschillende werken gereed komen.
De bodemkàarten en eventueel andere kaarten worden dan voor de
druk gereed gemaakt, terwijl in een uitvoerig gedocumenteerd
rapport het geheel zal worden toegelicht. Het Ministerie van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziéning zâl zich met de uitgave van
deze publicaties, waarvoor in den lande veel belangstelling blijkt te
bestaan, belasten. Onze karteringsleiders stellen zich voor, deze
publicaties in een gemakkelijk leesbare vorm te gieten, zodat ook
de boeren en tuinders alsmede de leerlingen der land- en tuinbouw
scholen van het werk kennis kunnen nemen.
Indien zich niet al te grote moeilijkheden met de drukkers der
kaarten en rapporten zullen .voordoen stelt de Stichting voor
Bodemkartering zich voor, in het jaar 1947 de resultaten en de
bodemkaarten van de volgende objecten te publiceren:
Gemeente Didam (Ir F. W. G. Pijls).
Het Westland (Ir W. J. van Liere).
Verschillende polders van Zuid-Beveland (Ir G. de Bakker).
De Over- en Neder-Betuwe (Ir F. W. G. Pijls en Ir H. Egberts).
Gendringen (Ir E. F. R. Koenigs).
Uit .de verslagen der karteringsobjecten (hoofdstuk II) blijkt
verder wanneer de in uitvoering zijnde karteringen gereed zullen
komen. Men diene er rekening'mee te houden, dat de publicaties
dan ruim een half jaar later het licht zullen zien. Zij zullen bij de
Rijksuitgeverij te Dén Haag, alsmede aan alle postkantoren in ons
land, benevens in de boekhandel gekocht kunnen worden.
De voorlichting voor de buitenwereld is belangrijk, voor de
Stichting voor Bodemkartering zelf is & voorlichting, ook van
haar veldpersoneel haast van nog groter belang. Dit veldpersoneel
bestaat uit karteerders, ook wel adjunct-opzichters genoemd, jonge
mannen, meest met een diploma van een land- of tuinbouwschool,
komende uit de praktijk. Hun practische en theoretische kennis van
"de land- of tuinbouw is wel voldoende, doch het is voor de bodem
kartering van zeer veel belang ,dat zij ook bodemkundig worden
geschoold.
In het gebied waarin ze zelf werken zijn ze goed thuis en het
is gebleken, 'dat zij uitstekende opnemers in het veld kunnen zijn.
Reeds direct na de bevrijding deed zich de behoefte gevoelen om
dit personeel bovendien meer theoretische bodemkundige kennis bij
te brengén. De moeilijkheden met het vervoer verhinderden ons
echter een cursus in een centraal gelegen plaats te organiseren.
Onder leiding van Ir W. J. van Liere werd voor de-medewerkers
in het Westland een kleine cursus in Naaldwijk georganiseerd met
medewerking van Ir Riemens, Directeur van de Proeftuin Naald
wijk, tevens Rijkstuinbouwconsulent aldaar. Voor deze medewer
king zeggen wij Ir Riemens en de Proeftuin Naaldwijk onze harte
lijke dank. Deze cursus werd gedurende de wintermaanden één
dag per week in de Tuinbouwschool te Naaldwijk gegeven. Naâst
ons eigen veldpersoneel namen ook assistenten van de Voorlich
tingsdienst en van de Proeftuin, van wie enigen bij de bodemkarte-
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ring waren gedetacheerd, aan deze cursus deel. De lessen werden
gegeven door
Ir W. J. van Lière
(bodemkunde).
Dr R. D. Crommelin
(geologie).
Mej, Dr A. W. Vlam (historische landschapskunde) en de onder
wijzer Kievit
(Nederlandse taal)
Deze cursus, alhoewel nog klein van opzet, werd een succes,
zodat besloten werd gedurende de winter 1946-1947 een grotere
cursus voor alle karteerders van de Stichting voor Bodemkartering
te organiseren. De stad Breda bleek in verband met de woon
plaatsen van de karteerders het meest centraal te liggen. In de
Ambachtsschool aldaar huurden we gedurende de periode 1 Octo
ber 1946-1 April 1947 voor elke Maandag een localiteit. Ruirfi
dertig karteerders namen aan deze cursus deel, terwijl een aantal
assistenten van Land- en Tuinbouw Voorlichtingsdienst &ls gast'
aanwezig waren, zodat het aan twee en vijftig personen plaats
biedende leslokaal te klein bleek.
De bedoeling van deze cursus was om onze karteerders een
algemeen inzicht te geven in allerlei bodemkundige en daarmede
nauw samenhangende problemen. De leerstof werd daarom vrij
eenvoudig gehouden. De beste en meer ontwikkelde cursisten zullen
gedurende de winter 1947-1948 een vervolgcursus krijgen ter op
leiding voor opzichter. Enige zeer goede opzichters zullen daarna
aan een speciale opleiding voor hoofdopzichter deelnemen. Vele
cursisten volgen elders nog vervolg- en avondcursussen in de land
en tuinbouwvakken, hetgeen het veldwerk zeer ten goede komt.
Als docenten aan deze cursus traden op de wetenschappelijke
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering, die om de
beurt drie of vier maal een halve dag les gaven.
Het reeds in 1946 afgewerkte programma zag er als volgt uit:
4 Nov. '46 Ir P. Buringh
Opening van de cursus
idem
Ir J. M. Schijen
Bodemkunde,
idem
Ir P. Buringh
Bodemkartering en de Stich
ting der Bodemkartering.
11 Nov. '46 lr J. M. Schijen
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin
Geologie van Nederland.
18 Nov. '46 Ir J. M. Schijen
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin
Geologie van Nederland.
25 Nov. '46 Ir H. Egberts
Bodemkunde.
idem
Dr R. D. Crommelin
Geologie van Nederland.
2 Dec. '46 Ir H. Egberts
Bodemkunde,
idem
Mej. Dr A. W. Vlam Landschapskunde.
9 Dec. '46 Ir H. Egberts
Bodemkunde.
idem
Ir P. Buringh
Luchtfoto's.
16 Dec. '46 Ir S. F. Kuipers
Veldbodemkunde. •
idem
Ir H. Egberts
Bodemkunde.
Naast deze behandeling van bovenstaande onderwerpen ver
zorgde Ir A. H. Smale, Cultuurconsulent te Breda, elke week het
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vak Cultuurtechniek. Voor zijn medewerking zijn wij hem ten
zeerste dankbaar.
Op het programma komen naast de reeds genoemde vakken
allerlei losse voordrachten over bepaalde onderwerpen voor. Aan de
archaeologie, de geografie, de veldbodemkunde, de kaartkunde en
de bodemkunde van de reeds gekarteerde gebieden zal nog speciale
aandacht worden besteed in, 1947.
In 1946 nam de Stichting voor Bodemkartering driemaal met
een inzending deel aan een landbouwtentoonstelling en wel in
Goes, Schagen en Leiden. Wij verkregen daarbij de volle mede
werking van de Afdeling Pers en Propaganda van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die onze inzen
ding, bestaande uit instructieve bodemkaarten op doorschijnend
papier getekend en ppgehangen in lichtbakken, verzorgde. Een
reclamefolder, uitgegeven op de tentoonstellingen te Schagen en
Leiden, zorgde er voor, dat het publiek later thuis nog eens kennis
kon nemen van het werk der bodemkartering.
Op soortgelijke wijze namen wij met medewerking van de
Directie van de Tuinbouw en de Rijkstuinbouwconsulent Ir J. Bos
te Kesteren deel aan de Tuinbouwdag te Eist en.aan de Fruit-,
tentoonstelling te Nijmegen.
De Stichting voor Bodemkartering beschikt reeds over een
vrij uitgebreide staf van meest nog jeugdige medewerkers, die op
het gebied der bodemkunde goed thuis zijn, doch van deskundigen
op allerlei ander gebied nog veel kunnen leren. Zij allen hebben
zich dan ook op het standpunt gesteld om zich zoveel mogelijk door
allerlei deskundigen te laten voorlichten en met hen samen te
werken, want slechts door eendrachtige samenwerking, waarin
ieder op zijn gebied een deel bijdraagt, kan een onderzoek tot een
goed geheel worden. Velen hebben in de afgelopen jaren ons met
raad en daad bijgestaan. Het zou ons te ver voeren hun allen af
zonderlijk op deze plaats onze dank te betuigen. Laten zij echter
overtuigd zijn van het feit, dat wij hun medewerking zeer op prijs
stellen en dat wij er op vertrouwen ook in de toekomst hun steun
te mogen ontvangen. Degenen, die ons daarbij hun critiek niet
sparen, zijn wij dubbel dankbaar. In de komende jaren zullen wij
eveneens nog met vele anderen in contact komen. Niets is ons
liever dan ook met hen te mogen samenwerken. Bij de bodem
kartering komen wij met zoveel problemen in aanraking, waarover
wij zelf, onaanks de zeer gevarieerde opleiding van onze eigen
medewerkers en ondanks hun verschillende speciale interesses, on
mogelijk een deskundig oordeel kunnen hebben. Het stemt ons
daarom tot grote vreugde, dat wij overal gastvrijheid genieten en
nooit tevergeefs aankloppen bij hen, die ons kunnen helpen.
Aan de andere kant is het voor ons prettig onze medewerking
aan anderen te mogen geven. Velen hebben van onze kennis en
van onze gegevens gebruik kunnen maken. Voor de recente resul
taten van de bodemkarteringen in onze werkgebieden, bestaat uit
de aard der zaak eveneens veel belangstelling. Zij, die daarvan
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gebruik willen maken, krijgen inzage in de werkzaamheden, even
wel niet dan nadat de betrokken opdrachtgever ons hiervoor toe
stemming heeft gegeven, hetgeen echter steeds het geval is. Zeer
velen ook gaven zich de moeite naar Wageningen te komen, ten
einde aldaar kennis te nemen van ons werk. Het was ons steeds
een genoegen hen te mogen rondleiden en voorlichten. Zowel de Directeur als enige medewerkers werden uit hoofde
van hun werk in verschillende commissies, organisaties, besturen
e.d. benoemd. Hierdoor was men ook elders van een directe mede
werking der Stichting voor Bodemkartering verzekerd.
Van belang voor de bodemkartering is onze deelneming aan
de Contact Commissie voor Bodemopname, die in het leven werd
geroepen door het Bestuur van T. N. O. In deze Commissie, die
enige malen per jaar samenkomt, hebben de hoofden van de vol
gende diensten, die zich met bodemopname bezig houden, zitting:
Drs P. Bruin, voorzitter (Bodemkundig Instituut en Landbouw
proefstation T. N. O. Groningen).
Ir P. J. A. Dechering, (Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek,
Groningen).
Ir T. K. Huizinga, (Laboratorium voor Grondmechanica, Delft).
Dr Ir Th. Reinhold, (Geologische Stichting, Haarlem).
Ir W. C. Visser, (Cultuurtechnische Dienst, Utrecht).
Dr Ir A. J. Zuur, (Directie Wieringermeer, Kampen).
Deze Commissie, waarin de Stichting voor Bodemkartering
eerst was vertegenwoordigd door Ir H. Egberts, die nadat de
Secretaris voldoende was ingewerkt, door deze werd vervangen,
vergadert afwisselend in de gebouwen der verschillende diensten,
waarbij haar leden zich laten voorlichten over het werk, dat door
anderen wordt uitgevoerd, terwijl wordt nagegaan in hoeverre men
kan samenwerken en van eikaars gegevens gebruik maken. Het
werk van deze Commissie is nog maar pas begonnen en verschil
lende moeilijkheden zullen nog moeten worden overwonnen. Het
feit alleen reeds, dat allen het belang van eendrachtige samen
werking inzien en daartoe gaarne bereid zijn, stemt tot vreugde.
De resultaten van de bodemkarteringen in Nederland drongen
ook reeds door tot het buitenland. Het gevolg daarvan was, dat wij
met verschillende landen contact kregen. Onze Directeur maakte
in het afgelopen jaar enige reizen naar België en Frankrijk, hield
voordrachten, die daar ook werden gepubliceerd en maakte er
excursies.
Het contact met de Belgische autoriteiten heeft er toe geleid,
dat de I.R.S.I.A., het „Institut pour l'encouragement des Re
cherches Scientifiques Industrielles et Agricoles" besloten heeft, de
bodemkartering van België in 1947 ter hand te nemen. Het werk
zal worden verdeeld over de drie Landbouwhogescholen (Gembloux, Gent en Leuven) en de Service géologique te Brussel. Er
wordt gestreefd naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de
Nederlandse karteringen en de hoop bestaat, dat de bodemkaarten
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van België eii Nederland op de duur als het ware één geheel
zullen vormen.
De I.R.S.I.A. heeft voor het werkprogramma van 1947 een
aanzienlijk bedrag uitgetrokken. Bij één der Belgische karteringen
is Ir F. R. Mohrmann, leerling van Prof. Edelman, te werk gesteld.
Gedurende de oorlogsjaren ontving Ir Mohrpiann zijn practische
opleiding in één onzer karteringsobjecten. Dat men in België deze
• medewerking zeer op prijs stelt moge blijken uit het feit, dat de
Universiteit te Gent Prof. Edelman, vanwege zijn verdiensten voor
de wetenschap op het gebied van de geologie- en de regionale
bodemkunde, tot ere-doctor benoemde. Deze promotie vond in
October 1946 plaats.
In Frankrijk sprak Prof. Edelman eveneens op verschillende
bijeenkomsten, zo o.a. ook aan de Sorbonne te Parijs.
Vanuit Turkije werd ons gevraagd om de kartering van een
deel der Adana-vlakte, een deltagebied aan de Z.W.-kiist van
Klein-Azië, te willen uitvoeren. De opdracht hiervoor werd ver
strekt door het Turks Suiker Syndicaat, waarbij Dr Ir C. van Dille
wijn, die in dat land reeds langer werkzaam is, bemiddelend optrad.
Ofschoon Prof. Edelman samen met Ir W. J. van Liere deze op
dracht zelf wilde gaan uitvoeren, bleek dît niet mogelijk, doordat
de Directeur voor het' studiejaar 1946-1947 werd benoemd tot
Rector-Magnificus der Landbouw Hogeschool. In September ver
trok Ir W. J. van Liere daarom alleen naar Turkije om eind De
cember voeder in ons land terug te kerén, nadat hij zijn opdracht
had uitgevoerd tot zeer grote voldoening van het Suiker Syndicaat.
In Nederland werden we enkele keren bezocht door Belgische
en Zwitserse vakgenoten, die van ons werk kennis namen, terwijl
twee Gentse studenten enige maanden in onze werkobjecten heb
ben gekarteerd, teneinde ook het practische werk te leren. Het
grootste deel van onze staf van medewerkers maakte in de zomer
van 1946 een 14-daagse excursie in Zwitserland onder leiding van
de Zwitserse hoogleraar Prof. Dr C. E. Wegmann.
Richten wij óns thans wederom tot onze buitendiensten. In
elk object heeft één onzer ingenieurs de leiding. Hij woont zfelf in
of vlak bij zijn gebied en onder zijn verantwoordelijkheid wordt de
bodemkaart opgenomen door zijn karteerders. Nadat de nodige
voorstudies zijn gemaakt en in overleg met de Directeur de legenda
voor de bodemkaart is samengesteld aan de hand van verschillende
detailstudies, wordt met de gedetailleerde opname van een bepaald
deel van de streek begonnen. Soms moeten dan in de legenda nog
enkele wijzigingen worden aangebracht, terwijl in het reeds opge
nomen gedeelte nog enige correcties nodig zijn.
De karteerders kunnen dan meestal met geringe hulp en con
trole het resterende oppervlak opnemen. De karteringsleider con
centreert dan zijn aandacht weer op een ander terrein, waarvan
de bodemgesteldheid anders is dan in het gebied waarin wordt
gewerkt. Zodra de opnameploegen met het eerste deel gereed zijn,
worden zij in het nieuwe gebied ingewerkt en wordt dit opgenomen.
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Tevens wordt aan de hand van de detailkarteringen nagegaan,
welke bodemtypen tot een hoofdtype verenigd kunnen worden, zo
dat enkele ploegen ook met de overzichtskartèring kunnen be
ginnen. .
De karteringsploegen zijn meestal samengesteld uit een kar
teerder met een losse arbeider als boorder, soms ook gaan twee
karteerders samen het veld in, of werken ze geheel alleen. Momen
teel wordt nog onderzocht, hoe het werk het meest efficiënt kan
worden uitgevoerd. In de natte periode van de herfst heeft elke
karteerder echter steeds hulp nodig.
-Gedurende het voorjaar en de zomer kan practisch elke dag in het veld worden gewerkt. Door een enkel regenbuitje laat men
zich niet afschrikken, In de regenperioden van de herfst en bij
vorst in de* winter blijven alleen de karteerders in dienst. Het in
tekenen van de gegevens en het maken van rapporten eist veel
tijd. Van de consulenten krijgen wij meestal de beschikking over
de resultaten van het grondmonsteronderzoek, dat in voorgaande
jaren heeft plaats gevonden. De karteerders gaan dan de boeren
en'tuinders bezoeken, verzamelen bodemkundige en landbouwkun
dige gegevens (b.v. opbrengstgegevens) en informeren tegelijk
naar perceelsnamen. De karteringsleiders werken aan de rapporten,
maken studie van de te karteren streken, bezoeken consulenten,
hoofden der land- en tuinbouwscholen en allerlei andere plaatse
lijke en regionale deskundigen. Ook gedurende de vorstperiode is
er dus nog veel werk. Juist in deze tijd zijn vaak interessante bij
zonderheden in het veld te zien in verband met kwelwater, onge
lijkmatige opdooi e.d. Af en toe trekt men dus eens door de reeds
gekarteerde en de nog op te nemen gebieden om waarnemingen
te doen.
Het veldwerk, waarmee op 19 Februari 1943 wérd begonnen,
ging sindsdien verder. Gedurende de oorlogshandelingen traden
overal langere of kortere stagnaties op. Na de bevrijding werden aan
de reeds bestaande karteringen een aantal nieuwe toegevoegd, waar
aan meteen werd begonnen, ondanks het gebrek aaïi behoorlijke ver
voermiddelen en materiaal als kaarten, grondboren etc. Onze inven
taris werd reeds spoedig uitgebreid, doordat wij een fabriek en een
smid wisten te vinden, die boren voor ons fabriceerden.
Voor het verkrijgen van kaarten ondervonden wij vooral
medewerking van de Cultuurtechnische Dienst en de Nederlandse
Heidemaatschappij en later opk van de Topografische Dienst. Voor
deze zeer gewaardeerde hulp zeggen wij deze dienst onze bijzondere
dank. Het kaartmateriaal baart nog steeds zorgen. Voor de steun,
die wij op cartografisch gebied van Prof. A. Kruidhof, die min of
meer als onze cartografische adviseur optreedt, verkregen, zijn wij
hem zeer dankbaar.
Het bodemonderzoek in het veld is niet mogelijk zonder labo
ratoriumonderzoek. Ons land bezit in dit opzicht reeds het Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek te Groningen, dat ook vele
monsters van onze bodemprofielen heeft onderzocht. Het vele werk,
2
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dat dit laboratorium moet verrichten, brengt met zich mee, dat wij
vaak maanden op de resultaten van het onderzoek moeten wachten.
Wij hopen, dat hierin spoedig verbetering mag komen.
Het laboratorium van de Noordoost Polder te Goes onder
zocht een deel der monsters uit Zeeland en het laboratorium van
de Proeftuin van het Zuid-Hollands glasdistrict te Naaldwijk een
gedeelte van die uit het Westland. Dit onderzoek heeft in hoofd
zaak betrekking op de granulaire samenstelling van de verschillende
lagen in het bodemprofiel. Vele monsters werden in zeventien frac
ties onderzocht.
Onze geoloog Dr R. D. Crommelin, die pas op 1 Januari 1947
in onze dienst is getreden, verleende reeds zijn medewerking bij
het sediment-petrografisch en röntgenologisch onderzoek van
énkele grondmonsters.
Bovendien werden in de meer gevorderde objecten van enkele
gewassen op verschillende bodemtypen van éénzelfde perceel
proefoogsten gewonnen, waardoor wé een inzicht kregen in de
cultuurwaarde der bodemtypen. De medewerking, die wij hierbij van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen ondervonden, geeft een voorbeeld van de goede samenwer
king met dit Instituut.
Het doorlopende veldwerk van onze karteerders eist, dat zij
ook wat betreft hun kleding goed zijn uitgerust. Velen van hen
konden gelukkig van hét nodige schoeisel, laarzen, manchester
pakken, rijwielen en banden worden voorzien.
Van onze karteringsleiders wordt een eindeloos geduld geëist.
Hun werkgebied is vaak zeer groot. Dagen achtereen moeten zij
vele kilometers per fiets afleggen, omdat zij over geen ander ver
voermiddel beschikken. Onomwonden moeten wij toegeven, dat dit
het werk zeer schaadt en vertraagt. Onze medewerkers kunnen
daardoor vaak niet voldoende controle op de ploegen uitoefenen.
De Directie stelde dan ook vanaf de oprichting der Stichting on
vermoeid alle pogingen in het werk om hierin verbetering aan te
brengen. De karteringsleiders moeten allen de beschikking hebben
over gemotoriseerd vervoer, willen zij hun werk naar behoren en
op efficiënte wijze kunnen uitvoeren. Wanneer een karterings. leidér 40 km per dag per fiets moet afleggen, gaat hiermede niet
alleen veel kostbare tijd verloren en kan hij veel te weinig controle
uitoefenen, doch tevens is hij niet in staat alle gewenste contacten
met deskundigen en autoriteiten te onderhouden.
Het gebrek aan vervoermiddelen bij de diensten, voor welke
de opdrachten worden uitgevoerd, had tengevolge, dat ook deze
diensten ons geen vervoermiddel konden afstaan. Bij het Departe
ment van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening klopten wij
ook tevergeefs aan, met het gevolg, dat in Januari 1947 nog geen
oplossing voor dit probleem was verkregen.
Voor het particuliere advieswerk, waarover straks iets zal
worden medegedeeld, stelde ons de Rijksverkeersinspectie een jeep
ter beschikking, terwijl zij eveneens voor een kleine auto zorgde,
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omdat zij werkelijk doordrongen was van de grote noodzaak daar
van. Hiervoor zijn wij de Verkeersinspectie te Arnhem dan ook zeef
erkentelijk. Over het belang van de bodemkartering, die van natio
nale betekenis is geworden, hoeven wij niet meer uit te weiden, men
leze slechts dit boekje. Mogen de autoriteiten, die de vervoer
middelen toewijzen inzien, hoe dringend het nodig is de Stichting
voor Bodemkartering in deze meer tegemoet te komen.
Het veldwerk brengt met zich mee, dat het personeel in de
buitendienst alle terreinen moet kunnen betreden. Bijna nooit zijn
hierbij moeilijkheden gerezen met de eigenaren of huurders der
landerijen; ieder is ons terwille geweest. De Directeur van de Rijks
dienst voor het Nationale Plan, Dr Ir F. Bakker Schut, bestuurslid
van de Stichting, was zo bereidwillig al onze medewerkers te voor
zien van een legitimatiebewijs, dat hen als onbezoldigd assistent
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan toegang tot alle ter
reinen geeft, waardoor eventuele moeilijkheden kunnen worden
voorkomen.
Belangrijke steun ondervonden wij bij het veldwerk van de
Rijksland- en tuinbouw Voorlichtingsdiensten, die bij het werk
zeer zijn geïnteresseerd en die assistenten bij de karteringen deta
cheerden. Deze assistenten leerden dan meteen het veldwerk, zodat
de consulenten over deskundig personeel beschikken voor het
advieswerk, wanneer de opdracht der bodemkartering is vervuld
en de karteringsleider met zijn personeel naar een andere streek
vertrekt. De kartering zelf profiteert ten zeerste van de kennis
dezer assistenten op het gebied der teelten en voorkomende ziekten
en wordt door hen gemakkelijk bij de bevolking geïntroduceerd.
De studenten aan de Landbouw Hogeschool, die in de Agrogeologie wensen af te studeren, moeten hiervoor een achttal weken
practisch in het veld hebben gewerkt. Velen ontvingen hun oplei
ding in de Bommelerwaard en gedurende de onderduikperiode
• eveneens in Didam, terwijl enkelen zelf een gebied in kaart brach
ten. Later werd hiervoor iff de karteringen van de Droogmakerijen
in Zuid-Holland en van Wageningen gelegenheid gegeven.
De nauwe samenwerking met de Landbouw Hogeschool, een
gevolg van de combinatie der functies van Prof. Edelman, is hier
door gewaarborgd. De Stichting voor Bodemkartering verzorgt
meestal het veldmateriaal voor deze ploegen en werkt ook de ge
gevens op de tekenkamer uit. De heer K. J. Hoeksema heeft meestal
de leiding der studentenkarteringen en*is eigenlijk als assistent in
dienst der Hogeschool, doch hij is ook geheel in de gemeenschap
der medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering opge
nomen.
De studenten, die thans de colleges van Prof. Edelman volgen,
* profiteren tegelijk van de vorderingen der bodemkartering en van
de resultaten, die worden behaald. Voor onze toekomstige inge
nieurs en voor het Hoger Landbouwonderwijs is dit van veel
belang. De practica in de bodemkunde ondergaan dan ook grote
uitbreiding, enkele assistenten worden aangesteld. Zij voeren hun
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opdrachten uit in nauwe samenwerking met de Stichting voor
Bodemkartering. De Hogeschool draagt op deze wijze zeer veel bij
tot de bodemkartering van ons land.
Wij spraken terloops reeds over de kleinere karteringsopdrachten van niet-departementale diensten en van particulieren.
Van vele zijden bereikten ons aanvragen om karteringen. Ir H.
Egberts was in hoofdzaak met de uitvoering van dit werk belast.
Soms kon met een globaal advies worden volstaan, soms ook
maakten we een gedetailleerde kartering, al naar de eisen, die men
~ stelde. Van departementale zijde bereikten ons verzoeken om van
enige nieuwe in te richten en enige reeds bestaande proefboerderijen
een bodemkaart_ samen te stellen, aan welk verzoek wij gaarne
hebben voldaan.
• Het Landbouw Economisch Instituut te Den Haag werkt te
zamen met de Directie van de Tuinbouw aan een tuinbouwwensplan
voor Nederland. In de uitwerking van dit plan is ook de Stichting
voor Bodemkartering betrokken, doordat wij de bodemkundige bij
dragen hiervoor /noeten leveren. Zowel Prof. Edelman als Ir H.
Egberts werken aan dit wensplan, dat nog niet geheel voltooid is,
mede.
In het Westland leverde de samenwerking met de tuinbouw-,
consulent Ir Riemens en de Proeftuin van het Zuid-Hollands glas
district te Naaldwijk voor de praktijk zeer goede resultaten op. Wij
zeiden reeds dat steeds assistenten van de Voorlichtingsdiensten
in ons werk worden opgenomen. In Naaldwijk nu konden een
drietal assistenten der Proeftuin midden 1946 met een systematisch
advieswerk beginnen. Aan alle adviesaanvragen der tuinders in
het Westland kon worden voldaan. Van het gebied, waarvan
alleen een overzichtskaart beschikbaar was, maken deze assisten
ten voor zover wenselijk een detailopname. Zij brengen daarna
aan de betrokken tuinders een eenvoudig rapport met een advies
uit. Onze medewerker Ir W. J. van Liere hield hierbij in de eerste
maanden nog toezicht, doch wanneer hij hier zijn taak heeft vol
bracht, zullen deze assistenten hun werk geheel zelfstandig kunnen
uitvoeren. Ook op Zuid-Beveland konden de assistenten van de
tuinbouwconsulent, Ir G. de Bakker, die als vrijwillige medewerker
aan de Stichting voor Bodemkartering is verbonden, vele adviezen,
vooral in verband met de fruitteelt, uitbrengen.
In de Betuwe was de zaak iets anders geregeld. Eén der
assistenten van Ir Bos, d^ Rijkstuinbouwconsulent in dit gebied,
werkte met ons mee. De bedrijfsadviezen werden hier met onze
directe medewerking gegeven.
Aanvragen voor bedrijfskarteringen buiten onze eigen werk
gebieden werdén eveneens uitgevoerd, doch de kosten hiervan
worden veel te hoog, aangezien één van onze medewerkers daar
voor vaak enige dagen onderweg is, hetgeen tot hoge reis- en
verblijfkosten aanleiding geeft.
De Stichting voor Bodemkartering heeft dit advieswerk, dat
voor de praktijk van veel waarde blijkt te zijn, op gang gebracht.
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Het zal in de toekomst echter zo worden geregeld, dat de voor
lichtingsdiensten dit werk zullen laten uitvoeren door bekwame
assistenten, die enige tijd bij ons.hebben gewerkt, terwijl de moge
lijkheid bestaat, dat enkele van onze karteerdere als assistent of
hoofdassistent bij de consulenten in dienst zullen treden. Plannen
dienaangaande zijn momenteel in voorbereiding. Om de kosten van
dit werk binnen redelijke grenzen te houden zal het nodig zijn,
dat deze assistenten geheel zelfstandig kunnen werken, een eenvouden kaartje kunnen tekenen ei^een rapport met advies kunnen
uitbrengen.
(
Wij hopen er in geslaagd te zijn, een algemeen beeld van het
werk der Stichting voor Bodemkartering te geven. Het moge den
lezer duidelijk zijn geworden hoe de bodemkartering zich in de
laatste jaren heeft ontwikkeld en welke omvang zij heeft aange
nomen. Wij hebben vaak een globaal overaicht moeten geven. Meeç
details vindt U in het hierna volgende hoofdstuk, waarin ons werk
wordt beschreven door de medewerkers, die karteringen leiden, ter
wijl aan het eind van dit hoofdstuk nog is opgenomen een program
ma van de werkzaamheden, die wij in het komende jaar denken te
verrichten.De betekenis van dit bodemkarteringswerk is reeds enigszins
in het bovenstaande tot uitdrukking gekomen. De aspecten zijn
evenwel vele en in de toekomst zullen er zeker nog enige aan worden
toegevoegd. De belangstelling van velen zal bij het lezen van dit
allçs zijn gewekt en waarschijnlijk zullen zij gaarne kennis nemen
van de resultaten. Wij mogen daarvoor verwijzen naar de rapporten,
die in 1947 en volgende jaren in druk zullen verschijnen.
Indien men de wens koestert ook eens in het veld te komen zien
wat er nu eigenlijk wordt gedaan en hoe een bodemkaart tot stand
komt, dan is de Stichting voor Bodemkartering gaarne bereid alle
medewerking te verlenen en belangstellenden rond te leiden en voor
te lichten.
Resumerende komen wij tot de conclusie, dat de ontwikkeling
van de bodemkartering in een snel tempo voortgaat. De kennis van
onze vaderlandje bodem neemt eveneens snel toe. De praktijk
en ook de wetenschap trekken hiervan veel profijt. De resultaten, die
gedurende de Jaatste jaren zijn verkregen, blijken voor de land
en tuinbouw, doch ook voor vele anderen, die direct of indirect
met de bodem te maken hebben, van veel betekenis te zijn. De
Stichting voör Bodemkartering, die het werk uitvoert, beschikt
over eep staf van jonge deskundigen, die in de toekomst nog vele
bijdragen «zullén leveren, waarmede zowel de overheid als de ge
meenschap gediend zijn.
Mogen wij er tot besluit nog op wijzen, dat wij» hoewel wij
uit de aard der zaak hier de bodemkartering naar voren halen,
geenszins de indruk hebben willen wekken, dat bodemkartering
alleenzaligmakend zal zijn. Wij weten, dat wij slechts een bijdrage
tot het oplossen van de vele problemen van de huidige Nederlandse
laïidbouw kunnen leveren, een bijdrage echter, die van fundamentele
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betekenis zal zijn en die velen zal stimuleren hun werk te laten aan
sluiten op de resultaten, welke door middel van het regionaal bodem
onderzoek werden verkregen. Wij willen gaarne anderen, die daar
toe de wens te kennen geven, van advies dienen in bodemkundige
aangelegenheden.

Summary
The Soil Survey Institute from its Establishment till
December 31st 1946
* Soil surveying was'introduced in Holland by the Wageningen
agricultural scientist Dr Ir W. A. J. Oosting, who made several
surveys, particularly in the neighbourhood of Wageningen.
Oosting died in 1942 and his work was continued by Prof. Dr C.
H. Edelman and his students, who started in 1943 with the survey
of the Bommelerwaard between the Waal and the Meuse and
afterwards of Didam and the „Westland".
After the liberation of Holland, the Soil Survey Institute was
established by the Department of Agriculture in August 1945, with
a permanent seat in Wageningen.
The number of objects was increased and ten Wageningen
graduates took up office. Simultaneously a Secretariat, administra
tion, record office, library and a drafting department were set up.
The Soil Survey Institute is subsidized by the government.
Those, who have a survey made, mostly government agencies, must
pay the cost involved.
Most important of the records is our air photography file,
which contains a large number of air photographs taken by the
Allied Air Forces during the war. Also attached to the Soil Survey
Institute are a geologist, a geographer and an archaeologist. Several
agricultural advisers also direct a survey; they are listed as guestcoworkers of the Service. All coworkers attend regular meetings,
during which various subjects are discussed and one of the survey
ed areas is visited.
By means of excursions, publications and lectures, information
about the soil survey is spread. Of all areas to be surveyed soil
maps and some additional maps together with a circumstantial
report (with a summary in English), will be printed. In 1947 the
results of the following soil surveys will be published:
The municipality of Didam.
The Westland.
South Beveland.
The Betuwe. •
Gendringen.
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(Ir F. W. G. Pijls).
(Ir W. J. van Liere).
(Ir G. de Bakker)
(Ir F. W. G. Pijls and Ir H. Egberts)
(Ir F. F. R. Koenigs).

A course in soil science was organized for the training of
survey personel in the field. Eligible for the course are young men,
who have passed an agricultural or horticultural course, including
assistants of agricultural advisers.
Furthermore coworkers sit on various committees and thus
regular contact between many services and various experts is
maintained. This cooperation advances the work to a high degree.
Contact with Belgium had the result, that also in that country
soil survey was started. A Dutch soil scientist was appointed there.
In recognition of his scientific work an honorary doctor's
degree was given to Prof. Dr C. H. Edelman, director of the Soil
Survey Institute and also Professor at the Wageningen Agricul
tural University, by the University of Gent.
Also with France contact is being maintained.
The Soil Survey Institute carried out a project in Turkey in
behalf of the Turkish sugar syndicate. Our colleague Ir W. J. van
Liere made a soil survey of the Adana-delta.
Many foreign visitors came to acquaint themselves with the
big strides made in Holland lately in modern field-soilscience and
soil surveying.
The soil survey of a certain area is directed by a member of
our scientific staff. First a number of preliminary investigations are
made, followed by a detailed survey. As soon as the way, in which
the survey will be carried out is decided upon and the symbols for
the different soiltypes are fixed, a bigger area is mapped in detail.
Next we study this detailed map to determine the main phenomena,
that have to be represented on the smaller-scale map, after which
the whole area will be charted on this scale.
If afterwards the need should arise for a more detailed map
of some partis, that are important e.g. for horticulture, then also
these can be charted in detail.
Simultaneously the report will be completed. Mechanical and
chemical analysis is done by the „Bedrijfslaboratorium voor Grond
onderzoek" (laboratory for soil-analysis) at Groningen.
The practical training of students who will graduate as soilscientists from the agricultural University is obtained from the
projects of the Soil Survey Institute.
The Soil Survey Institute assists in the study of several
problems, wherein the soil plays a vital part, e.g. in the horticul
tural planning of the Netherlands.
Because of the very close contact, that is being maintained
with the agricultural and horticultural workers and advisory
institutes, all can share without delay the results of researchwork
done.
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HOOFDSTUK II
BESCHRIJVING VAN DE KARTERINGSOBJECTEN
1. Inleiding

.

In dit hoofdstuk geven onze medewerkers een beknopt over
zicht van het karteringswerk, waarvan zij de leiding, hebben.
Na een algemene beschouwing over het doel, waarvoor de
bodem gekarteerd wordt en de begrenzing van het gebied geven
velen een overzicht van de bodemgesteldheid en van de reeds be
reikte resultaten.
Het is de bedoeling de lezer een indruk te geven van het werk
der Stichting voor Bodemkartering, terwijl uit de bijdragen in dit
hoofdstuk Jtevens het veelzijdige karakter van dit werk moge
blijken. De schrijvers kunnen niet op de uiteindelijke resultaten der
karteringen vooruitlopen. Van elk gebied zal na beëindiging van
de veldopname een goed gedocumenteerd rapport met bijbehorende
bodêmkaarten en andere kaarten verschijnèn. Enkele dezer rappor
ten, o.a. die van Didam, van het Westland, van Zuid-Beveland,
van de Betuwe en van Gendringen hopen wij nog in 1947 te
kunnen publiceren, in de loop van 1948 zullen vele andere rappor
ten volgen.
De ligging van de gebiéden is op fig. 1 aangegeven.
1.

Introduction

In this chapter the co-operators give a brief r.eview of thé
sailsurveying work of which they are in control. The map in fig. 1
shows the situation of the surveyed area's.

24

- Fig. 1.

Ligging van de gebieden, waar in 1946 gekarteerd werd.
Situation of the surveyed area's in 1946.

*
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2.

De bodemkartering in de Bommelerwaard
door
Ir K. J. Hoeksema

Tengevolge van de landbouwcrisis van de dertiger jaren was,
in vele land- en tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard een on
houdbare situatie ontstaan, die bezwaarlijk langer voort kon duren«
Terwijl in andere streken van ons land o.a. door toepassing van
moderne landbouwmethoden dc toestand geleidelijk aan dragelijker
werd, konden hier de nieuwe methoden door verschillende oor; zaken moeilijk ingang vinden. Deze oorzaken waren onder meert
! jaarlijkse publieke verpachting van grote oppervlakten grasland,
! die daardoor practisch nooit bemest en slecht verzorgd werden, de
gebrekkige ontwatering van vele polders, de afgelegen en ver
spreide ligging der landerijen, de versnippering van bouw- en
tuinland, de te kleine bedrijven. Op initiatief van de „Stichting tot
! bevordering van de welvaart in de Bommelerwaard" werd in 1941
het „Rapport betreffende de uitkomsten van een welvaartsonderzoek in de Bommelerwaard" onder leiding van L. van Vuuren, uit
gebracht door S. HerWeyer, A. Maris en S. Oedin. In 1942 ver
scheen het „Agrarisch Bestemmingsplan Bommelerwaard" van de
Nederlandse Heidemaatschappij met medewerking van de Rijks; dienst voor de werkverruiming.
Men zag aan de ene kant een grote landhonger en aan de
andere kant een zeer grote oppervlakte grasland, die extensief ge
bruikt werd, o.a. voor handelshooiwinning en jongveeweiderij. De,
mogelijkheid tot verbetering leek dus niet ongunstig. Maar hoe?
De schrijver (s) van het Agrarisch Bestemmingsplan zag (en) zeer
goed in, dat een goede bodemkaart het fundament moest zijn voor
hervormingsplannen. Deze was echter niet voorhanden. Wel had
Dr Ir W. A. J. Oosting destijds met zeer beperkte hulpmiddelen een
globale kaart 1 : 200.000 samengesteld, waarop aangegeven ston
den uiterwaarden, bouwland op klei, grasland op oeverwal, gras-;
land op de zware klei der kommen en bos op klei.
Deze kaart werd vergroot op 1 :25.000 en zo goed en zo
, kwaad als het ging voor verschillende projecten gebruikt. Er werd
in grove trekken aangegeven hoe de landerijen beter ontsloten en
ontwaterd konden worden. Ruilverkaveling zou een onmisbare
stap naar vooruitgang zijn. Ook probeerde het Agrarisch Bestem-:
mingsplan aan te geven hoe het gebruik van de landerijen ge
wijzigd kon worden om aan meer mensen een betere bestaans
mogelijkheid te geven.
Men zocht de oplossing in de vergroting van de oppervlakte
bouw- en tuinland en verkleining van de oppervlakte extensief
gebruikt grasland. Juist hierbij werd het gemis aan een goede
bodemkundige grondslag het sterkst gevoeld. Welke percelen gras
land waren geschikt voor bouw- of tuinland, welke percelen bouw
land konden eventueel beter als tuinland in gebruik genomen
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worden en welke percelen konden het beste grasland blijven?
Iedereen was het er óver eens, dat er iets gebeuren moest en dat
alleen ruilverkaveling niet de oplossingrzou brengen.
Toen het. polderdistrict „De Bommelerwaard boven den Meidijk" efen aanvraag voor ruilverkaveling ingediend had, werd door
Ir F. P. Mesu, Directeur van de Cultuurtechnische Dienst, de hulp
van Prof. Edelman ingeroepen voor het samenstellen van een
goede bodemkaart. Het was de tweede week van Februari 1943.
De 6e van die maand had de beruchte studentenrazzia van de S.D.
plaats gehad. Prof. Edelman, die begreep, dat van een rustige
studie in Wageningen voorlopig geen sprake meer kon zijn, greep
dus met beide handen cfe mógelijkheid aan om de theorie in practijk
te brengen. Zo vertrok hij met schrijver dezes de 15e Februari
1943 naar de Bommelerwaard. De eerste week werd het gehele
gebied en de naaste omgeving doorkruist. Daarna werd een aan
vang gemaakt met de detailopname, waarvoor een vage aanduiding
op de geologische kaart uitgangspunt was. Geleidelijk kwamen er
meer studenten meewerken. Even was er in de Meidagen van 1943
een inzinking, maar na die tijd ging het weer crescendo. Vele
studenten hebben hier, mede dank-, zij de hulp van Ir Mesu, een
prettige en leerzame tijd doorgebracht. Ondertussen hadden we
door de detailopname met een basiswaarnemingsnet van 20X50 m,
dus 10 boorpunten per ha, een overzicht gekregen van de bodemtypen welke behoorden bij verschillende afzettingen. Toen werd in
September 1943 besloten te proberen een overzichtskaart van de
rest van de Bommelerwaard te maken niet één waarneming per ha
(50X200 m). Het gelukte zo de volgende groepen van bodemtypen
met een landschappelijke grondslag, te weten: oyer slag gronden,
stroomgronden, komgronden, diluviale zandgronden en oude cul
tuurgronden met de verschillende overgangen bevredigend tot
een kaart te verenigen. Daar deze groepen van bodemtypen tevens
de geschiktheid voor een bepaald gebruik in grove trekken weer
gaven, namelijk de overslaggronden voor tuinland, de dunne
zwaardere overslaggronden en stroomgronden voor bouwland, de
oude cultuurgronden voor fruitteelt, terwijl de komgronden het
beste grasland konden blijven, zou de overzichtskaart naar veler
mening reeds voor meerdere cultuurtechnische plannen_voldoende
zijn. Werd bij de detailkartering per ploeg ongeveer 5 —10 ha per
dag in kaart gebracht, bij de overzichtskartering was met een snel
heid van ± 70 ha per dag aan het eind van 1943 reeds ongeveer
2500 ha opgenomen. Er moet evenwel worden opgemerkt, dat het
in een bepaald gebied noodzakelijk is om een detailkartering aan
de overzichtskartering vooraf te laten gaan, zowel om een goed
inzicht in het mechanisme der afzetting te krijgen, als om iedere
karteerder goed vertrouwd te maken met alle typen, die hij bij de
overzichtskartering tegen kan komen. Mag de overzichtskartering
al voldoende aanwijzingen voor plannen van wegen en waterlopen
en bestemming der cultuurgrond geven, vóór drainageplannen, aanlegschema's voor boomgaarden en taxatie der landerijen is een
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detailkaart onmisbaar. In de winter 1943-1944 wérd een begin ge
maakt met de verzameling der perceelsnamen en de bestudering der
percelering. Zo gauw het weer het toeliet werd verder gegaan met
de detailkartering van het ruilverkavelingsgebied, gtat al
over
zicht opgenomen was. Dit omvatte de polder Zaltbommel ten
Westen van de spoorlijn en de dorpspolders Gameren, Nieuwaal,
Zuili'chem, Aalst, Delwijnen, Kerkwijk en Brachem. In Juni 1944
werd ook een begin gemaakt met de overzichtskartering van dé
polders Hedel en Ammerzoden, en Well. De oorlogshandelingen
in dit gebied noopten ons tot staking der werkzaamheden in Sep
tember 1944. Toen was wederom 1500 ha in overzicht opgenomen.
Met dankbaarheid gedenken we de "steun van de Cultuur
technische Dienst. Ook de departementale afdelingen Tuinbouw,
Algemene Landbouweconomische Aangelegenheden en Grond
kamers en de Nederlandse Heidemaatschappij detacheerden voor
kortere of langere tijd een of meer mensen bij dit karteringsgebied.
De grote belangstelling van landbouw-, tuinbouw- en cultuurconsulenten, inspecteurs der Rijksdienst voor Werkverruiming en
van de Heidemaatschappij, ingenieurs voor pacht- en grondzaken
en vele anderen bleek uit de vele excursies, die we voor hen
mochten organiseren. Voor ons betekenden deze excursies een
welkome afwisseling en een morele steun voor het werk.
Lag het oorspronkelijk in de bedoeling om het centrum van
de Bommelerwaard en de Waalkant het eerst aan te pakken, ten
gevolge van de oorlogsomstandigheden werd na de bevrijding
de sanering van de polders langs de Maas urgenter. Gelukkig
hadden we in 1944 hier al een opname gemaakt en zo konden we
in het najaar van 1945 een overzichtskaart van de Bommelerwaard
ten Westen van de spoorlijn Zaltbommel—Hedel tot aan de Meidijk bij Zuilichem ter beschikking van verschillende belanghebben
de instanties stellen. Hulp van de overheid was voor deze zwaar»
geteisterde Maasdorpen onontbeerlijk,. maar de overheid moet
kunnen beoordelen hoe de steun zo effectief mogelijk kan zijn en
daarvoor bleek de bodemkundige overzichtskaart een goed hulp
middel.
Ten gevolge van verschillende omstandigheden kon de karte
ring pas zomer 1946 weer op gang komen. Zij werd nu het object
van het studentenpracticum. De detailkartering van het oorspron
kelijke ruilverkavelingsgebied werd afgemaakt, terwijl enkele be
taalde krachten in het najaar van 1946 begonnen met de opname
voor de overzichtskaart van het gedeelte van de Bommelerwaard
ten Oosten van de spoorlijn. Ook dit jaar mochten we voor vele
belangstellenden excursies organiseren, o.a. voor een groep
Vlaamse geologen en geographen uit Gent en Leuven, Prof. Bayens
uit Leuven met enkele medewerkers, een groep gerepatrieerde
landbouwkundige ingenieurs, de vereniging van oud-leerlingen van
de landbouwwinterschool in Utrecht en verschillende groepjes
Wageningse studenten. Zelfs mochten we het genoegen smaken
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van de deelname van twee Leuvense landbouwkundigen aan ons
veldpracticum.
Aan het eind van het jaar 1946 was de stand van de werk
zaamheden de volgende:
Geheel in detail opgenomen is het gebied omsloten door de
Waaldijk ten Westen van de spoorlijn tot Zuilichem, de Meidijk,
de Maasdijk tot Aalst, de Drielse wetering tot Kerkwijk, de Valderweg, de Ammerzodense en Hedelse Achterdijk tot de spoorlijn
en de spoorlijn tot de Waal. In totaal is dit gebied rond 4000 ha
groot. Ten gevolge van de vooral in den beginne steeds uitgebrei
der wordende legenda moeten de kaarten van de eerst gekarteerde
gebieden nog gereviseerd worden.
Ten gevolge van het invallen van de vorst moest de opname
van de overzichtskaart van het Oostelijke gedeelte van de Bommelerwaard kort voor de voltooiing gestaakt worden. Tezamen met
de detailkartering wordt ca. 9000 ha opgenomen, waarvan 2000 ha
eerst in overzicht en daarna nog in detail.
Heeft de Opname van dit rivierkleigebièd voor de landbouw be
langrijke resultatèn opgeleverd, er zijn ook wetenschappelijke vruch
ten geoogst.
De Bommelerwaard is de bakermat der tegenwoordige bodems
kartering. Hier Jigt de basis van het werk, waaraan thans grote
uitbreiding is gegeven. Vele medewerkers en studenten ontvingen
hun opleiding in dit gebied, dat ons dierbaar is geworden.

2, Soil Surve, in the „Bommelerwaard"
The economical and agricultural condition of the Bommeler
waard is poor. Many questions have to be solved. An important
point herewith is the re-allotment. Prof. Edelman was asked to
give his expert advice on soil problems for this purpose. Accom
panied by some students he started survey here in February 1943.
Many students got their practical training in soil survey here
later on.
One began with a detail-survey near the towij Zaltbommel.
After this had been done, a review-survey was started, while the
detail-survey continued.
Owing to the, circumstances of the war? the work had to be
stopped in September 1944 and was not continued before the
summer of 1946. This first survey enjoyed much interests and many
excursions were made.
The review-map of the Bommelerwaard is nearly finished now
and comprises about 22200 acres, while a detail-survey of about
10000 acres was made.

29

3. De bodemkartering van Didam, de Lijmers en de Betuwe
door
Ir F. W. G. Pijls
In 1942 werd begonnen met voorbereidingen te treffen voor
een onderzoek naar de bodemgesteldheid van de gemeente Didam.
De bedoeling van dit onderzoek was tweeledig. Allereerst zou
het aan de hand van de resultaten ervan mogelijk zijn het bodemkundig onderwijs aan de R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool te
Didam op modernere leest te schoeien. Bovendien werd gehoopt,
dat het onderzoek als resultaat zou opleveren meer inzicht in de
principes, volgens welke een indeling der laagterraszandgronden
en overgangsgronden naar kleigronden kan geschieden.
De gemeente Didam is ongeveer 3500 ha groot, er moeten
dus ongeveer 35000 boringen worden verricht om een gedetail
leerde bodemkaart te kunnen samenstellen. Daar dit voor één man
een zeer langdurig en onbegonnen werk is, werd getracht subsidie
te krijgen voor dit onderzoek.
Omdat de „officiële" bodemkunde in ons land in 1942 echter
van oordeel was, dat men de grond volledig in zijn macht heeft met
mest en wiskundige formules, duurde het tot Mei 1944, voordat met
het veldwerk in Didam kon worden begonnen. In April 1944 werd
n.l. een financiële regeling getroffen, dank zij de Heer Ir W. A. van
der Plassche, Directeur van de Tuinbouw, Waardoor het toen
mogelijk was met behulp van ondergedoken Wageningse studenten
de opname van de bodemkaart van Didam te beginnen. Toen deze
medewerkers echter in September 1944 enigermate zelfstandig kon
den werken, verdwenen ze allemaal, omdat de illegaliteit hun werk
zaamheden elders opeiste.
In Augustus 1945 konden de werkzaamheden weer worden
hervat, nu met medewerking van enkele oud-léerlingen van de
R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool te Didam: Op 5 November
1946 was het veldwerk in Didam klaar. Hierdoor was het mogelijk
begin December 1946 de kaart van Didam met de bodemgrenzen
aan de Stichting voor Bodemkartèring te Wageningen af te leve
ren. Het rapport komt in de loop van Februari 1947 klaar en het
zal waarschijnlijk zomer 1947 in druk verschijnen.
In Maart 1943 gelukte het, samen met de Heer Ir K. Mohrman,
Inspecteur van de Nederlandse Heidemaatschappij, de Grondkamer
voor Gelderland te interesseren voor de vele landbouwkundige,
landbouw-economische en sociale problemen, welke in de Lijmers
om een oplossing vragen. De Lijmers is de landstreek, die gelegen
is tussen Rijn, Gelderse IJssel en Oude IJssel. Een en ander was
voor de Grondkamer voor Gelderland aanleiding het initiatief te
nemen tot het doen samenstellen van een Agrarisch Bestemmings
plan Lijmers. Voor dit plan werden een zestal rapporten samen
gesteld, waarvan er een over de bodemgesteldheid van de Lijmers
handelt.
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Bodemkundig is de Lijmers, waarvan het onderzochte deel
ongeveer 22000 ha groot is, een zeer gevarieerd landschap. Enkele
gemeenten ervan liggen geheel of gedeeltelijk op diluviale zand
gronden. Overwegend is het echter een rivierkleilandschap met de
bekende landschappelijke hoofdonderscheidingen, zoals die door
Prof. Edelman zijri opgesteld. Voor het samenstellen van het
bodemrapport konden alleen maar in 1943 en 1944 in samenwer
king met de Nederlandse Heidemaatschappij een aantal boringen
worden verricht in het ruilverkavelingsgebied „Duivense Broek",
dat ongeveer 2000 ha groot is. Voor het overige werd het rapport
samengesteld aan de hand van allerlei al of niet gepubliceerde ge
gevens en de terreinkennis, die in de Joop der jaren werd opgedaan
in deze streek. De rapporten over de Lijmers kwamen deels in
1944, deels in 1945 klaar en zullen in de loop van 1947 in druk
verschijnen.
Na de bevrijding van het Oosten van ons land werden met de
Cultuurtechnische Dienst besprekingen gevoerd over de bodemkartering van de Betuwe. Na de totstandkoming van de Stichting
voor Bodemkartering in het midden van 1945 kreeg deze van de
Rijksdienst voor Landbouwherstel de opdracht een overzichtskaart
te vervaardigen van de bodemgesteldheid van de Betuwe.' Deze
opdracht werd verleend in verband met de grote verwoestingen,
die in de Betuwe hadden plaats gehad door de oorlogshandelingen.
Schrijver dezes werd belast met de uitvoering der overzichtsbodemkartering van de Betuwe, waarmee November 1945 werd
begonnen. Begin September 1946 werd in verband met de op
handen zijnde verandering van dienstverband, de leiding over
gedragen aan de Heer Ir H. Egberts, onder wie het veldwerk
in December 1946 kon worden voltooid en die hierover in een
aparte bijdrage bericht.
De resultaten van de karteringen van Didam, de Lijmers en
de Betuwe hebben bijdragen geleverd tot de oplossing van vele
en veelzijdige landbouwkundige problemen, die er in die gebieden
bestaan.
Uiteraard is er bij de uitvoering van de beschreven karteringen
samengewerkt met allerlei diensten, die direct of indirect op land
bouwgebied werkzaam zijn. Voordat de Stichting voor Bodem
kartering tot stand kwam en ook tijdens het begin van haar be
staan, toen haar werkzaamheden nog niet voldoende georganiseerd
waren, was genoemde samenwerking ze«r eenzijdig. Eenzijdig in
die zin, dat allerlei diensten, zoals de Directie van de Tuinbouw
en de Nederlandse Heidemaatschappij hulp verleenden in de vorm
van het verschaffen van de nodige geldmiddelen, kaartmateriaal
en boren. Vooral in 1946 kon hier iets tegenover worden gesteld
in de vorm van het geven van adviezen en demonstraties, waarbij
de bereikte resultaten der bodemkartering konden worden dienst
baar gemaakt aan het opstellen van allerlei plannen. Verder werden,
in een of meer van de onderzochte gebieden excursies georgani
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seerd voor vrijwel alle Rijksvoorlichtingsdiensten op het gebied van
de Landbouw. In de Betuwe tenslotte werd samen met de Rijkstuinbouwconsulent aldaar, de Heer Ir J. Bos, het bodemkundig
advieswerk voor de aanleg en uitbreiding van tuinbouwbedrijven in
dat gebied georganiseerd.
3. Soil Survey of Didam, the »Lijmers" and.the „Betuwe"
Already in 1942 one started to make some detail-studies here.
Here too the war caused considerable delay in the work.
It was not before the liberation and the foundation of the S.S.I,
that the work was taken up again systematically. A detail-map of
the municipality Didam (8650 acres) was made and finished in the
end of 1946.
For the Agricultural Planning Scheme of the Liemers, between
the Rhine and the IJsel, the soil-condition of this area was examihed.
In the area „Duivensche Broek" some augers were made in aid of
the re-allotment.
Great war-damage and inundation-damage was caused in the
Betuwe, a riverclay area between the Rhine and the Waal. The
repair work and the renewal planning wanted a soil-map, so a
review-survey in this area was started in November 1945. The
advisory work in aid of the lay-out of orchards was started too.

4. De bodemkartering in de Betuwe
door
Ir H. Egberts
De opdracht voor de kartering van de Betuwe werd verkregen
van de Rijksdienst voor Landbouwherstel.
In begin September 1946 werd deze kartering van de Heer
Ir F. W. G. Pijls overgenomen. Er waren toen reeds grote gedeelten
gekarteerd. Het werk werd voortgezet mét een drietal karteerders,
terwijl er tevens nog een hoofdopzichter werkzaam was, eveneens
met drie mensen. Doordat naast de kartering van de Betuwe nog
andere, kleinere objecteif uitgevoerd moesten worden, moesten de
drie eerstgenoemde karteerders hun werkzaamheden in de Betuwe
een enkele maal onderbreken.
Het gebied tussen de Waal en de Rijn, ten oosten van het
Waal-Rijn kanaal, dus bijna de gehele Overbetuwe, werd in kaart
gebracht.
Deze kartering is een overzichtskartering, hetgeen wil zeggen,
dat telkens series van bodemtypen, welke onderling vrij veel kunnen
verschillen, bij elkaar genomen worden.
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Deze series worden op de kaart aangegeven. In dit gebied
de volgende:
1e. Overslaggronden.
2e. Stroom (rug) gronden.
3e. Komgronden.
4e. Oude cultuurgronden.
5e. Diluviale zandgronden.
6e. Stroomdraden.
De series 1 t/m 4 omvatten typen met een grote verscheiden
heid in kwaliteit en bruikbaarheid.
De stroomdraden moet men eigenlijk onder de stroomgronden
rangschikken, maar omdat het kaartbeeld door aparte weergave veel
aan duidelijkheid wint, en de andere typen zich beter laten verklaren,
is er vrij veel tijd besteed aan het opzoeken van deze stroomdraden.
Zoals reeds gezegd is deze kartering een overzichtskartering.
Dit houdt tevens in, dat de schaal van de kaart vrij klein kan zijn.
Het ligt dan ook in de bedoeling, dat deze kaart gedrukt wordt op
schaal 1 : 25.000.
In het terrein werden voor de opnamen kaarten schaal 1 : 10.000
gebruikt. De opname geschiedde door één waarneming per ha te
doen. In het oosten gebruikte men hiervoor boren van ongeveer
1.25 m lengte. Tot op deze diepte werden alle horizonten bestu
deerd. In het westelijk gedeelte, n.l. dat gedeelte, dat gekarteerd
werd onder toezicht van de hoofdopzichter, gebruikte men spiraalboren met verlengstukken. Hier werd één op de vijf gaten tot onge
veer 3 m geboord.
Het veldwerk is in het jaar 1946 voltooid, behoudens enkele
kleine correcties, welke uitgevoerd zullen worden zodra de weers
omstandigheden dit toelaten.
In de wintermaanden werd gewerkt aan het verzamelen van
verschillende gegevens, zoals die van het grondonderzoek, perceels
namen en kwelverschijnselen.
Het doel van de kartering was om, in verband met de weder
opbouw, een beter inzicht te krijgen in de bodemkundige gesteldheid
van het gebied. Naast landbouwkundigen stellen ook de planologen,
gemeentearchitecten en anderen veel belang in de werkzaamheden.
Zo heeft b.v. de gemeente Herveld een uitbreidings- en „bestemmings"plan, dat grotendeels gebaseerd is op de bodemkaarten, ter
wijl ook in de gemeente Bemmel hiermede rekening gehouden werd.
Ook werd advies gevraagd in verband met de uitbreiding van de
stad Huissen.
Van landbouwkundige zijde werd tot heden veel belangstelling
getoond voor de verspreiding der verschillende bodemtypen in ver
band met het aan te houden peil bij de ontwatering van dit ge
bied. De hiervoor benodigde gegevens werden o.a. verstrekt aan de
Nederlandse Heidemaatschappij en aan het Ingenieursbureau Van
Hasselt en De Koning. Ook bleek van deze zijde veel belangstelling
voor de boorgegevens, vooral van die langs de Linge en de Ver
loren Zeeg. Waar het hier voornamelijk om gaat is de diepte, waar

33

op het losse zand voorkomt. Kennis hiervan is van belang voor het
vaststellen van het beloop en het talud der aan te leggen of te ver
beteren waterwegen. Naast het nut voor de reeds genoemde doel
einden heeft de kartering er ook toe medegewerkt om een beter
inzicht te krijgen in de eisen, welke de vruchtbomen aan de bodem
stellen. Hiervan werd een dankbaar gebruik gemaakt bij het geven
van adviezen voor nieuwe aanplantingen.
Zoals reeds is opgemerkt werd er gedurende de wintermaanden
in het bijzonder aandacht besteed aan de kwelverschijnselen. De
kwel is n.l. een zeer lastig onderwerp.
We kunnen o.a. onderscheiden:
le. Kwel door de diluviale ondergrond. Dit is meestal kwel vanaf
de zandgronden die de Betuwe omringen.
2e. Kwel van oost naar west.
3e. Kwel direct onder de dijken door, dus daar, waar een dijk op
overslaggrond (grof, zandig materiaal) rust.
4e. Kwel door de stroomgronden.
Dat er aan de kwelverschijnselen veel aandacht besteed is,
vindt zijn oorzaak in het feit, dat we aan de kwel waarschijnlijk
kunnen zien of we in een gebied met diluviaal of alluviaal materiaal
te maken hebben. De rivierwaterstand was in deze winter zeer laag
en terwijl nagenoeg alle sloten met ijs bedekt waren, waren er,
vooral in de omgeving van de Rijkerswoerd en bij Oosterhout vele,
welke geheel open lagen. Dit duidde öp een kwel uit een diluviaal
gebied, door de diluviale ondergrond.
Uit de kartering is gebleken, dat de Betuwe voor ongeveer
40% uit komgrond bestaat. Deze kommen zijn vrijwel geheel als
grasland in gebruik en zijn in het algèmeen slecht ontsloten. De
meeste boerderijen vindt men dan ook in de dorpen. Dit was ook
moeilijk anders denkbaar, aangezien de kommen en de randen ervan
vroeger 's winters vaak onder water stonden.
Nu men echter de waterstanden beter beheerst is dit bezwaar
weggenomen en zou men terwille van de rationalisatie ertoe moeten
overgaan om de kommen goed te ontsluiten en bij een eventuele
ruilverkaveling de rechthebbenden zo mogelijk één aaneengesloten
perceel te geven, waarin zowel komgrond als stroomgrond voor
komt. De boerderij zelve zou dan op de grens van stroom en kom
geplaatst kunnen worden. Dit zou waarschijnlijk aan de exploitatie
van de thans veelal verwaarloosde komgronden ten goede komen.
4. Soil Survey in the „Betuwe"
The author took over this survey from Ir PijIs in September
1946. The legend of the review-map comprises the following mainsoil-types:
1. Crevasse deposit soils
2. Creek soils
3. Basin soils
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4. Ancient arable lands
5. Pleistocene islands
6. Abandoned channels.
The review-map will be published on the scale of
inches
to a mile, and was charted on 6 inches maps. One sampling was
made for 2% acres.
The map renders excellent services for the rebuilding, the
agricultural planning, the horticultural destination plans, extension
plans for the villages, the bettermant of drainage and the re-allot
ment, while many advices were given for the lay-out of orchards.
In this area much seepage occurs, especially through the
pleistocene subsoil, the creek soils, and in places, where the dyke
is built on old crevasse deposit, being a loose, sandy material.

5. De bodemkartering aan de Maaskant
door
Ir D, van Diepen
De bodemkartering aan. de Maaskant omvat het landbouw
gebied Maaskant, dat naar zijn geografische ligging en agrarische
Structuur tot nu toe van de omliggende gebieden onderscheiden was.
Het totaal oppervlak bedraagt circa 13000 ha. De grenzen van dit
gebied worden, globaal gezien, in het westen gevormd door de
spoorlijn 's-Hertogenbosch—Hedel, langs de noordzijde door de
rivier de Maas en in het oosten respectievelijk het zuiden door de
spoorlijn Nijmegen—'s-Hertogenbosch, welke bij Ravenstein in Bra
bant komt. Ten oosten van deze laatste spoorlijn strekt zich langs
de Maas, haar bochten volgend, nog een langgerekt smaller gebied
uit tot aan de plaats Cuijck, hetwelk waterstaatkundig eveneens tot
de Maaskant gerekend werd wegens de grote overstromingen, welke
een overlaat in de Maasdijk ter hoogte van het dorp Beers ruim
5 eeuwen lang voor het boven omschreven stroomafwaarts gelegen
gebied met zich bracht bij hoge rivierstanden. De afwijkende land
bouwkundige structuur van dit oostelijk gebied is de reden waarom
het in landbouwkundige zin niet meer tot de Maaskant gerekend
wordt, doch bij het Land van Cuijck.
De belangstelling voor de Maaskant is reeds oud. Daarvan
getuigen de vele vergeefse waterstaatkundige pogingen welke zijn
ondernomen om een definitief einde te maken aan de bijna jaar
lijks terugkerende overstromingen, die zo nadelig waren voor de
welvaart van de streek, in het bijzonder voorzover een landbouw
kundige vooruitgang daaraan ten grondslag moest liggen. Vooral
ook de wateroverlast, die in het voorjaar aanhield na afloop van de
inundaties, werkte stagnerend op de voorjaarswerkzaamheden in de
landbouw. In de laatste 15 jaar is daarin veel verandering gekomen.
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Door kanalisatie van de Maas en versterking van haar dijken werd
dit landbouwgebied ontheven van haar oude traditionele taak om
voor binnendijks stroombed te fungeren bij hoge rivierstanden. De
Beerse Maas, zoals deze winterstroming genoemd werd, heeft afge
daan en daarmee is voor dit gebied een nieuw stadium van land
bouwkundige belangstelling aangebroken.
De afwezigheid van bewoning in deze uitgestrekte vlakte wordt
vaak nog als een gevolg gezien van de oude waterstaatkundige toe
stand, hoewel bij nadere kennismaking met de streek dit wel in
twijfel is te trekken. In tegenstelling met de nog veelal in niefc-landbouwkundige kringen heersende opvatting als zou de Maaskant een
vruchtbare bodem hebben ten gevolge van slibafzetting uit de vele
overstromingen, is het in werkelijkheid een gebied, dat door zijn
bouw als rivierlandschap met dezelfde bodemkundige eigenschappen
is behept als elk ander rivierkleigebied. De hoge gronden, welke van
betere kwaliteit zijn, zijn. voor bewoning gekozen, de zware komgronden met veel geringer productiviteit werden vermeden. Voor
de nederzettingen van de bevolking speelde meer de vruchtbaarheid
der gronden dan hun hoogteligging een rol. Dit is dan ook de reden,
dat ondanks het wegnemen van remmende factoren van waterstaat
kundige aard nadien in de typische toestand van bewoning geen
verandering is gekomen, hoewel een verspreiding van de landbouw
bevolking over het gebied een van de eerste voorwaarden zou zijn
voor een doelmatiger gebruik van de bodem. Zelfs niet in polders
als die van Oss en Lithoyen is dit het geval geweest, waar men
toch door ruilverkaveling een begin trachtte te maken met een ver
betering van de in menig opzicht ongunstige landbouwkundige toe
stand. Dat deze niet bereikt is, is een gevolg van het feit, dat een
ruilverkaveling als zodanig niet in staat is speciaal ongunstige
bodemkundige eigenschappen van een gebied weg te nemen. Vooral
de grote natuurlijke vruchtbaarheidsverschillen hebben we hierbij
op het oog.
Hoe groot de moeilijkheden zijn, die dé uitvoering van een be
vredigend bestemmingsplan in de weg staan, blijkt wel uit het feit,
dat men voor beide bovengenoemde polders een herverkaveling
wenselijk acht. Naast ongunstige factoren welke voortspruiten uit
ongelijke landbouwkundige mogelijkheden van de verschillende
onderdelen van dit gebied bestaat er een tweede ongunstige om
standigheid n.l. het sociaal-economische karakter van het bodemgebruik, dat beheerst wordt door landgebrek. Dit laatste is oorzaak
van een hopeloze versnippering van het grondgebruik.
Met deze feiten voor ogen heeft de Directie van de rijksdienst
voor Uitvoering van Werken doelmatigheid en vorm van de nog te
nemen cultuurtechnische maatregelen wensen te toetsen aan een
voorstudie van het gebied, waarin, waarin met name de landbouw
kundige mogelijkheden tot uiting zouden komen. Dit voornemen
heeft deze Directie in het voorjaar van 1945 doen besluiten, door
middel van een bodemkartering de landbouwkundige fundering voor
de cultuurtechnische plannen te verwezenlijken. Dat met boven
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staande uiteenzetting enigszins in den brede is ingegaan op enkele
factoren, die het landbouwkundig karakter van deze streek bepalen,
moge enerzijds voor de lezer een ruimere kennismaking met dit
landbouwgebied zijn, anderzijds is zij bedoeld om een idee te geven
van de reden waarom hier een bodemkundig onderzoek wordt uit
gevoerd.
Schrijver dezes werd met de leiding van de karteringswerkzaamheden belast en kreeg tevens de taak opgedragen, om het ver
eiste personeel voor de uitvoering daarvan op te leiden. Met een
zevental oud-leerlingen van een landbouwwinterschool werd in
April van dat jaar ten noorden van Berghem en rond Lithoyen met
een detailstudie van het gebied begonnen om een inzicht te krijgen
in de bodemkundige eigenschappen van verschillende onderdelen
van het gehele landschap. De bedoeling was hierna het gedetail
leerde karteringsschema, dat aan een dergelijke studie ten grondslag
ligt, te vereenvoudigen tot hetgeen nodig was voor de vervaardiging
van een overzichtskaart, welke aan het gestelde doel zou beantwoor
den. Naarmate wij vorderingen maakten met de kartering werd het
steeds meer duidelijk, dat een ingewikkelde bouw van een groot
deel van dit landschap het gehele gebied in twee delen deed uiteen
vallen. In het gedeelte ten westen van de lijn Oss-Lithoyen hebben
de opeenvolgende bodemformaties een rustig verloop. Uitgestrekte
terreinen met zware komklei worden geflankeerd door zandige gron
den in het zuiden en stroomgronden in het noorden. Ten oosten van
deze lijn krijgt het landschap meer relief. De verschillende formaties
krijgen een onrustig verloop. Aangezien wij in dit gebied moeilijk
de methodiek van veldopname konden volgen, welke voor het westen
geschikt was, besloten wij, mede in verband met zijn grotere land
bouwkundige waarde, hiervan een detailkaart te ontwerpen.
Het karteringswerk, dat eind December 1946 was verricht, om
vat circa 4000 ha, d.i. ongeveer een derde van het totale oppervlak.
Er wordt verwacht, dat het gehele gebied einde 1947 gekarteerd zal
zijn, waarbij echter voor een juist begrip van het nog te verrichten
werk zij gewezen op een globaler voorstelling, die wij van het
westelijk gedeelte op de kaart zullen krijgen door de veldopname
daaraan aan te pfessen.
Met een enkel woord willen wij nu ingaan op de verschillende
landschappen van dit gebied en wijzen op enige bodemkundige ver
schillen, welke uit landbouwkundige oogpunt onmiddellijk opvallen.
Hoewel de Maaskant een rivierkleilandschap is, wijkt het toch
in menig opzicht af van de reeds gekarteerde rivierkleigebieden. Aan
de zuidzijde wordt het begrensd door een gebied van geheel andere
oorsprong en bodemkundige samenstelling, n.l. het diluviale zand
landschap. Bodemkundig behoort dit niet meer tot het Maaskantgebied, maar vanwege de omvang van het landbouwkundige sane
ringsplan zijn enkele randstroken in deze bodemkartering opge
nomen. Van oudsher hebben zij de invloed van de menselijke be
woning ondergaan, zodat de legenda, die wij hiervoor ontworpen
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hebben, betrekking heeft op oude bouwlanden en bosprofielen. Een
gedeelte daarvan behoort tot de beste zandgronden.
Tussen deze gronden en die van het echte rivierkleigebied in
is een strook zandige kleigronden ontstaan, die men als overgang
kan zien van het ene naar het andere. Ook hiervoor is een afzonder
lijke indeling van bodemtypen ingevoerd. Dit is gedaan met het oog
op de uitgebreidheid, waarin zij voorkomen en de grotere .gebruiks
waarde welke sommige typen daarvan hebben. Ten opzichte van de
zware rivierkleigronden, verschillen deze gronden onderling nog
aanzienlijk, doordat zij licht of zwaar zijn en hoog of laag liggen.
In de loop der tijden heeft de Maas haar stroombed herhaal
delijk verlegd. Dat deze rivier in het laatste stadium van haar be
dijking nog een tamelijk onrustig verloop had, bewijzen de velemeandervormige rivierbochten welke gedeeltelijk reeds in de tweede
helft van de vorige eeuw en verder ook na 1900 zijn afgesneden.
Haar grillige loop is bij het ontstaan van hoge waterstanden op de
rivier door opstopping vaak mede de oorzaak geweest van dijk
doorbraken. De geschiedenis vermeldt deze na 1500 voortdurend,
zodat het aantal zeer groot is geworden. ,Zo vindt men langs de
Maasdijk onder de gemeente Lithoyen acht doorbraken over nog
geen 1500 m lengte.
Alleen voor de gemeente Oyen zijn op de kadastrale kaart elf
doorbraken te herkennen. De overslaggronden welke daarbij zijn
afgezet vormen in dit gedeelte een vrijwel aaneengesloten keten.
Veelal treft men deze gronden, die grofzandig zijn, op stroomgronden aan, evenwel vormt een komondergrond geen uitzondering.
Aangezien de komgronden slechter zijn dan de overslaggronden, is
het als een (gelukkige omstandigheid aan te merken, dat de opper
vlakte! betere gronden daardoor is toegenomen.
In het gebied ten oosten van de reeds eerder genoemde schei
dingslijn heeft de Maas tussen het stroomlandschap langs haar
zuidelijke oever en de diluviale zandgronden een wild rivierenstelsel
ontwikkeld, waarbij stroomgronden zijn ontstaan langs een netwerk
, van oude stroomgeulen, die het volledig karakter van komgronden
hebben. Door hun minder geprononceerdè ontwikkeling en hun af
wijkende bouw worden deze stroomgronden secundair genoemd,
hoewel zij ongetwijfeld ouder zijn dan de meest recente langs de
tegenwoordige loop van de rivier. Door hun afgelegen ligging tussen
komgronden met slechte kwaliteit genieten zij niet die waardering
en behandeling, welke zij om hun grotere productiviteit verdienen.
Stroomgronden en overslaggronden genieten overigens, wat hun
landbouwkundigè betekenis betreft zoveel bekendheid, dat wij ménen
daarop niet verder in te moeten gaan. Alleen zij nog gewezen op de
kalkarmoede van deze gronden, hetgeen speciaal voor de stroom
gronden merkwaardig mag heten. Ook de recente uiterwaardgronden van de Maas bevatten geen kàlk. Voor de landbouw betekent
dit een nadeel.
Ten westen van de lijn Oss-Lithoyen nemen de komgronden in
het landschap een dominerende plaats in. Een bijzonderheid bij een
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groot gedeelte van deze gronden is het voorkomen van veen in de
ondergrond. Het zal van de toestand van ontwatering na de nog uit
te voeren cultuurtechnische werken afhangen, in hoeverre deze on
diepe veenlagen van invloed zullen zijn op de toch al geringe pro
ductieve waarde van deze gronden.
Het grote gebrek aan goede landbouwgronden aan de Maas
kant heeft ertoe geleid dat een belangrijk deel van de komgronden
als bouwland in gebruik is. Ongetwijfeld voorspelt dit ook een grote
vraag naar geschikt bouwland in de toekomst. Met het oog daarop
werd ook voor de komgronden een gedetailleerde legenda ontwor
pen, welke met de geschiktheid van deze gronden voor gras- en
bouwland rekening houdt. De aanwezigheid van een laklaag en de
' functie daarvan ten opzichte van de waterhuishouding en grond
bewerking (dit laatste omdat zij ook in en vlak onder,de bouwvoor
kunnen zitten)'vormt hierbij het voornaamste criterium van onder
scheid.
Het tegenwoordige bodemgebruik aan de Maaskant kent geen
intensieve vormen. Op de stroomgronden langs de dijken is de be
volking in wooncentra geconcentreerd. Daaromheen worden de
gronden uitsluitend als bouwland gebruikt, hoewel sporadisch een
kleine fruitaanplant de mogelijkheid van uitbreiding van deze in
tensievere teelt aantoont. Ongetwijfeld is ook de invoering van
tuinbouw mogelijk.
Naar de komgronden nemen deze goede kwaliteiten geleidelijk
af. Deze zelf zijn aanzienlijk minder van kwaliteit en het middelste
gedeelte ervan is zeer slecht. Toch wordt, zoals reeds gezegd, de
komgrond voor een belangrijk gedeelte als bouwland gebruikt, waar-*
mee men naar onze mening veel te ver is gegaan. Hierin heeft ook
de landbouwende bevolking van de zuidelijke zandgronden zijn aan
deel. Dat de gewasopbrengsten op deze gronden vaak zeer laag zijn
behoeft geen betoog.
Naar wij verwachten zal deze bodemkartering voor. de tot
standkoming van een landbouwkundige sanering van de Maaskant
belangrijke aanwijzingen geven omtrent een rationele ordening van
het tegenwoordige bodemgebruik. En, in zover de toepassing van
intensievere cultuurvormen op daarvoor geschikte gronden een aan
deel daarin zal hebben, zal zij deze eveneens met de gewonnen
bodemkundige inzichten kunnen steunen.
5. Soil Survey in the »Maaskant"
This area is a very backward agricultural-region of about
32.000 acres, situated south of the Maas and east of 's-Hertogenbosch.
In former times this land was flooded at high water-levels of
the Maas, but after the regulation of the Maas there is no more
inundation. A number of villages are situated on the edges of this
river-clay area. Plans have been made now to make the „Maas(
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kant" more prosperous. Different re-allotments have been executed,
others are in preparation, ^fhe soil condition proves to be very un
favourable, as well as the social and economical condition.
The plots are split up, there is a shortage of land and the soil
is not economically used.
A soil survey can supply the basis for an improvement of the
conditions. In the spring of 1945 soil survey was started here. Thé
soil-condition proved to be very much different from the other
river clay areas, so that new studies had to be made. About 10.000
acres have been surveyed in detail now.
The Maas changed its course often. This had a great influence
in the northern part of the „Maaskant". In the southern part one
can find many pleistocene sands. Along the Maas many dykeburstings could be traced out.
The soilmap will be able to render good services in the
corrective planning in this area.

6. De bodemkartering van het Land van Heusden en Altena
door
Ir J. M. Schijen
Het land van Heusden en Altena behoort tot het ambtsgebied
van de Rijkslandbouwconsulent voor Westelijk Noord-Brabant en
was voor die Consulent een echt zorgenkind. De voornaamste oor
zaken daarvan warpn:
le. De weinig levensvatbare kleine boerenstand.
2e. De geringe ontwikkeling der boeren in die streek.
3e. De erbarmelijke verkaveling, die èen economische bedrijfsvoe
ring practisch onmogelijk maakte.
In de laatste maanden van de oorlog heeft speciaal de zuidelijke
strook van dit gebied zwaar geleden. Alleen al in het dorp Dussen
waren 140 boerderijen totaal verwoest, het dorp Drongelen was
geheel en Meeuwen bijna geheel van de kaart geveegd. Bovendien
had een grote oppervlakte onder water gestaan. Dit alles had tot
resultaat, dat nu ook de aandacht van de Cultuurtechnische Dienst
en van de Dienst Landbouwherstel op dit gebied gevestigd werd.
En zo werd met Ir Smale, Cultuurconsulent te Breda en Ir Steen
bergen, Rijkslandbouwconsulent te Bréda, de bodemkartering ter
sprake gebracht, vooral in verband met de slechte verkaveling.
Daarenboven interesseerde Ir Smale zich sterk voor het nut, dat de
bodemkaart zou hebben om eventueel tot een verspreide weder
opbouw van boerderijen te geraken en dat vooral hierin gelegen is,
dat men bij de plaatsbepaling aan de hand van de bodemkaart reke
ning kan houden met de aanwezigheid van de drie, respectievelijk
vier pijlers, waarop de landbouwbedrijven in de rivierkleigebieden
steunen, n.l.
•
.
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Ie.
2e.
3e.
4e.

geschikte grond voor landbouw.
geschikte grond voor weiland.
geschikte grond voor hooiland.
het al dan niet beschikbaar zijn van een geschikt stukje tuin
grond.
Zo gaven de gebeurtenissen der laatste oorlogsmaanden de
stoot tot de bodemkartering in het Land van Heusden en Altena.
In September 1945 werd in overleg met de juist opgerichte
Stichting voor Bodemkartering besloten, dat dit werk uitgevoerd
zou worden door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor weste
lijk Noord-Brabant in nauwe samenwerking met de Stichting. Daar
het vervaardigen van de nodige kaarten en boren aanvankelijk
nogal wat moeilijkheden opleverde, duurde het tot eind Maart van
het volgende jaar, voor met de opleiding van de eerste veldassistenten begonnen kon worden. Daarna ging het geleidelijk aan
beter. Toen in December de kartering gestopt moest worden
wegens de vorst, had één ploeg in ongeveer vijf maanden bijna
2000 ha in kaart gebracht.
Het te karteren gebied is ruim 10.000 ha groot en wordt be
grensd door de Merwede in het noorden, de Oude Maas en het
Heusdensch kanaal in het oosten, de Bergsche Maas in het zuiden
en de „Nieuwendijk" langs de Biesbosch in het westen. Historisch
is dit gebied opgebouwd uit drie delen, n.l.
a. het oude „Land Van Altena", omvattend het gebied ten zuiden
van de Merwede en de Oude Maas, dat begrensd wordt door de
lijn westelijk van Werkendam en Almkerk tot ten noorden van
Babiloniënbroek en vandaar naar het oosten tot ten zuiden van
Andel,
b. het noordelijk gedeelte van het Land van Heusden, omvattend
de dorpen Veen, Wijk en Aalburg, Eethen, Drongelen, Genderen, Meeuwen en Babiloniënbroek en tenslotte
c. het meest westelijke stuk met de dorpen Dussen (Muelkerc en
Munsterkerc), Hank en Nieuwendijk (Nieuwerkerc), dat voor
de St Elisabethvloed in 1421 tot de Hollandse waard behoorde.
In grote trekken kunnen in het gebied twee verschillende land
schappen worden onderscheiden, n.l. in het oosten het „kommenen stromenlandschap", dat veel gelijkenis vertoont met dat in de
Bommelerwaard en in het westen het „platen- en geulenlandschap",
dat opgewassen is uit de wateren, die daar door de St Elisabeth
vloed werden achtergelaten.
De verdeling van deze landschapsvormen over het te karteren
gebied wordt bepaald door de historie der overstromingen en de
strijd, die er door de toenmalige bewoners tegen werd gevoerd.
Zo wordt het „platen- en geulengebied" vrij scherp begrensd
door de Uppelse-Kornse dijk, die rond 1460, dus ± 40 jaren na de
inundatie weer een belangrijk gebied drooglegde. De tegenwoor
dige Zuid-Hollandse polder heeft nog enige eeuwen daarna ge
dreven. Of het gebied, dat tussen 1421 en 1460 gedreven heeft aan
zijn profielvorming nog te herkennen zal zijn, is een vraag, die ik
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niet met stelligheid wil beantwoorden, wel zijn er waarnemingen
gedaan, die er op wijzen, dat althans plaatselijk sporen van deze
± veertigjarige inundatie zijn overgebleven.
'Het profiel der „plaat- en geulgronden" wordt gekenmerkt
door zijn homogene aard, rijkdom aan kalk en zijn naar beneden
geleidelijk toenemend zandgehalte, de dikte varieert van 60 cm tot
1.20 m. De laag rust op de zwaardere oude stroom- en komgronden,
die oorspronkelijk de oppervlakte vormden. De profielen uit het
kommen- en stromenlandschap zijn genoegzaam bekend uit de pu
blicaties over de Bommelerwaard en de Betuwe.
Zoals reeds uit de voorgeschiedenis is gebleken, was het
eerste doel, dat met de kartering beoogd werd: de benadering van
het kleine boerenprobleem. Door de oorlog werd dit uitgebreid tot
een poging, om de grondslag te leggen om tegelijk met de Weder
opbouw tot sanering van de gehele streek te geraken door middel
van ruilverkaveling en al dan niet verspreide bouw der boerde
rijen. De ruilverkaveling stelt de Cultuurtechnische Dienst hier
echter voor grote problemen, daar het in dit1 gebied niet zo zeer
de verdeling der gronden in eigendom is, die de moeilijkheden
schept, als wel die der pachtgronden. De Cultuurconsulent heeft
dit probleem in uitvoerige studie genomen, o.a., door het vervaar*
digen van grondgebruikerskaarten naast de gebruikelijke eigendomskaârten.
Naast deze oorspronkelijke doelstelling heeft zich de laatste
-tijd nog een nieuwe'naar voren gedrongen. Het is genoegzaam be
kend, dat de analysecijfers van het Bedrijf slaboratorium voor
Grondonderzoek te Groningen, als basis voor bemestingsadviezen,
geen absolute waarde hebben. Het is even bekend, dat boeren
kwaliteitsgebreken in de grond trachten te forceren door extra
bemesting en dat dit lang niet altijd lukt.
Verondersteld mag worden, dat zowel om de ene als om de
andere reden, veel geld nodeloos uitgegeven wordt. Een onderzoek
naar de ontvankelijkheid voor bemesting van verschillende bodem
typen, zou ons heel wel een meer juiste interpretatie der Groningse
analysecijfers en daardoor meer economische bemestingsnormen aan
de hand kunnen doen.
De overzichtskartering van dit gebied zal tegen het einde van
het jaar 1947 klaar kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling, dat nu
een tweede karteringsploeg aan de eerste zal worden toegevoegd.
De bodemkaarten, die gereed komen, zullen, naar ik hoop, de
Cultuurtechnische Dienst voldoende basis bieden, om met de Dienst
Wederopbouw Boerderijen overleg te plegen over de wenselijkheid
der verspreide wederopbouw, terwijl ook de Rijksdienst voor Landbouwherstel uit bovengenoemde overwegingen zeer veel belang
stelt in de overzichtskaart.
Voor de andere vragen, die wij ons stelden, zat de overzichts
kartering alleen niet voldoende zijn. Ik meen echter, dat het niet
noodzakelijk zal zijn, van het gehele gebied een detailkaart te

42

maken. De bedoeling is, dat op enkele plaatsen, naar aanleiding van
de overzichtskaart een detailkaart gemaakt wordt,
le. om de cultuurmogelijkheden voor de kleine bedrijven nauw
keurig te bestuderen,
,
2e. om de betrekking bodemtype-bemesting nader te onderzoeken.
Deze plaatselijke detailkarteringen kunnen ook voor de Land
bouwvoorlichting van groot belang zijn, zowel voor instructie der
assistenten om bij de voorlichting meer het profielonderzoek te
betrekken, als wel, gecombineerd met demonstratievelden, voor de
boeren uit dit gebied.
Tot slot nog een enkele opmerking over de samenwerking
tussen de verschillende Diensten. In verband met deze kartering
bestaat in dit gebied een prettige samenwerking tussen de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de Cultuurtechnische Dienst en de
Dienst Landbouwherstel; een samenwerking, die zich nu ook uit
breidt over andere gebieden.
Zo zijn de kaarten voor een groot deel vervaardigd in samen
werking met de Rijksdienst voor Landbouwherstel.
Voor de opleiding van de assistenten konden we beschikken
over de medewerking van een opzichter van de Cultuurtechnische
Dienst. Over en weer stellen genoemde Diensten momenteel elkaar
gegevens ter beschikking, zowel met betrekking tot de kartering
als anderszins. Speciaal ten aanzien van de kartering wordt ook
contact gehouden met de Rijkstuinbouwconsulent te Geldermalsen.
De hoop, dat deze samenwerking de welvaart in dit gebied ten
goede zal komen, lijkt gerechtvaardigd.

6. Soil Survey in the „Land of Heusden and Altena"
This riverclay area in the west of the province Noord-Brabant
was greatly damaged in the war; some villages have been totally
destroyed. One will pay attention at the rebuilding to the fitness of
the soil for agriculture, for pasture-land, hay-fields or horticulture.
The area which has to be surveyed comprises about 25.000
acres. The eastern part can be compared with the Bommelerwaârd
and links up to it geographically as well as in the soil-condition.
The western part has tidal flats, which have been left behind after
the Elisabeth-flooding in the 15th century. The soils sedimentated
herewith have a homogeneous and limy profile, with an increase
of sandy particles to the depth. This layer is about 2-4 feet thick
and rests upon the ancient subsoil.
"The whole area is Surveyed in review; this will be ready in the
end of 1947. Part of it will be reviewed in detail in order to trace
out which possibilities exist for the settlement of little, intensitive
agricultural industries and the connection between manuring and
soil-type will be studied too.
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7.

De bodemkartering van Wageniiigen en omgeving
door
Ir P. Buringh

Bezien vanuit het oogpunt der moderne veldbodemkunde was
de gemeente Wageningen met haar omgeving tot voor kort het
best bekende gebied van Nederland, doordat wijlen Dr Ir W. A. J.
Oosting van dit gebied een studie maakte en de resultaten vast
legde in zijn dissertatie: „Bodemkunde en bodemkartering in hoofd
zaak van Wageningen en omgeving", Wageningen, 1936. Van ver
schillende delen van deze streek zijn door Oosting reeds bodemkaarten gemaakt, ten dele betreft het hier detail- en ten dele over
zichtskaarten, waarvan er enige o.a. in zijn dissertatie zijn gepubli
ceerd. Veel werk wacht echter nog op een nadere uitwerking en
in de loop van 1946 zijn wij daarmee begonnen.
Voor de Landbouw Hogeschopl en de vele landbouwkundige
instituten is het van veel belang om een bodemkaart van het gehele
gebied te hebben, doordat overal proefvelden liggen of worden
aangelegd, terwijl van deze terreinen bodemkundig vaak nog maar
weinig bekend is. Eveneens biedt een dergelijke kaart vele moge
lijkheden voor het onderwijs in de bodemkunde. Daar tegenover
bestaan er vrij grote gevaren indien alle studenten met boor of
spade het veld z<5uden willen intrekken om hun bodemkundige
kennis nu eens aan de practijk te toetsen. In de omgeving van
Wageningen zou dan in enkele jaren geen gaaf profiel meer te
vinden zijn. De studentenkarteringen werden dan ook verlegd
naar de Bommelerwaard en de Droogmakerijen van Zuid-Holland,
terwijl een twaalftal studenten zijn opleiding bij Wageningen ont
ving, omdat zij door assistentschappen en practica aan deze plaats
waren gebonden.
Op deze wijze werden gedurende de zomer en de herfst enige
ploegen in het veld gebracht, die met meer of minder succes enkele
delen van de „Haar" in het zware kleigebied tussen Rhenen en
Wageningen in detail op de kaart brachten. Het gebied achter de
Lawickse Allee, waarin de proeftuin van het Laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt is gelegen, werd op verzoek van Professor
Sprenger opgenomen, terwijl een drietal studenten het Wageningse
deel van de Nude in overzicht karteerden. Op verschillende plaat
sen werden kleinere verkenningen gedaan.
Een belangrijk gebied tussen Bennekom en Wageningen was
reeds door Oosting opgenomen. De enige veldkaart, die hiervan
bestond was echter reeds in 1941 zoek geraakt, doch het toeval
wilde, dat wij deze in de archieven van onze befaamde voorganger
terug vonden, waarbij bleek, dat de door ons opgenomen gebieden
nog niet door Oosting in detail waren gekarteerd, zodat geen
dubbel werk was verricht.
Bij een nauwkeurige bestudering van het werk van Dr Oosting
viel het op, dat vooral de kennis van de rivierkleigronden in de

44

laatste jaren enorm is toegenomen. Bij de detailkarteringen werden
verschillende oudere waarnemingen bevestigd, terwijl bij de karte
ring van de Nude een nieuw bodemtype, n.l. de bedijkte uiterwaard,
naar voren kwam. Ook de studiën van de overgangen rivierkleiveën
en rivierklei-zand zijn zeker de moeite waard en bieden nog perspec
tieven.
De karteringen vorderden slechts langzaam, doordat er maar
enkele studenten ieder gedurende een zevental weken aan werkten.
De moeilijkheid is daarbij, dat deze ploegen telkens opnieuw
moeten worden ingewerkt en zodra zij er iets van begrijpen en een
aardige opname kunnen maken, is hun practijktijd afgelopen. Aan
gezien wij deze kartering naast het werk van het Secretariaat doen,
ontbreekt ons vaak de tijd om veel in. het veld te zijn, doch het is
prettig om af en toe eens uit de sfeer der besprekingen en vergade
ringen te geraken en te boren in de vette Wageningse klei of in
het zo zeer variërend zand- of veengebied rond onze studiestad,
wier bodem nog zo vele geheimenissen in zich bewaart.
7. Soil Survey in and around Wageningen

I

The work done by Dr Ir W. A. J. Oosting has made this area
well known. Different parts have been mapped already. It is
desirable however to map this area as a whole, so that the education
at the Agricultural College and the Institutes there can have the
results at their disposal. Some students have already mapped some
parts in the past year, and some new phenomena have come to
light.

8»

De bodemkartering op Zuid'Beveland
door
Ir G. dé Bakker

Na kennisname van de resultaten van de lopende karteringen
in de Bommelerwaard, werd door mij in het voorjaar van 1944
een begin gemaakt met een kartering van de omgeving van
Kapelle-Biezelinge, waaraan kon worden doorgewerkt tot „DolleDinsdag", waarna deze werkzaamheden werden gestagneerd. Het
doel van deze kartering was een inzicht te krijgen in de bodem
gesteldheid van de gronden in de omgeving van Kapelle-Biezelinge,
in verband met de fruitteelt. Dit dorp vormt het centrum van het
fruitgebied op Zuid-Beveland, terwijl de fruitteelt zich hier ook
nog regelmatig uitbreidt.
Allereerst werd getracht een indruk te krijgen van de ver
schillende bodemtypen, die hier voorkomen, ten einde op de duur
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met deze kennis gewapend, het verband te kunnen zoeken met de
groei en vruchtbaarheid der vruchtbomen. Het is immers zeer ge
wenst, dat men geïnformeerd is over de geschiktheid van de voor
komende bodemtypen voor nieuwe aanplant en voor verbetering
van bestaande boomgaarden. Aangezien de kartering zich ook uit
strekt over gronden, die nog niet met fruit zijn beplant, zal men aan
de hand van de vervaardigde kaarten in de toekomst kunnen aan
geven welke gronden voor aanplant in aanmerking komen.
Na de bevrijding van Zeeland in het najaar 1944 werd in
opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstel een aanvang
gemaakt met de kartering van de geïnundeerde polders op ZuidBeveland en wel van de Kruiningerpolder, de Hoedekenskerkepolder, Yerseke Moer en een deel van de Reigersbergschepolder.
Landbouwherstel verwachtte, dat de vervaardigde kaarten zouden
kunnen dienen als grondslag voor herstel- en eventuele sanerings
werkzaamheden. In de loop van het jaar 1946 zijn deze kaarten in
opdracht van Landbouwherstel voltooid, terwijl thans wordt ge
werkt aan een verslag hiervan. Het is nu ook mogelijk om de werk
zaamheden in het früitgebied voort te zetten, die hopelijk dit jaar
zullen kunnen worden afgesloten.
Er komen in de onderzochte polders t/vee zeer verschillende
landschappen voor, n.l.: het type van de oude polder en dat van
de jonge polder; alleen de Reigersbergsche polder behoort tot het
laatste type, terwijl de overige polders tot het eerste behoren.
De oude polders zijn reeds sedert omstreeks 800 in cultuur,
wat uit de wijze van percelering, de perceelsnamen en de verspreide
ligging van de eigendommen duidelijk blijkt. In de oudere polders
treffen wij hoger i gelegen lichte zavelgronden aan waarop van
oudsher de akkerbouw en fruitteelt worden beoefend, terwijl om
sloten door deze hogere ruggen laag gelegen poelgronden voor
komen, die in vroegere jaren bij een slechtere ontwateringstoestand
als weiland werden gebruikt. Thans is op enkele plaatsen, die iets
hoger liggen, het weiland gescheurd en in gebruik genomen als
bouwland of boomgaard.
Deze lage gronden bestaan uit klei, die vaak op een diepte
van circa één meter overgaat in veen, z.g. „derrie". De percelering
in deze weilandgebieden is zeer grillig. In de jonge polders daaren
tegen -heeft men in het algemeen een vlak landschap met regel
matige grote percelen, terwijl de bodemverschillen, hoewel soms
aanzienlijk, veel regelmatiger verlopen. Deze polders worden vrij
wel uitsluitend voor bouwland en boomgaarden gebruikt, terwijl
alleen weiland voorkomt op wat lager gelegen zandiger gronden.
De verkregen gegevens worden gebruikt wat betreft de ge
ïnundeerde polders in verband met het herstel daarvan, o.a. voor
het vaststellen van de dosering der gipsbemesting, voor het uit
zoeken van geschikte plaatsen voor proefvelden, voor adviezen
omtrent de inplant van nieuwe boomgaarden en zij zullen in de
toekomst gebruikt kunnen worden voor advieswerk van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdiënst en voor verbeteringswerkzaamheden
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en ruilverkavelingen onder leiding van de Cultuurtechnische
Dienst.
Ali§ een van de belangrijkste resultaten van deze kartering
moeten worden genoemd de vergroting van de kennis omtrent de
in Zeeland voorkomende bodemgesteldheid; hierop zal in de toe
komst voor allerlei doeleinden worden teruggegrepen.
8. Soil Survey on the island of Zuid-Beveland
In the beginning of 1944 soil survey was started in the fruit
growing area at Kapelle on Zuid-Beveland in the province Zeeland, in order to find out the connection between the growth of
the fruit trees and the soil-condition. This makes it possible to
indicate the soils suitable to fruit-growing.
In the autumn of 1944 the survey was started of the polders,
which had been inundated during the war. These surveys were a
preliminary study to the survey of the island Walcheren, still
inundated at that time.
There are two different types of polders, namely those which
have been cultivated since about the year 800 and the polders,
which are more recent.
The light silty-clay soils which lie as ridges in the region and
which surround the lower situated basinsoils, are most suited to
fruit-growing. The basinsoils consist of heavy clay, resting upon
peat and are" used as pasture-lands.
The younger polders have a much more regular soil-condition
with larger, much more regular plots and are used nearly ex
clusively for agriculture and fruit-growing.
Advices are given in aid of the reconstruction of the soilcondition, the lay-out of experimental plots and of orchards, the
horticultural and agricultural advisory work and for a better
drainage and re-allotment.

9. De bodemkartering van Walcheren
door
Ir j. Bennema en Ir K. van der Meer
Reeds tijdens de inundatie van Walcheren in de winter van
1944-1945 werden door de Rijksdienst voor Landbouwherstel
plannen gemaakt voor de agrarische wederopbouw van dit eiland.
In verband hiermede werd het noodzakelijk geacht een bodemkaart
te bezitten. Een aantal oud-leerlingen van Zeeuwse inrichtingen
van landbouwonderwijs werden voor dit doel door Ir G. de Bakker,
Hoofd van de Wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor
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Landbouwherstél en Tuinbouwconsulent voor Zeeland, tot kar
teerder opgeleid. Dit geschiedde in Zuid-Beveland, waar polders
gekarteerd werden, die geïnundeerd geweest waren en waarvan
men verwachtte, dat ze in principe eenzelfde bodemkundige op
bouw vertoonden als het eiland Walcheren.
Toen in Augustus 1945 een klein gedeelte van Walcheren (de
Grenadierpolder, gelegen ten oosten van Middelburg) droog viel,
kon terstond met de kartering hiervan worden begonnen, die af
gesloten werd in October 1945.
In de loop van de herfst van 1945 was, ten gevolge van de
dijkdichting, het water op het overige gedeelte van Walcheren
reeds zover gedaald, dat kon worden begonnen met de slibkartering. Hierbij werd de bovengrond van de verschillende afgeslagen
en opgespoelde percelen in kaart gebracht, in verband met de te
nemen agrarische maatregelen.
In Februari 1946 kon met de eigenlijke kartering .van het
eiland worden begonnen. Het te karteren gebied omvat het geinundeerde gedeelte van Walcheren (ca 15000 ha). De moeilijk
heden, die zich bij het karteren voordeden, waren zeer groot. Veel
land was ten gevolge van plassen en slikkerigheid onbegaanbaar.
De mijnenvelden, die voor een deel niet goed aangegeven waren,
vormden een gevaar. Daarbij kwam nog het gebrek aan materiaal:
boren, fietsen en laarzen, waren in onvoldoende mate beschikbaar.
Deze moeilijkheden werden echter in de loop der kartering over
wonnen.
De kartering ondervond veel steun van het werk, dat door
Dr A. W. Vlam 1) was verricht en waarbij aan het licht was
gekomen, dat op Walcheren verlande getijgeulen te vinden
waren, van waaruit, toen zij nog open waren, op het omringende
veenlandschap klei werd afgezet. De getijgeulen vinden we op
het ogenblik als ruggen in het landschap terug, terwijl de om
ringende gebieden laag liggen als gevolg van het verschil in klink.
Het veen is door de ontwatering en door de druk van het kleidek
sterk in elkaar gezakt. De ruggen, waarin het veen geheel of ge
deeltelijk afwezig is door de uitschuring van het zeewater, zijn
practisch niet geklonken.
In de reeds gekarteerde gebieden van Zuid-Beveland waren
analoge landschappen aanwezig, zodat er op Walcheren weinig
moeilijkheden verwacht werden. Reeds spoedig bleek echter, dät
deze veronderstelling onjuist was. Aan de noordrand van het eiland
werden gronden gevonden, die niet in het bestaande schema pasten.
Hier is geen klei op het veen afgezet zoals elders, doch eerst zand,
waarna dit zand met een kleilaag werd bedekt. Het veen in dit
gebied is over het algemeen dun. Grote hoogteverschillen tussen de
ruggen en het omringende landschap zijn hier dan ook niet aan
wezig, aangezien het verschil in klink een-veel geringere rol speelt.
*) Vlam, A. W., Historisch-Morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche
eilanden, Diss. 1942 (100 pag.) (Tijdschr. Ned. Aard. Gen., dl LX, 1—1943).
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Het gehele landschap is vrijwel egaal hoog. Voor dit gebied moest
een aparte indeling worden gemaakt.
De ruggronden bleken ook af te wijken van hetgeen op ZuidBeveland gevonden werd. Ze variëren op Walcheren van zeer
licht tot zeer zwaar, terwijl de kalkrijkdom sterk uiteenloopt. Dit
is te wijten aan verschil in ouderdojn en wijze-van dichtslibben.
Tevens bleek, dat niet alle getijgeulen zich thans als ruggen in het
landschap voordoen. Er werden verschillende gevonden, die thans
nog ab laagte in het land liggen en te beschouwen zijn als jongere
inbraken in het oudere landschap, die bovendien nieuw materiaal
op het omringende gebied afzetten. Voor deze gebieden was even
eens een nieuwe type-indeling noodzakelijk. Als bijzonderheid dient
te worden vermeld, dat de huidige inundatiekreken bij Westkapelle
en Veere beide in een dergelijke doorbraak liggen.
In de lagere gedeelten van Walcheren, waar dus klei op veen
aanwezig is, ondervond de kartering moeilijkheden ten gevolge van
vergravingen. Ten behoeve van zoutbereiding en brandstofvoorzie
ning delfde men vroeger het veen (moernering). Van een natuur
lijke profielopbouw is daardoor geen sprake meer.
Vooral in gebieden waar jong materiaal op oudere ondergrond
is afgezet, is het karakter van de grond geheel gewijzigd. Ook voor
de duinzandgronden moest een aparte indeling ontworpen worden.
Eén eigenaardig hierbij voorkomend type grond is de cementgrond,
een mengsel van klei en duinzand, ontstaan door het samengaan
van overstuiving en grondbewerking.
j
Wij besteedden ook enige aandacht aan het eventueel voor
komen van archaelogisch materiaal. Tientallen (Karolingische
woonplaatsen, alle voorkomend op de ruggen en vaak samengaand
met z.g. oude Cultuurgrond werden er gevonden. Eigenaardig is,
dat deze bewoning vaak omstreeks het jaar 1000 plotseling op
houdt. In de Zuid Watering werden op een vijftal 'plaatsen Ro
meinse scherven gevonden. Deze bevonden zich in de lage ge
deelten in de jklei vlak boven het veen. De archaeologische vond
sten openden zeer veel nieuwe gezichtspunten betreffende de be
woning van Walcheren in vroeger tijden. Bij dit oudheidkundig
onderzoek wordt (samengewerkt met de conservator der „stenen
kamer" van het museum van het Zeeuws Genootschap van Weten
schappen, de heer F. van der Feen en de archaeoloog van de
Stichting voor Bodem kartering Dr P. J. R. Modderman. 1
Reeds tijdens 'de kartering ontstond er grote behoefte aan de
recente bodemkundige gegevens; enerzijds in verband met de zout
waterinundatie, anderzijds in verband met de komende ruilverkave
ling en het afwateringsplan. Zo werden voor de gipsverstrekking
inlichtingen gegeven betreffende de zwaarte van de bovengronden.
De toe te dienen hoeveelheid gips houdt hiermede direct verband.
Bij de ruilverkaveling werden de gegevens gebruikt om tot een
meer objectieve waardebepaling der gronden te komen.
el bleek
echter, dat op de bodemkaarten niet zonder meer de waarde van
de gronden is af te lezen, hetgeen vooral komt door het feit, dat
4
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bij de waardebepaling een grote betekenis toegekend wordt aan
de hoedanigheid dér bouwvoor. Wel is de verwachting gerecht
vaardigd, dat bij de volgende karteringen dit vraagstuk, dat thans
wordt bestudeerd, geheel zal worden opgelost.
Een andere zeer belangrijke kwestie is de toekomstige ont
watering van het eiland. Nauw contact wordt hiervoor onder
houden met „Polder Walcheren".
Ook met de land- en tuinbouwvoorlichtingsdienst bestaat een
goede samenwerking. Een spéciale, zeer gedetailleerde kartering
der proefvelden van deze diensten werd ontworpen. Zij is voor een
deel reeds uitgevoerd.
Begin Mei 1947 zal het gehele geïnundeerde gebied gekarteerd
zijn. Daarna zullen revisie en afwerking van bepaalde delen van
het eiland een paar maanden in beslag nemen, zodat einde Augus
tus de werkzaamheden afgesloten zullen worden.
9. Soil Survey on Walcheren
This heavily stricken area has been almost totally inundated.
After the repairing of the dykes and the redraining pf the island,
soil survey was started immediately. In August 1945 it was already
possible to start work in one polder and in the beginning of 1946
the whole island was redrained. Under difficult conditions the
detail survey was started and this will be ready in August 1947.
Here too we can find the tidal flats, though partly different
from what was expected. At different places sea-creeks have come
into existance, causing a great change in the soil-condition. Many
ancient dwelling-places have been found here too, principally from
the Carolingian period.
Soil survey serves for the re-allotment, the reconstruction and
the planning for a better drainage. The results obtained could be
given directly to the practice and the inquiry-institutes on the
island. The soilmap is useful also for the valuation of the soils.
The experimental plots were surveyed accurately for the advisory
services.

10.

De bodemkartering op Tholen
door
Ir S. F. Kuipers

Bij het herstel van de met zout water geïnundeerde gebieden
heeft van het begin af de bedoeling voorgezeten, deze gronden niet
alleen in de oude toestand terug te brengen, doch, indien mogelijk,
in een betere. Het lag dan ook in de lijn van dit streven, dat de

50

Rijksdienst voor Landbouwherstel aan de Stichting voor Bodemkartering opdracht af, de bodemgesteldheid van het eiland Tholen
in kaart te brengen.
Alhoewel het te verwachten was, dat voor de directe herstelmaatregelen niet meer het volle profijt van deze kaart kon worden
getrokken, omdat de kartering niet zo snel kon worden uitgevoerd,
zal deze bij verbeteringen op langere termijn een goede grondslag
kunnen vormen.
Begin September 1945 werd een begin gemaakt met de karte
ring. De oude kerngebieden kwamen eerst aan de beurt, daarna
de jongere polders. Begonnen werd met de polder Scherpenisse.
Het jaar 1946 kon worden ingegaan met twee zelfstandige karteerders, die ieder een aankomend karteerder in opleiding namen. De
polder Scherpenisse, groot 800 ha, was toen klaar. Pas sedert
1 Mei 1946 kon met vier afzonderlijke ploegen gewerkt worden.
In de natte perioden had iedere karteerder een arbeider bij zich
voor het verrichten van de boringen, in de droge perioden was
hij alleen in het veld. De vooropleiding van de karteerders loopt
nogal uiteen. De meesten hebben alleen een lagere landbouwcursus
of -school doorlopen, enkelen hebben middelbaar onderwijs ge
noten. Ter bevordering van een vruchtbare samenwerking is een
assistent van de Voorlichtingsdienst als karteerder bij de Stichting
gedetacheerd voor de duur van de kartering op Tholen.
De totale grootte van dit karteringsgebied bedraagt 10.500 ha.
Op 31 December 1946 was hiervan in kaart gebracht 9.000 ha,
waarvan 400 ha als studiegebied in detail. Het ligt in de bedoeling,
dat op 1 Mei 1947 het hele gebied klaar is.
Er werd bij deze kartering naar gestreefd een kaart te maken,
die in een betrekkelijk korte tijd klaar zou zijn en toch vrij ge
detailleerd de landbouwkundig belangrijke verschillen in de bodem
gesteldheid aan zou géven. Dit kon geschieden door ongeveer twee
waarnemingen per ha te doen. Dit aantal waarnemingen staat in
tussen dat bij een overzichtskaart en dat bij een detailkaart. Door
dat vooral in de oude kerngebieden aan het microrelief van het
terrein veel was waar te nemen, waardoor dikwijls „de juiste prik
op de juiste plaats" werd gedaan, is de verkregen kaart vrij ge
detailleerd, zodat zij bijna gelijk is aan een detailkaart.
In de meeste terreinen lagen de profielboringen op raaien.
Enkele daarvoor geschikte terreinen met oppervlakte-indicaties,
konden echter direct, zonder van het raaiensysteem gebruik te
maken, gekarteerd worden. Bij elke boring werd een korte notitie
gemaakt, terwijl direct in het veld ook het bodemtype werd be<
paald. Na beëindiging van de raaikartering werden, wederom in
het veld, de verschillende bodemtypen gegroepeerd en afgegrensd.
In de nieuwe polders werd van de bovengrond het % afslib-.
baar geschat. Controle hierop werd verkregen door opzending van
monsters naar het Laboratorium van de N.O. Polder te Goes. Van
elk bodemtype werd één typisch profiel nauwkeurig bemonsterd.
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Deze monsters werden op het Bedrijf slaboratorium te Groningen
aan een uitgebreide granulaire analyse onderworpen.
Het bleek, dat wij op Tholen drie landschapstypen moesten
onderscheiden. Ten eerste is er het „Oudeland", een sterk inge
broken en aangevreten rest van het oude veengebied, dat zich hier
vóór de doorbraak der duinen bevond. Zeer grote bodemverschillen
op uiterst korte afstand zijn het gewone beeld. Het zoute veen
komt afwisselend zeer ondiep en zeer diep onder het maaiveld voor,
kalkloze, stugge, zware komklei van 70 à 80% afslibbaar en kalkhoudende, zandige zavels wisselen elkaar op korte afstand af. Meer
of minder dikke dekken stroomgrond liggen dikwijls over de kom
klei.
Al deze verschillen in bodemgesteldheid bepalen het gebruik,
weiland of bouwland, en de geschiktheid voor de verschillende
gewassen, b.v. uien of bieten. Er bestaat een nauw .verband tussen
hoogteligging en bodemtype. Katteklei en roodoornachtige gron
den komen in deze oude gebieden veel voor.
Bij de jongere polders is het oude landschap geheel weg
geslagen en hiervoor in de plaats komen jongere klei- en zavelafzettingen. Ze bevatten een groter % grovere delen dan de oude
gronden en zij zijn steeds kalkrijk. Onderscheid wordt gemaakt
naar de zwaarte van de bovengrond, de dikte van de zwaardere
bovenlaag, het voorkomen van storend grofzand of van zware
lagen in de ondergrond, het voorkomen van grofzandigè overslaggronden, afgegraven typen, de dikte van de bouwgrond bij de
lichte typen, het voorkomen van zout in de ondergrond enz.
Ten slotte kunnen we nog onderscheiden een landschapstype,
dat tussen beide voorgaande in staat. Het oude landschap is hier
bedekt door een meer of minder- dik dek nieuwere grond. Het komt
hier en daar nog aan de oppervlakte. Ook hier hebben we weer
zeer grote verscheidenheid op korte afstand. De dikte van het
nieuwe dek is belangrijk. De oude ondergrond werkt meestal
storend op de waterhuishouding. Landbouwkundig staat dit type
tussen beide voorgaande in.
Alhoewel de kartering nog niet beëindigd is, werd reeds van
de kaarten gebruik gemaakt, n.l. door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor het uitzoeken van voldoend homogene proefvelden
en enquêtevelden en door de Dienst Landbouwherstel ter correctie
van de bestaande zwaartekaarten in verband met de gipsverstrekking. Ook de instanties, belast met de herbeplanting van het
eiland, raadpleegden de kaarten om een indruk te krijgen zowel
van de bodemgesteldheid als van de landschappelijke opbouw van
dit gebied.
Verschillende groepen belangstellenden werden rondgeleid,
een groep karteerders van de N.O. Polder, de assistenten van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst van het .ambtsgebied van Ir van
Beekom, waaronder Tholen valt, een groep Engelse landbouw
kundigen, een groep Nederlandse en Belgische studenten. Ge
durende de periode, dat er wegens vorst of regen niet gekarteerd
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kon worden, werden enkele, met de kartering in nauw verband
staande onderzoekingen verricht, zoals b.v. het vaststellen van de
kwelplekken bij vriezend weer, het oogsten van enquêtevelden op
verschillende bodemtypen in samenwerking met de wetenschappe
lijke afdeling van de Rijksdienst van Landbouwherstel, het ver
zamelen van oude perceelsnamen en het in kaart brengen en be
studeren van de percelen, waarvan monsters door het Bedrijfslaboratorium te Groningen waren onderzocht.
10. Soil Survey on the island Tholen
This Zeeland island has been also nearly totally inundated,
so that a soil survey was necessary in connection with the rebuild
ing and the changes which had to be made. The area to be surveyed
comprises about 37.000 acres and will be mapped in May 1947.
After a good study of the soil-condition it was possible to make
a rather detailed map with the help of the microrelief and some
augers per acre.
The island Tholen has three different regions, namely: the
old lands with great differences of the soil over a short distance,
the young lands with a much more regular soil-condition and less
sharp changes, and a region which forms a transition between the
two mentioned.
Each type is surveyed with the help of a special legend.

11.

De bodemkartering op Schouwen-Duiveland
door
Ir S. F. Kuipers

Deze kartering wordt, evenals die op Tholen, in opdracht van
de Rijksdienst voor Landbouwherstel uitgevoerd.
Begin Maart 1946 werd begonnen met enkele voorstudies op
verschillende plaatsen en met de opleiding der karteerders.
Tot medio Augustus werd alleen in de polder Schouwen ge
werkt, eerst met één ploeg, later met twee; ongeveer 1500 ha werd
in kaart gebracht.
Daarna werd met drie zelfstandige karteerders gewerkt; één
bleef in de polder Schouwen, twee begonnen met de polder de
„Vierbannen van Duiveland". In het totaal was op 31 December
1946 3500 ha gekarteerd. De resterende 15.000 ha geïnundeerd
land kan eind 1947 opgenomen zijn. Het ligt in de bedoeling, dat
van 1 Mei 1947 af met zes ploegen gewerkt wordt.
De wijze van werken is ongeveer gelijk aan die op Tholen,
zodat hiernaar verwezen kan worden.
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Reeds spoedig nadat de kartering was aangevat bleek, dat de
bodemgesteldheid op Schouwen aanmerkelijk afwijkt van die op
Tholen. Wel hebben we ook hier te maken met een meer of minder
sterk aangetast oud veenlandschap, maar het veen is hier veel
dunner. Het is in het grote, lage weidegebied van ± 1000 ha bijna
geheel niet aanwezig. Hier ligt het „oude zeekleilandschap" aan
de oppervlakte. Het grasland ligt of op oud zeezand of op de
zware, slappe spier. Er komt veel zoute kwel voor.
Naar de Schouwense dijk toe is dit landschap geleidelijk meer
overdekt door jongere afzettingen, eerst zwaardere, daarna lichtere.
Hier en daar komt enige katteklei voor. Deze gronden komen ge
netisch en landbouwkundig overeen met de kom- en stroomgronden
van het oude landschap op Tholen.
In de polder de „Vier Bannen van Duiveland" vinden we een
kern van oude, kalkloze komgronden, die echter sterk aangevreten
zijn door de zee en nadien gedeeltelijk overdekt werden door
jongere, kalkhoudende zavelafzettingen. Hieroverheen ligt rond
het Diepe Gat een groot oppervlak vrij grofzandige overslaggrond,
waarop de gewassen last hebben van verdroging. Uitgeveende
gronden met veel kwel vormen nog een apart type in deze polder.
De legenda's komen overeen met die, welke op Tholen worden
gebruikt.
11. The Soil Survey of Schouwen-Duiveland
This island, situated to the west of Tholen, was also inundated
during the war. Soil conditions are different from those on Tholen.
The layer of peat of the old landscape is much thinner, while in the
lower part we still find about 2500 acres of old sea clay.
Especially towards the east the landscape has changed con
siderably due to many recent burstings.
The survey has only just begun.

12.

De bodemkartering van het Randgebied van Urkerland
door
Ir J. S. Veenenbos

Voor velen in den lande zal de naam „Randgebied van Urker
land" als streekaanduiding niet bekend zijn. Er wordt mee bedoeld
het oude kustgebied van dat deel van de Zuiderzee, dat nu inge
polderd is onder de naam Noord-Oost Polder. Door deze inpolde
ring is immers een stuk land drooggelegd, dat nog omstreeks 1300
deel uitmaakte van, en aansloot aan, het grote veenlandschap van
N.W.-Overijsel en Z.O.-Friesland.
Dit randgebied, een typisch weidelandschap, bestaat, zoals de
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naam reeds zegt, slechts uit een smalle strook grond, aan de zijde
van de N.O. Polder begrensd door de oude zeedijken en aan de
landzijde begrensd door diep uitgeveende gebieden, z.g. trekgaten.
Deze kuststrook, een oud veenlandschap bedekt door jonge zee
afzettingen, wordt doorsneden door de beide riviertjes de Linde
en de Kuinder of Tjonger, die bij Kuinre gezamenlijk in zee uit
monden. Of de Kuinder in de grijze oudheid bij Schoterzijl zelf nog
een uitmonding naar zee bezat, kan nog niet met zekerheid worden
gezegd.
Wanneer dit eigenlijke randgebied door het aanbrengen van
waterkerende dijken tegen de steeds hoger komende zee ontstaan
is, is niet bekend. Wel weet men, dat er reeds in het begin van de
15e eeuw een dijk bij Blankenham op dezelfde plaats als de tegen
woordige bestond, terwijl omstreeks 1450 de Binnenpolder het Be
dijkte Rondebroek door bedijking tegen zeewater werd beschermd.
De Grote Veenpolder van Weststellingwerf moet reeds eerder
tegen regelmatige overstromingen van de zee beschermd zijn ge
weest, waarschijnlijk door een dijk langs de tegenwoordige Buiten
polder achter Kuinre, welk gebied reeds omstreeks het jaar 1200
door de z.g. Friesen van Lammerbroek in cultuur werd gebracht
en zeer waarschijnlijk bedijkt werd.
Door de stijging van het zeeniveau gedurende onze jaartelling,
is geregeld veel land weggeslagen en zijn telkens nieuwe dijken
meer landinwaarts aangelegd, o.a. in het begin van de 18e eeuw ten
Westen van Kuinre. Dijkdoorbraken en overstromingen zijn ge
regeld terugkerende verschijnselen voor dit gebied geweest, waar
van de meest bekende wel die van 1825 is, waarbij het zeewater tot
aan Drente doordrong. Zeer veel, meestal binnengedijkte kolken,
met daaromheen liggende grofzandige overslaggronden getuigen
nog van zulke doorbraken.
Aanleiding tot bodemkartering was het besluit, te onderzoeken
wat er gedaan kon worden aan de algemene klacht der boeren
over verdroging van de weilanden en verzakking van de gebouwen
sinds het ontstaan van de N.O. Polder.
Deze verdrogingsverschijnselen treden hoofdzakelijk op in de
kuststrook van de Lemmer tot aan Blankenham, omvattende de
polders: Lemsterhop, Friesch Buitendijksveld, delen van de Veenpolder Echten, het Z.W.-deel van de Grote Veenpolder van West
stellingwerf, de binnenpolder het B'edijkte Rondebroek, de Buiten
polder achter Kuinre, de Polder aan het'Noordeinde van Blanken
ham, en de Noorder- of Middenpolder van Blankenham.
In de laatste jaren blijkt dit verschijnsel zich nog uit te breiden
in Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke richting. Het totaal der
verdrogende gronden aldaar beslaat nu een oppervlakte van
± 2500 ha. De verdroging dezer gebieden manifesteert zich in:
a. het verturven van de bovenste lagen van het veen.
b. het optreden van spalterverschijnselen o.a. bij de Lemmer.
c. inkrimping van het veen in verticale richting (klink) en hori
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zontale richting met als gevolg het ontstaan van diepe scheuren,
soms tot op het pleistoceen doorlopend.
d. het irreversibel indrogen van de minerale afzetting tot een
poederachtige, bruinrood gekleurde stuivende grond, of tot een
iwart-bruin gekleurde verzameling van kantige en hoekige brokkels, welke geen onderling verband meer bezitten en zich vol
komen aan elke bodemreactie onttrekken.
e. het, nog zwak reversibel, indrogen van de meer licht grijze klei
gronden in de zomer. Afhankelijk van de ontstaanswijze, de
zwaarte, en het percentage organische stof, zijn dergelijke gron
den meer of minder sterk irreversibel, hetgeen pleksgewijze
variëren kan.
Vroeg in de zomer drogen deze gronden reeds uit tot een
brokkelige massa, waardoor alle water wegvloeit als door een zeef.
Talrijke verticale scheuren vormen zich. Het is dan ook zeer moei
lijk dergelijke gronden door bevochtiging weer een normaal aan
zien te geven. De normale regenval is hiertoe niet in staat. Slechts
najaar- en winterregens, of een bevloeiing kunnen dit bereiken.
De verklaring van deze verschijnselen moet gezocht worden
in een daling van het grondwater, in de loop der laatste decennia
door verschillende maatregelen veroorzaakt. Om de gevolgen van
ontwatering na te kunnen gaan is eerst een korte uiteenzetting over
de geologische opbouw van dit gebied wenselijk.
Rustend op pleistocene afzettingen, grotendeels bestaande uit
tamelijk fijnzandige laagterraszanden, bestaat het holoceen hoofd
zakelijk uit oligotrooph en mesotrooph veen ter dikte van gemid
deld drie meter, waaroverheen zeeklei is afgezet, welke vaak een
knipachtig karakter heeft.
Afgezien van typische ruggen, pieken en geulen, Vertoont dit
overigens zwak golvend pleistoceen oppervlak, dat hier op ±* vier
meter —N.A.P. ligt, een daling in W. tot Z.W.-richting, waarbij
in het Z.W.-deel van de N.O. Polder een diepte van meer dan
acht meter —N.A.P. bereikt wordt.
Het maaiveld daarentegen vertoont een zwakdalend verloop
vanaf de dijken landinwaarts. De zee-afzettingen, die vlak achter
de oude zeedijken vaak zavelig zijn en daar altijd een dikte -van
75—100 cm bezitten, wiggen landinwaarts, snel zwaarder wordend,
uit over het geleidelijk oplopende oude veenoppervlak.
Waar geen minerale bovengrond meer aanwezig was zijn ten
behoeve van de turfmakerijen grote gebieden uitgeveend. Om het
verlanden van dergelijke gebieden te bespoedigen is veelal het
waterpeil in die trekgaten 1—1^ m verlaagd, terwijl ook wel hele
gebieden ingepolderd en drooggelegd werden.
Na de drooglegging en bemaling van de diepe N.O. Polder
aan de andere zijde, bleef het oude kustgebied als een smalle hoog
liggende strook land achter. Het valt niet te verwonderen, dàt de
oorspronkelijke waterhuishouding ongunstig beïnvloed werd, en
een daling van het grondwater het gevolg was.
Alvorens pogingen aan te wenden zulke verdrogende gronden
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weer in een goede cultuurtoestand te brengen, zonder de mogelijk
heid tot de oude situatie te kunnen terugkeren, is het nodig te weten
hoe de hoedanigheid en samenstelling van de bodem ter plaatse is
en welke de mogelijke factoren zijn die deze verdroging positief of
negatief beïnvloeden. Immers niet overal treedt verdroging in dit
gebied op en waar zij optreedt zijn de verschijnselen niet steeds
even ernstig.
Opvallend bijvoorbeeld is, dat "het zuidelijk gedeelte van de
wel zeer smalle kuststrook bij Blankenham, die logischerwijze ge
sproken het meest ongunstig ervoor zou moeten staan, nog zeer
weinig last v^n verdroging heeft.
Een uitvoerig onderzoek naar het optreden van de verschijn
selen en hun verspreiding in verband met de samenstelling van de
bodem is dus nodig.
Belangrijk in dit verband kunnen zijn:
1. dikte en samenstelling van de jongste minerale afzettingen.
2. dikte en samenstelling van het veénpakket.
3. hoogteligging en samenstelling van de pleistocene afzettingen.
4. de hydrologische gesteldheid als gevolg van de drie eerstge
noemde factoren.
De werkzaamheden ter samenstelling van een bodemkaart van
dit gebied namen begin October 1946 een aanvang. Na enige
oriëntatie werd begonnen met een detailkartering van de Buiten
polder achter Kuinre, omdat het er naar uit zag, dat in deze polder
practisch alle voorkomende bodèmtypen van deze streek voor
kwamen. Er werden ca. zes boringen per ha verricht.
Aan de hand van de verkregen gegevens is het mogelijk ge
weest een legenda samen te stellen voor het hele gebied, waarna
de werkzaamheden in een sneller tempo konden verlopen.
Bepaald is:
1. de dikte en samenstelling van het minerale dek.
2. de dikte en samenstelling van het veen, waarvoor een lange
veenboor gebruikt werd, die het gehele profiel ineens omhoog
bracht.
3.' de diepteligging van het pleistoceen oppervlak. Dit geschiedde
met een lang dun sonderingsijzer.
4. de hoogte van het grondwater in de gemaakte boorgaten; dit ter
verkrijging van voorlopige, zij het zeer globale, gegevens om
trent de hydrologische gesteldheid.
In nauwe samenwerking met de polderbesturen zal het moge
lijk zijn verdere waarnemingen te verrichten omtrent de water
beweging in de ondergrond. Het wel zeer moeilijke arbeiderspro
bleem werd door de medewerking van de Directie van de Wieringermeer bevredigend opgelost.
Voorlopig laat het zich aanzien, dat deze kartering met 1 Mei
een einde zal moeten nemen. Moeilijk kan nu reeds gezegd worden
of de kartering van hét gehele gebied dan klaar is.^Dit zal voor
een belangrijk deel afhangen van de duur der vorstperiode. Ver
wacht mag worden, dat dan een inzicht verkregen is in de ver
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schijnselen en dat aan de hand van overzichtskaarten de dienst,
belast met het treffen van de uiteindelijke maatregelen ter ver
betering van deze zo in waarde gedaalde landerijen, van advies
gediend zal kunnen worden.
12.

The Soil Survey of the Border Area of „Urkerland"

This area constitutes a strip of land along the eastern boundary
of the N.E. Polder and consequently the former „Zuiderzee" shore.
Here on about 6500 areas of land crops suffered lately from
drought. This is probably caused by a lowering of the ground
water level, which started, when the „polders" to the east, all
former peateries, got a better waterdisposal and at the same time
the N.E. polder was pumped dry. The original border area re
mained a higher ridge between the lower polders.
The main soiltype is clay on peat on sand. The different
•layers vary considerably in thickness. The soil survey will have
to give some insight in the phenomena caused by the altered
groundwater level. At the same time means will have to be devised
to prevent or cure the evil.

13.

De bodemkartering in het Westland
door
Ir W. J. van Liere

In Augustus 1943 werd begonnen met de kartering van een
deel van de Gemeente Schiedam, dat voor uitbreiding van de stad
in aanmerking kwam, een oppervlakte groot 700 ha. De Ge
meente Schiedam gaf opdracht een bodemkaart te vervaardigen,
teneinde inzicht te verkrijgen in de dikte der klei- en veenlagen.
Stratenaanleg en huizenbouw zijn namelijk veel gemakkelijker en
goedkoper op stevige grond, dus op een dikke kleilaag, al of niet
rustend op veen, dan op slappe grond, d.w.z. op veen of veen
bedekt door een dunne kleilaag. Daar klei en veen in de omgeving
van Schiedam nogal grillig door elkaar liggen, was het nodig een
gedetailleerde kaart op schaal 1 : 5000 te maken. Voor de aanleg
van toekomstige parken, volkstuinen enz. was de Gemeente ook
geïnteresseerd in de landbouwkundige Waarde van de bodem. Deze
studie werd verricht in de zomer, herfst en winter van 1943 en be
ëindigd in het voorjaar van 1944. Twee Wageningse studenten
verleenden hun medewerking.
De Schiedamse kartering was een goede voorstudie voor karte
ring van het klei- en veengebied van Delf lands polderland.
Voor de gemeente Rotterdam werd in 1944 voor hetzelfde
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doel een bodemkaart vervaardigd van de polders Charlois en
Smeetsland op schaal 1 : 5000. Grootte van het gebied 540 ha. Door
oorlogsomstandigheden kwam deze studie pas na de bevrijding
gereed.
In aansluiting op eerstgenoemde kartering werd in het voor
jaar van 1944 de kartering voortgezet in het Westlandse tuin
bouwgebied op verzoek van de Rijkstuinbouwconsulent en Direc
teur van de Proeftuin voor het Zuid-Hollands Glasdistrict, Ir J. M.
Riemens. Hiervoor werden twee assistenten van dè Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst ter beschikking gesteld, welke tot Augustus
1944 zich naast het voorlichtingswerk aan de kartering konden
wijden. Sedert September 1944 werden zij geheel voor de kartering
vrijgemaakt.
Zo goed en zo kwaad als het ging hebben wij ook nog ge
durende de laatste maanden van de oorlog aandacht aan de karte
ring kunnen besteden. Hoewel er op de dag der bevrijding ten ge
volge van de oorlog nog weinig op de kaart stond (ongeveer
500 ha) was het resultaat van de studie in de voorafgaande maan
den toch, dat een goéd inzicht verkregen was in de eigenschappen
van de kleigronden van een groot gedeelte van het Westland.
Deze kennis is na de oorlog goed te stade gekomen, daar de kar
tering er veel sneller door verlopen is.
Na de bevrijding werden de werkzaamheden in versneld tempo
voortgezet, hoewel vervoersproblemen steeds — tot op de huidige
dag .— een belemmerende rol bleven spelen.
Voor de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd de Holiërhoeksche- en Zouteveensche polder in kaart gebracht in verband
met inundatieschade. Hiervoor werd een karteerder met een arbei
der aangenomen.
In de winter van 1944-1945 werd de karteringsploeg nog uit
gebreid met een drietal assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst uit het Zuid-Hollands Glasdistrict. Deze uitbreiding
was voor de voortgang van de kartering noodzakelijk. Wat was
namelijk het geval? Van de zijde der practijk hadden de resultaten
der kartering de aandacht getrokken en dit uitte zich in verschil
lende vragen om advies en bedrijfskarteringen. De assistenten, die
vanaf het begin aan de kartering hadden gewerkt, waren wel ge
dwongen hoe langer hoe meer tijd te gaan besteden aan de wensen
deç tuinders en ten slotte was er in het geheel geen tijd meer voor
de eigenlijke kartering. Het bleek al spoedig noodzakelijk te zijn
het geven van adviezen op grond van morphologisch bodemkundig onderzoek te organiserez in een „dienst". Het centrum van
tuinbouwkundig onderzoek en voorlichting in Zuid-Holland is de
Proeftuin voor het Zuid-Hollands Glasdistrict te Naaldwijk. Deze
instelling heeft op gelukkige wijze de dienst georganiseerd. Begin
1946 was het noodzakelijk de adviesdienst uit te breiden met een
assistent. Deze heeft bij wijze van opleiding een half jaar het
gewone karteringswerk meegemaakt.
In de jaren 1943, 1944 en 1945 was er eigenlijk slechts studie
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gemaakt van de kleigronden. Om de studie niet te ingewikkeld te
maken, hadden wij de zandgronden voorlopig laten rusten. De
zandgronden vertonen in het Westland weer geheel andere pro
blemen met betrekking tot de tuinbouw, dan de kleigronden. Dit
onderzoek werd begin 1946 aangepakt met de twee assistenten, die
vanaf het begin bij de kartering geweest waren en die hiervoor een
half jaar lang het advieswerk moesten opschorten. Het normale
werk heeft dus het eerste half jaar van 1946 zo goed als stil
gelegen.
Einde 1946 was de opneming van het gebied ten westen van
de spoorlijn Den Haag-Rotterdam gereed. Hiervan was het cen
trum van het Westland, de gemeenten Naaldwijk, Honselersdijk,
Poeldijk, Monster en 's-Gravenzande in detail gekarteerd (4000
ha) en de rest (16.000 ha) in overzicht. Ik moet hierbij wijzen op
een begripsverwarring. In het Westland heeft een overzichtskaart
n.l. het karakter van een detailkaart elders, terwijl de detailkaarten
de nauwkeurigheid hebben van bedrijfskaarten elders. De nauw
keurigheid van de opneming van bedrijven voor adviezen gaat dik
wijls uit boven het kartografisch reproduceerbare. Alle afwijkingen
in de bodem trekken hierbij de aandacht en deze afwijkingen laten
zich vanzelfsprekend niet steeds groeperen in bodemtypen, welke
noodzakelijk zijn voor de kartografische beschrijving van de bodem.
Bij de kartering heeft het in het algemeen geen zin om een
kaart zeer nauwkeurig op te nemen met zeer veel bodemtypen,
wanneer men onbekend is met de landbouwkundige eigenschappen
van deze typen. In het Westland was er een mooie gelegenheid
studie te maken van het verband tussen gewas en grond, door de
intensieve cultures en de veelheid van gewassen, die er verbouwd
worden. Het bestuderen van het verband tussen bodem en plant
is een van de pijlers van de bodemkartering. Zij dient te geschieden
door onderzoekers, die geheel met de cultuur van de te onder
zoeken gewassen op de hoogte zijn. Ook uit dien hoofde was het
werken met assistenten van de tuinbouwvoorlichtingsdienst, die
in de te onderzoeken rayons zeer goed bekend zijn, zo buiten
gewoon vruchtbaar.
Toen in het najaar van 1944 veldwerk niet meer mogelijk was,
werd de tijd besteed om boekhoudgegevens te verzamelen van de
opbrengsten van druiven over een zo groot mogelijk aantal jaren,
van het gebied, dat toeji gekarteerd was. Deze gegevens werden
gegroepeerd naar de onderscheiden bodemtypen in een grafiek en
leverden zeer sprekende resultaten. Zo duidelijk zijn de opbrengstverschillen, die geheel parallel lopen met de typen van de bodemkaart, dat we in staat zijn te voorspellen, ook op gronden, waar
geen druiven groeien, of deze uitmuntend geschikt, matig geschikt
of ongeschikt zijn voor deze cultuur.
Voor het bestuderen van de ondergrond is het nodig op vele
plaatsen niet alleen boringen te verrichten, doch ook profielkuilen
te graven. De plaats van deze kuilen werden steeds zo. gekozen,
dat het mogelijk was de beworteling te bestuderen, in het bijzonder
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van fruitgewassen. Wortelstudies zijn zeer verhelderend voor het
verklaren van vele groeistoornissen.
Niet alleen voor druiven, doch ook voor een tweetal andere
hoofdteelten, n.l. van tomaten en komkommers, werden systema
tisch dergelijke productie- ën bewortelingsgegevens verzameld.
Hoewel de grafieken van de Opbrengsten in verband met de bo
demtypen van de bodemkaart een ander verloop hebben, zijn de
verschillen hierbij eveneens zeer groot. Zo groot, dat men ook kan
spreken van gronden ongeschikt voor tomaten- en komkommer
teelt. En hiermee raken wij een probleem, dat veler belangstelling
geniet.
De opvatting is jiamelijk levendig, dat tomaten en komkom
mers, in tegenstelling tot druiven, voldoende hebben aan een goede
bovengrond, terwijl de ondergrond weinig ter zake doet. Verder
bestaat de mening, dat de bovengrond vrij eenvoudig zodanig te
verbeteren is, dat zij voor de teelt van velerlei tuinbouwgewassen
geschikt te maken is.
Gronden met een goede bovengrond en een slechte onder
grond zijn zeer zeldzaam. Regel is, dat een slechte ondergrond
samengaat met een slechte bovengrond. Wat betreft het verbeteren
van de bovengrond, kan men gerust het oude Westlandse spreek
woord recht doen wedervaren, dat zegt, dat ér minstens één man
zijn nek gebroken moet hebben, voordat een nieuwe tuin goed
wordt. Dit spreekwoord stamt uit "de tijd, dat de omstandigheden
voor ingrijpende grondverbeteringen veel gunstiger waren dan
tegenwoordig. Grondverbetering vergt arbeidsloon en het zijn de
arbeidslonen, welke zéker in de toekomst grondverbeteringen niet
lonend zullen maken. Tuinen op slechte grond kosten veel geld en
moeite; vaak komen teleurstellingen voor en is hulp van de over
heid geboden.
De problemen worden hiermee in de toekomst in het Westland echter niet verminderd. We kunnen vaststellen, dat uitbrei
ding van de tuinbouw uit bodemkundig oogpunt onmogelijk ge
worden is: de voorraad geschikt tuinland is reeds geheel in beslag
genomen. Een niet onbelangrijk percentage der bestaande tuinen is
zelfs bodemkundig zo ongunstig, dat deze in normale tijd geen be
staansrecht hebben. Hieruit volgt dus, dat de bestaande goede
tuinen niet te vervangen zijn. Deze vormen de kern van het Westland en daarmee een kapitaal, dat onvervangbaar is. Wil het
Westland in de toekomst zijn bestaansrechten blijven behouden,
dan moeten deze goede, oude tuinen, de slagader van het Westland, het koste wat het koste voor de tuinbouw behouden blijven.
Bovenbedoelde problemen van het tuinbouwgebied in ZuidHolland, welke door de bodemkartering een kwantitatieve argu
mentatie gejcregen hebben, genieten niet alleen de belangstelling
van tuinders en tuinbouwautoriteiten, doch ook van planologen
van Rijk, Provincie en Gemeente.
Hiermede wordt dan ook contact onderhouden. In een gebied,
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waar zoveel belangensferen elkaar doorkruisen, kan zulk een con
tact dan ook tot vruchtbare resultaten leiden.
De bodemkaarten van het Westland zijn voor de druk gereed.
De uitwerking van alle gegevens in de vorm van een rapport zal
nog twee à drie maanden in beslag nemen.
13. The Soil Survey of the „Westland"
In 1943 en 1944 a survey was made of some polders in the
municipalities of Rotterdam and Schiedam in behalf of town
extension plans. Soon after that, survey was started on the adja
cent very intensive horticultural area of the „Westland". This is
the foremost horticultural area of Holland, renowned abroad also
for its grapes, tomatoes and cucumbers. Large numbers of crops
are grown in greenhouses and under frames. The horticultural
experimental station at Naaldwijk provides the market-gardeners
with advice. In collaboration with this experimental station soil
survey in this area was started. An accurate study was made of
the relation of soil-plant to learn the demands horticultural crops
make on the soil. The centre of this area was very accurately
mapped, while the whole region was surveyed in detail. The scales
used were respectively 1 : 5000 and 1 : 10.000.
During the winter a great amount of statistical material per
taining to the yield of crops was collected. In summer root
development studies were made on a large scale.
The great influence of the soil and especially the subsoil on
development and yield of crops was soon apparent.
The soil map indicates exactly which soils are suitable, less
suitable or not suitable for specified crops. A considerable number
of market gardeners discovered themselves to be established on
inferior soil, thus bringing them in an unfavorable position com
pared with others on good soil. The extension of the big cities
threatens to swollow up a large proportion of the best land.
So the soil map of the Westland is not only of regional im
portance for advisory work to the market-gardeners but is also of
importante for all other horticultural areas, for general planning
and for the country as a whole.

14.

De bodemkartering in Gendringen
door
Ir F. F. R. Koenigs

Deze kartering wordt verricht ten behoeve van het water
schap „De Linkeroeverbeken van de Oude IJsel" ten oosten van
het dorp Gendringen in de Achterhoek. Het gebied werd vroeger
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periodiek overstroomd door de Rijn en vormde een soort natuur
lijke overlaat van deze rivier. De afwatering was slecht totdat men
ongeveer 15 jaar geleden een stel nieuwe weteringen heeft ge
graven, die tussen Terborg en Doetinchem op de Oude IJsel komen.
In de winter bleven echter nog vele percelen onder water staan.
Men overwoog nu het plan om door middel van een gemaal
het water in de Oude IJsel te pompen. Voordat echter tot deze
kostbare maatregel werd overgegaan besloot het waterschap, op
advies van de landbouwconsulent, om door middel van een ont
wateringsproefveld na te laten gaan, hoe de grond op een diepe
ontwatering zou reageren.
In overleg met het Bodemkundig Instituut te Groningen en de
landbouwconsulent, Ir O. J. Cleveringa, werd als proefveld ge
kozen een perceel van 150X500 m gelegen in het „Broek" ten
N.O. van de weg Gendringen-Azewijn. Langs de lange zijden van
het perceel werden sloten gegraven van 1.20 m diepte en aan het
N.O. einde werd een gemaaltje gezet. Bovendien werden dwars
over het perceel op diverse afstanden drains gelegd.
Resultaten werden echter niet verkregen, omdat het gemaal
een te geringe capaciteit bezat en omdat de grond te weinig homo
geen was.
Met de dishomogeniteit van de grond, waarvan men door
boringen, vóór de aanleg verricht, op de hoogte was, is echter te
weinig rekening gehouden. Daar later bleek, dat de grondverschillen op de grondwaterstand een grote invloed uitoefenden en men
bovendien wilde weten in hoeverre het gekozen stuk representatief
geacht mocht worden voor de omgeving, werd een bodemkartering
aangevraagd.
Een gebied van 200 ha, ongeveer cirkelvormig om het proef
veld gelegen, zou op schaal 1 : 5000 en ca 2000 ha in de wijdere
omgeving op 1 : 10000 gekarteerd worden.
Wij werden met de uitvoering belast onder toezicht van Prof.
Edelman. De arbeiders, op het advies van de assistent-landbouwconsulent in dienst genomen, bleken, daar zij lange tijd in een plaat
selijke steenfabriek gewerkt hadden, een grote kennis van de
gronden te bezitten, hetgeen voor de kartering van groot nut was.
De geologische kaart kwartblad Aalten en Arnhem geeft een
ietwat simplistisch beeld van de bodemkundige gesteldheid. Men
ziet daarop in hoofdzaak: meer dan 1 m recente klei op recent
rivierzand, ± 50 cm klei op zand, en zand zonder noemenswaardig
kleidek. Het rivierzand ligt in grillig gevormde, iets golvende
platen, die ongeveer 1 m boven de omgeving uitsteken. Alle dorpen
en boerderijen liggen op deze hogere gedeelten.
Op het proefvèld, volgens de kaart 50 cm klei op recent zand,
had men reeds geconstateerd, dat men te maken heeft met een
systeem van ruggen en geulen. Men kan er over een afstand van
500 m op het oog al vijf onderscheiden. De verschillen in de onder
grond zijn groter dan men in verband met het geringe hoogte
verschil zou vermoeden.
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In de bouwvoor, die haast overal uit jonge kalkarme riviefklei
bestaat, treft men verschillen in zwaarte aan variërend van 10-80%
afslibbaar, de dikte der kleilaag wisselt van 20 tot 150 cm. De
zwaarte der bouwvoor neemt meestal toe met de dikte der kleilaag,
die in de laagte van het terrein het grootste is.
Behalve op de lichtste gronden, waar men onder de bouwvoor
practisch meteen op los zand stuit en op de zwaarste gronden, waar
de klei dikker is dan 1 m, treft men overal onder de klei een laag
aan die de locale naam van „leem" draagt. Deze leem, die wat
zwaarte betreft over eenzelfde afstand nog meer variëert dan de
klei, heeft een aantal specifieke kenmerken, die het onderscheid
met de klei mogelijk maken.
De kleur, die bij de klei met toenemende zwaarte verandert
van bruin via grijsbruin naar donkergrijs, verandert bij de leem van
bruingeel via beige en lichtgrijs naar wit of lichtblauw. Steeds is
de leem vlekkiger dan even zware klei. De roestvlekken enconcreties, die bij de klei bruin of roodbruin zijn, zijn in de leem geel
tot roodoranje. Mangaanconcreties komen ook in de lichtere typen
veelvuldig voor. De leem is veel stugger, vaster en droger en tevens
minder doorlatend dan de klei. Akkers, die slechts met een dunne
kleilaag bedekt zijn, gelden in dat gebied dan ook als bijzonder
nukkig bij de bewerking, zij zijn „vals", hoewel men dat aan de
hand van de slibanalyses niet zou verwachten.
De.leemlaag is op enkele plekken door een veenlaagje van de
klei gescheiden, hetgeen bewijst, dat er een vrij aanzienlijke"tijd
ligt tussen de afzetting van de leem en de klei.
Over een bepaald gebied correspondeert een bepaalde zwaarte
van de leem vrij aardig met zwaarte en dikte van de bovenliggende
klei. Meer naar het westen wordt de kleilaag boven dezelfde leem
echter dikker en zwaarder, zodat men.twee stel typeringen nodig
heeft, één voor de dunnere, een ander voor de dikkere kleioverdekking. Naar zwaarte en kleur van de leemlaag worden vijf typen
onderscheiden, variërend in percentages afslibbaar van minder dan
10 tot 80%.
Onder de leem vindt men op een diepte van 80—120 cm
meestal grof los zand. Behalve bij het lichtste type, waar het losse
zand op 40 cm ligt en het zwaarste, waar het dieper dan 130 cm
voorkomt, is er weinig correlatie tussen diepte van het losse zand
en zwaarte van de bovengrond.
Vrijwel onafhankelijk van de zwaarte van de leem vindt men
op sommige plaatsen tussen leem en zand een bijzonder taaie witte plastische laag 3—40 cm dik, die soms kalkconcreties bevat. Deze
draagt de naam van „dril". Men kan er geen stenen van bakken,
daar ze vervloeit. Deze laag komt zelfs onder los zand voor. Zij
gaat op de lichtste percelen de verdroging tegen, overigens oefent
zij weinig invloed op de gewassen uit. De drillaag wordt op een
aparte kaart aangegeven.
De in het proefveld besproken geulen hebben de eigenaardig
heid, dat zij sterk kronkelen, soms ver doorlopen, dan weer af-
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Éreken, terwijl de dikte van de kleilaag met dë zwaarte in een
geul sterk varieert. De oude percelering op de hogere stukken is
dan ook zo veel mogelijk aan de grondverschillen aangepast, de
sloten volgen de zwaardere geulen nauwkeurig, met als gevolg
kromme en puntig toelopende percelen.
Bij de nieuwere percelering gaan de grenzen recht door de
geulen en ruggen heen; een op lager peil brengen van de ondiepe
sloten zou de hogere, lichtere delen, die als bouwland gebruikt
worden, waarschijnlijk veel schade doen. Dit is des te aanneme
lijker, omdat ook temidden van de lagere, matig ontwaterde gron
den ruggen voorkomen, waar het zand op een diepte van 50—60
cm ligt. De gewassen op deze percelen vertonen haast elke zomer
sterke verdrogingsverschijnselen.
Waarschijnlijk zal de overzichtskartering van het gebied ten
oosten van de zandplaat Azewijn niet veel nieuws opleveren, be
halve dat vlak langs de Duitse grens, waar 1000 jaar geleden de
Rijn langs stroomde, homogene zandige donkerbruine rivierklei
gronden aangetroffen worden. Deze gronden vindf men ook in
Netterden en Azewijn, waar er enkele behoorlijke boomgaarden op
staan. Door het ontbreken van vlekken en concreties en door hun
zachtheid maken zij de indruk veel jonger te zijn dan de leemgron
den waar zij soms op liggen.
Of hierdoor de veronderstelling gewettigd is dat de hoofd
overstromingen vlak langs de Montferland hun koers namen is een
van de vele vraagstukken, die door deze kartering opgeworpen
zijn.
14.

The Soil Survey of Gendringen

Near this village in eastern Gelderland close to the german
frontier, drainage is very poor.
To study improvement fieldexperiments were started. They
turned out however to be of little value because of variations in
soil condition. A soil survey had to be made of the experimental
plots and also of the affected area.
Generally we find a layer of clay, of varying thickness often,
on a layer of loam, also of varying thickness, and below that sand.
The highest grounds are usually altogether sandy, the lowest
can have a layer of more than 100 cm of a clay, that is often called
loam. Various shallow gullies intersect tjie country. The above
mentioned facts make a good drainage of this area very difficult.
The soil map will have to provide first of all an insight in soilconditions after which drainage plans can be drawn up.
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15. Kwartairgeologie en Bodemkunde
door
Dr R. D. Crommelin
Dat bodemkunde en geologie in het algemeen in nauwe betrek
king tot elkaar staan ligt min of meer voor de hand. De bodem,
hoe men deze nu verder ook definiëren mag, is toch in ieder geval
de bovenste aardlaag, die voor de cultuur van belang is. Hij is
afgeleid van de diepere aardlagen, hetzij dat deze aanwezig zijn
in de vorm van vast gesteente, hetzij dat ze zelf uit los materiaal
als zand of klei bestaan evenals de grond of bodem. Juist dit ver
band tussen bodem en diepere aardlagen is in een land als Neder
land een moeilijke en dikwijls vage kwestie. Alleen in het oosten
en zuiden van ons land kunnen wij soms een duidelijk onderscheid
maken, n.l. daar waar vast gesteente dicht aan de oppervlakte komt
met daarop een verweringsdek, dat uit dit oude gesteente is ont
staan. Zulke plekken zijn echter zeldzaam; voor het grootste deel
bestaat Nederland uit de opvulling van een diep bekken in de vorm
van een delta, waarin zand en klei zijn afgezet, of waarin soms
veen is gevormd. Deze wijze van vorming, gepaard gaande met
verplaatsing en Wederom afzetting van het losse materiaal gaat
zelfs heden ten dage nog door, denk b.v. aan de landaanwinning,
zodat het duidelijk zal zijn, dat de ontstaanswijze van de bovenste
meters in het grootste deel van Nederland het resultaat is van
processen, waarvan het geologisch verleden nog maar zeer kort
achter ons ligt. Daarom zal het verband tussen geologie en bodem
kunde in Nederland van andere aard moeten zijn dan in gebieden
met verweringsbodems (zoals die b.v. in kalksteengebieden van
de tropen en sub-tropen bekend zijn) en zullen in ons land, de
interessesferen van geologie en bodemkunde vaak door elkaar
lopen.
Aan de hand van enkele voorbeelden zal getracht worden dit
enigermate te verduidelijken.
Het samenhangende veendek van Holland en Zeeland werd
omstreeks de aanvang onzer jaartelling ten gevolge van de, sinds
de doorbraak van het Nauw van Calais, steeds sterker wordende
getijdenbeweging aangetast, waardoor geulen in het veen werden
geërodeerd die, opgevuld met zandig materiaal, nu als ruggen door
het landschap lopen, daar het gespaard gebleven veen sedertdien
sterk is geklonken en nu de lage gedeelten van het landschap
vormt.
Een ogenschijnlijk analoog beeld van ruggen en depressies
treft men aan in hef rivierkleigebied. De verklaring is hier echter
een geheel andere. Hier ontstond z.g.n. komklei met soms inge
schakelde veenlagen in de afvoerloze gebieden, nl. de lager gelegen
kommen tussen de oeverwallen der rivieren. De stroomruggronden
waren van den beginne af hoger dan de er naast gelegen kommen,
waarin de klei en soms ook het veen ontstonden. Dit laatste com-
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plex wigt dan ook uit tegen de oude stroombanen, terwijl in het
zeekleigebied van Zeeland juist de stromen ontstonden in een
oorspronkelijk uniform veenlandschap, zodat de stroomgronden
daar dus jonger zijn. Het behoeft wel nauwelijks nader betoog, dat
de bodemkundige die hier moet karteren, terdege met de geolo
gische geschiedenis van kust- en riviergebieden op de hoogte moet
zijn om de fijnere bodemkundige gradaties te kunnen interpreteren.
Op de hoge zandgronden zijn het vooral de invloeden van de
ijstijden, speciaal de Würmijstijd, geweest, (z.g.n. periglaciale ver
schijnselen) die het karakter van het landschap in de laatste dui
zendtallen jaren ingrijpend veranderd hebben. Het rigoureus koude
klimaat veroorzaakte in die tijd een permanent bevroren bodem,
waardoor karakteristieke elementen van materiaalverplaatsing op
traden, o.a. de solifluctie, dat is het afglijden naar de dalen van
oppervlakkig, in de zomer ontdooid materiaal over de bevroren
ondergrond. Hierdoor ontstond een zekere nivellering van oor
spronkelijke hoogteverschillen waartoe nog meewerkten de massa's
los, door de wind verplaatst materiaal, die aanleiding gaven tot
afzetting van dekzanden en löss.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het hier geenszins gaat om
de diepere geologie, maar om de oppervlakkige lagen, waarin zich
nog in de laatste duizenden jaren belangrijke geologische verande
ringen hebben voltrokken: oude stroomgronden, oeverwallen, komgronden met en zonder veen, dekzanden enz. zijn verschijnselen,
die wanneer men ze al niet met het blote oog waarneemt, dan toch
door ondiepe profielbestudering of boringen tot ca 2 m zijn te her
kennen en te bestuderen. Het zijn dus grotendeels dezelfde opper
vlakkige lagen, die geoloog en bodemkundige interesseren, al zal
de geoloog dan ook steeds rekening moeten houden met het diepere
substratum in het algemeen. Dit laatste heeft nl. ten gevolge van
diverse afbraakprocessen het zandig en kleiig materiaal geleverd
waaruit het kwartair van Nederland is opgebouwd. Het is dan
ook mogelijk, om door een vergelijkend onderzoek van een bepaald
sediment en de gesteenten in omliggende gebieden, die mogelijk
het materiaal voor het sediment hebben geleverd, conclusies te
trekken, die er to"! kunnen leiden de herkomst vast te stellen.
Meestal is de betrekking tussen afzetting en herkomstmateriaal niet
zo eenvoudig; er hebben zich in de regel tussenproducten gevormd
die a.h.w. schakels zijn in de reeks moedergesteente-erosietransport-sediment: reeds gevormde sedimenten werden afgebroken
en via rivieren of zeestromingen vérder gevoerd om op rustige
plaatsen wederom te bezinken en nieuwe sedimenten te vormen.
Men bedenke tevens dat Nederland door zijn ligging een soort ver
gaarbekken is geweest, waarin los materiaal vanuit alle mogelijke
richtingen is aangevoerd en men zal zich kunnen voorstellen, dat
de her komstbepaling van onze zanden en kleien een zeer inge
wikkeld probleem is.
Sinds de laatste 14 jaar heeft men zich in het Geologisch
Laboratorium te Wageningen er op toegelegd deze problemen te
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ontwarren door middel van vAgelijkende, mineralogische onder
zoekingen, die onder de naam van sedimentpetrologie worden
samengevat en waaruit belangrijke resultaten werden-verkregen.
Een ander maal hoop ik op deze onderzoekingen terug te komen.
Voorlopig moge deze korte uiteenzetting enigermate hebben ver
duidelijkt, dat speciaal in een land als Nederland, waar geologie
en bodemkunde zo nauw met elkaar verbonden zijn, geologische
voorlichting bij de bodemkartering onontbeerlijk is.
15. Quaternary Geology and Soil Science
In the Netherlands the relation between geology and soil
science has a very special character because of the fact, that in
this country only very seldom a weathered soil is found on top of
its parent rock. We usually find a still active sedimentation of sand
and clay. Besides peat or bog area's occur.
Mainly responsible for the country's present aspect are the
Wiirm-glacial- and Holocene periods. Here and there sedimenta
tion still continues (new land along the seashore).
During the last few thousands of years the top-layer of the
soil of two metres suffered radical geological changes and thus
belongs both to the sphere of interest of the geologist as well
as of the soil scientist. This is illustrated in some instances from
the seaclay-, riverclay and sandy soil areas. .Consequently geolo
gical advice is essential for soil surveying.

16.

Historische Geografie en Bodemkunde
door
Dr A. W. Vlam

De bodem van ons land is het onderwerpen tegelijk het ontmoetingsvlak van tal van wetenschappen. De landbouwkundige
dient er de structuur en de hoedanigheid grondig van te kennen,
teneinde er het nuttigste gebruik van te kunnen bepalen; de geo
graaf bestudeert de algemene vorm en aard, mede in samenhang
met de sociale en economische factoren; de morfoloog ontdekt en
verklaart tal van oppervlaktevormen; de archaeoloog vindt er de
oude cultuuroverblijfselen in terug; de historicus bestudeert hoe het
oorspronkelijke natuurlandschap zich door toedoen van de mens
langzamerhand vervormde tot het tegenwoordige cultuurlandschap.
Vooral ip ons land is de vervorming van zeer grote betekenis.
Vaak was het trouwens geen vervormen in de zin van droogleggen,
ontginnen e.d., maar veeleer een scheppen, b.v. het aanwinnen van
nieuw land. Zeer veel is hierover onderzocht en geschreven; ik
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denk, b.v. aan de studies van Beekman, Ramaer en vele anderen.
Veelal lag degelijke archiefstudie aan deze werken ten grondslag,
doch soms ook voelde een bewoner van een bepaalde streek zich
aangetrokken tot het onderzoek ia loco van zijn geboortegrond.
De bodemkartering, die hoofdzakelijk een -landbouwkundigeconomisch doel beoogt, biedt thans de gelegenheid dit historischgeografisch onderzoek, dat vroeger vaak als detailwerk door liefh€bbers werd beoefend, grondig en in meer algemene zin aan te
vatten. Eén van de noodzakelijkste dingen is het archiefwerk, meest
studeerkameronderzoek, met het veldwerk te coördineren. Dit kan
thans geschieden, de winst hiervan zal beide partijen ten goede
komen: de historicus wórdt in staat gesteld de uitkomsten van zijn
onderzoek, die hij dikwijls door afleiding en combinatie van
schaarse en soms gebrekkig gestelde berichten verkreeg aan de
feiten in natura te toetsen, en omgekeerd kan de bodemkundige,
die een bepaald gebied in kaart moet brengen, groot nut hebben
van reeds verrichte historische voorstudies. Een zo volledig moge
lijke documentatie van oude en recente literatuur is voor de kennis
van onze bodem onontbeerlijk en wordt dus nagestreefd.
Vooral kaartstudie is nodig. De oude kaarten, waarvan onze
archieven, bibliotheken en musea belangrijke collecties bevatten,
kunnen waardevolle aanwijzingen geven omtrent wijzigingen in
b.v. de vorm van de kustlijn, de loop van rivieren, de aanleg en
verlegging van wegen, kanalen, dijken enz. Het streven van de
Stichting voor Bodemkartering is er dus op gericht een zo volledig
mogelijke inventarisatie te krijgen van het nog bestaande carto
grafische materiaal. Zo zijn b.v. de oude kadasterkaarten in dit
opzicht van belang. Vóór de Franse tijd werd de grondbelasting
geïnd volgens de gegevens van de z.g'. verpondingskohieren. In
deze boeken werd o.a. opgetekend de grootte, het gebruik en de
waarde — d.w.z. de door de taxateurs geschatte belastingopbrengst
-— van alle percelen, bebouwd zowel als onbebouwd; een belang
rijke bron dus voor vergelijkende studies.
Ook de toponymie, d.w.z. de studie van de plaats-, water- en
veldnamen van de te onderzoeken streek, wordt in het onderzoek
betrokken. Al behoort deze wetenschap eigenlijk tot het gebied van
de philologen of taalkundigen, voor de verklaring van bepaalde
namen kunnen de geografie en de bodemgesteldheid toch be
langrijke aanduidingen verschaffen, waarbij de karteerder, die zijn
gebied op den duur grondig leert kennen onmisbare inlichtingen
zal vermogen te geven omtrent b.v. ligging en gesteldheid van
zo'n perceel of plaats. Tevens kan ook hier de bodemkundige heel
vaak uit bepaalde benamingen iets leren over vroegere toestanden,
die mogelijk wat betreft de vegetatie, waterstaat en gebruik van de
bodem afwijken van de tegenwoordige en deze kunnen helpen ver
klaren. Ik denk b.v. aan eenvoudige namen als de elsenpas, het gasthuisbos, de sluiskamp, het damblok, de rogakker, het hopland e.d.
Ook het verloop der ontginning en de tijd waarin deze plaats
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vond is door taalkundigen dikwijls uit de vorm der benamingen af te
leiden.
Onze Zuiderburen hebben het nut van deze betrekkelijk jonge
wetenschap, vooral als bijdrage voor de bewoningsgeschiedenis,
— d.w.z. de ontwikkeling en groei van de woon- en occupatie
ruimte van een streek .— dan ook reeds lang ingezien. Vele werken
zijn, zowel door de Koninklijke Commissie voor Dialectologie en
Toponymie als door de Vlaamse Toponymische Vereniging, oitgegeven en bevatten ook voor ons taalgebied een schat van ge
gevens.
Hoewel de namen in ons land nog weinig systematisch werden
bestudeerd, is de belangstelling toch groeiende. Om het grote cul
tuurhistorische belang en tevens omdat door ruilverkaveling en
anderszins de oude namen allengs dreigen te verdwijnen, worden
zij door de karteerders, voornamelijk op „onwerkbare" dagen zo
volledig mogelijk verzameld en op kaart gebracht. Met medewer
king van taalkundigen en met gebruikmaking van de bodemkundige gegevens zal zo een waardevolle bijdrage geleverd kunnen
worden niet alleen voor de kennis van het ontstaan van en de ont
wikkeling tot de huidige agrarische toestanden, maar ook voor de
cultuurgeschiedenis van de verschillende delen van Nederland.
16.

Historical Geography and Pedology

A solid knowledge of geographical facts is very important in
the study of regional Soil Science problems. The soil scientist
wants to know what the region looked like originally and how in
the course of the centuries it has changed.
The author joined the Soil Survey Institute to study these
problems and to provide our soil scientists with all kinds of valuable
information about the areas to be surveyed.
Besides the study of archives and old maps, also the study
of local names („toponymie") can give many a clue. Surveyers in
the field put every name they can get hold of on the map which
will be worked out later on. Also by that a picture can be had of
the original development and present situation of different areas.

17.

Archaeologie en Bodemkunde
door
Dr P. J. R. Modderman

Wie éénmaal kennis heeft gemaakt met de bodemkartering, zal
het verband tussen bodemkunde en archaeologie volkomfen duide
lijk zijn. Doch ook hen, die van deze combinatie nog niet hebben
vernomen, zal het wellicht interesseren iets naders te vernemen
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over de gelukkige samenwerking tussen beide wetenschappen.
De behoefte aan contact werd het eerst gevoeld door de
bodemkundige. Bij zijn veldwerk kwam hij meerdere malen in aan
raking met gronden, die door opeenhopingen van fosfaten dan wel
anderszins verriedden, dat daar eens mensen hadden gewoond. De
vraag naar de ouderdom van deze nederzettingen wilde men be
antwoord zien, omdat deze ten nauwste samenhangt met de wor
dingsgeschiedenis van de Nederlandse bodem. Van deze laatste
kan men n.l. gevoeglijk zeggen, dat zij eveij oud is als de mens in
deze streken. De menselijke geschiedenis loopt dus parallel met het
ontstaan van de bodem. Voor de bodemkundige ligt het belang
van de archaeologische werkzaamheden vooral in het beter be
grijpen van de historisch-bodemkundige opbouw van zijn karteringsgebied.
Doch de liefde komt stellig niet van één kant, want de resul
taten van een bodemkartering zijn van revolutionnair karakter voor
de archaeoloog. Bij tientallen worden nieuwe vindplaatsen van
oude, menselijke bewoningsresten ontdekt. Voor de gebieden, waar
de bodemkartering werkzaam is, gaat het inzicht in de geschiedenis
der bewoning met geweldige schreden vooruit. De aangrenzende
nog niet onderzochte gebieden, steken op de kaart als bijkans witte
vlekken af tegen de streken, waar de bodemkundige zijn boor en
spade hanteerde.
In de Bommelerwaard is het oudheidkundig onderzoek naar aan
leiding van de bodemkartering het verst gevorderd. Circa vijftig
oude woonplekken werden daar onderzocht. Tot voor kort waren
er vier plekken, waar bewoning uit de Romeinse tijd was gecon
stateerd. Thans bedraagt dit aantal al dertig. Bovendien werd voor
de eerste maal de mogelijkheid aangetoond van bewoning gedu
rende de jongste steentijd (circa 1500 v. Chr.) in het rivierklei
gebied. Voor de bodemkundige is de vondst van een woonlaag uit
de eerste eeuw voor Chr. onder 80 cm onberoerde klei (komgrond)
van veel belang. Aangenomen moet worden, dat deze klei-afzetting
niet meer mogelijk was na de bedijkingen, zodat de laag ontstaan
moet zijn in de eerste tien eeuwen onzer jaartelling. Ten slotte
bleek, dat de grondslag voor de tegenwoordige dorpen is gelegd
in de 9de eeuw. Bij enkele dorpen is een uitzondering op deze regel
mogelijk. Daar zou n.l. de bewoning reeds van de Romeinse tijd
af continue kunnen zijn.
- In andere karteringsgebieden zijn eveneens zeer interessante
ontdekkingen gedaan. Zo in het Westland, waar Ir W. J. van
Liere een uitgebreide Romeinse bewoning constateerde onder een
laag zoetwater klei. Ook op het eiland Walcheren zijn op geheel
onverwachte plekken sporen van Romeinse activiteit gevonden.
In het komende jaar hopen de archaeologen door de bodem
kartering tot meer duidelijkheid te geraken over de bewoning in
de Betuwe, het oude land der Bataven. En ook elders wacht men
met spanning af, welke nieuwe ontdekkingen het inzicht in de ge
schiedenis van ons land zullen komen verhelderen.
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17.

Archaeology and Soil Science

During soil survey a large number of archaeological objects
were discovered. The study of these can considerably clear up the
genesis of the Dutch soil, which underwent great changes even
in historic times.
Research started in the summer of 1946 in the „Bommelerwaard" where fifty ahcient dwelling sites have been discovered.
Soil survey in this area put thirty Roman settlements on the
map of which only four were previously known. The results of
soil survey are of a revolutionary character for the archaeology
in the Netherlands.
Some times these sites lay buried underneath a layer of clay
making the dating of this layer possible.
In the course of every single soil survey archaeological disco
veries are still being made, so that there is plenty of scope for
archaeological research and archaeologists are kept in suspense
by what will come next.

18.

Het werkprogramma voör 1947 en volgende jaren
door
Ir P. Buringh

Uit de voorgaande bijdragen moge men een indruk hebben
verkregen van het karteringswerk, dat reeds werd voltooid of
waaraan in 1947 nog zal worden doorgewerkt.
Ofschoon eigenlijk pas in Februari" 1943 met de bodemkartering werd begonnen, heeft zij zich in de daarop volgende jaren en
vooral in 1945 na de bevrijding, sterk uitgebreid. Nadat de resul
taten der eerste bodemkarteringen meer en meer bekend werden,
steeg ook de belangstelling voor het werk. Tegelijk échter voelde
men ook in andere streken behoefte aan een bodemkaart. De aan
vragen voor grotere en kleinere karteringen waren dan ook legio.
Meestal is men zeer wel overtuigd van het nut van dit werk, doch
ontbreken de geldmiddelen om de opname te financieren en moeten
Rijks- en semi-overheidsinstellingen bijspringen.
Het Bestuur der Stichting voor Bodemkartering zag zich dan
ook genoodzaakt een urgentieprogramma voor de te karteren ge
bieden op te stellen, dat door veel overleg eri eendrachtige samen
werking van de verschillende belanghebbende diensten voor 1946
en 1947 werd vastgesteld, terwijl voorbereidingen worden getrof
fen voor het programma in 1948.
"Naast de reeds in gang zijnde karteringen, waarover in voor
gaande bijdragen werd geschreven en waarvan het werk in 1947
zal worden voortgezet, vermeldt het werkprogramma voor de
komende jaren nog de volgende objecten:
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a. N eder-Betuwet Aansluitende aan de overzichtskaart van de
Over-Betuwe, die in het westen wordt begrensd door het nieuwe
kanaal door de Betuwe, zal in begin 1947 ook nog het deel der
Neder-Betuwe ten westen van dit kanaal in overzicht worden op
genomen.
b. De gemeente Epe. De karteringen in het rivierkleigebied en
in het zeekleigebied van Zeeland alsmede die in het Westland en
_de Droogmakerijen van Zuid-Holland gaven ons reeds een ruim
inzicht in de bodemgesteldheid van dg kleigronden. Het was daar
om wenselijk ook studie te maken van de zandgronden. Door de
karteringen van Dr Ir W. A. J. Oosting bij Wageningen en Bennekóm en door de opname van Ir F. W. G. Pijls in de gemeente
Didam is er-van de zandgronden reeds een en ander bekend.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een zandgrondkartering
in Noord-Brabant te beginnen, doch verschillende overwegingen
van onze opdrachtgevers leidden er toe de gemeente Epe voor deze
bodèmkundige studie uit te kiezen. Het belangrijkste was daarbij,
dat men het wenselijk vond na te gaan welke bijdrage de bodemkartering kan leveren voor de oplossing van verschillende actuele
landbouwproblemen, die samenhangen met het kleine-boerenvraagstuk. De resultaten der bodemkarteringen in andere streken hebben
reeds voldoende bewezen, dat de bodemkaart vooral aangeeft degeschiktheid van de grond voor bepaalde cultures, waardoor het
mogelijk'wordt een indruk te krijgen van de mogelijkheden, die zo'n
gebied nog in zich bergt. Wil men de kleine landbouwbedrijven
gaan intensiveren of meer instellen op tuinbouw, dan is het van
belang te weten of de bodem hiervoor geschikt is of niet.
Hier wacht ons dus een belangrijk werk, dat onder leiding
van Ir W. J. van Liere zal worden uitgevoerd.
c. In de gemeente Groesbeek is de schade ten gevolge van
de oorlog groot. Allerlei plannen worden voorbereid om met het
herstel verschillende verbeteringen aan te brengen, o.a. een ruil
verkaveling. Alvorens men daartoe definitief zal overgaan, zal de
Stichting voor Bodem kartering een groot gebied, voornamelijk ten
oosten en zuiden van dit dorp, in kaart brengen.
d. Ongeveer hetzelfde geldt voor het gebied Mook-Middelaar,
• dat eveneens zeer is beschadigd. Ook hier is een ruilverkaveling
in voorbereiding. Deze twee gebieden bestaan voor het grootste
deel uit zandgronden, zodat hier tevens een studieobject ligt. Het
is de bedoeling in beide objecten van verschillende delen een detail
kaart te vervaardigen, terwijl de rest, ongeveer % van de te kar
teren oppervlakte, in overzicht op kaart zal worden gebracht. De
leiding der opname zal in Groesbeek en Mook-Middelaar berusten
bij Ir H. Egberts, die wordt bijgestaan door Ir J. Schelling, die per
1 Februari 1947 in dienst zal treden.
e. Vele ingewijden zal het bekend zijn, hoe moeilijk het is de
pacht- en verkoopwaarde van de grond te bepalen. Vele pogingen
om dit vraagstuk op te lossen zijn reeds in het buitenland onder-
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nomen, zodat de literatuur over de land- of bodemclassificatie
, steeds uitgebreider wordt.
De afdeling Grond- en Pachtzaken van het Departement van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft de Stichting
voor Bodemkartering reeds opgedragen een klein deel van het
Land van Maas en Waal te karteren, teneinde een indruk te krij
gen van de bruikbaarheid van de bodemkaart voor de waarde
bepaling van onze cultuurgronden. De resultaten van dit werk
zijn hoopvol, ofschoon er nog wel enkele moeilijkheden voor
kwamen .Het vraagstuk is echter van groot belang en het was dan
ook wenselijk het onderzoek voort te zetten, vandaar dat de Stich
ting voor Bodemkartering in het jaar 1947 in vele gemeenten
van de Over-Betuwe en in de Achterhoek een stuk ter grootte van
ca 25 ha in detail zal karteren. In de Betuwe zal de reeds ge
maakte overzichtskaart ons in staat stellen een ruim inzicht in dit
vraagstuk te krijgen.
Niet alleen de bodemgesteldheid van een bepaald perceel is
van belang voor de bepaling van zijn waarde, doch ook vele econo
mische en andere factoren spelen hierbij een rol, zodat ook allerlei
andere deskundigen zullen moeten meewerken tot het oplossen van
het gehele vraagstuk.
f. In het Land van Maas en Waal karteerden wij in 1945
reeds een deel der gemeente Wamel. Thans is het de bedoeling
om het gehele gebied in overzicht te karteren, wanneer het werk in
de Over- en Neder-Betuwe gereed zal zijn.
g. Een interessant object vinden wij in het ktiipgrondengebied
van Friesland. Onze medewerker Ir S. F. Kuipers zal hier na be
ëindiging der karteringen op Tholen en-Schouwen op kleine schaal
een begin met de detailkartering maken, teneinde de vraagstukken,
die zich hierbij voordoen nauwkeurig te bestuderen. Het Provin
ciale Bestuur van Friesland en enige Friese instanties werken mede
om deze kartering te financieren.
h. Een geheel andere opdracht ligt in de bloembollenstreek
van Noord- en Zuid~Holland. Goede bloembollengronden zijn er
in Nederland weinig, practisch alle geschikte gronden zijn in ge
bruik. De uitbreiding der steden en de vestiging van fabrieken
bedreigen onze schaarse bollengronden, zodat het een algemeen
landbouwbelang zal zijn, wanneer deze gronden voor de bollencultuur gereserveerd blijven. Vooral geldt dit voor de gronden
waarop hyacinthen worden verbouwd, omdat dit gewas zeer spe
ciale eisen aan de bodem blijkt te stellen. In 1947 zal Ir K. v. d.
Meer worden belast met de kartering der hyacinthengronden. Wij
stellen ons niet voor, hierbij veel nieuws te ontdekken, omdat de
bloembollentelers zelf reeds voldoende van hun gronden af weten,
doch het zal goed zijn te weten welke eisen dit gewas aan de bodem
stelt en waar deze goede gronden voorkomen, terwijl tevens kan
worden nagegaan welke gronden in Nederland eveneens voor
deze cultuur geschikt zijn.
i. Van de veengronden is nog nooit een regionale bodem-
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kundige studie gemaakt. Aangezien deze gronden grote opper
vlakten van ons land innemen is het eveneens wenselijk om met
de studie van deze gronden te beginnen. 'Ir J. Bennema, die thans
op Walcheren werkt, zal na beëindiging van deze opdracht, in het
Utrechts-Hollands veengebied met de kartering gaan beginnen,
daarbij zal hij nauw gaan samenwerken met de veendeskundigen
in ons land. De studie zal aanvankelijk veel tijd in beslag nemen
en slechts op kleine schaal beginnen om daarna in 1948 langzaam
op bredere basis te worden voortgezet.
j. Een kartering van het Geestmer Ambacht, waar Ir du
Burck, medewerker van de Rijkstuinbouwconsulent, Ir Rietsema,
reeds een overzichtsbodemkaart samenstelde, staat op het. pro
gramma, het is echter nog geenszins zeker of dit werk in 1947 dan
wel in 1948 zal worden begonnen. Deze kartering houdt ten nauw
ste verband met verschillende tuinbouwkundige vraagstukken en
de sanering in dit gebied.
k. In Nieuwstad-Susteren nabij Sittard doen zich weer geheel
andere vraagstukken voor. De steeds voortgaande uitbreiding van
de bevolking der mijnstreken vereist een uitbreiding van het gras
land voor het melkvee, dat de melk voor de bewoners van ZuidLimburg moet leveren. Verschillende gronden, waarop thans bossen
groeien, zijn voor de uitbreiding van dit grasland bestemd.
Teneinde een inzicht te krijgen in de maatregelen welke in de
toekomst genomen moeten worden en in de cultuurtechnische pro
blemen in verband met een toekomstige ruilverkaveling, worcjt het
wenselijk geoordeeld een bodemkaart te laten samenstellen. De
opname hiervoor zal nog in 1947 worden gemaakt.
Wij hebben in bovenstaande mededelingen een globaal over
zicht gegeven van het toekomstig werkterrein der Stichting voor
Bodemkartering. De opgaven, waarvoor de Stichting hier, wordt
gesteld zijn niet gering, doch de medewerkers zullen vol enthousias
me aan de nieuwe opdrachten, die zeer vele perspectieven bieden,
gaan beginnen.
Rest ons nog een en ander mede te delen omtrent het karte'
ringswerk, dat onder leiding van Prof. Edelman en de assistenten
van het Laboratorium voor Geologie, Mineralogie en Regionale
Bodemkunde der Landbouw Hogeschool zal worden gedaan.
In de laatste jaren ontvingen de studenten, die in de àgro- •
geologie wensten af te studeren, hun practische opleiding in de
karteringsobjecten van de Bommelerwaard, Wageningen en de
Droogmakerijen van Zuid-Holland, waar zij ca acht weken als
karteerder werkzaam waren. Begin 1947 is het aantal assistenten,
verbonden aan het laboratorium, uitgebreid en zal men overgaan
tot de kartering van enkele interessante gebieden van Nederland.
Aangezien dit werk geheel geschiedt in het kader van het
werk van de Stichting voor Bodemkartering, en de Stichting er •
ook ten nauwste bij is betrokken, past het ons hier in het kort
mede te delen welke gebieden onderhanden zullen worden ge
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nomen.- In de eerste plaats zullen de karteringen in de Droogmake
rijen, voornamelijk de Eendrachts- en Alexanderpolder worden
voortgezet. Door de b osbouwers wordt een deel van het landgoed
Middagten bij de Steeg opgenomen. Het zwaartepunt der studentenkarteringen zal echter liggen in het gebied van de voormalige
Lauwerszee, waar onze gast-medewerker, de heer K. J. Hoeksema,
hoofdassistent van Prof. Edelman, de leiding zal hebben.
Ten slotte zullen verschillende studenten in het gebied van de
Kromme Rijn gaan karteren. Indien ook in dit gebied de bodemkundige vraagstukken zullen zijn bestudeerd en in kaart gebracht,
is er een overzicht verkregen van een brede strook uit het rivier
kleigebied tussen het diluvium van Noord-Brabant en Utrecht.
18. Soil Survey and Research Program for 1947 and
following^ Years .
Soil survey in Holland was developed in a comparatively
short time and (many people became familiar with the idea. Great
interest was aroused and requests for soil survey came in from
all over the country. For this reason the board of the Soil Survey
Institute made up an urgency program for the next few years.
Research of various regional areas is on the program. In
addition diluvial sand- and peat soils will be studied. Also very
urgent are the soil surveys of the horticultural areas, especially
around the big cities. As the growing of bulbs needs a 'soil with
very special properties, all soils, that can meet these demands,,
will be mapped in order to prevent, that such soils will be used
for industrial or building purposes. The research covers the whole
country.

In,het nu volgende Hoofdstuk HI zijn allerlei artikelen herdrukt,
die in verschillende tijdschriften zijn verschenen. De redacties van
deze bladen gaven alle gaarne toestemming voor deze herdruk,
waarvoor wij hier nogmaals onze hartelijke dank betuigen..
•
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HOOFDSTUK III
HERDRUKKEN, VAN VERSPREIDE PUBLICATIES
1.

De betekenis van de bodemkartering voor de Nederlandse
tuinbouw
door Ir A. W. van de Plassche
Overdruk uit: Groenten en Fruit, 1, (6), 6 Aug. 1945
I

Een woord, dat voor de meeste practici nog nieuw zal zijn, is
> bodemkartering. Er moet onder verstaan worden het in kaart
breiigen van de grondsoorten in een gebied of van een bepaald
perceel zowel wat de boven- als de ondergrond betreft. Op die
wijze is het mogelijk gebleken een beter inzicht te krijgen in de
waarde van de verbouw van bepaalde gewassen en bovendien zou
men er uit kunnen afleiden, wat gedaan moet worden om de grond
voor de teelt beter geschikt te maken, dus wat betreft de diepte
en de wijze van grondbewerking, drainage enz.
Meer en meer blijkt dat een grondonderzoek, zoals dit reeds
veelvuldig ingang heeft gevonden, niet voldoende is.* Men kent
dan wel de samenstelling van de bodem, maar men weet niet hoe
hij is gelegen, hetgeen vooral met het oog op de watervoorziening
der gewassen van overwegende betekenis is. Over het algemeen
weet een teler veel te weinig af van de grond waarop hij zijn bedrijf
uitoefent, waardoor de verschillende cultuurzorgen onvoldoende
tot haar recht komen. Meer en meer zal het plan dan ook ingang
moeten vinden, dat men bij de opzet van een bedrijf de bodem laat
karteren en aan de hand daarvan besluit op welke wijze het bedrijf
in zijn verschillende onderdelen zal moeten worden uitgeoefend.
Dit is dus niet alleen nodig bij het in cultuur nemen van nieuwe
inpolderingen, maar ook voor de bestaande bedrijven is hét van
belang meer van de bodem af te weten.
•
Hoewel het gebruik van kunstmest gedurende de laatste
• 50 jaren nieuwe mogelijkheden heeft geschapen, is de waarde der
verschillende gronden piet aan elkaar gelijk geworden. De bodemverschillen zijn blijven bestaan en het zal goed zijn er onze aan
dacht aan te schenken. Veel teleurstelling en vergeefse arbeid kan
er door worden voorkomen.
Een eerste vereiste is dan echter; dat men de bodem ook kent
en door deze in kaart te brengen bereikt-men deze kennis het beste.
Door Prof. Edelman is hieraan de laatste jaren veel aandacht ge
schonken. Veel voorbereidend werk is reeds gedaan en in samen
werking met de Rijkstuinbouwconsulenten is hier en daar reeds
arbeid verricht, die niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt inte
ressant is, maar die ook rechtstreeks voordeel voor de practijk
oplevert. Zij, die belangstelling hebben voor dit onderwerp, zullen
goed doen bij de Rijkstuinbouwconsulent inlichtingen te vragen.
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Summary
1.

The Importance of the Soil Mapping for the
Netherlands Market Gardening

Through soil mapping one can obtain a better knowledge of
one's ground.
A horticulturist, who lets his land be mapped, knows then the
possibilities hidden in his soil, thus, many disappointments can be
prevented.
In co-operating with the State Consulting Experts, already
important results have been obtained.
The author therefore advises, those interested, to take informa
tion from the Consulting Expert.

2. De bodemkartering in Nederland
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overdruk uit: Cultivator 1945, uitgave van de Algemene Bond van
Oudleerlingen van Inrichtingen voor Middelb. Landbouwonderwijs.
Tevens Publicatie 3 van de Centrale Werkcommissie voor
Wageningse Studenten, 1946.
Inhoud:
1. Omschrijving — 2. Het bodemprofiel; belangrijkste kenmerken
— 3. Het bodemprofiel; systematiek — 4. De indeling der Neder
landse gronden — 5. De schaal vaü de bodemkaarten — 6. De uit
voering van een bodemkartering — 7. Het onderzoek in het labo
ratorium — 8. Organisatie van de bodemkartering — 9. Enkele in
gang zijnde karteringen — 10. De betekenis van de bodemkartering
voor de landbouw —11. De betekenis van de bodemkartering voor
de tuinbouw — 12. De betekenis van de bodemkartering voor het
landbouwkundig onderzoek — 13. De betekenis van de bodem
kartering voor het land- en tuinbouwonderwijs — 14. De betekenis
van de bodemkartering voor landbouweconomische onderwerpeti
— 15. De betekenis van de bodemkartering voor cultuurtechnische
werkzaamheden — 16. De betekenis van de bodemkartering voor
planologische doeleinden — 17. De betekenis van de bodemkarte
ring voor diverse wetenschappelijke belangen — 18. Besluit —
19. Literatuur.
1. Omschrijving
Onder bodemkartering verstaat men het vervaardigen van
kaarten, waarop de verschillen in bodemgesteldheid zijn afgebeeld.
Iedere lezer van deze verhandeling zal min of meer vertrouwd zijn
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met het fèit, dat de gesteldheid van de bodem van Nederland zeer
gevarieerd is, niet alleen op grote afstand (b.v. Zuid-Limburg ver
geleken met Friesland, maar ook op korte afstand, b.v. op één es, in
één polder, ja, op één perceel). Bij de kartering van deze grondverschillen denken wij niet allereerst aan algemeen bekende tegen
stellingen, zoals zand, klei en veen. Wel kan men streven naar een
verfijnde onderverdeling van deze grondsoorten en is een analytisch
scherpe definitie van de genoemde en andere begrippen verre van
eenvoudig, maar deze richting van onderzoek leidt toch te veel de
aandacht af van belangrijker verschijnselen in de grond, dan dat
men daarop een kartering zou willen baseren. Ook gaat de kartering
niet uit van al die grondverschillen, waarop men gewoonlijk het
vruchtbaarheidsonderzoek betrekt, zoals verschillen in pH, P, K, N
en andere op zichzelf belangrijke eigenschappen, die door de boer
min of meer gemakkelijk kunnen worden beïnvloed. Een bodemkaart, die op deze meer tijdelijke eigenschappen zou berusten, zou
al heel spoedig verouderen. De kartering gaat uit van de meer
blijvende eigenschappen. Geheel blijvende eigenschappen bestaan
er eigenlijk niet. Langzame, zeer langzame, onomkeerbare processen
vinden in iedere grond plaats. Wij denken aan de zeer traag maar
staag verlopende verwering, waardoor de grond blijvend van
karakter verandert. Er bestaan ook heviger veranderingen, zoals
afgraving, egalisatie, diepe grondbewerking of woelen, opslibbing
bij overstromingen, afspoelingen in heuvelland, enz., alle in ons land
welbekend. Deze laatste groep van veranderingen kan de bodem
gesteldheid dermate beïnvloeden, dat ze een hernieuwde kartering
noodzakelijk zouden kunnen maken. Dit kan ons echter niet weer
houden van te streven naar het vervaardigen van kaarten, waarop
de meer blijvende eigenschappen van de gronden en hun verschillen
staan aangegeven.
2. Het bodemprofiel; belangrijkste kenmerken
De moderne bodemkunde gaat uit van het bodemprofiel. Graaft
men een kuil met goed glad afgestoken en schoongemaakte wanden
tot een zodanige diepte als voor de plantengroei van belang is (b.v.
1 m.), dan neemt men steeds waar, dat de grond op verschillende
diepte uiteenlopende eigenschappen heeft. Soms verandert de
grondsoort van karakter (klei op zand of op veen, veefl op zand,
zavel op klei). Dit is 'van belang, hetgeen kan blijken, wanneer men
de bewOrteling van het gewas bestudeert en in verband brengt met
de waargenomen gxondsoortverschillen in het bodemprofiel. Ligt
b.v. klei in een dunne laag op dor grof zand, hetgeen zowel in het
rivierkleigebied als in het zeekleigebied kan voorkomen, dan zal men
waarnemen, dat geen plantenwortel in het dorre zand doordringt.
Is de ontwatering diep dan lijden dergelijke gronden uiteraard sterk
aan droogte. Ligt omgekeerd een lichte grond op een ondergrond
van zware klei dan dringen de wortels ook niet in de ondergrond
door, aangezien de diepere lagen het water niet afvoeren en ge
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reduceerd zijn. In deze gronden treedt afwisselend wateroverlast en
watergebrek op. Bestaat een ondergrond uit zuur veen of uit katteklei (een zeer zure, geel-gevlekte klei), dan ziet men eveneens hoe
de plantenwortels deze slechte ondergronden mijden. Zo geeft de
ontwikkeling van de wortels van de planten de richting aan, waarin
men de studie van het bodemprofiel moet leiden. Wat voor de plant
van belang is mag ons niet onverschillig laten.
Intussen vormen de hierboven genoemde, vaak zeer grote ver
schillen in grondsoort lang niet de enige belangrijke eigenschappen
van het bodemprofiel. In alle profielen, ook die waar de aard van de
grond weinig varieert, ziet men van boven naar beneden de structuur
van de grond geleidelijk of sprongsgewijs veranderen. De structuur
van de grond wordt beoordeeld naar vorm, grootte en ligging van de
agregaten, waarin de gronddeeltjes zijn samengevoegd. Drukt of
wrijft men een grond sterk, dan gaat de natuurlijke samenhang van
de deeltjes verloren. Doet men dit voorzichtiger, dan valt de grond
uiteen langs natuurlijk breukvlakken, die een goed beeld geven van <•
de hoedanigheid van de structuur. De te vroeg gestorven Wageningse bodemkundige W. A. J. Oosting (f 1942), die het profielonderzoek in Nederland heeft ingevoerd en daarin zeer ver gevor
derd was, heeft tal van beschrijvende namen voor de bodemstructuur
gebruikt, die ten dele ook in goede buitenlandse boeken te vinden
zijn. Slechte structuren zijn die, welke grote harde agregaten laten
zien, met gladde glimmende zijvlakken en scherpe ribben. Staan
deze agregaten verticaal en is hun hoogte groter dan de breedte,
dän spreekt men van een prismastructuur. Er bestaat ook nog een
pïlaarstructuur. De prismastructuur komt voor in slechte kleigron
den. Zijn de agregaten meer kubisch dan spreekt men van een dob
belsteenstructuur. Deze is ook ongunstig. De wortels vân onze cul
tuurplanten voelen zich tussen de pilaren, prisma's en dobbelstenen
niet erg thuis. Een betere bodemgesteldheid vertonen gronden met
nootvormige agregaten. Soms zijn déze nootjes nog scherpkantig
en van gladde vlakken voorzien, maar vaak is de ribbe verbrokkeld
en het zijvlak bobbelig, mat en doorzeefd met kanalen van wortels,
wormen, enz. De beste structuren hebben geen scherpe agregaten
meer, maar naderen de onbestemde afgeronde vormen,x die men in
goede tuinaarde vindt.
Men moet van deze bodemstructuren enige kennis hebben, al
vorens men kan beproeven een bodemprofiel te beschrijven en te
beoordelen.
Het belangrijkste wat aan een bodemprofiel te zien fs, is de
invloed van het bodemvocht. Het water in de grond is niet alleen
belangrijk voorzover het de plant * van water voorziet, maar ook
voorzover het de wortels hindert voldoende te ademen. Het is dus
van het grootste belang te kunnen waarnemen of de verdeling van
water en bodemlucht voldoet aan de eisen van het gewas. De moei
lijkheid daarbij is, dat het grondwater in verschillende seizoenen
zeer verschillend hoog staat. Vooral de voorjaarsstanden zijn voor
de land- en tuinbouw belangrijk.
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De waterhuishouding nu kan zeer goed beoordeeld worden
met behulp van de gley-verschijnselen. Gley is een Pools woord,
dat gebruikt wordt ter aanduiding van de stoffen, die onder
invloed van het grondwater zijn afgezet. In onze gronden zijn dat
voornamelijk ijzerverbindingen. Het ijzer is in de driewaardige toe
stand onoplosbaar (althans in niet te zure gronden), maar in de
tweewaardige vorm oplosbaar, o.a. als ferro-bicarbonaat. Is er on
voldoende Zuurstof in de grond aanwezig (d.w.z. veel zuurstof-arm
water) dan wordt het driewaardige ijzer gereduceerd en komt het,
in tweewaardige vorm opgelost, in beweging. Later in het seizoen
droogt de grond weer op, treedt weer zuurstof toe en slaat het ijzer
weer in de driewaardige vorm neer. Dit neerslaan leidt niet tot een
regelmatige verdeling van het ijzer over de gehele horizont, maar
men vindt het ijzer terug in de vorm van vlammen, vlekken en
aders. De kleur van de verbindingen kan variëren van geel én
bruin over oranje tot rood. De oorzaak van het ontstaan van deze
verschillende kleuren is nog onbekend. Dè behandelde gley-lagen
geven precies aan de diepten, waarop bodemreductie kan optreden.
Dat is juist het niveau, waarbeneden de plantenwortels in het voor
jaar niet kunnen ademen. Zijn de gley-verschijnselen van ernstige
aard, dan vindt men op de bedoelde diepte in het geheel geen wor
tels van onze cultuurplanten.
Met een drietal voorbeelden, t.w. de grondsoort, de bodem
structuren en de gley-verschijnselen hebben wij de betekenis van
het bodemprofiel enigszins toegelicht. In tal van gevallen levert de
studie van het bodemprofiel de verklaring voor de ongelijke ont
wikkeling van het gewas op verschillende plaatsen. Dit is de reden,
dat de moderne bodemkunde berust op de studie van het bodem
profiel. Ook de bodemkartering gaat uit van de opbouw van het
bodemprofiel.
3.

Het bodemprofiel; systematiek

Gesteld, dat men bekwaam is om een bodemprofiel te beschrij
ven, dan zal men uiteraard op verschillende plaatsen ook verschillen
tussen de bodemprofielen waarnemen. Hoe precieser het onderzoek
plaats vindt, hoe meer verschillen men kan ontdekken. Een befaamd
buitenlands onderzoeker, die van zijn regering de opdracht had de
bodemkartering voor te bereiden en die in overeenstemming met de
conclusie van de vorige paragraaf met een nauwgezet profielonderzoek begon, kwam na langdurige arbeid tot de slotsom, dat alle
door hem onderzochte bodemprofielen verschillend waren. Het is
duidelijk, dat men op deze wijze niet tot een bodemkartering kan
komen. Het aantal onderscheidingen zou tot in het oneindige moeten
worden opgevoerd. Men moet zich klaarblijkelijk beperken tot de
voornaamste kenmerken. Wanneer gronden in hoofdzaken hetzelfde
bodemprofiel hebben, dan moeten ze op de kaart verenigd worden.
Een goed voorbeeld hoe men de gronden kan indelen naar de bouw
van het bodemprofiel levert het karteringswerk in de U.S.A. De
6
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voornaamste eenheid van de indeling is de soil-series (bodemserie).
Tot een soil-series worden samengevoegd alle gronden met een
(binnen zekere grenzen) gelijkblijvend bodemprofiel, waarbij de
aard van de bovengrond enigszins mag variëren. Deze soil-series
krijgen in de U.S.A. willekeurige namen, b.v. Dempsey, Superior,
Norfolk, gewoonlijk ontleend aan de plaats, vanwaar zij het eerst
beschreven zijn. De soil-series is onderverdeeld in soil-types (bodem
typen), zodanig, dat de aard van de bovengrond binnen het type
(binnen zekere grenzen) constant is. Deze soil-types worden aan
geduid met de naam van de serie, waaraan toegevoegd de aard van
de bodemgrond, b.v. Carrington fine sandy loam.
Het aantal bodemseries, dat in de U.S.A. is onderscheiden be
draagt thans ongeveer 2.000, welk aantal door sommigen te groot
wordt geoordeeld. Men moet echter rekening houden met het zeer
grote oppervlak van de U.S.A., waarvan reeds meer dan de helft
bodemkundig is gekarteerd. (Aan de woestijnen en gebergten heeft
men tot nu toe weinig aandacht besteed.)
Intussen vraagt een aantal van 2,000 bodemseries natuurlijk
om een nadere indeling. Men heeft dit zo opgelost, dat men een
aantal bodemseries, die een bepaalde verwantschap hebben in ver
band met hun ligging in het terrein, verenigd heeft tot soil-provinces
of soil-families (bodemprovincies). In een bodemprovincie zijn dus
verenigd gronden die onderling zeer verschillend kunnen zijn, maar
toch in zoverre bij elkaar behoren, dat men ze gewoonlijk gezamen
lijk vindt. Als voorbeeld zou men kunnen noemen hogere en lagere
gronden in heuvelachtig terrein, die wel zeer verschillend, maar
toch in hun voorkomen onafscheidelijk zijn.
Deze bodemprovincies zijn weer verenigd in de zgn. great
soil-groups (hoofdbodemgroepen), die berusten op de verweringsomstandigheden en aansluiten op de tegenstellingen in de klimaten.
Deze „great soil-groups" kunnen over de* gehele wereld worden
herkend en staan vermeld in ieder leerboek over bodemkunde.
Men zou het Amerikaanse indelingsschema kunnen vergelijken
met een pyramidaal huis. Op het brede grondvlak bevinden zich de
talloze bodemtypen. Op de smallere eerste verdieping de 2.000
bodemseries, op de smalle derde verdieping enige honderdtallen
bodemprovincies, op de nog smallere vierde verdieping ruim een
dozijn hoofdbodemgroepen. Er zijn nog twee zeer smalle verdie
pingen boven, die voor ons doel zonder betekenis zijn en die we
buiten beschouwing zullen laten. Het verband is zo, dat iedere
hoofdbodemgroep een aantal bodemprovincies omvat, iedere bodemprovincie een aantal bodemseries en iedere serie een aantal bodem
typen. Men noemt een dergelijk schema een categorieënschema of
een hiërarchisch schema.
Category
Category
Category
Category
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IV
III
II
I

great soil-groups,
^oil-provinces of soil-families,
soil-series,
soil-types.

Men zou het b.v. ook kunnen vergelijken met de Nederlandse
Staat. De Staat is verdeeld in 11 provincies, iedere provincie weer in
gemeenten. In grote landen komt er nog wel eens een categorie
tussen, b.v. in het Hitler-Duitsland: Staat, Gau, Kreis, Gemeinde.
In de plant- en dierkunde heeft men ook een soortgelijk hiërarchisch
indelingssysteem: soort, geslacht, familie, orde, etc.
Wanneer men een bodemkaart Volgens het boven uiteengezette
of een dergelijk systeem bekijkt, moet men zich er eerst van ver
gewissen, welke categorie op de kaart staat uitgebeeld. Is het een
kaart met soil-types, dan mag men aan de kaart de eis stellen, dat
de terreinen, die met één kleur zijn aangeduid, inderdaad gelijk
matig één bodemprofiel vertonen. Geheel uniform is geen enkel
terrein, maar de spreiding van eigenschappen mag toch niet van
belang voor ,'de landbouw zijn. Is een kaart ontworpen voor de
bodemseries, dan weet men, dat de kleuren terreiiien aanduiden,
die iwel is waar in de aard van de bovengrond variëren, !maar
overigens geen belangrijke verschillen in profiel vertonen. De aan
wezigheid van ongunstige terreinen, b.v. terreinen met kleibanken
in de ondergrond, of natte terreinen, kan men uit een dergelijke
kaart zonder meer aflezen, niet echter verschillen in zwaarte Van
de bovengrond. Kaarten in de derde categorie geven met één kleur
terreinen aan, 'die zeer uiteenlopende gronden vertonen, maar die
toch in zekere zin een natuurlijke eenheid vormen1). De vierde
categorie vat zoveel samen, dat men over de bodemgesteldheid op
een gepaalde plaats in het geheel niet meer wordt ingelicht, be
houdens dan dat men weet hoe de verwering loopt, voorzover die
door het klimaat wordt bepaald.
I
4. De indeling der Nederlandse gronden
Wij zijn enigszins uitvoerig ingegaan op het indelingsschema
van de U.S.A. 2), niet zozeer om dit voor Nederland te adopteren,
dan wel om een goede basis voor vergelijking met een weloverwogen
schema, dat reeds tientallen jaren beproefd is, bij de hand te hebben.
Trachten wij eerst na te gaan hoe een kaart van Nederland er
uit zou zien in de vierde categorie, die van de „grèat soil-groups",
dan worden wij teleurgesteld. Geheel Nederland valt in de groep
van de podzolen. Het is dus niet mogelijk om een kaart van Neder
land in deze categorie te ontwerpen. Ons land is daartoe te klein
en het ligt te zeer in één klimaatsprovincie om tot onderscheidingen
in de genoemde vierde categorie te komen.
Overweegt men verder, wat wij in de vorige paragraaf over de
„soil provinces" hebben gezegd, dan moet men tot de conclusie
komen, dat een kaart in de derde Amerikaanse categorie reeds be
staat. Onze bekende grondsoortenkaart, die op alle lagere scholen
1) Zie bv. Soils and' men. Yearbook of Agriculture 1938. United States
Dept. of Agriculture.
2) Ch. E. Kellogg. Soil Survey Manual. (U.S. Dep. of Agric. Miscellaneous
Publ. No. 274) Washington 1937. .
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wordt gebruikt, en die berust op de beroemde kaart van Staring,
geeft vrijwel weer, wat men in de U.S.A. met de derde categorie
bedoelt. Men vindt op een dergelijke kaart b.v. de zeekleigronden
met één kleur aangegeven. Deze lopen in eigenschappen zeer uiteen,
van het beste land van Nederland tot de onvruchtbare katteklei.
Toch weet iedereen, dat deze „bodem-provincie", ook wel als „na
tuurlijk landschap" aangeduid, in haar geheel verschilt van de rivier
kleigronden, die ook weer zeer uiteenlopen, van prima, voor alle
gewassen bruikbare gronden tot zeer onvruchtbaar moerassig
griendland. Wij zouden door kunnen gaan met alle aanduidingen
van deze zo beroemde kaart, die iedereen kent. Niet alle onder
scheidingen omvatten zo sterk uiteenlopende gronden als de boven
besprokene. Zo zijn de stuifzanden, die op de wandkaarten staan,
als geheel slecht, met slechts weinig uitzonderingen.
Dat deze kaart van belang is geweest kan hieruit blijken, dat
ieder der thans levende Nederlanders de kaart op school heeft ge
zien en bekeken, m.a.w. dat iedereen zijn eerste kennis van de
Nederlandse bodem aan deze kaart heeft ontleend. Maar ook in
hogere regionen heeft de kaart invloed gehad. Zo is de algemene
bekende indeling der landbouwgebieden en diis ook onze landbouwstatistiek op de kaart van Staring gebaseerd.
Voor een juist begrip van ons betoog willen wij nog even
wijzen op het feit, dat de kaart van Staring ook in zijn latere be
werkingen geen informatie geeft over de kwaliteit van de grond op
een bepaalde plaats. Daartoe is een kaart, overeenkomend met de
derde Amerikaanse categorie ook in het geheel niet geschikt, maar
is een kaart in de eerste categorie vereist.
De kaart van Staring is in wezen een geologische kaart. Er is
sindsdien een nieuwe geologische kaart van Nederland verschenen,
die echter (bewust) geen landbouwkundige doeleinden nastreefde,
maar een echte geologische kaart is geworden. Hoewel de land
bouwwetenschap van deze kaart wel voordelen kan plukken, is de
kaart toch geen schrede vooruit op het pad der bodemkartering.
Wanneer thans over de bodemkartering van Nederland wordt
gesproken, kan men moeilijk denken aan een kaart in de geest van
die van Staring. Wel is deze enigszins aan modernisering toe, maar
daartoe is geen hernieuwde kartering van ons land nodig. Wij
hopen t.z.t. een dergelijke gemoderniseerde kaart, geschikt voor
onderwijsinstellingen van allerlei soort, samen te stellen', maar het
verschil met de oude kaart zal in wezen slechts gering zijn.
Vervolgen wij de vergelijking van de Nederlandse toestanden
met de Amerikaanse, dan blijkt, dat er in Nederland weinig of geen
bodemkaarten bestaan, die over de grond even goede informatie
leveren als de Amerikaanse kaarten in de le of 2e categorie. Pro
beert men te weten te komen, welke de bodemgesteldheid is op een
willekeurige plaats in Nederland, dan tast men in het duister. Zelden
of nooit kan men de gewenste informatie in een geschrift of op een
kaart vinden. Dat deze leemte in onze kennis ernstige bezwaren met
zich mede brengt, zullen wij in latere paragrafen nog uiteenzetten.
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Op deze plaats willen wij volstaan met de opmerking, dat de nieuwe
bodemkartering van ons land beoogt, in deze leemte te voorzien.
Bij de uitvoering van deze kartering is natuurlijk de eerste
vraag hoe de gronden moeten worden ingedeeld. Zouden wij iets
willen maken in de geest van de Amerikaanse kaarten, dan zien wij,
dat er nog ruimte bestaat voor twee categorieën. De eerste categorie
zou de gronden zodanig moeten indelen, dat iedere onderscheiden
eenheid ook werkelijk een eenheid is, d.w.z. binnen nauwe grenzen
hetzelfde profiel heeft en dezelfde landbouwkundige waarde. Het
aantal van deze eenheden zal groot zijn en er zal behoefte bestaan
aan een samenvatting van telkens een aantal kleine eenheden in
een grotere eenheid. In enkele gevallen hebben wij reeds voorbeel
den van een dergelijke indeling in twee trappen uitgewerkt. Wij
zullen er in volgende paragrafen nog op terugkomen.
Zonder het Amerikaanse indelingsschema als zodanig voor
Nederland te willen aanbevelen, willen wij nog wijzen op het grote
voordeel van het categorieënschema.
Gesteld, dat in Nederland verschillende karteringen worden
uitgevoerd, op dezelfde principes berustend, maar met een uiteen
lopende nauwkeurigheid, dan zou dat aanleiding geven tot aanzien
lijke verwarring. In het beeld van het pyramidale gebouw zou dat
betekenen, dat de ene kartering zich bevindt op de begane grond,
een tweede op de le verdieping, een derde één meter daaronder,
een vierde halverwegen de eerste en de tweede verdieping, etc$
Bovendien zou het verband tussen de indelingen van de verschil
lende verdiepingen, ondanks de innerlijke verwantschap van de
diverse kaarten, geheel zoek raken.
Wij streven daarom naar een vaste betrekking tussen de kaart
werken met minder of meer details en menen, dat dit voor de toe
komst ook van groot belang is. Men moet of de eis stellen van een
zorgvuldige detaillering (detailkaarten), of genoegen nemen met een
kaart, die de hoofdzaken goed weergeeft, zonder zich in details te*
.verliezen (overzichtskaart).
Voorts zal dan de eis moeten worden gesteld, dat de detail
kaart een detaillering van de overzichtskaart is, zodat er een stevig
verband tussen de beide kaartwerken komt te bestaan. De derde
trap, de verbeterde kaart van Staring met de aan ieder bekende
maar gemoderniseerde hoofdindeling, zou dan de top van de Neder
landse pyramide moeten vormen. Het verband tussen deze alge
mene kaart en de overzichtskaarten zou eveneens vast moeten zijn.
De hoofdindeling van de Nederlandse grohden zou dus aanleiding
moeten geven tot een eerste onderverdeling, die met de bodemkundige overzichtskaarten overeenstemt en de daarop aangegeven in
deling weer tot een subverdeling, die op detailkaarten wordt uit
gewerkt.
Voorbeeld:
Hoofdindeling: rivierklei R
Overzichtskaart: komgrond R k (één der 6 of 7 onderscheidingen
in het rivierkleigebied)
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Detailkaart:

grijze komgrond zonder knik R k 3 (één der acht
onderscheidingen van de komgronden).
Het is thans nog niet mogelijk een enigszins volledig indelings
schema voor de Nederlandse gronden op te stéllen. De kartering is
mede nodig, omdat een dergelijke indeling juist niet bestaat. Naar
mate de kartering vordert zal het systeem geleidelijk ontwikkeld
worden. Maar wij hopen zeer, dat dit systeem, om het beeld vast
te houden, een duidelijke étagebouw zal vertonen. De practische
Amerikanen hebben dit zeer juist ingezien.
5. De schaal van de bodemkaarien
Het doel van deze paragraaf is duidelijk te maken, dat er een
nauw verband bestaat tussen de schaal van de kaart, de mate van
detaillering van de voorstelling en de dichtheid van het waar
nemingsnet.
Gesteld, dat wij een kaart maken, berustend op gemiddeld één
waarneming per ha en dat de waarnemingspunten een vierkantsverband vormen. Op een kaart met een schaal 1 : 10.000 liggen de
waarnemingen dan 1 cm uiteen. Dit is rijkelijk ruim. De schaal van
1 : 10.000 is dus te groot in verband met het veronderstelde waar
nemingsnet. Op een schaal 1 : 100.000 liggen dergelijke waarne
mingen echter 1 mm uiteen. Dat wordt onvermijdelijk een gewriemel.
De schaal 1 : 100.000 is dus voor het gestelde doel veel te klein.
Overweegt men wat op een kaart nog duidelijk kan worden voor
gesteld, dan komt men tot de conclusie, dat een waarnemingsdicht
heid van 1 per ha past bij een schaal ]i : 25.000. Thans willen wij
nagaan welke bodemkundige variaties bij de onderstelde waar
nemingsdichtheid van 1 per ha kunnen worden waargenomen. In de
verschillende gebieden, waar de karteringen thans gaande zijn,
hebben wij deze vraag herhaaldelijk zorgvuldig bestudeerd. In het
rivierkleigebied komen grote, voor de land- en tuinbouw belangrijke
wisselingen in de bodemgesteldheid voor, op afstanden van 10—20
m en minder. Wij denken b.v. aan de zand- en kleibanen, die soms
niet breder zijn dan 20 m, maar die zich in bepaalde jaren duidelijk
in de gewassen aftekenen. Het is duidelijk, dat men dergelijke be
langrijke verschijnselen met een waarnemingsdichtheid van 1 per ha
niet systematisch kan karteren. Wel kan men ze toevallig aantreffen,
maar het heeft geen zin ze dan op de kaart te brengen, aangezien
de voorstelling dan toch onbetrouwbaar wordt. Men ziet hieruit, dat
een kaart, berustend op gemiddeld 1 waarneming per ha, nooit een
detailkaart genoemd kan worden. Een detailkaart immers moet de
voor de landbouw belangrijke grondverschillen betrouwbaar aan
geven. Een kaart, berustend op gemiddeld 1 waarneming per ha,
moet dus als een overzichtskaart worden opgezet. Als zodanig geeft
de kaart niet de details, maar hoofdzaken, en in die hoofdzaken
kan de kaart evengoed betrouwbaar zijn 'als een detailkaart ten aan
zien van de details.
Uit bovenstaand betoog blijkt dus, dat bij de schaal 1 :25.000
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behoort een waarnemingsdichtheid van gemiddeld 1 per ha en dat
een dergelijke kaart het karakter moet dragen van een overzichts
kaart, door hoofdzaken en geen details te geven.
En nu de detailkaart. Volgens onze ervaring moét een detail
kaart op ongeveer 10 waarnemingen per ha berusten. Daartoe moet
de schaal 1 : 5.000 of 1 : 10.000 worden. De practijk is, dat de
detailkaart op de schaal 1 : 5.000 wordt opgenomen en dat een
goede kaarttekenaar de kaart op een schaal 1 : 10.000 voor de druk
gereed kan maken. Het zou mogelijk zijn nog veel verder gedetail
leerde kaarten samen te stellen. In het begin van dit artikel wezen
wij er reeds op, dat geen twee bodemprofielen geheel aan elkaar
gelijk zijn. Ook in het bodemtype komen steeds nog bepaalde
variaties voor, maar deze worden niet meer van wezenlijk belang
voor de plantengroei geacht. Men kan echter verder gaan. Men
moet dan echter veel meer waarnemingen verrichten en de schaal
moet overeenkomstig worden vergroot. Voor bepaalde intensieve
bedrijven, zoals glasbedrijven, zou een dergelijke „bedrijfskartering"
nog wel op zijn plaats zijn. Wij dachten, dat een dergelijke kaart
een schaal 1 : 1.000 zou moeten hebben en op circa 100 waarne
mingen per ha zou moeten berusten. Voor grotere terreinen is dit
echter een onbegonnen werk en het nut moet ook worden betwijfeld.
De indeling steeds verfijnend en de schaal vergrotend zou men ten
slotte de molshopen op de kaart moeten zetten, als zijnde belang
rijker voor de cultuur dan-menig ander detail, dat men aan de grond
nog kan opmerken.
Is een waarnemingsdichtheid van circa 10 per ha nog uitvoer
baar en loont het enorme werk de kosten? Wij zullen in volgende
paragrafen nog op deze vraag ingaan. Wij menen, dat detailkaarten
van een aantal goed uitgezochte gebieden, die tezamen voor geheel
Nederland karakteristiek zijn, voor tal van doeleinden van het
grootste belang zouden zijn.
Een overzichtskaart 1 : 25.000 van geheel Nederland, die alleen
de voornaamste verschijnselen weergeeft en die op gemiddeld 1
waarneming per ha zou berusten, betekent niet een zodanige moei
lijke opgave, dat men er ernstig tegen op zou behoeven te zien. Een
dergelijke kaart moet verwezenlijkt kunnen worden en zelfs in een
betrekkelijk korte tijd.
Voor een goed begrip van zaken is het nodig nog eens te her
halen, dat een overzichtskaart een overzicht en geen details geeft.
Wie een overzichtskaart bestudeert, moet er op voorbereid zijn, dat
met één kleur gronden zijn aangeduid, die nog sterk in eigenschap
pen en productiviteit kunnen verschillen, maar-die in één of meer
zeer bepaalde belangrijke kenmerken overeenstemmen. Wie een
overzichtskaart beschouwt, in de gedachte een detailkaart voor ogen
te hebben, wordt door de overzichtskaart teleurgesteld. In het beeld
van het pyramidale gebouw komt dit hier op neer, dat men goed
moet weten, dat zich op de eerste verdieping en op de begane grond
geheel andere grootheden bevinden. Een kaart, uitgevoerd met de
hogere eenheden van de overzichtskaart is principieel iets anders
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dan een kaart, die bodemtypen voorstelt. Dit kan niet genoeg
worden herhaald.
Alvorens van de kwestie van de schaal van de kaarten af te
stappen, willen wij nog wijzen op het grote verschil tussen de
schalen van de Amerikaanse kaarten en die, welke wij voor Neder
landse kaarten nastreven. Vele Amerikaanse bodemkaarten hebben
een schaal van 1 inch = 4 miles, d.i. circa 1 :230.000. Dat
komt ongeveer overeen met de schaal van de kaart van Staring
(1 : 200.000). Nauwkeurige kaarten hebben schalen van 1 inch =
1 mile (circa 1 : 57.000). Dit is nog altijd veel kleiner dan de door
ons bedoelde overzichtskaarten. Hieruit kan men zien, dat wij het
werk veel nauwkeuriger opzetten dan de Amerikanen hebben ge
daan. Dat kan ook niet anders. In Nederland is de landbouw veel
intensiever dan in de U.S.A.; bovendien volgen wij een halve eeuw
later! Wij hebben het Amerikaanse systeem alleen aangehaald als
interessant voorbeeld en vooral in verband met het vaste catego
rieënsysteem, waarvan wij een overtuigd voorstander zijn.
6. De uitvoering van een bödemkartering
In het algemeen zal een kartering worden uitgevoerd in een
gebied, waarvan zeer weinig bekend is. Immers, indien een gebied
goed bekend is, zal men niet zo spoedig tot kartering overgaan.
Bovendien is Jiet karteren van een goed bekend gebied niet zo'n
moeilijke opgave, dat daarover lang gesproken zou moeten worden:
Ten slotte kan hier nog aan worden toegevoegd, dat Nederland
maar weinig gebieden omvat, die als goed bekend kunnen worden
beschouwd. De karterende bodemkundige zal dus van weinig con
crete gegevens over zijn studiegebied kunnen uitgaan.
Zijn eerste taak zal dan ook zijn, zich een beeld te vormen van
de voornaamste grofldverschillen in zijn werkgebied. De vraag is,
welke de kenmerken zijn met behulp waarvan hij de gronden van
verschillende hoedanigheid zal onderscheiden. Heeft hij zich van
een en ander een voorstelling gevormd, dan zal hij een proefindeling
maken en een klein, daartoe uitgekozen terrein nauwkeurig karteren.
Daarbij zal hoogstwaarschijnlijk blijken, dat de proefindeling wel is
waar enkele voor de hand liggende verschijnselen goed weergeeft,
maar dat. het resultaat toch niet bevredigt, aangezien tijdens de
kartering nieuwe voor de plantengroei belangrijke verschijnselen
worden opgemerkt, die aanvankelijk overzien zijn. Zo ontstaat een
verbeterde proefindeling, waarmede een tweede terrein nauwkeurig
gekarteerd wordt. Daarmede wordt doorgewerkt,, totdat het steeds
groeiende inzicht tenslotte weer tot wijzigingen aanleiding geeft.
Zo ontstaat langzamerhand een indeling, die het beste weergeeft,
dat een bekwaàm vakman Jean bereiken. Op dit niveau zal de verdere
kartering zich blijven bewegen, het eerste werk zal overgedaan
moeten worden, het latere bijgewerkt, totdat ten slotte de gehele
kaart het stempel draagt van Weloverwogen goed vakwerk.
Men kan geen doeltreffende indeling van de gronden maken
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zonder de studie van de gewassen, die op de gronden worden aan
getroffen. Wij willen dit toelichten aan een eenvoudig voorbeeld.
Gesteld, dat men te doen heeft met gronden, waarvan de productivi
teit sterk wordt beïnvloed door een slechte ondergrond. Men zal
misschien de neiging hebben, deze diepte in drie onderscheidingen
op de kaart aan te geven, b.v. dieper dan 80 cm, 80—40 cm, on
dieper dan 40 cm. Op deze wijze kan men het verschijnsel nauw
keurig karteren en krijgt men op de kaart een goed en betrouwbaar
beeld van de diepte van de ongunstige laag. Maar wanneer nu uit
de waarneming van de gewassen blijkt, dat deze b.v. bij een diepte
van de slechte laag op 100 cm niet meer reageren en bij 80 nog
wel, dan kan men beter de grens bij 90 of 100 cm leggen. Het werk
is precies gelijk. De nauwkeurigheid van de kaart blijft ook gelijk,
maar de doeltreffendheid- van de kaart neemt natuurlijk toe. De
boven onderstelde grens van 40 cm is ook willekeurig, misschien is
30 of 50 cm landbouwkundig gesproken beter. De studie van de
gewassen *noet ons tenslotte het meest doeltreffende criterium op
leveren. Men ziet hieruit,, dat een bodemkaart geheel betrouwbaar
kan zijn en toch in het gebruik teleur kan stellen, terwijl met precies
dezelfde moeite en met dezelfde nauwkeurigheid een kaart had
kunnen ontstaan, die veel grotere waarde heeft. Een kaart kan
slecht zijn, omdat hij onbetrouwbaar is, hij kan ook slecht zijn, on
danks grote betrouwbaarheid, door een gebrekkige landbouwkundige
opzet.
Een vaste regel ten aanzien van het definiëren van grenzen
tussen bodemtypen kan niet worden gegeven. De graad van vak
manschap van de bodemkundige komt hierin tot uiting. De één
brengt het hierin verder dan de ander. Op den duur zal het succes
van de bodemkaarten nàuw met deze verschillen in kwaliteit van
het gepresteerde werk samenhangen.
Hoe moet men nu het gewas in het onderzoek betrekken? Een
bij de huidige kartering herhaaldelijk met succes bewandelde weg
is deze, dat men verschillen in ontwikkeling van de gewassen in
één perceel opzoekt en met verschillen in bodemgesteldheid in ver
band tracht te brengen. Het bestuderen vanv één perceel heeft het
voordeel, dat men veelal te doen heeft met één voorvrucht, één
grondbewerking, één bemesting, één ras, één zaaitijd, één onder
houd, etc. Ook dan nog kunnen de waargenomen groeiverschillen
andere dan bodemkundige oorzaken hebben, maar het is honderd
maal eenvoudiger om Jiet gewas van één perceel te bestuderen, dan
twee verschillende percelen met elkaar te vergelijken.
Wij menen te mogen zeggen, dat onze detaillegenda's vaak
ontstaan zijn door de systematische studie van ongelijkmatige ge
wassen. Op deze wijze kan men een indeling op landbouwkundig
verantwoorde wijze preciseren.
Niet alle gewassen zijn voor het doel even geschikt. In het
algemeen heeft men meer succes met gevoelige,, dan met minder
gevoelige gewassen. Meerjarige gewassen, zoals fruit, reageren vaak
zuiverder dan eenjarige.
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Wij streven er naar dfe door ons in het veld in één perceel
waargenomen verschillen van de gewassen in cijfers vast te leggen
door het bepalen van proefoogsten. Is het verschil in ontwikkeling
van de planten duidelijk in verband gebracht met dit verschil in
bodemgesteldheid, dan kan men óp karakteristieke plaatsen opper
vlakten van bv. 1 are afzonderlijk oogsten en op die manier het
verschil in opbrengst bepalen. Door dit een aantal jaren op ge
schikte percelen vol te houden, verkrijgt men een goed beeld van de
landbouwkundige waarde van de bodemverschillen, zowel voor ver
schillende gewassen als in verschillende jaren. De indruk is n.l. deze,
dat een gunstig verloop van de weersgesteldheid veel verschillen
verdoezelt, terwijl de tegenstellingen in ongunstige, vooral droge
jaren veel scherper zijn.
v Voor de landbouwkundige karakteristiek van bepaalde gronden
zien wij meer in dergelijke proefoogsten, dan in proefvelden. Deze
laatste kunnen in andere opzichten weer zeer veel nut hebben.
In het bovenstaande spraken wij steeds over een gedetailleerde
kartering. Dit is niet toevallig gebeurd. Misschien zou men denken,
dat een overzichtskartering aan de detailkartering vooraf zou moeten
gaan. Dus eerst een globaal en daarna een nauwkeurig onderzoek.
Deze gedachte is foutief en gaat uit van een onjuiste voorstelling
van het wezen van een overzichtskaart. Deze is niet minder nauw
keurig dan een detailkaart, maar hij geeft alleen de hoofdzaken
weer en deze, de schaal in aanmerking genomen, precies even nauw
keurig als de details van een detailkaart. Wanneer men een vreemd
gebied gaat onderzoeken, dan weet men eerst welke de belangrijke
kenmerken zijn, wanneer men een voldoend groot gebied in detail
onderzocht heeft. Eerst na verkregen inzicht, kan men hoofdzaken
van bijzaken scheiden. Men kan er dus eerst aan gaan denken om
overzichtskaarten te gaan maken, wanneer men voldoende thuis is
in de details. Men mag eerst vereenvoudigen, wanneer men weet
wat men weg kan laten. De volgorde is dus: eerst een gedetailleerd
onderzoek van een beperkt gebied, daarna de overzichtskartering
van een groter gebied.
De karteringspractijk bevestigt deze beschouwing (trouwens,
onze uiteenzettingen zijn omgekeerd op de practijk gebaseerd).
Gesteld, dat men in een vreemd, weinig bekend gebied, zou
gaan karteren met niet meer dan gemiddeld 1 waarneming per ha,
dan verricht men voortdurend waarnemingen, die men niet begrijpt.
Forceert men de zaak door de knoop ontijdig door te hakken, dan
lóópt men alle kans, dat de getroffen beslissing achteraf onjuist is
en kan het niet anders of het resultaat is teleurstellend.
Na in het bovenstaande de gang van een onderzoek te hebben
ontwikkeld, willen wij nog even stilstaan bij de werkzaamheden zelf.
De verschillen in bodemgesteldheid, waarop de kartering moet be
rusten, moeten worden afgelezen uit het bodemprofiel. Deze bodem
profielen moeten worden bestudeerd met behulp van profielkuilen.
Zijn de voornaamste kenmerken langzamerhand bekend, dan kan
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men zich meer en meer verlaten op het snellere werk met de grond
boor.
Aanvankelijk zal men de waarnemingen verrichten in een regel
matig vierkant of rechthoekig jwaarnemingsnet. Immers, in het begin
weet men nog zo weinig van de zaak af, dat er geen voorkeur voor
de waarnemingsplaats kan bestaan. Een regelmatig net heeft boven
dien het voordeel, dat het gemakkelijk op de werkkaarten kan
worden ingetekend. Bij toenemende ervaring zal men meer en meer
van het regelmatige net, hetwelk feitelijk het toppunt Van willekeur
betekent, afwijken en de waarnemingen daar verrichten, waar ze
het meest succes voor de kaart beloven. Vooral is dit het geval,
waar men aan de oppervlakte indicaties ,vindt, die de onderzoeker
de weg wijzen. De ervaren veldonderzoeker „zwerft" over het ter
rein en werkt zo doeltreffend, dat hij zijn kaart geleidelijk uitwerkt
zonder tweemaal op hetzelfde punt terug te komen. Hij komt met
minder waarnemingen uit dan beginnende 'onderzoekers en levert
natuurlijk veel betere kaarten af.
In het begin zal men took al zijn waarnemingen uitvoerig in een
zakboek beschrijven. Men wil later kunnen teruggrijpen op vroegere
waarnemingen. Heeft men verscheidene ploegen in het veld, die
men volledig wil kunnen controleren, dan is het laten maken van
aantekeningen onvermijdelijk. Ervaren waarnemers echter, die een
legenda goed in hun hoofd hebben, brengen hun waarnemingen in
het veld direct op de kaart. Dit spaart zeer iveel tijd uit. Kennen de
medewerkers van een kartering de legenda voldoende, dan komt
het zelden of nooit rvoor, dat zij zich vergissen met het determineren
van een profiel. De fouten in de kaart ontstaan steeds door een
minder juiste keuze van de punten van waarneming.
Uit de veldwaarnemingen ontstaat direct of indirect de zgn.
stippenkaart. Deze stippenkaart vertoont alle waarnemingen, zo
mogelijk !als gekleurde stippen. Men moet er zich reeds in het terrein
van overtuigen, dat de stippen voldoende zijn om de grenzen te
kunnen intekenen. Uit de stippenkaart wordt dan een tweede exem
plaar van de kaart getekend, voorzien van alle grenzen en volledig
gekleurd. Dit is dan de kladkaart. De stippenkaart is het originele
document, dat in het karteringsarchief wordt bewaard. In twijfel
gevallen kan Uit document worden geraadpleegd en zo nodig worden
aangevuld, resp. verbeterd.
Uit de kladkaarten wordt dan later door geschoolde tekenaars
de netkaart samengesteld, die eventueel direct voor reproductie
gereed wordt gemaakt.
Bij een bodemkaart, die aan een opdrachtgever wordt afge
leverd of die gepubliceerd wordt, behoort een verklarende tekst.
Van enkele van onze karteringen zijn de begeleidende teksten in
voorbereiding en men zal nog even geduld moeten hebben, alvorens
"een aanschouwelijk beeld van een dergelijke toelichting te kunnen
krijgen. Uiteraard legt de karterende bodemkundige in deze tekst
zijn gehele kennis, van het onderzochte gebied vast.
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7. Het onderzoek in het laboratorium
Geen kartering is volledig zonder voldoende laboratorium
onderzoek. Het minste is, dat van alle in het veld onderscheiden
bodemtypen een aantal standaardprofielen zorgvuldig wordt onder
zocht. Dit is vooral nodig voor de beschrijving van het gebied en,
voor de vergelijking met andere gebieden. Vindt dit standaardonderzoek plaats in een vroeg stadium van het veldonderzoek, dan kan de
kartering zelf nog van het laboratoriumonderzoek profiteren.
Van andere zijde is wel de indruk gevestigd, dat voor een
kartering laboratoriumonderzoek in grote omvang noodzakelijk is,
ter controle van dè waarnemingen van de karteerders. Dit gaat
echter om karteringen, waarbij de nadruk wordt gelegd op een ver
fijnde indeling van kleine grondverschillen. Ons is het te doen om
een zorgvuldige studie van grote grondverschillen. Daartoe is een
geregelde controle op de veldwaarnemingen niet nodig. De waarde
van de analyses-van onze standaardprofielen is naar verhouding
echter zeer groot, in vérband met de vakkundige bemonstering.
De Stichting voor Bodemkartering richt geen eigen laborato
rium in. Er bestaan in Nederland verscheidene instellingen, die ge
heel deskundig zijn op het gebied van het laboratoriumonderzoek
van grondmonsters. Deze zullen, naar wij hopen, in de behoefte
aan chemische en physische gegevens, noodzakelijk voor de kar
tering, voorzien.
De verzamelde grondanalyses van het karteringsgebied kunnen
ook met voordeel worden gebruikt. Deze analyses zijn echter steeds
gebaseerd op mengmonsters. Voor het vruchtbaarheidsonderzoek
schijnen mengmonsters noodzakelijk te zijn. De betekenis van de
slibanalyse van een mengmonster hebben wij echter nooit vermogen
in te zien. Hetzelfde geldt voor een gemiddeld kalkgehalte. Wij
hebben er de zonderlingste gevolgen van meegemaakt. Zo herinne
ren wij ons een grondanalyse, die wees op geschiktheid van de
grond voor de kersenteelt. Het was de analyse van een lichte kalkhoudende kleigrond. De kersen wilden echter niet groeien. Bij een
onderzoek ter plaatse bleek het terrein te bestaan uit een afwisseling
van zeer zware kalkarme kleibanen en. van kalkrijke maar dorre
zandbanen. Beide zijn voor de kersenteelt minderwaardig. De ge
middelde analyse was echter die van een ideale Ikersengrond. Het
middelen van kalkgehalten is steeds bedenkelijk. Immers het ge
middelde van kalkarm en kalkrijk is steeds: kalkhoudend. Op deze
wijze worden zure plekken dus oveirzien. Bij de kartering kunnen
die echter gemakkelijk worden opgemerkt.
Groepeert men de verzamelde grondanalyses naar de bij de
kartering aangetroffen grondversc lillen . en elimineert men alle
analyses van percelen, waarin teveel bodemgrenzen voorkomen, dan
kan men een zeer goed overzicht ve krijgen van een aantal voor de
landbouw belangrijke gegevens. Kar eert men in een kalkrijk gebied,*
dan behoeft men aan de kalk verder geen aandacht meer te be
steden en kan men gewoonlijk wel volstaan met de bestaande ana-
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lyses. Blijken kalkhoudende en kalkarme gronden af te wisselen,
dan zal de karterende bodemkundige natuurlijk alle aandacht aan
deze tegenstelling besteden. Blijkt uit het onderzoek, dat de bekalking verwaarloosd is, dan kan een regionaal grondmonsteronderzoek worden bevorderd voor die terreinen, waarvoor zulks goede
resultaten belooft. Veelal zal blijken, dat het van ouds goed aan
geschreven land in een behoorlijke bemestingstoestand verkeert.
Mogelijk vindt men bepaalde terreinen, waar de bemestingstoestand
te wensen overlaat. De bodemkartering geeft dan de richting aan,
waarin voorlichting en onderzoek op het stuk van de bemesting
kunnen worden geleid.
8. Organisatie van de bodemkartering
Het heeft lang geduurd voordat de bodemkartering een plaats
in het landbouwkundig onderzoek van Nederland heeft verkregen.
De eerste stappen op dit gebied dateren van 1848. Van deze stappen
is de bekende kaart van Staring het gevolg geweest.. De tweede
geologische kartering, die in 1918 begonnen is, bouwde wel in geo
logisch, maar niet in bodemkundig opzicht voort op de richtlijnen
van Staring. Dit laatste deed wel de reeds genoemde Wageningse
bodemkundige Dr W. A. J. Oosting, die omstreeks 1926 met zijn
baanbrekende onderzoekingen begon. Na het overlijden van Dr Oos
ting in 1942 zette een groep gevorderde, uit Wageningen verdreven,
studenten onder leiding van de schrijver van dit artikel de onder
zoekingen in de geest van Oosting voort.
Hetzelfde deed de heer Ir F. W. G. Pijls, destijds leraar aan
de R.K. Land- en Tuinbouwschool te Didam. Deze groep van jeug
dige onderzoekers verkreeg in de jaren 1943 en 1944 een aantal
resultaten, die van verschillende kanten waardering ondervonden,
zodat de regering kort na de bevrijding overging tot het oprichten
van een Stichting voor Bodemkartering, gevestigd te Wageningen,
die o.m. als taak heeft karteringen uit te voeren van gebieden, waar
voor zulks urgent wordt geoordeeld, De schrijver van dit artikel
werd tot Directeur van de Stichting benoemd.
De weg van de besprekingen voerde niet steeds over rozen.
De heer Ir H. Egberts, één der eerste medewerkers aan de karte
ringen in 1943, heeft een zeer groot aandeel gehad in de tot stand
koming van de organisatie in 1945.
Verscheidene der in het bovenstaande aangeduide medewerkers
aan de karteringen van de jaren 1943 en 1944 zijn reeds aan de
Stichting voor Bodemkartering verbonden en anderen zullen volgen.
De Stichting voor Bodemkartering heeft een bestuur, bestaande uit:
Ir W. A. van de Plassche, Directeur van de Tuinbouw, voorzitter.
Ir F. P. Mesu,
Directeur van de Cultuurtechnische
Dienst, onder-voorzitter.
Dr Ir M. J. Boerendonk,
Hoofd van de Afdeling voor pacht- en
grondzaken, secretaris-penningmeester.
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Ir H. T. Tjallema,
Ir C. Staf,
Ir S. Smeding,
Dr Ir F. Bakker Schut,
Prof. Dr O. de Vries,

Directeur van de Akker- en Weidebouw.
Directeur-Generaal voor Grondgebruik
en Landbouwherstel.
Directeur van de Wieringermeerpolder
en van de Noord-Oostpolder.
Directeur van de Rijksdienst voor het
Nationale Plan.
Voorzitter van de Landbouworganisatie
T.N.O.

Uit de samenstelling van het bestuur blijkt, dat de Stichting
voor Bodemkartering een orgaan is, waarin verschillende onder
delen van het Departement van Landbouw samenwerken. Het zou
ook denkbaar zijn geweest, dat allerlei rijksdiensten de bodemkar
tering ieder voor zich ter hand zouden hebben genomen, de Directie
van de Tuinbouw voor de tuinbouwgronden, de Directie van de
Landbouw voor de landbouwgronden, de Rijksdienst voor Land
bouwherstel voor de geteisterde gebieden, etc. Thans werken de
genoemde en andere rijksinstellingen samen in de Stichting voor
Bodemkartering, waardoor meer eenheid in het werk ontstaat en
bovendien de ene dienst ten volle kan profiteren van de resultaten
en ervaringen, die als gevolg van het werk ten behoeve van andere
belangen zijn verkregen.
De Stichting voor Bodemkartering heeft zijn centrale punt in
Wageningen. Aldaar zijn gevestigd de administratie, met een admi
nistrateur aan liet hoofd, de wetenschappelijke archieven, zoals de
documentatie, het kaartenarchief, het luchtphoto-archief, het photoarchief en de bibliotheek, voorts de centrale tekenkamer, een en
ander onder de leiding van de Secretaris van de Directeur. Enkele
medewerkers met een algemene werkopdracht, zoals voor de geo
logie, de historische landschapskunde, het veenonderzoek, voor
diverse adviezen op het economisch-planologisch grensgebied,
hebben eveneens hun standplaats in Wageningen.
De karterende bodemkundigen hebben hun standplaatsen, indien
enigszins mogelijk, in de karteringsgebieden. Zij hebben tot hun be
schikking een aantal medewerkers met een middelbare of lagere
landbouwkundige scholing, die de kartering in engere zin uitvoeren.
Zij onderhouden uiteraard geregeld contact met de centrale instel
ling te Wageningen. Deze leiders van de karteringen zijn slechts
ten dele in dienst van de Stichting. Onder hen zijn ook vrijwillige
medewerkers. Deze behoren ambtshalve tot andere werkverbanden,
zoals de land- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten, het landbouw
onderwijs, etc., maar hebben zich, met instemming van hun dienst
leiding, vrijwillig met een karteringsobject belast. Voor dé bodem
kartering heeft deze regeling grote waarde, aangezien de vrijwillige
medewerkers uiteraard in het bijzonder aandacht schenken aan de
betekenis van de kaarten voor het werk van hun eigen dienst
verband. Een tuinbouwconsulent, die als vrijwillige medewerker bij
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de kartering is ingeschakeld, is uiteraard veel meer tot oordelen be
voegd, dan een bodemkundige, indien het b.v. gaat om de vraag,
hoe het sortiment van een fruitaanplant aan de bodemgesteldheid
moet worden aangepast. Voor dergelijke vragen moet men zowel op
bodemkundig als op tuinbouwkundig gebied deskundig zijn. Van een
medewerker van de landbouwvoorlichtingsdienst, die tevens vrij
willig medewerker van de bodemkartering is, zal in het bijzonder
mogen worden verwacht, dat hij de gevolgen van de kartering voor
de landbouwvoorlichtingsdienst uitwerkt. Een leraar aan een landbouwwinterschool zal zich speciaal bezig houden met de vraag, hoe
het onderwijs zal profiteren van een veel verbeterde kennis van de
bodemgesteldheid van de streek, waarin zijn school is gevestigd en
zich bovendien rekenschap geven van het feit, hoe totaal verouderd
onze leerboeken over kennis van de grónd zijn.
Men kan uit deze uiteenzetting afleiden, dat de vrijwillige
medewerkers als het ware bemiddelaars zijn tussen de bodemkarte
ring en andere organen van het Departement van Landbouw. Zij
bezegelen als het ware de onderlinge samenwerking. Dit betekent
echter niet, dat de karterende bodemkundigen, die wel rechtstreeks
in dienst zijn van de Stichting, nu maar hun eigen gang gaan en niet
samenwerken met andere rijksdiensten. Het tegendeel is waar. Er
zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. Een eenvou
dige en zeer doeltreffende vorm is, dat assistenten van andere
diensten, b.v. van de land- of tuinbouwvoorlichtingsdiensten, in de
karteringsploeg worden opgenomen. Op deze wijze ontstaan ge
mengde ploegen, waarin personen met zeer uiteenlopende kennis
van zaken een plaats hebben. Dit is de grondslag geweest van het
succes van de kartering in het glasdistrict van het Westland. Zelfs
hebben wij reeds eenmaal een ploeg in het veld gehad, bestaande uit
een assistent van de landbouwvoorlichtingsdienst en een assistent
van de tuinbouwvoorlichtingsdienst. Ook deze combinatie werkte
uitstekend. In vele tuinbouwgebieden liggen tuinbouw- en land
bouwgronden vrij willekeurig dooreen, terwijl bovendien op vele be
drijven zowel landbouw- als tuinbouwgewassen worden aangetrof
fen. In dergelijke gevallen profiteert~de kartering zeer van de hulp
van medewerkers van beide voorlichtingsdiensten.
Het voornemen is op deze weg voort te gaan. De bodemkarte
ring is een nieuwe dienst, die naast bestaande en befaamde diensten
in het veld komt. Het kan niet in het belang van de landbouw zijn,
indien de bodemkartering haar onderzoekingen buiten deze bestaan
de diensten om zou trachten te verrichten. Dat hierdoor enigszins
ingewikkelde regelingen ontstaan, betekent niet, dat deze niet doel
treffend zouden' zijn. Eenvoudiger regelingen hebben soms weer
andere bezwaren.
9.

Enkele in gang zijnde karteringen

De kartering, die thans het verst gevorderd is en die ook de
meeste bekendheid geniet, is die van de Bommelerwaard. Deze kar-
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tering is in Februari 1943 begonnen met onderduikende studenten
als medewerkers. Dank zij de heer Ir F. P. Mesu, Directeur van de
Cultuurtechnische Dienst, hebben deze medewerkers een toelage
ontvangen, die hun werkzaamheid in de Bommelerwaard heeft •
mogelijk gemaakt. Ook de Landbouwhogeschool te Wageningen
heeft een deel der kosten gedragen. De reden, dat de Bommeler
waard de belangstelling trok, was gelegen in de wenselijkheid van
een ruilverkaveling, waartoe allereerst het gebied westelijk van de
spoorlijn Zaltbommel—-'s-Hertogenbosch werd uitgezocht en daar
van meer in het bijzonder het noordelijk deel, in hoofdzaak om
vattend de dorpspolders Zaltbommel, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Aalst. De vraag was of
wij een bijdrage tot de taxatie van de gronden zouden kunnen
leveren, benevens een bijdrage tot de voorbereiding van de cultuur
technische wérken.
Dank zij de medewerking van vele geestdriftige leerlingen, had
het onderzoek een gunstig verloop. In de zomer van 1943 hadden
verscheidene medewerkers reeds vrij veel ervaring en bestonden er
reeds bruikbare legenda's voor de hoofdelementen van het rivierkleilandschap: de stroomruggronden, de komgronden en de overslaggronden, welke laatste vöor het eerst enige aandacht onder
vonden, niettegenstaande hun grote betekenis voor de tuinbouw. In
het najaar 1943 waren wij zover, dat wij een poging waagden tot
het rechtstreeks opnemen van een overzichtskaart. De heer K. J.
Hoeksema slaagde er in een speciale techniek voor het opnemen
van overzichtskaarten te ontwikkelen en heeft in het najaar van
1943 en in de zomermaanden van 1944 ongeveer 3500 ha in kaart
gebracht. Deze overzichtskaart, aangevuld met die van het gebied,
waarvan reeds detailkaarten bestonden, heeft reeds bij tal van be
sprekingen, vergaderingen en excursies dienst gedaan en heeft,
mede dank zij de eenvoudige, voor velen begrijpelijke legenda en
de vlotheid van de opname, zeer bijgedragen tot de reputatie van
de bodemkartering. Tot het gekarteerde terrein behoorden ook de
dorpen Hedel en Ammerzoden, die in de laatste oorlogsmaanden
totaal verwoest zijn. Thans is de bedoelde kaart van grote waarde
voor het reconstructiewerk.
Inmiddels ging in 1944 het detailwerk onder leiding van de heer
J. J. Jantzen voort. De legenda vond in dat jaar vermoedelijk zijn
definitieve vorm. Toen het werk in September 1944 moest worden
afgebroken, was ongeveer 2.000 ha detailkaart gereed, met dien
verstande, dat het in 1943 gekarteerde gedeelte nog enige correctie
behoeft.
Dank zij de goede zorgen, daaraan door de medewerkers be
steed, zijn de documenten, die op de kartering betrekking hebben,
in hoofdzaak bewaard gebleven. De medewerkers zelf zijn tenslotte
zeer verspreid geraakt; de heer Jantzen kwam onvrijwillig in Duits
land terecht, vanwaar hij eerst in December 1945 terugkeerde, een
andere medewerker ging in militaire dienst. In verband hiermede
heeft de heer K. J. Hoeksema thans de leiding van de karteringen
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in de Bommelerwaard. Door ziekte en andere oorzaken zijn de werk
zaamheden eerst in November 1945 op bescheiden schaal hervat.
Belangrijk onderzoek is ook gaande in Delfland. De heer W.
J. van Liere heeft in de zomer van 1943 een begin gemaakt met de
kartering van de omgeving van het dorp Kethel. Hij werd daarin
bijgestaan door enkele collega-onderduikers. Het ging hier om een
opdracht van de gemeente Schiedam, in verband met het uitbrei
dingsplan van deze gemeente. De grondverschillen in dit graslandgebied zijn zeer groot. De kartering heeft aanleiding gegeven tot een
totale wijziging van het uitbreidingsplan, zodat dè gemeente Schie
dam wel satisfactie van haar opdracht heeft gehad. Voor de bodemkartering betekende dit onderzoek een zeer waardevolle kennis
making met het Westland, in het bijzonder het klei-veen gedeelte
daarvan. Bovendien was het de directe aanleiding tot een nauw
contact met de heer Ir J. M. Riemens, rijkstuinbouwconsulent en
directeur van de Proeftuin van het Zuidhollands Glasdistrict te
Naaldwijk. Dit contact leidde tot een nauwe samenwerking inzake
het onderzoek van het eigenlijke Westland. De heer Van Liere
kreeg na de voltooiing van de detailkaart van Kethel (circa 700 ha)
de leiding van de bodemkartering in het Wéstland en begon in het
voorjaar van 1944 met de bestudering van de gronden in verband
met de typische Westlandse cultures. De proeftuin Naaldwijk
werkte mede door twee van haar beste assistenten, tuinbouwvakonderwijzers, bij de kartering te detacheren. Het resultaat yan deze
samenwerking heeft alle verwachtingen overtroffen. De ontwikke
ling van de druif bv. bleek zeer nauw met de bouw van de bodem
profielen samen te hangen. In de winter 1944—'45, toen het op de
weg zeer onveilig was, hebben de medewerkers de opbrengst van
karakteristieke Westlandse bedrijven, gegroepeerd naar de bodem
typen, bestudeerd, waarbij een zo nauw verband tussen opbrengst
en bodemgesteldheid aan het licht kwam, dat het thans mogelijk is.
te voorspellen, welke opbrengst een nieuw in te steken perceel zal
hebben. Dit resultaat heeft een omwenteling in het advieswerk van
het rijkstuinbouwconsulentschap ten gevolge gehad. Adviezen voor
aanleg van tuinen worden thans niet meer gebaseerd op weinig
zeggende analysecijfers, maar op een nauwkeurig profielonderzoek.
De beide assistenten, geschoold door het karteringswerk van het
jaar 1944, houden iich thans met dit advieswerk bezig. Er worden
thans adviezen uitgebracht, die de tuinder op ƒ 25.00—ƒ &0.00
komen te staan. Intussen wordt de proeftuin voor dit doel met aan
vragen overstelpt.
De kartering is ook in, 1945 voortgezet met nieuwe assistenten.
Ook is een overzichtskartering van het gehele Westland gaande,
vooral in verband met het streekplan Westland, waarin over het
lot van het Westland beslist zal worden. Het wordt immers van alle
kanten door uitbreidingsplannen van grote gemeenten bedreigd. Het
schijnt, dat ook dit onderdeel van de kartering een volledig succes
wordt.
In verband met belangen van de Rijksdienst voor Landbouw7
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herstel is voorts de Holierhoekse en Zouteveense Polder gekar
teerd. Deze polder grenst aan het gebied van Kethel, zodat hier
thans van een gebied -van circa 2500 ha een aaneengesloten detail
kaart gereed is.
In 1946 zal ook van het geestgrondengebied in het Westland
een stuk in detail worden gekarteerd. Voorstudiën zijn er reeds tal
rijke. Daarna kan een publicatie van het gehele materiaal tegemoet
worden gezien.
In 1943 was de heer Ir F. W. G. Pijls reeds bezig met een
onderzoek naar de bodemgesteldheid van de gemeente Didam. Veel
voorbereidend werk was door hem verricht, toen ook hij hulp kreeg
van onderduikende Wageningse studenten. Sindsdien is er reeds
een aanzienlijk oppervlak van dit interessante gebied, dat de over
gang vormt van de rivierklei tegen de zandgrond, in detail gekar
teerd. Ook de heer Pijls is betrokken in het planologisch werk van
de wijde omtrek van zijn karteringsgebied. In 1945 kreeg dé heer
Pijls ook de leiding van het karteringswerk in de Betuwe, waar het
nieuwe Linge-plan op uitvoering wacht en ook overigens veel werk
moet worden verricht in verband met het herspel van de enorme
oorlogsschade. De Betuwe-kartering wordt als overzichtskartering
opgezet.
In 1944 begon Ir G. de Bakker, rijkstuinbouwconsulent te Goes,
met een bodemkartering van een deel van zijn ambtsgebied, aan te
duiden als het gebied Kapelle-Biezelinge. De heer De Bakker is de
eerste vrijwillige medewerker van de toen nog niet opgerichte Stich
ting voor Bodemkartering geworden. Het doel van zijn onderzoek
is in het bijzonder de fruitteeltkundige consequenties van de bodem
kartering. Behalve in de oude kern van Zuid-Beveland werkte de;
heer De Bakker ook in enkele jongere polders, zodat op deze wijze
een zeer waardevol overzicht van de fruitteeltkundige eigenschap
pen van zeer verschillende bodemtypen in wording is.
Het oorlogsgeweld heeft enige wijzigingen in de plannen van
de karteringswerken gebracht. Tal van Zeeuwse polders zijn met
zout water geïnundeerd geworden, waaronder vooral het rampzalige
Walcheren moet worden genoemd. Reeds in de winter 1944—'45,
toen het westen van het land nog niet bevrijd was, is Ir. de Bakker
begonnen met het onderzoek van enkele drooggekomen polders op
Zuid-Beveland, o.a. Hoedekenskerke, Kruiningren en later Ierseke.
De ervaringen van het jaar 1944 zijn toen zeer goed te pas gekomen.
Enkele in het Zuiden van het land verblijvende Wageningse stu
denten zijn, voor rekening van de Dienst Landbouwherstel, bij dit
werk ingeschakeld geweest. Voorts kon de heer De Bakker een
aantal oud-leerlingen van Zeeuwse inrichtingen van landbouw
onderwijs voor de karteringen aanstellen. Van het begin af aan zijn
deze karteringen op Zuid-Beveland, hoewel ook op zichzelf van
belang, mede beschouwd als voorbereiding voor de enorme taak, die
de kartering op het ongelukkige Walcheren wacht. Achteraf is deze
gedachte door de feiten bevestigd. Toen Walcheren in het late
najaar van 1945 gedeeltelijk droogviel, stond er reeds een heel aan
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tal geschoolde medewerkers klaar om daar aan het werk te gaan.
Een tweetal jonge ingenieurs zal Ir. de Bakker bijstaan bij de grote
taak, die hij op Walcheren wil volbrengen.
De heer Ir de Bakker is intussen benoemd tot Hoofd van de
Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel. Desondanks zal hij zijn onderzoek voltooien.
Andere Zeeuwse eilanden, zoals Tholen en Schouwen-Duiveland, worden ook gekarteerd. Op Tholen staan de werkzaamheden
onder leiding van de heer S. F. Kuipers, die daarmede in de zomer
van 1945 kon beginnen. Op Schouwen-Duiveland zal in 1946 een
aanvang met het werk worden gemaakt. Hoewel ook elders in Zee
land en Zuid-Holland grote schade door de zoute inundaties is
veroorzaakt, worden deze gebieden voorshands niet gekarteerd. Wij
kunnen niet alles tegelijk doen. Men heeft de oude kernen van
Zeeland voor de kartering gekozen, omdat daar veelal minder gun
stige toestanden op landbouwgebied bestaan dan in de vruchtbare
jonge polders, met hun betere indeling van het bedrijf. De oude
kernen van Zeeland zijn aan ruilverkaveling en andere sanerings
maatregelen toe. Voor Walcheren is dat zonder meer duidelijk.
Vandaar, dat deze gebieden, wat de kartering betreft, zijn voor
gegaan.
In 1944 zijn nog een drietal kleinere karteringen begonnen. De
voornaamste is die van de polder Charlois, gem. Rotterdam, een
onderdeel van het uitbreidingsplan van deze wereldstad. Het gebied
is in de late middeleeuwen een tijdlang overstroomd geweest en
wordt gekenmerkt door jonge kalkhoudende kleigronden. De kar
tering is uitgevoerd door Wageningse studenten. Bij deze kartering
zijn moeilijkheden van wetenschappelijk karakter ondervonden, die
wij, ondanks aanzienlijke inspanningen ook in 1945, niet geheel
overwonnen hebben. In de hongerwinter 1944—'45 is het werk
onderbroken geweest, maar na de bevrijding, ten dele met andere
weer opgedoken studenten, hervat. Thans staat deze kartering onder
leiding van de heer Van Liere, die het werk, naar wij vertrouwen,
tot een goed einde zal brengen.
De teleurstelling, die deze ogenschijnlijk zo eenvoudige kar
tering heeft opgeleverd, heeft ons er toe gebracht, in de nawinter
1944—'45 nog een tweede onderzoek op IJsselmonde te beginnen,
met een tweetal uit de streek zelf afkomstige studenten. Het betrof
een gedeelte van de Zuidpolder van Barendrecht. Daarbij werden
dezelfde moeilijkheden ondervonden als in Charlois. Hoewel een
interessante detailkaart van dit gebied werd voltooid, gaf het resul
taat toch nog geen volledige bevrediging.
Een tweede in 1944 begonnen kartering was die van de om-geving van het ontwateringsproefveld te Gendringen. Dit nogal
kostbare proefveld, dat moest dienen als grondslag van een ver
beterde ontwatering van het kleigebied langs de Oude IJsel, bleek
enige jaren na de aanleg, bodemkundig gesproken, zo heterogeen
te zijn, dat de toepasselijkheid van de verkregen resultaten ernstig
betwijfeld werd. De heer Ir J. van Gaaien, een zeer gewaardeerd
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oud-leerling, destijds adjunct-landbouwconsulent, heeft deze bezwa
ren ontwikkeld en kenbaar gemaakt, waarna ons werd verzocht de
omtrek van het proefveld (circa 100 ha) in detail te karteren en de
wijde omtrek als overzichtskaart. Een tweetal studenten nam het
werk op zich. Toen zij het detailkaartje ongeveer voltooid hadden,
werd hun werk op ruwe wijze onderbroken, als gevolg van hun
arrestatie. Eén medewerker wist te ontvluchten, de andere heeft in
het concentratiekamp te'Amersfoort de bevrijding moeten afwachten.
Van voortzetting van het onderzoek was intussen geen sprake. Ook
in 1945 kon het niet worden voortgezet. De voorlopige resultaten
moeten nog worden uitgewerkt.
Het derde onderzoek, dàt in 1944 nog is begonnen, betreft een
kartering in de gemeente Wamel. Deze kartering werd uitgevoerd in
verband met belangen van de heer ingenieur voor pacht- en grond
zaken in de provincie Gelderland. Het gebied, circa 100 ha grasland,
is onderzocht door de Afdeling Grasland van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek, door ons en voorts is het land
beoordeeld door de deskundigen van de Grondkamer. De bedoeling
was, na te gaan, in hoeverre bepaalde onderzoekingsmethoden van
nut zouden kunnen zijn voor het taxatiewerk. De bodemkartering
heeft hierbij een goed figuur geslagen. De deskundige van de
Grondkamer was in dit gebied zeer goed thuis, aangezien zijn eigen
grasland er in ligt, zodat de practische beoordeling van het land
onaantastbaar is. De kartering heeft deze beoordeling ten dele be
vestigd, ten dele niet. In de practische beoordeling van grasland
speelt, behalve de hoedanigheid van de grond, ook het onderhoud
een zeer grote rol. „Hereniand", het sinds lange tijden eenjarig ver
huurde grasland, is veel en veel slechter dan „boerenland", hoewe!
het misschien dezelfde grondslag heeft. In de taxatie speelt dat een
grote rol. Komt zulk hereniand echter in handen van een goede
boer, dan verandert het in weinige jaren tot land, niet minder slecht
dan aangrenzend boerenland. Bij de bodemkartering komt dit onder
houd niet tot uitdrukking. Het gaat hier om een tijdelijke en niet om
een blijvende eigenschap. Echter geeft de kartering de eigenlijke
verschillen tussen diverse terreinen en daarmede tevens een maat
voor de uiteindelijke waarde van het land. De deskundigen van de
Grondkamer hebben dit zeer wel ingezien en verwachten van bodemkaarten voor hun werk veel gemak en voordeel.
Wat de kartering zelf betreft, er bestaat natuurlijk veel over
eenstemming tussen het gebied van Wamel en de Bommelerwaard.
Echter bestaan er ook merkwaardige tegenstellingen. Wij hebben
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de betreffende verschijn
selen, die voor westelijk Maas en Waal van veel betekenis zijn,
zorgvuldig te bestuderen. Het rapport over deze kartering heeft het
oorlogsgeweld overleefd en zal begin 1946 klaar zijn.
Nadat wij in Augustus 1944, door de S.D. reeds eerder uit
Wageningen verdreven, met ons gezin in Rotterdam een onderdak
hadden gevonden en het contact met de karteringen, behalve die in
het Westland en in Charlois, verloren was gegaan, hebben wij, ten
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einde de tijd zo goed mogelijk te benutten, een begin gemaakt met
de studie van het oude-zeekleigebied benoorden Rotterdam. Daar
toe hebben wij, tezamen met de rijkslandbouwconsulent Ir Chr.
Scheepers, het gebied doorkruist en zijn tenslotte aan de eigenlijke
kartering begonnen in de gemeente Zevenhuizen. Tezamen met de
heer I. P. Biemond, landbouwer te Oude Verlaat, gem. Zevenhuizen,
karteerden wij het niet geïnundeerde gedeelte van de Eendrachtspolder. Later karteerde ook de heer Ir Scheepers zelf met ons mede.
De veelvuldig genoten gastvrijheid ten huize van de familie Biemond
was in de hongerwinter 1944—'45 een niet geringe attractie van het
onderzoek.
In het voorjaar van 1945 brachten wij twee nieuwe ploegen in
het veld, de één in Zoetermeer, de ander in Bergschenhoek. De
eerste ploeg bestond uit. studenten, de andere uit assistenten van
de landbouw- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten. Beide ploegen heb
ben interessante opnamen voltooid. Zodoende beschikken wij thans
over drie betrouwbare voorbeelden van bodemkaarten uit het oude
zeekleigebied. Zelfs menen wij thans reeds in staat te zijn de overzichtskartering van dit gebied ter hand te nemen.
De bevrijding heeft deze kartering onderbrokeh. Het ligt echter
in de bedoeling, dat de heer Ir Chr. Scheepers als vrijwillig mede
werker van de Stichting voor Bodemkartering het onderzoek vanaf
1946 zal voortzetten en voltooien.
Uit dit overzicht kan blijken, hoe zeer de ontwikkeling van de
bodemkartering 1943—1945 is beïnvloed door de deconfiture van
het hoger onderwijs. Overal en steeds was het mogelijk, studentenploegen te formeren, die met vaak opmerkelijk succes hun taken vol
brachten. Indien het spreekwoord: „Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst" juist is, is de beantwoording van de vraag, hoe de toe
komstige ontwikkeling van de Nederlandse bodemkunde zal zijn,
al heel eenvoudig.
Behalve met studenten werkten wij ook herhaaldelijk en even
eens met succes, met assistenten van de rijksvoorlichtingsdiensten.
Wij hadden herhaaldelijk gelegenheid op te merken, welk een
waardevolle kennis deze bescheiden functionarissen bezitten. Hun
aandeel in de toekomstige karteringen zal groot kunnen zijn.
Tenslotte willen wij nog Arïjzen op het feit, dat ook andere in
stellingen zich met bodemkartering bezig houden of -hebben ge
houden.
Allereerst moet in dit verband het bodemkundig onderzoek van
de Zuiderzeepolders worden genoemd. Het gaat hier om omvang
rijke karteringen van de bodem van het jiieuwe land. Deze karte
ringen, die thans onder leiding staan van Dr Ir A. J. Zuur, be
rusten op zorgvuldig terreinonderzoek en tevens op veel laborato
riumonderzoek. De toekomstige bouwvoor ondervond in de Wieringermeer het grootste gedeelte van de aandacht; in de N.O.-polder
wordt in toenemende mate met de ondergrond rekening gehouden.
De rijkstuinbouwconsulent te Hoorn, Ir C. Rietsema, verrichtte
uitgebreide onderzoekingen naar de bodemgesteldheid van zijn
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ambtsgebied, dat het grootste gedeelte van Noord-Holland omvat.
Ook dit onderzoek, dat belangrijke zaken aan het licht bracht, heeft
vooral op de bovengronden betrekking. Het materiaal is nog niet
gepubliceerd.
De heer Ir P. A. den Engelse, Directeur van de Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp, heeft zeer veel gedaan voor de
kartering van de Haarlemmermeer en voor de omringende polders.
Tal van kavels zijn, al dan niet in onderling verband, reeds gekar
teerd. Deze kartering heeft belangrijke resultaten voor de landbouw
in deze omgeving opgeleverd.
Het Rijkslandbouwproefstation te Groningen heeft zich ook
met karteringen bezig gehouden. Oorspronkelijk werden afzonder
lijke eigenschappen als granulaire samenstelling, pH, P-citroenzuur,
e.a. in kaart gebracht; het ging dus om kaarten, die voornamelijk op
het laboratoriumonderzoek berustten, waarbij het veldwerk van on
dergeschikte betekenis is. In de allerlaatste tijd zijn ook onder
zoekingen gaande, waarbij het veldwerk een grotere rol speelt.
Voorts moet de Cultuurtechnische Dienst worden genoemd,
waarvan de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek zich sinds 1943
op karteringen toelegt. Ten slotte heeft ook het Landbouwscheikundig Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen
zich met bodemkartering bezig gehouden.
10.

De betekenis van de bodemkartering voor de landbouw

Op zeer goede gronden, waar de landbouwcultuur op het
hoogste peil wordt gedreven, bestaat weinig behoefte aan bodem
kartering. De grondverschillen zijn gering in omvang en betekenis.
De gewassen laten weinig of niets te wensen over. Bestond het
gehele land uit dergelijke zeer goede gronden, dan zou een gedetail
leerde kartering weinig zin hebben.
Anders wordt het in gebieden, waar naast zeer goede ook
minder goede gronden voorkomen. Het wordt dan zaak de gronden
goed te onderscheiden en naar hun verschillen in eigenschappen op
de kaart te brengen. Minder goede gronden kunnen om zeer ver
schillende redenen minder goed zijn. Voor de hand ligt de mogelijk
heid, dat de bemesting onvoldoende is. Door het grondmonsteronderzoek kan dit worden nagegaan. Veelal is chemische armoede
niet de oorzaak van een minder goede ontwikkeling van het gewas.
Vaak draagt dan de ondergrond de schuld. De bodemkartering
geeft hierover-en over vele andere zaken, uitsluitsel. Op deze wijze
wordt oók de mogelijkheid geopend, het euvel te verbeteren.
Nagenoeg al onze karteringen betreffen gebieden, waarop wel
het een en ander aan te merken is. Wij merkten reeds op, dat de
onderscheiding van de bodemtypen veelal aan de hand van de studie
van groeiverschillen in de gewassen wordt uitgevoerd. Op deze
wijze wordt tevens de verklaring van de bedoelde groeiverschillen
gevonden.
Ook de vergelijking van verder uiteengelegen gebieden wordt
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door de bodemkartering mogelijk gemaakt. Thans is een dergelijke
vergelijking steeds bezwaarlijk.
Een bodemkaart gaat steeds vergezeld van een beschrijving van
het gebied. Wanneer de bodemkartering wordt uitgevoerd op de
door ons beoogde wijze, in nauwe samenwerking met andere rijks
diensten, die bij het betreffende gebied belang hebben, dan zal de
tekst ook een representatieve beschrijving van de landbouw geven.
Dergelijke beschrijvingen zoekt men thans tevergeefs.
Gewassen, waarbij de kwaliteit een grote rol speelt, zoals
brouwgerst en vlas, zijn zeer dankbare onderwerpen voor de bodem
kartering. Men mag verwachten, dat de kartering een grondslag
zal leveren voor de beoordeling van de mogelijkheden van deze
teelten.
Ook in graslandgebieden kan de kartering goede resultaten
leveren. Tal van slechte graslandgebieden zullen sterk kunnen
worden verbeterd door juister onderhoud. Echter vindt men in der
gelijke gebieden toch nog zoveel variatie in de grondgesteldheid, dat
het aannemelijk is, dat het ene terrein zeer veel sneller op de cultuur
maatregelen zal reageren dan het andere. Voor de beoordeling van
de toekomstige mogelijkheden is dat natuurlijk van veel belang.
De landbouw zal van de bij de bodemkartering verkregen
inzichten vooral profiteren door bemiddeling van dè voorlichtings
diensten en het onderwijs. Wij menen, dat de landbouwvoorlichting
zeer veel voordeel van bodemkaarten zal kunnen hebben. De aan
dacht zal gevestigd worden op tal van plaatselijke afwijkingen in
de bodemgesteldheid, die zonder kartering raadselachtig zijn. Een
goede bodemkaart zal tot in lengte van dagen het voorlichtingswerk
zeer bevorderen. De assistenten van de landbouwvoorlichtingsdienst, die bij de kartering gedetacheerd zijn geweest, blijven in hun
oude dienstverband werkzaam en zullen door hun zeer toegenomen
kennis van de bodemkunde in hun ambtsgebied hun advieswerk op
hoger plan kunnen brengen.
Verschillende verenigingen voor bedrijfsvoorlichting hebben de waarde van de kartering voor haar doeleinden reeds ingezien en
trachten thans haar gebied gekarteerd te krijgen. Daarvoor hebben
zij niet onbelangrijke bedragen over.
In paragraaf 12 wordt nog ingegaan op de waarde van de
kartering voor het landbouwkundig onderzoek.
11.

De betekenis van de bodemkartering voor de tuinbouw

Aangezien de tuinbouw slechts een beperkt oppervlak nodig
heeft, thans circa 7 % van de cultuurgrond van Nederland, doet zich
bij de tuinbouw de vraag naar de vestiging voor. In de landbouw
wordt deze vraag niet vernomen, aangezien ook slechte gronden in
cultuur zijn en blijven.
De bodemkartering levert slechts het antwoord op één der drie
vragen, die met de vestiging van tuinbouwbedrijven samenhangen
(grond, klimaat, economische omstandigheden). Maar daardoor
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wordt de vraag naar de grondgesteldheid niet minder belangrijk. Op
allerlei plaatsen in Nederland vindt men tuinbouwbedrijven op
gronden, die slechts geringe geschiktheid voor de teelt van tuinbouwgewassen vertonen. De verschillen in opbrengst tussen be
drijven op zeer goede en op minder goede gronden zijn zo groot,
dat de conclusie gerechtvaardigd is, dat tuinders op slechte gronden
tot armoede gedoemd zijn, terwijl op de beste gronden een behoorlijk
bestaan alleszins mogelijk is. De tuinbouw zou stellig gebaat zijn bij
een vestiging op de beste gronden en het totaal benodigde opper
vlak is relatief zo gering, dat er niet de minste reden bestaat om
te twijfelen aan de mogelijkheid voldoende grote oppervlakten van
dergelijk zeer goed land te vinden.
De bodemkartering levert als vanzelf de kennis van de ver
spreiding van de gronden, die voor tuinbouw in het bijzonder ge
schikt zijn. Daarbij kan men ook aan de zgn. „vroege" gronden
denken, gronden die reeds zeer vroeg in het voorjaar kostbare pro
ducten leveren.
Is de kartering voor het vraagstuk van de vestiging van tuin
bouwbedrijven van grote betekenis, toch kan niet worden ontkend,
dat een nauwkeurige kennis van de specifiek bodemkundige eisen
van de diverse teelten nog moet worden opgebouwd. De kartering
van de belangrijkste tuinbouwgebieden, waar de cultuur op zeer
hoog peil staat, vormt de aangewezen weg naar het verkrijgen van
de kennis, die thans nog onvoldoende is. Ten aanzien van de glas
cultures is het onderzoek thans in een vergevorderd stadium. Drin
gend nodig is ook een kartering van het bloembollengebïed. De
bodemkundige vraagstukken betreffende de fruitteelt zijn ook in
studie. Zo zal langzamerhand een goede basis voor de beoordeling
van tal van tuinbouwkundige vraagstukken, voorzover die met de
bodem verband houden, worden verkregen.
De studie van de van ouds bekende tuinbouwgebieden is ook
daarom interessant, omdat deze gewoonlijk een fraaie aanpassing
van de cultuur aan de plaatselijke omstandigheden vertonen. Op
deze wijze zullen de vaak merkwaardige tegenstellingen tussen de
verschillende teeltgebieden een gerede verklaring vinden.
12.

De betekenis van de bodemkartering voor f,(kt landbouwkundig
onderzoek

In nagenoeg ieder landbouwkundig onderzoek speelt de grondgesteldheid een rol. De verkregen resultaten gelden veelal voor de
grondgesteldheid, waarop het onderzoek is uitgevoerd. Dank zij de
resultaten van de bodemkartering zal het dus mogelijk zijn, allerlei
proefnemingen op de meest doeltreffende manier over een gebied
te verdelen. Omgekeerd zal het veel eenvoudiger zijn, de conclusies
van proefnemingen over te dragen naar de practijk; immers, men
weet waar gronden liggen, die overeenkomen met die, waarop de
proeven genomen zijn.
De zorgvuldige studie van de in de practijk optredende ver-
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schijnselen, die bij „de bodemkartering behoort en die in nauwe
samenwerking met deskundigen plaats vindt, zal eveneens niet na
laten allerlei gevolgen en aanknopingspunten voor het landbouw
kundig onderzoek te hebben.
Indien in de toekomst de plantenveredeling meer met de grondgesteldheid rekening zal houden daö voorheen, zo zal de bodemkaart van belang zijn voor hef bepalen van de plaats van selectiebedrijven, terwijl tevens de juiste verspreiding van de diverse rassen
over de' verschillende gronden zal worden bevorderd.
De studie van plantenziekten en dé daardoor aangerichte
schade zal eveneens zeer kunnen profiteren van de bodemkartering.
Het verband tussen grondgesteldheid en plantenziekten wordt in
alle werken over plantenziekten behandeld. Het grondonderzoek
van voorheen werd puntsgewijs en niet vlaksgewijs uitgevoerd, in
tegenstelling tot de kartering van thans. Het verband tussen vlaks
gewijs optredende ziekten en de bodemgesteldheid belooft voor dit
soort onderzoek van veel belang te worden.
Dat het grondonderzoek van de kartering zal kunnen profi
teren, behoeft nauwelijks te worden betoogd. In verband met de
adviezen worden de grondmonsters thans ingedeeld in twee groepen:
' zand- en veengronden enerzijds en kleigronden anderzijds. Naar
mate de kartering voortschrijdt, zal het mogelijk zijn de zeer uiteen
lopende gronden, die thans tot één groep worden verenigd, nader
onder te verdelen, hetgeen de doeltreffendheid van het grondonder
zoek zeer ten goede zal komen.
De kartering zal vanzelf leiden tot een betere kennis van de
verspreiding van goede en slechte gronden. De aandacht van de
instellingen, die zich met grondonderzoek bezig houden, wordt dan
vanzelf gevestigd op die gebieden, waar het uiteraard nodig is en
minder op die gebieden, waar de bodemgesteldheid weinig of niets
te wensen overlaat.
De kennis van de bodem in het algemeen wordt door de
kartering natuurlijk zeer bevorderd. Tal van verschijnselen komen
aan het licht, die vroeger, vaak enigszins toevallig, weinig bestu
deerd zijn. Ten dele zal dit een gevolg zijn van een zeer verbeterde
monstername. Wat in verband met de kartering bemonsterd wordt,
mag als werkelijk karakteristiek voor een bepaald verschijnsel gel
den. Wat thans onduidelijk blijft door de vaagheid omtrent de be
tekenis van de monsters, wordt dopr de kartering zeer gepreciseerd.
Reeds in de eerste publicaties over de bodemkaarten zal dat blijken.
De kartering is voorts nog een zeer doeltreffende methode voor
bodemkundig onderzoek in het algemeen. Wie een verschijnsel moet
bestuderen kan vaak reeds belangrijke conclusies trekken uit de
kennis van de verbreiding van het verschijnsel. Alle regionale weten
schappen profiteren van kaartvormige voorstellingen. En de bodem
kunde is een regionale wetenschap bij uitstekt Dat vroegere onder
zoekers dit niet in voldoende mate hebben ingezien, ligt vooral aan
de betrekkelijk toevallige omstandigheid, dat zij allen (behalve
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Staring!) vooral chemici waren, die meer in het laboratorium dan
in het veld op hun plaats waren.
13.

De betekenis van de bödemkartering voor het tand- en tuinbouwonderwijs.

Het land- en tuinbouwonderwijs voorziet in lessen in het vak
kennis van de grond. Bestaat een goede beschrijving van de bodem
van een bepaald gebied, 20 zal het onderwijs in kennis van de
grond daarvan ten zeerste profiteren. Uit steekproeven is ons ge
bleken, dat de leerlingen een dergelijke leerstof ten zeerste appre
ciëren. Via het landbouwonderwijs zal dus de bodemkaart in de
boerengezinnen binnendringen. In verband hiermede zal de toelich
ting van een bodemkaart niet te geleerd moeten worden gesteld.
Speciale theoretische beschouwingen moeten eruit weggelaten wor
den. Deze zullen in afzonderlijke mededelingen moeten worden ge
publiceerd.
Land- en tuinbouwonderwijzers zullen tijdens hun opleiding
reeds met bestaande bodemkaarten kennis maken en er in hun cur
sussen met voordeel gebruik van maken.
Het bodemkundig onderwijs aan de Landbouwhogeschool on-'
dervindt reeds thans de gevolgen van de kartering. Niet voor niets
hebben tal van studenten in de jaren 1943'—'45 hun beste krachten
aan de kartering gegeven. Het onderwijs plukt daarvan thans de
vruchten. Het jonge geslacht landbouwkundigen, dat thans de Hoge
school verlaat, heeft zich reeds tijdens de studie de zienswijzen, die
aan de kartering ten grondslag liggen, eigen gemaakt. Het zal dan
ook niet lang duren of in tal van betrekkingen zullen personen
werkzaam zijn, die met de kartering en de daarbij te verkrijgen
resultaten vertrouwd zijn.
Dit geleidelijk doordringen van de kartering in de landbouwwereld komt niet alleen de Nederlandse landbouw ten goede, maar
ook die in de overzeese gebiedsdelen. De studenten, die tropische
richtingen studeren, moeten in Nederland hun landbouwkundig in
zicht verkrijgen. Wat zij hier leren en zien, dragen zij met zich mede,
wanneer zij naar Indië of elders vertrekken. Zo werkt de kartering
nog door tot plaatsen, waarvoor zij ogenschijnlijk in het geheel niet
bedoeld is.
14.

De betekenis van de bödemkartering voor landbouw-economische onderwerpen

Sinds organen van de overheid een overwegende invloed heb
ben op pacht- en grondzaken bestaat er een dringende behoefte aan
bodemkundige gegevens in verband met de vaststelling van pacht
en koopprijzen van land. Thans worden de pachten streeksgewijs
vastgesteld. Iedere grondkamer werkt met bepaalde maatstaven,
maar deze zijn geenszins op elkaar afgestemd. Nabij de grenzen
van de ambtsgebieden van de grondkamer is dan ook de vaststelling
van de pacht betrekkelijk toevallig.
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Hierin zou men gaarne verandering brengen. Dit kan op ver
schillende wijzen gebeuren, doch de bodemkaart speelt daarbij
steeds een grote rol. Immers, op deze wijze kunnen maatstaven
worden gevonden, die verder strekken dan een ambtsgebied. Leden
en deskundigen van de grondkamers, benevens de ambtenaren, die
met het onderwerp te maken hebben, behoren dan ook tot de directe
belanghebbenden bij een bodemkartering.
Geheel andere economische toepassingen van een bodemkaart
ontstaan, indien men de land- en tuinbouwkundige mogelijkheden
van een bepaald gebied wil leren kennen. Ook de indeling van de
bedrijven houdt vaak nauw verband met de verdeling van de ver
schillende gronden. Sociaal-geografische onderzoekingen van land
bouwstreken worden eveneens bij voorkeur gebaseerd op de bodem
kaart.
15. De betekenis van de bodemkartering voor cultuurtechnische
werkzaamheden.
Voor zover de cultuurtechniek bestaat uit grondverbetering, is
het belang van een goed regionaal bodemonderzoek zonder meer
duidelijk. Ook vroeger heeft vaak genoeg een opname van de bodem
gesteldheid plaats gevonden, wanneer grondverbeteringen moesten
wórden uitgevoerd. Veelal is dat echter enigszins globaal gebeurd,
, aangezien het in Nederland geen gewoonte is geweest, dat voor het
maken van een plan een redelijk bedrag kan worden gevorderd. De
Nederlandsche Heidemaatschappij weet hiervan mee te praten. Een
plan met kostenberekening mag nooit veel kosten. Een bestaande
goede bodemkaart zal dergelijke plannen natuurlijk zeer vereenvou
digen. Is er wel geld voor een plan beschikbaar, dan kan in ieder
afzonderlijk geval een bodemkaart worden opgenomen: Tot de
grondverbetering in engere zin moet ook de drainage worden ge
rekend. In gebieden met een sterk wisselende grondgesteldheid —
en die overheersen in Nederland verre — is het voordelig, indien
bij de aanleg van de drainage met die verschillen rekening wordt
gehouden. Dit is vaak niet gebeurd en ten nadele van het werk.
Nauwkeurige kartering van de bodemgesteldheid kan hierin voor
zien.
Zeer belangrijk is de toepassing van de bodemkartering bij de
werkzaamheden, verbonden met een ruilverkaveling. In eenvoudige
gevallen, waarbij de bestemming van de gronden niet in het geding
komt, zoals bij de herverkaveling van een Drentse bouwes, beperkt
het vraagstuk zich tot dat van de taxatie van de gronden. In dit
geval kan een bodemkaart wel zijn nut hebben, maar het blijkt ook
zonder kaart wel te gaan. Naarmate de ruilverkaveling echter dieper
in de economische structuur van het gebied ingrijpt, worden de
vraagstukken moeilijker en wordt de bodemkaart reeds van belang
voor een goed begrip van het gehele gebied. Ook de taxatie wordt
dan een veel moeilijker vraagstuk, aangezien land van zeer uiteen
lopende bestemming moet worden getaxeerd en de gebieden vaak
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gfoot moeten worden genomen. Gaat de ruilverkaveling ten slotte
gepaard met grote wijzigingen in de ontsluiting en de ontwatering,
dan is de bodemkaart zeer nuttig voor de beantwoording van de
vraag waar de wegen en de watergangen met het grootste voordeel
kunnen worden geprojecteerd. Sommige terreinen stijgen door ont
watering aanzienlijk in gebruikswaarde, andere zeer veel minder.
Soms kan ook de bestemming geheel veranderen. Zo kennen wij
laag liggend grasland, dat na verbeterde ontwatering uitstekend
voor intensieve tuinbouw geschikt zal zijn. Zulke zaken moet men
weten, wil men de ontsluiting van een gebied ter hand nemen.
Rekent men ook de landaanwinning tot de cultuurtechniek, dan
zal duidelijk zijn, dat een kartering van de voor inpoldering in aan
merking komende schorren, kwelders en slikken Van zeer veel
waarde is voor de vraag, of en wanneer deze terreinen kunnen
worden bedijkt; voorts, hoe het terrein het best kan worden inge
deeld. Over de rijpheid van kwelders of schorren bestaat thans vaak
nog meningsverschil. Zorgvuldige vergelijking van deze terreinen
met bestaand cultuurland zal een definitief antwoord op dergelijke
vragen mogelijk maken.
,
Dat de cultuurtechniek van de bodemkartering veel voordeel
kan hebben, kan ook hieruit blijken, dat de Cultuurtechnische Dienst
te Utrecht een afdeling Onderzoek heeft opgericht, waarvan een
groot gedeelte van het personeel met bodemkarteringen bezig is.
16. De betekenis van de bodemkartering voor planologische doel
einden
De planologie beoogt ruimtelijke ordening. In vele gevallen
komt dit neer op regeling van de bestemming van de grond. De
bodemkartering is voor deze werkzaamheden feitelijk geheel onmis
baar, al zal in vele gevallen met een overzichtskaart kunnen worden
volstaan.
Tot de plannen, waarbij de bodemkartering thans betrokken is,
behoren ook de agrarische plannen, waarvan het tuinbouwbestemmingsplan van Nederland het verst gevorderd is Een der
grondslagen van dit plan is de beoordeling naar de geschiktheid
van de bodem voor de diverse teelten. Een ander plan is het land
aanwinningsplan, waarbij eveneens de geschiktheid van de aan te
winnen terreinen een factor van belang is. Een grondverbeterings
plan zou eveneens mogelijk zijn. Wij hebben in de winter 1944—'45,
karterende in de omgeving van Rotterdam, «veel land gezien, dat
voor diepspitten in aanmerkign kwam en men kan zich afvragen,
waarom de werklozen zo ver van huis moesten om in het dorre
zand te werken, als er dicht bij de grote steden nog zoveel werk
te doen viel. Thans zijn er geen werklozen, maar blijft dat zo?
Een scheurplan zou in de oorlogsjaren talrijke millioenen
hebben bespaard, meer dan een gedetailleerde bodemkaart van
geheel Nederland ooit kan kosten.
Behalve deze agrarische plannen zijn er de streekplannen, die
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naast agrarische ook andere vraagstukken moeten regelen. Streek
plannen ondervinden veel steun van een bodemkaart en van de
medewerking van bodemkundigen. Medewerking bij het voor
bereiden van streekplannen wordt dan ook herhaaldelijk gevraagd.
Dit zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen.
Uitbreidingsplannen van stadsgemeenten hebben belang bij de
kennis van de grond uit het oogpunt van bouwterrein. Dit is een
geheel andere toepassing van de bodemkartering dan de tot nu
toe besprokene. Voor de bouwende gemeenten gaat het vaak om
zeer grote financiële belangen.
Het Nationale Plan, waarin alle andere plannen in zekere zin
gecoördineerd worden, zal een eventuele bodemkaart voor vrijwel
ieder advies willen raadplegen. Ook hierbij gaat het om vèrdragende beslissingen, die voor het gehele volk van grote be
tekenis zijn.
17.

De betekenis van de bodemkartering voor diverse wetenschappelijke belangen

Tot nog toe spraken wij uitsluitend over het nut van de kar
tering voor allerlei doeleinden, welk nut op de één of andere wijze
in geld moet kunnen worden uitgedrukt. Een bodemkartering heeft
echter nog een aantal gevolgen, die meer speciaal van ideële waarde
zijn. Zij zullen hier in het kort worden besproken.
Voorop staat de archaeologie. Pr actisch alle oude woon-,
graf- en cultuurplaatsen, die nog in de Nederlandse bodem ver
borgen zitten, zullen door de bodemkaarten voor de dag komen.
De bekende Nederlandse archaeoloog Prof. Dr A. E. van Giffen,
die met een deel van de reeds door ons als oude cultuurgronden op
kaart gebrachte terreinen bekend is, schreef in zijn nieuwste publi
catie hierover het volgende1): ...Verrassend is evenwel in dit
opzicht, en voor de Nederlandse nederzettingsarchaeojogie, naar
mij lijkt, bepaald revoliitionnair, het resultaat van de bodemkarte
ring, zoals die, blijkens zijn daarover in Februari 1944 te Groningen
gehouden voordracht, door Prof. Dr C. H. Edelman is toegepast...
De voortgezette kartering zal ongetwijfeld véél aan het licht
brengen, wat zeer de aandacht van de archaeologen en van een
groot publiek zal trekken.
Bij de bodemkartering wordt ook de percelering bestudeerd.
Wij willen trachten uit te vinden hoe en wanneer onze voorouders
het land ontgonnen hebben en hoe het geworden is tot wat het nu
is. Èen systematische studie van de percelering bestaat niet. Trou
wens, de historische laridschapskunde heeft bij de Stichting ;voor
Bodemkartering voor het eerst een vaste plaats in een wetenschap
pelijk apparaat verkregen. Ook verzamelen wij de oude perceels
namen. Wij menen, dat deze een waarde van niet te schatten om!) A. E. van Giffen. Grafheuvels te Zwaagdijk, gem. Wervershoof (N.H.)
West-Friesland's Oud en Nieuw 17, 1944.

109

vang voor de studie van de oude cultuur- en taalgeschiedenis be
tekenen. Daartoe zullen wij uiteraard contact met deskundigen
moeten zoeken.
Voorts levert de bodemkartering talrijke bijdragen tot de
jongste geschiedenis van ons land.
Niet voor niets behoren de geografen tot degenen, die het
meest belang in de resultaten van de bodemkartering stellen. Zij
zien het zo, alsof thans het Nederlandse landschap voor het eerst
grondig wordt beschreven. Als voorstudie voor het sociaal-geogra
fisch onderzoek van het Nederlandse volk hecht men er grote
waarde aan.
^
De studiën van de flora en fauna van Nederland zullen met
het vorderen van de bodemkartering ook sterke impulsen ont
vangen. Veel van wat nu onbegrijpelijk lijkt zal dan wellicht ge
makkelijk verklaard kunnen worden.
Zo brengt de bodemkartering ook veel in beweging, wat niet
direct economisch nut afwerpt, maar niettemin dé aandacht zal
trekken en de liefde van velen voor het eigen vaderland zal doen
toenémen.
18. Besluit
Dit artikel geeft enkele van de zienswijzen en resultaten weer,
die door ons, het voetspoor van wijlen Dr W. A. J. Oosting vol
gend, in de laatste jaren zijn ontwikkeld. Het onderzoek is nog
lang niet op het punt aangekomen, waar een terugblik voor de
hand ligt. Allerlei nieuws zal in de volgende jaren aan het licht
komen. Ook de toepassingen zullen nog naar verscheidene rich
tingen ontwikkeld kunnen worden. Zo vermeldden wij niets over
de bosbouw, hoewel daar een groot arbeidsveld voor de bodem
kartering braak ligt. Voorts hopen wij te kunnen aantonen, dat
ook de veeteelt belang heeft bij regionaal-bodemkundige studies,
al was dit onderwerp een halve eeuw geleden misschien actueler
dan thans. Veel werk zal nog nodig zijn voor de bodemkartering
gemeen goed zal zijn geworden en door ieder op de juiste waarde
wordt geschat. Enerzijds is het de taak van de Stichting voor
Bodemkartering werkstukken af te leveren, die wat vorm en in
houd betreft, representatief zullen zijn voor wat het huidige ge
slacht op dit gebied vermag, anderzijds zal, door vereenvoudiging
en popularisering, in woord en geschrift, voor allerlei groepen van
belanghebbenden moeten worden uiteengezet, wat de bijdrage van
de bodemkartering voor de beantwoording van allerlei vraagstuk
ken kan zijn. Dit artikel beoogde een algemeen beeld van de werk
zaamheden en de toepassingen van de bodemkartering in Neder
land te geven en wij hopen, dat dit doel enigermate is bereikt.
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Summary
2. Soil Survey in Holland
On a soil map only the lasting qualities of the soil, important
for plant-growth, are marked down. Qualities, which are influenced
by manuring, cultivating and such-like, are not indicated.
About 20 years ago, the late Dr Ir W. A. J. Oosting started
to make studies about the soil profile in this country and it is still
at the starting point nowadays. After Dr Oosting's death in 1942,
Prof. Edelman and his pupils continued this work. "
The soil profile is especially influenced by three factors: soiltype, soil-structure and gley-formation. Besides these there are still
many important factors.
The American system of soil profiles is described next. In the
Netherlands we are in want of soil maps of the first and second
categories; the well-known soil map of Staring belongs to category
three. The aim in the Netherlands is to obtain soil maps containing
all details necessary for practice, so-called detail-soil maps (on a
scale of 6 or 12 inches to a mile) and review-soil maps (on a scale
of 2Yi inches to a mile), on which the principal data are well
marked down. The review map can be made for the whole of the
Netherlands, while the detailed maps are made as a preliminary
study for the review map. Besides this it is made for areas with a
very intensive use of the soil.
More than 2 profiles per acre are studied for the review map,
whereas 5-6 per acre for the detailed map.
The intensive use of the soil in the Netherlands makes it
necessary to execute the surveying work much more detailed than
in other countries.
The direction of the field work rests with young agricultural
engineers who have under them a number of fieldteams composed
of young farm hands with a secundary agricultural education. First
of all a general study of the soil and of the development of the
vegetation is made. With these taken in account, a detailed proofmap is made. After the soil-conditions are comparatively weV
known the definite legend is drawn up and a detailed survey of
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a certain area is made. From the results obtained of the detail
survey, it is determined which sub-types of soils can be united to
a principal-type. For a large area a review map is made, on which
only the principal types are indicated. Now the detailed field-survey
can proceed much quicker. The results of the review survey may
lead to detailed surveys.
The composition of the legends of detailed maps requires much
time and care because a systematic study of the unequality of crops
has to be made.
In the beginning the field observations are made in a rectan
gular grid by means of augers to a depth of 3-6 feet, (sometimes
to 12 feet). With increasing experience and a better knowledge of
topographical particulars, one may deviate from this program
making observations at more characteristic points.
For detailed and review surveys the data are recorded on
maps resp. 12 and 6 inches to a mile, which are reduced for printing
to resp. 6 and 2\/2 inches to a mile.
'
Next to the fieldwork laboratory research is made in co
operation with existing laboratories, specialized in this work. Much
attention is paid to the mechanical analyses of the different layers,
found in a typical profile.
The Soil Survey Institute was founded in 1945, through the
initiative of*the minister of Agriculture, Fishery and Food. The
board of the Institute consists of several high officials of the
ministry. The director is Prof. Dr C. H. Edelman, Professor of
Geology, Mineralogy and Regional Pedology at the Agricultural
College at Wageningen,
The Soil Survey Institute executes orders for the Government,
as well as for private persons.
The work is executed in close co-operation with all kinds of
specialists, agricultural and horticultural advisory experts and
teachers from agricultural schools etc. Assistants of the agricultural
and horticultural advisory experts, who are well acquainted with
local circumstances, co-operate with the survey, thus ensuring a
close co-operation with the practice and the success of the work.
A- survey of the areas already studied, is given next; these
comprise chiefly the river clay in the center of Holland, the sea clay
of the province of Zeeland, the Westland, the sandy soils at Didam
and the old sea clay in the province of Zuid-Holland.
There are some institutes which have also been working on
soil survey, such as The Managing Board of the Zuiderzeeworks,
The Soil Institute at Groningen and the Agricultural Engineering
and Planning Service.
Then the author deals with the meaning of soil survey for
agriculture, horticulture, agricultural investigations, -education and
-economics, agricultural engineering and planning and many other
sciences, which are directly or indirectly connected with the soil.
In other articles this has often been pointed out.
Archaeology profits from soil survey, which discovered many
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ancient places of civilization. In the Bommelerwaard for example
only three Roman settlements were known, but during the soil
survey more than 30 were found. On the other hand soil survey
profits from the archaeologic investigations in studying the age
and the historic use of the soils. An archaeologist is attached to
the Soil Survey Institute.
For geology and geography the Soil Survey Institute has at its
disposal expert co-operators too.
Soil survey is developing rapidly in the Netherlands. The
important results of this work are handed over to the practice im
mediately.

3. Karteren
door Prof. Dr C. H. Edelman
Verslag van een voordracht, gehouden op 16 Januari 1946 te
Zoetermeer voor de Algemene Vergadering van de Vereeniging
van Bedrijfsvoorlichting Midden Zuid-Holland
In dit geschriftje worden verschillende bodemonderzoekingen,
voornamelijk van de rivier- en zeekleigronden besproken.
Zij werden reeds in andere publicaties besproken.
3. Soil Survey
A lecfure by Prof. Edelman given at the General Meeting of the
Federation for Agricultural Advices, Midden Zuid-Holland at
Zoetermeer
In this lecture a review was given about the different soil
investigations, especially over river clay- and sea clay soils. They
have already been described in the other publications.

4. De bodemkartering als nieuwe werkwijze in het Land- en
Tuinbouwkundig onderzoek
door Prof. Dr C. H. Edelman
Radiorede, gehouden door Prof. Dr C. H. Edelman, Directeur van
de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, op 1 April 1946
over de zender Hilversum II in de Rubriek ten behoeve van de
Landbouw
In druk verschenen in: Groenten en Fruit 1, (41), 18 April
1946 en als Persbericht no. 439 van de Afdeling Voorlichting van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
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In deze rede zettè Prof. Edelman uiteen wat bodemkartering
eigenlijk is en waarvoor zij zal . dienen. Enige eenvoudige voor
beelden uit het rivier- en oude zeekleigebied, alsmede uit het Westland, dienden ter verduidelijking.
In verschillende publicaties werd reeds hetzelfde uiteengezet,
zodat de tekst van de radiorede hier niet is opgenomen.
4. Soil Survey as a New Method for the Agricultural and
Horticultural Investigations
A broadcast in „The Series for Agriculture" by Prof. Edelman,
Director of the Soil Survey at Wageningen, on April 1, 1946 over
the station Hilversum II
Printed in: Groenten en Fruit 1, (41), April 18, 1946, and
Press report no. 439 of the Information Service of the Ministry of
Agriculture, Fishery and Food.
Prof. Edelman defines the aim and meaning of the soil survey.
Examples out of the river clay- and sea clay-areas and the Westland are given.
These have already been dealt with in different publications,
so that the text of the broadcast is not reprinted.

5. De bodemkartering van de Bommelerwaard
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overdruk uit: Meded. voor de Landbouwvoorlichtingsdienst,
1.1943,49—52
In het begin van het jaar 1943 bereikte ons van de zijde van de
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst, Ir F. P. Mesu, het ver
zoek mede te werken aan de voorbereiding van de te verwachten
ruilkavelingen in de Bommelerwaard. Daarbij werden ons twee
vragen gesteld. De ene vraag betrof de mogelijkheid om met behulp
van een bodemkartering een basis te vinden voor de taxatie van de
waarde van de gronden. Voorts zouden wij trachten door de bodem
kartering een grondslag te leggen voor de voorbereiding van de
cultuurtechnische werken zelf. Zo belastten wij ons dan ook met de
samenstelling van een bodemkaart vaxî de Bommelerwaard. Bij de
werkzaamheden, die nog geenszins voltooid zijn, genieten wij financiSle steun van de Cultuurtechnische Dienst, waarvoor wij de Direc
teur, Ir F. P. Mesu, ook op deze plaats ten zeerste danken.
Een moderne bodemkaart geeft weer de verbreiding van
bodemtypen. Tot een bodemtype worden verenigd alle gronden
met een binnen bepaalde grenzen gelijk bodemprofiel. Het begrip
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grondsoort, waarmede iedere lezer van dit artikel .vertrouwd zal
zijn, heeft betrekking op het materiaal, waaruit de grond, gewoon
lijk de bovengrond, bestaat en moet wel onderscheiden worden van
het begrip bodemtype.
Uiteraard kan men bodemtypen slechts beschrijven of herken
nen door het graven van profielen van voldoende diepte of door het
boren met een geschikte grondboor. In het algemeen gaat men daar
bij zo diep als het nodig is om de invloed van de grond op de
ontwikkeling van gewassen te kunnen overzien. Men let speciaal op
de meer blijvende eigenschappen van de grond en niet op min of
meer wisselende eigenschappen, zoals de voedingstoestand en de
structuur van de bovengrond Ons onderzoek komt dus niet in de
plaats van het vruchtbaarheidsonderzoek, zoals dat zich in ons land
heeft ontwikkeld, maar heeft een andere doelstelling, die in het kort
kan worden uitgedrukt als het weergeven van de bodemgesteldheid,
zoals die in de loop der tijden door natuurlijke of menselijke in
vloeden tot stand is gekomen.
De bodemtypenleer is reeds tientallen jaren oud en in ons land
bekend geworden door het werk van wijlen Dr Ir W. A. J. Oosting,
die zelf zeer waardevolle bijdragen tot zijn wetenschap heeft ge
leverd.
De studie van bodemtypen komt, gelijk reeds werd opgemerkt,
neer op profielstudie en is dan ook in höge mate-een terreinweten
schap. Laboratoriumonderzoek van typerende monsters is echter
noodzakelijk, omdat anders de beschrijving van de bodemgesteldheid
enigszins willekeurig zou uitvallen en bovendien de vergelijking van
het ene gebied met het andere, bezwaarlijk zou worden. De typenmonsters van de Bommelerwaard zullen in het Bedrijf slaboratorium
voor Grondonderzoek te Groningen aan een uitvoerig Onderzoek
worden onderworpen.
De gronden, die tot een bodemtype worden verenigd, vertonen
een binnen bepaalde grenzen constant bodemprofiel. Welke zijn die
grenzen? Het hangt allereerst van de schaal van de kaart af, hoever
men daarmee kan gaan. Onze kartering in de Bommelerwaard wordt
uitgevoerd op een schaal 1 : 5000, met de bedoeling echter dat de
kaart t.z.t. op een schaal 1 : 10.000 zal worden verkleind. De bodem
typen zijn zodanig gekozen, dat de kaart 1 : 10.000 niet overladen
zal zijn met te veel details, maar ook geen grote eenvormige vlakken
zal yertonen, m.a.w. ons onderzoek is van het begin af aangepast
geweest aan de schaal van de opgewerkte kaart.
Wij stellen echter ook een kaart 1 : 25.000 samen, welke kaart
veel vlugger kan worden opgenomen en dus ook veel goedkoper is,
maar die dan ook veel minder details zal bevatten. Ook hier is ge
streefd naar een evenwicht tussen schaal en voorstelling.
Het aantal waarnemingen bedraagt voor de detailkaart 5—20
per ha, voor de overzichtskaart 1 per ha. Het zal niet moeilijk zijn
in te zien, dat het samenstellen van een detailkaart 1 : 5000. of
1 : 10.000 een groot werk is, waarmede veel tijd en energie gemoeid
zijn.
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Wij werken dus met twee legenda's, één voor de detailkaart
1 : 10.000 en één voor de overzichtskaart 1 : 25.000. De betrekking
tussen deze beide legenda's is zeer eenvoudig. De bodemtypen van
de detailkaart zijn tot groepen verenigd en worden als groep op de
overzichtskaart afgebeeld. Die groepen stemmen weer overeen met
onderdelen van het rivierkleilandschap, die ten dele reeds eerder
bekend, ten dele min of meer nieuw zijn.
De hoofdindeling van de Bommelerwaard, tevens van het rivier
kleigebied, omvat thans de volgende eenheden:
I. Uiterwaardgronden,
II. Overslaggronden,
III. Stroomgronden,
IV. Komgronden,
V. Oude zandgronden,
VI. Oude cultuurgronden,
VII. Diverse onderscheidingen.
Aangezien wij geen opdracht hadden tot het bestuderen der
uiterwaarden kunnen wij onze bespreking beginnen met de over
slaggronden. Deze vormen een tot nu toe weinig bekende groep. Zij
hebben hun ontstaan te danken aan de dijkdoorbraken. Gewoonlijk
ontstaat dan een kólk of wiel, waarvan de inhoud, tezamen met de
vaste stoffen, die het snel stromende water aanvoert, over het land
wordt uitgespreid. Het aantal vroegere dijkdoorbraken is zeer groot
en de oppervlakte cultuurland, die op de genoemde wijze bedekt is
geraakt met zandig materiaal, aanzienlijk. Wij karteerden in de
Bommelerwaard langs 12 km rivierdijk reeds 600 ha overslaggron
den, een strook van gemiddeld 500 m breedte dus. In werkelijkheid
varieert deze breedte van 0—1000 m.
De meestal zandige overslaggronden liggen in wisselende dikte
op oud land, In het algemeen heeft de oude bovengrond nog duide
lijk invloed op de ontwikkeling van de gewassen. Bestond de oor
spronkelijke oppervlakte uit zware klei, dan verhindert deze onder
grond een te snelle uitdroging van de vaak zeer zandige bovengrond,
hetgeen b.v. voor de grove tuinbouw een voordeel is. De overslag
gronden worden voorts ingedeeld naar de dikte van het dek (dikte
groter of kleiner dan 50 cm) en naar de aard van de bovengrond.
Het aantal bodemtypen in deze groep is dus groot. Het zijn over het
algemeen zeer goede, veelal lichte en kalkhoudende gronden; zij
vormen de grondslag van de tuinbouw van de Bommelerwaard.
De stroomgronden omvatten een tweede groep van goede
gronden. Ze zijn ontstaan in en langs de grotere en kleinere takken
van de rivieren, die het rivierkleigebied van de Bommelerwaard
vroeger hebben doorsneden. In het onbedijkte land traden de
stromen en stroompjes herhaaldelijk buiten hun oevers. Daarbij
werd het grofste materiaal dicht bij de stroom afgezet, die daardoor
hoge zandige oevers kreeg. Wij herkennen de stroomgronden aan
hun hoge ligging en het optreden van zandrijke horizonten in het
profiel. Beide kenmerken zijn natuurlijk van uitnemend belang voor
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het grondgeBfuik. De zandige lagen zijn nagenoeg steeds kalkhoudend.
Bekijkt men de stafkaart van de Bommelerwaard, dan trekt een
strook hoge gronden, veelal bouwland, die van Noordoost naar
Zuidwest dwars door de Bommelerwaard loopt, de aandacht. Op
deze strook liggen de dorpen Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen. Het
is een oude stroom, die uiteraard reeds vroeger is opgemerkt. Ons
onderzoek heeft dit natuurlijk bevestigd. Wij vonden echter nog
een reeks andere, tot nu toe onbekend gebleven stromen, waarvan er
één een stroombed heeft gehad van 100 m, een flinke rivier dus.
De gronden langs verscheidene der smallere stromen lopen thans
nog kans vanuit de Rossumse en Drielse Weteringen te worden ge
ïnundeerd. Eén der eerste doeleinden van de verbetering van de
Bommelerwaard zal hierin kunnen bestaan, dat men de betreffende
stroomgronden, vele honderden ha goed land, van wateroverlast
bevrijdt.
De stroomgronden zijn onderverdeeld naar het optreden van
voor de cultuur hinderlijke zand- en kleilagen. De „heibanen" van
het rivierkleigebied vertonen grof los rivierzand op een diepte van
25—55 cm. Deze bodemtoestand is nadelig voor de ontwikkeling
van alle gewassen; vooral in droge jaren zijn de opbrengsten op
dergelijke plekken veel geringer dan in de omgeving. Ook dit jaar
waren de heibanen in alle gewassen zichtbaar. Een middelmatig
bodemtype wordt bepaald door de aanwezigheid van een storende
kleilaag, veelal op een diepte van 60—80 cm gelegen. Op deze laag
stagneert het water, hetgeen voor sommige vruchtbomen een be
zwaar is, tenzij voldoende tegenmaatregelen kunnen worden ge
nomen. Overigens zijn de stroomgronden van uitnemende kwaliteit,
zowel voor de fruitteelt als voor de akkerbouw.
De komgronden vindt men verder van de voormalige stromen
verwijderd. Nadat oudtijds het overstromingswater zijn grovere last
in de nabijheid van de stroomgeulen had laten vallen, bereikte het
nog troebele water de brede stroken, die achter de verhoogde oevers
van de stroom gelegen jwaren. Daar kwam ook het fijnste slib lang
zamerhand tot afzetting. Op die manier ontstonden de zware tot
zeer zware laaggelegen kleigronden als echte moerasgronden. Tot
de 'komgronden behoren goede en slechte gronden. Wij deelden jze
in naar de aanwezigheid van kniklagen en naar de dikte van de
bruine grond. De komgronden zijn izeer algemeen kalkvrij. Ten
gevolge van hun lage ligging en zware aard zijn ze ongeschikt voor
bouwland en dan ook veelal 'grasland. Dat dit grasland vaak van
bijzonder slechte hoedanigheid is, is slechts ten dele een gevolg ivan
de bodemgesteldheid. Wel zijn de kniklagen hinderlijk. Boven de
kniklagen is de grond van nature te nat of te droog. De afwatering
van de kommen is vaak slecht, hetgeen mede samenhangt met de
eigenaardige onderlinge ligging van kommen en stromen.
|
Oude zandgronden vindt men daar, waar de zandige diluviale
ondergrond van'het rivierkleigebied „opduikt". [Deze terreinen
hebben het karakter van heuvels en heten in de Bommelerwaard
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„lo", welk woord bos betekent. In de |BommelerWaaÄf" is het totale
oppervlak van oude zandgronden gering en hun betekenis even
eens; elders in het rivierkleigebied, b.v. în Maas en Waal, vindt men
vele dergelijke heuvels; in het westelijk deel van ons land zijn ze
zeer bekend als donken,
Als oude cultuurgronden karteren wij terreinen, die duidelijk
sporen dragen van oude bewoning. Veelal zijn het woonplaatsen uit
ae Romeinse tijd; echter vinden wij natuurlijk ook grafvelden. Al
deze terreinen onderscheiden zich van hun omgeving door een
grotere vruchtbaarheid, welke soms, echter niet altijd, een gevolg is
van een groter humtisgehalte tot aanzienlijke diepte, voorts altijd
samengaat met een gehalte van de ondergrond aan geelgroene ijzerphosphaten. De P-citroenzuur-cijfers van deze gronden zijn ook
vaak kenmerkend. Wij troffen tientallen van dergelijke plekken aan,
zodat gezegd kan worden, dat onze kartering tevens een inventari
satie is van oudheden. Bijna al onze vindplaatsen van oude cultuur
gronden zijn nieuw voor de wetenschap.
- Ten slotte maken-we nog onderscheidingen zoals onland (veelal
afgegraven terrein), toegemaakt onland, voorts wegen, water
lopen etc.
Wij hadden het genoegen reeds vele belangstellende bezoekers
in de Bommelerwaard te ontvangen en rond te leiden. Op verschei
dene plaatsen in ons land vindt onze werkwijze reeds navolging of
worden plannen ontwikkeld een bodemkartering volgens boven
staande beginselen op touw te zetten. Het leek ons dan ook dienstig
in het kort uiteen te zetten, waarop ons werk berust en tevens iets
mede te delen over enkele der verkregen resultaten.
Summary
5.

The Soil Mapping of the „Bommelerwaard"

The first-region from which a modern soilmap, based on soil
profile studies was compounded was the „Bommelerwaard", a river
clay landscape between the Waal and the Maas.
From a section of this area a detailed map is being made on the
scale of 1 : 10.000.
The entire area is being mapped on a scale of 1 : 25.000; For
the first map 5•—20 spots per ha, are being tested. For the second
map one spot per ha. will be made.
On the outline maps will be the following items:
1. Riverside soils (uiterwaardgronden) which lie on the riverside
of the levees and become flooded with* high water.
2. Crevasse deposit soils. They come into being when the river
water, at flood, bursts through the levee, erodes a deep hole at
the landside of it and deposits the eroded material in a big fan
further inland. These deposits often give good horticultural soils.
3. Natural levee soils, These are present on the natural levee,
which are parallel to the abandoned river channels. They are
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characterized by an elevated situation, their composition of sandy
clay and richness of lime. They are the best soils, very suitable
for horticulture.
4. Back swamp soils or basinsoils. These occur further from the
• river channels in depressions and are made up of heavy and sticky
clay, generally without lime and contain imperveous layers. They
are only suitable for pastures.
5. Ancient sand soils. These are grounds of pleistocene sands.
6. Ancient dwelling soils. They contain clear traces of ancient
habitation, and occur commonly at sites of the Roman era. The
soils contain a high content of humus down to a considerable
. depth and a great quantity of phosphates.
On the small scale maps the above soil types again have been
subdivided as to their importance for horticulture.

6. Bodem en Fruitteelt in de Lijmers
door Ir F. W, G. Pijls
Overdruk uit: De Fruitteelt 34, Feb.—Mei 1944
De Lijmers is een yan de minder bekende landstreken van ons
land. Er is weinig of niets in waardoor de Lijmers feitelijk zou op
vallen. Wannéér men per trein of auto vanuit Arnhem de Achter
hoek inreist, komt men door de Lijmers en men is er door heen voor
men het weet. Er zijn geen grote industrieën zoals in Twenthe of
Oost-Noord-Brabant. Langs de hoofdverkeersweg door de Lijmers
zijn er in Mei geen bloeiende boomgaarden of later in de tijd kersen
boomgaarden die veel toeristen trekken; er is, afgezien van Montferland, dat de Lijmers in. het Oosten feitelijk afsluit, geen natuur
schoon in de gangbare zin des woords, er is niets dat de Lijmers be
langrijk of belangwekkend maakt. En toch, wanneer men de Lijmers
wat beter leert kennen, dan zijn er meer interessante dingen dan
oppervlakkig wel lijkt op allerlei gebied en zeer zeker ook-op het
gebied van de fruitteelt.
We zullen nu maar recht op ons doel afgaan en ons niet in de
eerste plaats bezig houden met allerlei andere interessante dingen,
maar speciaal met de fruitteelt in de Lijmers.
Betekenis van de fruitteelt.
Men zal zich nu allicht afvragen of de fruitteelt in een zo
weinig bekende streek als de Lijmers voldpende belangrijk is om er
in één of enkele artikelen in dit blad bij stil te staan. Het ligt er
natuurlijk maar aan van welke kant de zaak bekeken wordt. Het
cultuurpeil zal, gemiddeld genomen, zeker niet hoger zijn dan in de
rest van ons land, misschien zelfs lager, ofschoon men in de Lijmers
de laatste jaren verschillende bedrijven is gaan moderniseren, ter
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wijl er nieuwe aanplantingen bijkwamen, die wat betreft de pro
ductie van flinke hoeveelheden prima fruit kunnen wedijveren met
de beste van ons land. Verschillende percelen werden geplant vol
gens het wijker- en blijversysteem, terwijl men, vooral in de ge
meente Duiven, al enkele stukjes aangeplant vindt volgens het haag
systeem en andere volgens het cordonsysteem.
Ook de oppervlakte fruitteelt in de Lijmers is niet onbelangrijk.
Volgens een vanwege de Provinciale Voedselcommissaris voor Gel
derland in 1941 gehouden inventarisatie bedroeg de oppervlakte,
beplant met pit- en steenvruchten, in de Lijmers in dat jaar ongeveer
830 ha, op een totale oppervlakte van ongeveer 22.000 ha, of
3.7 pCt. In geheel Nederland zal ongeveer 50.000 ha fruitteelt zijn
op een totale oppervlakte cultuurgrond van 2.500.000 ha of 2 pCt.
Waar vinden we de fruitteelt?
De reden waarom hier in één of enkele artikelen stil gestaan
wordt bij de Lijmerse fruitteelt is vooral gelegen in het feit dàt er
over deze fruitteelt enkele interessante beschouwingen zijn te houden
op bodemkundig gebied. B.v. de ligging alleen al van het grootste
aantal fruitteeltbedrijven in de Lijmers is, bodemkundig bekeken, al
zeer leerzaam, terwijl men verder op de afzonderlijke bedrijven soms
nog bodemkundig belangwekkende dingen kan zien.
Bekijkt men de Lijmers volgens de principes van de moderne
veldbodemkunde, dan is het zeer opvallend dat men het voorkomen
der fruitteeltbedrijven als het ware beperkt ziet tot enkele bodem
typen. Wat voor ons hele land geldt, n.l. dat men de fruitteelt bijna
s alleen maar aantreft op de zwaardere gronden, geldt ook voor de
Lijmers. Dit blijkt uit onderstaand tabelletje, waarvan de cijfers ont
leend zijn aan meergenoemde inventarisatie:
Gemeente

Meest voork.
grondsoort

Angerlo
Beek (gem. Bergh)
Didam
Duiven
Herwen en Aerdt >
Pannerden
$
Wehl
Westervoort
Zevenaar

klei
zand
zand
klei
klei
>
klei S
zand
klei
klei

Opp. pit- en
steenvr.

76.45
5.05
46.13
247.14
183.48

ha
ha
ha
ha
ha

26.54 ha
125.09 ha
119.10 ha

Totale
grootte

3285 ha
»—

3501
3473
\ 3184
S 1041
2348
750
2708

-

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Uit deze tabel is af te lezen dat de fruitteelt in de Lijmers in
hoofdzaak wordt uitgeoefend in de gemeenten met overwegend
zwaardere gronden. Gaat men de zaak ter plaatse bekijken, dan
blijkt dat men de fruitteelt lang niet op alle typen zware grond aan
treft. Voor bepaalde typen blijkt een duidelijke voorkeur, andere
worden opvallend gemeden.
Om nu een en ander duidelijk te maken zal zeer schematisch
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iets gezegd worden over de in de Lijmers voorkomende bodemtypen
en hun verspreiding, om daarna na te gaan welke betekenis ze
hebben voor de fruitteelt.
Aardrijkskundige ligging.
Wat de Lijmers nu precies is heeft nooit helemaal vastgestaan.
In het gewone spraakgebruik en op school wordt met de Lijmers
bedoeld de landstreek begrensd door Rijn, IJssel, Oude IJssel en de
Rijksgrens van Gendringen tot Lobith.
Mensen die de Lijmers beter kennen en gevoel hebben voor
allerlei kleine nuances in het landschap, landbouwbedrijfsvorm,
volksaard, mentaliteit van de bevolking etc., zeggen dat Oostelijk
van Montferland duidelijk anders is dan hetgeen er ten Westen
van ligt en laten de Lijmers ophouden met de hoogte die Montfer
land heet. Omdat voor dit artikel niet meer „grond" nodig is dan
overeenkomt met de laatste zienswijze, zullen we gemakshalve onder
de Lijmers verstaan de landstreek begrensd door de Rijn, de IJssel
en een lijn over en evenwijdig aan Montferland naar het Noorden.
We rekenen dus ook tot de Lijmers wat men wél eens hoort aan
duiden met de naam „het eiland der 3 dorpen", n.l. Lobith, Herwen
en Aerdt en Pannerden. Dit eiland heeft vroeger tot de Betuwe
behoord. De splitsing van Rijn en Waal lag aan het begin van de
18e eeuw namelijk niet bij Pannerden, maar enkele uren stroom
opwaarts. De Rijn boog toen noordelijk om Lobith, Herwen en
Aerdt en Pannerden.
Geologische indeling.
• De moderne veldbodemkunde, die in ons ' land vooral door
wijlen Dr W. A. J. Oosting en Prof. Dr C. H. Edelman, beiden
van de Landbouwhogeschool te Wageningen, tot ontwikkeling is
gebracht, gaat in ons land bij haar beschouwingen altijd uit van de
geologische opbouw van het gebied dat wordt bestudeerd of be
schreven. Daarom zal ook hier de bodemkundige beschouwing be
gonnen worden met een korte geologische beschrijving van de
Lijmers.
Geologisch bezien valt de Lijmers dan uit elkaar in 3 ge
deelten. Een gedeelte, dat het eerst gevormd werd, draagt geolo
gisch de naam van gestuwd prae-glaciaal, het tweede gedeelte dat
daarna gevormd werd noemt men in de geologie het laagterras en
het derde gedeelte, het jongste, staat bekend onder de naam van het
holoceen.
Onder gestuwd prae-glaciaal wordt in de geologie verstaan een
vorming, die door het ijs, dat ons land gedurende één der 4 ijs
tijden, die in de geologie bekend zijn, heeft bedekt, werd opgestuwd.
In een vroegere periode van de geschiedenis onzer aarde heeft het
ijs, dat de Noordpool bedekt, eens een dusdanige uitbreiding gehad
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dat de glctschers van dat ijs ons land gedeeltelijk bedekten, ni. tot
aan de lijn Nijmegen in Gelderland tot Vogelenzang in NoordHolland. Voor dat de gletschers die grote uitbreiding kregen, was
ons land, vooral in het Oosten, opgebouwd uit grove grindhoudende
zandgronden. Omdat deze gronden dus aanwezig waren vóór dat
het ijs kwam, noemt men ze in de geologie praeglaciaal (prae =
vóór, glaciaal = ijstijd). Tijdens de ijstijd waren deze gronden ver
zadigd met ijs en door de geweldige druk van de erop liggende
gletschers werd dit prae-glaciaal op verschillende plaatsen omhoog
geperst, omhoog gestuwd en ontstonden wat nu bekend staat onder
de naam van stuwwallen. Omdat deze ontstaan zijn door opstuwing
.van het prae-glaciaal, noemt men ze in de geologie „gestuwd prae
glaciaal". Deze vorming bestaat nu in ons land uit 4 reeksen heu
vels, n.l. de Utrechtse heuvels, de heuvels van de Veluwe met in
het Zuiden een uitloper, de Nijmeegse heuvels, verder de heuvels
ten Oosten van Salland in Overijssel met ten Zuiden daarvan de
Lochemerberg en ve'rder naar het Zuiden Montferland en ten slotte
de heuvels in het Oostelijk gedeelte van Twente en de Gelderse
Achterhoek.
Na het afsmelten van het ijs bleef Nederland achter met ge
noemde stuwwallen, met daartussen natuurlijk geweldig diepe dalen.
Deze dalen werden gedeeltelijk door de rivieren opgevuld met grind
en zand, terwijl daarna in een droger klimaat over dit grind en
zand meer fijnere zanden tot afzetting kwamen, die daar met
sneeuwstormen door de wind gebracht werden. Deze vorming wordt
in de geologie het laagterras genoemd. Het laagterras bestaat dus
van onderen uit grove grindhoudende zandgronden, terwijl de
bovenste meters uit middelkorrelige tot fijnkorrelige zanden,
practisch zonder grind, bestaan. Laagterras wordt in ons land aan
getroffen ten Westen van de Utrechtse heuvels en tussen deze
heuvels en de andere stuwwallen van het prae-glaciaal in. In Mid
den- en Noord-Limburg en het Noordelijk gedeelte van NoordBrabant komt eveneens laag-terras voor.
Nadat het laagterras gevórmd was hebben in het Oostelijk
gedeelte van ons land de rivieren hierin aanvankelijk weer dalen
uitgeslepen. Later zijn de rivieren in deze dalen weer zand en vooral
klei gaan afzetten. Dit geschiedde volgens bepaalde regels, waarop
in een volgend artikel nader zal worden ingegaan. De tijd waarin
dit gebeurde en nog gebeurt noemt men in de geologie het holoceen.
De vorming noemt men daarom ook wel het holoceen. In fyet gebied
der grote rivieren werden dus in holocene tijd rivierklei en -zand
afgezet. Bij de zee werd zeezand, duinzand, oude zeeklei, jonge
zeeklei, laagveen e.d. afgezet, elders in ons land laagveen, hoogvëen,
moerasveen etc. en in het gebied der beken: in het Oosten van ons
land werd tenslotte beekbezinking afgezet.
De horizontale ligging van gestuwd prae-glaciaal, laagterras en
holoceen ten opzichte van elkaar in de Lijmers is in figuur 1 weer
gegeven.
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Geological map of the Liemers, showing praeglacial hills, postglacial pleistocene
sands and holocene riverdeposits.

Het gestuwd prae-glaciaal in de Lijmers omvat de hoogten die
nu bekend staan onder de naam van Montferland. De hoogte
varieert van 70 tot 90 M. + N.A.P. met als hoogste punt de Hettenheuvel (92.50 m + N.A.P.). Montferland is opgebouwd uit grove
grindhoudende zandgronden met plaatselijke leemafzettingen. Het
oppervlak is zeer golvend. De lagere gedeelten, die meestal nog vol
doende vochthoudend zijn, zijn in cultuur als bouwland. De rest
draagt bos en hei.
De zanden van het gestuwde prae-glaciaal duiken in het Wes
ten, waar Beek ligt, onder de meer fijne zanden van het reeds ge
noemde laagterras. De hoogte van het laagterras varieert van 17 m
-f- N.A.P. tot ongeveer 11 m -f N.A.P. Het hoogteverschil tussen
gestuwd prae-glaciaal en laagterras is dus zeer groot. Men voelt dit,
dan ook zeer duidelijk wanneer men van Beek over Montferland de
Achterhoek wil ingaan. Men moet dan over een korte afstand flink
klimmen.
GEOLOGISCH OWARSPROFIEl VAN Of LifMERS
llilMlil OESruwP PfUf-GLACIAAL.
' • LMGTEMM»

"

ICNGTESCHAAI «-300 000.
"OOGTESCHAAt -«000.

Figuur 2
Geological section of the Liemers, with the same soils as in fig. 1. Section W.-E.
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De verticale ligging van gestuwd prae-glaciaal, laagterras en
holoceen ten opzichte van elkaar blijkt uit figuur 2, die een en ander
schematisch weergeeft.
Bij» Beek ligt een strook gronden evenwijdig aan Montferland,
van enkele honderden meters breedte, die veel last hebben van zakof drangwater van het zoveel hogere Montferland. Deze gronden
zijn te nat voor bouwland en waren tot het uitbreken van de oorlog
practisch allemaal in cultuur als weiland. De bovengrond van deze
weilanden is zwart van kleur, terwijl de tweede steek licht geelgrijs
is met veel roestvlekken. Ten Oosten van deze lage z.g. broekgronden, begint de grond te hellen naar Montferland. Op deze hoge
gronden werden de bouwlanden aangelegd.
Doordat men de boerderijen op de grens van hoge en lage
gronden bouwde, kreeg het dorp Beek zijn eigenaardige langgerekte
vorm. In Beek treft men zo goed als geen fruitteelt aan. Volgens
bovenstaande tabel ongeveer 5 ha.
Geen fruitteelt op de grove grindhoudende zandgronden van het
gestuwd prae-glaciaal.
Weinig fruitteelt op de laagterrasgronden.
Ten Westen van Beek liggen de dorpen Wehl en Didam op de
reeds genoemde fijnere laagterraszanden. Ook deze zanden liggen
niet precies horizontaal, hun oppervlak is zwak tot soms sterk gol
vend. In het Westen en Noord-Westen duiken deze laagterras
zanden op hun beurt weer onder het holoceen. Dit holoceen is ge
vormd door de rivieren de Rijn en de IJssel en bestaat hoofdzakelijk
uit kleigronden. De oudste en de grootste boerderijen van Didam
en Wéhl nu treft men aan in de buurt waar de laagterraszanden
overgaan in de holocene rivierafzettingen. De hogere laagterras
zanden waren geschikt als bouwland, terwijl de lagere holocene
rivierkleigronden als weiland worden gebruikt, terwijl de boerde
rijen dicht bij de overgang van bouw- naar weiland, dus practisch
ook bij de overgang van laagterras naar holoceen werden gebouwd.
Nadat deze boerderijen tot stand gekomen waren is men in latere
tijden ook de meer Oostelijk gelegen zandgronden in cultuur gaan
nemen. Bij dit in cultuur nemen werd rekening gehouden met het
golvende karakter van het oppervlak van deze gronden. De lagere
gronden, die vooral vroeger erg nat waren en meestal lemig zijn,
werden als weiland, de hogere, die natuurlijk droger waren, werden
als bouwland in cultuur genomen. De boerderijen werden weer in
de nabijheid van de grens hoog en laag gebouwd. Door het grillige
verloop van hoogten en laagten ontstond een grillige bebouwing en
een grillig verloop van de wegen.
Op de laagterraszanden van Wehl en Didam treft men weinig
fruitteelt aan. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt in Didam op een
oppervlakte van 3501 ha ongeveer 46 ha en te Wehl op een opper
vlakte van 2348 ha ongeveer 26 ha. Hierbij is maar een enkel perceel
struikvorm volgens moderne opvattingen aangelegd, de rest is prac-
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tisch allemaal te vinden bij de boerderijen en dient voor eigen ge
bruik van het boerengezin. De moderne percelen te Didam en Wehl
zijn te weinig in aantal om beschouwingen mogelijk te maken. Wel
kan dit gezegd worden, dat de hogere laagterrasgronden te droog
zijn om onder appelstruikvorm op East Malling onderstammen gras
te telen. Men kan dan de grond beter zwart houden.
Zoals boven reeds gezegd varieert de hoogte van de- laag
terrasgronden van ongeveer 17 tot 11 m + N.A.P. en duiken deze
in het Westen en Noord-Westen onder de holocene rivierafzettingen. De laagterrasgronden behouden onder de rivierafzettingen,
zij het dan in mindere mate, hun golvend karakter, met soms als
gevolg dat hier of daar het laagterraszand opduikt door de rivierklei. Dat is bijv. in de Lijmers het geval bij Duiven. De buurtschap
de Eng ten Westen van het dorp Duiven is zo'n laagterrasopduiking. Op andere plaatsen duiken deze laagterraszanden soms tot 1 m
onder de klei op en soms nog hoger. Op deze plaatsen wil de klei
nog wel eens droog zijn. Het graven van sloten of weteringen door
dergelijke opduikingen wordt meestal achterwege gelaten, in ver
band met het gevaar voor inkalving der sloot- of weteringwanden.
Speciaal de holocene rivierafzettingen van belang voor de fruitteelt.
Het meest heeft in de Lijmers de fruitteelt te betékenen op het
holoceen. Hierop treffen we de rest van de 830 ha fruitteelt, zijnde
ongeveer 653 ha aan, terwijl de totale oppervlakte van de dorpen,
die hoofdzakelijk op het holoceen liggen, ongeveer 14800 ha be
draagt. Het is dus daarom wel de moeite waard het holoceen aan
een nadere bespreking te onderwerpen. Dat is niet alleen van be
tekenis voor de Lijmers, maar voor het gehele Oostelijke gebied van
de grote rivieren.
Waaruit bestaat het-holoceen?
Het holoceen dan omvat in het rivierkleigebied in hoofdzaak
4 afzettingen, welke soms ieder afzonderlijk, soms gemengd voor
komen. Genoemde 4 afzettingen worden op de geologische kaart
1 : 50.000 van Nederland, welke onder leiding van Dr Tesch werd
opgenomen, aangeduid als oud- en jong rivierzand, rivierklei en
veen. Deze 4 afzettingen nu komen zo maar niet willekeurig ver
spreid voor in het holoceen, integendeel, zowel in de horizontale als
verticale verbreiding ervan heerst een zekere wetmatigheid. Verder
bestaat er tussen rivierklei en rivierklei nog een groot verschil. Wat
de zwaarte betreft b.v. kent men zware, stugge, taaie, moeilijk be
werkbare klei en ook lichte, zachte, gemakkelijk bewerkbare klei.
Verder is er rivierklei die zeer kalkrijk is, die soms tot 10 pCt en
meer koolzure kalk bevat, en andere die zeer zuur en absoluut kalkloos is. Op de kleur lettende kan men onderscheid maken tussen
grijze, blauwe, grijsbruine en roodbruine klei. Al deze verschillen
zijn landbouwkundig van betekenis. Ook in de horizontale en verti-
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cale verbreiding van de verschillende typen rivierklei heerst een
zekere wetmatigheid.
Zowel de horizontale als verticale ligging ten opzichte van
elkaar van de verschillende grondsoorten, zand, klei, veen en over
gangen daartussen, als de horizontale en verticale verbreiding van
de verschillende kleitypen, of ruimer gezegd, bodemtypen, is voor
de fruitteelt van zeer grote betekenis. Dit geldt zowel voor de fruit
teelt in het hele rivierkleigebied als voor die van de Lijmers.
Ontstaanswijze.
Om een en ander nu goed duidelijk te kunnen maken zal ge
tracht worden kort uiteen te zetten hoe de moderne Nederlandse
onderzoekers op dit gebied, Dr Vink, ^Dr Pannekoek van Rheden,
wijlen Dr Oosting en Prof. Dr. Edelman zich voorstellen hoe het
holoceen in het gebied van onze grote rivieren is ontstaan.
In gedachten moet men dan enkele tientallen van eeuwen in de
aardgeschiedenis terug gaan. In ons land waren toen enkele grote
brede dalen, n.l. een in het Zuiden begrensd door de hoge zand
gronden van Noord-Brabant en in het Noorden door de hoge gron
den van de Utrechtse heuvels en de Veluwe en een ander begrensd
door de Veluwe in het Westen en de hoge gronden van de Gelderse
Achterhoek en Overijssel in het Oosten. Door het eerste dal zochten
Rijn, Waal en Maas met hun vele zijtakken hun weg naar zee, door
het andere deed de IJssel zulks. De bodem van die dalen bestond
in hoofdzaak uit het in ons vorig artikel reeds besproken laagterras,
hetzelfde dat dus in Beek, Didam en Wehl in de Lijmers aan de
oppervlakte komt. In deze dalen, die dus tamelijk vlak waren,
hebben de rivieren zich een bedding uitgeslepen. Tientallen eeuwen
geleden waren er geen dijken, waht die zijn pas aangelegd in de 12e
of 13e eeuw.
Een rivier die in een vrij vlak en onbedijkt land stroomt ge
draagt zich wat de afzetting van zand en klei betreft, zeer typisch.
Stroomt zo'n rivier bij normale waterstand door zijn bedding, dan
gebeurt er niets bijzonders, Krijgt hij echter in de bovenloop, door
een of andere oorzaak meer water dan gewoon, dan gaat hij sneller
stromen en brengt hij meer en grover materiaal mee uit de boven
loop. Tot dit laatste is hij in staat doordat hij sneller stroomt. Door'
de grotere toevoer van water wordt de stroomsnelheid en het trans
porterend vermogen niet alleen groter, maar stijgt het water in de
rivierbedding ook aanzienlijk. Die stijging is vaak zo groot, dat de
rivier buiten haar oevers treedt en het omliggende land overstroomt.
Op het ogenblik dat de rivier het omliggende land overstroomt, is zij
plotseling een zeer groot gedeelte van zijn snelheid en daardoor ook
van zijn transporterend vermogen kwijt. Hierdoor bezinkt het mee
gevoerde grovere materiaal even buiten de bedding van de rivier.
Fig. 3. This map shows: postglacial pleistocene sands, old and young, riversarid,
natural levees or creek soils, B — basins, U = riverside land between river
and dike.
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deelte van Di dam op het laagterras en in het midden Duiven op een laagterrasopduiking. Verder een oeverwal ten Z. van de Oude Rijn, met de dorpen Lobith,
Herwen, Aerdt en Pannerden, één ten N. van de Oude Rijn en Neder-Rijn, waarop
de dorpen Oud-Zevenaar, Groessen, 't Loo en Westervoort en een oeverwal ten
Z. van de IJssel met de dorpen Lathum, Giesbeek, Angerlo. De laatste 2 oeverwallen] omsluiten een grote kom waarin de bekende gronden van de Lijmers liggen,
bekend als Duivense-broek, Lathumse-broek, Angerlose-broek etc.

Het fijnere materiaal komt een eind verder van de bedding het land
in, waar het water, doordat het daar veel ruimte heeft, zeer rustig
stroomt, misschien bijna stil staat, pas tot bezinking. Het dichtst bij
het stroombed komt dus zandige klei tot zand tot bezinking en naar
mate men verder van de rivier vandaan komt steeds fijner materiaal;
het allerfijnste, dat later dus zware klei is komt het verste van het
stroombed af, daar waar het water tot stilstand komt en practisch
moet verdampen.
Vorming der „oeverwatten".
Doordat het zandige materiaal over betrekkelijk smalle banen
vlak langs de bedding tot afzetting komt, worden betrekkelijk smalle,
maar hoge wallen gevormd, z.g. „oeverwallen", die hoger liggen dan
de omgeving, doordat het kleiige materiaal over een grotere uitge
strektheid wordt afgezet. De oeverwal en ook het stroombed worden
bij de herhaalde overstromingen steeds meer opgehoogd, totdat het
stroombed zo hoog ligt ten opzichte van de omgeving, dat de rivier
niet meer terugkeert in zijn oude bedding, maar op een lagere plaats
een nieuwe bedding maakt. Op deze plaats krijgt men dan een her
haling van hetgeen elders reeds plaats vond. Hier wordt dus weer
een oeverwal opgebouwd met alle daaraan verbonden consequenties.
Het verleggen van haar bedding door een rivier is in het gebied van
onze rivieren nogal eens gebeurd en doordat er verder vaak ook nog
zijtakken ontstonden, bestaat het holoceen in het gebied van onze
grote rivieren uit een groot aantal oeverwallen, die gebieden om
sluiten die beduidénd lager liggen dan zij zelf. Deze lage, kom
vormige gebieden hebben daarom de naam van kommen gekregen.
Zoals reeds gezegd, is op de oeverwal het zandige materiaal afgezet
en naarmate men verder van de rivier afkomt, wordt het materiaal
minder zandig en kleiiger. Midden in de kom treft men de zwaarste
klei aan, met soms meer dan 90 pCt afslibbaar.
Een eigenschap van de oeverwal is verder, dat op de oeverwal
alle kalk, welke zich in het overstromingswater bevond, tot afzetting
is gekomen, terwijl in de kom alleen maar de kalkloze klei bezonk.
Op de oeverwal treft men practisch nooit zure gronden aan, terwijl
men in de kommen als regel zeer zure kleigronden aantreft.
Fruitteelt bijna uitsluitend op oeverwallen.
Wanneer men nu in het rivierkleigebied en ook op het holoceen
in de Lijmers nagaat, welke de betekenis is van de hierboven be
sproken eigenschappen van de gronden op de oeverwallen en in de
kommen voor de landbouw en ook voor de fruitteelt, dan blijkt dat
men met de verdeling van oeverwaV en komgronden zeer duidelijk
rekening heeft gehouden bij het in cultuur brengen in vroeger tijden
van het rivierkleigebied. Op de oeverwallen treft men practisch uit
sluitend bouwland en boomgaard aan, terwijl de kommen hoofd
zakelijk als gras- en hooiland in gébruik zijn. De verdeling oeverwal-

128

kom is dus van grote invloed geweest op <ie verdeling bouw- en
weiland. Verder vindt men de dorpen, buurtschappen en boerde
rijen altijd op de oeverwallen, zelden of nooit in de kommen. Voor
zover zulks niet het geval is, vindt men dorpen op de in het vorig
artikel reeds besproken opduikingen van het laagterras. In de OverBetuwe is dit laatste het geval met de dorpen Eist en Valburg, de
buurtschap Rijkerswoerd onder Eist en de boerderijen Baal en
Heuvel bij Bemmel. In de Lijmers ligt een groot gedeelte van het
dorp Duiven op een laagterrasopduiking. Door de ligging van de
dorpen en buurtschappen op de oeverwallen treft men ook de meeste
en belangrijkste wegen in het rivierkleigebied aan op de oeverwallen
en niet in de kommen.
STERK SCHEMATISCH NOORD-ZUID PROFIEL DOOR DE LIJMERS
Verklaring:
1.
2.
3.
4.
5.

Rijndijken
Rijn
Uiterwaarden vân de Rijn
Oeverwal van de Rijn
Kom, tussen Rijn en IJssel

6.
7.
8.
9.
10.

Oeverwal van de IJssel
IJsseldijken
IJssel
Uiterwaarden van de IJssel
Laagterrasopduiking (Duiven)
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Figuur 4
S.N. section through the Liemers. 1. Riverdikes, 2. River Rhine, 3. Riverside soils,
4. Natural levee of the Rhine with much sand in the subsoil, 5. Basin, 6. Natural
levee of the river IJssel, 7. Riverdikes, 8. IJssel, 9. Riverside soils, 10. Pleistocene
sand with the village Duiven.
•

I

Waarom geen fruitteelt op laagterras en gestuwd prae-glaciaal?
Tot nu toe hebben we ons hoofdzakelijk bezig gehouden met
de bespreking van de bodem van de Lijmers en gingen wé weinig
in op de fruitteelt in die streek. Dit komt vooral doordat eerst
alleen maar die gronden van de Lijmers besproken werden, welke
geen of weinig betekenis hebben voor de fruitteelt in die streek,
n.l. de grovere en grindhoudende zandgronden van het gestuwd
praeglaciaal en de meer fijne zandgronden van het laagterras. Voor
een ander deel is dit een gevolg ervan dat ik de lezers de streek
met zijn verschillende bodemtoestanden eerst wat beter wilde leren
kennen alvorens dieper in te gaan op de fruitteelt ervan.
Dat op de gronden van het gestuwd praeglaciaal geen fruitteelt
voorkomt zal wel uitsluitend en alleen een gevolg zijn van de kwa-
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liteit van die gronden. Dat verder op de laagterrasgronden weinig
fruitteelt voorkomt, zal wel hoofdzakelijk een gevolg zijn van de
kwaliteit van die gronden, zonder daar nu uitsluitend en alleen
een gevolg van te zijn. Er zullen verder nog wel andere factoren
aan te wijzen zijn die hun invloed hebben doen gelden. Gedacht
wordt b.v. aan de geaardheid van de mensen die de laagterras
gronden in gebruik hebben. De indruk bestaat dat de Didamse en
Wehlse mensen over het algemeen weinig voelen voor de fruitteelt.
Ze hebben er geen liefhebberij voor. Of dit een gevolg is van
eventuele mislukkingen in vroeger tijden op deze gronden zodat de
kwaliteit van de grond, zij het dan meer indirect, toch de oorzaak
is van alles, of dat het werkelijk alleen een gebrek aan belang
stelling is, is moeilijk te zeggen. Didam en Wehl staan in dit op
zicht niet alleen. Er zijn tekenen die erop wijzen dat, althans in het
Oosten van ons land, de mensen op de zandgronden over het alge
meen weinig voelen voor de fruitteelt. Mensen die dergelijke din
gen wel eens proberen te verklaren zoeken mede in dit verschijnsel
een van de oorzaken dat de fruitteelt hoofdzakelijk op de kleigron
den en weinig op de zandgronden tot ontwikkeling kwam, en dus
niet alleen in de grotere natuurlijke rijkdom aan voedingsstoffen
der kleigronden. Nu kan men weer de vraag stellen waar het ver
schil in geaardheid tussen de mensen van het zand en van.de klei
vandaan komt. Dat zijn dingen waar èen artikel als dit niet ver
der op in kan gaan. Het probleem wordt echter wel even aange
raakt om aan te geven dat grondverschillen vaak niet alleen hun
invloed doen gelden op de richting waarin zich de bodemcultuur
ontwikkelt. Mischien dat psychologisch onderzoek van de be
volking hier uitkomst kan brengen.
Keren we thans terug tot de verschillende verschijnselen op
bodemkundig gebied, die men kan aantreffen in het hele gebied van
het holoceen der grote rivieren in het algemeen en in dat van
de Lijmers in het bijzonder.
Typische eigenschappen van de oeverwallen of stcoomgronden.
We leerden 3 groepen van gronden kennen in het holoceen,
n.l. de laagterrasopduikingen, waarvan we in de Lijmers een voor
beeld hebben in Duiven, de gronden op de oeverwallen waar alle
andere dorpen op gelegen zijn en de gronden in de kommen. De
laagterrasgronden zijn over het algemeen fijnzandig. Waarschijnlijk
doordat ze een flink stuk hoger liggen dan de omgeving vindt men
op de laagterrasopduikingen in het rivierkleigebied veel boerderijen.
Bij deze boerderijen werden grotere of kleinere boomgaarden aan
geplant. Vooral pruimen en kersen doen het op deze lichte gronden
nogal goed. De oeverwal- of stroomgronden, — de laatste, betere
naam is afkomstig van Prof. Dr Edelman —, zijn niet allemaal gelijk
aan elkaar, evenmin als de komgronden zulks zijn. Toch hebben
ze ieder enkele typische kenmerken gemeen waardoor men stroom
en komgronden duidelijk van elkaar kan onderscheiden, De oever-
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wal- of stroomgronden hebben 3 eigenschappen van grote beteke
nis. Ze zijn n.l. ten opzichte van de omgeving hooggelegen, ze
zijn min of meer zandig en ze zijn kalkhoiidend. De komgronden
daarentegen liggen laag ten opzichte van hun omgeving, zijn zwaar
en kalkloos.
Genoemde 3 eigenschappen hebben weer andere speciaal voor
de fruitteelt van belang zijnde eigenschappen tot gevolg. De hogere
ligging der stroomgronden b.v. brengt met zich mee een lage grond
waterstand, welke voor fruitbomen van zo grote betekenis is. KTede
door de zandigheid is de waterhuishouding der stroomgronden,
wanneer de hoofdontwatering der streek althans in orde is, voor
de fruitteelt goed te noemen. Vooral doordat de stroomgronden
naar onderen toe lichter, zandiger worden hebben ze een goede
waterhuishouding, want hierdoor kan eventueel overtollig regen
water altijd voldoende snel wegzakken, zodat een behoorlijke luchttoetreding steeds mogelijk blijft. In stroomgrond is dus immer eeh
gunstige verhouding tussen de hoeveelheid water en lucht. Deze
gunstige verhouding is niet alleen nodig voor een goede ademhaling
en wateropname door de boomwortels, maar ook voor een juiste
vertering der organische meststoffen zoals stalmest, gemaaid gras
dat men laat rotten, compost, afgestorven wortels etc. De kalkrijkdom der stroomgronden, vooral in de ondergrond, zorgt er ten slotte
voor, dat de omgeving waarin de boomwortels moeten groeien, nooit
zuur wordt. Dit is van niet te onderschatten betekenis, daar fruit
bomen een neutrale tot alcalische reactie van de grond vragen. Een
zure bovengrond is door een flinke bekalking nog wel eens te ver
helpen, maar de wortels van de bomen gaan, vooral als ze wat ouder
zijn, veel dieper en het valt niet mee een grond die zuur is zo diep
een alcalische reactie te bezorgen.
Eigenschappen der komgronden.
De lage ligging der komgronden brengt met zich mee een hoge
grondwaterstand. De meeste komgronden in ons rivierkleigebied
staan vele winters dras, sommige zelfs blank, terwijl in het voorjaar
het water niet bijtijds weg is. Hierdoor heerst er in deze tijd vaak
een gebrek aan lucht in de grond, waardöor de boomwortels, on
danks het feit dat ze volop in het water staan, toch geen water
kunnen opnemen. Willen de wortels water kunnen opnemen, dan
moeten ze kunnen ademhalen en hiervoor is zuurstof nodig. Ook in
vele zomers is de grondwaterstand van vele komgronden te hoog.
Behalve de nadelige invloed die van een hoge grondwaterstand uit
gaat op de ademhaling en daardoor weer op de water- en voedselopname der boomwortels, werkt het teveel aan water en te weinig
aan zuurstof ook nadelig op de vertering van de organische mest
stoffen. Deze worden niet volledig verteerd, maar er vorigen zich
zuren, waardoor de grond verzuurt. Dit verzuren kan somS zo erg
zijn dat, vooral wanneer men veel en verse stalmest gegeven heeft,
een fout die nogal eens gemaakt wordt bij het aanleggen van jonge
boomgaarden op komgronden, de jonge bomen dood gaan.
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Bij de grote verschillen in grond op de oeverwallen en in de
kommen zullen waarschijnlijk nog wel andere factoren komen die
oorzaak zijn dat men in de kommen weinig fruitteelt aantreft. Eén
ervan zal wel zijn de doorgaans grote afstand tussen de gronden
in de kommen en de boerderijen. We zagen immers reeds dat de
dorpen, buurtschappen, boerderijen en wegen, voorzover niet op
laagterrasopduikingen gelegen, op de oeverwallen liggen, terwijl de
kommen zeer slecht ontsloten zijn. Een andere zal wel zijn het feit
dat de gronden in de kommen meestal eigendom zijn van uitwonende
groot-grondbezitters, die, toen dat nog mogelijk was, de grond het
liefst maar voor zo kort mogelijke tijd verpachtten. Ook is te ver
wachten dat boomgaarden in de kommen eerder te lijden zullen
hebben van de nachtvorsten dan die op de oeverwallen. Dit is aller
eerst een gevolg van de hoedanigheid van de komgrond, die, door
dat hij zwaar en nat is, moeilijk warm wordt in het voorjaar, zodat
hij het beetje warmte dat hij misschien opgenomen heeft, in de
eerste dagen van Mei, bij helder windstil weer in een minimum van
tijd weer zal hebben uitgestraald. Verder zal de lage ligging der
kommen ten opzichte van de omgeving hier wel een grote invloed
op uitoefenen, immers koude lucht zoekt altijd de laagste punten op.
In de Lijmers liggen de laagste punten van de kom die het Duivense
broek heet ongeveer 2 meter lager dan de dorpen op de oeverwal,
zoals Groessen, Loo, Westervoort etc. De lage koude plekken zijn
altijd te kennen wanneer zich mistbanken vormen. Juist op die koude
plekken ziet men ze dan het eerst. In de Betuwe zijn wel voor
beelden bekend van boomgaarden in kommen, die bij het eerste
nachtvorstje in Mei al buiten gevecht gesteld zijn.
O verslag gronden.
Nu moet nog even stil gestaan worden bij één groep van ver
schijnselen in het rivierkleigebied welke ook van betekenis is voor
de fruitteelt, n.l. de vele overstromingen ten gevolge van de ontel
bare dijkdoorbraken, welke sinds de bedijking hebben plaats gehad.
In vroeger tijden, n.l. tot ongeveer het midden der vorige eeuw
gingen er geen 10 jaai» voorbij zonder een zware dijkdoorbraak.
Vooral de Lijmers, die aan de buitenkant van een buitenbocht van
de Rijn ligt, is vele malen overstroomd. De vele wielen of waaien
zijn daar heden nog de getuigen van en vooral ook de gronden die
uit deze wielen of waaien kwamen, de zo door Prof. Edelman ge
noemde overslaggronden. Wanneer n.l. een dijk doorging, kolkte
het zich door de breuk naar binnen stortende water een groot gat
uit, terwijl de inhoud van dät gat, meestal zand van de vroegere
stroom en laagterraszand over de landerijen in de omgeving werden
uitgespreid. De aldus ontstane gaten heten sinds lang wielen of
waaien, terwijl de gevormde gronden door Prof. Edelman bij zijn
onderzoek in de Bommelerwaard overslaggronden genoemd zijn. De
overslaggronden zijn dicht bij de wielen vrij dik en zandig, soms
zelfs grinthoudend; verderop wordt de laag dunner en minder
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zandig. In de Lijmers zijn deze overslaggronden over stroomgronden
uitgespreid. Typisch is nu dat in de Lijmers op deze overslaggronden
sinds de vorige oorlog de intensieve groenteteelt, zowel op de koude
grond als onder glas, tot ontwikkeling kwam, vooral in de dorpen
Oud-Zevenaar, Ooy Zevenaar, Groessen en Loo. Merkwaardig is
verder, dat deze tuinbouw hier gevestigd werd door Huissense tuin
ders, die in hun geboorteplaats op soortgelijke gronden de tuinbouw
uitoefenden. Waar de overslaggronden op stroomgronden rusten
treft men goede boomgaarden aan. De indruk bestaat, dat waar
overslaggronden op zwaardere gronden liggen en de eerste niet erg
dik zijn, b.v. minder dan 1 meter, appels en vooral kersen dan niet
goed willen groeien, vooral als ze wat ouder worden. Waarschijnlijk
is, dat wanneer de boomwortels van de lichtere overslaggrond in de
zwaardere ondergrond moeten dringen, dit met de nodige groei
stoornissen gepaard gaat, of er zelfs helemaal niet in doordringen.
Het kan ook zijn, dat op de zwaardere ondergrond water stagneert
met als gevolg een slechte verhouding tussen water en lucht. Fruit
telers welke deze bodemtoestand kennen, houden er rekening mee
en planten op dergelijke grond liever pruimen dan appels of kersen.
Niet dat pruimen zo goed tegen genoemde toestand kunnen, maar
pruimen dringen niet zo diep met hun wortels de grond in, ze zullen
er dus niet zo gauw hinder van hebben. In de buurtschap de Pais
onder Westervoort, die tot ontwikkeling is gekomen op overslag en
waar deze waarschijnlijk ligt op zwaardere ondergrond, plant men
op deze overslaggrond het liefste pruimen.
Samenvatting van de hoofdgroepen.
Tot nu toe leerden we 4 groepen van gronden in het holoceen
kennen, namelijk de laagterrasopduikingen, waarop in de Lijmers
een gedeelte van Duiven ligt, de oeverwal- of stroomgronden, waar
op alle andere dorpskernen van de Lijmers liggen, de komgronden,
en de overslaggronden, waarop in de Lijmers de groenteteelt op de
volle grond en onder glas zijn tot ontwikkeling gekomen.
Van deze 4 groepen leerden we de belangrijkste algemene
eigenschappen kennen.
De laagterrasopduikingen zijn eilanden van fijner zand, die zijn
blijven staan toen de grote rivieren in vroeger tijden hier hun dalen
maakten. Ze liggen hoger dan de omgeving, zijn goed ontwaterd
en dragen, doordat er vele boerderijen op gebouwd zijn, ook veel
boomgaarden.
'De oeverwal- of stroomgronden hebben 3 belangrijke eigen
schappen: ze liggen hoog, ze zijn zandig en ze zijn kalkrijk. Deze
hoofdeigenschappen hebben weer andere belangrijke eigenschappen
tot gevolg, waarvan de belangrijkste zijn de meestal goede water
huishouding en goede zuurgraad.
De komgronden liggen laag, zijn practisch zandloos en bestaan
uit zware tot zeer zware klei en zijn tenslotte kalkloos. De lage
ligging brengt met zich mee een slechte ontwatering en de zwaarte
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op haar beurt weer een slechte waterhuishouding, terwijl de kalkloosheid tenslotte weer tot gevolg heeft dat komgronden extreem
zuur kunnen zijn.
I
De overslaggronden zijn vaak vlak bij de plaats Waar de dijk
doorbrak zeer zandig en bevatten soms, zjoals in Groessen bij de
Lijkweg, grint; ze zijn daaf in een dikke laag aanwezig, terwijl ze
verderop minder zandig en minder dik aanwezig zijn. Doordat over
slaggronden vaak liggen op gronden die zwaarder zijn, is de water
huishouding in de diepere lagen voor fruitbomen vaäk minder gun
stig. Men plant daarom bij voorkeur geen appels of kersen op der
gelijke grondent maar liever pruimen.
Behalve deze 4 groepen van gronden heeft Prof. Edelman bij
zijn kartering in de Bommelerwaard, blijkens zijn artikel hierover
in de Mededelingen voor de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst van
November 1943, voor het rivierkleigebied nog enkele andere groepen
onderscheiden, n.l. uiterwaardgronden, oude cultuurgronden en
allerlei vergraven gronden. De uiterwaardgronden hebben tot heden
weinig betekenis gehad voor de fruitteelt. Uiterwaardgronden zijn
in feite stroomgronden, waarover bij overstromingen kalkhoudend
en organische stofhoudend slib wordt afgezet. Ze zijn hoofdzake
lijk als grasland in gebruik en staan als zodanig zeer hoog aange
schreven.
Moorgronden of oude cultuurgronden.
De oude cultuurgronden zijn in het rivierkleigebied de gronden
welke het langste in cultuur zijn. Blijkens vondsten vàn scherven
die men erop doet, zijn deze gronden al in cultuur vanaf de tijd der
Batavieren en Romeinen. Ze zijn te herkennen aan hun vaak tot
grote diepte zeer donkere kleur. Er zit soms wel een meter zwarte
grond op. De zwarte kleur is, volgens Dr Oosting, niet zozeer een
gevolg van de grote humusrijkdom, als meer van de toestand waarin
de humus verkeert. De humus van deze gronden; ook wel moorgronden geheten, reageert alcalisch en is verzadigd met voor de
planten nuttige voedingsstoffen, vooral kalk. Verder bevatten de
oude cultuurgronden zeer veel phosphorzuur. Men vindt soms Pcitroenzuurcijfers van 700 en meer. Een eigenaardigheid van de
oude cultuurgronden is dat fruitbomen en vooral rode bessen welke
erop groeien, soms verschijnselen van zeer ernstig kaligebrek kunnen
vertonen, ondanks het feit dat men bij onderzoek, volgens de daar
voor geldende normen althans, voldoende kali aanwezig vindt. Zo
vermeldt Ir Joh. Bos in één van de vorige jaargangen van het
Betuws Tuinbouwblad een geval van een z.g. oude tabaksgrond,
met een kaligehalte yan 0,049 pCt., waarop jonge appelbomen kaligebrekverschijnselen vertonen, terwijl 0,030 pCt. al voldoende zou
zijn. Het is wel zo goed als zeker dat deze oude tabaksgrond een
oude cultuurgrond is, evenals dit met de meeste z.g. oude tabaksgronden wel het geval zal zijn.
In het Jaarverslag over de periode 1 Mei 1938—30 April 1939
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van het Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek te Groningen
wordt op blz. 16 het resultaat vermeld van het onderzoek van een
oude tabaksgrond bij Driel. De boven- en ondergrond werden af
zonderlijk bemonsterd. Het resultaat was als volgt:
Zand

Bovengrond
Ondergrond

60
60

Klei Humus

35
36

3.2
2.6

pH

7.6
7.3

Koolz. Verzadip.
kalk gingsgraad get.

1.5
1.6

100
94

13
16

p.
citr.

K.
geh.

583
558

0.082
0.065

Deze grond was in cultuur bij een kleinere tuinder, die meênde
dat de grond niet voldoende met phosphor en kali bemest was. Het
is zeer goed mogelijk dat op deze grond de bomen en bessenstruiken
kaligebrekverschijnselen vertoonden. Mij is uit die omgeving ten
minste ook een geval bekend van een kleine tuinder, die op oude
tabaksgrond kaligebrekverschijnselen in bomen en bessenstruiken
had. Bekend is ook dat aardappels, verbouwd op oude tabaksgrond,
of misschien beter gezegd oude cultuurgrond, gauw blauw worden.
Waarschijnlijk is de verklaring te vinden in de^wanverhouding die
er bestaat tussen de hoeveelheid phosphor en kali welke de planten
aangeboden krijgen.
Nadat we tot nu toe practisch alleen maar bezig geweest zijn
met een bespreking van de meer algemene eigenschappen der ver
schillende groepen gronden uit het holoceen, zijn we thans toe aan
een bespreking meer in het bijzonder van eigenschappen van de ver
schillende holocene gronden in de Lijmers met betrekking tot de
fruitteelt.
Heibanen of heischenen.
In een van onze vorige artikelen zagen we dat de oeverwal- of
stroomgronden zandig zijn en vaak een kern hebben van zuiver
grof zand. De bovengrond is dan klei of zavel, terwijl men verder
naar beneden grof zand aantreft. Dit laatste is gunstig in verband
met de waterhuishouding van de grond. Overtollig water kan dan
vlug wegzakken door het onderliggende zand. Het gebeurt echter
wel eens dat de zandige kern van de oeverwal te ondiep zit, dat er
dus te weinig klei op zit. Het gevolg is dan dat in droge tijden de
bovengrond op deze plaatsen te sterk uitdroogt, waardoor de eropstaande gewassen watergebrek krijgen. Doordat de zandige kernen
der oeverwallen of stromen als langgerekte ruggen of wallen zijn
afgezet, zitten de te droge plekken als stroken of banen in het land.
Ze worden daarom heibanen of heischenen genoemd. Zitten deze
zandruggeiï erg hoog, doordat er bij wijze van spreken nauwelijks
30 cm klei opzit, dan- gaan de bomen erop dood. In Loo bij Duiven
is me een boomgaard bekend, waar zoo'n heibaan schuin doorheen
loopt. Ze is te kennen aan het feit dat er geen enkele boom op is
blijven leven. Zitten de zandruggen wat dieper, dan gaan de bomen
er niet op dood, maar vertonen ze een duidelijk slechtere stand dan
de bomen in de naaste omgeving. Dit wil nog wel eens voorkomen
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bij de dorpen Herwen en Lobith. Daar komen enkele percelen fruitaanplant voor waarin stroken waarop de bomen opvallend minder
groeien en aanvankelijk vruchtbaarder waren dan de andere bomen
op die percelen.
Kwelbanen.
Wanneer deze zandruggen op een of andere manier m verbin
ding staan met het tegenwoordige rivierbed, dan fungeren ze in
tijden van hoog water als kwelplekken of kwelbanen. Het water,
dat altijd de weg van de geringste weerstand zoekt, kwelt bij hoge
rivierstanden omhoog door die zandruggen. Vooral in het voorjaar
hebben deze banen veel last van kwelwater. Ook hierop gaan de
bomen dood of vertonen ze een duidelijk slechtere stand dan die in
de omgeving. Dit keer niet tengevolge van droogte, maar van te veel
aan water, of misschien wel door allebei. Door de boeren wordt hier
het afsterven of de slechtere groei vaak toegeschreven aan het feit
dat zich ter plaatse z.g. roodgrond of roodgrondwater in de sloten
bevindt. De grond op de kwelplekken en het water in de sloten
op kwelbanen zijn zeer ijzerrijk, waardoor ze typisch rood oranje ge
kleurd zijn, vandaar de flaam roodgrond en rood grondwater. Het
ijzer, waardoor grond en water roodgekleurd worden, wordt door
het kwelwater aangevoerd. Het ijzer is dus niet de oorzaak van
slechtere groei of afsterven, maar ijzer en afsterven zijn beide ge
volg met als oorzaak: aanvoer van kwelwater. In de Over-Betuwe,
b.v. bij de dorpen Doornenburg, Gendt, Bemmel etc., dicht bij de
rivier en ook in de Lijmers, b.v. in Groessen langs de Lijkweg, treft
men gronden aan waar weliswaar geen heibanen onder zitten, maar
die toch tamelijk rood gekleurd zijn. Deze gronden zijn dan meestal
toch tamelijk waterzuchtig naar de zin van de boeren en tuinders.
Een typisch verschijnsel dat men verder bij kwelbanen kan waar
nemen is het niet bevriezen van sloten boven kwelplekken, zelfs niet
bij zeer strenge vorst. Het water is daar dan dus warmer dan de
lucht. Omgekeerd is in de zomer het water boven kwelplekken
kouder dan de omgeving. Een en ander is een gevolg van het feit
dat het kwelwater diepere grondlagen passeert, welke grondlagen
weinig meer onderhevig zijn aan de jaarlijkse temperatuurschomme
lingen.
De dikte van de klei of beter gezegd van de zavellaag op de
stroomgronden in de Lijmers varieert, volgens een door Ir W.
Sturms in 1929 onder leiding van Ir O. J. Gleveringa, Rijkslandbouwconsulent, ingesteld onderzoek, van ongeveer 30 cm tot 2.50 m.
De zwaarte van deze gronden is ook nogal aan schommelingen on
derhevig. Volgens door de heren Ir Cleveringa en Ir F. Honig,
Rijkstuinbouwconsulent, ter inzage gegeven analyserapporten van
Lijmerse gronden, varieert het kleigehalte van stroomgronden van
18 tot ongeveer 65 pCt.
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Overslaggronden speciaal van belang voor de groenteteelt.
Terloops werd reeds een en ander meegedeeld over de over
slaggronden. Deze laatste groep van gronden werd niet uitvoeriger
besproken, niet omdat ze weinig voorkomen, maar omdat ze weinig
te betekenen hebben voor de fruitteelt in de Lijmers. Men treft er
weliswaar boomgaarden op aan, maar deze zijn meestal niet erg
groot en in exploitatie bij tuinders. Deze tuinders hebben de over
slaggronden niet opgezocht vanwege hun geschiktheid voor de fruit
teelt, maar vanwege hun uitmuntende hoedanigheden voor de
groenteteelt, zowel op de koude grond als onder glas. Deze laatste
tak van tuinbouw is, evenals elders in het rivierkleigebied, ook in de
Lijmers op de overslaggronden sterk tot ontwikkeling gekomen. Bij
de aanleg van hun bedrijven hebben de tuinders vaak een hoekje
boomgaard met veel pruimen en wat. bessen aangeplant. Dat men
dus boomgaarden aantreft op overslaggronden komt niet zozeer
doordat ze zo erg geschikt zijn voor de fruitteelt, maar meer door
dat de tuinders, die hun bedrijven op de overslaggronden hebben,
ook een hoekje boomgaard aanplantten. Wanneer de overslaggrond maar dik genoeg is en niet ligt op zware, weinig of irtet door
latende (kom)grond, dan gaat allés goed. Dat is b.v. het geval in
Groessen langs de Lijkweg. Ligt er echter maar een dun laagje over
slag op zwaardere ondergrond, dan gaan appelbomen, ook al is dat
niet direct na het planten het geval, na enkele jaren kankeren. Van
daar dat ik van enkele kleine grondgebruikers onder Westervoort
in ,'de buurtschap Pais, die ontstaan is op overslag welke ligt op een
zwaardere ondergrond, hoorde dat zij op hun grond liever geen
appels plantten, omdat deze weg kankerden, maar pruimen, die het
er beter doen. Deze stellen weliswaar ook zware eisen aan de grond,
maar gaan niet zo diep met hun wortels, zullen dus niet zo gauw
last hebben van water dat eventueel (stagneert op de onderliggende
zwaardere ondergrond. In de Lijmers ziet men dan ook op overslag'
grond veel pruimen en verder \veel bessen geteeld door tuinders
onder Bafiberich, Oud-Zevenaar, Groessen, Loo en Westervoort.
Stroomgronden de beste gronden voor de fruitteelt.
De (meeste fruitteelt treft men in de Lijmers aan op de in ons
vorig artikel reeds min of meer uitvóerig besproken oeverwal,- of
stroomgronden. Deze hebben over het algemeen, afgezien van de
hei- en kwelbanen, jvoor de fruitteelt zeer gunstige eigenschappen.
Ze zijn zavelig, waardoor ze een goede water/luchtverhouding heb
ben, kalkhoudend, waardoor ze een goede zuurgraad hebben en
liggen hoog, waardoor ze niet gauw overlast van water hebben.
Verder worden ze naar onderen toe lichter, wat ook weer gunstig
is voor een goede afwatering en een juiste water/luchtverhouding. In
Amerika, waar op dit gebied veel waarnemingen gedaan zijn, heeft
men ;kunnen vaststellen, dat de bodemtoestand, waarbij een zwaar
dere bovengrond ligt op een lichtere ondergrond, ideaal te noemen
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is. Ook vindt men daar dat de dikte van de bovenliggende laag
zwaardere grond te gering k^n zijn, waardoor het hele type te droog
wordt en men dus krijgt wat hier een heibaan heet.
Zowel in de polder Herwen en Aerdt, Lobith en Pannerden
als in het óverige gedeelte van het rivierkleigebied van de Lijmers,
treft men op de oeverwal- of stroomgronden, zowel langs de Rijn
als langs de IJssel practisch alle fruitteelt aan. Evenals in andere
streken van ons land is de fruitteelt hier ontstaan als nevenbedrijf
van dé landbouw in de hoogstamboomgaard, waaronder dan vee
werd geweid. De laatste 8 tot 10 jaar is men zich hier ook meer
gaan toeleggen op de moderne struikvormaanplant met blijvers en
wijkers. Men plant overwegend appels en verder peren en pruimen
en heel weinig kersen. Ook zijn, vooral in Groessen en Duiven,
enkele hoekjes aangeplant volgens het haagsysteem van Prof.
Sprenger of volgens het cordonsysteem. Van de appels plant men
practisch alleen maar de moderne variëteiten op East-Mallingtypen.
Van deze draagt de'Goudréinette of Belle de Boskoop niet vlug
genoeg naar de zin van sommige fruittelers, vandaar dat men die
nog wel eens ziet omenten met Jonathan, zowel op type IX als op
type II. De Gox' Orange of type IX, misschien wel def meest eisende
struik, doet het op de lichtere stroomgronden en de overslaggronden
dicht bij de rivier uitstekend. Er zijn in de Lijmers moderne aanplan
tingen, die in het 7e jaar na hun aanleg practisch al volle opbreng
sten gaven. Het spreekt vanzelf dat in deze gevallen de grond
niet de enige factor van betekenis is. Ook wat de bedrijfsleiding
betreft zijn in dergelijke gevallen de omstandigheden optimaal.
Komgronden.
Rest thans nog een bespreking van de in de Lijmers voor
komende komgronden. Niet dat deze van zo grote betekenis zijn
voor de fruitteelt in de Lijmers, maar omdat men nog wel eens hoort
beweren dat komgronden ook zeer geschikt zijn om fruit te telen.
Men ziet zelfs hier en daar fruitaanplantingen aanleggen op kom
gronden.
Dat in de Lijmers de komgronden weinig te betekenen hebben
voor de fruitteelt blijkt uit het feit dat in een gemeente als Duiven,
die voor de helft op stroom- en overslaggrond en voor de andere
helft op komgrond ligt, van de 250 ha boomgaard die er voorkomt,
nog geen 20 ha, dus nog geen 8 pCt, op komgrond ligt.
Wanneer we daarom nog weer eens nagaan welke de belang
rijkste eigenschappen der komgronden zijn, dan zien we, dat ze läag
liggen ten opzichte van hün omgeving, dat ze zeer zwaar zijn en
dat ze kalkloos en zeer zuur zijn.
In de Lijmers liggen de komgronden allemaal omringd door
hogere gronden, die wat betreft de stroomgronden langs de Rijn en
de IJssel gemiddeld 2 m hoger liggen en, wat betreft de laagterrasgronden van Didam en Wehl, nog hoger zijn. Te verwachten is dus,
dat de komgronden alleen al door hun lage ligging erg nat zullen
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zijn als gevolg van watervtrplaatsing van de hogere naar de lagere
gronden. In vroeger tijden heeft deze lage ligging zelfs aanleiding
gegeven tot veenvorming, vooral in het Noordelijk gedeelte van het
Duivense Broek. Door een of andere reden is deze veenvorming
opgehouden en is op het veen zware klei afgezet. Ook aan deze
zware klei is te zien dat ze practisch altijd last gehad heeft van te
• veel water, n.l. aan de grijze kleuren die men er soms al in kan aan
treffen in de zode of bouwvoor of vlak daaronder. Dieper kan deze
kleur gaan lijken op loodgrijs. Deze grijze kleuren ontstaan doordat
de klei gedurende een zekere tijd van het jaar volledig is afgesloten
van de lucht doordat zij verzadigd is met water. Hierdoor wordt de
grond als het ware $febleekt en krijgt hij in plaats van een bruine
een meer grijze kleur. Doordat deze gronden in andere tijden van
het jaar ook nog wel eens toegankelijk zijn voor lucht vindt men in
het grijze vaak roestvlekjes.
De eigenschap dat de komgronden door hun lage ligging over
last van water hebben wordt verder aangedikt doordat deze gronden
zo buitengewoon zwaar zijn. In de Lijmers bevatten de komgronden
altijd meer dan 65 pCt afslibbaar, voor zover ze althans niet dicht
bij ópduikingen van het onderliggende laagterraszand liggen. De
doorluchting zal dus door hun zwaarte niet zo best zijn als van een
zavelige stroomgrond. Als derde ongunstige eigenschap komt daar
nog bij dat de komgronden geen of practisch geen kalk bevatten,
met het gevolg dat komgronden extreem zuur kunnen zijn, voor
deze zware kleigronden althans. De pH komt meestal niet hoger dan
6 en schommelt, blijkens het vele analysemateriaal dat ik van Ir Cle
veringa mocht inzien, om de 5,5. Dit is voor grond met meer dan
65 pCt afslibbaar zeer laag. Mij is een perceel grond bekend in het
Duivense broek, dicht bij de stroomgronden van Groessen, waarvan
bij onderzoek bleek het kleigehalte 76,2 pCt te.zijn. Deze grond was
zo zuur, dat werd geadviseerd, om de bovenste 20 cm in orde te
krijgen, 65000 kg gebluste poederkalk te gebruiken.
Groot verschÜ in kalkgehalte tussen stroom- en komgronden.
De grote tegenstelling tussen stroom- en komgronden wat be
treft het kalkgehalte in de Lijmers is in 1929 gebleken bij een onder
zoek dat werd ingesteld naar het koolzure kalkgehalte door Ir W.
Sturms onder leiding van Ir O. Cleveringa. Door de gehele Lijmers
werden profielkuilen gegraven. Van deze kuilen werden de bovenste
15 cm, verder de bovenste 50 cm, de laag van 50 cm tot 1 m en die
van 1 tot 2 m bemonsterd en allemaal op koolzure kalk onderzocht.
In het Duivense Broek werden 16 kuilen gegraven en in geen der
kuilen kwam koolzure kalk voor in de bemonsterde lagen. Op de
stroomgronden daarentegen bevatten de monsters altijd in een of
meer lagen een flink percentage koolzure kalk, tot 19 pCt 'toe, al
liepen de gehalten onderling nog wel eens wat uit elkaar. In de
polder Herwen en Aerdt, Lobith en Pannerden kwam bij alle onder
zochte gevallen nog ,veel koolzure kalk voor in de bovenste 15 cm,
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terwijl rechts van de Rijn die laag al wer eens ontkalkt " was.
Alles bij elkaar genomen kan echter gezegd worden dat ook wat
betreft de kalkhuishouding de komgronden enerzijds en de stroom
en overslaggronden anderzijds hemelsbreed verschillen.
Wanneer we nu nog eens overzien wat allemaal gezegd is over
de eigenschappen van de komgronden, dan valt het niet te ver
wonderen, dat er zo weinig fruitteelt wordt aangetroffen op deze
gronden.
Kunnen komgronden geschikt worden gemaakt voor de fruitteelt?
De vraag doet zich nu voor of dit altijd zo zal blijven. Hierop
een antwoord geven is zeer moeilijk. De moderne cultuurtechniek
beschikt over verschillende middelen om gronden te verbeteren.
Hiervan zijn de verbetering der hoofdontwatering door het op capa
citeit brengen der hoofdwaterlossingen, en die der detailontwatering
door het in orde houden der perceelsloten, begreppeling en/of drai
nage wel de belangrijkste. Vele komgronden zullen hier misschien
wel gunstig op reageren. Of ze het allemaal zullen doen is een
tweede. Bij de komgronden zijn er, vooral die met de blauwe klei
lagen, waarvan het de vraag is of ze beter zullen worden met een
diepere ontwatering of n?et. Deze blauwe kleilagen zijn ondoorlatend. Ontwatert men tot ver beneden deze lagen, wat gemakkelijk
kan doordat ze vaak al op 50 tot 60 cm zitten in een laag van 10 tot
20 cm dikte, dan is het goed voor te stellen dat deze gronden mis
schien zelfs te droog zullen worden. Het drainagevraagstuk op
gronden met blauwe oïi doorlatende klei lijkt ook moeilijk. Moet men
de reeksen boven of onder de blauwe kleilaag leggen? Wanneer het
zou lukken de waterhuishouding van gronden met blauwe klei in
handen te krijgen is het de vraag of de boomwortels wel voldoende
willen doordringen in deze taaie laag. Misschien zijn er hier nog
mogelijkheden wat betreft het vergraven van ongewenste lagen. In
de Wieringermeer ziet men er niet tegen op om gronden 60 à
70 cm tot 1 m diep om te zetten of te vergraven.
Verder is er misschien veel te verwachten van een flinke bekalking van deze gronden. Zoals we boven reeds zagen helpen hier
geen kleine beetjes, maar zal men jaren moeten doorgaan met het
geven van flinke hoeveelheden kalk. Zou men bv. 65000 kg ineens
moeten geven, dan zou daar toch niets van terecht komen. Men
raadt tegenwoordig aan niet meer dan 5000 kg ineens te geven. Men
zou dan 13 jaar bezig zijn om die 65000 kg te geven en dan heeft
men nog maar de bovenste 20 cm in orde.
Of alle genoemde maatregelen rendabel zullen zijn zal in zeer
sterke mate afhankelijk zijn van de verdere productiekosten van
fruit enerzijds en de opbrengsten en fruitprijzen anderzijds. Bij de
productiekosten zal men extra posten krijgen voor ontwatering,
grondverbetering, bekalking etc. Hiertegenover zal misschien staan
een lagere post voor rente van de grond. Wat betreft de opbreng
sten, te verwachten is dat deze, door het grote nachtvorstgevaar in
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de kommen, waarover ik reeds sprak op bladzijde 132, niet hoog
zullen zijn. De fruitprijzen zullen dan wel de doorslaggevende factor
zijn. Te verwachten is dat in enigszins normale tijden de fruitprijzen
van dien aard zullen zijn dat het niet mee zal vallen op komgronden
een winstgevend of rendabel fruitbedrijf uit te oefenen. Tenminste
niet op de manier zoals dat tot nu toe gebruikelijk is. Fruitteeltkundig zijn er hier misschien nog mogelijkheden wat betreft een
goede variëteitenkeuze. In de Betuwe hoort men wel eens zeggen
dat sommige variëteiten, waaronder de Goudreinette, het goed doen
op zware kleigrond.
Summary
6. Soil and Fruit Growing in the „Lijmers"
The first part of this paper deals with the importance of
fruit growing. About 830 ha. or 3.7% of the surface of the Liemers
is covered by orchards. No fruit culture occurs on the folded preglacial sand. (I). The sand soils „Lower Terrace" are of no use
either.
The culture is limited to a few soil types in the area covered
by fluviatile clays (III). Especially the „natural levee soils" (see
page 128) are suitable, the „back swamp soils" however are un
suitable for fruit growing. Natural levee soil profiles are argillaceous
at the top and more sandy at deeper levels. Located higher topo
graphically the water circulation is good. The lime content gives
a neutral to slightly alcaline reaction.
These factors cause the suitability of the natural levee soils
for fruit growing.
On crevasse deposit soils along the Rhine vegetable growing •
has developed. When, however, a layer of crevasse deposits is thick
prunes could be cultivated as their roots go less deep than those of
apples and cherries.
The fertile „ancient dwelling" soils (page 134) have a high
content of humus and are rich in phosphates ( Pcitr up to 700 ).
Notwithstanding the sufficient content of potash»-found by analysis,
these soils show often phenomena of deficiency in potash. This
probably is due to the large quantity of phosphate.
Under the natural levee soils sometimes strips of coarse sand
and gravel occur. Fruit trees don't develop on these places. When
these strips of coarse sediments have underground connection with
the river channel this gives rise to sand boils.
The water generally is rich in iron and the sub-soils obtain
a reddish color. Where these strips cross ditches the water in the
ditches at such localities does not freeze in winter.
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7. Overslaggronden
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overgedrukt uit: Gedenkboek Dr Ir P. Tesch M.I., Verhandelingen
van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland
en Koloniën. Geologische Serie Deel XIV
De geologische kennis van het rivierkleigebied is in de laatste
twintig jaar bijzonder toegenomen. De voornaamste stoot daartoe is
geweest het werk van Vink, wiens „Lekstreek" de tegenstelling van
kommen en ruggen heeft leren kennen. Wij veronderstellen, dat de
lezer met deze tegenstelling bekend is. Het oostelijk gedeelte van
het rivierkleigebied is tijdens de opnamen voor de geologische kaart
1 : 50.000 voornamelijk door Pannekoek van Rheden onderzocht, die
enkele zeer interessante publicaties over dit gebied heeft doen ver
schijnen. Oosting heeft het nauwe verband tussen de bodemtypen
en de landschapsvormen van het rivierkleigebied beschreven en op
die wijze het pad gebaand voor bodemkundige onderzoekingen in dit
gebied.
Ditmaal willen wij de aandacht vestigen op een verschijnsel,
dat geenszins onbekend is gebleven, maar dat als landschappelijkbodemkundige factor nog niet op volle waarde is geschat. Wij be
doelen de gevolgen van dijkdoorbraken.
De vraag, hoe oud de dijken van het rivierkleigebied zijn, willen
we laten rusten. Mogelijk waren de dijken oorspronkelijk slechts
een geringe belemmering van de normale voortgang van de sedimen
tatie. Later was dat stellig wel het geval. Volgens de voorstelling
van de laatste zeven eeuwen moet een dijk in staat zijn, het land
ook bij hoge rivierstanden tegen overstroming te beschermen, d.w.z.
( sinds die tijd vindt de normale sedimentatie alleen buitendijks, op
de uiterwaarden, plaats. Zodoende is een type van afzetting ont
staan, dat kortweg als uiterwaardklei'kan worden aangeduid, maar
dat niet past in de natuurlijke ontwikkeling van het rivierkleigebied.
Maar al'zijn de dijken van oudsher bedoeld om het water te
dwingen in het betrekkelijk smalle winterbed, ieder weet, dat de
dijken hun taak slechts gedeeltelijk hebben vervuld. De geschiedenis
van ons lage land kent talloze doorbraken, zowel van zee- als van
rivierdijken. Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over de ram
pen, die op deze wijze over ons land en zijn bewoners zijn gekomen;
tal van geschriften over dijkdoorbraken kan men vinden in de uit
nemende bibliografieën die achtereenvolgens door Jonker en Steen
huis zijn samengesteld.
Vreselijk zijn de verhalen, die oude schrijvers over watersnoden
weten mede te delen. Hoeveel mensen en dieren er bij omgekomen
zijn, is niet te schatten. Van de ontberingen, die de overlevenden
hebben doorgemaakt, kan men zich moeilijk meer een voorstelling
maken. Ook de verarming, die de bevolking trof, is nauwelijks meer
te beseffen, al heeft de publieke liefdadigheid gedurende de laatste
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anderhalve eeuw in steeds toenemende mate de hand gereikt aan de
getroffenen.
De tijd heelt alle wonden, zegt het spreekwoord. Dit moge
gelden voor het leed, dat de bevolking heeft gedragen, maar het is
niet van toepassing op de dijkdoorbraken zelf. De talloze Jcolken,
wielen of waaijen, die langs onze dijken worden aangetroffen, zijn
even zovele littekens van de wonden, die door zee en rivieren aan
ons land zijn toegebracht. Een enkel gat is door de mens of door
het water zelf weer gedicht, maar de meeste zijn er nog om te
illustreren, dat het wate:r telkens weer zijn.weg gevonden heeft naar
het land, waar het oorspronkelijk thuis behoorde.
De wielen zijn echter niet het enige, wat van de doorbraken is
overgebleven. Vink heeft in zijn proefschrift reeds een duidelijke
beschrijving gegeven van wat bij, een dijkdoorbraak plaats vindt.
Het water woelt, wanneer de dijk bezwijkt, als regel een diep gat op.
De inhoud van dat gat wordt uitgeslingerd, terwijl ook de rivier
zelf, door het gat stromend, een vaak grote hoeveelheid zand en slib
over het land uitspreidt. Een vaak aanzienlijke oppervlakte cultuur
land kan op deze wijze plotseling bedekt worden door een laag zand
en slib. Wanneer het water gezakt is, valt niet meer het oude land,
maar een barre zandvlakte droog, met ruïneuze gevolgen, voor de
ongelukkige eigenaars van de betreffende percelen. Oude schrijvers
wijzen herhaaldelijk op het feit, dat naast de gevaren voor mens en
dier, juist deze overzanding het grootste nadeel is, dat de dijkdoor
braken veroorzaken. Het, verschijnsel hangt direct samen met het
plotselinge, catastrophale karakter van de dijkdoorbraak. De afzet
tingen, die op deze wijze tot stand komen, passen niet in het normale
beeld van het regime van een natuurlijke laaglandrivier. Met de
uiterwäardgronden moeten zij gerekend worden tot het cultuur
landschap, het door de dijkenbouwende mens veranderde natuurlijke
landschap. Wij willen de door dijkbreuken gevormde afzettingen
aanduiden met de naam overslaggronden.
Alvorens verder te gaan moeten wij enkele opmerkingen maken
over het begrip oeverwal. Zeer in het kort kan men als oeverwal
opvatten de verhoogde oever van een laaglandrivier. Bij deze om
schrijving behoren de overslaggronden, voo£ zover ze langs rivier
dijken gelegen zijn, stellig tot de oeverwallen, aangezien ze bestaan
uit een ophoging van het land langs de rivier. Om misverstand te
voorkomen zou men kunnen spreken van natuurlijke en niet-natuurlijke oeverwallen, waarbij de eerste zouden dateren uit de periode
van vóór de bedijking en de laatste uit de periode daarna. Juister
lijkt ons echter, het begrip oeverwal alleen te gebruiken ter aan
duiding van de verhoogde oever van een natuurlijke laaglandrivier
en de afzettingen, die het gevolg van dijkdoorbraken zijn als over
slag te beschrijven. Op die manier komt het verschil in karakter van
het natuurlijke en het menselijke landschap duidelijk uit.
Een tweede opmerking over het gebruik van de term oeverwal
moge hier ook een plaats vinden. Nu het beeld van het ruggen- en
kommenlandschap tot een groter publiek begint door te dringen,
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hoort men herhaaldelijk de ruggen als oeverwallen aanduiden. Een
oude stroomrug bestaat in principe uit twee oeverwallen en een
dichtgeslibde stroomgeul, al kan de rug ook een meer ingewikkelde
opbouw vertonen. Door dit systeem oeverwal te noemen, schept men
onzuivere voorstellingen.
Wij hadden in het jaar 1943 gelegenheid een begin te maken
met de bodemkartering van de Bommelerwaard. Wel beoogt deze
kartering bodemkundige en daarmede landbouwkundige doeleinden,
maar enkele der verkregen resultaten hebben tevens betrekking op
de geologie van het rivierkleigebied. Tijdens de karteringswerkzaamheden hadden wij gelegenheid de overslaggronden nader te
leren kennen. Daarbij is gebleken, dat zij gewoonlijk rijk zijn aan
grof, scherp rivierzand. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de
wielen tot diep in de ondergrond reiken, welke ondergrond uit
pleistoceen zand bestaat, terwijl de rivier zelf ook het nodige zand
zal hebben aangevoerd. Zeer algemeen bevat de oppervlaktelaag
meer klei dan de diepere horizonten van de overslag, hetgeen be
grijpelijk wordt, wanneer men overweegt, dat het uitstromende water
op den duur kalmer wordt, terwijl het bovendien mogelijk is, dat
latere overstromingen, afkomstig van doorbraken elders, nog enig
slib hebben afgezet. De overslagen, die men op verschillende plaat
sen vindt, kunnen overigens uiteenlopende eigenschappen hebben;
naast grofzandige troffen wij ook wel fijnzandige aan, maar bij
eerste benadering mag toch wel het grove zand als meest opvallend
kenmerk gelden.
De dikte van de door ons in de Bommelerwaard bestudeerde
overslagen overtreft de 1.25 m niet. Van andere plaatsen, b.v. van
Ochten, kennen wij echter wel dikkere overslagen. Hoewel een
ophoging van circa 1 m in het toch altijd enigszins vlakke rivierklei
gebied op zichzelf reeds respectabel genoemd moet worden, mag
tocli worden aangenomen, dat de oorspronkelijke dikte van de over
slagen plaatselijk vaak meer heeft bedragen. Zo lezen wij in de
„Beschreiving van de Stad en Baronnie Asperen" door M. Beek
man, verschenen in 1745, dat in 1658 nabij Asperen een zeer diepe
kolk ontstond, waarbij het uitgewielde zand zo hoog werd opge
worpen, alsof het een duin was. Ook Vink beschrijft de sikkelvorm
van wielzand bij een der kolken langs de Diefdijk. Een dergelijke
sikkel kan men ook waarnemen bij een wiel naast de Meidijk in de
Bommelerwaard, welke sikkel trouwens op de geologische kaart
1 : 50.000 als zodanig is aangegeven.1 )
Wanneer de zandlaag echter al té dik is, hebben de boeren
vaak een gedeelte afgegraven, hetgeen langs de Waal bij over
levering nog wel bekend is en bovendien na de laatste grote door
braak van een rivierdijk (Maas en Waal 1925/26) op ruime schaal
*) Op de betreffende bladen van de Geologische Kaart des Rijks 1 : 50.000
vindt men langs de rivierdijken afzettingen aangegeven met de symbolen
of I 82. Onder deze afzettingen schuilen verscheidene overslagen.
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is gebeurd. Men mag dan ook niet verwachten, dat alle overslagen
nog in hun oorspronkelijke toestand verkeren.
De oppervlakte, die door de overslagen wordt ingenomen, is
aanzienlijk. Langs 12 km dijk tussen Zaltbommel en Aalst troffen
wij 600 ha land aan, dat met een dikkere of dunnere laag pverslag
bedekt is. De gemiddelde breedte van de strook is dus 500 m, in
werkelijkheid 0-1000 m. Het verschijnsel is dan ook van dezelfde
orde van grootte als een natuurlijke oeverwal.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat ook langs bin
nendijken overslagen optreden. De reeds genoemde Diefdijk en
Meidijk leveren daarvan overtuigende voorbeelden. Ja, zelfs langs
verhoogde wegen kan men ze soms aantreffen, zoals langs de Hedelse Achterdijk.
Interessant is de grond van de overslagen. Volgens de gang
bare voorstelling liggen onze rivierdijken op de oeverwal van de
rivier. Uit de oeverwallenkaarten van Pannekoek van Rheden zou
men kunnen afleiden, dat de huidige rivieren alle een oeverwal heb
ben opgebouwd in de tijd voor de bedijking. Voor het door ons on
derzochte gebied, de Bommelerwaard westelijk van Zaltbommel,
kunnen wij dit echter niet bevestigen. Onder de grofzandige over
slag treft men vrij algemeen de zeer zware kleien, vaak met kniklagen aan, die karakteristiek zijn voor de kommen van het rivierklei
gebied. Hieruit blijkt, dat het geen overbodige nauwkeurigheid is on
derscheid te maken tussen het door ons in het bovenstaande tot het
natuurlijke landschap beperkte begrip oeverwal en het begrip
overslag. Tussen Zaltbommel en Zuilichem vindt men nergens een
aanduiding van oude afzettingen van de Waal. Wel zijn bij de
kartering van de Bommelerwaard verscheidene oude stromen met
fraaie offverwallen en diepe, onvolkomen opgevulde stroomgeulen
gevonden, zoals nabij de Nieuwaalse Molen en langs de Drielse
Wetering tussen Delwijnen en Aalst, maar het is wel duidelijk ge
worden, dat de huidige Waal in het onderzochte traject gedurende
de periode voor de bedijking geen rol van enige betekenis heeft
gespeeld. Voorlopige waarnemingen in het westelijJk deel van de
Tielerwaard doen vermoeden, dat men ook daar tevergeefs naar
oude Waalafzettingen zal zoeken. Dit verschijnsel is in goede over
eenstemming met allerlei oude en nieuwe zienswijzen oVer de ge
schiedenis van onze grote rivieren. Er bestaan tal van historische
aanwijzingen.dat de Beneden-Waal eerst een belangrijke tak van
het Rijnstelsel is geworden, nadat doorbraken in het gebied van
Zeeland en de Zuidhollandse eilanden de verbinding met de lage
ebstanden aldaar hadden bewerkstelligd. Deze beschouwing wordt
gewoonlijk tot de theorie van Jessen gerekend, alhoewel onze land
genoot Velsen reeds in de achttiende eeuw het bedoelde verband
heeft aangeduid.
Helaas hadden wij geen gelègenheid, de uiterwaarden van de
Waal nader te onderzoeken. Bij Tuil in de Tielerwaard vindt men
een „klassieke" meander met oeverwallen van een kleinere rivier,
waarvan de voortzetting in beide richtingen onbekend is en die wel
10
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grotendeels in het winterbed van de huidige Waal moet hebben
gestroomd. Wellicht zullen daarvan sporen onder de huidige uiter
waarden kunnen worden teruggevonden.
Overigens staat het vast, dat de uiterwaarden van de BenedenWaal althans ten dele op komklei rusten. Vandaar de zeer grote
kleidiepte, waarvan enkele steenfabrieken de voordelen genieten.
De kommen hebben zich dus in ieder geval nog verder uitgestrekt
dan de huidige dijken, hetgeen het jeugdige karakter van de Be
neden-Waal nog scherper belicht.
Na deze kleine uitweiding over de oorsprong van de Waal
willen wij thans terugkeren naar de overslaggronden. Wij vermeld
den reeds, dat de dikte van de door ons tot nu toe aangetroffen
overslagen in de Bommelerwaard niet groter is dan 1.25 m. Het is
duidelijk, dat ze geleidelijk moeten uitwiggen. In de door ons ge
noemde oppervlakte van 600 ha zijn alle terreinen meegeteld waar
de overslag nog merkbaar is. Het gemakkelijkst is de aanwezigheid
van een dun dek te constateren, indien het op komgronden rust.
Immers, deze zijn van nature zeer zwaar, zodat een bedekking met
slechts zeer weinig zandig materiaal zonder moeite kan worden
vastgesteld. Lastig is echter de herkenning van overslagmateriaal
op oude stroomgronden. Hieronder verstaan wij de hoge, gewoonlijk
zandige afzettingen van de oude riviertakken, de ruggen of stroomruggen, die, zoals in het begin van dit artikel reeds werd opgemerkt,
wel minder nauwkeurig oeverwallen worden genoemd.
Wij vermeldden reeds de aanwezigheid van een aantal tot nu
toe onbekend gebleven oude stromen in de Bommelerwaard en op
verscheidene plaatsen liggen de afzettingen daarvan dicht genoeg
bij de Waaldijk om nog tijdens de dijkdoorbraken te zijn. overzand.
Is de overslag grofzandig, dan is de overdekking ook op stroom
gronden betrekkelijk gemakkelijk te herkennen, maar moeilijk wordt
de situatie, indien de overslag fijnzandig of kleirijk wordt. Het over
slagmateriaal begint dan zeer te gelijken op de natuurlijke oeverwalafzettingen en het gelukt alleen bij een zorgvuldige kartering, de
beide vormingen van elkaar te scheiden.
In het begin van dit artikel wezen wij reeds op het feit, dat de
overzanding van de oude cultuurgronden tot de ernstigste gevolgen
van dijkdoorbraken werd gerekend. Wanneer men echter zou menen,
thans nog barre zandvlakten aan te treffen, dan zou men zich
deerlijk vergissen. Al heelt de tijd niet alle wonden, zoals wij zagen,
in de loop der jaren is het land toch weer in cultuur gekomen en
heeft in het bijzonder de tuinbouw, waarvoor gemakkelijk bewerk
bare gronden nodig zijn, op de zandige overslagterreinen een grote
ontwikkeling gevonden. Vele joverslaggronden zijn inderdaad voor
de grove tuinbouw zeer geschikt, vooral nu de natuurlijke armoede
van deze gronden door een geschikte bemesting gemakkelijk kan
worden goedgemaakt. Op de dikkere overslaggronden vindt men
ook wel boomgaarden.
De dijkdoorbraken van het rivierklëigebied hebben vroeger veel
invloed op het landbouwbedrijf uitgeoefend. Volgens de traditie.
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door énkele oudere schrijvers te boek gesteld, leverde het land na
een dijkdoorbraak dubbele oogsten. (Dit geldt natuurlijk niet voor
het overzande gebied). Hieruit blijkt, dat er ook ver buiten het
eigenlijke doorbraakterrein nog slib werd afgezet, dat een bemes
tende werking op het land uitoefende. Wij zijn er nog niet in ge
slaagd vast te stellen, of deze periodieke opslibbing veel veranderd
heeft aan het natuurlijke landschap. Dat men in de tijd voor de
kunstmest veel practische waarde aan de bemestende werking van
de dijkdoorbraken toekende, staat intussen wel vast. Zelfs hebben
sommigen geijverd voor het slechten van zoveel.mogelijk dijkvak
ken, om zodoende opslibbing te verkrijgen zonder last te hebben van
de gevaarlijke catastrophale doorbraken zelf. Anderen betreurden
het, dat dergelijke plannen in verband met de dichte bevolking niet
in serieuze overweging konden worden genomen.
Men heeft later een andere weg gekozen. Door verzwaring van
de dijken en verbetering van het rivierbed heeft men de dijkdoor
braken, menselijkerwijs gesproken, weten te voorkomen. De kunst
mest moet thans vervangen wat vroeger, ondanks de bedijking, toch
door de rivieren moest worden aangevoerd.
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Summary
7.

Crevasse Deposit Soils

Crevasse deposits are being formed by a burst of levees during
high water in the river. The flood water scours a deep hole at the
landside of the levee. The eroded material, together with sand and
clay from the river are being deposited further inland as a large
fan. The top stratum of these deposits is slightly argillaceous. The
substratum is more sandy.
Crevasse deposit soils have been studied in detail in the „Bom
melerwaard". Here they attain a thickness of four feet.
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On the geological map ( 1 : 50.000 ) they.are indicated as fluviatile sands. They occur commonly on top of natural levee deposits.
West of Zaltbommel, however, they appear on back swamp deposit,
'which occur directly along the river Waal. In this area 600 ha
crevasse deposits have been mapped on a length of 8 miles along
the artificial levee of the Waal.
Crevasse deposits became fertile soils in the course of time.
They are very suitable for horticultural purposes. Orchards occur
on them also.

8, De vernieling van ,de Rijndijk bij Eiden én haar gevolgen
door Prof. Dr C. H, Edelman en Ir F. W. G. Pijls
Overdruk uit: Tijdschrift v. h. Kon. Ned, Aardr. Genootschap,
LXIII, (3), 19, 1946
Na de tragische veldslag bij Arnhem, waarbij de eerste Engelse
luchtlandingsdivisie op de noordelijke Rijnoever ten slotte geen
stand kon houden, is de Betuwe lange tijd front geweest en heeft
daardoor ontzaglijk geleden.
Tot overmaat van ramp besloot de Duitse legerleiding de
Betuwe onder water te zetten ten einde de verdediging *van het Rijn
front te vergemakkelijken, hetgeen onder de bestaande omstandig
heden alleen mogelijk was door de zuidelijke Rijndijk op te blazen.
Daartoe werd een punt uitgekozen, ongeveer vijfhonderd meter be- _
oosten de toen reeds vernielde spoorbrug bij Oosterbeek gelegen.
De plaats bevindt zich even oostelijk van de grens tussen de dorps
polders Driel en Eiden, dus nog juist binnen het. gebied van de
gemeente Eiden. Het valt niet te ontkennen dat de Duitsers deze
plaats met kennis van zaken hebben gekozen. Men raadplege daar
toe de coupure van de rivierkàart van de omgeving van Oosterbeek
die in de bekende Bos-atlas is opgenomen. Men ziet op deze kaart
dat de Rijn op de bovenbeschreven plaats, na een scherpe bocht,
zeer dicht langs de Betuwedijk stroomt. Toen de rivier in het begin
van December 1944 sterk wies, zagen de Duitsers hun kans schoon
om op dit welgekozen punt de dijk op te blazen. Zij deden dit over
een breedte van honderd meter. Blijkens een artikel in hun blad
„West-Kurier" was deze onderneming omvangrijk- en lastig en
waren zij er trots op dat hun deze vernieling zo goed was gelukt.
Inderdaad bulderde het water in de nacht van 3 December 1944
door de grote opening in de dijk Ket land in en in korte tijd moet het
lage gedeelte van de Overbetuwe, beoosten de spoorlijn naar Nij
megen, diep onder water zijn gekomen. De spoordijk bezweek
spoedig op verschillende plaatsen en wel ten Noorden van Eist,
waarna het water zich snel verspreidde tot de bekende linie van
Kesteren tot Ochten, die door de Duitsers was versterkt en aan
vankelijk hun westelijke flank vormde. Deze dijk kon het water
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echter niet keren, zodat het zijn weg westwaarts vervolgde. Het
water stuwde op tegen de westelijke dijk van het kanaal door de
Betuwe. De grondduiker van de Linge onder het Kanaal was ge
sloten en heeft weinig water doorgelaten, die van de Maurikse
Wetering echter kon niet meer gesloten worden, zodat door deze
laatste duiker een aanzienlijke hoeveelheid water in het gebied bewesten het Kanaal is terechtgekomen. Dit water heeft de noordelijke
oeverwal van de Beneden-Linge niet kunnen overstromen, zodat
alleen de kom ten Noorden van deze oeverwal geïnundeerd werd.
Het water werd gestuit door de Aalsdijk, de oostelijke begrenzing
van het gebied van het polderdistrict Buren. Langs deze dijk kwam
het inundatiewater op de Korne en daarmede op de Linge, die,
hoewel sterk gezwollen, aan haar bestemming ten slotte heeft vol
daan.
Naar verluidt zou de geallieerde legerleiding overwogen heb
ben, de Kanaaldijk door een luchtbombardement te vernielen, waar
door het water tot Gorkum zou zijn gekomen en mogelijk ook Buren
en Kuilenburg ondergegaan zouden zijn. In dat geval zou de Betuwe
sneller droog zijn gekomen en zouden de Duitsers uit de Tielerwaard hebben moeten vluchten. Hoe dan ook, de Tielerwaard is
vrij gebleven van de narigheden van inundatie, evenals Buren en
Kuilenburg, al hadden de lagere delen van deze polderdistricten veel
last van kwelwater.
De dijk van het nieuwe kanaal door de Betuwe heeft dus een
belangrijke rol gespeeld, heeft het Westen gered, maar het Oosten
veel dieper onder water gehouden dan vroeger het geval zou zijn
geweest. Dit laatste moet de Betuwnaren wel zwaar zijn gevallen;
blijkbaar hebben zij met de gevolgen van een dijkdoorbraak geen
rekening gehouden, toen zij hun medewerking gaven aan het tot
standkomen van dit kanaal. Hoe fel heeft de Overbetuwe zich
eeuwen geleden geweerd, toen de bekende heer Vijgh de Nederbetuwe wilde beschermen door de .dijk van Opheusden naar Hien
aan te leggen en met hoeveel overtuiging hebben zij de dijk door
gestoken als het hun te pas kwam. Maar de laatste overstroming
van de Betuwe dateerde van 1860 en heeft nauwelijks heugenis
achtergelaten, al getuigen de vluchtschuren bij de oude Betuwse
boerderijen nog van de onzekere bescherming die de rivierdijken
vroeger boden. Zo is het begrijpelijk dat zij de gevolgen van de
aanleg van het Betuwekanaal niet goed hebben doorzien.
De inundatiekaart op nevenstaande pagina is samengesteld aan
de hand van luchtfoto's welke door de geallieerde luchtmacht op
verschillende tijdstippen van het frontgebied zijn gemaakt.
Ter beschikking waren de foto's van de data 12 en 19 Sep
tember 1944, 14 Februari, 14 en 15 Maart, 17 en 19 April 1945. De
schalen van de foto's variëren van 1 : 7.600, 1 : 10.800 en 1 : 11.400.
Voor ons doel waren alleen de foto's na 3 December van belang.
De meeste waarde hadden de foto's van 23 en 24 December 1944
en hieruit is de inundatiekaart samengesteld. Het water had toen
niet meer de allerhoogste stand. Op 23 en 24 December stond de
t
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Betuwe echter nog bijna geheel onder water. Alleen de allerhoogste
terreinen, zoals bij Lent, Oosterhout en Eist, een smal strookje bij
Driel, Heteren, Randwijk en Opheusden, voorts een strook bij
IJzendoorn en Ochten waren toen droog.
Wat flink onder water stond, was gemakkelijk op de foto's als
overstroomd te herkennen. Waar precies de grens van het water
lag was echter minder gemakkelijk te zien. Daarom is aangenomen,
dat wanneer op de luchtfoto de kavelsloten en de greppels duidelijk
te zien waren, het land niet onder water stond. Mogelijk heeft van
het „droge" gebied nog het één en ander dras gestaan. Waar tussen
nat en droog geen grens is getekend, kon zulks niet geschieden,
aangezien van die stroken geen luchtfoto's beschikbaar waren.
Gedurende de vorstmaand Januari 1945 is het overstromings
water sterk gevallen, maar Februari bracht opnieuw hoge rivier
standen, zodat het water opnieuw door het gat bij Eiden naar binnen
stroomde. In de maand Maart was de rivierstand weer zoveel ge
daald, dat het land geleidelijk droog viel. Het gat in de dijk, oor
spronkelijk ongeveer 100 m groot, was door afkalving nog 200 m
aangegroeid, maar is in de zomer van 1945 tijdig gedicht.
De schade die door de inundatie zelf is aangericht, is het
grootst in de nabijheid van het nieuwe kanaal, waar het water
maandenlang meer dan twee meter hoog heeft gestaan. Intussen is
de schade, over het geheel genomen, gering in vergelijking met de
overige oorlogsschade, zoals de vernieling en plundering van talrijke
boerderijen en huizen, het verlies van het vee met inbegrip van de
paarden, de ontelbare bom- en granaattrechters, de mijnenellende en
de onbeschrijfelijke onkruidplaag op het land.
Wanneer de Betuwe weer op dreef komt, hetgeen jaren zal
duren, zal de eigenlijke overstroming weinig indruk hebben nage
laten. In de onmiddellijke omtrek van de dijkvernieling echter zal
zelfs het verste nageslacht het litteken kunnen waarnemen dat de
aan het rivierlandschap toegebrachte wonde heeft nagelaten. Wij
bedoelen het kolkgat dat bij de instroming van het water is ontstaan
en de afzettingen van zand en slib die daarmede samenhangen. In
een artikel in het gedenkboek van Dr Ir P. Tesch, dat als deel van
de „Verhandelingen van het Geologisch Mijnbouwkundig Genoot
schap voor Nederland en Koloniën", Geologische serie, onlangs is
verschenen, heeft één onzer deze afzettingen onder de naam overslaggconden behandeld. Ze waren ook voordien niet onbekend; wij
herinneren aan het zo bekende werk van Vink over de Lekstreek,
waarin de gevolgen van dijkdoorbraken met inbegrip van de daar
door gevormde afzettingen breedvoerig worden besproken. De reden
waarom een bekende zaak met een nieuwe naam opnieuw beschre
ven wordt, is deze, dat uit de bestaande literatuur niemand de indruk
zal hebben gekregen dat de overslagen een werkelijk belangrijk
element in het rivierkleilandschap vormen. Toch is dat zo. De over
slagen volgen in betekenis voor het landschap direct op de bekende
stroomruggen en kommen. Vormen deze beide de grondslag van
het natuurlijke rivierkleilandschap, sinds de mens dijken bouwde zijn
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de overslagen ontstaan, ten bewijze van de onvolmaaktheid van het
mensenwerk.
Men zou kunnen overwegen om de overslagen tot de oeverwal
van de rivier te rekenen. Dit zou in zoverre gemotiveerd kunnen
worden dat de overslag bestaat uit een ophoging van het terrein
dicht bij de rivier. Indien een aantal overslagen naast elkaar liggen,
kan inderdaad letterlijk gesproken worden van een wal langs de
oever van de rivier. Maar tussen deze wal en de rivier ligt de dijk,
die essentieel is voor het verband.
Wij geven er dan ook de voorkeur aan de natuurlijke vormen
van het rivierkleilandschap wel te onderscheiden van de menselijke
vormingen, zoals overslagen, uiterwaarden en andere meer.
Op de bodemkaarten die de nieuw opgerichte „Stichting voor
Bodemkartering" — waarvan de eerstgenoemde der schrijvers van
dit artikel als Directeur fungeert — zal produceren, zijn de over
slagen dan ook afzonderlijk aangegeven. Daarvoor was bovendien
een reden, dat de overslagen, bodemkundig gesproken, een andere
aard vertonen dan de gronden van de stroomruggen. De overslagen
zijn een gevolg van een catastrofe. Het grove zand, uit de diepe kolk
afkomstig, wordt met veel geweld getransporteerd en komt op het
oude land tot afzetting. Men vindt dus later een veelal grofzandig
profiel, rustend op normale rivierklei. Deze situatie, die typisch is
voor overslagen, en bij de natuurlijke stroomruggen nooit wordt aan
getroffen, heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van de
gronden en maakt het land, zo de bovengrond op de duur klei- en
humushoudend is geworden, zeer geschikt voor de tuinbouw. Bo
demkundig gesproken zou het dus niet verantwoord zijn de overslaggronden met de stroomruggronden te vereenzelvigen.
Het niet systematisch onderscheiden van de overslagen heeft
wel enige verwarring in de literatuur ten gevolge gehad. Uit de be
staande ruggen- en kommenkaarten van het rivierkleigebied, zoals
die door Vink en Pannekoek van Rheden zijn gepubliceerd, moet
men de indruk krijgen, dat de bestaande rivieren Rijn en Waal langs
haar gehele loop door oeverwallen worden begrensd. In het gedeelte
van de Bommelerwaard dat thans nauwkeurig onderzocht is, is dit
voor de Waal niet bevestigd. In dit gebied ligt de rivierdijk veelal
op komgrond, terwijl bovendien vaststaat dat de kom nog onder de
uiterwaarden doorloopt. Dit betekent, dat de Waal in het bedoelde
gebied een jeugdige indringster is.
Dc overslagen, die ook hier veelvuldig zijn, hebben de schijn
gewekt van de aanwezigheid van een oeverwal, en het staat nog te
bezien hoe het elders zal blijken te zijn. De karteringen van de
„Stichting voor Bodemkartering" zullen daarover in de eerstvolgen
de jaren uitsluitsel verschaffen.
Van de meeste overslagen in de Bomimelerwaard bestaan reeds
detailkaarten 1:5.000,'die t.z.t. op een schaal 1:10.000 zullen
worden gepubliceerd. Deze detailkartering was^nodig in verband
met de grote verschillen in productiviteit van de overslaggronden uit
een tuinbouwkundig oogpunt. Op deze verschillen zal hier niet
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Foto 1.
Dijkdoorbraak bij Eiden. Zie hfdst. III, 8.
The blown-up dike near Eiden-Oosterbeek See Chapter III 8.
Foto geall. Luchtmacht 14-3- 45. Archief S. v, B.

worden ingegaan, maar het gevolg is geweest dat de medewerkers
van de bodemkartering reeds een aanzienlijke ervaring betreffende
de overslagen en hun eigenschappen hebben verkregen. Wat echter
aan deze ervaring nog ontbrak, was de kennisneming van een
nieuwe en ongerepte overslag in het rivierkleigebied.
De laatste doorbraak van een rivierdijk was die van de Maas
dijk in Maas en Waal in de winter van 1925/26. Destijds had geen
der medewerkers van de bodemkartering reeds belangstelling voor
dit soort vraagstukken.
De dijkvernieling bij Eiden heeft ons dan ook voor het eerst in
staat gesteld een ongerepte overslag in het riviergebied in ogen
schouw te nemen, en wij willen in dit artikel een en ander over onze
bevindingen mededelen. Wij kunnen dit doen aan de hand van een
luchtfoto, die door de geallieerde luchtmacht op 14 Maart 1945 is
genomen en die bij dit artikel is afgedrukt. De foto laat allereerst
een aantal vernielingen zien, zoals de resten van de spoorbrug, en
enige afgebrande boerderijen. Voorts ziet men het gat in de dijk.
Door de zuiging van het instromende water is een aantal schepen
meegesleurd en ten dele ver landinwaarts gestrand. Enkele schepen
bevinden zich zover landinwaarts, dat ze op de foto niet meer zicht
baar zijn. Naar verluidt had het in de bedoeling van de Duitsers
gelegen de schepen nabij de resten van de vernielde spoorbrug tot
zinken te brengen, om zodoende de waterstand op de Rijn nog op te
voeren. Anderen spreken dit tegen. Hoe het zij, de schepen zijn het
gat ingezogen en moesten worden afgebroken. Maar wat op de foto
het meest opvalt, zijn de witte zandvlagen die over het land zijn
uitgespreid. Zij zijn langgerekt in de richting van het stromende
water en zijn gescheiden door geulen. De zandvlagen vormen dus
als het ware de flank van de banen waar het water het snelst heeft
gestroomd. Men ziet ook dat het zanddek naar buiten scherp be
grensd is. De helling van het zanddek is aan de zijde van de geulen
flauw, maar aan de buitenzijde steil. Op enkele plaatsen bedraagt
deze laatste helling 45°. Zo is het bv. aan de Oostelijke uitloper
waar een schip hoog op het zand zit, in het Zuiden en Zuidwesten.
Bij ons bezoek hadden allereerst de zandvlagen onze aandacht.
De oppervlakte van de oostelijke uitloper wordt gevormd door grint,
gemengd met afgeronde stukken baksteen en andere resten van de
boerderij waarvan men op de foto, onmiddellijk ten Oosten van het
gat, nog de grondvorm kan herkennen. Op deze barre zand- en
grintvlakte was in September 1945 nog maar weinig onkruid aan
geslagen. De westelijke zandvlagen zijn voornamelijk uit zand
samengesteld, hoewel hier en daar het grint in fraai gestroomlijnde
slierten aan'de oppervlakte ligt. De dikte van het zanddek was
nergens meer dan 60 cm. Waar de foto grijze tinten laat zien is het
zanddek echter belangrijk dunner.
De geulen hadden onze bijzondere belangstelling, aangezien wij
die bij de ons goed bekende oudere overslagen nergens zo mooi
hadden waargenomen. De voornaamste geul begint in het gat, en is
op dé foto goed te volgen langs een donker gekleurde zone, waar
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geen greppels in het land meer zichtbaar zijn. Daar is de boven
grond over een dikte van circa 30 cm weggespoeld, „afgelopen" zegt
men op het land. De geul splitst zich dan in verscheidene armen, die
in iets zuidwestelijke richting tussen de zandvlagen doortrekken.
Merkwaardigerwijze is daar van afspoeling geen sprake meer. Ter
wijl de snelheid van het water zo groot was, dat zelfs grint niet tot
afzetting kon komen en ter zijde op en in de zandbanken werd ge
deponeerd, is de ondergrond ongerept gebleven. Wij vonden hier
onze ervaring bevestigd dat de overslagen veelal op de oude cultuur
grond liggen, zonder dat deze veel sporen van verwoesting vertoont.
Tevens is het nu ook duidelijk waarom wij bij onze onderzoekingen
van oude overslagen zo weinig van de geulen hebben bemerkt.
Wordt de overslag later weer in cultuur genomen, dan raken deze
geulen door egalisatie en grondbewerking weer met zand opgevuld,
zodat men er weinig of niets van terugvindt.. Alleen in de nabijheid
van de kolken laten de geulen een blijvend spoor achter. Dit vonden
wij elders ook. Men kan deze uitgeslepen geulen beschouwen als
een zeer veel ondiepere voortzetting van de kolk.
Te midden van de krans van zandvlagen ziet men een perceel,
waarin de greppels nog een tamelijk normaal aanzien hebben. Dit
perceel is niet afgelopen en slechts door enkele' centimeters zand
overdekt geraakt. Het water gleed hier over de oude grasmat zonder
onheil te stichten. Vink beschreef dit verschijnsel reeds van de wiel
aan de Diefdijk.
Buiten de scherpe grens van het zanddek is nog fijner materiaal
tot afzetting gekomen. De grens van dit slibdek, dat gemiddeld 5 cm
dik is, hebben wij nog niet vastgesteld. Deze kleiige overslag strekt
zich minstens uit tot aan de Eldense Zeeg, die op de grens tussen
de polders Eiden en Eist loopt.
Bij een wandeling over het gebied van de catastrofe vallen nog
een aantal grote kleibrokken op. Ze zijn afkomstig uit de kolk en
bestaan uit de bekende uiterst zware kommenklei, waarin een veenlaagje is ingesloten. Deze kommenklei bewijst dat ook hier een
oeverwal van de Rijn ontbreekt. Op de kaart van Pannekoek van
Rheden ziet men trouwens op dit punt de kom tot aan de dijk reiken,
zodat onze waarnemingen ditmaal slechts het reeds bekende be
vestigen.
Bij ons onderzoek bleek ten slotte nog dat dit terrein reeds
vroeger door een overslag is opgehoogd. Deze is afkomstig van een
wieltje, dat thans nog onland is en dat op de foto als een zwarte
strook tussen dé spoordijk en de dijkvernieling van 1944 zichtbaar
is. Het wordt door een kwelkade omgeven. Deze oude, eveneens
grofzandige overslag heeft een dikte van weinige centimeters en
wigt naar het Oosten uit. Dit oude zanddek heeft de zware onhan
delbare kommenklei tot een voor bouwland bruikbare grond ver
beterd.
De overslag van Eiden moge voor de bezoeker interessant zijn,
voor de grondgebruiker is hij een ramp. Het zand is zo grof en
dor, dat het land voor de landbouw thans onbruikbaar is. Zou men
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het gebied aan zijn lot overlaten dan zou er op den duur een wilgen
pas ontstaan, althans op die plaatsen waar het zanddek niet te dik
is. In September 1945 bevonden zich op dergelijke plaatsen reeds
talrijke jonge wilgenplanten. In vroegere eeuwen zou het zo gegaan
zijn. Toen werd dergelijk land vrijgesteld van dijklasten en werd
het tot een wildernis. Op die manier kwam er echter humus in de
grond. Brak de dijk elders nog eens door, dan kwam er allicht wat
slib op het zand. Werd het ten slotte weer in gebruik genomen en
werden er nieuwe sloten gegraven, dan kwam er met de slootgrond
nog wel wat klei op het land. Zo ontstond uit de barre zandwoestijn
op de duur tuingrond.
Wie zou echter thans een eeuw of langer willen wachten,
alvorens uit de nieuw gevormde overslag iets bruikbaars ontstaat?
Niemand denkt daaraan. Het zand zal worden afgegraven en wel
licht nog goed te pas komen als metselzand. Het grint wordt uitgehord en eveneens gebruikt. Alleen daar, waar weinig zand ligt,
zal men het laten zitten; voorts denkt men er iets van achter te
laten op die plaatsen waar de bovengrond wel iets lichter kon zijn
dan hij voorheen was. Het afgelopen land in de geul nabij het gat
zal met grond moeten worden opgehoogd. Zo zal er heel wat werk
moeten worden verricht alvorens de beide landbouwers wier land
getroffen werd, weer als van ouds kunnen boeren. Deze werkzaam
heden vinden plaats voor rekening van de dienst Landbouwherstel
en worden door de Nederlandsche Heide Maatschappij uitgevoerd.
Is dit werk voltooid, dan zal er van de thans zo fraaie overslag niet
veel meer over zijn, al zal de opmerkzame waarnemer steeds de
sporen van het onheil terugvinden in de aanwezigheid van grof
rivierzand in de oppervlaktelaag. Voorts zal het kolkje tot in lengte
van dagen getuigen van de rampzalige oorlogswinter 1944-1945.
Summary
8. The Destruction of the Rhine Dyke at Eiden and its
Consequences
The crevasse deposit soils in the river clay area in central
Holland are described by Prof. Edelman in chapter III 7 (see
page 142).
These soils, formed as a result of the bursting of a dyke, are
of great importance to our horticulture. In this article a recent
bursting near Arnhem is described. The Rhine-dyke was blown up
on December 3, 1944 by the Germans, which led to the inundation
of a large part of the Betuwe (see sketchmap, made according to
aerial photographs of the Allied Airforces). A sandy crevasse
deposit was formed by the bursting, which is pictured on the aerial
photograph in this article. The enormous power of the water dug
out a deep hole in the soil and some ships^toere driven far inland.
The picture (page 153) shows the different sandfans and water
channels. On some places about 2 feet of rather coarse sand has
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been laid down, which is now dug off. In previous centuries many
crevasse deposit soils have been formed. At first they must have
been infertile. In the course of centuries they became fertile, due
to deposition of fine silt and humus caused by later floods and the
growth of wild plants.

9. De bodemkartering van de Betuwe
1
door
Ir F. W. G. Pijls.
Overdruk uit: „De Betuwse fruitteelt herleeft", een serie lezingen.
Uitgeverij Veenman, Wageningen 1946.
Na een algemene inleiding vervolgt schrijver met:
Van welke principes wordt nu uitgegaan bij de bodemkartering?
Voorop staat dat een bodemkaart inzicht moet geven in de meer
blijvende eigenschappen van de grond, voorzover deze van belang
zijn voor de landbouw in de meest uitgebreide zin des woords. Die
eigenschappen dus, welke het minst aan verandering onderhevig
zijn. Daartoe behoren in de eerste plaats de mechanische samen
stelling of de korrelgrootte-verdeling, dus de gehalten aan zand, klei
of leem; vervolgens het humusgehalte; verder het al of niet aan
wezig zijn van grote hoeveelheden koolzure kalk; en ten laatste de
hoogteligging en de waterhuishouding.
De eerste eigenschappen, dus het gehalte aan klei of leem en
koolzure kalk, worden niet alleen van de bovengrond bestudeerd,
maar ook van de diepere lagen. Het maakt immers een groot ver
schil of men een kleigrond heeft, die b.v. tot op 1 m diepte dezelfde
samenstelling houdt, of dat op, laten we zeggen, een halve meter
een laag taaie blauwe klei voorkomt, die zo goed als geen water
doorlaat. En dit maakt weer een groot verschil met een kleigrond,
die op een halve meter diepte overgaat in scherp zand. De bodem
kartering, zoals die tot ontwikkeling is gebracht door Dr Oosting
en Prof. Edelman, werkt dan ook niet alleen met het begrip grond'
soort, maar gaat uit van het begrip bodemtype. Het begrip grond
soort is bij allen bekend en heeft betrekking op de mechanische
samenstelling van de grond. Wanneer men het heeft over zand,
zavel, klei of leem dan heeft men het over grondsoorten. Een bodem
type is echter heel iets anders. Een bodemtype is nl. een grond
met binnen bepaalde grenzen eenzelfde, bepaalde profielbouw, men
zou kunnen zeggen eenzelfde opeenvolging van dezelfde lagen. En*
de profielbouw van een grond is niet alleen een kwestie van grond
soort, maar ook van andere factoren. Er zijn er reeds énige genoemd.
Op de bouw van het bodemprofiel is allereerst de grondsoort van
invloed. En dit niet alleen van de bovengrond, maar ook van de
diepere lagen. Een kleigrond met op ongeveer een halve meter diepte
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een làag blauwe, taaie klei is van een ander type dan zo'n zelfde
kleigrond zonder die laag, ook al zijn de bovengronden van deze
gronden vaak hetzelfde. Toch vertonen ze dan voor de cultuur heel
andere eigenschappen. De bouw van het profiel wordt verder be
paald door het gehalte aan koolzure kalk in de verschillende lagen.
Verder is de hoogteligging van betekenis, vooral in verband
met de waterhuishoudingskwestie, zoals de waterhuishouding van de
grond zelf. Men kan ook hoge gronden hebben met tijdelijke over
last aan water. Denk b.v. aan de kwelbanen.
Tenslotte zijn de vegetatiegeschiedenis en de invloed, die de
mens in de loop der tijden gehad heeft op de grond, van grote be
tekenis. In een gebied als de Betuwe • spreekt de invloed van de
vegetatiegeschiedenis niet zó tot de verbeelding, maar is daaren
tegen duidelijk te constateren in zand- en veengebieden. Een
bodemtype, dat in deze streken vooral onder invloed van de mens
is tot stand gekomen, is moorgrond. Men treft die aan op percelen,
in welks namen het begrip woerd of zwartenhof enz. voorkomt.
Een zeer goed kenmerk voor het vaststellen van het bodem
type is de kleur van de grond. Bruine kleuren wijzen b.v. op een
goede ontwatering en goede doorluchting. Roodbruine en oranje
kleuren duiden in dit gebied op periodieke wateroverlast, denk b.v.
aan de kwelbanen en de zgn. roodgronden. Roestvlekken en -vlek
jes in de bovengrond of op een bepaalde diepte geven het peil aan
tot waar het grondwater- wel eens stijgt. Grijze kleuren in rivier
kleigronden wijzen op absolute wateroverlast en luchtgebrek. Hoe
grijzer een grond des te slechter is het gesteld met de ontwatering
en de doorluchting.
Er zijn dus tal van factoren, die de bouw van het bodem
profiel bepalen. Wanneer al deze factoren nu eens theoretisch met
elkaar zouden worden gecombineerd, dan zouden er alleen al in
het rivierkleigebied misschien wel enkele honderden bodemtypen
mogelijk zijn. Het maken van bodemkaarten zou dan een vrij hope
loze en kostbare geschiedenis worden. Gelukkig is dat niet het
geval. Veel van deze factoren en kenmerken komen vaak groeps
gewijze gecombineerd met elkaar voor. Zo gaat hoge ligging van
een grond in het rivierkleigebied vaak samen met een vrij grote
zandigheid, een zeker gehalte aan koolzure kalk, een bruine kleur
en een goede ontwatering. Lage ligging gaat vaak gepaard, met
zware, zure grond, die kalkloos en grijs van kleur is en een slechte
waterhuishouding heeft. Op deze manier komen we toch tot een
beperkt aantal bodemtypen. Het gecombineerd voorkomen van be
paalde kenmerken brengt verder met zich mee, dat het mogelijk is
de verschillende bodemtypen in het veld met zeer eenvoudige mid
delen vast te stellen. Daartoe worden gaten gegraven of geboord
tot 1 m à 1,25 m diepte en de grond, die uit deze gaten komt, wordt
op gezicht en gevoel beoordeeld en het bodemtype kan dan bijna
altijd met de nodige zekerheid worden bepaald.
De vraag is nu, is het maken van een bodemkaart van een of
ander gebied nu toch nog niet een ingewikkelde zaak, omdat de
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verschillende bodemtypen die daar voorkomen willekeurig over
dat gebied verspreid liggen? Neen, dat is het niet. Er zit een be
paald systeem in de verbreiding van de bodemtypen, die in een
streek voorkomen, de bodemtypen liggen altijd op een bepaalde
manier gerangschikt in een gebied. Het karteren wordt dus weer
wat vereenvoudigd wanneer men in staat is het systeem op te
sporen, volgens welke de verbreiding der bodemtypen plaats heeft.
Dit opsporen is ook weer niet zo moeilijk. Het blijkt nl., dat het
systeem van verbreiding der bodemtypen verband houdt met de
manier, waarop een streek is ontstaan en de krachten, die bij de
vorming van die streek een rol hebben gespeeld. Zo heeft een
gebied, dat b.v. is gevormd door en onder invloed van de rivieren,
zijn typische rangschikking van bodemtypen. Hetzelfde geldt voor
een streek, die onder invloed heeft gestaan van de zee.
En nu iets over de bodemkartering in de Betuwe. Welke
bodemtypen kunnen hier worden verwacht en hoe zijn deze ver
spreid?
De Betuwe dan en ons hele rivierkleigebied dankt zijn tegen
woordige vorm aan een wordingsgeschiedenis, die ongeveer 10.000
jaar geleden een aanvang nam. In die tijd eindigde de vierde ijstijd,
w;elke we hier in Europa hebben gekend. De rivieren hadden in die
ijstijd opgehouden te bestaan. Wat nù het rivierkleigebied is, was
toen een gebied van zandgronden dat te vergelijken is met de
tegenwoordige Achterhoek. De Betuwe lag toen een meter of vijf
hoger dan tegenwoordig. Toen het ijs van de vierde ijstijd ging
afsmelten kwamen grote hoeveelheden water vrij, die hun weg
naar zee zochten langs wat tegenwoordig onze grote rivieren zijn.
Het water stroomde zó snel, en had zó'n kracht, dat een groot
gedeelte van de hiér aanwezige zandgronden werd weggeslagen en
weggespoeld. Alleen hier en daar bleef een eilandje van die oude
zandgronden gespaard, dat zó hoog boven de omgeving uitstak, dat
het in latere tijd niet meer met klei kon worden bedekt. De be
kendste van deze eilandjes zijn" Rijkerswoerd onder Eist, de plaat
sen waar eens de boerderijen Baal en Heuvel onder Bemmel ston
den en Valburg. Waarschijnlijk zijn er meer, maar deze zijn niet zo
bekend. Het water behield echter niet die snelheid en kracht, die
het in staat gesteld hadden hier grote hoeveelheden zand weg te
spoelen. Deze werden geregeld minder met als gevolg, dat op de
duur hier niets meer wegspoelde, integendeel, hier iets gebracht
werd en wel de grond, die tegenwoordig in het rivierkleigebied
voorkomt.
Het afzetten van de tegenwoordige gronden door de rivieren is
verder op een zeer typische manier gebeurd. Een en ander is na
tuurlijk begonnen in de tijd, toen er hier nog lang geen dijken waren
en moet als volgt worden voorgesteld. In de zomer bij normale
wateraanvoer stroomden de rivieren rustig in hun bedding binnen
de oevers en er gebeurde verder niets. In voor- of najaar bij grote
wateraanvoer bleven de rivieren vaak niet binnen hun oevers
stromen maar overstroomden het land. En bij deze overstromingen
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belonken dan rivierklei en rivierzand, welke het water meevoerde.
Want wat is immers het geval? Zo gauw als de rivier buiten haar
oevers treedt is het water zijn snelheid voor een groot gedeelte
kwijt en is daardoor minder in staat iets mee te voeren. Wat het
zwaarste is en dat wat het bij de sterk verminderde stroomsnelheid
niet mee kan nemen, bezinkt al direct op en vlak bij de oevers. Het
lichtere materiaal, het fijne slib dus, wordt nog een eind meege
nomen en bezinkt pas naarmate het water zijn stroomsnelheid
steeds meer kwijt raakt. Dicht bij de stroombedding of stroomdraad
kwam dus het meer zandige materiaal tot bezinking en verder af
het fijnere slib, dus de zware klei. Met het zandige materiaal kwam
verder het schelpgruis, dat door het water meegevoerd werd, tot
bezinking. Het zandige materiaal bij de stroombedding is daardoor
vaak kalkhoudend tot kalkrijk, terwijl de zware klei absoluut kalkloos is. Wanneer men dus met zijn rug naar een tegenwoordige
of vroegere stroombedding gaat staan en men loopt van die stroom
bedding af, dan loopt men eerst over zeer zandige kalkhoudende
klei en hoe verder men zich van die rivier verwijdert, des te minder
zandig, zwaarder en zuurder wordt de klei.
Zoals reeds gezegd, gebeurde een en ander toen er nog geen
dijken lagen. De rivieren konden toen net stromen zoals ze maar
wilden en deden dat dan ook, met als gevolg, dat ze meerdere
malen haar stroombedding verlegden. Bovendien stroomden er
toen geen drie rivieren, maar deze hoofdrivieren hadden meerdere
zijarmen. Al die oude stroombeddingen en zijtakken kan men
tegenwoordig herkennen aan de zandige oevers, welke vroeger
door deze rivieren en hun zijtakken gevormd werden. De toestand
heeft zich vooral in het oostelijke gedeelte van ons rivierkleigebied
zó ontwikkeld, dat die zandige oevers of oeverwallen, zoals men
ze gedoopt heeft, lager gelegen gebieden omsluiten, waarin de
zware klei tot bezinking kwam. Deze lagere gebieden heeft men
de naam kommen gegeven. Ons hele rivierkleigebied bestond dus
vóór de bedijking uit een stelsel van hoger gelegen oeverwallen,
die een aantal lager gelegen kommen omsluiten. Hier en daar
steekt dan een eilandje van de oude zandgrond door dit landschap
omhoog.
De oeverwallen waren de bij uitstek geschikte plaatsen waar
de Batavieren zich vestigden. Van de oeverwallen af is het rivier
kleigebied in cultuur genomen. Hier treft men dan ook de meeste,
oude cultuurplaatsen aan met de zwarte moorgronden. Met de
vorming van de oeverwallen en kommen was de vormingsgeschie
denis van deze streken echter nog niet afgelopen. In de 12e en 13e
eeuw is men begonnen met de bedijking en probeerde men de
rivieren binnen bepaalde banen te houden. De rivieren lieten zich
echter niet zo maar dwingen. De dijken waren aanvankelijk niet
sterk genoeg en ook door andere oorzaken braken de dijken her
haaldelijk door. Men heeft kunnen vaststellen dat tot het midden
der vorige eeuw er geen tien jaar voorbijgingen zonder dat hier of
daar een dijk doorbrak. Maar deze dijkdoorbraken nu brachten een
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nieuw element in het landschap, de zgn. overslagen. Op het ogen
blik dat zo'n dijk doorbrak stortte het water zich met donderend
geweld over het land en kolkte daar een groot gat uit. De grond
uit dit gat, klei, zand en grint, werd een eind verder weer neer
geslagen. Men kreeg op die manier vlak bij de dijkbreuk over
slagen van meestal zeer zandig en vaak grindhoudend materiaal
over de oude grond. In vroeger tijden, toen er nog geen H,eide Mij.
bestond, was het ondoenlijk die grote hoeveelheden zand te ver
wijderen. Men liet deze aan hun lot over en zo langzamerhand ont
wikkelde er zieh een wilgenbosje op. Hierdoor kwam humus in de
grond en misschien één of twee geslachten later werd het bosje
gerooid en de overslag in cultuur gebracht. De bekendste over
slagen zijn die bij Huissen, Oosterhout en Ochten. Er zijn er na
tuurlijk nog veel meer. De jongste is die van Driel, maar waar
schijnlijk zal deze ook het kortste bestaan leiden.
Tegelijk met de bedijking begon behalve de vorming van de
overslagen ook nog de vorming van een ander element in het
rivierkleigebied, namelijk die van de uiterwaarden aan de buiten
kant van de dijken. De afzettingen hierop zijn velerlei. Ze bestaan
meestal uit zandig materiaal, dat rijk is aan kalk en organische stof.
Evenals de overslagen liggen ook de uiterwaarden op oudere
grond. Na de bedijking heeft men wel eens moeten wijken voor
het water en heeft men een dijk wel eens moeten verléggen, meer
landwaarts in. Dat is b.v. het geval tussen Eiden en Driel. De Rijn
moet daar vroeger noordelijker gestroomd hebben, terwijl zijn
tegenwoordige bedding vlak langs een kom ligt.
In het rivierkleigebied kunnen nu, gelet op de wordingsge
schiedenis, de volgende elementen onderscheiden worden: uiter
waarden, overslagen, oeverwallen, kommen, oude zandgronden en
oude cultuurgronden.
Van deze elementen nu is Prof. Edelman uitgegaan toen hij de
bodemtypen moest vaststellen en indelen, welke in de Bommelerwaard en het hele rivierkleigebied voorkomen.
Prof. Edelman heeft de volgende hoofdindeling gemaakt van
de in het rivierkleigebied en dus ook in de Betuwe te verwachten
bodemtypen:
I. Uiterwaardgronden, die in de uiterwaarden voorkomen.
II. Overslag gronden, die afkomstig zijn van dijkdoorbraken.
III. Stroomgronden, die op de oeverwallen te verwachten zijn.
IV. Komgronden, die in de kommen voorkomen.
V. Oude zandgronden, die op de eilandjes van de oude zand
grond voorkomen.
VI. Oude cultuurgronden, die sterk onder invloed van de mens
tot stand gekomen zijn.
VII. Diverse onderscheidingen. Hierbij zijn ondergebracht on
landen, vergraven gronden enz.
Zoals reeds naar voren gebracht, is de indeling in zeven van
Prof. Edelman een hoofdindeling. Ieder der zeven onderscheidingen
omvat meerdere typen.
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De uiterwaardgronden zijn nog niet nader onderzocht, dus
daar is de indeling nog niet van bekend.
De overslaggronden zijn b.v. ingedeeld naar de zwaarte.
Waarschijnlijk onderscheidt prof. Edelman hier reeds vijf typen.
Verder wordt nog ingedeeld naar de dikte. Er wordt b.v. apart
aangegeven of een overslag dikker of dunner is dan 50 cm. In dit
laatste geval wordt dan ook de ondergrond vermeld. Het is immers
een groot verschil of dit stroom- of komgrond is.
De stroomgronden worden verder ingedeeld naar het al of niet
voorkomen van scherp zand op geringer diepte. Denk hier b.v. aan
de heischenen. Verder wordt gelet op het voorkomen van storende
klei- of fijnzandlagen in de ondergrond.
De komgronden worden weer ingedeeld b.v. naar de dikte
van de bruine bovengrond. Er zijn komgronden, die nog enkele
decimeters bruine grond bevatten, er zijn er ook die van boven
direct al grijs zijn en dus slecht doorlucht zijn. Verder worden deze
gronden ingedeeld naar het al of niet voorkomen van blauwe klei
lagen. Deze laatste zijn zeer nadelig voor de waterbeweging in
deze gronden.
Welke eigenschappen hebben de besproken typen nu voor de
cultuur in het algemeen en voor de fruitteelt in het bijzonder?
De uiterwaardgronden zijn de beste. Het zijn jonge gronden
en deze zullen dus nog veel voedingsstoffen bevatten. Over het
algemeen zijn ze zandig, kalkrijk en rijk aan organische stof. Door
dat ze toegankelijk zijn voor overstromingen zijn ze nagenoeg alleen
in gebruik als weiland.
Overslaggronden zijn bij uitstek geschikte tuinbouwgronden.
Ze zijn licht, dus makkelijk bewerkbaar, ze zijn kalkhoudend, dus
nooit zuur. De waterhuishouding van deze gronden is meestal
ideaal voor de tuinbouw. In het voorjaar zijn ze gauw droog en
dus ook gauw warm, waardoor het mogelijk is vroege gewassen
te verbouwen. Ze zullen verder niet gemakkelijk uitdrogen, door
dat ze op een zwaardere ondergrond liggen, die uit stroom- of wel
uit komgrond bestaat. De meeste centra van groenteteelt zijn dan
ook op overslaggronden tot ontwikkeling gekomen, denk b.v. aan
Huissen en Oosterhout in de Betuwe en Groessen en Oud-Zeve
naar in de Lijmers. Ook wanneer de laag overslaggronden dun
wordt levert de teelt van groenten nog geen bezwaar op. Met
fruitteelt moet men dan echter voorzichtig zijn. Ervaringen hebben
uitgewezen, dat appels op dunne overslag het na verloop van jaren
laten zitten, omdat ze dan met hun wortels in de meestal zeer zware
ondergrond terecht komen. Pruimen en kleinfruit, die een veel
oppervlakkiger wortelgestel hebben, willen het op deze gronden
nog wel doen.
De stroomgronden zou men de ideale fruitgronden kunnen
noemen. Ze liggen hoog, zijn zandig, worden naar beneden lichter,
zijn meestal goed ontwaterd en zijn kalkhoudend. De beste fruitbedrijven worden dan ook op deze gronden aangetroffen. Onder
zoekingen in Amerika hebben, blijkens de lezing van Ir de Bakker,
li
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Rijkstuinboüwconsulent in Zeeland, in 1942 voor de „Nederland-"
sehe Pomologische Vereeniging" in Utrecht gehouden, uitgewezen,
dat op de bodemtypen, welke naar onderen lichter worden, zoals dat
ook bij stroomgronden het geval is, de opbrengsten aan fruit en de
groei het beste waren. Hiervan zijn de heischenen natuurlijk uit
gezonderd. Deze worden naar onderen ook wel lichter, maar ver
anderen in dor zand.
De komgronden hebben tegen wat de stroomgronden voor
hebben. Komgronden liggen laag, zijn zwaar en worden naar onde
ren zwaarder, ze zijn kalkloos en meestal zeer zuur* en zijn slecht
ontwaterd. Hierop wijst de grijze kleur van deze gronden. Behou
dens enkele hogere stukken, waar misschien nog enkele decimeters
bruine grond op zit en die dan in gebruik zijn als bouwland, zijn
de komgronden in gebruik als weiland. Meestal is dat weiland zeer
slecht. Voor fruitteelt zijn de komgronden in het algemeen sterk af
te raden. Behalve de bovengenoemde slechte eigenschappen hebben
ze nog de slechte hoedanigheid dat ze naar onderen zwaarder
worden. Nu zal men tegenwerpen, dat op komgronden toch wel
boomgaarden voorkomen, die er nog wel aardig uitzien. Dan rijst
echter de vraag: wat kost dat allemaal? Meerdere gevallen zijn be
kend, dat men een jaar of tien à twaalf bezig is geweest op derge
lijke gronden een boomgaard aan het groeien te krijgen. Wanneer
men dan een kostenberekening gaat opmaken, krijgt men al vast
een zeer hoge post aan rente in rekening te brengen. De fruitprijzen
moeten dan al zeer behoorlijk zijn wil men niet zonder verlies
werken. Wanneer er straks weer scherp moet worden geconcurreerd
om het fruit afgezet te krijgen, dan is de overtuiging gewettigd, dat
de bedrijven op komgronden de eerste klappen krijgen. Men zit dan
enerzijds met hoge kosten en anderzijds met lage opbrengsten.
Daarbij komt dan nog dat de bedrijven op komgronden eerder te
kampen zullen hebben met nachtvórsten dan op de hogere gronden.
Dit is eensdeels het gevolg van het feit, dat komgronden, doordat
ze nat zijn, in Mei nog erg koud zullen zijn en andersdeels van het
feit, dat komgronden laag liggen, waardoor de koude lucht daar
ook nog naar toe zal zakken. Het geeft in ieder geval te denken dat
gedurende de laatste jaren, ondanks de hoge fruitprijzen, er toch
nog bedrijven op komgrond van eigenaar verwisseld zijn. De nieuwe
eigenaren waren dan meestal geen Betuwnaren.
De oude zandgronden zijn meestal in gebruik als huisperceel
of bouwplaats van een boerderij. De bomen, die er groeien, doen het
over het algemeen best, vooral pruimen.
Tenslotte nog iets over de oude cultuurgronden. Dit zijn de
gronden, die het langst in cultuur .zijn. Ze zijn vaak kunstmatig op
gehoogd. Ze hebben meestal een zwarte kleur. Deze is niet zozeer
afkomstig van een hoog humusgehalte dan wel van de toestand,
waarin de humus verkeert. De humus van deze moorgronden rea
geert basisch en is meestal verzadigd met stoffen als kalk, magne
sium en kali. Ondanks de verzadiging met kali vertonen bessen op
deze gronden vaak randjesziekte, hetgeen een gevolg is van kali
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gebrek. Dit Vindt zijn oorzaak dan niet in een te laag kaligehalte,
want bij onderzoek blijkt meestal, dat dergelijke gronden vaak twee
maal zoveel kali bevatten als volgens de geldende normen voldoende
is. De oorzaak is gelegen in het abnormaal hoge fosforzuurgehalte
van deze gronden. Men treft soms fosfor-citroenzuurcijfers aan van
tegen de 600. Hierdoor wordt de kaliopname bemoeilijkt. Ondanks
de hoge kalicijfers moet men toch op dergelijke gronden kali be
mesten.
In het voorgaande is het een en ander meegedeeld over de
bodemkartering in het algemeen en die van de Betuwe in het bij
zonder. In enkele woorden kan het nut van bodemkartering naar
voren gebracht worden.
Wanneer bodemkaarten goed worden opgenomen en samen
gesteld kunnen ze worden gebruikt als basis, waarop allerlei cultuur
maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Men kan ze gebruiken bij
ruilverkaveling, herverkaveling, het maken van ontwateringsplannen,
streekplannen, dorpsuitbreidingsplannen, land- en tuinbouwbestemmingsplannen, enz.
Het ligt dan ook voor de hand, dat bij het ontwerpen van aller
lei plannen, welke verband houden met de wederopbouw van de
Betuwe in zeer sterke mate rekening zal worden gehouden met de
resultaten van de bodemkartering.
Summary.
9. Soil Survey in the „Betuwe"
After a general introduction to soil survey and its development,
the author describes some simple principles underlying soil survey
and gives a description of the principal soil-types in the river clay
area of the Betuwe. The general classification of these soils was
already described in preceding publications and summaries.
Some general remarks are made for a m(5re detailed classi
fication of the principal soil-types.
The crevasse deposit soils have been subdivided after the
structure of these soils, the thickness of the layer and the sub soil on
which they have been deposited.
. The creek soils are subdivided on account of the occurrence
of more or less coarse sand-layers in the top soil and the occurrence
of clay layers or fine sand layers in the sub soil, which layers have a
great influence upon the water supply of the creek soils.
The hasin soils are subdivided according to the thickness of the
brownish top, soils, the greyness of the sub soil and the occurrence
of impervious layers of clay (,,knik"soils).
For the soils of the river fore-lands a detailed subdivision has
not yet been worked out.
The crevasse deposit soils are pre-eminently suited to horti
culture, because of their very good water-condition, their ease of
cultivation, their lime-status and their quick warming in the spring.
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The creek soils are principally the ideal fruit-growing soils but
agriculture may occur too. The soils are sandy with a good watercondition and a good lime-status and with increasing depth they
become more sandy.
The basin soils are poorest; their low lime-status, low situation
and great percentage of clay make them only suitable as pasturelands.
The old pleistocene islands are used as arable lands, or houses
and farms have been build upon them.
The soils which have been cultivated throughout the ages have
been heightened since then and are characterized by a very high
percentage of humus, a black colour of the profile to about two feet
and a very high percentage of phosphate (P citr. to 600).
This very high percentage of phosphoric acid hampers the
taking-up of potassium so that the crops may give phenomena of
potassium deficiency.

10.

Over de kwel als oorzaak van dijkdoorbraken
door H. C. van Schaik, Heteren
Hoofdopzichter bij de Stichting voor Bodemkartering

Overdruk uit: Mdbl. v. d. Landb. Voorl. Dienst 3 (19 en 26), 1946
Bij mijn verkenningen van de „overslaggrondén" van de
Betuwe was mijn uitgangspunt steeds een waay, wiel of kolk, zoals
die ontstaat, wanneer een dijkbreuk een overstroming van de
Betuwe veroorzaakt. Door zo'n dijkbreuk stroomt het water met
geweld naar binnen en ter plaatse ontstaat een waay of kolk, zoals
deze gaten in de Over-Betuwe meestal aangeduid worden.
Men kan de overstromingen in drie groepen verdelen:
A. Toen de dijken nog niet de huidige hoogte hadden, kon het
water bij zeer hoge rivierstanden op de laagste plaats over de dijk
stromen. Door de val naar beneden woelde het water binnendijks
een gat uit, waardoor een stuk van de dijk over de kop sloeg en een
grote kolk kon ontstaan.
B. Als de grote rivieren na een vorstperiode begonnen te
kruien, vormden zich soms ijsdammen, waardoor het water opge
stopt werd en plotseling sterk ging wassen. IJsschotsen beukten de
dijk, kruiden elkaar aan, schoten over de dijk heen, een stuk van
de kruin van de dijk meenemend, totdat de dijk bezweek en een
doorbraak ontstond. Ook deze doorbraken veroorzaakten een kolk.
C. Ook kunnen dijkdoorbraken ontstaan op kw'elbanen en
kwelplekken. Aan dit soort dijkdoorbraken wil ik hier speciaal de
aandacht schenken, aangezien het mij voorkomt, dat de mogelijkheid
daartoe nog steeds bestaat en het gevaar in de toekomst nog zal
toenemen.
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Er zijn in de Betuwe zeer veel kwelbanen. Deze kwelbanen
zijn ondergrondse zandige banen, waardoor bij hoge rivierstanden
water naar binnen dringt. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Bij
zeer lage rivierstanden laten zij het binnenwater door, waardoor de
sloten van het laatste water worden beroofd.
Zo komt het, dat na een regenperiode tijdens lage rivierstanden
het water op sommige plaatsen in de Betuwe niet wil blijven staan
en de sloten droog blijven, terwijl op andere plaatsen aardig water
in de sloot komt.
Omgekeerd ziet men, dat in eên droge periode, maar tijdens
hoog buitenwater, hooggelegen gronden door hun natte, drassige
toestand niet te bewerken zijn.
Wanneer nu het binnenwater laag en het buitenwater zeer
hoog staat, geven deze kwelbanen veel water, de zgn. kwel, door.
Aan de voet van de dijk neemt men dan de „sprungen" waar,
waaruit het water met kracht omhoogspringt, terwijl het zand met
zich voert. Dit zand wordt aan de buiten- en onderkant van de dijk
weggeperst en hierdoor wordt de voet van de dijk verzwakt.
Tot de taak van de dijkwacht behoort, na te gaan of er
„sprungen" aanwezig zijn, die gevaar voor de dijk opleveren. Eerst
zijn deze „sprungen" zo dik als een pink; wanneer ze doorwerken
worden ze zo dik als een pols, om tenslotte zo'n omvang te krijgen,
dat ze fataal worden. De dijk wordt door het uitvloeien van steeds
meer zand ondermijnd en begint te verzakken om vervolgens door
de drang van het rivierwater over de kop te worden geduwd. De op
deze wijze ontstane kolken zijn meestal zeer diep en vrij groot.
Kwelbanen en kwelplekken vindt men niet alleen langs de
dijken, doch zij vertonen zich ook in het hartje van de Betuwe. Deze
plekken openbaren zich op dezelfde manier als boven uiteengezet.
Ook bij droog weer kan men de waterstand zien stijgen; op andere
tijden kan men het water zien wegzakken, niettegenstaande de stu
wen in de tochtsloten gesloten zijn. Zeer duidelijk zijn ze waar te
nemen bij sterk vriezend weer. Door de hogere temperatuur van hét
kwelwater vormt zich op de kwelplaatsen geen ijs, zolang de kwel
aanhoudt. Valt de rivier en houdt de kwel op, dan bevriest het water
ter plaatse wel, om reeds de volgende dag hol ijs te vertonen, aan
gezien het water daar zo snel zakt. Onder het eerste ijsoppervlak
vormt zich op ongeveer 20 cm diepte wel weer opnieuw een ijskorst.
Sloten, die veel kwelwater afvoeren, bevriezen ook niet gemak
kelijk en vertonen, na reeds lang dichtgevroren te zijn, bij wassend
buitenwater vaak op eens de zgn. „windgaten".
Daar de Rijn en de Waal in waterstand weinig verschillen, kan
men in de Betuwe ni.et nagaan of een kwelplek met de Rijn of met
de Waal of met beide rivieren verband houdt. Anders is het bv. in
de Bommelerwaard, welke door de Maas en de Waal wordt be
grensd. In Zuilichem aan de Waal treft men kwelplekken, waar het
water met dat van de Maas op en neer gaat.
Om de binnendijks gelegen kolken'of waayen treft men steeds
kweldammen aan. Deze kweldammen houden het water vast en
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daardoor stijgt de waterstand binnen de kweldam. indien kwel op
treedt. Volgens de wet der communicerende vaten wordt de kwel
hierdoor tegengegaan. Zelfs om reeds gedempte kolken trof ik nog
kweldammen aan, waardoor ik kon opmaken, dat er een kolk of
waay geweest was, hetgeen door de aanwezigheid van overslaggrond nog bevestigd wordt.
Ook vindt men kwelkaden, indien op geringe afstand van de
dijk kwelderige gronden voorkomen. Of men deze in vroegere jaren
heeft aangelegd om de dijk te beschermen, dan wel om de kwel vast
te houden en zodoende de waterlossingen te ontlasten, heb ik niet
kunnen ontdekken.
Op grotere afstand van de dijk vindt men'nog wegen, die zich
als oude kwelkaden kenmerken.
De Betuwe zal beter ontwatérd worden, iets waar reeds jaren
naar is uitgezien. Hierdoor zal het waterpeil aanmerkelijk dalen,
vooral wat betreft de van ouds bekende zeer hoge waterstanden.
Deze hoge waterstanden werden veroorzaakt door sterke-neerslag in
najaar, voorjaar of winter, op tijdstippen, waarop de verdamping
zeer gering en de ontwatering gebrekkig is, maar ook door het op
treden van kwel. En juist dat optreden van kwel is een factor, die
zeer veel aandacht vraagt in verband met het ontwateringsplan voor
de Betuwe. Doordat het waterpeil zal dalen, zal de kwel sterker
worden en zal van de dijken, die de Betuwe voor overstromingen
moeten vrijwaren, meer worden geëist.
Men zal streng toezicht moeten houden op de aanwezige en
nog aan te leggen kweldammen, zodat tijdens hoge rivierstanden
geen duikers of blaffers in deze dammen worden geopend, waardoor
het kwelwater aan de voet van de dijk zou worden afgevoerd. Daar
door zullen minder eisen aan de dijk worden gesteld en zal minder
water door de betreffende installaties behoeven te worden verwerkt.
Bij een onderzoek op het Ambtshuis, dat op heden gevestigd
is in huize „de Hucht" te Eist (O.B.) bleek; dat het Polderdistrict
Over-Betuwe niet over een legger der kwelkaden beschikt. Dien
tengevolge kan de Dijkstoel niet, althans zeer moeilijk, de rechten
doen gelden, zoals die in het rivierpolderreglement omschreven zijn
ten aanzien van werken die, gezien hun aard en ligging, duidelijk als
kwelkaden aangemerkt dienen te worden.
Anders is het gesteld in de polder van Herwen en Aerdt. Daar
blijkt wel een legger van kwelkaden te zijn en wordt na de over
stroming in 1926 aan deze werken de hand gehouden, volgens de
bepalingen, vastgelegd in voornoemd reglement. Tijdens verken
ningen, verricht in deze polder, sprak ik met verschillende personen,
waaronder ooggetuigen vàn de laatste- doorbraak in 1926. .Naar
aanleiding van déze gesprekken lijkt het mij gewenst het volgende
neer te schrijven.
Sinds 1820 was in deze polder geen dijkbreuk meer voorge
komen. De polder werd oorspronkelijk bemalen door een stoom
gemaal, waarnaast later een electrische installatie werd geplaatst.
In 1924 werd de bemaling vol-electrisch en kon, bij een rivierwater-
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stand van M,65 m -|- A,P., zoals in 1926, het water in de polder
nog gehouden worden op 11,30 m -|- A.P., een prestatie, waarop
de machinist van de polder zeer trots was. Juist deze macht echter,
heeft naar mijn mening de overstroming teweeg gebracht. De kwel
heeft daardoor zoveel kracht gekregen, dat het volgende gebeurde.
Hoewel het reeds drie dagen droog weer was geweest en de
machines 150 m3 water per minuut verwerkten, daalde het peil in
de polder niet. De polder is 700 ha groot, bestaat uit goede klei
grond en de door kwelbanen doorsneden dijk is 3 km lang. Op een
plaats, waar al eens vroeger een kolkjendoor kwel was ontstaan,
begon de kwel hevig te werken. Aangezien dat onder de bestaande
tegendruk van het water niet kon worden gestelpt, werd het steeds
erger, totdat de dijk ter plaatse verzwakte, brak en over een lengte
van 80 m over de kop sloeg. Op de kwelbaan werd door het binnen
stromende water een gat gezogen van 15 m diepte.
Dit uitgezogen zand is verspreid geraakt over ongeveer 3 ha
grond in de onmiddellijke omgeving van de doorbraak, ter dikte
van 0—50 cm. Onder een zandlaagje van 5 cm was de rogge zelfs
nog gestikt. Het was schraal klapzand en is later van de percelen
af gekard en in gaten bij boerderijen weggestopt.
Na dit ongeval is aan de teen van de dijk een kleidek aan
gebracht ter breedte van ruim 20 m en ongeveer 1 m dik. Volgens
mijn mening was het beter geweest een kleikist te maken van 1 m
breed en 3—5 m diep op die plaatsen, waar de dijk aanmerkelijk
kwel doorgeeftt^De juiste diepte kan door boringen worden vast
gesteld.
Zeer zeker zou het gewenst zijn bij de ontwatering van de
Over-Betuwe dergelijke kleikisten toe te passen om zodoende de
kwel te bekisten, waar zulks nodig is. Wel zullen hieraan enige
kosten verbonden zijn, maar met de moderne machines zullen deze
kosten van dien aard zijn, dat zij economisch verantwoord zijn. De
uitvoering van deze werken zou meer garantie geven voor de dijken,
minder hinder van kwel op de landerijen veroorzaken en de ont
wateringswer ken ontlasten.
Door het verwaarlozen der bestaande kwelkaden zijn binnen
deze kaden bomen geplant, ja, zelfs huizen gebouwd. In Angeren
zou men het haast een dorpskom kunnen noemen. Zou men deze
kweldammen alsnog op een legger plaatsen en volgens de voor
schriften gaan beheren, zo zouden daardoor onmogelijke toestanden
ontstaan. Door het aanleggen van een bekisting wordt voor die
plaatsen voordeel verkregen.
Door de door mij bedoelde bekistingen zal de Betuwe geenszins
vrij van kwel komen, maar gevaar en overlast zal daardoor be
zworen kunnen worden.
De bekisting zou moeten worden aangelegd aan de buitenkant
van de dijk, ongeveer 5 m uit de teen, welke afstand minstens 1 m
kleidek zou moeten dragen. De in te brengen kleiaarde zou geen
grofzand en maximaal 20% fijnzand mogen bevatten en dient goed
vastgestampt te Worden.
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Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de doorbraak in de polder
van Herwen en Aerdt niet heeft plaats gevonden daar, waar de Rijn
zich door de nauwte tussen de dijken van Pannerden en Doornen
burg moet heenwringen, maar ver van de stroom aan de beneden
kant van de- polder, daar waar de gesteldheid van de ondergrond,
dit veroorzaakte.
Doordat het water van onderen opkwam heeft het volgens de
verklaring van ooggetuigen geen vruchtbaar slib achter gelaten,
welk slib de enige schadevergoeding van de natuur voor een dijk
breuk is.
Tijdens het opnemen van de hoge waterstanden in de Betuwe
in Februari 1946 is mij van verschillende sprungen er één opge
vallen, welke door de fotograaf en tekenaar der Stichting voor
Bodemkartering, de heer R. Hey, fotografisch is vastgelegd.
Deze sprung bevindt zich in de oude Rietkolk te Heteren. Deze
zgn. Rietkolk te Heteren is een stuk onland van plm. 3 ha groot,
omgeven door een zeer goede kweldam, waarin een blaffer is aan
gebracht, welke afgesloten kan worden. Wordt nu de waterstand
van de Rijn hoog, dan wordt deze blaffer dicht gezet en afgesloten.
Dit onland is zeer kwelderig. Door de aanwezige sprungen-kwelt het
water, totdat het practisch even hoog staat als het buitenwater.
Weliswaar laat de zeer zanderige ondergrond der kwelkade kwel
door, doch een stand van IJ/2 m water op de sprungen gaat de
werking dezer sprungen sterk tegen.
Toen het water op de rivier voldoende gezakt was en de blaffer
met toestemming van jde Voorz.-Poldermeester ingevolge art. 453
van het Rivierpolderreglement van Gelderland geopend werd en
het kwelwater ter plaatse afvloeide, werd daar, niettegenstaande
deze tegenwerking, een sprung aangetroffen, die een zandheuvel
had opgegeven van plm. 5 m3. Dit toont foto no. 1 aan. Op de
achtergrond dezer |foto ziet (men de Rijnbandijk en links een ge
deelte van de kwelkade, welke het onland der Rietkolk omgeeft en
het kwelwater vasthoudt. Op de voorgrond ziet men de hierboven
omschreven zandheuvel, welke opgekweld is.
Op foto no. 2 is duidelijk waar te nemen, dat alles rustig ver
lopen is, doordat het kwelwater opgestopt is geworden. Toen het
kwelwater vrijgegeven werd door het openzetten van de blaffer, is
nog een weinig afgevloeid door de duidelijk waar te nemen geul uit
de krater van deze sprung.
Op foto (no. 3 is de stand van het water Sn de krater van deze
sprung nog duidelijk waar te nemen. Deze stand is gelijk aan die
van de Rijn. Ook toont deze foto zeer ^duidelijk enige veenresten,
welke door de kwel met het zand opgegeven zijn.
Foto !no. 4 geeft een overzicht van de situatie in 'de oude Rietkolk te Heteren.
Doordat de Dijkstoel reeds van ouds de noodzakelijke kwel
kade ter plaatse heeft aangebracht en steeds goed heeft doen onder
houden, is de oppervlakte der zgn. Rietkolk weliswaar nog steeds
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Foto 1. Sprung in de
oude
Rietkolk
te
Heteren

Fig. 1 en 2.
A
„sprung", a well of
sandboil, near the
river Rhine at' Hete
ren in the Betuwe.

Mi

Foto 2. Alles is rus
tig verlopen door het
opstoppen van het
kwelwater
De foto's zijn uit het foto-archief van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en gemaakt door R. Heij

Foto 3. De stand van
het water is duidelijk
waar te nemen. Men
ziet entige veenresten
welke door de kwel
zijn opgegeven
Fig. 3. The level of
the water in the
„sprung" is the same
as that of the river.
Some parts of peat
from the subsoil can
be seen in the hole.

Foto 4. Overzicht
van de situatie in de
oude Rietkolk te Heteren
Fig. 4. The sandboil
area, which is sur
rounded by a second
dike.
AH photographs are taken after the falling of the water. During the high water
about 3 feet water covered this plot.

onland, doch de toestand van de Rijndijk daar ter plaatse is niet
verzwakt en deze sprung heeft tot op heden geen fatale gevolgen
veroorzaakt.
De door mij omschreven waarnemingen, welke hier fotografisch
zijn vastgelegd, tonen de noodzakelijkheid van de kwelkaden aan.
Weliswaar zijn wateropstoppingen, waardoor de gronden onland
blijven, bij bestrijding van de wateroverlast tegenstrijdigheden in
het ontwateringsplan van de Betuwe, doch het zal thans duidelijk
zijn, dat zij noodzakelijk zijn.
Het aanleggen van waterafvoerende sloten voor kwel, welke
aan de eisen voldoen om de kwelgronden van wateroverlast te vrij
waren, zullen een ramp voor de Betuwe veroorzaken.
Door snelle afvoer van kwelwater zal het optreden van de
kwel verergeren, zodat deze waterafvoerende sloten nooit voldoende
capaciteit zullen/hebben of krijgen. Behalve dit is er nog het feit, dat
de sprungen, doordat ze steeds harder gaan werken, de ban dijk on
dermijnen, totdat deze geheel bezwijkt en een overstroming plaats
vindt. Dat dit niet denkbeeldig is toont de aanhaling van het geval
van Herwen en Aerdt hierboven op blz. 16$. Zoals daarin om
schreven is zal alleen door het aanbrengen v§n kleikisten buiten
dijks en wel op geringe afstand van de teen van de dijk juist op die
plaatsen waar de kwel het sterkst optreedt en de cultuurtoestand der
Betuwe dusdanig is, dat geen kwelkaden kunnen worden aangelegd,
zonder fatale gevolgen overlast van kwelwater worden gekeerd.

Summary.
10.

„Sandboil" as the cause of dykeburstings

Dyke burstings in the Dutch river clay area can come into
existence in three ways, namely:
a) The water-level in the river can be so high, that water floods
over the dyke. The dyke is destroyed by the fall of the water.
b) In win ter-time ice-dams can be formed in the river; then the
water is dammed up and ice-floes pass across the top of the dyke
and destroy it.
c) Through very pervious sand-layers in the sub soil of the dyke
the water may pass into the riverclay area at high water-levels
in the river. Then the dyke is undermined and finally bursts.
The last cause of dyke burstings is dealt with here, because up
to now there has hardly been given any attention to this pheno
mena.
Often,one can observe, that after periods of a high water-level
in the river, so-called „sprungen" spring up behind the dykes. These
are spots where the water from the pervious sand layers in the
sub-soils breaks through to the surface. „Sandboil" may be found
too at a great distance from the river, sometimes causing much
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nuisance to the farmers. In winter the water in the ditches does not
freeze at places, where „sandboil" occurs.
By constructing a second dyke around the „Sprungs" the rising
water itself gives a counterweight and only a little area is flooded.
The author points out that a quick removal of the water makes con
ditions worse, because more water will pass under the river dyke,
undermining its sub soil. Improvement is possible by placing a layer
of clay in the foot of the dyke in order to cut off the pervious
channels.

11.

De watergangen in het rivierkleigebied, welke vooral kwel
afvoeren
door Ir F. W. G. Pijls

Overdruk uit: Maandbl. v. d . L a n d b . Voorl. Dienst 3, (26), 1946
In zijn artikel "over: „De kwel als oorzaak van dijkdoorbra
ken" !) beschrijft de heer H. C. van Schaik hoe in dè Betuwe (en
in het gehele rivierkleigebied, Sehr.) ondergrondse zandige banen
voorkomen, waardoor bij hoge rivierstanden water naar binnen
komt. Dit zijn de zgn. kwelbanen.
Is op zon kwelbaan een rivierdijk ingelegd, dan is het gevaar
niet denkbeeldig, dat op zo'n kwelbaan bij hoog buitenwater een
dijkdoorbraak plaats heeft, doordat het kwelwater het zand onder de
dijk wegperst, waardoor deze verzakt en tenslotte over de kop slaat
met als gevolg een dijkdoorbraak.
Dit soort dijkdoorbraken schijnt in vroeger tijden zeer veel te
zijn voorgekomen.
Bij de overzichtskartering van de Betuwe is ons herhaalde
malen gebleken, dat op plaatsen, waar oude stroombeddingen, met
aan weerskanten oeverwallen, onder de overslaggronden vandaan
komen, veel dijkdoorbraken hebben plaats gehad. 2 )
M.a.w. de dijk moet hier vroeger dwars over een oude rivier
loop met zijn stroombedding en zijn oeverwallen aangelegd zijn. De
oeverwallen zijn dan de zandige banen geweest, welke als kwel
banen hebben gefungeerd en die oorzaak waren van de dijkdoor
braak.
Wanneer langs een rivierdijk een kwel, waay of kolk (meestal
zijn er minstens twee vlak bij elkaar gelegen: Haalderen, Ooster
hout, Ochten), met de er bij behorende overslaggronden wordt aan
getroffen en van onder de overslag een oude stroombedding met aan
1)

Zie hierboven, Hfdst. III, 10.
Voor de begrippen stroombedding, oeverwal en overslaggrond zie: C. h.
Edelman, Overslaggronden. Hfdst. III, 7.
2)
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weerskanten een zandige oeverwal te voorschijn komt, dan kan men
aannemen, dat men in het verloop van deze oude rivierloop ,de kwelbanen en -plekken moet zoeken.
Liggen verder in of naast de oude stroombedding weteringen,
leigraven of sloten, dan zijn het deze, die kwelwater afvoeren. Dit
is o.a. het geval met de Rietgraaf in Oosterhout. Het is bekend,
dat de overslaggronden o.a. bij Haalderen, Oosterhout en Ochten
in het voorjaar toevoer krijgen van kwelwater. Dit is dus geheel in
overeenstemming met de hier ontwikkelde theorie.
Verder is natuurlijk kwel te verwachten op plaatsen,, waar
oude rivierbeddingen van onder de dijken naar binnen komen, maar
waar nog geen dijkdoorbraken hebben plaats gehad.
Tenslotte komt kwel voor op plaatsen, waar in de tegenwoor
dige rivierbedding het diluvium aan de oppervlakte komt.
De conclusie uit het hier besprokene is dus dat, afgezien van
hetgeen van Schaik in zijn artikel zegt over het herkennen van
sloten, welke kwelwater afvoeren, deze bij voorkeur te zoeken zijn
in het verloop van oude stroombeddingen, welke van onder de dijken
het land binnen komen.
De vraag hoe men van deze wetenschap gebruik moet maken
bij het maken van afwateringsplannen voor het rivierkleigebied blijft
hier in het midden.
Het is namelijk helemaal niet zeker of men rigoureus kwelwater moet gaan aïvoeren in' verband met het gevaar voor dijkverzwakking.
Summary.
11.

Underground Watercourses in the River Clay Area and
„Sandboil"

Referring to the preceding article by H. C. van Schaik, the
author points -eut that the present river crosses often abandoned
channels, which consist of natural levees and between them the old
river-bed. The artificial dykes of the presejit river cross at certain
points the pervious sand strips of the *Ôld channels. It is at these
places exactly, that „sandboil" can now be found, because the old
banks consist of coarse sand, and they form no obstacles to per
colating water. Dyke burstings have often occurred at these places,
and one finds here now the so-called „kolken", places where the
soil has been washed away by dyke bursting. The crevasse deposit
soils can be found in the immediate surroundings. „Sandboil" occurs
too on places where the Diluvium occurs at the surface.
If plans for a better drainage of a river clay area are made,
the above mentioned phenomena have to be taken w^ll into account.
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12.

Katteklei

door Prof. Dr C. H, Edelman
Overdruk uit: Groenten en Fruit 32 en 33 van 14 en 21 Febr. 1946
Het woord katteklei is een scheldwoord. Een boer of tuinder
scheldt zijn grond niet spoedig uit, want de grond is het uitgangs
punt van zijn bestaan. De als katteklei aangeduide gronden hebben
dan ook veelal bijzonder slechte eigenschappen; ze vormen vaak
een hinderpaal of een ergernis voor de grondgebruiker. Niet steeds
wordt de naam katteklei voor dezelfde slechte bodemgesteldheid
gebruikt, maar in de meeste gevallen heeft de term betrekking op
de slechtste vorm van zeeklei, die bekénd is. Ook in de wetenschap
pelijke wereld is de weinig parlementaire uitdrukking katteklei in
gebruik voor de bedoelde vorm van zeeklei, leder, die in het zeeklei
gebied werkzaam is, dient de katteklei te kennen en daarom leek
het ons goed, in dit blad een artikel aan de katteklei te wijden.
Katteklei is een zure tot zeer zure klei, die gekenmerkt is door
de aanwezigheid van gele vlekken van het zuur reagerende ijzer
sulfaat. Wie deze gele kleur eenmaal kent, zal er zich nooit meer
mee vergissen. Dat de klei zuur is, blijkt natuurlijk direct uit het
grondonderzoek; men vindt pH's van 5 en minder, zelfs van 2—3.
Nog zuurdere kleigronden komen in Nederland en ook elders niet
voor. Een enkele maal ligt de katteklei direct aan de oppervlakte,
b.v. op plaatsen, waar de bovengrond is afgegraven. Is ze dan zo
zuur als boven werd aangeduid, dan groeit er zelfs geen onkruid op
het land. Meestal bevindt de katteklei zich echter op enige diepte,
b.v. onder de teelgrond, die dan veelal als een zwarte veenachtige
grond is ontwikkeld. Op het oog ziet de bovengrond er dan soms
vrij normaal, ja, soms goed uit. De zure ondergrond verraadt zich
dan, zodra men gewassen verbouwt, die hoge eisen aan het kalkgehalte van de grond stellen, b.V. bieten of erwten. Spruitkool is op
dergelijk land gevoeliger voor knolvoet dan op goedr land. Komt de
katteklei pleks- of strooksgewijs voor, dan ziet men deze plekken
of stroken vaak zeer .duidelijk in een bietengewas afgetekend.
Neemt de katteklei in een perceel een groot oppervlak in, dan kun
nen feitelijk geen bieten worden verbouwd. Boomgroei, ook van
vruchtbomen, ondervindt op katteklei bezwaren. De boomwortels
dringen niet in de zure ondergrond door. Nabij boerderijen in kattekleigebièden kan men vele kwijnende vruchtbomen vinden. Er is
overigens rn deze gebieden niet veel fruitteelt.
Soms wordt de deklaag van de katteklei gevormd door een
slechte droge vaste veenlaag, die op vele plaatsen als veenbonk
wordt aangeduid. Een dergelijke-veenlaag is weinig minder zuur
dan de onderlftjgende katteklei. Dergelijke zeer zure veenbonkgronden öemen moeilijk vocht op en zijn dan ook zeer droog. In
het dagelijks leven heten zij dode gronden. Er bestaan meer soorten
droge veengronden en men behoeft slechts aan turf te denken om
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zich voor te kunnen stellen hoe een veenbonk er in het uiterste geval
uitziet. In de droogmakerijen van Zuid-Holland komt de veenbonk
vrijwel steeds voor als deklaag op katteklei. Ze behoren bij elkaar,
wat wij nog nader zullen toelichten, wanneer wij het over het ont>
staan van de katteklei zullen hebben.
Tuinbouw op katteklei.
In de droogmakerijen vindt men ook wel tuinbouw op katteklei.
In dergelijke gevallen is de deklaag gewoonlijk van goede hoedanig
heid en dikker dan normaal, zodat men van de slechte ondergrond
althans in het begin geen last heeft. De zwarte stikstofrijke grond
is gemakkelijk bewerkbaar en bovendien zeer groeizaam. Toch is
de tuinbouw op deze gronden niet erg op zijn plaats, want bestaat
het bedrijf wat langer en moet men dieper in de grond gaan werken,
dan komt de slechte zure grond naar boven en beginnen moeilijk
heden zonder eind. De grote hoeveelheden kalk, nodig om de zure
katteklei te neutraliseren, kunnen desnoods nog wel worden aan
gevoerd, maar bij iedere diepere grondbewerking moet opnieuw ge
kalkt worden, terwijl bovendien de zware klei de bewerkbaarheid
van de tuingrond zeer bemoeilijkt. Als tuinbouwbedrijven in de
droogmakerijen slechte bedrijfsresultaten opleveren, dan is de katteklei daarvan als regel de oorzaak.
•
Op een aantal plaatsen vormt de slechte katteklei slechts een
# dunne laag en vindt men onder de katteklei kalkhoudende klei of
kalkhoudende zavel. Is de door katteklei ingenomen oppervlakte niet
te groot en de slechte laag niet te dik, dan kan men de katteklei
wegspitten en kan men althans een tweede steek van goede samen
stelling verkrijgen. De grond wordt dan evengoed als elders, waar
de katteklei ontbreekt. Alvorens tot deze diepere grondbewerking
over te gaan, kan men met zoutzuur, dat overal te koop is, nagaan,
of de ondergrond flink opbruist. Men weet dan ook precies, hoever
men met het wegspitten van de slechte klei moet gaan.
Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt, dat ook vaak
kalkarme kleilagen worden aangetroffen, die niet bijzonder zuur zijn,
hoewel ze toch met zoutzuur geen opbruising geven. Vaak is een
dergelijke laag als ondergrond onaangenaam, omdat de kalkarme
klei het water onvoldoende doorlaat. Er komen echter ook kalkarme
ondergronden voor, die weinig moeilijkheden veroorzaken. Bij het
grondmonsteronderzoek blijkt dan, dat de pH bevredigend is. Om
welke reden men ook gaat verdelven, zoutzuur is daarbij steeds een
belangrijk hulpmiddel, dat weinig kost en ernstige fouten kan voor
komen. Men vermijde steeds, slechte lagen naar boven te brengen.
Het middel zou erger zijn dan de kwaal.
Na de uiteenzetting over de nadelen en bezwaren van de katte
klei willen we nog even ingaan op het ontstaan van deze merkwaar
dige grondsoort. Hoe is hét mogelijk, dat de veelal zo vruchtbare
zeeklei zo slechte eigenschappen kan aannemen? Uit het onderzoek
van de katteklei op vele plaatsen van Nederland is gebleken, dat
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katteklei geen zeeklei maar
een brakwaterklei is. In zout
en in zoet water kan geen
katteklei ontstaan. Steeds is
de katteklei geheel doorgroeid met rietwortels. Riet
groeit niet in zout water.
Wel kan riet in brak water
groeien. Ook vindt men het,
zoals ieder weet, in . zoet
water. Maar in zoet water
ontbreekt een andere factor,
die nodig is voor het ont
staan van de katteklei en wel
het sulfaat, dat in zeewater
vrij veel voorkomt. Brak
water is verdund zeewater.
Is het zoutgehalte door de
vermenging van zout water
met zoet water laag genoeg
geworden om rietgroei mo
gelijk te maken, dan ontstaat
een toestand, waarbij het
sulfaat in de moerasbodem
Kattekleiprofiel in een Zuid-Hollandse
tot zwavelijzer wordt gere
Droogmakerij
duceerd, terwijl de kalk uit a. meermolm of bagger;
het zeeslib wordt opgelost b. veenbonk;
door de weelderige rietgroei. c. katteklei met gele vlekken van ijzersulfaat
langs rietwortels;
In de oorspronkelijke moe d. goede
kalkhoudende soms zwavelige klei.
rastoestand vindt men dan
een zwartblauwe klei, ge Profile with „katteklei" in reclamations in the
province of Zuid-Holland.
heel doorgroeid met rietwor
tels. Ook de echte zeeklei is a) peaty mud
in de oorspronkelijke toe- b) a layer of dry, firm peat
with yellow streaks of ferrous
stand blauw, maar die bevat c) „katteklei"
sulphate along the old root-channels
geen rietwortels en is ook d) calcareous clay, sometimes sulphuric.
niet beroofd van zijn kalk.
Op de afzetting van de bedoelde kleilagen in het gebied van
de Zuid-Hollandse droogmakerijen is een veenvorming gevolgd,
waardoor de blauwe zee- en brakwaterkleien vele eeuwen in hun
moerastoestand bewaard zijn gebleven. Het veen is later door men
senhanden weggebaggerd en de klei vormde in de veenplassen de
bodem.
Toen de drooglegging van de 'plassen volgde, kon voor het
eerst na vele eeuwen lucht in de blauwe kleilagen doordringen. En
toen gingen de kalkhoudende zeekleilagen zich onderscheiden van
de kalkarme brakwaterkleien met hun vele rietwortels. Zuur waren
de brakwaterkleien toen nog in het geheel niet. De ontginners
hebben dan ook het ongeluk veelal niet zien aankomen. Dit bestond
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hierin, dat het zwavelzuur, dat ontstond door de aanraking van het
zwartblauwe zwavelijzer met de lucht, in de kalkrijke zeekleiafzet
tingen, geneutraliseerd werd door een deel van de aanwezige kalk
en het onschadelijke gips vormde, terwijl de brakwaterkleien tot
deze neutralisatie tengevolge van hun' kalkarmoede niet in staat
waren. In deze kleien ontstond het zure gele ijzersulfaat en vaak
nog vrij zwavelzuur, dat' aaiïleiding gaf tot zo zure gronden, dat
het land „grauw van ellende" zag, zoals oude schrijvers mededelen.
Wie een kavel trof met veel katteklei was verloren, terwijl de buur
man, die het beter getroffen, had, zijn bedrijf gestadig vooruit zag
gaan. Zo is de ene droogmakerij puik geworden en de andere op de
huidige dag nog arm. Gelukkig lag op de katteklei vaak nog een
behoorlijke zwarte grond, samengespoeld op de bodem van de veen. plas en kon er nog groeizaam, zij het mineraalarm grasland ont
staan. Maar op andere plaatsen hadden de verveners de onderste
laag van het veen, het toen nog slappe rietveen, laten zitten, omdat
het ongeschikt was voor de bereiding van baggerturf. Het was te
sponsachtig en zou de turf doen scheuren.' Maar dat slappe rietveen
bevindt zich juist boven de brakwaterkleilagen, aangezien het riet
daar oorspronkelijk welig had getierd. Het slappe rietveen droogde
hard op en werd bijna zo zuur. als de ondergrond van katteklei. Zo
komt het dat veenbonk en katteklei bij elkaar behoren, al zijn er ook
plekken, waar de verveners de gehele veenlaag hebben meegenomen
en de katteklei alleen het zwarte bodemproduct van de veenplas
boven zich kreeg.
Dat de zuurheid inderdaad is opgetreden als gevolg van de
toetreding van lucht, kan men prachtig zien aan de gele vlekken van
het zure ijzersulfaat, die men speciaal vindt langs de oude riet
wortels. Langs deze banen is de lucht geleidelijk in de grond door
gedrongen.
Het vrije zwavelzuur spoelt op den duur wel uit de grond weg.
Daarmede verdwijnt de ergste bron van zuurheid. Maar het gele
-ijzersulfaat, dat de bekende gele vlekken vormt, is onoplosbaar en
maakt de grond ook zuur, zij het natuurlijk veel minder dan het
oplosbare zwavelzuur. Hoe zuur een katteklei is, kan dus op het
oog niet direct worden gezegd. Wie het weten wil, moet maar een
grondmonster opzenden naar de proeftuin te Naaldwijk of, zo het
om landbouwgronden gaat, naar het Bedrijfslaboratorium voor
grondonderzoek te Groningen.
Bii de bodemkartering, die thans door de Stichting voor Bodemkartering wordt uitgevoerd, wordt de katteklei zorgrvuldig op de
kaarten aangegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de
aard van de deklagen, aangezien die veel invloed kunnen uitoefenen
op de beoordeling van de grond, vooral wanneer ze een behoorlijke
_ dikte hebben.
Soms ligt de bodem van de droogmakerij plaatselijk zo laag, dat
de katteklei nagenoeg geheel in het grondwater ligt en nog weinig
gele vlekken vertoont. Wordt het land dieper ontwaterd, dan volgen
de geelkleuring en de zuurvorming de daling van het grondwaterpeil
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op de voet. Ook de veenbonk kan nog in het water liggen en ver
toont dan zijn slechte eigenschappen nog lang niet volledig. Bij
diepere ontwatering droogt het rietveen tot een dode grond uit en
kan de waarde van het grasland dalen. In dergelijke gevallen draagt
de katteklei ook nog bij tot ernstige conflicten tussen de grond
gebruikers, waarvan de ene groep voordelen van diepere ontwate
ring kan verwachten en de andere nadelen. Met dit soort tegen
stellingen is iedere bewoner van de lage landen bekend, maar niet
ieder kent de veelvuldige oorzaak van de tweespalt: de katteklei.
Summary
12. „Katteklei" Soils
„Katteklei" occurs in the sea clay area. It is a very acid clay
with yellow streaks of the acid iron sulphate, pH between 2 and 5.
Sometimes this clay is situated in the topsoil, but mostly under a
layer of black, peaty tilth. Nearly all crops are growing badly on
„katteklei", unless the peaty upper-clay is very thick (see profile).
„Katteklei" is a brackishwater clay. In this environment growth
of reed is possible. The water contains sulphates, which are reduced
in the peaty soil into ironsulphide, while the lime of the sea-silt is
dissolved by the reed. A blackish blue clay is formed, rooted by the
reed. After these soils have been reclaimed, the air penetrates the
clay, producing sulphuric acid. This is not neutralised by the lime,
because the brackish clay is poor in lime. Acid, yellow ferrous
sulphate is formed. Free sulphuric acid may occur too, but is washed
out quickly. The „katteklei" can be recognized immediately in a
profile by the yellow streaks of iron sulphate, especially along the
old root-channels.

13.

Over knipgronden en bodemkartering
door Prof. Dr C. H. Edelman

Voordracht, gehouden op de Groûnkundige Dei van het Lânbou~
kundich Wurkforbân yn de Fryske Akademy op 29 December 1945
te Leeuwarden
Overdruk uit: Frysk Lânboublêd no. 34, 12 April 1946.
Knik- of knipgronden komen in de meeste kleigebieden van
Nederland voor. In Friesland spreekt men van knip, in Groningen
van knik; in het rivierkleigebied kent men de term knik eveneens.
In het jonge zeekleigebied van Noord-Holland zijn overeenkomstige
verschijnselen aangetroffen, evenals in de oude zeeklei van de
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droogmakerijen. In de oude kernen van Zeeland kent men het begrip
spierkl.ei. Dit is niet precies hetzelfde als knik. Of echter in Zeeland
gronden voorkomen, die
volgens de Friese opvat
ting knip genoemd zouden
moeten worden, maakt
thans een punt van onder
zoek uit.
De knikgronden van
het rivierkleigebied zijn het
best bekend. Wijlen Dr
W. A. J. Oosting heeft ze
in 1936 en later reeds uit
stekend beschreven. Deze
publicaties zijn opgestomd
in zijn necrologie, te vin
den in het Landbouwkun
dig Tijdschrift 54, 1942,
605—609. In zijn geschrif
ten over het rivierkleige- . •
C
bied heeft hij vooral de
aandacht gevestigd op cte
samenhang van het ver
schijnsel van de kniklaag Fig. 1. Knik-lak-profiel uit het rivierkleigebied.
met een ander verschijnsel," a. graszode; b. bruingrijze, zeer zware klei met
roest; c. grijze zeer zware klei met veel bruine
namelijk dat van de lak roest, kniklaag, dobbelsteen' tot prismastructuur;
laag. Teneinde deze sa d. blauwachtig grijze zeer zware klei, met wei
menhang te kunnen begrij nig roest, laklaag, bij uitdroging prismastructuur;
pen is het nodig, dat men e. grijze zeer zware klei met veel oranje roest;
f. idem, met weinig roest.
zich een goede voorstelling
Fig.
1.
Propre
of. the river clay with „knik",
vormt van set bodemprofiel
a. sods of grass, b. brownish grey, very heavy
van de knikgronden.
clay with" iron oxyd. c. ,,knik"layer, grey, very
Op
geringe diepte,
j
...
. on- heavy clay with much brown iron-hydroxyd,
der Ol zelfs reeds in de cubic to prismatic structure, d. „lak'layer, imgraszode, wordt de zware pervious, bluish grey, very heavy clay with
kalkarme rivierklei sterk some iron; drying up prismatic, e. .grey, very
clay, mottled with much orange rust,
roestig en vertoont z.g.n. heavy
f. grey, very heavy clay with some rust.
dobbelsteenstructuur. Dit
verschijnsel neemt naar de diepte snel in betekenis toe, waarbij de
dobbelstenen groter en enigszins langgerekt worden (prismastruc
tuur). Onder deze laag houdt de roest plotseling geheel of nagenoeg
geheel op en wordt de klei donkerder grijs met een blauwige tint.
Deze laag is zeer moeilijk te spitten. De grond „bijt aan de schop".
Onder deze laag, die van 1 —20 cm dik kan zijn, wordt de klei veel
zachter, vochtig, en bevat veel oranje-bruine roest.
Volgens het spraakgebruik heet de bovenste roestige laag de
kniklaag, de roestarme, iets donkerder gekleurde laag, de laklaag,
terwijl de daaronder liggende zachte klei met oranje roest geen
speciale bijnaam draagt.
12
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Het is nodig bij de water- en luchthuishouding van dit profiel
een ogenblik stil te staan. In gifonden, waarin steeds lucht kan
doordringen, is het ijzer zeer gelijkmatig verdeeld. Het ijzer is onder
de omstandigheden, die in normale gronden optreden, weinig be
weeglijk, aangezien het in de driewaardige vorm niet oplosbaar is.
In gronden, waarin de luchtverversing het gehele jaar door of in
bepaalde seizoenen onvoldoende is, ontstaat een tekort aan zuur
stof en wordt het ijzer uit de driewaardige tot de tweewaardige
vorm gereduceerd. Iti de tweewaardige vorm is het ijzer oplosbaar,
zodat het met het bodemvocht mede beweegt.
Zeer vaak doet zich het geval voor, dat gronden in bepaalde
seizoenen, b.v. in het voorjaar, wateroverlast vertonen, gepaard met
zuurstofgebrek, reductie en beweging van het ijzer, terwijl in de
zomer de waterstand daalt en de grond uitdroogt. Daardoor kan de
zuurstof weer in de gereduceerde lagen doordringen, zodat het ijzer
weer tot het bruine ijzerhydroxyde oxydeert. Dit ijzerhydroxyde is
riu echter niet meer regelmatig door de grond verdeeld, maar ver
toont zich in vlekken, vlammen, aders of in nóg andere figuren. De
grijs met bruin gevlekte gronden vertonen dus ook'in het droge
seizoen dé gevolgen van de reductietoestand uit de natte periode.
In het door ons geschetste knikprofiel komt een laag voor, die
geen of zeer weinig roest bevat, de laag, die wij reeds als laklaag
betitelden. Boven en onder deze laag komen roestige lagen voor.
De armoede van de laklaag kan niet anders dan een gevolg zijn
van het feit, dat zuurstof in deze laag practisch nooit kan door
dringen. Ook 's zomers blijft deze laag dus buiten het bereik van
de zuurstof van de atmosfeer. Gesteld, dat de laklaag in behoorlijke
mate water zou doorlaten, zo zou met het water allicht een weinig
zuurstof meezakken en zou de laag bruin of althans bruingevlekt
moeten zijn.
Het nagenoeg geheel ontbreken van roest is dus een aanwijzing
voor een nagenoeg volledige ondoorlatendheid. De laklaag is dan
ook de wezenlijke oorzaak van de ongunstige eigenschappen van
het knikprofiel. Het regenwater blijft op de laklaag staan en brengt
daardoor de bovenste horizont van het bodemprofiel in een uiterst
ongelukkige toestand. Immers, deze laag kan het overtollige water
alleen verliezen, wanneer de planten het verdampen. Geschiedt dit,
dan droogt de grond totaal uit, want er is geen sprake van dat er
water van onder af, dus uit het grondwater, door de laklaag naar
boven kan dringen. Dat bewijst de roestlaag, die onder de laklaag
zit. Deze is van onder af gevormd. In het grondwater is het ijzer in
de oplosbare, tweewaardige vorm, veelal als ijzerbicarbonaat
Fe(HC03)2 aanwezig. Hieruit kan zich eveneens het ijzerhydroxy
de vormen. Het wordt in overmaat van onder af tegen de laklaag
afgezet. Wanneer het grondwater door de laklaag heen zou dringen,
zou er ongetwijfeld ook ijzerhydroxyde in de laklaag worden aan
getroffen. Van een noemenswaard opstijgen van water in de laklaag
kan dan ook geen sprake zijn. Het profielonderzoek leert dit dui
delijk.
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De grond boven de laklaag is dus afwisselend doorweekt en
kurkdroog. Dit is het normale beeld op de knikgronden. Het over
tollige regenwater moet geheel door middel van greppels worden
afgevoerd. Men kan de knikgronden dan ook vaak van verre her
kennen aan de dwarsgreppels. De droogte-schade van knik-grasland
is zo algemeen bekend, dat het niet nodig is, er veel over te zeggen.
Minder algemeen bekend is de nauwe samenhang tussen waterover
last en droogte, die beide door de aanwezigheid van de laklaag
worden veroorzaakt.
De laklaag dankt haar naam aan de glans van de natuurlijke
breukvlakken. Deze glimmen als lak. Breekt men stukken van deze
klei door, dan treft men de glans op alle breukvlakken, ook op de
niet natuurlijke. Van alle ongunstige structuurvormen, die Neder
landse kleien kunnen vertonen, spant de laklaag de kroon.
Bij onze beschrijving van de laklaag hadden wij het oog op de
meest uitgesproken vorm daarvan. Niet altijd zijn de kenmerken
even frappant. De laag kan enige roest bevatten, de glans kan zwak
ontwikkeld zijn, de grijze tint kan zeer weinig afwijken van die van
de,boven en onderliggende klei. In dergelijke gevallen neemt men de
overgang waar naar profielen zonder laklaag, die de behandelde
zeer ongunstige waterhuishouding niet vertonen.
Op de laklaag rust de kniklaag. Deze roestige laag met haar
slechte structuur vormt ongeveer de grens, tot waar de planten
wortels doordringen. De wortels moeten daarbij hun weg zoeken
tussen de kubussen en prisma's, waarin de kleigrond tijdens het
opdrogen uiteenvalt. De harde structuur-elementen worden nog wel
eens doorboord door een plantenwortel. Misschien volgen deze
wortels de kanaaltjes, die, volgens een onderstelling van dr. Oosting,
door nematoden, een groep van zeer kleine wormpjes, waarvan
sommige bekend zijn als parasieten, andere echter onschuldig zijn,
zijn veroorzaakt.
Aangezien de laklagen voor de landbouw van veel belang zijn,
hebben wij bij onze karteringen in het rivierkleigebied alle zorg
besteed aan een nauwkeurige studie van de verbreiding van de lak-
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Fig. 2. Section through river clay area. .— a. natural levee soil, sandy, calcareous
clay. b. old river channels, very heavy clay. c. basin soil, very heavy clay
without lime.
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lagen. Teneinde dit toe te lichten is het nodig enkele opmerkingen
te maken over de ligging van de verschillende bodemtypen in het
rivierkleigebied.
Voor de bedijking was dit gebied doorsneden door tal van
rivierarmen, die ten dele dichtgeslibd waren, ten dele nog water
afvoerden. Langs deze oude stroomdraden vindt men z.g.n. oeverwallen. Dit zijn hogere terreinstroken met goede kleigronden die,
althans op geringe diepte, kalkhoudend zijn en steeds een zeker
zandgehalte bevatten. Zij ontstaan, doordat de natuurlijke rivier bij
overstroming de grovere bestanddelen dicht bij de stroomdraad af
zet. De oeverwallen van een flinke rivierarm kunnen 1 km breed
zijn. Deze gronden zijn grotendeels alp bouwland en boomgaard
in gebruik-. Achter deze oeverwallen vindt men lagere terreinen, die
van nature moerassig zijn en waarin alleen de allerfijnste bestand
delen van het troebele overstromingswater terecht zijn' gekomen.
Deze komvormige terreinen, aan alle zijden omgrensd door oever
wallen van de diverse rivierarmen, vertonèn dus zeer zware kleien.
Zij zijn laag en kalkarm. Gehalten aan afslibbare delen van 97%,
(afgezien van het gehalte aan organische stof) kan men hier her
haaldelijk aantreffen. Het zijn de zwaarste kleien van Nederland.
In dergelijke kommen worden nu de door ons beschreven knikgronden aangetroffen. In het algemeen treft men ze niet aan in
de laagste delen, maar meer op halve hoogte, echter ook daar niet
overal. In grote trekken zijn de kommen echter omzoomd door een
knikhoudende zone. De landbouwkundige ervaring gaat hier parallel
aan de bodemkundige, de lagere terreinen bevatten vochtige gron
den, die ook in droge zomers niet verdrogen, terwijl de iets hogere
knikterreinen ook in normale zomers ernstig van de droogte lijden..
De kartering van de knikterreïöen, waarbij de door ons als
kenmerkend beschouwde laklaag bijzonder de aandacht had, heeft
duidelijk gemaakt, dat de laklaag te maken heeft met de wijze van
afzetting van de zware kleigronden- Vervolgt men een laklaag
nauwkeurig, dan blijkt zij in verschillende richtingen uit te wiggen.
De diepte en dikte van zo'n laklaag is ook niet overal gelijk. Soms
treft men twee of meer laklagen op elkaar, die ieder afzonderlijk
vervolgd kunnen worden en, ruimtelijk gesproken, niets met elkaar
te maken hebben. De omtrekken, die op de bodemkaarten te voor
schijn komen, maken de indruk van te behoren bij langgerekte
poelen. Bijgaande figuren beogen de lezer een eerste indruk te geven
van wat de kartering ten aanzien van het optreden van laklagen
oplevert.
Wij willen nog eens speciaal de aandacht vestigen op het feit,
dat naast elkaar zware, kalkarme kleigronden voorkomen, met en
zonder lak- eri kniklaag, met en zonder uitdrogingsverschijnselen.
Indien men alle zware kalkarme kleigronden over één kam scheert en
als knikgrond aanduidt, dan sticht men onvermijdelijk verwarring.
In landbouwkundig opzicht zou het bovendien bepaald onjuist zijn,
want de voorziening van het gras met water is in beide gevallen
zeer verschillend.
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Blijkens het bovenstaande zoeken wij de oorzaak van het kriikverschijnsel in de wijze van afzetting van de kleien. Het kaartbeeld
laat daaromtrent niet de geringste twijfel. Een hypothese over de
precieze toedracht zal dezer dagen door één der medewerkers van
de Bodemkartering, Ir F. W. G. Pijls, worden gepubliceerd.1 ) Wij
willed hierop niet vooruitlopen. Wel willen wij nog even ingaan op
de armoede van al dezè zware kleigronden aan kalk. De aanwezigc.'Â&AA
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Fig. 3. Ligging van de gronden met en zonder laklaag in een kom ten Zuiden
van Zaltbommel (vereenvoudigd). Terreinopname van Ir K. J. Hoeksema.
Fig. 3. Soil map in the river clay area, south of the river Waal near Zaltbommel.
lr'natural levee soil, 2. brown basin soil, 3. browngrey basin soil, 4. grey basin
soil (very heavy clay), 5. grey basin soil with impervious ,,lak"layer.

heid van veel CaC03, in jonge kleigronden, zoals jonge kweldergronden en uiterwaardgronden langs de rivieren, heeft tal van
onderzoekers geleid tot de mening, dat kleigronden altijd kalkrijk
worden afgezet en dat de kalkarme knikgronden hun oorspronkelijk
kalkgehalte in de loop der eeuwen hebben verloren. Daardoor zou
de klei haar oorspronkelijke goede structuur hebben verloren, de
kleideeltjes zouden naar beneden gezakt zijn en daar zouden ze
de onaangename laag hebben gevormd, waarover dit artikel handelt.
x)

Zie Landbk. Tijdschrift 59 (109/710), 1947.
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Fig. 4. Schematische voorstelling van de ligging van laklagen in de kommen
van het rivierkleigebied, a. één laklaag; b. twee laklagen; c. geen laklaag.
Fig. 4.

,,Lak"layers in the soil, overlapping each other at b„ lacking at c.

Tegen deze verouderingstheorie hebben wij ernstige bezwaren.
Reeds sinds 1935 hebben dr Oosting en wijzelf tijdens excursies,
colleges en voordrachten een andere mening verkondigd. Een enkele
maal is daarover iets in de literatuur terechtgekomen. Een meer
nadrukkelijke publicatie van onze opvatting is echter nooit geschied,
aangezien dr Oosting van mening was, dat de goede argumenten
bij de bodemkartering vanzelf te voorschijn zouden komen.
Onze onderzoekingen na Oosting's dood (1942) hebben deze
mening volkomen bevestigd en thans beschikken wij over verschei
dene argumenten, die met de verouderingstheorie zodanig in strijd
zijn, dat wij deze als nagenoeg weerlegd beschouwen.
Wij vestigden reeds de aandacht op het feit, dat het rivierklei
gebied is opgebouwd uit stroomruggen en uit kommen; De stroomruggen bestaan uit kalkrijke zandhoudende afzettingen (klei en
zavel), de kommen uit kalkarme zeer zware kleien. Indien nu de
kommen ontkalkt zijn, waarom zijn de ruggen dan nog kalkrijk?
Toch hebben de ruggen een goede ontwatering en zijn de kommen
moerassig. Wanneer de ruggen kalkarm en de kommen kalkrijk
waren, dan zou dat met behulp van de verouderingstheorie gemak
kelijk kunnen worden verklaard. Maar het omgekeerde is nu een
maal waar.
Op verscheidene plaatsen rust kalkhoudende stroomgrond op
kalkarme komgrond. Dit kan een gevolg zijn van kleine verande
ringen in de breedte van de oeverwal, b.v. door verlegging van de
stroomdraad. Daar wij op deze stroomruggen woonplaatsen hebben
gevonden uit de Romeins-Bataafse tijd, weten wij zeker, dat de kotngronden meer dan 1900 jaar geleden ook reeds kalkarm waren.
Van een ontkalking na die tijd kan dus geen sprake meer zijn.
Naar aanleiding van dit feit heeft men ons de vraag gesteld of het
niet mogelijk is, dat de kommen veel ouder zouden kunnen zijn dan
de ruggen. Overal op de wereld vindt men in rivierdelta's ruggen
en kommen naast elkaar. Wij wijzen de mogelijkheid van ongelijke
ouderdom van ruggen en kommen dus af. Ruggen en kommen be
horen bij elkaar als hoofd en lichaam, als maag en darm.
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TABEL I
Stroomgrondprofiel op komklei van de Vergt te Bruchum
( Bommelerwaard )
a) 0-18: bruine, vrij zware kleigrond, bouwvoor;
b) 18-50: Idem, hard opdrogend;
c) 30-80: bruingrijze, iets gevlekte, fijnzandige, iets plastische klei.
d) 80- : zeer zware grijze plastische klei.
Analyses van het Keramisch Instituut T.N.O. te Gouda:
0-10 mu

a) 50,2
b) 51,1
c) 38,3
d) 86,7

10-50 mu

50 mu

org. stof

CaCOs

vocht

pH

24,1
25,7
25,0
6,1

19,8
18,2
23,6
0,7

1.8
1,8
0,5
0,7

0,5
0
9,8
0

3,6
3,2
2,8
5,8

6,7
6,4
7,8
6,9

Maar, zal men vragen, hoe kan het kalkrijke rivierslib aan
leiding geven tot kalkarme afzettingen? Deze vraag is onjuist ge
steld. Het rivierslib is niet kalkrijk, maar kalkarm. Vaak genoeg is
het uiterwaardslik verzameld en .kalkrijk bevonden. Maar nooit heeft
men, voorzover ons bekend, de eigenlijke troebeling van het rivier
water onderzocht, totdat in ons laboratorium, om geheel andere
redenen, een aantal watermonsters van de Rijn en van andere rivie
ren zijn afgefiltreerd, waarna aan het fijne slib allerlei bepalingen
zijn verricht. Deze bepalingen maakten deel uit van een groot onder
zoek, dat door de Studiedienst van de Domeinen was opgedragen
aan twee van onze medewerkers, dr J. Ch. L. Favejee en dr R. D.
Crommelin, en dat de herkomst van het Waddenslib betrof. Wij
wilden zekerheid hebben over de vraag, wat de rivieren naar zee
afvoeren. De resultaten van dit omvangrijke onderzoek zijn nog
slechts ten dele gepubliceerd, aangezien dr Favejee principiële be
zwaren had tegen het publiceren van wetenschappelijke gegevens
tijdens de Duitse bezetting. Wij hebben ons tot dr Favejee, die
thans werkzaam is in het Keramisch Instituut T.N.O. te Gouda,
•cjewend, met het verzoek om nadere inlichtingen en hij was zo vrien
delijk ons het volgende te schrijven:
„Bij het onderzoek van de bedoelde monsters is het gehalte aan
CaC03 niet kwantitatief bepaald. Wel werd genoteerd of het afgefiltreerde slib bij de behandeling met zoutzuur gasontwikkeling gaf.
Analysecijfers bestaan er dus niet van.
Een deel van de gegevens is tijdens de evacuatie van Wageningen verloren gegaan en wel voornamelijk die van slib in zee
water. Wat het rivierslib betreft zijn de gegevens vrij volledig.
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TABEL II

Slib uit:
Gasontwikkcling
Rijn (Lexkesveer)
8-ll-'40 hoog water (bruingeel)
weinig
geen
27- 1-*4"1 tijdens was (tamelijk wit)
geen
29- 1-'41 tijdens was (meer geelachtig)
geen
•31- 1-'41 hoogste stand (meer geelachtig)
Eems
geen
Halter Veer (km 227.8) 28-11-*40
geen
(km 176.0) 28-11-'40
Wezer
geen
Nienburg, 25-11-1940
geen
Bremer Wehr, 17-2-1941
Elbe
Onder Lauenburg (km 595); grens eb en vloed gebied,
24-4-1941 geen
Boven Lauenburg (km 550), tamelijk hoge waterstand,
24-4-1941 geèn
Het is zelfs te betwijfelen, of de gasontwikkeling bij het eerste
Rijnmonster wel het gevolg was van de aanwezigheid van CaC03.
Niet ontleed H202 (afkomstig van de voorbehandeling) zou ook wel
oorzaak kunnen zijn. Het is wel duidelijk, dat het rivierslib geen kalk
bevat."
Tot zover dr Favejee, die wij hier onze dank betuigen voor zijn
vriendelijke inlichtingen. Het zeer fijne slib, dat door de genoemde
rivieren wordt vervoerd, bevat dus geen noemenswaardige hoeveel
heden kalk. Het kan dan ook niet anders of het kalkrijke uiterwaardslib, dat ogenschijnlijk precies hetzelfde materiaal is als de troebeling
van het rivierwater, heeft zijn kalkgehalte ontvangen door middel
van organismen, die op de uiterwaard in het overstromingswater
leven. Dank zij het feit, dat de omstandigheden op de uiterwaard
zo zijn, dat de bedoelde organismen daar de vervulling van hun
levensvoorwaarden vinden, is het uiterwaardslib b.v. langs de Rijn,
de Waal en de IJssel kalkrijk. Maar wie kan ons verzekeren, dat
deze voorwaarden in de lage moerassige kommen van het natuurlijke
rivierengebied met hun stilstaand water en dichte moerasvegetatie
ook vervuld waren?
Wij achten het in het bovenstaande voor het eerst beschreven
verschijnsel van de kalkarmoede van het eigenlijke rivierslib, te
zamen met de vele door ons in het terrein opgemerkte en zorgvuldig
gekarteerde verschijnselen voldoende belangrijk dm de stelling te
durven neerschrijven, dat de kalkarme komgronden van het rivierkleigebied kalkarm zijn afgezet.
Wij zullen trachten in de toekomst nog' nieuwe argumenten
voor deze stelling te leveren. Het zal noodzakelijk zijn een nauw
keurige studie te maken van de levensvoorwaarden van de orga
nismen, die in het natuurlijke rivierkleilandschap hebben geleefd.
Met deze studie is bereids een begin gemaakt.
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Sinds jaren vermijden wij de term ontkalkte klei, tenzij wij
inderdaad bedoelen, dat de klei kalkrijk is geweest en door ver
oudering haar kalkgehalte verloren heeft. Met kalkarme klei duiden
wij alle kleien aan, die weinig kalk bevatten, onafhankelijk van de
vraag naar een oorspronkelijk kalkgehalte. Andere instellingen
hebben het zo vanzelfsprekend gevonden, dat de Nederlandse
kleien oorspronkelijk kalkrijk waren, dat velen thans de term ontkalkt gedachteloos gebruiken, in plaats van de veilige neutrale term
kalkarm.
Wij willen thans afstappen van de rivierkleigrönden en over
gaan tot enige beschouwingen over de oudere delen van het noorde
lijk zeekleigebied. Bodemkundig gesproken is van deze óude gebie
den zeer weinig bekend. De aandacht van de in het noorden van
het land werkzame bodemkundigen is voornamelijk op de jonge af
zettingen gericht geweest. Bovendien droegen hun onderzoekingen
meer het karakter van laboratoriumwerk dan van terreinwerk. Daar
om hebben wij sinds 1941 enkele bekwame studenten aangemoedigd,
bepaalde delen van de oude kernen van Groningen en Friesland te
verkennen. Zodoende beschikken wij thans over enige gegevens
betreffende drie gebieden:
le. het wierdengébied ten oosten van de Fivel;
2e. Oostdongeradeel;
3e. Westdongeradeel.
Over het gebied ten oosten van de Fivel is thans een kort
artikel van de heer ir T. Goldhoorn in druk.1 ) Hetgeen hij heeft ge
vonden, vertoont een zekere gelijkenis met het rivierengebied. Men
treft een aantal laagliggende stroomdraden van stroompjes aan,
waardoor het vloedwater binnendrong. Deze beddingen zijn opge
vuld met zware tot zeer zware klei. Zij worden aan beide zijden
begrensd door hogere oeverwallen, bestaande uit zavelgronden, die
rijk zijn aan kalk. Op deze oeverwallen vindt men vele wierden.
Achter deze oeverwallen vindt men lage terreinen met zware kalk
arme kleien, waaronder veel knikgronden.
Evenals in het rivierkleigebied is het grovere materiaal in de
oeverwallen terechtgekomen en is alleen de fijnste troebeling van het
water over de oeverwal heen in de lage kommen afgezet.
Ook hier vindt men dus naast elkaar kalkarme en kalkrijke
gronden, die tot eenzelfde landschappelijk systeem behoren. De
hogere gronden zijn zavelig en kalkrijk, de lage zwaar en kalkarm.
Dit is precies het tegenovergestelde van wat men, de verouderingstheorie volgend, zou verwachten.
Hoe gaarne zouden wij de gegevens over het kalkgehalte van
de troebeling van zeewater hier hebben vermeld! Uit het geciteerde
schrijven van dr Favejee blijkt, dat de betreffende aantekeningen
door het oorlogsgeweld verloren zijn gegaan. Stappen om de waar
nemingen te herhalen zijn bereids genomen. Men zal zijn ongeduld
*)

Inmiddels verschenen. Zie Hoofdstuk III, 27.
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over het vervolg van ons betoog nog even moeten bedwingen.
Het tweede door een leerling verkende gebied is Oostdongera- .
deel. De heer S. F. Kuipers heeft over zijn studie reeds êeii en ander
medegedeeld in een publicatie in de Friese taal: Ien en oar oer de
groun fan East-Dongeradiel. Dit gebied wijkt van het Groningse in
zoverre af, dat een groot gedeelte wordt ingenomen door een tevoren
niet bekende zeeboezem, de Peasens, door kapitale oeverwallen be
grensd, maar die geleidelijk is dichtgeslibd. Op deze oeverwallen,
die uit zeer goede zavelige grond bestaan, vindt men de bekende
terprijen. Naar de mening van de heer Kuipers behoort deze zee
boezem tot een systeem van inbraken, die een ouder landschap
hebben vernield. Behalve deze grote, betrekkelijk jeugdige zee
boezem, diê eerst zo laat is dichtgeslibd, dat er geen terpen in wor
den aangetroffen, vond hij verscheidene andere stromen met oever
wallen, die veel overeenkomst met de Groningse stromen hebben.
Het derde onderzoek, dat van de heer L. Wartena in Westdongeradeel, heeft weer andere gezichtspunten opgeleverd. Langs de
oude zeedijk van de gemeenten Ferwerderadeel en Oostdongeradeel
trof hij een hoge rug aan, die hij als een soort strandwal opvat.
Tussen Holwerd en Ternaard is deze strandwal evenwel onder
broken, hetgeen hij toeschrijft aan een grote .doorbraak, die zelf
weer, zij het onvolledig, door strandwallen is begrensd.
Het gebied van deze doorbraak bestaat uit goede jonge klei
gronden, die vrijwel geheel als bouwland in gebruik zijn, maar waar
in uiteraard geen terpen worden gevonden. De rug, die deze Westdongeradeelse inbraak naar het Westen begrenst, draagt de bekende
terpenrij Holwerd-Foudgum. De zware gronden buiten deze strandwalachtige ruggen zijn kalkarm en knippig. In dit Friese gebied
vindt men dus een nieuw element, dat van de strandwal. Het gaat
hier om ruggen, die alleen en niet gepaard optreden. Dit is een be
langwekkend verschil met het beschreven' Groningse gebied. Maar
het hoofdmotief is hetzelfde. De ruggen zijn gevormd in de onmid
dellijke nabijheid van het getijwater. De grovere bestanddelen, die
door het getijwater bij hoge zeestand worden aangevoerd, zijn in
deze 'ruggen opgehoopt. Achter deze oeverwallen drong alleen het
fijne slib van de troebeling van het zeewater door, dat in deze
moerassige terreinen óp den duur tot afzetting kwam.
Van veel belang voor het ontstaan van de knipgronden achter
de strandwallen, resp. de oeverwallen langs de kreken is het feit,
dat de heer Wartena onder de door hem aangetroffen strandwallen
zware kalkarme klei vond, die op veen rustte. Aangezien de be
woning op de rug, volgens een inlichting van de heer Halbertsma,
in de eerste eeuw na Chr. bestond, was de zware knipklei 2000 jaar
geleden ook reeds kalkarm. Ook op dit punt bestaat een merkwaar
dige overeenstemming tussen het rivier- en zeekleigebied.
In de reeks van overwegingen betreffende het ontstaan van
kalkarme zware zêekleigronden ontbreekt, gelijk reeds enkele malen
'werd opgemerkt, de waarneming over het kalkgehalte van de troebe
ling van het zeewater.
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De heer Wartena leverde ook profielbeschrijvingen van de
door hem aangetroffen knipgronden. Desondanks is het nog niet
duidelijk, in hoeverre de knipgronden Van Friesland op dezelfde
wijze zijn opgebouwd als de knik-met-lak-gronden van het rivierklei
gebied. Ook in de literatuur vindt men geen zodanige beschrijvingen
van de profielen van knipgronden, dat daarmee de bedoelde verge
lijking mogelijk wordt.
Uit de interessante bijdrage van de heer F. F. Leupen in het
Verslag van de Landbouwproefvelden van de provincie Friesland
in het jaar 1913 (pg. 84-95) blijkt wel het algemeen optreden van
Woelklei onder de knipgronden van Westergo. Dat is al direct een
groot verschil met het rivierkleigebied, waar de uiterst zware kalk
arme klei een dikte van verscheidene meters kan hebben. In andere
delen van Friesland rust de kniplaag op veen. Ook de kniplagen
zelf zijn nog zeer verschillend ontwikkeld. Voorts is lang niet al het
land knippig, in de zin van verdrogend in de zomer. Er is dus
variatie te over. Wil men het knipvraagstuk theoretisch en practisch
tot een oplossing brengen, dan moet men eerst al de genoemde en
eventueel nog andere eigenschappen nauwkeurig op de kaart
brengen. Uit de kaartbeelden blijkt dan vanzelf al veel over de oor
zaak van de verschijnselen.
Over de noordelijke knipgronden bestaat een uitgebreide studie
van D. J. Hissink en J. van der Spek: Bijdrage tot de kennis van
knikgrond. Versl. Landbouwk. Onderz. 44, 1938, 755-856. Uit hun
talrijke analyses blijkt niet, dat de knikgronden in hun samenstelling
noemenswaard van andere zware kalkarme, maar niet-knikkige klei
afwijken. Overigens is hun onderzoek toegespitst op de verouderingstheorie, waar wij sceptisch tegenover staan.
Uit onze beschouwingen over de kalkarmoede van sommige
kleigronden zou men misschien kunnen afleiden, dat wij bezwaar
hebben tegen de opvattingen over de ontkalking van kalkrijke gron
den. Dit is niet het geval. De langzame ontkalking van kalkrijke
gronden van Nederland is ondubbelzinnig bewezen. Maar wij willen
opkomen tegen de gemakkelijke mening, dat omgekeerd alle kalk
arme kleien oorspronkelijk kalkrijk moeten zijn geweest. Wat dit
betreft zal iedere afzetting op zichzelf bekeken moeten worden.
Alvorens ons verhaal te beëindigen moet ons nog iets van het
hart, dat voor het vervolg van het bodemkundig onderzoek in
Noord-Nederland van zeer groot belang is. Wij moeten ons betoog
baseren op enkele waarnemingen van jeugdige studenten. Zij trok
ken, voorzien van enige kennis, die zij op de collegebanken ver
kregen, voor het eerst het veld in. Zij kwamen met merkwaardige,
verrassende resultaten thuis, waarvan de hoofdzaken de moeite van
publicatie waard waren. Dit kenschetst de bijna hopeloze achter
stand in de kennis van de bodem van Nederland. Laat men zich eens
voorstellen, dat iemand, die enige colleges over scheikunde, natuur
kunde of een ander behoorlijk vak heeft gevolgd, aan een onder
zoek zou beginnen en dat hij daarbij in weinige maanden nieuwe en
merkwaardige dingen zou ontdekken. De gedachte alleen is reeds
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belachelijk. In de bodemkunde is dat echter heel normaal, alhoewel
wij hieraan moeten toevoegen, dat lang niet iedere student een terreinopgave tot een goed einde brengt en de genoemde heren met
veel liefde gebieden verkenden, die hun dierbaar waren.
Wanneer echter jonge, oflervaren, zij het dan ook bekwame en
geestdriftige personen in korte tijd reeds.waardevolle resultaten be
reiken, kan men zich indenken, dat ervaren vak-bodemkundigen bij
een zorgvuldig onderzoek nog heel wat meer aan de dag zullen
brengen. Dit is, wat wij voor het noordelijk kleigebied even nood
zakelijk achten als voor andere delen van Nederland. De bodemkartering verloopt in het nauwste verband met land- en tuinbouwvoorlichting en met de boeren zelf. Tal van zaken, die thans on
duidelijk zijn, worden door de bodemkartering geheel nieuw belicht.
Toevallig is in dit artikel meer de nadruk gelegd op het ontstaan
van de gronden, dan op hun invloed op de gewassen. Het \fras de
bedoeling om te laten zien, hoe de kartering ook daarin zeer be
langrijke resultaten kan opleveren, hoe het mogelijk is, door het
vervolgen van bepaalde verschillen in de profielbouw, kaartbeelden
te verkrijgen, die een diep inzicht geven in het ontstaan van het
gebied. Maar dat is niet het doel van de kartering. Het gaat om de
gewassen. De landschaps- en bodemgeschiedenis vormen een nevenbelang. Maar welke rechtgeaarde Fries zoy dit nevenbelang niet
als waardevol aanvoelen?
Wij hopen spoedig met de kartering van de oude kleigronden
van Friesland te kunnen beginnen. Wij stellen er ons veel van voor.
Allerlei belangen zullen er door gediend zijn. Maar wij zouden ons
zeer teleurgesteld voelen, wanneer onze kartering niet tevens een
veel verbeterd inzicht in het ontstaan van de bodem van Friesland
zou opleveren. En daarom zijn wij bij dit artikel meer op de theorie
ingegaan, dan wij in andere geschriften voor een breed publiek
gewend zijn.
Summary
13. „Knik" Soils and Soil Survey
First a description is given of a „knik-lak" profile in the riverclay area (see drawing), after which the disturbance of the waterand air-circulation in this profile is indicated as a cause of the
imperviousness of the„laklaag". In this „laklaag" gley phenomena
are lacking; these occur in the layers above and beneath it. This is
an indication for a nearly total imperviousness. The mottled „knik"layer rests upon the „laklaag". The ,,knik"soils can be found in the
river clay area in the basin soils. See soil map of a basin area south
of Zaltbommel.
The „knik"layèr does not occur in the lowest basin soils, but
along the slopes and comes into existence due to the deposition of
the heavy, slightly calcareous clay soils (see fig. 3 and 4). This
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layer causes nuisannce by water in the winter and drought in the
.summer.
The author's opinion is that the lacking of lime in the heavy
basin soils must not be attributed to the decrease of the lime-status
throughout the years, but to the fact that these soils have been
deposited slightly calcareous. An investigation of the lime-status of
river-silt showed, that this silt has been deposited without calcium
carbonate. The high lime-status of part of our river clay soils is a
result of the fact that in the flooding water, rich in silt, organisms
are living, which precipitate the lime. In the bassins, which were at
first marshy, these organisms could not live, hence, that slightly
calcareous clays were deposited, which never contained lime.
After this the author discusses the publications of the sea clay
area of the „Fivel" and of Westdongeradeel, (see pages 244, 250),
where slightly calcareous heavy clays can be found on the analogy
of the river clay area.
In conclusion it is pointed out that a slow loss of the limestatus of calcareous clays has been proved unmistakable, but that
the.slightly calcareous clays, formed in this way, are quite different
from the originally slightly calcareous clays.

14. Bodemkartering in een der oudste Dollardpolders
door Ir P. Buringh
Overdruk uit: Landbouwberichten, orgaan van de Stichting voor de
Landbouw in Groningen: 1 (45), 1946
Ofschoon de Dollardpolders behoren tot een gebied, waarin
reeds vele bodemkundige onderzoekingen zijn verricht, voornamelijk
door de medewerkers der Groninger Instituten, is het toch interes
sant eens na te gaan welke rèsultaten een modern veldbodemkundig
onderzoek in de vorm van een bodemkartering hier kan opleveren.
(De hierna volgende inleiding over bodemkartering is niet
herdrukt.)
Enige jaren geleden verrichtte ik een bodemkundig onderzoek
in het dorp Blijham, waar een studie werd gemaakt van de bodem
van het zgn. „Voorwold", gelegen ten Zuiden van de provinciale
weg van Blijham naar Bellingwolde. Een gebied van ca. 100 ha
meest bouwland werd in kaart gebracht en op bijgaand kaartje
werden de belangrijkste bodemverschillen aangegeven.
Het Voorwold ligt in een der alleroudste Dollardpolders en
de grens van het pleistocene zand en de jonge zeeklei van de Dollard loopt er juist doorheen. De klei ligt hier dus min of meer als
een laag, die naar het Westen uitwigt op de oudere ondergrond,
bestaande uit pleistoceen zand, eventueel nog met een meer of
minder dikke veenlaag er tussen.
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SCHETS MAAR DE BODEMKAART VAN
HET VOORWOLD TE BL'JHAM

OPM. 1942 , Ir P. BURINGH
DILUVIAAL ZAMD.BOUWLAMD-OP BOSPROFIEL

KLEIIG ZAMD, BOUWLAMD-OP BOSPROFIEL

4
ROODOORN DIKKER OAN
DILUVIAAL ZAMD

Y//A ROODOORN DUMMER DAN

l>y7VA:/l ZAVEL OP HEIDEPOOSOLPBOFIEL

ROODOORM DIKKER

( • • • • 1 ROOOOORH DUNNER OAN 30 cm. OP
I' V I DILUVIAAL ZAMD

KNIK6R0MDEN

30 cm.

OP

30cm. OPVEÊN

DAN 30 cm. OP VEEM

ALLE BECHTEN VOORB6HOU06M
Legend to the map. — 1. Diluvial sand, arable land-profile on a forest-profile.
2. clayey sand, arable land-profile on a forest-profile. 3. silty clay-soils on
podzolic profile. 4. „roodoorn", less than 1 foot in thickness on diluvial sand.
5. „roodoorn", more than one foot in thickness on diluvial sand. '6. and 7.
„roodoorn" on peat. 8. „knik" soils.

De aangegeven bodemverschillen zijn de belangrijkste, die hier
tot uitdrukking komen. De kleine nuances ' van de verschillende
typen, die bij een detailkartering naar voren treden, zijn op deze
kaart dus niet weergegeven.
Gaan we nu het ontstaan en de opbouw van dit gebied na, dan
zien we, als het kleidek wordt weggedacht, een golvend zandoppervlak naar hét Oosten aflopend met in de dalen een opvulling met
veen. De brede veenstrook ten Westen van het Binnenzijldiep bevat
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slechts een dunne veenlaag ter dikte van ca. 25 cm. Een smalle
diepe veenstrook onder de klei vinden we vlak ten Oosten van het
Binnenzijldiep. Eenzelfde veel bredere strook treffen we langs de
Westerwoldse Aa en de Nieuwe Aa aan. Beide wijzen op een die
pere insnijding, veroorzaakt door oude rivierlopen, zijtakken van de
Westerwoldse Aa, die eeuwen geleden blijkbaar met veel vertak
kingen het water van Westerwolde naar de zee afvoerde.
De Nieuwe Aa, thans nog de gemeentegrens tussen de gemeen
ten Wedde en Bellingwolde, was vroeger een aanzienlijk zijriviertje.
Tussen de beide riviertjes bevindt zich een hoogte met een duidelijke
heide-podsolprofiel onder het zavelige kleidek. Dit podsolprofiel
wordt gekenmerkt door een grijze loodzandlaag met daaronder een
verharde, roodbruine oerbank ( „orreploate").
Het Voorwold werd na de catastrofale inbraak van de Döllard,
die aan vele mensen en dieren het leven heeft gekost, afgedekt met
een kleilaag, die op de laagste plekken in het oorspronkelijk land
schap het dikste werd. Zo ontstond het tegenwoordige kleilandschap
aan de rand van het Dollardgebied.
Deze kleiafzetting, die waarschijnlijk omstreeks de 14e eeuw ,
zal zijn gevormd, is echter een andere geweest dan de afzettingen,
die we thans nog aantreffen op de tegenwoordige Dollardslikken.
Het randgebied van de Dollard is n.l. bekend om zijn roodoorn- en
knikgronden, die ook het gehele kleigebied van het Voorwold in
nemen.
Om ons nu een duidelijk beeld te kunnen vormen van het ont
staan van deze gronden, moeten we ons de Dollard in zijn grootste
uitbreiding voorstellen. Aan de rand was de Dollard slechts zeer
ondiep èn alleen bij hoge vloeden zal hier zeewater hebben gestaan.
De kleideeltjes werden in het water afgezet. Nu is het een bekend
, feit, dat de grootste deeltjes het snelst tot bezinking komen, terwijl
de fijnste deeltjes het langst in het water blijven zweven en dus hier
aan de randen van de Dollardzee werden afgezet, vandaar dat daar
meest vrij zware kleigronden met een hoog percentage afslibbare
delen ontstonden.
Tegelijkertijd kwam het water van Westerwolde en van de
veenstreken door verschillende stroompjes het gebied binnen. Dit
water was zoet en was meestal nog aangezuurd door zuren, afkom
stig uit het veen. In de randgebieden ontstond dus een mengsel van
zuur veenwater en van zout zeewater, samen een meer of minder
zuur-brakwatermengsel vormend. Er zullen hier nog allerlei planten
hebben gegroeid, omdat de randgebieden alleen bij hoge water
standen onderliepen. In zo'n milieu werden dus de fijnere kleideeltjes
afgezet.
Volgens recente onderzoekingen van Prof. Dr C. H. Edelman
is het waarschijnlijk, dat niet alle zeekleigronden oorspronkelijk
kalkrijk zijn geweest. Dat er vaak kalkhoudende klei ontstaat, vindt
zijn oorzaak in het feit, dat er organismen in het water leven, die in
staat zijn schelpjes te vormen, waardoor dus een kalkrijke afzetting
kan ontstaan. Van groot belang is daarvoor of het milieu voor deze
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organismen geschikt is. Dit blijkt onder de boven geschilderde om
standigheden niet het geval te kiinnen zijn, vandaar dat op ver
schillende plaatsen een zeer zware, kalkarme klei met veel afslibbare deeltjes ontstond, die wij thans knikklei noemen.
Door het bijmengen van het zure veenwater in het zoute zee
water werden de ijzerdeeltjes in de klei reeds direct gemobiliseerd
en door de klei verdeeld. Deze werd daardoor roodbruin gekleurd,
terwijl de vegetatie, die er gedurende de afzetting op de slikken
groeide, er voor zorgde, dat deze meestal vrij weinig of geen kalkbevattende klei met organische stof werd verrijkt, waardoor zij een
hoog humusgehalte verkreeg. Wij noemen deze afzetting thans
roodoorn.
"*
Het zal een ieder, die de moeilijkheden van de praktijk op
roodoorn- en knikgronden kent, duidelijk worden, dat het niet ge
makkelijk zal zijn deze gronden te verbeteren. Een flinke bekalking
vooral met schuimaarde voldoet in de praktijk nog het beste. Daar
waar slechts een dun kleidek op veen ligt is het zeker moeilijk met
bekalking «en blijvend gunstig effect te verkrijgen, veel meer is hier
een regelmatig weerkerende matige bekalking op haar plaats. Poederkalkbemestingen zijn op deze gronden af te raden, daar elk
korreltje vrij vlug wordt omgeven door een laagje calcium-carbonaat,
waardoor de kalk zich niet verder met de gronddeeltjes kan ver
binden.
Onze voorouders wisten dit en zij gingen hun landerijen met
vers Dollardslib bemesten.
Fosfaatbemestingen in de vorm van Thomasslakkenmeel zullen
regelmatig herhaald moeten worden, aangezien de roodoorngronden
veelal de eigenschap bezitten het fosfaat vast te leggen, waardoor
dit niet meer voor de planten beschikbaar is. Superfosfaat kan men
hier niet gebruiken, omdat de reeds zure werking van deze meststof
de kalktoestand der roodoorn- en knikgronden ongunstig beïnvloedt.
De hier gekarteerde zandgronden en het zand onder het klei
dek vertonen nog vele verschillen, die ook in de plantengroei tot
uitdrukking komen. Deze verschillen bestaan niet alle uît verschil
len in korrelsamenstelling; we vinden b.v. hier en daar loopzanden,
waardoor de wallen der sloten steeds inzakken, doch ook in physisch
en chemisch opzicht bestaat er een grote verscheidenheid. De oor
zaak daarvan vinden we vaak terug in de vroegere begroeiing voor
de Dollardinbraak. Terloops noemde ik reeds de heide-podsolprofielen in het zand en onder de zavel tussen het kleine stroompje
en de Nieuwe Aa. Door de heibegroeiing in voorhistorische tijd ont
stond hier een oerbank, die ook thans nog een goede waterbeweging
in de grond belet, waardoor telkenjare op precies dezelfde plaatsen
haarscherpe groeiverschillen in de gewassen zijn waar te nemen. In
droge jaren verdrogen de meeste gewassen boven zo'n oerbank
geheel en de opbrengsten worden dientengevolge zeer gering. Een
herontginning van deze percelen, waarbij de loodzandlaag naar be
neden wordt gespit, terwijl de oerlaag wordt gebroken, is hier de
enige oplossing.
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Op andere plaatsen herkennen we in het zand onder de klei
laag o.a. duidelijke bos-vegetaties, die op verschillende plaatsen een
verdichting in de ondergrond hebben veroorzaakt, zodat ook hier
een herontginning lonend zal zijn.
• De topografie van het gebied is zeer interessant. Vlak na de
eerste bedijking in deze Zuidoostelijke Dollardboezem zal het land
schap vrij-wel horizontaal zijn geweest. Door het inklinken van het
veen, dat nog werd versterkt door diepere ontwatering, herkreeg het
landschap hier en daar weer zijn oude golvingen, ofschoon thans
minder geaccentueerd. Wie de weg van Blijham naar Bellingwolde
wel eens is gepasseerd, moeten de dalingen in de weg, waar deze
de oude stroompjes kruist, wel zijn opgevallen. Langs de Westerwoldse Aa en de Nieuwe Aa is het land weer het laagst komen te
liggen, de ontwatering van deze percelen heeft de boeren steeds
zorgen gebaard. Tenslotte heeft men een tiental jaren geleden een
diepe en brede afwateringssloot van het Binnenzijldiep tot nabij de
Nieuwe Aa (waarop deze gronden niet mogen afwateren, omdat zij
niet tot hetzelfde onderdeel van het Waterschap Reiderland be
horen) gegraven. Tegelijkertijd werd het waterschapspeil weer ver
laagd. Dit had tot gevolg, dat de knikgronden aan de Oostrand van
de kaart droger kwamen te liggen, terwijl in de hogere gronden met
verharde lagen in de ondergrond meer verdrogingsverschijnselen in
de zomer gingen optreden. Het totale effect werd daardoor eerder
slechter dan beter. De knikgronden hadden beter een hogere water
stand kunnen houden, terwijl ze dan hun natuurlijke bestemming
als weiland hadden moeten terug krijgen.
Een meer gedetailleerde kartering in dit gebied bracht nog
vele verschijnselen naar voren, die voor de praktijk van direct belang
zijn. Ik noem hier slechts het probleem der ploegzolen, van het
draineren, van het bemesten, van de keuze der gewassen, van de
vruchtopvolging, van het herontginnen, van de pacht- en koopwaarde etc.
Naast het grote practische belang, dat reeds een eenvoudige
bodemkaart als deze kan geven, blijkt uit het bovenstaande even
eens, dat onder het kleidek aan de rand vatn het Dollardgebied het
oorspronkelijke landschap van eeuwen geleden nog gaaf voor ons
is bewaard gebleven. Men moet slechts de bodemprofielen weten
te lezen om zich een beeld van dit landschap te kunnen vormen.
Summary.
14. Soil Survey in one of the Oldest Polders of the Dollard in the
Province of Groningen
After a general introduction to soil survey, the soil-condition
in a small part of the young sea clay area of the Dollard in the
N.E. of Holland is discussed. The area surveyed lies on the
transition of the sea clay and the sandy soils. On some places peat
13
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lies between the sand and the clay. Before the clay was deposited
in the polders of the Dollard, some channels have been formed in
the region, which have been silted with peat in the main. The clay
soils were deposited in saltish water, the mixture of the salt sea
water and the acid bog water. In consequence of this, humic clay,
coloured very red by iron components ( ,,roodoorn") and very
heavy, slighty calcareous clays (,,knik"soils) have been formed.
In the sandy sub soil of different places one can easily recognize
profiles, caused by a former vegetation with forests and heath.
Podzol profiles occur at many places in the sub soil. Hardpan in the
sub soil disturbs the water-condition and the air-condition in these
soils and makes it desirable to reclaim these soils once more. The
soil-map gives a review of the situation of the different soil-phases»

15. Bodemkundig overzicht met kaart, samengesteld door de
Stichting voor Rodemkartering in het Rapport inzake Gebieds
uitbreiding, samengesteld door de annexatie-commissie van de
Stichting voor de Landbouw, Den Haag 1945
door Prof. Dr C. H. Edelman en Ir H. Egberts
In dit rapport wordt in korte trekken de bodemgesteldheid van
het aan Nederland grenzende deel van Duitsland beschreven.
De tekst wordt verduidelijkt door een in kleuren gedrukt bo
demkaartje van de grensstrook, dat werd ontleend aan de „Boden
kundlicher Atlas von Niedersachsen" door P. Freiherr von Hoyningen Huene (1940) en aan de „Bodenkarte des Deutschen
Reiches" van Prof. H, Stremme.
De originele tekst en de bodemkaart zijn in dit boek niet op
genomen.
15. Soil Surveying Review with a Map, by the Soil Survey
Institute in the Report about Extension of Territory, of The
Annexation Committee of the Institute of Agriculture, The Hague
In this report for the annexation committee, the conditions of
the soil in the part of Germany, bounding the Netherlands, are
described. The text was illustrated with a soil map in colours of
the boundary-zone, borrowed from the „Bodemkundlicher Atlas
von Niedersachsen" by P. Freiherr von Hoyningen Huene (1940)
and from the „Bodenkarte des Deutschen Reiches" by Prof.
Stremme.
The original text, and the soil map have not been inserted in this
book.
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16.

De tuinbouw heeft de beste gronden nodig
door Prof. Dr C. H. Edelman

* Overdruk uit: Mededeelingen van de Directeur van de Tuinbouw,
October 1945
De bodemkartering van gedeelten van Nederland, welke on
langs door de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering een
feit is geworden, heeft een langdurige voorgeschiedenis gehad en er
is vooral in de laatste 20 jaar veel voorbereidend werk verricht; tot
1942 voornamelijk door Dr Ir W. A. J. Oosting, na diens overlijden
in genoemd jaar onder leiding van de schrijver van dit artikel.
Tijdens deze voorbereiding hebben wij de meeste tuinbouwge
bieden van ons land bezocht en enkele goed leren kennen. Het is
duidelijk, dat wij vooral de aandacht hebben besteed aan de grondgesteldheid en de gewassen, die verbouwd worden.
Naarmate de bodemkaarten, die thans in bewerking zijn en
waarvan èr enkele speciaal tuinbouwgebieden betreffen, gereedko
men, zal er alle aanleiding zijn, op het nauwe verband tussen de op
brengsten van de gewassen en de hoedanigheid van dè grond in te
gaan, maar vooruitlojfiend op deze meer definitieve resultaten willen
wij thans reeds constateren, dat de opbrengsten van vele tuinbouwgewassen over het gehele areaal gerekend, een grote verspreiding
vertonen en dat deze spreiding sterk onder de invloed staat van de
verschillen in hoedanigheid van de grond.
Deze voorlopige conclusie zal, dunkt ons, voor niemand een
verrassing zijn. Iedere lezer van dit tijdschrift zal uit eigen ervaring
voorbeelden kennen van tuinbouwbedrijven, die een financiële mis
lukking zijn geworden,, omdat de grond niet voldeed aan redelijke
eisen. Tevens weet ook iedereen, dat de grondgesteldheid slechts
één der omstandigheden vormt, die de financiële resultaten van een
tuinbouwbedrijf beïnvloedt. Het doel van dit artikel is niet, om uit
voerig op al deze zaken in te gaan. Wel beogen wij, enkele conse
quenties te bespreken van het feit, dat vele tuinbouwbedrijven wor
den aangetroffen op gronden, die slechts aan middelmatige eisen of
nog minder voldoen.
De prijzen, die thans voor de tuinbouwproducten officieel wor
den bedongen, hangen samen met de gemiddelde kostprijs. Deze
gemiddelde kostprijs is op een bepaalde wijze berekend en berust
o.a. op een gemiddelde opbrengst. Onderstéllen wij, dat deze be
rekening van juiste gegevens uitgaat, dan mag men onderstellen,
dat bedrijven, die de gemiddelde opbrengst halen en onder enigszins
normale omstandigheden werken, ook een bescheiden geldelijke
voordeel opleveren. Voorts zijn er bedrijven'^waarvan de opbreng
sten boven het gemiddelde liggen; die varen dus wel bij de vastge
stelde prijzen. Daarnaast staan de zwakke broeders, met opbreng
sten onder het gemiddelde en die met verlies werken.
Wij weten niet, höe de grootten van deze drie groepen zich tot
elkaar verhouden, maar er zullen ongeveer evenveel bedrijven boven
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als onder het gemiddelde liggen, zodat velen niet zonder reden de
vastgestelde prijzen te laag vinden. Het koor der ontevredenen klinkt
thans weer luid; van de tevredenen verneemt men natuurlijk niets
of veel minder.
Toen wij omstreeks 1938 voor het eerst nader met het Westland kennis maakten, had men daar voor ons bodemkundig werk
weinig aandacht. Het enige, waar de tuinders belang in stelden, was
de mogelijkheid van terugkeer van de ouderwetse hoge prijzen. Een
prijspeil, dat voor het slechtste bedrijf nog winstgevend is, dat was,
waarnaar men verlangde. Zo was het te voren ook geweest, en
daarvan was de wilde uitbreiding van de teelt ook het rechtstreekse
gevolg geweest.
In de „boom"-tijd, na de vorige oorlog, golden geen bodemkundige overwegingen. Het ging er slechts om, zo snel mogelijk een
zo groot mogelijk oppervlak met glas bezet te krijgen. Ook op slecht
land was de teelt rendabel. Wie maalde er toen om grondverschillen
en hun gevolgen?
De „boom"-tijd is echter al weer lang geleden. Een prijspeil,
waarbij ook het slechtste bedrijf rendeert, is,onwaarschijnlijk ge
worden.
>
Wij moeten dus uitgaan van de werkelijkheid, die daarop neer
komt, dat vele bedrijven, waarvan de kostprijs boven het gemiddelde _
ligt, met onvoldoende winst of met verlies zullen werken.
De vraag is nu, of dat zo kan blijven. Ongetwijfeld zijn er nog
bedrijven, die door goede voorlichting en dóór rationalisering of
intensivering nog vooruit kunnen komen. Maar indien de oorzaak
van de slechte resultaten in de grondgesteldheid gelegen is, zal er
maar één goede oplossing voor de moeilijkheden te vinden zijn en
dat is: verhuizen naar een plaats, waar een beter bestaan voor de
tuinder mogelijk is.
Nu weet ieder, hoe moeilijk het is, om aan goede grond te
komen. Vele tuinders zijn op middelmatig of slecht land begonnen,
omdat beter land niet te krijgen was. Zij wisten wel, dat hun bedrijf
niet 100% zou worden, maar zij waren met een sober bestaan te
vreden en verwachtten ook niet meer van hun bedrijf. Intussen is
deze categorie tuinders langzamerhand in een moeilijk parket- te
rechtgekomen. Wie zou deze mensen een redelijk bestaan mis
gunnen? Maar zij kunnen dit op de huidige standplaats van hun
bedrijf, ondanks toewijding en vakkennis, niet verwerven. Zou het
zo geheel onmogelijk zijn, deze bedrijven te verplaatsen naar goed
land?
Wij willen deze vraag thans uitsluitend uit bodemkundig oog
punt bekijken. Wij weten zeer goed, dat er economische, sociale en
psychische moeilijkheden aan een dergelijke verplaatsing verbon
den zijn, die niet gering te achten zijn. Maar wij willen deze thans
buiten beschouwing laten, omdat ze pas van belang worden, indien
er ooit serieus over verplaatsing op grotere schaal gesproken zal
worden.
„De Tuinbouwgids" 1945-vermeldt op pag. 166, dat de totale
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oppervlakte tuinbouwgrond in Nederland voor het jaar 1943 be
droeg 131.513 ha. De totale oppervlakte cultuurgrond (landbouw
grond) in Nederland wordt op dezelfde plaats vermeld als te be
dragen 2.357.843 ha. De tuinbouw gebruikt dus slechts 6% van de
Nederlandse cultuurgrond. Welk percentage van de Nederlandse
grond is voor tuinbouw ten volle geschikt? Deze vraag kan thans
nog niet exact worden beantwoord. Er bestaan vele vormen van
tuinbouw, en wat voor de ene teelt het beste is, is dat voor de
andere nog niet. Wanneer wij schattingen gaan maken over de
geschiktheid van Nederlandse gronden voor tuinbouwdoeleinden,
dan moet dat in het huidige stadium van onze kennis globaal ge
beuren. Bij voorbaat willen wij met de mogelijkheid rekening hou
den, dat een algemene conclusse niet voor ieder afzonderlijk type
tuinbouw behoeft te gelden. Maar dat behoeft geen belemmering te
vormen voor een poging om toch tot een algemene schatting te
komen.
Een moeilijkheid is'voorts, dat nog niet precies bekend is,
welke bodemgesteldheid voor een bepaalde tuinbouwcultuur de
meest geschikte is. Bij de voortgaande studie van de bodemgesteld
heid van de centra van tuinbouw, waar de teelt op hoog peil staat,
zullen stellig precieze voorstellingen over de gunstigste bodem
gesteldheid worden verkregen. Dit is één der opgaven, die door de
bodemkartering moeten worden vervuld. Daartoe is nauwe samen
werking tussen tuinbouwkundigen en bodemkundigen nodig. In
tussen moeten wij op dit moment tevreden zijn met de enigszins
vage uitspraak, dat de beste tuinbouwgronden te zoeken zijn onder
de gronden, die ook in andere opzichten de beste reputatie hebben.
De Nederlandse gronden hebben in het algemeen een goede
naam. Vele gebieden, zoals de zeekleigebieden, bestaan grotendeels
uit uitstekende gronden. Wij zijn stellig niet optimistisch, als wij
menen, dat 50% van de zeekleigronden voor velerlei doeleinden
zeer goed moeten worden genoemd. De rivierkleigronden hebben
een minder goede naam. Stellen wij daar het percentage prima land
op 25%. De zandgronden zijn minder vruchtbaar, maar bij vol
doende bemesting kan hier toch ook veel bereikt.worden. Laten wij
aannemen, dat hiervan 10% aan hoge eisen voldoet. De veen
gronden zijn zeer uiteenlopend, maar niemand zal willen tegen
spreken, dat daarvan 10% toch als zeer vruchtbaar mag worden
beschouwd. En wanneer wij van het gehele land 20% als van uit
stekende hoedanigheid beschouwen, zal men dit wel niet als een
te optimistische raming willen beschouwen.
Onze cijfers zijn tamelijk willekeurig, maar de bedoeling was
vooral om duidelijk te maken, hoe weinig grond de tuinbouwers
eigenlijk maar nodig hebben. Hoe hoog de eisen ook gesteld wor
den, er kan gemakkelijk aan voldaan worden. Wie gebieden wil
uitsluiten wegens ongeschikte ligging of minder gunstig klimaat,
hij mag gerust zijn gang gaan. Van het kleine percentage van 20
mag nog het grootste gedeelte worden geschrapt. Er blijft altijd
nog wel genoeg over om te kunnen garanderen, dat er; alle vormen
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van tuinbouw dooreen genomen, voor alle bestaande bedrijven
grond genoeg is, die aan de hoogste eisen voldoet.
Nog duidelijker wordt dit, wannéér we naar de glasbedrijven
kijken. In 1940 zou de totale oppervlakte onder glas bedragen
hebben 3265 ha (Tuinbouwgids 1945, pag. 169). Uit het oogpunt
van kapitaalsbelegging is dat een zeer respectabele oppervlakte,
maar gezien op de gehele Nederlandse bodem is het maar 0.15%.
Uit bodemkundig oogpunt bezien behoeft er niet de geringste
twijfel aan te bestaan, of deze kleine oppervlakte kan veelvoudig
gevonden worden onder het beste van het beste, dat binnen de
Nederlandse grenzen wordt aangetroffen.
Bij onze schattingen gingen we reeds veel verder, dan we
aangekondigd hadden. Wij hadden het oorspronkelijk slechts over
•die bedrijven, die ondanks alle vakkundige inspanningen de tuinder
geen voldoende bestaan opleveren. Deze bedrijven, waarvan wij
de oppervlakte niet kennen, maar die toch bezwaarlijk meer dan
30% van het tuinbouwareaal zullen intiem en, zullen grotendeels
moeten worden verplaatst, tenzij men een werkzaam en bekwaam
deel van ons volk wil laten voorttobben onder de omstandigheden,
waaronder het is komen te verkeren.
De voortgaande bodemkartering zal de vraag kunnen beant
woorden, waar de noodzakelijk geoordeelde oppervlakte eerste
rangs tuinbouwgrond kan worden gevonden. Men mag, gelijk in
het bovenstaande reeds werd opgemerkt, verwachten, dat na de
kartering goede gronden te kust en te keur zullen kunnen worden
aangeduid.
Het vraagstuk van de verplaatsing van een belangrijk gedeelte
van onze tuinbouw is van planologische aard. Wij achten het zeer
verheugend, dat een bestemmingsplan voor de Nederlandse tuin
bouw in voorbereiding is. Dit plan, waaraan wij, voor zover het
bodemkundige vraagstukken betreft, van harte medewerken, zal
de nodige richtlijnen voor een verplaatsing op grotere schaal kun
nen opleveren. Er zijn nog dringender redenen dan de kostprijzen
van de producten om met verplaatsing rekening te houden. Men
denke slechts aan de stadsuitbreidingen, die de tuinbouw als het
ware oprollen. Ook moet er voor worden gewaakt, dat bij uitstek
geschikte terreinen voor de tuinbouw behouden blijven. Dit alles en
nog veel meer moet in het bestemmingsplail voor de tuinbouw
worden vastgelegd.
Idealen worden nooit bereikt, maar dienen toch gesteld en
nagestreefd te worden. De Nederlandse tuinbouw, vooral die onder
glas, is een exportindustrie, die op de buitenlandse markten aan de
felste concurrentie onderworpen is. Wil deze exporttuinbouw de
gunstigst mogelijke resultaten kunnen afwerpen ,dan moet de vesti
ging van deze industrie op de meest geschikte plaatsen worden
bevorderd en niet van het toeval afhankelijk zijn. Maar ook de
tuinbouw, die de binnenlandse behoeften verzorgt, heeft belang
bij een gunstige vestiging. Hoe lager de kostprijs, hoe groter de
voordelen voor ondernemer, arbeider en gebruiker. Het ideaal moet
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dan ook zijn: alle tuinbouw op de meest geschikte plaatsen. Bodemkundig gesproken zou dit luiden: tuinbouw alleen op de beste
gronden.
Men ziet hier het grote verschil tussen tuinbouw en landbouw.
De tuinbouw is van deze beide de intensiefste. De vraag van de
plaats van vestiging is voor de tuinbouw dan ook belangrijker dan
bij de landbouw. Gesteld, dat de tuinbouw de zes beste procenten
van de Nederlandse grond in gebruik zou hebben. De landbouw
zou dan de rest, d.i. 94% van de totale oppfervlakte cultuurgrond
blijven gebruiken. De landbouw moet op alle gronden worden uit
geoefend, de slechte integrepen. Dit kan niet anders, aangezien
men de grond niet ongebruikt zal willen laten liggen. De Neder
landse landbouw kan zich niet veroorloven, wat de tuinbouw in
principe wel kan: de meest geschikte terreinen voor zich zelf uit
zoeken.
Wij herinnerden reeds aan het feit, dat vele tuinders op slechte
bedrijven zitten, omdat goede grond niet te krijgen was. De door
ons gedachte verplaatsing van de minder goede bedrijven zal dan
ook niet kynnen plaats vinden zonder ingrijpen van de Overheid.
Het alternatief:, hogere prijzen voor de producten kan echter even
eens slechts worden bereikt door ingrijpen van de Overheid. Naar
onze mening is de tuinbouw meer geholpen met een gezondere
grondslag dan met een kunstmatig prijspeil, dat vroeg of laat toch
niet gehandhaafd zal kunnen worden. Wat wij zouden willen is,
dat naast het koor der ontevredenen, die (wellicht niet zonder
reden) vragen om hogere prijzen, ook zou weerklinken een geluid,
dat vraagt om de gunstigste bestaansvoorwaarden. Het wil ons
voorkomen, dat de-Overheid aan een dergelijke vraag gemakke
lijker zal kunnen en willen voldoen, dan aan de eeuwig herhaalde
roep om hogere prijzen.
Dit artikel is bedoeld om bij de talrijke goede kenners van de
tuinbouw, die dit tijdschrift lezen, reacties op te wekken. Misschien
vindt onze zienswijze bestrijding, misschien instemming. Mocht het
laatste het geval zijn, dan zou er ^aanleiding kunnen bestaan, de
quaestie in de tuinbouwpers ter sprake te brengen.
Summary
16. Horticulture Needs the Best Soils
Since a few years modern soil maps are being made of parts
of the Netherlands. A few horticultural areas are being mapped
also, while others have been studied superficially.
It became evident that many horticulturists are using less
adapted ground. The yields of horticultural products, therefore,
are lower than the average.
During a depression these farms are not paying and the Go
vernment has to aid them financially. Notwithstanding the utmost
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endeavours, farms on less good soils will lag behind those on good
soils.
Only 6% of the available, cultivated land in the Netherlands is
being used for horticulture. Comparing the results of soil mapping
with the needs of various plants it appears that 20% of the Dutch
cultivated land probably is suitable for horticulture (market
growing).
The question arises if it will be worth while to transfer horti
culturists on less adapted soils to areas with better soils. The cost
of production would decrease considerably and we would be able
to compete more easily on foreign markets.
This holds especially for hot house cultures which take 0.15%
of the cultivated land. More capital, however, has been invested
in this kind of growing.
When horticulture in the Netherlands has to be brought on a
sound, economical base the best soil should be used for it.

17. Vroege gronden en bodemkartering
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overdruk uit: Plattelandspost (14), 1945, biz. 76
•
Onder vroege gronden verstaat men gronden, waarop de ge
wassen zich reeds vroeg in 't voorjaar kunnen ontwikkelen. Voor
vele vormen van tuinbouw is de beschikking over vroege gronden
van zeer groot belang. Allereerst denken we daarbij aan de „pri
meurs", die veelal de trots van de tuinder uitmaken en die vaak
zeer hoge prijzen opbrengen. Lang niet iedere tuinder kan met zijn
producten zo vroeg aan de markt komen als hij wel zou wensen en
menigeen moet het dan ook stellen zonder de extra-inkomsten uit
primeurs of althans vroege producten. Maar afgezien van de eigen
lijke primeurs hebben de vroege gronden het grote voordeel, dat
ook de nateelten veel beter tot hun recht komen en de werkzaam
heden op het bedrijf over een langere periode worden verdeeld en
daardoor beter kunnen worden geregeld.
Zij, die bodemkundig onderzoek in verband met de tuinbouw
verrichten, moeten zich dan ook naast vele andere vraagstukken
met de mate van vroegheid vàn de gronden bezighouden. Zo ook
de nieuw opgerichte Stichting voor Bodemkartering, waarvan wij
het genoegen hebben als Directeur te fungeren. De bodemkartering
beoogt het vervaardigen van kaarten, waarop de wisselingen in
bodemgesteldheid staan aangegeven, zodat een goede bodemkaart
althans in tuinbouwgebiedçn ook inlichtingen moet verschaffen
over de verschillen in vroegheid van de gronden, die op de kaart
onderscheiden zijn.
In latere artikelen zullen wij wellicht ingaan op de lange en
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moeilijke voorgeschiedenis van de bodemkartering, die 97 jaar
heeft nodig gehad om tot stand te komen, maar ditmaal willen wij
ons beperken tot de ervaringen, die de medewerkers van de bodem
kartering in de laatste jaren in verschillende gebieden met de
vroegheid van bepaalde gronden hebben opgedaan.
Wanneer een grond vroege gewassen moet kunnen voort
brengen, is het allereerst noodzakelijk, dat de grond vroeg bewerkt
moet kunnen worden. Gronden die in het voorjaar lang nat blijven
kunnen dus niet vroeg zijn. Ze zijn „koud", in tegenstelling met de
„warme" vroege gronden. Alle vroege gronden hebben dus met
elkaar gemeen, dat de teelgrond reeds vroeg in het voorjaar in
voldoende mate water moet kunnen verliezen. Slecht ontwaterd
land kan dus niet vroeg zijn. Verbetering van de ontwatering heeft
in bijna alle landbouwgebieden van Nederland de bewerkbaarheid
van het bouwland zeer verbeterd en de grasgroei aanzienlijk ver
vroegd. Indien de ontwateringstoestand van een tuinbouwgebied
of van een afzonderlijk bedrijf te wensen overlaat, zo kan dus in
het algemeen door verbetering van de ontwatering een vervroeging
van de gewassen worden bereikt.
Maar er bestaan tal van gronden, waar de ontwatering wel in
orde is en die toch, tuinbouwkundig gesproken, niet tot de vroege
gronden gerekend kunnen worden. Voor de vroegheid van de
grond is het klaarblijkelijk niet steeds voldoende, dat het water
voldoende snel naar beneden wordt afgevoerd; ook door de snelle
verdamping van het overtollige vocht moet de vroege bewerkbaar
heid van de grond worden bevorderd. Zo zou de vroegheid van
de zwarte tuingronden bevorderd worden door de sterke absorbtie
van zonnewarmte. Ieder weet, dat een zwart voorwerp in de zon
veel meer warmte opneemt dan een wit voorwerp. Dit laatste kaatst
de straling van de zon meer terug en dat is ook de reden, dat licht
gekleurde kleding in de zomer aangenamer in het gebruik is dan
donkere kleding. Zwarte gronden profiteren dus van de voorjaars
zon veel meer dan lichter gekleurde gronden. Door meting van de
bodemtemperaturen op verschillende diepten kan men dit verschijn
sel zeer goed volgen. In Nederland is aan deze eenvoudige vorm
van bodemonderzoek weinig gedaan, hoewel de tuinbouw er veel
belang bij heeft. Wij komen er nog nader op terug, wanneer wij het
over de invloed van de glasbedekking op de gronden hebben.
Het is echter de vraag, of de kleur de enige belangrijke om
standigheid is ter verklaring van de bijzondere vroegheid van vele
zwarte tuinbouwgronden. Eveneens belangrijk lijkt het feit, dat
deze gronden slechts weinig vocht behoeven te verliezen om een
kruimelige toestand aan te nemen, een eigenschap, die ook na
zware regens kan worden opgemerkt. De gang van zaken is deze,
dat de zonnestralen beter in deze grond doordringen dan bij andere
gronden en slechts betrekkelijk weinig vocht behoeven te doen ver
dampen om de grond in bewerkbare toestand te brengen. Is een
maal de plantengroei aan de gang, dan verdampt het water nog
veel sneller dan voorheen, waardoor het vermogen van de grond
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om Warmte op te nemen, nog wordt verhoogd. Zo zien we, dat de
éne gunstige omstandigheid de andere in het leven roept en ver
sterkt en men moet de bijzondere vroeghèid van bepaalde gronden
zien als hef resultaat van een dergelijk complex van gunstige om
standigheden.
Kleigronden zijn zelden vroeg. Zij bevatten in het vroege
voorjaar veel water, ook als ze in het najaar bewerkt en in de
winter goed zijn doorgevroren. Kalkrijke kleigronden zijn wel
vroeger in goede bewerkingstoestand dan overeenkomstige kalk
arme, maar ook de beste kalkrijke kleigronden zijn toch niet ten
volle geschikt voor het verkrijgen van werkelijk vroege gewassen.
Wel komen er voorjaren voor met zo gunstige weersomstandig
heden, dat ook op de kleigronden zeer vroeg kan worden gewerkt,
maar in diezelfde gunstige jaren zijn de vroege gronden toch nog
veel vroeger, al is het verschil kleiner dan in normale jaren. Het
verschil tussen de beste en minder goede gronden uit zich in gun
stige jaren altijd minder dan in ongunstige. Een goede grond is
daarom goed, omdat hij beter bestand is tegen ongunstige invloeden
dan een minder goede grond. Juist in minder goede jaren is het
voordeel steeds aan de kant van de beste gronden.
Toch komen er ook in kleigebieden wel vroege gronden voor.
Wij leerden dit soort vroege, gronden goed kennen tijdens de
bodemkartering van de Bommelerwaard in de jaren 1943 en 1944
en het is reeds gebleken, dat de hierbij verkregen resultaten geldig
heid bezitten voor het gehele rivierkleigebied. Het gaat hierbij om
hoog gelegen lichte gronden, die worden aangetroffen in de nabij
heid van de kolken, wielen of waaien, die ontstaan zijn als gevolg
van dijkdoorbraken. De inhoud van deze kojkgaten, die veelal diep
in lagen met grof rivierzand reiken, wordt bij de doorbraak over
het oorspronkelijke cultuurland uitgeslingerd en is in vroegere
tijden veelal niet opgeruimd zoals thans gebruikelijk is. Gewoonlijk
vindt men op de zandlaag weer een laag lichte, grofzandige klei
grond, afgezet nadat de woeligste periode van de catastrophe voor
bij was. Wy noemden deze gronden overslaggronden, een naam,
die voor ieder duidelijk zal zijn. Ze worden herkend aan de om
standigheid, dat ze op de oorspronkelijke rivierklei liggen. Graaft
men een gat in de grond, dan ziet men de laag rivierzand scherp
op het oude land, veelal uit zware klei bestaande, liggen. Dat deze
gronden vroeg zijn is gemakkelijk in te zien. Het grove rivierzand is
zo doorlatend .als een zeef. Op de beste overslaggronden kan men
reeds weinige uren na zware regenbuien met schone schoenen over
het land lopen. De bijzondere doorlatendheid van het bodemprofiel
geeft dus een gemakkelijke verklaring van de vaak bijzondere
vroegheid van de gewassen. Maar, zal men vragen, hoe maken de
gewassen op deze gronden het in de zomer? Vroegheid is toch niet
de enige factor voor de beoordeling van de geschiktheid van een
grond voor de tuinbouw? Lijden de gewassen op zo'n doorlatende
grond 's zomers niet onder de droogte? Wij wezen in het boven
staande, reeds op het feit, dat het hoofdkenmerk van de overslag -
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gronden ligt in de omstandigheid, dat de ondergrond wordt ge
vormd door normale kleigronden. Gesteld, dat het overslagdek b.v,
80 cm dik is, dan is het duidelijk, dat de aanwezigheid van zware
klei op deze diepte geen nadeel kan zijn voor de vroegheid, maar
juist een voordeel is voor de watervoorziening gedurende het ge
hele groeiseizoen. De bedoelde gronden zijn om zo te zéggen van
boven droog, maar van onderen nat, vroeg, maar tevens groeizaam.
Er is echter nog een omstandigheid, die op de watervoorzie
ning van de gewassen op deze gronden grote invloed uitoefent en
dat is de kwel. Kwel is een onaangenaam verschijnsel. Men moet
er vooral niet te veel van hebben. Maar een beetje kwel kan grote
voordelen met zich mede brengen. De mate van kwel in het rivier
kleigebied wordt vooral bepaald door de ondergrond. Rusten de
overslaggronden op zware klei, dan is de kwel zwak of ontbreekt
geheel. Is de diepere ondergrond doorlatend, dan is de kwel sterk
en laat de vroegheid van de gewassen te wensen over, terwijl
's zomers vaak droogte optreedt. Er gaat geen zomer voorbij,
waarin niet enige tijdelijke stijgingen van de stand van het rivier
water optreden. Dan perst de rivier enig water in het land. De
beste overslaggronden profiteren met mate van dit kwelwater, ter
wijl ze er geen nadeel van ondervinden. Gronden, waarin de kwel
geheel ontbreekt, lijden aan droogte.
Men ziet, hoe nauw de verschillen tussen zeer goed en minder
goed tuinland in dit geval zijn. De financiële resultaten, die met
deze betrekkelijk fijne grondverschillen samenhangen, lopen echter
ver uiteen. Prijzen, die voor de één verliesgevend zijn, kunnen een
ander in hetzelfde gebied een ruim bestaan en meer dan dat op
leveren.
Het gebied, waar wij onze ervaringen opdeden, is het aardbeiengebied om Zaltbommel. Wat vroege aardbeien onder platglas aangaat'staat dit gebied aan de spits van Nederland. Men
mag dus aannemen, dat de vochtvoo.rziening in dit gebied aan de
eisen van de teelt van vroege aardbeien onder plat glas ten volle
beantwoordt. Het is daarom thans mogelijk geworden, met behulp
van deze ervaringen op andere plaatsen een oordeel over de ge
schiktheid van het terrein voor de teelt van vroege aardbeien op
de Bommelse wijze te vormen en het wil ons voorkomen, dat daar
toe elders nog ruimschoots eersterangs grond beschikbaar is. Men
zal derhalve geen genoegen behoeven te nemen met middelmatig
geschikte 'gronden, die in de loop der jaren toch tot financiële
teleurstellingen aanleiding moeten geven. Men blijft dan altijd een
slag achter bij anderen, die een betere plaats voor hun bedrijf
troffen.
Het bekendste tuinbouwcentrum in het rivierkleigebied, het
glasdistrict van Huissen, ligt eveneens op overslaggronden.
In de afgelopen jaren konden wij voorts kennis maken met
de vroege gronden in het hart van de Nederlandse tuinbouw: in
het Westland en in de ring om het Wetland. Deze beide gebieden
leveren het grootste gedeelte van de vroege groenten van Neder
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land. De vroegste gronden in het Westland bestaan uit kalkrijk
duinzand, waarin het grondwater zich op een voor de cultuur gun
stig peil bevindt. Ook hier is de bijzondere doorlatendheid van de
teellaag de hoofdoorzaak van de vroegheid van de gronden. De
eerste stralen van de voorjaarszon dringen ook hier gemakkelijk in
de grond door en wekken de grond tot een zeer vroeg leven <pp.
Men treft echter ook in dit gebied nog grote verschillen in vroeg
heid aan, waarvan de verklaring nog niet duidelijk is, maar die
aanzienlijke verschillen in geldelijke opbrengst op verschillende
bedrijven veroorzaken. Wij wezen er in het begin van dit artikel
reeds op, dat het onderzoek naar de vroegheid van de gronden,
vooral onder glas, met grondthermometers behoort te geschieden.
De warmte, afkomstig van het stoken onder staand of plat glas,
moet ook in de grond kunnen doordringen en in welke mate dit
geschiedt is thans niet precies te zeggen. De temperatuur van het
grondwater speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol en zal
mogelijk blijken de hoofdoorzaak van de verschillen in vroegheid
te vormen. Zolang dit niet bekend is, blijven beschouwingen over
dit onderwerp onzeker. Wij bezochten eens een bedrijf in 's-Gravenzande nabij de duinvoet gelegen, dat een grote reputatie had
voor de aflevering van zeer vroege sla, maar waar de druiven
steeds betrekkelijk laat waren. Dat een dergelijk verschijnsel niet
vlot kan worden verklaard, moet een aansporing zijn voor bodemkundig onderzoek speciaal in verband met de tuinbouw.
In de ring om het Westland vindt men de glastuinbouw voor
namelijk op zwarte gronden, vooral langs de dijken in de droog
makerijen. Droogmakerijen zijn drooggemaakte door vervening ont
stane plassen, een enkele maal in Zuid-Holland een drooggemaakt
meer. Langs de randen vaa deze droogmakerijen vindt men nog
veen, dat vaak zeer gunstige eigenschappen voor de glasculturen
heeft. Deze zwarte gronden zijn veelal vroeg en bovendien van
nature zeer vruchtbaar, vooral door het hoge stikstofgehalte. De
ligging is gewoonlijk iets hoger dan van het overige land in de
droogmakerij, zodat men alle voordelen van de zwarte gronden
geniet, zonder het nadeel van de natte ligging. Watergebrek be
hoeft niet voor te komen, daar men water uit de ringvaart inlaat
met behulp van een pijp onder de dijk door. Men ziet ook hier weer
een uitzonderlijke combinatie van gunstige eigenschappen, die te
zamen een zeer goede tuingrond vormen. De vroegheid wordt dus
bepaald door de aard van de grond, waarover wij het reeds eerder
hadden en door de gunstige ligging t.o.v. het grondwater. Meer
naar het midden van de droogmakerijen vindt men weinig glas
tuinbouw. De zwarte laag is dunner, vaak van minder goede hoe
danigheid en ontbreekt soms geheel. Van bijzondere vroegheid van
de gewassen is dan ook geen sprake meer, hoewel de omstandig
heid, dat deze terreinen vaak ver van de verkeerswegen afliggen,
er ook toe meewerkt, dat men er weinig glasbedrijven heeft ge
sticht.
Er zijn echter enkele uitzonderingen, waar de z.g.n. meermolm
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of bagger wordt aangetroffen, dat is een zwarte organische afzet
ting, gevormd op de bodem van meer of plas uit allerlei organische
resten zoals de oude graszode, die de verveners in het water wier
pen, uit afslag van de kanten enz. Door de onderstroom in de
plassen is dit materiaal aan de Zuid-Westoever van meer of plas
samengespoeld. Overal waar die meermolm of bagger in enigszins
dikkere lagen, b.v. van meer dan 40 cm, wordt aangetroffen, is dit
land door glasbedrijven in gebruik genomen. De bagger of meer
molm bestaat uit een organische massa, waarin van de oorspronke
lijke plantenstructuur niets meer te onderkennen is. De meermolm
of bagger kan in de verschillende droogmakerijen enigszins ver
schillend zijn uitgevallen. Bijzonder interessant is de Zuid-West
hoek van de Zuidplaspolder, waarin het tuinbouwgebied van Nieuwerkerk tot ontwikkeling is gekomen. De grond wordt hier ge
vormd door een meermolmlaag van wisselende dikte, maximaal
1.25 m. De ondergrond bestaat uit katteklei, maar die heeft op de
meeste plaatsen nog geen invloed op de gewassen.
Wij bezochten het Nieuwerkerkse glasgebied in het vroege
voorjaar van 1945. Opvallend was het zeer grote verschil, wanneer
men vanaf de ringdijk de Prins Alexanderpolder met de Zuidplas
polder vergelijkt. Het gras op de meermolm in de Zuidplaspolder
was dat van de Prins Alexanderpolder verscheidene weken voor
uit, om over het kwaliteitsverschil maar niet te spreken. Ook de
akkerbouwgewassen waren op de meermolm zeer voorlijk, verge
leken met het bouwland uit de verre omtrek, dus ook'met het zeer
goede bouwland uit andere delen van de Zuidplaspolder. De meer
molm vormt hier wel een bij uitstek vroege grond. Ditmaal is niet
de doorlatendheid de oorzaak van de gunstige eigenschappen, want
de ligging van de glashoek van de Zuidplaspolder is eerder te nat
dan te droog en de meermolmlaag bevat bovendien op vele plaatsen
een enigszins harde bank. De aard van de grondsoort bepaalt hier
het bijzondere karakter van het land. De grond droogt koolasachtig
op en vertoont deze bodemstructuur reeds in het vroegste voor
jaar. Daardoor wordt een uitmuntende groeiplaats voor de planten
gevormd en, gelijk gezegd, daarvan profiteren alle gewassen, gras
inbegrepen.
Het verhaal wordt enigszins eentonig, lezer, maar ook in dit
gebied loopt de mate van vroegheid strooksgewijs nog weer zeer
uiteen. Een der meest vooraanstaande tuinders uit dit gebied liet
ons zien, dat de plaatsen met Ket dikste meermolmdek toch nog
niet de vroegste waren. De primeurs van dit bedrijf, dat als tornaténbedrijf grote bekendheid geniet, komen namelijk van een ge
deelte van het bedrijf, waar de meermolm in een laag van circa
40 cm op een rest vast veen rust. Deze situatie blijkt dus voor de
teelt van de allervroegste tomaten bijzonder gunstig te zijn. Over
de verklaring wisselden wij wel van gedachten, maar het heeft
geen zin, in het huidige stadium van het onderzoek ideeën te gaan
verkondigen, die mogelijk fout zullen blijken te zijn, terwijl de
oplossing van de moeilijkheid door het meten van een voldoend
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aantal bodemtemperaturen gemakkelijk kan worden verkregen.
Gezien het grote verschil in geldelijke opbrengst tussen zeer
vroege en matig vroege gronden is het van groot belang, dat dit
onderwerp terdege bestudeerd wordt. Bij de bodemkartering be
steden wij alle aandacht aan de vroegheid der gronden en daartoe
is te meer aanleiding, omdat van de -samen te stellen bodemkaarten
verwacht wordt, dat zij de tuinder en de regering de weg zullen
wijzen naar die gronden, waarop een bepaalde cultuur met het
grootst mogelijk geldelijk en maatschappelijk voordeel kàn worden
beoefend.
Wij willen dit stuk besluiten met een ervaring van enigszins
ander karakter, waaruit echter mag blijken, hoezeer men op zijn
tellen moet passen, wanneer de vroegheid van gronden ter
sprake komt. Tijdens onze kartering in de Bommelerwaard, in ,het
voorjaar van 1944, werden wij door een onzer medewerkers verrast
met een prachtige rijpe aardbei, die hij bij zijn terreinwerk ge
kregen en voor ons bewaard had. Of wij riu maar raden wilden
waar deze aardbei gegroeid was. Hoewel wij begrepen dat wij
beetgenomen werden, konden wij niet anders zeggen dan dat die
aardbei wel uit de Vergt of de Zandkamp afkomstig zou zijn. Dit
zijn namelijk de namen van de terreinen, die de vroegste aardbeien
plegen voort te brengen. Het was natuurlijk mis. De aardbei was
afkomstig uit het zwaarste, laagste en natste gedeelte van de Bom
melerwaard, het Gamerense Veld. Zij was gegroeid in een perceel
gerooide griend, dat op dammen lag. Deze dammetjes liggen hoog
en de bosgrond was door het rooien los en doorlatend geworden.
Omringd door nog bestaande grienden had de aardbei zich kunnen
ontwikkelen op een beschut zonnig plaatsje, afgesloten van de
koele voorjaarswinden en had daar enigszins uitzonderlijke maar
toch zeer gunstige voorwaarden gevonden, waardoor de vroegheid
van het product enigszins begrijpelijk was.
Wij vermelden dit voorbeeld om er op te kunnen wijzen, dat
er op vele plaatsen wel plekjes te vinden zijn, b.v. in de luwte van
huizen of bedrijfsgebouwen, met ligging op het zuiden, waar het
klimaat enigszins Rivièra-achtig is en waar de plantengroei ieder
jaar vroeger tot ontwikkeling komt dan bij de plaatselijke bodem
gesteldheid eigenlijk normaal geacht moet worden. Van dergelijke
toevallige omstandigheden wordt vaak gebruik gemaakt, b.v. voor
het aanleggen van zaai- of kweekbedden. Dergelijke uitzonderingen
verminderen echter niet de betekenis van een zeer gefundeerd
onderzoek naar de vroegheid van tuinbouwgronden, hetgeen wij
voor de tuinbouw van veel belang achten.

\
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Summary
17.

„Forcing" Soils and the Soil Mapping

Soils which have to yield crops early in spring are called
„forcing" soils. They are separately indicated on the new Dutch
soil maps.
This is of importance as the forced vegetables fetch a high
price.
Crevasse deposits and also the calcareous, pervious dune sand
soils of the Westland (paper 3) generally are suitable for this
kind of cultivation. The black soils, rich in humus and nitrogen
which occur along the S.W. sides of the reclaimed swamps of the
province of South Holland are especially adapted for forced
growing of vegetables and for hot-bed cultivation. They occur on a
slightly higher level and take up more heat during spring.

18. De betekenis van /de bodemkartering voor de Nederlandse
tuinbouw
door Prof. Dr C. H. Edelman
De Tuinbouw, April 1946
In dit artikel geeft sehr, weer, wat reeds in enkele voorgaande
publicaties naar voren kwam, zodat volstaan kan worden met hier
naar te verwijzen. Ter verduidelijking zijn er aan dit artikel twee
luchtfoto's toegevoegd, waarop duidelijke bodemverschillen zijn
waar te nemen.
Sehr, wijst er nogmaals op, dat alleen de beste gronden goed
genoeg zijn voor onze tuinbouw. Teneinde nu te weten waar deze
gronden liggen en welke mogelijkheden zij bieden, wordt er ge
werkt aan een tuinbouwwensplan voor het gehele land. Naast de
studie der klimatologische, economische en sociale omstandigheden,
wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de bodemgesteldheid.
De bodemkartering moet het fundament voor dit plan leveren.
Voor de agrarische planologie is dit van groot belang.
Summary
18. The Importance of Soil Survey for the Dutch Horticulture
In this article the author describes some aspects previously
reviewed (Chapter III, 4, 16 and 17), so that it is sufficient to
refer to them herewith. As an illustration two airphotographs have
been added, which show clearly the differences of the soil.
The author points out again, that only the best available soils
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are good enough for our horticulture. In order to know now where
these soils are situated and what possibilities they can offer, a
horticultural priority scheme for the whole country has been drawn
up. Besides the study of climatological, economical and social
circumstances, special attention is paid to the condition of the soil.
Soil survey has to supply the basis for this plan. This is of great
importance for agricultural planning.

* 19. Enige recente geologische resultaten van ide bodemkartering
in Nederland 1 )
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overdruk liit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap. Deel LXIII, 4, 1946
Zowel de geologische als de bodemkundige kartering van
Nederland bouwen voort op Staring. Diens beroemde Geologische
Kaart van Nederland 1 :200.000 geeft behalve de voornaamste
geologische tegenstellingen ook de verschillen in grondsoort aan.
Wie de beschouwingen naleest die aanleiding tot de samenstelling
van deze kaart gegeven hebben, zal tot de conclusie moeten komen
dat de kaart bedoeld is geweest als voorstudie voor een nauwkeu
riger bodemkartering. Trouwens, al was Staring een geschoold en
talentvol geoloog, de landbouw had zijn grote liefde; hij is de
grondlegger geworden van de landbouwwetenschap ën van het
landbouwonderwijs in Nederland.
In dit verband is het wel merkwaardig, dat de bodemkundige
voortzetting van het werk van Staring zo lang op zich heeft Taten
wachten. Eerst is nog een nieuwe Geologische Kaart tot stand
gekomen en wel van 1918 af. Deze kaart, die thans vrijwel voltooid
is, werd bewust niet op de landbouw gericht. Het is een echte geo
logische kaart, waarbij het stratigrafische element voorop staat.
Deze kaart is dus wel een belangrijke schrede vooruit op het pad
van de geologie, maar niet op dat van de bodemkunde.
Nadat de bodemkunde in Nederland tientallen jaren lang
voornamelijk door chemici en dus in het laboratorium beoefend
was geworden, was Dr W. A. J. Oosting de eerste die modern
bodemkundig veldwerk tot stand heeft gebracht. Evenals alle
andere moderne bodemkundigen ging Oosting uit van het bodem
profiel. Het bodemprofiel kan worden waargenomen door een pro
fielkuil te graven en één der wanden van de kuil nauwkeurig te
bestuderen. Men kan dan steeds waarnemen, dat de grond van
1) Nederlandse vertaling van een voordracht, gehouden voor de Société
Belge de Géologie, Brussel, 19 Februari 1946. De Franse tekst verscheen in het
Bulletin d. 1. Soc. Belge de Géologie etc. Tome LV, 1. De Nederlandse tekst ook
in: Natuurwet. Tijdschr. Gent, 29, 1947.
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Rivierkleilandschap nabij Kerk-Avezaath met groeiverschillen in de boomgaarden,
door verschil in bodemgesteldheid. (Hfdst. III, 18).
River clay landscape with orchards, showing variation in growth, caused by
soil differences.
Foto Geall. Luchtmacht. Archief S. v. B.

Foto 2.

Landschap van oude zeeklei ten Zuiden van Zoetermeer. Uit de stand van het
gewas blijkt de onregelmatige bodemgesteldheid.
Landscape on old sea clay near Zoetermeer, east of the Hague, an area, where
the peat cover is removed and the old clay is now on the surface. The difference
in the soil is to be seen in the unequality of the crops.
Foto Geall. Luchtmacht. Archief S. v. B.

boven naar beneden toe van eigenschappen verandert, bv. het ge
halte aan humus en kalk, de grondsoort, de structuur van de grond.
De gronden worden ingedeeld naar de genoemde verschillen in
hun profielbouw. Gronden die in wezen dezelfde profielbouw ver
tonen,-worden tot één bodemtype verenigd. De indeling in bodem
typen moet zo ver gaan, dat de tot één bodemtype gerekende gron
den ook landbouwkundig gesproken uniform zijn.
Aangezien het aantal bodemtypen groot is, bestaat behoefte
aan een nadere classificatie van de bodemtypen. Men kan ze groeps
gewijs tot bodemseries verenigen. De bodemseries kunnen weer
samengevat worden tot bodemprovincies. Dit is de grondslag van
het classificatieschema, dat sinds tientallen jaren in de U.S.A. in
gebruik is, nl.:
IV category: great soil groups,
III
„ : soil provinces or soil families,
II
„
: soil Series,
,
I
„
: soil types.
De 4e categorie der Amerikanen is gefechikt voor wereldkaar
ten, maar geeft geen nieuws voQr kleine landen als Nederland en
België. De 3e categorie geeft een hoofdindeling van de gronden
weer, gegroepeerd naar natuurlijke eenheden. In Nederland zal een
indeling in deze categorie ongeveer neerkomen op de indeling van
de kaart van Staring, dus' zeeklei, rivierklei, duinzanden, veengron
den, zandgronden, etc. Nieuws zou hierbij ook niet aan het licht
komen en een nieuwe kartering op deze basis zou weinig' belang
wekkend zijn, al is de kaart van Staring ook wel enigszins ver
ouderd.
Een nieuwe kartering zal zich dus moeten bezighouden met de
categorieën I en II, d.w.z. vooral detailkartering betreffen. De schaal
van kaarten in categorie I zal circa 1 :40.000 bedragen, die in
categorie II 1 : 25.000. De laatste zullen als overzichtskaarten be
titeld worden.
Na de dood van Oosting-in 1942 hebben wij zijn wérk voortge
zet, daarin bijgestaan,door talrijke leerlingen, die begin 1943 in ver
band met de politieke toestand moesten onderduiken. Wij slaagden er
in, in enkele gebieden kaarten te ontwerpen die de instemming van de
Nederlandse land- en tuinbouwautoriteiten verwierven, en thans
heeft onze regering een organisatie in het leven geroepen die met
het vervaardigen van bodemkaarten is belast. Deze organisatie, de
Stichting voor Bodemkartering, waarvan wij hét genoegen hebben
directeur te zijn, is thans ingeschakeld in het herstelwerk van met
zout water geïnundeerde gebieden en van de slagvelden en voorts
werkzaam in gebieden waar de toestand op landbouwgebied te
wensen overlaat.
De bodemkundige kartering heeft een ander doel dan de geolo
gische en behoort te geschieden in het nauwste overleg met land
bouwkundigen. In Nederland zijn de medewerkers van de bodemkartering landbouwkundigen, bijgestaan door specialisten op geo
logisch, botanisch en historisch gebied. Ook in andere Janden wordt
14
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de bodemkartering beschouwd als te behoren tot de interessensfeer
van de land-, tuin- en bosbouw.
Toch bestaat er in allerlei gebieden een nauw verband tussen
bodemkundige en geologische verschijnselen. Uiteraard moeten wij
als vergelijkingsmateriaal geen „afgedekte" geologische kaarten ge
bruiken, d.z. kaarten waarop de deklaag is weggedacht. Loessdekken bv. zijn zo belangrijk als substraat voor de plantengroei, dat
het voor een bodemkundige weinig zin heeft voor zijn doeleinden
een geologische kaart te raadplegen, waarop de loessdekken niet
zijn aangegeven.
In het jaar 1942 heeft één onzer leerlingen, J. C. van Doormaal,
een onderzoek naar de Nederlandse loessgronden ingesteld, waarbij
hij heeft kunnen vaststellen dat de detailverschillen in de grondgesteldheid van het loessgebied voornamelijk een gevolg zijn van
afspoeling. Dit kan men een geologisch verschijnsel noemen, al heeft
nog nooit een geoloog zich met de kartering van dergelijke details
beziggehouden. Langs de steilere hellingen komt de ondergrond,
pleistoceen grint, tertiair of krijt, te voorschijn. In dergelijke ter
reinen zijn de grondverschillen groot en abrupt en voor iedere
geoloog duidelijk.
In de alluviale terreinen is het verband tussen bodem en geo
logie groot, maar ook hier geldt dat de geologen tot nu toe slechts
bij uitzondering notitie van deze kwesties hebben genomen. De term
alluviaal gebruiken wij hier in de zin van bijeengespoeld en niet in
de stratigrafische zin. In alle alluviale terreinen is het stromende
water bepalend voor de rangschikking van de grondsoorten, grind,
zand,- lichte en zware klei. Bijzonder fraai is dat te zien in de vlakte
van onze rivieren. De geograaf T. Vink en de geoloog'Pannekoek
van Rheden hebben kaarten van gedeelten van dit rivierengebied
samengestelcT, waaruit duidelijk blijkt dat de voormalige en huidige
rivierarmen begrensd worden door hogere terreinstroken, oeverwallen dus, terwijl tussen deze oeverwallen lagere moerassige ter
reinen liggen. De reeds eerder genoemde bodemkundige W. A. J.
Oosting heeft dit morfologische beeld in bodemkundige zin uitge
werkt. De hogere stroken langs de voormalige stromen bestaan uit
zandige kalkrijke kleigronden, uitnemend geschikt voor de akker
bouw en voor de fruitteelt; de lagere, komvormige, enigszins .moe
rassige terreinen bestaan uit zeer zware, stugge en kalkarme klei,
alleen geschikt voor grasland.
De karteringen1 die wij sinds 1943 in dit gebied ondernomen
hebben, zijn uitgegaan van het principe dat de onderdelen van het
ruggen- en kommenlandschap, benevens enkele andere verschijnse
len, pasten in de tweede categorie, d.i. in de legenda van de over
zichtskaarten 1 : 25.000. De detailkaarten 1 : 10.000 leveren de
detaillering van elk der onderscheidingen van de overzichtskaarten.
Zo verkregen wij:
Riviergebied
R
a) stroomruggen
Rs
b) komgronden
Rk
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c) overslaggronden
Ro
d) oude zandgronden
Rd
e) oude cultuurgronden Rp
De stroomruggronden worden op de detailkaarten in 6 bodem
typen onderscheiden, die onderling nog zeer verschillend zijn. Eén
type bv. heeft het gróve, dorre rivierzand op minder dan 55 em
diepte. Dergelijke gronden verdrogen in 'de zomer. Andere tot de
stroomruggen behorende gronden bestaan uit zware klei; het zijn de
dichtgeslibde rivierbeddingen. Deze zijn voor bepaalde gewassen,
zoals suikerbieten, zeer geschikt, maar niet voor fruit. De detail
lering van deze gronden hangt dus nog ten nauwste samen met de
wijze waarop de rivier zijn producten afzette. Tegelijkertijd hangen
de gewassen in hun ontwikkeling ten nauwste met de genoemde
natuurlijke verschijnselen samen.
De komgronden zijn in 8 typen onderverdeeld, voornamelijk in
verband met de aanwezigheid van zeer ondoorlatende kleilagen, die
een ongunstige invloed op de grasgroei hebben. Uit de kartering is
gebleken, dat ook deze ondoorlatende lagen, die in onze boerentaal
met de naam knik worden aangeduid, op een bepaalde manier in
het natuurlijke landschap passen. Eén onzer medewerkers zal hier
over binnenkort een theorie publiceren.
De overslaggronden zijn bij onze karteringen voor het eerst
als belangrijke groep opgemerkt. Zij behoren bij de dijken. Wanneer
deze doorbreken vormt zich een diep gat, waarvan de inhoud over
het land in de omtrek van het gat wordt verspreid. Aangezien de
dijken in vroegere eeuwen talloze malen zijn doorgebroken, soms
op 35 plaatsen in èén winter, zijn grote oppervlakten onder zand
bedolven geraakt. Het kenmerk van deze gronden is: een zandige
laag, rustend op het oorspronkelijke kleilandschap. De overslaggronden vormen vaak uitmuntend tuinland, aangezien zij ook na
zware regens bijna onmiddellijk bewerkt kunnen worden. Wij deel
den ze in naar de dikte en de aard van de deklaag.
De drie voornaamste bodemkundige hoofdonderscheidingen in
ons rivierkleigebied komen overeen met eenheden van het min of
meer natuurlijke landschap. Ze zijn dus nauw aan de geologie ver
want. Maar tevens vormen zij de grondslag van het mogelijke
bodemgebruik: bouwland en fruit, grasland en ten slotte het tuin
land. Zij bepalen tevens de aard van de bedrijven die een gemengd
karakter dragen. Ook bepalen zij de ligging van de wegen, van de
dorpen en van de bedrijfsgebouwen. De planologische bureau's, die
de bestemming van de gronden moeten regelen, vinden dan ook in
de bodemkaart een vaste basis voor de beoordeling van de ge
schiktheid van de gronden voor allerlei doeleinden.
De bestaande geologische kaarten vertonen van dit alles vrijwel
' niets. De natuurlijke lijnen, die in het rivierkleigebied zo bijzonder
scherp gemarkeerd zijn, komen pas bij de bodemkundige kartering
tot haar recht.
Voor wat betreft de overige onderscheidingen, willen wij nog
enkele opmerkingen maken over de oude cultuurgrondep.
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SCHETS NAAR DE OVERZICHTSKAART BOMMELERWAARD

STICHTING VOOB BOOEMKARTERIMG

LEGENDA
V///////À OVERSLAGGRONDEN

I'

STROOMGRONOEH

komgronden
. OUOE STROOMORAAO
GEGRAVEN WETERING
O'JK
H' PLEISTOCENE OPDUIKING
Fig. 1. Vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart van een gedeelte van de
'Bommelerwaard. Opname (behalve het NO deel van de kaart) Ir K. J. Hoeksema.
Fig. 1. Soil map of the Bommelerwaard, showing: 1. crevasse deposit soils,
2. creek soils, 3. basin soils, 4. ancient river beds, 5. new made canals for
drainage, 6. dikes, 7. pleistocene sands.

In het begin van de jaartelling was ons rivierldeigebied be
trekkelijk dicht bewoond. Deze woonplaatsen kunnen worden her
kend aan de rijkdom van de grond aan humus en fosfor. De typische
groengele tinten van de ijzerfosfaten zijn zo opvallend, dat het
mogelijk is de terreinen in het veld zeer nauwkeurig te omgrenzen.
Hun vruchtbaarheid overtreft veelal die van de omgeving. Wij
vonden dergelijke terreinen bij tientallen. Veelal zijn zij gekenmerkt
door de aanwezigheid van Romeins-Bataafse scherven. De bekende
Nederlandse archaeoloog Van Giffen noemde onze resultaten in zijn
nieuwste publicatie een revolutie op het gebied van de nederzettings-
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archaeologie. Immers, wij kunnen op onze wijze een volledige voor
stelling van de bewoning uit een bepaalde periode ontwikkelen.
Wij streven dus niet alleen naar een gespecialiseerde land
bouwkundige kaart, maar menen tegelijkertijd de natuurlijke en
menselijke geschiedenis in onze kaarten te verenigen.
Wij willen thans van het rivierengebied afstappen en aan
dacht schenken aan het zeekleigebied in h£t Zuidwesten van ons
land. Daar zijn thans uitgebreide onderzoekingen gaande in ver
band met de omvang van de zoute inundaties. Ook in dit gebied
bestond een waardevolle voorstudie, ditmaal van waterstaatkundiggeografische zijde, ni. van Mej. Dr A. W. Vlam. Het Zeeuwse
landschap bestond oorspronkelijk uit veen, beschermd als het was
door de duinenrij van ons oude duinlandschap. Dit veenlandschap
is door de zee geërodeerd, waarbij diepe geulen in het veen werden
uitgeslepen. Deze geulen, getijgeulen dus, zijn later met zeezand en
zandige klei opgevuld geraakt, terwijl de veeneilanden veelal een
dek van zware klei kregen. De analogie met het rivierkleigebied is
dus evident, trouwens alle gebieden die door stromend water zijn
gevormd, vertonen in bepaalde opzichten grote gelijkenis. Na de
bedijking bestond het landschap dus uit een afwisseling van oor
spronkelijke eilanden en opgevulde geulen. Dit landschap is in de
loop der eeuwen beklonken, waardoor de oude eilanden, die oor
spronkelijk hoog lagen, ten gevolge van hun slappe ondergrond
laag zijn komen te liggen, terwijl de oorspronkelijke geulen, aan
vankelijk lager gelegen dan de veeneilanden, thans als hoge ruggen
in het land zichtbaar zijn. De genoemde inversie van het land is
van primordiale betekenis voor een juist begrip van deze terreinen.
De zandige ruggen, de voormalige getijgeulen dus, dragen
thans het bouwland en het fruit; in de laagten met haar vaak zware
kleigronden, die ondiep op zilt veen rusten, vindt men voornamelijk
inferieur, grasland.
De wegen en de meeste dorpen vindt men op de ruggen.
Curieus is, dat vele wegen in de laatste stroomdraad van de getij
geulen zijn aangelegd. Dit is een Zeeuwse specialiteit, die men
elders in Nederland niet terugvindt. Bij overlevering was dit be
kend, maar onze kartering heeft het ten volle en precies bevestigd.
Onze kartering heeft zich uiteraard aan deze omstandigheden
aangepast. Onze medewerkers ontwierpen een legenda voor de
geulruggen, één voor de laagten, en één voor de overgangsge
bieden. Uit de kartering is gebleken, dat de laagten, de oude
eilanden dus, doorsneden zijn door talrijke kleine geulrugjes, het
geen ook zeer begrijpelijk is. Het vloedwater stroomde toe door de
grote geulen en drong door de zich steeds verder vertakkende
kleinere geulen in het toenmalige land door, waarbij het de fijne
kleidelen op de verst afgelegen plaatsen afzette. Men ziet hoe ook
in dit gebied min of meer natuurlijke factoren de verspreiding van
de grondsoorten en haar landbouwkundige bestemming bepalen.
Ook in dit gebied is nog veel detailwerk verricht, dat niet be
sproken kan worden en dat zoveel mogelijk is afgestemd op de
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ontwikkeling van de gewassen, in dit geval in het bijzonder het
fruit. Het gaat wederom om grofzandige dorre ondergronden, om
ondoorlatende lagen, beide schadelijk voor de plantengroei, vóórts
ook om bepaalde ongunstige brakwaterafzettingen. Ook hier treffen
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Fig. 2. •- Vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart van den Polder Kruiningen (Zuid-Beveland). Opname Ir G. de Bakker en C. A. R. Meyneke.
Fig. 2.

Soil map of Kruiningen on the isle of South-Beveland (prov. Zealand).
1. creek soils, 2. basin soils.

wij oude cultuurgronden aan met afwijkende eigenschappen, die de
volle belangstelling zowel van landbouwkundigen als van archaeologen hebben. De geologische kaarten laten ook hier niets van al
deze natuurlijke verscheidenheden zien.
Wij zouden door kunnen gaan. In het Westland, het beroemde
district van tuinbouw onder glas, bereikte één onzer medewerkers
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zeer interessante resultaten, vooral nadat hij er in geslaagd was de
verschillen in productiviteit van de druif te herleiden op verschillen
in grondgesteldheid. Men zou verwachten dat in een oud tuin
bouwgebied de gronden zo totaal verwerkt zouden zijn, dat van de
natuurlijke factoren niet veel meer te bespeuren zou zijn. Dit is bij
ons onderzoek niet bevestigd.
Het gevonden verband tussen de bodemgesteldheid en de op
brengsten van de gewassen is zo duidelijk, dat het thans mogelijk
is de productie van een bepaald perceel te voren te taxeren. Bij ver
plaatsing van bedrijven •— wat door de oorlogsomstandigheden,
alsmede door de onophoudelijke stadsuitbreiding herhaaldelijk nodig
is — wordt van deze kennis reeds veelvuldig gebruik gemaakt.
Onze methode van werken is zeer eenvoudig. Men moet uiter
aard de bodemprofielen van een bepaald gebied eerst goed leren
kennen en op deze wijze een indeling van de gronden ontwerpen.
Is men eenmaal goed bekend met alle belangrijke eigenschappen
van de gronden, dan geschiedt het verdere werk grotendeels met
een grondboor. De bodemkundige die met de leiding van een onder
zoek belast is, heeft een aantal middelbare krachten tot zijn be
schikking. In het veld komt men met een goede werkkaart en een
grondboor al een heel eind. De detailkaart berust op ongeveer
10 waarnemingen per ha, de overzichtskaart op circa 1 per ha.
Laboratoriumonderzoek van type-monsters is natuurlijk onmisbaar.
Oosting heeft ook veel in de zandstreken van ons land gewerkt.
Door toevallige oorzaken, vooral in verband met de oorlogsschade,
is daaraan in de laatste jaren niet zo doorgewerkt als aan de klei
gebieden. Uit de ervaringen van wijlen Oosting blijkt echter reeds
dat natuurlijke factoren ook in de zandgebieden van grote betekenis
zijn voor de beoordeling van de gronden. Oosting heeft speciaal
de aandacht gevestigd op de grote betekenis van de vroegere be
groeiing voor de ontwikkeling van de bodemprofielen op de zand
gronden. Het zou echter te ver voeren deze theorie hier te ont
wikkelen.
Het microreliëf van de zandgronden is buitengewoon belangrijk
in verband met de vochthuishouding van de gronden. Dit micro
reliëf is een relict uit de toendratijd, die aan het eind van het
Pleistoceen en in het begin van het Holoceen valt en die pok in
België en in Noord-Frankrijk overal zijn sporen heeft nagelaten. De
studie van deze toendraverschijnselen is één der geologische specia
liteiten van Wageningen en is in de laatste jaren op gelukkige wijze
aangevuld door het werk van Tavernier in België en van André
Cailleux in Frankrijk. Een kartering van zandgebieden, zonder be
grip voor bedoelde eigenaardige landschapsvormen, is nutteloos.
.
Vatten wij de betrekkingen tussen de bodemkartering en de
geologie samen, dan mag worden geconcludeerd dat een bepaald
soort geologie voor de bodemkartering van het grootste belang is,
maar dat deze speciale oppervlaktegeologie slechts bij uitzondering
door geologen wordt ontwikkeld. Omgekeerd levert de bodemkar
tering zeer gedetailleerde geologische beelden, echter wederom van
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een zeer bepaald type. Indien geologen zich met bodemkartering
willen bezighouden, zo moeten zij niet alleen de landbouw goed
kennen, maar bovenal zich toeleggen op die onderdelen van de
geologische wetenschap, die op de aardoppervlakte betrekking
hebben.
/
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Summary.
19.; Some Recent Geological Results of the Soil Survey in the
Netherlands
After a general introduction to soil survey, the author describes
the American method of soil-classification. The Soil Survey
Institute at Wageningen will be engaged principally with the
making of review-soil maps on a scale of iy2 inches to a mile
(compare category II: soil-series) and detailed-soil maps on a
scale of 6 inches to a mile (compare category I: soil-types).
The mapping for soil surveen and geology differs from each
other, but there is a close connection between pedological and geo
logical phenomena. Mapping for soil survey is executed by agri
culturists.
Two examples are given; one of a review-soil map of the
river clay area in the Bommelerwaard (see Chapter III, 5) the other
of the soil-condition- on the islands in the province of Zeeland.
In Zeeland the original peat-soil has been eroded by the seawater; the channels, formed by tidal currents, have been filled up
principally with sand, while the peat-soil has been covered with
a layer of clay. After the reclaiming the peat shrank, causing
inversion of the topography of the area, so that now the former
channels can be recognized as ridges in the country, with between
them the lower-situated heavy clay soils (basin-soils) (see fig. 2).
The principal soil-types are divided in many sub-types, important
for practice, in the detailed survey.
^
It is worth noting the remarkable results in aid of the Westland horticulture obtained through the detailed survey.
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On the sandy soils the micro relief has proved to be of great
importance for the moisture-content in these soils.
For soil survey in these areas a good understanding of the
geological phenomena of the late Pleistocene and the beginning of
the Holocene is essential.
The geologists have given but little attention to the surfacephenomena, which are important for the agriculture.

20. Bnkel*e resultaten van de bodemkartering in Nederland
door Prof. Dr C. H. Edelman
Lezing tijdens de 21ste Indische Landbouwweek te Wageningen
in Dec. 1946. Gepubliceerd als Persbericht 1673 van het Ministerie
van Landbouw, V.V. en in Landbouwkundig Tijdschrift 59,
(711/712), 1947.
Gedurende de laatste jaren hielden wij talrijke voordrachten en
schreven wij vele publicaties over de bodemkartering van Nederland.
Wij nemen dan ook aan, dat de meeste belanghebbenden thans Be
kend zijn met het feit dat de bodemkartering in ons land op gang
is gekomen en dat er een Stichting voor Bodemkartering bestaat, te
Wageningen gevestigd, die met de uitvoering van allerlei karterin
gen belast is. De karteringen zijn in feite in het jaar 1943 begonnen,
zodat er thans wel aanleiding bestaat een bespreking te wijden
aan de vraag, waartoe het verrichte werk heeft geleid.
Een bodemkartering levert resultaten op van zeer verschillende
aard. Teneinde hieromtrent een indruk te geven, is het nuttig het
onderwerp te splitsen, in Verband met enkele belangrijke betrek
kingen, waarbij de grond voorop staat, n.l. de betrekkingen:
a. bodem-plant;
b. bodem-cultuurtechniek;
c. bodem-samenleving.
• Het ware mogelijk geweest nog twee onderwerpen aan dit
lijstje toe te voegen en wel de betrekkingen:
d. bodem-landschap;
e. bödem-geschiedenis,
Deze beide onderwerpen hebben een meer ideële betekenis dan
de drie eerstgenoemde. Wij behandelen ze in verscheidene andere
geschriften en willen ons in dit artikel tot de'eigenlijke land- en
tuinbouwkundige resultaten van de bodemkartering bepalen.
a. Resultaten in verband met de betrekking bodem-plant
De bodemkunde zou geen practische betekenis voor de
landbouw hebben, indien de betrekking bodem-plant niet zeer nauw
was. Overal kan men waarnemen hoe grondverschillen de ontwik
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keling en de opbrengst van het gewas beïnvloeden. Daarbij gaat
het niet alleen om algemeen bekende tegenstellingen, zoals klei,
zand en veen, maar ook om grondverschillen op korte afstand, die
van zeer grote invloed kunnen zijn op het gewas. Ja, deze verschil
len zijn zo groot, dat het noodzakelijk is detailkaarten te vervaar
digen op schaal van 1:5.000 (resp. 1:10.000), om de invloed van
grondverschillen op het gewas te kunnen overzien. In bijzondere ge
vallen kan zelfs een nog grotere schaal zijn nut hebben!
Tijdens verscheidene detailkarteringen, die in de laatste jaren
zijn ondernomen, hebben wij gelegenheid gehad het verband tussen
de bodemgesteldheid en bepaalde gewassen te leren kennen. Het
is enigszins toevallig geweest, dat deze voorbeelden voornamelijk
op de tuinbouw betrekking hebben; deze eenzijdigheid zal echter in
de naaste toekomst zijn goed gemaakt, indien de waarnemingen van
1946 op landbouwgronden zijn uitgewerkt.
Bij het beoordelen van het producerend vermogen van de gron
den zijn wij enigszins anders te werk gegaan dan in de landbouw
wetenschap gebruikelijk is. Gewoonlijk werkt men met gemiddelde
opbrengsten, die betrekking hebben op grotere oppervlakten, pro
vincies, landbouwgebieden, gemeenten of gehele bedrijven. Deze ge
middelden ontstaan uit hogere en lagere waarden van de opbreng
sten en het is juist deze spreiding, die voor de bodemkunde het richt
snoer moet zijn. De gemiddelde opbrengsten liggen vaak Ver onder
de opbrengst van de beste percelen. Wij kiezen voor onze studies
dan ook de opbrengsten van de beste grond als norm. Deze stelt
voor de opbrengst van een bepaald gewas onder de gunstigste om
standigheden, die in Nederland zijn verwezenlijkt. Dergelijke om
standigheden laten het gewas als productie-apparaat op zijn gun
stigst zien. Wij noemen deze optimale opbrengst het plafond. Het
veronderstelt de beste grond en de beste cultuurzorgen. Gronden,
die ondanks goede cultuurzorgen, een opbrengst leveren, die met een
gemiddeld gewas overeenkomt, zijn middelmatig, d.w.z. aan deze
gronden mankeert iets. Met het beeld voor ogen van de grond, die
het plafond levert, kunnen wij een indruk verkrijgen van de bodemkundige oorzaak van de lagere productie van de middelmatig tot
slecht producerende gronden. Op deze wijze kan men een indeling
van de gronden ontwerpen, die berust op kenmerken, die blijken
overeen te komen met de verschillende productieniveau's.
Wil men voor het plafond een exacte waarde vinden, dan moet
men kennen de gemiddelde opbrengst van een bepaald gewas, be
rekend over een aantal jaren, voor de beste grond, die men vinden
kan. Het plafond wordt in de loop der tijden nog verhoogd door de
resultaten van de selectie, maar binnen een bestaand sortiment stelt
het voor het hoogst bereikbare resultaat van de teelt van een bepaald
gewas onder het gemiddelde Nederlandse klimaat.
De zeer goede gronden, die met het plafond overeenkomen,
moeten wel onderscheiden worden van goede, middelmatige, slechte
of zeer slechte gronden, die slechts een percentage van de plafond
opbrengst kunnen voortbrengen.
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Van een goed bodemkundige mag verwacht worden, dat hij de
eigenschappen van de gronden, die de oorzaak van het geringe pro
ductie-vermogen vormen, kent en herkent, althans kan opsporen.
Het zou onjuist zijn, te menen, dat men de door ons bedoelde ver
schillen in producerend vermogen van de gronden zou kunnen nivel
leren door de bemesting. Er bestaan tal van gronden, die ondanks
zorgvuldige bemesting toch slechts middelmatige opbrengsten leve
ren, terwijl de beste gronden, die het plafond benaderen, veelal
eveneens bemest worden. Wel heeft het gebruik van kunstmest een
zeer grote verandering in de beoordeling van vele gronden ten ge
volge gehad; gelijk ieder weet, worden thans vooral de lichtere
gronden veel hoger gewaardeerd dan vroeger. In ons betoog moet
een doeltreffende bemesting gerekend worden tot de1 goede cultuurzorgen, die althans in Nederland voorwaarden zijn om tot een
schatting van het producerend vermogen te gerakea.
In enkele tuinbouwgebieden vond de bodemkartering gunstige
omstandigheden voor een dergelijke studie. In het bijzonder had de
heer Ir W. J. van Liere succes met enkele gewassen in het Westland, waarvan wij de druiventeelt als voorbeeld willen behandelen.
Het plafond van deze cultuur ligt ongeveer bij 140 kg druiven per
strekkende roede (d.i. per 2 vierkante roeden). Het curieuze is
echter, dat dit plafond zowel op zand-, zavel- als kleigronden wordt
gevonden. Het verschil in grondsoort kan door de bemesting geheel
worden genivelleerd. Men vindt echter zowel op zand-, zavel- als
kleigronden aanplanten, die minder, ja zelfs veel minder opbrengen.
De gemiddelde Westlandse druivenproductie ligt dan ook slechts
ongeveer bij 85 kg druiven per strekkende roede. Men vindt echter
ook gronden, waarop, ondanks uitnemende cultuurzorgen, niet meer
dan 50 à 60 kg druiven per strekkende roede kunnen worden ge
produceerd. De spreiding in de productie van goed geleide bedrijven
ligt dus in een verhouding van 5 :2. Lagere producties vindt men
niet, aangezien de cultuur op nog slechtere gronden wordt opge
geven.
Men vindt deze sterke spreiding van de producties terug in
de bodemprofielen. De gronden, die het plafond bereiken, hebben
onberispelijke profielen, homogeen, zonder storende lagen, door
latend en met een grondwaterstand op een gunstige diepte. Ondanks
het woestijnklimaat van de druivenkassen, heeft het gewas nooit
gebrek aan vocht, zodat er nooit gegoten behoeft te worden. Zij
leveren ons het beeld van de ideale druivengrond. Wanneer men
deze gronden in profiel bekijkt, dan kan men waarnemen hoe
prachtig het wortelstelsel van de druif zich heeft ontwikkeld. Op
alle diepten vindt men wortels, waarvan er vele reiken tot aan het
grondwater, dat zich veelal op 1.25 m diepte bevindt.
De meest verbreide druivensoort, de Black Alicante op eigen
wortel, is zeer gevoelig voor storingen in het bodemprofiel. Bevindt
zich onder in het profiel een laag, die de bewegingen van het grond
water belemmert, dan reageert de Black Alicante hierop door een
aanzienlijk lagere productie. De ervaringen, die in dit opzicht bij
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de kartering van het Westland zijn verkregen, hebben uitgewezen,
dat dergelijke storingen in zandprofielen nog ernstiger zijn dan in
kleiprofielen. De zandgronden zijn doorlatend, zodat het water in
deze gronden snel naar beneden zakt en op de minder doorlatende
laag gaat stagneren. Dit leidt onherroepelijk tot het afsterven van
de wortels van de Black Alicante. Hoe hoger deze laag zit, hoe
ernstiger de gevolgen. De heer Van Liere ontwierp dan ook een'
indeling van de Westlandse gronden, die geheel berust op de aan
wezigheid en de diepte van dergelijke ondoorlatende lagen. Voor
de zand-, zavel- en kleigronden zijn de indelingen homoloog. De
kartering is niets anders dan het zorgvuldig omgrenzen van de
bodemtypen, die volgens bovenstaande inzichten zijn gedefineerd.
Van belang is nog, dat de aard van de bovengrönd in dit alles geen
rol speelt. De zo vlijtige Westlandse tuinder werkt net zo lang zand,
turfmolm en mest door de boveiigrond tot deze aan redelijke eisen
voldoet. Het is dan ook geheel onmogelijk een Westlandse grond
te bepordelen naar aanleiding van een onderzoek van een boven
grondmonster.
Wil men in het kort een kenschets geven van ons karteringswerk in dergelijke gebieden, dan hebben wij de indeling en beoor
deling der gronden geheel gebaseerd op de waterhuishouding. Dit
is niet geschied door proeven in het laboratorium, maar door syste
matische vergelijking van de bodemprofielen, gecombineerd met een
zorgvuldig onderzoek van de planten en haar beworteling.
De heer Van Liere heeft een soortgelijk onderzoek verricht voor
de tomaat en de komkommer. Wij willen échter niet te veel op zijn
resultaten vooruitlopen. Zijn onderzoek is vrijwel afgesloten en het
rapport met de bodemkaarten bevindt zich in een ver gevorderd
stadium van voorbereiding.
Het .zeer verbeterd inzicht in de samenhang van de ontwikke
ling van de voornaamste Westlandse gewassen en de diverse
bodemtypen heeft reeds een uitgebreide toepassing gevonden in het
actieve werk ten behoeve van de tuinbouw onder glas. Het is thans
mogelijk «en advies te geven over de geschiktheid van een bepaald
perceel voor deze tuinbouw onder glas. Tal van tuinders hebben
hiervan reeds geprofiteerd. De proeftuin te Naaldwijk heeft reeds
een adviesdienst ingericht, die dit voorlichtingswerk verzorgt en de
tuinders hebben de kosten, circa ƒ 35.— per ha, gaarne voor deze
adviezen over.
Een der resultaten van de bodemkartering is dus geweest; dat
de bodemkundige basis van de tuinbouw onder glas thans bekend
is en dat tevens reeds kaarten bestaan, die voorlichters en tuinders
in dit opzicht de weg wijzen.
Verscheidene medewerkers van de Stichting voor Bodemkarte
ring hebben overeenkomstige studies gemaakt in verband met de
fruitteelt. Het plafond van qualiteitsfruit is echter nog niet vol
doende bekend. Deze teelt is in de laatste decennia met reuzen
schreden vooruitgegaan en het is nog niet te zeggen wââr het voor
lopige eindpunt van de ontwikkeling gelegen is. Niettemin is wel
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duidelijk gebleken, dat de resultaten van de fruitteelt op gronden
van verschillende hoedanigheid zeer verschillend zijn. Men kan
reeds in allerlei hand- en leerboekjes vinden, dat het fruit zeer af
hankelijk is van de waterhuishouding van de gronden. Stagnerend
water is ongunstig, droogte eveneens. De beste fruitgronden hebben
dan ook gave profielen en een cjunstige diepte van het grondwater.
Onze karteringen in de fruitgebieden hebben alle aandacht besteed
aan de onregelmatigheden in de bodemprofielen. Evenals bij de
druiventeelt blijkt ook hier weer, dat de tegenstelling klei-, zavelen zandgronden, voor de beoordeling van het producerend vermogen
van de gronden van weinig waarde is. Men vindt formidabele
boomgaarden op klei- en zavelgronden in het zeeklei- en het rivier
kleigebied, maar ook op zandgronden. De bemesting nivelleert deze
verschillen. Maar in alle drie landschappen vindt men eveneens
slechte gronden, die ondanks alle hulpmiddelen geen redelijke fruitproductie opleveren. In al deze gronden vindt men storingen in de
waterhuishouding, met een ongunstige uitwerking op de beworteling
van de vruchtbomen.
De inzichten, die de bodemkartering in de fruitgebieden heeft,
opgeleverd, hebben, evenals in de grasteelt, een grote invloed op het
voorlichtingswerk gehad. Van alle kanten wordt bij het aanplanten
van fruit, reeds om bodemkündig advies gevraagd en de Stichting
voor Bodemkartering kan deze. stroom van aanvragen, door haarzelf
ontketend, niet meer verwerken. Het zou ook juister zijn, als de
tuinbouwvoorlichtingsdienst dit werk zelf ter hand nam. Dit ligt ook
in de bedoeling. De benoeming van een tuinbouwconsulent voor
bodemaangelegenheden in algemene dienst is binnenkort te ver
wachten 1 ), waarna de Stichting voor Bodemkartering zich, wat de
tuinbouw betreft, weer tot haar hoofdtaak: het karteren van grotere
gebieden, kan beperken.
De beide voorbeelden, die thans behandeld zijn, dienden om
duidelijk te maken, dat de bodemkaarten in staat zijn, de betrek
kingen tussen bodem en plant duidelijk te maken, Het waren tuinbouw-voorbeelden en zij hadden betrekking op meerjarfge gewassen.
In de toekomst mogen echter-overeenkomstige resultaten voor tal
van andere teelten worden verwacht.
b. Resultaten in verband met de betrekking bodem-cultuurtechniek.
De bodemkartering werkt niet zonder reden in hoofdzaak in
weinig welvarende gebieden. Deze vormen de zorgenkinderen van
de Overheid. De indruk bestaat, dat geringe welvaart in landbou
wende gebieden veelal een gevolg moet zijn van ongunstige bedrijfsvoorwaarden er^ zo ligt het voor de hand in dergelijke gebieden een
onderzoek naar de bodemgesteldheid uit te voeren, teneinde na te
gaan, in hoeverre er gronden aanwezig zijn, die van cultuurtech
nische maatregelen zouden kunnen profiteren.
x)

In 1947 is Ir F. W. G. Pijls als zodanig benoemd.
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De voornaamste maatregel op dit gebied is wel de verbetering
van de beheersing van de waterstand in de grond. Veelal denkt
men hierbij allereerst aan verlaging van het waterpeil. De resultaten
van verscheidene bodemkarteringen manen in dit opzicht tot voor
zichtigheid. De medewerkers van de karteringen in Zeeland vonden
herhaaldelijk overtuigende voorbeelden van terreinen, die door de
reeds geleidelijk verbeterde ontwatering in belangrijke mate achter
uit zijn gegaan. Oorspronkelijk vormden de zavelige ruggen in de
oude kernen van Zeeland het beste land. Men vindt er prachtige
regelmatige bodemprofielen, die voor vele doeleinden uitnemend ge
schikt zijn, althans waren. Maar de grondwaterstand is thans, na
de bouw, resp. verbetering van de gemalen, in de bedoelde gronden
feitelijk reeds te diep. De moeilijkheid ontstaat, doordat het land
in deze gebieden zeer ongelijk ligt. Er komen hoogteverschillen tot
twee meter in voor. De laagste gronden zijn vaak zwaar en ondoorlatend, soms bovendien zilt, terwijl de hogere gronden juist vaak de
besproken mooie lichte profielen hebben. De verbetering van de lage
gronden door verlaging van het polderpeil is evident, maar het kan
niet worden ontkend, dat de hogere gronden er, althans voor een
gedeelte van te lijden hebben. Zo beschouwen de in Zeeland karte
rende bodemkundigen thans het half-hoge land als het beste, alhoe
wel de profielen van deze gronden veelal nog alle sporen van de.vroeg ere wateroverlast vertonen. Bij nog verder gaande ontwatering
zal de grens van dè achteruitgang van het land door verdroging nog
weer verder naar de lage gronden worden verschoven.
Het ontwerpen van cultuurtechnische plannen behoort niet tot
de taak van de bodemkundigen, maar het zal duidelijk zijn, dat een
zorgvuldige studie van die bodemgesteldheid van dergelijke gebieden
ten goede moet komen aan de mérites van plannen tot verbetering
van de afwatering. De grondgesteldheid wisselt in dergelijke ge
bieden sterk en het effect van de verlaging van de grondwaterstand
wisselt met deze verschillen. Bodemkundig juist zou zijn een fijne
aanpassing van de peilen aan de terreinsomstandigheden. Cultuur
technisch gesproken kan deze fijne aanpassing echter niet altijd
worden verwezenlijkt. Het resultaat moet dus een compromis zijn,
maar hoe zal men daar naar kunnen streven zonder kennis van de
bodemgesteldheid? Hoe groter een project is, hoe nodiger de bodemkartering.
In andere delen van Nederland is de_toestand niet anders. Het
eeuwige vraagstuk van de ontwatering van het rivierengebied is
overbekend. Aangezien juist in dit gebied verscheidene grote karteringen gaande zijn, hebben zij met dit vraagstuk zijdelings voort
durend te maken gehad. Eén forse hand kan in dit gebied zeer veel
bederven. De grondgesteldheid en de hoogte van het land wisselen
in het rivierkleigebied sterk. Er zijn ongetwijfeld terreinen, die van
een betere afvoer van het water zeer zullen profiteren, maar andere
zullen er schade van ondervinden. De grote gebieden, die door de
zeer zware komkleien worden ingenomen, lijden zichtbaar van
wateroverlast, maar er bestaan toch ook weer. bezwaren tegen lage
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waterstanden in de zomer. Bodemkundig gesproken zou er daarom
moeten worden gestreefd naar een fijne aanpassing van de waterstanden aan de grondgesteldheid, hetgeen dus neerkomt op een zo
goed mogelijke beheersing van de waterstanden. Maar deze is
wederom moeilijk te verwezenlijken en bovendien vaak erg kost
baar. Ook in dit gebied zal men tot compromissen moeten komen,
hetgeen echter een diepgaande kennis van het gebied noodzakelijk
maakt. De bodemkartering heeft reeds zeer verhelderend op het
gehele probleem gewerkt, terwijl de kaarten bovendien vele feitelijke
gegevens bevatten, die aan de cultuurtechnische plannen ten goede
komen.
Behalve deze vraagstukken van veelal groot formaat is daar
de detailontwatering. De door ons onderzochte gebieden omvatten
tal van gronden, waarin stagnerend water optreedt, als gevolg van
de aanwezigheid van ondoorlatende lagen op zekere diepte. Deze
toestand kan veelal gemakkelijk worden verholpen door drainage
op of bovenin de ondoorlatende laag. Zo propageert de proeftuin
Naaldwijk thans de drainage van vele middelmatige gronden van de
bovenbedoelde soort en er bestaan goede verwachtingen, dat deze
eenvoudige maatregel aanmerkelijke voordelen zal opleveren. Derge
lijke gronden komen echter voor, doorééngestrengeld met andere,
die een geheel andere ondergrond en aan drainage weinig of geen
behoefte hebben. Aangezien juist de ondoorlatende gronden een
belangrijk element bij de bodemkartering vormen en met zorg uitgekarteerd zijn, leveren de detailkaarten van alle onderzochte klei
gebieden tal van informaties op dit gebied.
Wij hebben bedenkingen tegen werkwijzen, die de bodemverschillen verdoezelen door met een gemiddelde bodemgesteldheid te
werken. Het is juist de waarde van de bodemkaart, dat de spreiding
van de verschijnselen er op staat aangegeven. Daardoor is het moge
lijk nauwkeurig rekening te houden met al deze verschillen.
Een andere groep van cultuurtechnische maatregelen betreft de
grondverbetering. Deze beoogt bodemprofielen met ongunstige
^eigenschappen om te vormen, tot goede, althans betere profielen en
voorts het land zo nodig te egaliseren. Het is duidelijk, dat al deze
bewerkingen bevorderd worden door de kennis van de bodem
profielen. Het lijkt niet nodig dit verder toe te lichten. De bodemkaarten omgrenzen alle ongunstige verschijnselen, zodat men nauw
keurig geïnformeerd is over plaatsen, die voor grondverbetering het
meest in aanmerking komen. Als voorbeeld willen wij de droog
makerijen van Noord- en Zuid-Holland noemen. De grondgesteld
heid in deze diepe polders wisselt zeer sterk en wel van zeer goed
naar zeer slecht. Het euvel van de slechtste terreingedeelten is de*
aanwezigheid van dé katteklei, een zeer zure, geelgevlekte klei, die
ondanks haar populaire naam aan vele belanghebbenden onbekend
is. Hetr is vaak mogelijk deze katteklei naar beneden te werken en te
vervangen doör goede kalkhoudende klei of zavel uit de ondergrond.
De resultaten van dit diep spitten zijn zeer gunstig. Het is met veel
succes gepropageerd aan de Chr. Landbouwwinterschool te Hoofd-
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dorp en velen hebben er reeds van geprofiteerd. Uiteraard hangt
alles af van de kwaliteiten van de ondergrond, die naar boven moet
worden gebracht, maar de rentabiliteit van de bewerking wordt
mede beïnvloed door de diepte, waaröp tenslotte gespit moet wor
den. Onze bodemkaarten van dergelijke gebieden geven dan ook
de zeer wisselende diepte van de kalkhoudende ondergrond aan,
zodat men zich een goede voorstelling kan vormen van de omvang
van de werkzaamheden, die men wil gaan verrichten. De talrijke
karteringen in de zeekleigebieden, die thans-gaande zijn, hebben
de bodemkundigen ook op plaatsen gebracht, waar men de katteklei
heeft miskend en in egalisaties heeft bovengebracht met vreselijke
gevolgen voor het land. Dergelijke ernstige fouten mogen niet voor
komen. Wie zich met grondverbetering in de zeekleigebieden bezig
houdt, moet althans iets van deze gronden weten.
Ruilverkaveling
Een laatste groep van cultuurtechnische maatregelen, die wij
hier willen bespreken, wordt gevormd door de ruilverkaveling in
engere zin. Hierbij doet zich de vraag naar taxatie van de gelds
waarde van de gronden voor. Deze vraag houdt ons reeds lange
tijd bezig, zonder dat wij er een definitief antwoord voor gevonden
hebben. Het is duidelijk dat de door ons gekarteerde verschijnselen
op de geldswaarde van dit land veel invloed moeten hebben. Echter
hecht de practische taxatie terecht veel waarde aan de toestand van
de bovengrond. Men zou dit kunnen opvangen door het toekennen
van plussen en minnen, maar de ervaring leert, dat de taxateurs
minder analytisch te werk gaan dan de bodemkundigen en hun
waardering bij voorkeur rechtstreeks in een geldbedrag uitdrukken,
zonder met de plussen en minnen veel rekening te houden. Zij doen
dit laatste wel* in bijzondere gevallen, zoals bij een kennelijke ver
waarlozing van het land, maar niet in het algemeen. .Willen de
bodemkundigen de taxatie van de gronden bij de ruilverkaveling
voorbereiden, dan zullen zij zich aan de werkwijze van de taxateurs
moeten aanpassen en op de een of andere manier de bijzondere hóe
danigheden van de bovengrond in de kaart betrekken. Een "geheel
bevredigende oplossing voor deze moeilijkheid hebben wij echter nog
niet gevonden.
Ter vermijding van misverstand willen wij er nog op wijzen,
dat overzichtskaarten voor de taxatie van het land in geld uiteraard
niet bruikbaar zijn. Deze berusten veelal op niet meer dan één
(waarneming per ha, terwijl de schattingscommissies circa zes malen
per hectare beoordelen. Detailkaarten, berustend op ongeveer tien
waarnemingen per ha, moeten echter op de een of andere wijze
voor de taxatie geschikt te maken zijn.
c.

Resultaten in verband met de betrekking bodem-samenleving.

Gedurende de laatste decennia is in ons land het sociale besef
toegenomen. Vorige generaties hebben opmerkelijke successen be
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reikt met voorlichting en onderwijs en daardoor het peil van onze
landbouw zeer omhoog gebracht, maar het is tevens duidelijk ge
worden, dat bepaalde gebieden van deze ontwikkeling niet vol
doende hebben kunnen profiteren. Deze gebieden zijn daardoor
geworden tot de zorgenkinderen van de volksgemeenschap en men
is tegenwoordig bereid meer ingrijpende maatregelen te treffen, die
de welvaart in dergelijke gebieden zouden kunnen bevorderen.
Het complex van factoren, dat de vooruitgang van deze ge
bieden belemmert, is veelal ingewikkeld en hèt is niet de bedoeling,
thans al een analyse van deze moeilijkheden te beproeven. Wel
willen wij trachten duidelijk te maken, welke sociale taak de
bademk'artering in arme land- en tuinbouwgebieden kan na
streven. Voor het opstellen van een ontwikkelingsplan van een be
paald, gebied is het noodzakelijk de bodemgesteldheid nauwkeurig te
kennen. Op grond van deze zo wisselende bodemgesteldheid kan
men een indruk krijgen van de mogelijkheden op het gebied van
land- en tuinbouw, alsmede van de meest geschikte indeling van
de bedrijven. Veelal zullen daarbij allerlei belemmeringen moeten
worden opgegeven, zoals onvoldoende waterbeheersing, slechte ont
sluiting en ongunstige verkaveling. De bodemkundige zal zich een
beeld moeten vormen van de toestand, die na eventuele cultuur
technische verbeteringen ontstaat en op die wijze een basis kunnen
leggen voor de gewenste ontwikkeling.
Dat de Nederlandse autoriteiten aan deze taak van de Stichting
voor Bodemkartering waarde hechten, blijkt uit de karteringsopdrachten, die worden verstrekt. De grote meerderheid van de kar
teringen heeft betrekking op de bedoelde arme gebieden: de oude
kernen van Zeeland, Heusden en Altena, Maaskant, Bommelerwaard, Betuwe, 'e.a.m.
De keuze van de eerste opdrachten van karteringen in zand
gebieden zal eveneens worden bepaald door sociaal-economische
overwegingen. Het is niet aannemelijk, dat de overheid veel geld
over zal hebben voor het onderzoek in Welvarende landstreken. De
kartering van de genoemde gebieden heeft reeds vele aanknopings
punten voor de toekomstige ontwikkeling opgeleverd. De agrarische
planologie is in ons land nog in ontwikkeling, zodat er nog geen,
landstreken kunnen worden genoemd, die van de resultaten van
getroffen maatregelen reeds ten volle profiteren, maar het ziet er
naar uit, dat zulks in de toekomst wel het geval zal zijn.
Gelijk gezegd, heeft de kartering reeds zeer verhelderend ge
werkt bij discussies over de toekomstmogelijkheden van bepaalde
gebieden. In het algemeen hebben de bodemkundigen gewaarschuwd
tegen te hoge verwachtingen van terreinen met slechte gronden.
Meer dan andere landbouwkundigen hebben de bodemkundigen oog
voor de spreiding in kwaliteiten van gronden. Terwijl zij enerzijds
de aandacht vestigen op de aanwezigheid van gronden met zeer
goede, ja soms uitzonderlijke hoedanigheden, zijn zij zich ook be
wust van de slechte eigenschappen van andere terreinen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de zware ondoorlatende komgronden van het
15
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rivierkleigebied, die tezamen een oppervlak van vele tienduizenden
hectaren innemen. Telkens ontmoet men de mening, dat deze gron
den op de wijze van de Groningse zeekleigronden behoren te worden
aângepakt. De bodemkundigen menen echter, dat een vergelijking
van deze slechte kleigronden met Groningse .zeekleigronden niet
opgaat. Bouwland op de zware komgronden levert niet meer dan
middelmatige gewassen tegen hoge bedrijfskosten en kan niet ren
dabel fijn. Wel moet mogelijk worden geacht een verregaande ver
betering van het slechte grasland, dat men thans in de bedoelde
terreinen vindt. Op deze wijze zou een aanmerkelijke verhoging'
van de productie van het rivierkleigebied kunnen worden verkregen,
zonder dat de bestaande structuur van de bedrijven zeer grote ver
andering zou behoeven te ondergaan.
Het omgékeerde is het geval geweest op Walcheren. Ook daar
treft men een aantal lage terreinen aan, die als kommen in het
terrein liggen. Om misverstanden met het rivierkleigebied te ver
mijden, spreken de bodemkundigen in dit geval van poelgronden.
Het grasland op deze poelgronden is slecht, hoewel niet zo slecht
als dat van de komgronden in het rivierkleigebied. De hervorming
van de landbouw op Walcheren, die thans in voorbereiding is,
maakt een uitbreiding van het percentage bouwland noodzakelijk. De
bodemkundigen zijn, dank zij hun karteringen, in staat geweest uit
de poelgronden een keuze te maken, zodanig, dat thans bekend is
welke terreinen met het meeste succes als bouwland zullen kunnen
worden gebruikt en zij trachten tevens de cultuurtechnische plannen
zodanig te beïnvloeden, dat de noodzakelijke ontwatering allereerst
aan de bedoelde terreinen ten goede zal komen.
Ruimtelijke" ordening.
Een ander onderwerp, waarmede de bodemkundigen bemoeiing
hebben, is de ruimtelijke ordening van het bodemgébruik in Neder
land. Ons land is dicht bevolkt én de beschikbare ruimte is te klein
om alle belangen de vrije hand te laten. De uitbreiding van steden
en dorpen, de vestiging van industrie, de aanleg van verkeerswegen
en vliegvelden, enz. slokken zoveel grond op, dat slechts snelle ont
ginning en landaanwinning de balans van de cultuurgronden in
evenwicht kunnen houden. Aan de ontginningen wordt paal en perk
gesteld door de wens tot het behoud van natuurschoon en de land
aanwinning kost veel, zodat de moderne ontwikkeling van Neder
land in allerlei opzichten ten koste van de landbouw gaat.
Het valt niet te ontkennen, dat de belangen van de landbouw
in de ruimtelijke ordening van het bodemgebruik niet steeds met
voldoende klem zijn bepleit. Thans kan men op dit punt een kente
ring waarnemen en wordt de stem van de autoriteiten op ons gebied
in planologische discussies van allerlei aard meer gehoord dan vroe
ger en het laat zich aanzien, dat dit in de naaste toekomst in1toe
nemende mate het geval zal zijn.
De bodemkartering heeft in deze discussie» zeer nadrukkelijk
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partij gekozen voorzoveNbetreft de tuinbouw. Wij zagen reeds hoe
zeer de resultaten van de tuinbouw beïnvloed worden door de plaats
van vestiging. Gezien de geringe oppervlakte, die de tuinbouw in
gebruik heeft, circa 7% van de Nederlandse cultuurgrond, zou het
zeer wel denkbaar zijn, dat de gehele tuinbouw werd uitgeoefend op
het beste land. Wij menen tevens, dat de overheid de tuinbouw zo
zou kunnen steunen door te bevorderen, dat de tuinbouw de be
schikking kreeg over de nodige oppervlakte van het beste land.
Vergelijkt men de tuinbouw met de industrie, dan kan men consta
teren, dat de autoriteiten zich beijveren de industrie gevestigd te
krijgen op de meest geschikte plaatsen. Waarom kan dat wel bij de
industrie en geschiedt dit niet bij de tuinbouw? Waaröm vordert en
onteigent men wel gronden ten behoeve van industriële vestigingen
en laat men de tuinbouw op dit punt afhankelijk van de mogelijk
heden die het zo belemmerde aanbod van grond biedt? Tal van
tuinbouwbedrijven werken op minder geschikte gronden, omdat bij
dé vestiging van het bedrijf geen beter land te krijgen was. Op deze
wijze is een tuinbouwende stand ontstaan, die in normale tijden
noodlijdend is. Men kan deze hardwerkende groep landgenoten Om
sociale redenen steunen en wij zijn ons zeer wel bewust van de
psychologische en technische bezwaren tegen een verplaatsing van
dergelijke bedrijven. Niettemin komen wij op voor de zienswijze,
dat men moet streven naar een beleid, waarbij de tuinbouw naar
de beste gronden wordt gedirigeerd. Deze zienswijze wint op het
ogenblik aanhangers. Mocht zij inderdaad een richtsnoer voorden
voor de te volgen tuinbouwpolitiek, zo zou dat het schoonste resul
taat zijn, dat de bodemkartering heeft nagestreefd. Inmiddels werkt
de voorlichting op het ogenblik reeds sterk in de door ons bedoelde
richting.
De bodemkartering werkt mede aan een samenstelling van
een tuinbouwbestemmingsplan. Dit plan zal niet alleen de bodemkundige, maar ook de klimatologische, de economische en de sociale
zijden van de vestiging van de tuinbouw beschouwen. Wat ons
betreft, streven wij naar een inventaris van de terreinen, waarvan'
de gronden voor enige tak van tuinbouw ten volle geschikt zijn. De
oppervlakte van dergelijke ten volle geschikte terreinen is echter
een veelvoud van wat nodig is, zodat het mogelijk zal zijn uit deze
veelheid een keuze te maken naar aanleiding van de andere eisen,
die aan een tuinbouwgebied moeten worden gesteld. Een uitzonde
ring op deze algemene ervaring Schijnen de bloembollengronden te
vormen. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat er een aanmerkelijke
reserve aan prima hyacinthenland zal kunnen worden gevonden.
Het Westland en Den Haag.
Een concreet strijdpunt, waarin de bodemkartering tezamen
met de tuinbouwautoriteiten partij is, betreft het Westland. Dit
gebied heeft reeds veel eersterangsgronden zien wegvallen tengevol
ge van de drang naar het Westen van Den Haag. Uit de geschiede
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nis van het Westland blijkt, dat de tuinbouw zich omgekeerd op de
slechte gronden heeft uitgebreid. Het gevolg is geweest, dat de
economische basis van het Westland achteruit is gegaan. Het uit
breidingsplan van VGravenhage voorziet in het bebouwen van
wederom aanzienlijke oppervlakten van het beste tuinland, waar
over het Westland beschikt. Het Westland kan echter niet verder
verschuiven, want er bestaan geen noemenswaardige reserves aan
prima land meer. Ten behoeve van de uitbreiding van Den Haag
zal dus een productiegebied, dat zowel voor de volksvoeding, voor
de welvaart, als voor de export van Nederland van het grootste
belang is, eenvoudig opgeofïerd worden. Waarom beschouwt men
het Westland, met zijn duizenden schoorstenen, niet als een in
dustriegebied? Geen stad zou er aan denken een industriegebied aan
zijn périphérie te liquideren ten behoeve Van de aanleg van stads
wijken. Waarom breidt Den Haag zich niet in een andere richting
uit, waar gronden liggen, waaraan veel minder belangen verbonden
zijn?
Met meer dan gewone belangstelling mag men de beslissing
over het uitbreidingsplan van Den Haag tegemoet zien. Voor het
eerst staat tegenover de verlangens van een machtige civiel-technische groep een behoorlijk gedocumenteerd betoog van landbouw
kundige zijde en men kan er van verzekerd zijn, dat dit niet tevens
de laatste maal zal zijn, dat de planologische autoriteitçn de be
langen van land- en tuinbouw onder de ogen zullen moeten zien. In
de toekomst behoeft de landbouw niet meer uitsluitend de rol van
het kind van de rekening te spelen.
Opmerkelijke resultaten.
Overzien wij het behandelde, dan menen wij tot het besluit te
mogen komen, dat de bodemkartering in de eerste jaren van haar
werkzaamheid reeds opmerkelijke resultaten heeft mogen boeken.
Men heeft ons wel eens het verwijt gemaakt, dat wij de bodemkunde
als het ware afromen. Daartegenover stelden wij, dat de room nu
eenmaal het belangrijkste bestanddeel van de melk voorstelt. Waar
om zou een onderzoek niet met de belangrijkste vraagstukken be
ginnen? Tot voor weinige jaren bestond er een ernstige achterstand
in de regionale kennis van de bodem van Nederland, terwijl er
bovendien weinig of geen deskundigen op dit gebied bestonden.
In weinige jaren is deze toestand radicaal gewijzigd. De jeugdige
medewerkers van de bodemkartering bleken in staat moeilijke taken
tot een goed einde te brengen. Zij hebben niet alleen de bodem be
studeerd en gekarteerd, maar zich ook terdege rekenschap gegeven
van de land- en tuinbouwkundige consequenties, van hun werk.
Daarmede hebben zij zich als goede deskundigen ontpopt. En zo
staan naast het document, de bodemkaart en de winst van het zeer
verbeterde inzicht in allerlei bodemkundige vraagstukken, als meest
opvallend resultaat van de kartering: de nog jeugdige bodemkundigen met hun snel toenemende ervaring, die in de toekomst hun vak
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nog aanzienlijk zullen vooruit brengen, niet in het minst ten bate
van de volksgemeenschap.
Summary«
20.

Some Results of Soil Survey in Holland

In this lecture Professor Edelman discusses the relations
between
a. soil "and plant
b. soil and agricultural engineering and planning
c. soil and society.
The study of the soil in relation to our crops is very important
for soil survey, because the differences in development and yield of
these crops are closely connected with the soil-condition. It is of
the first importance to know which maximal yields we can expect of
our crops on the very best soils. The quality of other soils is com
pared with this. The study of the best and poorest soils can show
us which demands the plants make to the soil and which possibilities
the different soils can offer us. The growing of greenhouse grapes
in the Westland is brought forward as an example.
On the best soils a yield of 309 pounds per 5 acres can be ob
tained, but beside this there are soils which produce with the
utmost care only 110-130 pounds. The mean is about at 175 pounds.
These differences are not caused so much by the differences
in soil-types, (clay, silty clay, sand) but by the occurrence of im
pervious layers in the profile, which disturb the water-condition.
The classification of the soil-types has been based upon this. Similar
results were obtained in experiments on tomatoes and cucumbers.
It is of great importance in Holland to use only the best avail
able soils for market-gardening in greenhouses. The situation of
these soils can be found on the soil maps. When new agricultural
industries are laid out, this has been already taken into account.
For agricultural engineering and planning a good insight in the
soil-condition is necessary. It has occurred in the province of Zeeland, that by better draining the best soils have deteriorated. It is
desirable to have an insight in the condition which will arise, in
order to come to a compromise. This applies as well to the river clay
soils. For the improving of the soil-condition, the reclaiming, the
corrective reclaiming, the re-allotment and the inpoldering a soilmap can be very useful. The valuation of the soils at the re-allot
ment is of great importance too.. The difficult problems connected
herewith have not yet been completely solved.
The social side of soil survey is considered next. Various not
prosperous agricultural regions are profitating highly of the results
of soil survey; hence that special attention is paid to the survey of
those regions.
*
—The soil map gives an impression of. the possibilities offered by
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the soil-condition, as well as an insight into the most desirable size
and division of the plots. All kinds of social, economic and planning
questions-are connected with this. Fortheron the soil map can give
us an insight into the most desirable use of the soils, and of the
fitness for the different crops. It can provide us with a solution of
the problem of the smaller agricultural and horticultural industries.
Planning of the use of the soil is of much importance, the more
so because the extension of the larger towns, the construction of
roads and airports often deprives the production of fine soils.
Especially horticulture has to use the best available soils; a
horticultural priority scheme has been drawn up to ensure this.
In connection herewith Professor Edelman protests against the
extension of the Hague, at the cost of our horticultural centre the
Westland.
In the short period of ca 4 years during which soil survey has
been working in Holland, remarkable results have been obtained.
The most important questions are dealt with first. The arrear in the
regional knowledge of our country is made up quickly. The young
enthousiastic pedologists promise much in the future in Holland,
and in foreign countries.

21. Bodemkartering
door Ir P. Buringh
Overdruk uit: Tuinbouwgids 1947, biz. 524—525
In dit artikel geeft de Secretaris van de Directie van de Stich
ting voor Bodemkartering een overzicht van de wetenschappelijke
medewerkers der Stichting en van hun werkgebieden. Daarnaast
worden ook de gebieden, die voor de komende jaren op het pro
gramma staan, aangegeven.
De hier beschreven toestand is inmiddels weer verouderd,
zodat naar de recentere bijdragen in dit boekje kan worden ver
wezen.
Summary.
21. Soil Survey
In this article the Secretary of the Board of Directors of the
Soil Survey Institute gives a summing-up of the scientific cooperators* of the Institute and their field of activity. The areas
which have to be surveyed in the immediate future, are indicated.
The situation described has already got out of date, for more
recent data we refer to thç contributions in this book.
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22. De betekenis van de bodemkartering voor de fruitteelt
door Ir G. de Bakker
Overdruk uit: Tuinbouwgids 1947, blz. 525 '
De bodemkartering beoogt op een overzichtelijke wijze door
een kaart de blijvende eigenschappen van de bodem weer te geven.
Bij de onderscheiding van de bodemtypen gaat men uit van het
bodemprofiel. Hiertoe behoort ook de ondergrond tot een diepte
van één of enkele meters, omdat deze buitengewoon grote invloed
uitoefent op de gewassen. Dit geldt in het bijzonder voor de diepwortelende, meerjarige fruitteeltgewassen, die zeer sterk reageren
op de kwaliteit van de ondergrond.
In het algemeen kan de bodemkartering van groot belang wor
den geacht voor de tuinbouw, omdat zowel de kapitaals- als arbeidsaanwending per ha groter is dan in de akker- of weidebouw. Het
is duidelijk dat een grotere investering minder risico's verdraagt
dan een kleinere. Wanneer men een boomgaard aanplant of kassen
boUwt, is het een eerste eis, dat de grond, waarop men begint, zo
danig van kwaliteit is, dat mén een redelijk bestaan kan vinden en
rente voor de hoge kapitaalsuitgaven kan verwachten.
In elke streek treden grote verschillen in de bodem aan de dag,
zodat het veelal mogelijk moet zijn, goede gronden voor de tuin
bouw aan te wijzen of ten minste de ongeschikte gronden te ver
mijden.
In Zeeland is een onderzoek ingesteld naar de bodemtypen,
die voorkomen in de oude kernen en in de jonge polders van ZuidBeveland. De geschiktheid van deze bodemtypen voor fruitteelt
verschilt zeer sterk. Naast een studie is dus gezochjt naar het ver
band tussen de kwaliteit van de grond en de groei en de vrucht
baarheid der fruitgewassen. Men vindt soms in één boomgaard
zeer verschillende bodemtypen, waardoor op de ene plaats de groei
behoorlijk of zelfs goed is, terwijl vlak er naast slechte stroken of
plekken voorkomen, waar de bomen zelfs doodgaan. Een nader
onderzoek naar de geschiktheid van de gevonden bodemtypen voor
bepaalde vruchtsoorten en variëteiten wordt thans ingesteld.
Het spreekt vanzelf dat bij de beoordeling van de grond ook
wordt gelet op de waterhuishouding, die vaak nog te wensen over
laat.
In veel streken moet de aandacht gevestigd worden op een
goede ontwatering, in andere blijkt de bestaande ontwatering te
diep te zijn, zodat in de zomer verdrogingsverschijnselen optreden. '
Meestal is de mate, waarin de grondên lijden van wateroverlast of
droogte, gebonden aan één of meer bodemtypen.
Het bodemkundig onderzoek heeft thans reeds voor de practijk
belangrijke en gunstige gevolgen, omdat het hierdoor mogelijk is
bij de aanleg van nieuwe boomgaarden een advies uit te brengén
over de geschiktheid van het terrein voor de teelt van fruit. Naar
wij hopen zal het in de toekomst vQok mogelijk zijn met de keuze
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van de fruitsoorten en variëteiten veel meer- dan thans het geval Is,
te rekenen met de bijzondere gesteldheid van de bodem.
Summary.
22. The Importance jot Soil Survey for the Fruitgrowing Industry
In this short contribution, the author describes some problems
for the fruit-growing industry in the province of Zeeland.
The suitability of the soil-types in the centre of Zeeland for
fruit-growing varies greatly. One has tried to find the connection
between the quality of the soil and the growth and fertility of the
fruits.
The drainage condition of the soil has proved to be of great
importance. Sometimes drainage must be improved, but it has
occurred, that too strong drainage gave phenomena of drying-up
in the summer.
When new orchards have to be laid out, advice is given first
about the fitness of the soil, and it is hoped that in the future it
will be possible to indicate which species and varieties will give the
greatest success and yield on the different soil-types.

23. De bodemkartering van de Lijmers en de Betuwe met
betrekking tot de tuinbouw
door Ir F. W. G. Pijls
Overdruk uit: Tuinbouwgids 1947, blz. 526
In de Lijmers komen gronden voor, die wat betreft de ge
schiktheid voor groente- en fruitteelt kunnen wedijveren met de
beste in Nederland. Er zijn echter ook gronden, die volkomen on
geschikt zijn voor enige tak van tuinbouw. Zo zijn er gronden waar
men in tomatenkasten jaarlijkse opbrengsten van 1500 tot 1700 kg
tomaten per are verkrijgt, terwijl van andere van dezelfde opper
vlakte met veel moeite ,400 tot 500 kg per jaar wordt geoogst. De
eerste komen voor op overslaggrond, die bestaat uit hooggelegen
kalkrijke zavelgrond met een goede vochthuishouding, de laatste
op kalkloze, lager gelegen, overigens vochthoudende zandgrond,
welke in een geologisch veel ouder tijdperk werd afgezet. De op
brengsten in druivenkassen öp slechte en goede gronden in de
Lijmers verhouden zich als 5 : 2. Genoemde zandgronden die min
der geschikt zijn voor kascultuur, blijken vaak zeer geschikt voor
platglascultuur, vooral voor de teelt van zeer vroege groenten,
zoals kropsla. Op jonge strooigronden, dat zijn zandige, kalkhoudende kleigronden langs de Rijn en Oude Rijn komen fruitteeltbedrijven voor, die tot de beste van ons land gerekend kunnen
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worden. En dat niet alleen wat rentabiliteit betreft, maar ook wat
betreft de regelmatige productie van kwaliteitsfruit. Er zijn echter
ook gronden waar zowel het een als het ander zo slecht is, dat de
erop voorkomende bedrijven soms drie of vier keer van-eigenaar
zijn verwisseld. Deze bedrijven liggen op de lage, zware komgronden.
Wil men in de Lijmers dus leiding geven aan een eventuele
uitbreiding van de tuinbouw, dan is het zaak dat men de geschikte
gronden leert kennen en weet waar deze zijn te vinden.
In de Betuwe doen zich soortgelijke problemen voor als in de
Lijmers. Er zijn daar echter nog extra moeilijkheden, welke het
oorlogsgeweld met zich mee heeft gebracht. Door de instanties die
zich met het herstel van de Betuwe bezighouden is opdracht ge
geven voor een overzichtskartering in dit gebied. Bij deze kartering
zal o.a. zeer veel aandacht worden besteed aan de overslaggronden,
waarop b.v. in Huissen en Oosterhout tuinbouwcentra tot ontwik
keling zijn gekomen.
In de omgeving van het boomkweekcentrum Opheusden wor
den op verzoek van de Rijkstuinbouwconsulent aldaar, geschikte
gronden gezocht voor de boomkwekerij.
De stroomgronden verdienen speciaal aandacht in verband
met de uitbreidingsmogelijkheden van de fruitteelt. Deze gronden
zijn daarvoor zeer geschikt. Men ziet vooral in de Over-Betuwe
de laatste jaren de fout maken, dat men gaat planten op zware komgronden. Tien- tot twaalfjarige aanplantingen op deze gronden
hebben meestal geen grotere ontwikkeling bereikt dan zes- à zeven
jarige aanplantingen op geschikte grond. Ook al is dergelijke zware
grond misschien goedkoper, het bedrag dat door de, langzame'groei
op den duur in dergelijke bedrijven geïnvesteerd wordt, voordat ze
rendabel zijn, is op den duur toch hoger dan in bedrijven op goede
grond.
Stroomgronden met een mooi zavelig profiel van ongeveer 1 m
dikte blijken vaak toch minder geschikt voor de teelt van kersen,
wanneer onder dit profiel zware blauwe klei voorkomt. Na 15 of
20 jaar gaan de kersen, wat groei en vruchtbaarheid betreft, sterk
achteruit. Geschikte kersengronden moeten dus eveneens zeer zorg
vuldig worden uitgezocht.
Al is de kartering van de Betuwe pas begonnen, er zijn al
resultaten bereikt, die voor de tuinbouw van fundamentele be
tekenis zijn.
Summary.
23,

Soil Survey of the „Lijmers" and the „Betuwe" in Connection
with Horticulture

The author points out the differences in yields of tomatoes
and grapes on the different soil-types. The proportion of the yields
on good and bad soils is for both crops 3 : 1 and 5:2.
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The good fruit-growing industries can be found on the creek
soils. If an extension of fruit-growing is wanted, one has to be
well acquainted with the nature of the soil and the fitness of the
soils for special crops.
At Opheusden soil survey has to supply the basis for the
fitness of certain soil-types for arboriculture. The author warns
against the lay-out of orchards on basin-soils.
Creek soils with a good silty clay profile of about 3 feet and
a heavy bluish clay subsoil are less suitable for the growing of
cherries.

24. De snelle toename van het burgerlijk grondgebruik en de
belangen van land- en tuinbouw
door Prof. Dr C. H. Edelman
Overdruk uit: „Boer en Tuinder" 18 en 25 Januari en 1 Februari '47
Tengevolge van de voortdurende snelle stijging van het aantal
inwoners van ons land — gedurende de laatste halve eeuw is dit „
aantal verdubbeld — doet zich een zeker tekort aan ruimte voor".
In de kringen van land- en tuinbouw kent men de landhonger. Deze
bestaat hierin, dat vele boerenzoons een landbouwbedrijf zouden
willen beginnen, doch daartoe in ons land geen plaats vinden,
want nagenoeg alle beschikbare grond is in gebruik. Gedurende
de genoemde periode van een halve ëèuw is de oppervlakte aan
cultuurgrond door ontginning en door landaanwinning toegenomen,
ondanks de aanzienlijke oppervlakte, die jaarlijks voor de bouw van
woningen en de aanleg van verkeerswegen, vliegvelden, industrie
terrein enz. voor de landbouw verloren ging.
Zolang er nog sprake was van winst aan cultuurgrond, heeft
de landbouwwereld aan de verliezen weinig aandacht besteed en
deze hoogstens als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Men kan
echter gemakkelijk inzien, dat de ontwikkeling van het begin van
deze eeuw niet door kan gaan. Met de ontginningen loopt het
langzamerhand af. Wel ligt er nog heel wat woeste grond, maar
het streven is er op gericht, hiervan het meeste te behouden voor
natuurmonumenten en recreatieterreinen, zodat de landbouw deze
terreinen niet in gebruik zal kunnen nemen. En de landaanwinning
is een langzaam voortschrijdend proces, waarvan gedurende de
eerstvolgende eeuwen nog heel wat mag worden verwacht/maar
dat op het in de titel gestelde vraagstuk op het ogenblik betrekke
lijk weinig invloed kan üitoefenen.
De bedoelde voor de landbouw ongunstige ontwikkeling heeft
haar schaduw reeds Vooruitgeworpen door de zeer toegenomen
belangstelling voor herontginning, waterbeheersing en ruilverkave
ling. Dit zijn de ons nog overgebleven technische middelen om de
bestaande cultuurgrond in waarde te laten toenemen. Men zou dit
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streven een poging tot inwendige kolonisatie kunnen noemen. De
regering is voornemens dit streven op alle mogelijke wijzen te be
vorderen en zij dient daarmede stellig een algemeen landbouw
belang.
Men heeft in het bovenstaande kunnen zien, dat het lang
zamerhand uit is met de toename van de oppervlakte van de Neder
landse cultuurgrond, zodat het in het belang van de landbouw is,
zich rekenschap te geven van het feit, 'dat de jaarlijkse verliezen
doorgaan.
De diepere oorzaak van al deze verliezen ligt in de reeds meer
genoemde snelle uitbreiding van het aantal inwoners van Neder
land. Al deze mensen moeten tenslotte toch onderdak hebben en
de eisen, die aan de volkshuisvesting worden gesteld, zijn er ook
al niet minder op geworden. Vandaar de zonnige, ruime buiten
wijken van onze grote steden, die de bewondering van zovele buiten
landse bezoekers opwekken en die het leven in de grote stad aan
vaardbaar hebben gemaakt. De talrijke snel groeiende kleinere
steden hebben het voorbeeld van hun grote zusters nagevolgd en
zo ziet men overal in ons land hetzelfde beeld: uitbreiding van de
bebouwde kommen met aantrekkelijke, ruim opgezette woonwijken,
die allerlei sociale en hygiënische*voordelen hebben, maar waarvan
het nadeel, het vergeleken bij vroeger zeer toegenomen grondverlies,
op de landbouw rust.
De stad heeft echter ook Jiaar recreatie- en sportterreinen
nodig. Iedere stad ontwerpt haar „groene zoom", een veelal ruime
strook gsond, die zo mogelijk de stad geheel omsluit en die niet
bebouwd wordt. Deze grond behoeft voor de landbouw niet geheel
verloren te gaan. Immers, het staat wel aardig, zo'n paar koetjes
in de wei. Maar wij slaan een dergelijke landbouw, die meer het
karakter van een museum dan van een bedrijf draagt, niet erg hoog
aan.
De grootste Nederlandse steden liggen in het lage land en de
stedebouwkündigen streven er dan ook naar, van deze ligging ge
bruik te maken om de stadsbevolking de gelegenheid te geven, van
de watersport te genieten. Terwijl vroegere geslachten zich hebben
uitgesloofd om onze plassen en meren-droog te leggen, is ten be
hoeve van de recreatie van Amsterdam reeds een te goeder naam
en faam bekend staande polder tot watërplas bestemd en ook ïn
Rotterdam wil men iets dergelijks gaarne ondernemen..
Het zou wat. al të gemakkelijk zijn, om tegen al deze dingen
zonder meer té gaan ageren. Het moderne leven stelt andere eisen
dan het ouderwetse. Men neemt al de genoemde maatregelen heus
niet in het belang van de welgestelden. Dezen vinden toch wel hun
ontspanning. Het is de talrijke massa van minder bedeelden, die van
de verbeterde sociale Voorzieningen zal profiteren. Zij kunnen niet
ver van de stad wonçn en genieten zoals de „rijkdom", en men moet
het op prijs stellen, dat déze eertijds grauwe, in de toekomst wellicht
kleurige massa, kans krijgt, gezonder en aangenamer te leven dan
voorheen.
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Naar onze mening zou het dan ook onjuist zijn, het streven
van de grote steden naar meer ruimte tegen te werken, ook al gaat
dit streven ten koste van de landbouw. Wel zullen we in het ver
volg zien, dat de landbouw, als slachtoffer van het geheel, bepaalde
belangen kan en moet verdedigen. Maar alvorens hierop nader in te
gaan, willen wij eerst ons betoog voortzetten.
Naast de stadsuitbreiding vraagt de industrie onze aandacht.
Nederland wordt niet tot de sterk geïndustrialiseerde landen ge
rekend. Ondanks dat is er voor ieders gevoel heel wat industrie in
ons land aanwezig, maar het schijnt toch nog heel anders te kunnen
en te moeten worden, want de regering wil de economische en
sociale vraagstukken van ons land door een krachtige industrialisatie
trachten op te lossen. Dit betekent dus een snelle uitbreiding van
de oppervlakte van onze industrieterreinen. Deze moeten bereikbaar
zijn met allerlei verkeersmiddelen, dus per schip, per vrachtauto en
per spoor, zodat de industrialisatie tevens betekent een uitbreiding
van het verkeersnet.
Indien industrialisatie in het algemeen belang noodzakelijk
wordt geoordeeld, zo zal de landbouw zich moeten neerleggen bij
het verlies van wederom duizenden hectaren cultuurgrond, al zal
men ook deze aderlating niet belfbeven of zelfs mogen ondergaan,
zonder op de bres te blijven staan voor bepaalde belangen, die nog
nader ter sprake zullen kómen.
De nieuwe verkeerswegen, die ons land rijk is geworden,
hebben zeer veel landbouwgrond gekost. Wie in Nederland veel
per auto reist, weet, dat er nog veel te weinig goede autowegen
bestaan. Op de meeste is het autoverkeer gevaarlijk en tijdrovend.
Er kan dan ook niet de minste twijfel aan bestaan, of de toekomst
zal ons nog talrijke nieuwe autostrada brengen, wederom ten koste
van duizenden hectaren cultuurgrond. Dat deze wegen bovendien
nog in vele andere opzichten voor de landbouw hinderlijk zijn, is een
feit, dat wij hier willen laten rusten.
Behalve autowegen zullen nog tal van secundaire en tertiaire
wegen moéten worden aangelegd. De landbouw heeft vooral be
lang bij deze laatste groep. Het grondverlies, dat de verbetering
van het plaatselijk wegennet met zich meebrengt, wordt meer dan
goed gemaakt door de voordelen, die de plaatselijke landbouw er
van geniet. Een betere ontsluiting van vele afgelegen terreinen is
een belang en geen bezwaar voor de landbouw.
Ook hiervoor geldt, dat nood doet wijken. Nederland kan de
voordelen van het luchtverkeer niet missen, zodat het aanleggen
van vliegvelden onvermijdelijk is. Een andere vraag is, of men bij
deze aanleg wel een juiste gedragslijn heeft gevolgd. De vlieg
velden liggen thans betrekkelijk dicht bij de grote steden op een
slappe bodem, die alleen met enorme kosten geschikt kan worden
gemaakt voor de steeds zwaarder wordende vliegtuigen. Voldoet
een vliegveld tenslotte aan de gestelde eisen, dan worden deze weer
verzwaard en is het vliegveld weer verouderd.
Onze vliegvelden in het Westen van het land met hun slappe
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bodem zijn dan ook in letterlijke en figuurlijke zin bodemloze putten,
zodat het verlies aan cultuurgrond in deze gevallen niet is goed
gemaakt door de voordelen van een blijvende voorziening op ander
gebied.
De vliegvelden zijn door hun ongelukkige ligging ook grote
obstakels geworden voor het verkeer te land en zelfs voor de
stadsuitbreiding. Men kan de vraag stellen waarom men de vlieg
velden niet op de woeste maar vaste zandgronden heeft aangelegd.
Daar zouden ze niemand in de weg hebben gelegen en tot in lengte
van dagen aan hun bestemming hebben kunnen beantwoorden.
Wel liggen deze terreinen verder van de grote steden af dan de
tegenwoordige vliegvelden, maar de grote autowegen hadden er
toch moeten komen en in het autoverkeer tellen de afstanden, waar
om het hier gaat, toch nauwelijks meer mee.
Ook in Engeland is men tot de conclusie gekomen, dat men
de aanleg van de vliegvelden destijds verkeerd heeft beoordeeld.
Men heeft het vraagstuk oorspronkelijk te klein en te incidenteel
bekeken, zodat men tenslotte allerlei kostbare maatregelen weer
ongedaan zal moeten maken om een oplossing tot stand te brengen,
die voor de eeuwen goed is. Ook de vliegveldenkwestie mag de
landbouw niet onverschillig laten;''nu de cultuurgrond zo schaars
begint te worden.
Onze opsomming van de burgerlijke borzaken van het verlies
aan cultuurgrond is geenszins volledig geweest, maar wij menen
met het bovenstaande te kunnen volstaan om tot de conclusie te
kunnen komen, dat de landbouw zal moeten berusten in het toe
komstig verlies van omvangrijke terreinen, die nodig zijn voor het
leven en werken van volksgenoten, die buiten de landbouw staan
en wij willen thans overgaan tot de behandeling van de vraag,
welke belangen de landbouwwereld in verband met deze conclusie
kan en moet verdedigen.
Daartoe moeten wij eerst vaststellen, daf het voor de land- en
tuinbouw in hun geheel niet onverschillig is, welke terreinen ver
loren gaan. Er zijn gronden, die bij uitstek geschikt zijn voor be
paalde teelten, en waarop de bedrijven naar verhouding zeer goede
financiële uitkomsten opleveren. Zeer duidelijke voorbeelden hier
van vindt men in verscheidene tuinbouwgebieden. Zeer bekend
zijn b.v. de prima hyacinthengronden, waarvan het areaal beperkt
is. Gaat men op dergelijk land woningen bouwen, industrieën stich
ten, sportvelden of autowegen aanleggen, dan ontneemt men de
bloembollentelers blijvend hun meest waardevolle gronden, die on
vervangbaar zijn, want er bestaan in ons land nagenoeg geen
reserves aan eersterangs-hyacinthenland. De bloembollenteelt in
zijn geheel wordt dus door de genoemde burgerlijke maatregelen
verzwakt. Wel worden de individuele eigenaars van de onttrokken
gronden financieel schadeloos gesteld en soms op zeer voordelige
wijze, maar gelijk gezegd, het resultaat is een blijvend verlies aan
productiviteit van de bloembollenteelt in haar geheel.
Duidelijk nadelig voor de tuinbouw is ook de uitbreidingspoli237
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tiek van Den Haag. Deze grote stad richt haar uitbreiding naar
het Westen en heeft reeds grote gedeelten van het Westland, het
voornaamste tuinbouwgebied van Nederland, opgeslokt. Wij heb'
ben de bodemgesteldheid van het Westland goed leren kénnen,
tengevolge van de bodemkartering van dit gebied, die onder leiding
van de heer Ir W. J. van Liere door de Stichting voor Bodem
kartering is uitgevoerd en die thans nagenoeg voltooid is. Tijdens
dit onderzoek is gebleken, dat het Westland een kern heeft van
zeer goede gronden, die voor de teelten onder glas buitengewoon
geschikt zijn en waarop zeer hoge producties worden verkregen.
Echter zijn lang niet alle gronden van dezelfde kwaliteit. Vele
bedrijven moeten het met middelmatige gronden stellen, en verkrijgen slechts matige opbrengsten. Weer andere bedrijven liggen
op gronden, waarop de gewassen zich op den duur niet behoorlijk
ontwikkelen. In het Westland bestaat een nauw verband tussen
de kwaliteit van de grond en de opbrengsten van de gewassen.
Stelt men b.v. het gemiddelde van de jaarlijkse opbrengst van de
druiven op tachtig kg per strekkende roede, zo produceren de
beste bedrijven 150 kg en de slechte 50—60 kg per strekkende
roede. Men stelle zich eens goed voor, wat dergelijke verschillen
aan productiviteit van de gronden voor-een zo kostbare cultuur
als de teelt onder glas betekenen! Prijzen, waarmede de gemiddelde
tuinder nog juist uitkomt, zijn voor de goede bedrijven ruim winst
gevend en veroorzaken voor de minder gelukkigen op de slechtste
gronden voortdurende verliezen.
Dit betekent, dat de Westlandse bedrijven in de loop der jaren
verder zijn uitgebreid dan ten aanzien van de beschikbare zeer
goede gronden verantwoord was. Ten dele is deze uitbreiding
echter een gevolg geweest van het verloren gaan van eerste kwali
teit land door de stadsuitbreiding van Den Haag, voor welk ver
lies in het Westland geen gelijkwaardige vervanging te vinden
was. Het gevolg vafl één en ander is geweest, dat het Westland
langzamerhand aan economische weerbaarheid heeft ingeboet.
Indien het uitbreidingsplan van Den Haag wordt goedgekeurd
en verwezenlijkt, zullen weer tal van prima bedrijven voor het
Westland verloren gaan, terwijl het niet meer mogelijk zal zijn,
hiervoor in het Westland andere dan zeer middelmatige gronden
in gebruik te nemen. Het gevolg. zal zijn een voortgaande econo
mische verzwakking van het Westland. Het wil ons voorkomen,
dat deze ontwikkeling moet worden voorkomen. De glas-tuinbouw
met zijn enorme belangen voor de volkswelvaart, de volksvoeding *
en de deviezenpositie van ons land, heeft slechts een bescheiden
oppervlak nodig. Wordt de cultuur op zeer geschikte gronden be
dreven, dan is ze bij normale prijzen zeer winstgevend. Op slechte
gronden echter is deze tuinbouw bij normale prijzen noodlijdend
en de oorzaak van voortdurende uitgaven en steunmaatregelen
van de Overheid. Deze steunmaatregelen mogen sociaal en econo
misch gezien in een crisistijd noodzakelijk zijn, in normale tijden
zouden ze toch overbodig moeten zijn. Trouwens, de tuinder is
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meer gebaat bij een goed renderend bedrijf op goede grofid, dan
met een gesteund bedrijf op sfechte gronden. Wij zouden een tuinbouwpolitiek, die de vestiging van de tuinbouw op de daartoe
meest geschikte gronden bevorderde, toejuichen. Maar een ont
wikkeling, waarbij prima gronden worden verlaten, en slechte in
gebruik genomen, achten wij zo onredelijk, dat wij er tegen op
menen te moeten komen.
Uit de twee genoemde voorbeelden kan men reeds afleiden,
in hoeverre de landbouw moet trachten invloed op de ontwikkeling
van het burgerlijk grondverbruik uit te oefenen. Dat dit gebruik in
de toekomst in belangrijke mate zal toenemen, is onvermijdelijk.
Maar het is voor de landbouw geenszins onverschillig, welke grond
moet Worden afgestaan. Er ligt in de omgeving van Den Haag
genoeg land, dat als weiland in gebruik is, maar dat voor meer
intensief gebruik geheel ongeschikt is. Ook deze grond wordt ge
bruikt en zal node gemist worden, maar het is toch wel duidelijk,
dat het verlies van enige honderden hectaren van dergelijk land
veel minder ernstige gevolgen voor de land- en tuinbouw in hun
geheel heeft, dan het verlies van eenzelfde oppervlakte eersterangs
tuinland.
De Directie van de Landbouw en de Landbouworganisaties
hebben zich vroeger met dergelijke vragen weinig beziggehouden.
Gelijk in het begin van dit artikel uiteengezet is, was daartoe ook
niet veel reden. Thans is de toestand veranderd. Wij leven in een
andere economie dan voorheen en de landbouw moet thans be
langen verdedigen, 'die vroeger niet als zodanig werden gezien.
Het Departement van Landbouw heeft reeds nauw contact met de
planologische instanties en de onder de Directie van Grondgebruik
en Landbouwherstel ressorterende Dienst voor de Agrarische Plan
nen heeft reeds maatregelen genomen, die er toe zullen leiden, dat
de bodem van de omgeving van de grote steden nauwkeurig ge
karteerd wordt, teneinde een goed gefundeerd oordeel te ver
krijgen over de kwaliteiten van de gronden, die in aanmerking
komen om aan de stadsuitbreidingen ten- offer te vallen. Feitelijk
zou het noodzakelijk zijn, de uitbreidingsplannen van alle Neder
landse gemeenten, waarvan de bevolking zich uitbreidt, te toetsen
op hun bezwaren voor de landbouw, juist nu er in de eerstvolgende
jaren zoveel en op zoveel plaatsen moet worden gebouwd. Een
snelle ontwikkeling van de bodemkartering van Nederland, die
thans in gedeelten aan de Stichting voor Bodemkartering is opge
dragen, zou aan -deze noodzaak ten halve tegemoet kunnen komen,
maar op zeer korte termijn kan een groot aantal gelijktijdig ge
stelde vragen natuurlijk niet beantwoord worden.
Indien de Landbouworganisaties zich voor de vraag naar het
voor de landbouw minst schadelijke verlies aan cultuurgrond meer
zouden gaan interesseren en haar machtige politieke invloed daarbij
in het geding brengen, zo zouden daarmede grote toekomstige land
en tuinbouwbèlangen gediend zijn. Daarbij zouden zij zich niet
moeten beperken tot de uitbreidingsplannen van de gemeenten,
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maar ook tijdig de plannen voor verkeerswegen in studie moeten
nemen, in het algemeen invjoed trachten uit te oefenen op het tot
stand komen van alle plannen voor burgerlijke werken, die in enigs
zins belangrijke mate verlies van land- en tuinbouwgrond veroor
zaken of in de toekomst zullen veroorzaken.
In het begin van dit artikel hebben wij de noodzaak uiteen
gezet van het verlies van grote terreinen voor burgerlijke doel
einden en in het tweede deel de wenselijkheid betoogd van stappen
van de zijde van de georganiseerde landbouw om de schade voor
de landbouwwereld tot een minimum te beperken. Wij willen echter
tot slot van dit artikel wijzen op het feit, dat de landbouwwereld
met een toekomstige activiteit in de door ons gewenste richting het
terrein betreedt van de stedebouwkunde en de planologie, weten
schappen, die in het verleden voornamelijk door civiele en bouw
kundige ingenieurs zijn beoefend, een terrein dus, waarop men zich
in het begin enigszins vreemd zal gevoelen. Het zou geheel onjuist
zijn te menen, dat de genoemde stedebouwkundigen en planologen
tegenstanders van de landbouw zijn. Zij hebben tot nu toe echter
weinig van de landbouwwereld gemerkt en er dan ook weinig
rekening mede gehouden. Wanneer de bedoelde autoriteiten echter
kennis nemen van goed gefundeerde bezwaren van landbouwzijde,
dan blijkt het vaak, dat zij bereid zijn hun plannen aan de ge
maakte bezwaren aan te passen.
Intussen is een toestand, waarbij één instantie plannen maakt,
die gewijzigd moeten worden naar aanleiding van achteraf inge
brachte bezwaren van andere zijde, geenszins bevredigend. Juister
ware, dat de plannen zodanig ontworpen worden, dat de land
bouwwereld er geen bezwaren tegen maakt. Dit kan bereikt wor
den, indien de landbouwinstanties zelf aan de samenstelling van
de plannen van de stedebouwkundigen medewerken. Ook hiernaar
kan de landbouwwereld streven.
In een streekplan of ontwikkelingsplan van een bepaald gebied
komen allerlei belangen samen. De land- en tuinbouw vormt één
groep van belangen, een voorname groep, maar niet de enige. Htet
is juist de bedoeling van dit soort planologie, dat er orde en lijn
gebracht wordt in het grondgebruik en dat niet iedere belangen
groep doet, wat ze zelf wil. In de ruimte kan men ieder vrij laten,
in de volte niet meer. Door samen te werken met anderen, die
aanspraak op grondgebruik maken, kan de landbouw zijn belangen
behartigen, zonder ernstige conflicten te veroorzaken, die in strijd
zouden zijn met het algemeen belang.
Het behartigen van de belangen van het agrarisch grond
gebruik zal veel studie van de werkwijze van de stedebouwkundi
gen en planologen noodzakelijk maken, maar wij menen, dat deze
moeite door de resultaten zal worden beloond. De landbouwwereld
kan recht doen gelden op de beste adviezen, die in Nederland
mogelijk zijn. Men heeft dit sinds tientallen jaren vanzelfsprekend
gevonden voor tal van technische en later ook voor economische
zaken, die de landbouw betreffen en wij achten het slechts een
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meegaan met de ontwikkeling van de tijdsomstandigheden, indien
de landbouwwèreld hetzelfde noodzakelijk zou achten op het ge
bied van de door ons besproken vraag. De Overheid» heeft reeds
belangrijke stappen in de bedoelde richting gedaan, maar het zou
aan het streven van de ambtelijke instanties zeker ten goede komen,
indien ook de georganiseerde landbouw daadwerkelijk belangstel
ling voor het onderwerp zou tonen. Wij twijfelen niet aan het
succes van een dergelijk initiatief.

Summary.
24. The Rapid Increase of the Civil lise of the Soil and the
Interests of Agriculture and Horticulture
(In view of its actuality this article, which should belong to vol. II
of „Boor en Spade", was yet inserted in vol. I)
The populatioh in Holland has been doubled in the last half
century and the number of people, is still increasing every year.
This gave rise to a shortage of arable land. The increase of arable
land by reclaiming old lands and opening up of new lands does
not keep pace with the demand.
The construction of houses, roads, airports and the demand for
industry-grounds etc., gives a great loss of arable land each year.
Reclaiming anew, better drainage and re-allotment are the
only ways to increase the value of arable land. The towns are
extending quickly and are demanding a great deal of arable lands.
There is nothing to be done against it, but the interests of the
agriculture must be taken in to account. The best available lands
have to be for agriculture and especially horticulture. The acreage,
suited for our bulb-growing industry is very limited. An extension
of it is hardly possible, because there is no more suited ground
available. So these grounds may not be used for other purposes,
because this would mean a lasting loss for our social system. The
author points out in connection herewith that the extension-plans
of The Hague threaten our most' excellent horticultural area, the
Westland. The first-class soils there have to remain available for
our horticulture. In order to know where the. possibilities can be
found, the soil around the large towns must be surveyed. The soilscientist, the town-planning architect and the planner must co
operate in order to come to a satisfactory result. This is the aim
in Holland nowadays.
'
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25. Onze tuinbouw uit de lucht
t

door Ir P. Buringh
Overdruk uit: De Tuinbouw 1, (9), 1946

De Nederlandse tuinbouw bestaat uit verschillende onder
delen, welke ieder voor zich een eigen karakter dragen. De meeste
tuinders hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in een
bepaalde richting in de tuinbouw.
Deze specialisatie draagt meestal een regionaal karakter,
waardoor bepaalde tuinbouwstreken zijn ontstaan, in welke men
zich heeft toegelegd op het kweken van bepaalde gewassen, zo
bijvoorbeeld van fruit, groenten onder glas of in de volle grond,
bloembollen, bloemen enzovoorts.
Elk tuinbouwgebied heeft zich ontwikkeld in een bepaalde
richting, meestal tengevolge van verschillende factoren. Eén der
factoren is wel geweest de geschiktheid van de grond voor be
paalde cultures. Zo ontstonden dus specifieke tuinbouwcentra, die
hun bijzondere karakter ontlenen aan het landschap en de bodem,
die in nauwe samenhang met elkaar staan.
Ieder kent de grote verschillen tussen de fruitcentra van de
rivier kleistreken en de glascultures van het Westland, de bollen
streken van Hillegom en Lisse of de bloementeelt van Aalsmeer.
Uit allerlei beschrijvingen en uit de statistieken blijkt eveneens, dat
er grote verschillen bestaan. De statistieken leveren ons veel cijfer
materiaal, dat vaak moeilijk tè verwerken is. Een veel levendiger
beeld kunnen wij van de verschillende tuinbouwcentra verkrijgen,
indien we deze bezoeken. Voor vele practijkmensen is dit echter
een bezwaar, zodat wij naar een ander middel hebben gezocht om
een indruk te krijgen van de tuinbouw in verschillende delen van
Nederland. De luchtfotografie, één der modernste hulpmiddelen
voor allerlei takken van wetenschap, biedt ons hiertoe de gelegen
heid.
Sinds enkele tientallen jaren heeft men van de luchtfotografie
gebruik gemaakt, hoofdzakelijk voor het maken van kaarten en
voor militaire verkenningen. De K.L.M, maakte voor dit doel reeds
tal van foto's van ons land. In de achter ons liggende oorlogsjaren
hebben ook dé geallieerden een dankbaar gebruik van de lucht
fotografie gemaakt. De Royal Air Force maakte bij de opmars in
ons land honderdduizenden luchtopnamen, waarvan een aanzienlijk
deel zich thans in het bezit bevindt van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, die ze gébruikt bij het maken van bodemkaarten. Op sommige luchtfoto's zijn vele bodemyerschillen, die voor
de plantengroei van betekenis zijn, duidelijk zichtbaar, waardoor het
vaak gemakkelijk is om grenzen tussen verschillende bodem typen
en grondsoorten vast te stellen.
Dé betekenis van de bodemkartering, waarbij dus de bodemverschillen worden opgespoord en in kaart gebracht, voor de Ne
derlandse tuinbouw werd reeds eerder door Prof. Dr C. H. Edel242

Foto 1.

Bloembollencentrum Hillegom. (Hoofdst. III, 25).
Bulbgrowing area near Hillegom. (Chapter III, 25).
Opn. Geall. Luchtmacht 30 Nov. 1944. Schaal 1 : 7600. Archief S.v.B.

Foto 2.

Tuinbouwcentrum Westland, Wateringen.
Horticultural district of the Westland.
Opn. Geall. Luchtmacht, 6 Oct, 19-14. Schaal 1 : 7600. Archief S.v.B.

Foto 3.

Tuinbouw ten zuiden van Amsterdam.
Horticulture near the town of Amsterdam.
, Opn. Geall. Luchtmacht, 7 April 1945. Schaal 1 : 7600. Archief S.V.B.

man in dit tijdschrift (zie Hfdst. III, 18) uiteengezet. In het genoem
de artikel zijn tevens een tweetal luchtfoto's opgenomen, waarop
bodemverschillen staan afgebeeld. Eén der foto's geeft ons ook een
indruk van een fruitteeltgebied in de rivierkleistreek.
Onze bloembollencultuur ziet er vanuit de lucht weer anders
uit, zoals uit foto 1, die bij Noordwijkerhout werd genomen, blijkt,
In het centrum van de foto ziet men de bekende zanderij van de
kalkzandsteenfabriek te Hillegom. Reeds heeft deze zanderij een
aanzienlijk oppervlak nieuw bollenland opgeleverd, terwijl men.
oostelijk van de Herenweg het oudere bollenland met een minder
regelmatige percelering ziet. Deze foto geeft tevens een indruk van
de manier, waarop de mens in de natuur ingrijpt om gronden te
maken, die voor bepaalde cultures geschikt zijn.
Nog meer heeft de mens in het natuurlijk plantenproductieproces ingegrepen door kassen te bouwen, waardoor de tuinder
onafhankelijk werd van het weer. Foto 2, die werd opgenomen
boven het Westland, laat ons duidelijk zien, hoe hier met de grond
wordt gewoekerd en hoe elk hoekje wordt benut. De tuinbouw
wordt hier haast tot industrie en de luchtfoto is bijna gelijk aan die
van een groot fabrieksterrein.
De voorziening met groenten van een grote stad eist veel zorg.
Bijna elke stad heeft in haar onmiddellijke nabijheid een tuinbouw
gebied. Foto 3 demonstreert dit voor Amsterdam-Zuid, terwijl op
dezelfde foto eveneens het volkstuinencomplex van de hoofdstad
voorkomt. Vooral in de afgelopen jaren hebben deze tuinen veel
groenten en fruit voor de stadsbewoners geleverd.
Deze fotoserie gaf ons in vogelvlucht een inzicht in het geheel
verschillend karakter van enige Nederlandse tuinbouwcentra. Zij
moge tegelijk demonstreren hoe nauw het landschap en de bodem
hiermee verbonden zijn.

Summary.
25. Our Horticulture, as seen from the Air
With the help of four aerial photographs of different horti
cultural centers in Holland, the totally different character of these
areas is shown. This illustrates the close connection of soil-con
dition with different branches of horticulture.
Fig. 1 shows a complex of peaty islands near Aalsmeer with
the greenhouses, in which the world-famous flowers are cultivated.
Our bulb-growing industry is of much importance. Only
special soils behind the dunes along the North Sea are suitable
for this purpose. Fig. 2 gives an excellent impression of the way
in which these soils are created by the leveling of the dunes.
Fig. 3 was taken of the Westland, the most important horti
cultural area in Holland, with its well-known greenhouses. They
give the impression of a manufacturing-district.
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Every large town is surrounded by horticulture. Fig. 4 shows
a part of the horticulture around Amsterdam, with a part of the
allotment-gardens complex south of the railway.

26. Een en ander over de bodemgesteldheid van de gemeenlte
Westdongeradeel
door Ir L. Wartena
Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, Deel LXIII, 4 — 1946
Inleiding.
De gemeente Westdongeradeel ligt in de zgn. bouwhoek van
Friesland, ten Noorden van Dokkum. Hoewel ongeveer de helft
van de oppervlakte cultuurgrond als grasland in gebruik is, en de
bedrijven merendeels gemengd zijn, liggen deze gronden niet door
elkaar. De tendens is te bespeuren: bouwland in het Noorden, gras
land in het Zuiden van de gemeente. Natuurlijk is dit slechts een
tendens en komen er afwijkingen voor, die hieronder besproken
zullen worden. De meeste wegen en dorpen liggen op de hogere
gedeelten, die als bouwland in gebruik zijn. Dit heeft tot gevolg,
dat men bij het doorkruisen van de geineente sterk de indruk krijgt
dat er veel meer bouwland dan „greide" (grasland) is.
Omtrent de begrenzing zijn de volgende bijzonderheden te ver
melden. De oostelijke grens wordt gevormd door het riviertje de
Peasens, dat de grens met Oostdongeradeel vormt. Van dit riviertje
is ook de naam der beide gemeenten afkomstig: de Peasens heette
vroeger Donger of Donga (1). Aan de zuidelijke grens vallen de
„enclaves" van de gemeente Dantumadeel ten Noorden van de
Dokkumer Ee op, welke tot de oude bezittingen van het klooster
Klaarkamp, dat vroeger onder Rinsumageest stond, behoorden. Na
de opheffing bleven de bezittingen van dit klooster onder de Griet
man van Dantumadeel ressorteren (2).
Alle dorpen in de gemeente liggen op terpen, terwijl er ook
nog enkele terpen tussen liggen waarop geen dorp is gebouwd. De
terpen zijn op bijgaand kaartje aangegeven.
De meeste bedrijven vaüen in de grootte-klasse 20r40 ha en
zijn merendeels gemengd. Hiernaast komt een vrij groot aantal
kleine bedrijven voor. Deze kleine boeren, „gaardeniers" geheten,
wonen gewoonlijk in het dorp en hebben om het dorp kleine per
celen zeer goede grond. Hun bedrijf wijkt geheel af van het ge
mengde landbouwbedrijf in deze streek. Hét staat op de grens
van intensieve landbouw en grove tuinbouw. Om Nes heen vindt
men nogal wat tuinbouw: druiven, tomaten en tulpen. De percelen
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in dp bouwhock zijn over het algemeen klein en hun vorm laat soms
wel te wensen over.
De afwatering was vóór 1478 goed geregeld en gaf geen aan
leiding tot moeilijkheden. In 1478 echter werd de Leppezijl, vlak
ten Westen van Dokkum gebouwd, die later nog enige malen is
verplaatst. Van die tijd af is de afwateringsgeschiedenis gekenmerkt
door toenemende moeilijkheden en hevige ruzie met Oostdongeradeel. In 1820 werden de moeilijkheden opgelost (2) (3).
Schuiling geeft op een van zijn kaarten Westdongeradeel aan
als facultatief tot de provinciale boezem te behoren ( 5). Dit was tot
1931 inderdaad het geval, sindsdien niet meer. Voordien stond
W. van Dokkum te Damzijl een windmolen bij wijze van hulp. Na
de bouw van het grote gemaal te Ezumazijl ( Oostdongeradeel) is
deze molen afgebroken. Enkele jaren geleden is ter plaatse van de
Damzijl een inlaatduiker gebouwd. In tijden van droogte is de
polder Oost- en Westdongeradeel in staat, op deze wijze water uit
de provinciale boezem in te laten. Staat het water van Westdongeradeel echter hoger dan de provinciale boezem, dan is afstro
men op die boezem thans verboden.
Het oude landschap.
Wie de gronden ten Oosten en Zuidoosten van de Lage
Herenweg van Hallum naar Holwerd bestudeert, zal spoedig tot
de ontdekking komen dat in het algemeen de gronden, direct gren
zende aan deze weg, tot de allerbeste behoren die er in dit gebied
Zijn te vinden. Het zijn de gronden langs de oude kust. Zoals alge
meen bekend is was de weg Hallum-Holwerd vroeger een zeedijk.
Gaat men verder van de oude kust af, dan valt op dat de gronden
veel lager en vlakker liggen, zwaarder worden en spoedig staat
men in de greide. De hoger gelegen strook, eerste klas bouwland,
is meestal ongeveer 600 m breed. Vlak onder de oude kust vindt
men op een diepte van 125 à 150 cm blauw zeezand. Enkele hon
derden meters landinwaarts vindt men op ± 2 meter diepte veen,
zonder blauw zeezand aan te boren. Klaarblijkelijk heeft men met een
strandwal te maken (zie de kaart). Deze strandwal bestaat in hoofd
zaak uit lichte zavelgronden (gronden met 80 à 90% zand en 20
à 10%. afslibbare delen). Ongeveer 2 km uit de oude kust beginnen
de „mieden". De mieden zijn de graslanden op de slechtere gronden
in de bouwhoek. Zij kunnen zowel hoog als laag gelegen zijn en
worden beweid of gehooid. Slechts bij uitzondering worden zij als
echt hooiland geëxploiteerd. De boerderijen staan te midden van
het bouwland op de zavelgronden en de mieden zijn hun grasland.
De grond wordt Verder uit de kust steeds zwaarder, ten slotte knippig. Het Friese begrip knip dekt ongeveer het Groningse begrip
knik, nl. zware ondoorlatende grijze klei, vaak zeer roestig. Deze
knip is arm aan kalk. Het landschap glooit van zee af landinwaarts
langzaam af. Bij 1
km afstand uit de kust zit het veen op ± 180
cm diepte, bij 3 km afstand op ± 150 cm. Dit gebied is vrijwel
onbewoond.
^
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Het zo juist beschreven „oude landschap" komt in Westdongeradeel alleen ten Westen van de weg Holwerd-Betterwird
voor. Ook in Ferwerderadeel wordt dit landschap op verschillende
plaatsen gestoord.
Het verjongde landschap.
a) Komt men uit het Westen langs de weg Blija-Holwerd, dan
blijkt dat bij Holwerd de strandwal plotseling ophoudt te bestaan
om bij Ternaard weer te beginnen, bij de buurtschap Visbuurt. Het
land daartussen ligt lager en is iets zwaarder. Bij boren blijkt dat
hier de grond naar beneden snel lichter wordt en meestal treft men
op ± 1 meter diepte blauw zeezand aan. Deze toestand kan men
vinden naar het Zuiden toe tot aan de weg Hantum-Brandgum;
d.w.z. op een afstand van de oude kust Holwerd-Wierum, waar
men in het „oude landschap" reeds in de mieden zit. Veen wordt
nergens aangetroffen. Kennelijk heeft men hier te doen met een
inbraak van de zee, die weer dichtgeslibd is. Dat men inderdaad
met een inbraak te doen heeft, wordt hieronder nog nader uiteen
gezet. Hier en daar zijn de oude kreken nog duidelijk te zien. In
de dichtgeslibde kreken vindt men geen zeezand in het profiel, maar
zware blauwe klei. Een zeer grote kreek, de Ketelvaart, is nog als
belangrijke tochtsloot in gebruik. Beschouwt men de kaart, dan
lijken de Hulp en Ketelvaart één geheel te vormen. De studie van
het terrein bevestigt dit. Blijkbaar heeft de inbraak zich verder in
oostelijke richting voortgezet. Ook daar ontbreekt het veen. De
gronden vlak langs de Hulp (de oude kreek) zijn zeer zwaar en
vertonen meer naar het Oosten verschijnselen, die veel op die van
knip lijken. Men spreekt ter plaatse ook van knip. Er zit geen veen
onder. Langs de Hulp betreft dit laatste echter een vrij smalle strook.
b) Deze grote inbraak wordt begrensd: in het Westen door de
lijn Holwerd-Foudgum, in het Oosten door de lijn Hantum-Ternaard. Nu valt terstond op, dat aan de westkant een brede rug ligt,
weinig smaller dan de strandwal, bestaande uit mooie zavelgronden
met een groot aantal terpen er op.
In het Zuidoosten ligt een .korte boog van dergelijke mooie
gronden, waarop het terpdorp Hantum, in hfet Noordoosten een
boog, die wat ten Zuiden van Ternaard begint en bij Visbuurt
tezamen met de strandwal eindigt.
Onder de „rug" Holwerd-Foudgum verdwijnt het veen van
West naar Oost gaande, om plaats te maken voor het blauwe zee
zand op dezelfde manier als bij de strandwal. Op het veen ligt de
knip nog, die eveneens onder de rug wegduikt eft kalkloos is. Had
men niet met een inbraak maar met een oorspronkelijke inham te
maken, dan zou deze kniplaag zich niet voort kunnen zetten, maar
zou de overgang van de zavel van de rug naar de knip in de mieden
geleidelijk moeten gaan, zoals dit bij het oude landschap beschreven
werd.
Misschien zijn de „rug" en de twee bogen op te vatten als
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strandwallen gevormd door de golfslag in de door de inbraak ont
stane inham.
c) Ten Zuiden van de inbraak liggen de Foudgumer Kolken
tussen Foudgum en Hiaure. Dit is een laaggelegen gebied, dat een
zeer ongelijkmatig liggend maaiveld heeft. Het ligt ook nu nog,
nadat er veel aan gewerkt is om het land een beetje betere ligging
te geven, voor een deel in bulten en slenken van zeer onregelmatige
vorm. Het eigenaardige is, dat onder de bulten veen wordt aan
getroffen, in de slenken in het geheel niet, of zeer veel dieper,
terwijl dan de ondergrens van het veen op hetzelfde niveau ligt als
onder de bulten. Voorts is de aard van de deklaag in de slenken
en op de bulten op zeer korte afstand meestal verschillend.
Vermoedelijk is de inbraak hier doodgelopen. Pleksgewijze is
' het oude landschap weggeslagen, pleksgewijze is het blijven liggen.
De bulten zijn de plaatsen die zijn blijven staan, ter plaatse van
de er tussen gelegen slenken is het oude landschap weggeslagen,
soms slechts gedeeltelijk (indien er nog enig veen in de slenken
over is). Het gebied lag échter zover van de zee af, dat het niet is
volgeslibd. Ten Noorden van de Foudgumer Kolken ligt het Han
tumerleeg, dat het veen eveneens zeer pleksgewijs vertoont, maar
dat geheel vlak ligt; dat is wèl volgeslibd. Samenvattende kan men
dus zeggen dat de argumenten voor de inbràak zijn:
lste. Het doorlopen van het landschap der mieden tot onder de
strandwal Aolwerd-Brandgum.
2de. Het aanwezig zijn van resten van het oude landschap in de
Foudgumer Kolken.
d) Er zijn verschillende aanwijzingen dat men ten slotte dijken
is gaan bouwen, bv. de Oude Dokkumerweg met daarop aansluitend
de Foudgumerweg. Speciaal de Oude Dokkumerweg heeft nu nog
geheel het karakter van een oude dijk. Voorts ligt ten Westen van
.Hantumhuizen een reeks lange smalle, hoger gelegen kavels in het
land, terwijl het profiel ten N. en ten Z. van deze kavels verschilland is: ten N. zware blauwe klei, ten Z. grijs-zwarte klei met op
verschillende plaatsen veen op 2 meter diepte.
e) Het gebied binnen de lijn Holwerd-Brandgum-HantumTernaard is vrijwel geheel als boywland in gebruik en de grond is
er zwaarder dan op* de strandwallen. Er staan flinke boerderijen,
maar men vindt er geen terpen. De Foudgumer Kolken wórden als
grasland geëxploiteerd en zijn van zeer slechte hoedanigheid.
Het Hantumerleeg ligt laag en is dientengevolge als grasland
in gebruik. De qualiteit van de grond is er echter van die aard, dat
bij een diepere bemaling exploitatie als bouwland niet onmogelijk
moet worden geacht. Het Hantumerleeg wordt echter thans reeds
onderbemalen.
f) Gaat men van Ternaard de stràndwal langs naar het Oosten
dan wordt deze, tussen Wierum en Nes plotseling zeer breed; bij
nadere beschouwing blijkt duidelijk, dat de strandwal zich hier ver
enigt met de westelijke oeverwal van de Peasens, waarop verschil
lende terpen liggen. Hier, en daar hebben zijarmen van de Peasens
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kleine oeverwallen gevormd. Ook hier is het oorspronkelijke land
schap geheel verdwenen.
Bij „Jagtlust" heeft de Peaséns zieh haar het Zuiden verlegd.
De gehele „zak" bestaat uit zware tot zeer zware grond, terwijl het
veen verdwenen is. De oeverwal gaat rechtdoor. Onder de oeverwal
ligt veen. Aan de zuidzijde blijkt de grond veel lichter te zijn, en
veen te bevatten. De veenlaag loopt hier onveranderd door. tot aan
de stroombedding. De Peasens heeft het veen weggeslepen en vreet
haar eigen oeverwal aan.
g) Het gebied tussen Dokkum en Raard heeft ook zijn oor
spronkelijke karakter niet meer. Het heeft een tijdlang aan open
. water gelegen. Toen waterde Westdongeradeel af door de Raarderzijl en de oude Domzijl, van welke laatste de juiste plaats nog niet
vaststaat. De plaats, die Van Buytenen (2) aangeeft, komt mij
twijfelachtig voor, aangezien wij op de door hem aangegeven plaats
slechts een smal stroompje aantroffen, terwijl aan weerszijden de
veenlaag onveranderd tot aan de rand van het water doorloopt en
minder dan een meter diep ligt. Hier kan düs geen sprake geweest
zijn van een zeer belangrijke uitwateringssluis zoals Van Buytenen
aangeeft. In de loop der eeuwen zijn de zijlen hier steeds verlegd en
ook dijken gebouwd.
Een dijk aan de noordzijde van de Ee is van Dokkum tot aan
Raard in het land duidelijk te vervolgen zowel in de hoogteligging
als in de percelering. Van Buytenen noemt deze dijk niet. In dit
gebied is het veen plaatselijk door de Ee weggeslagen en waar aan
wezig, van de Ee uit hoger opgeslibd.
h) Ten slotte kan nog iets over/Bornwird worden opgemerkt.
Hoewel dit tot hét oude landschap behoort, kan het toch hier be
handeld worden, omdat het een afwijking van het „normale" oude
landschap is.
Bornwird ligt nl. boven op een diluviale opduiking. Speciaal
aan de randen is deze zandkop iets opgehoogd met klei, maar van
een eigenlijke terp is geen sprake. Het zand wordt afgegraven en
o.a. gebruikt als strooizand, in stallen enz.
Samenvatting.
Het oorspronkelijke landschap heeft achter de strandwal een
regelmatig vlak verloop met een langzamerhand dunner wordend
kleidek op het veen. Dit land werd tegen de zee enigszins natuurlijk
beschermd door de strandwal. Op enkele plaatsen is deze door
broken, bijv. bij de Peasens (4) en tussen Holwerd' en Visbuurt.
Door het opwerpen van oeverwallen (Peasens), strandwallen (ten
Zuiden van Holwerd; bij Hantum) en het dichtslibben van de in
ham, heeft het landschap een verjonging ondergaan, waardoor de
geschiktheid voor bouwland in het algemeen is toegenomen.
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Summary.
26.

A Discussion about the Soil-condition in the Municipality
of Westdongeradeel

The original region of this municipality, which is situated in
the N.E. of the province of Friesland, has behind the beach ridge
a regular flat level with a layer of clay gradually thinning down,
resting upon a peaty subsoil. The beach ridge, protected the region
somewhat against the sea, but has been broken at some places, e.g.
at the „Peasens", and between Holwerd and Visbuurt. This
breaking resulted in the formation of banks ( Peasens ), beach ridges
(south of Holwerd; at Hantum) and the silting of the creek. The
region was renewed by it, and the fitness for agriculture has in
creased generally.
Text to the map on page 245.
„Terpen", beach ridges and banks at Westdongeradeel.
Legend: „terpen"
beach ridges
banks
old sea-dike
water-courses
roads
municipal limits

27. Enige opmerkingen óver de zeeklei van het Noordoostelijk
deel van Groningen
door Ir T. Goldhoorn
Overgedrukt uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, Deel LXIII, 2 — 1946
Door verschillende schrijvers als Rietema, Van Veen (Bos),
Kooper, Kloppenburg e.a. is de vroegere afwatering, de opslibbing
en inpoldering van de jonge zeeklei van de provincie Groningen, of
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gedeelten daarvan, beschreven. Dodo Wildvang heeft een uit
voerige studie gemaakt van het alluvium van de Krumme Hörn in
Oost-Friesland, het schiereiland aan de overkant van de Eems.
Vele malen is gewezen op het feit, dat bij deze jonge zeeklei
verschillen in hoogteligging en textuur kunnen worden verklaard
door ze in "verband te brengen met de loop van oude rivieren en het
voorkomen van oude dijken. Op voorstel van Prof. Dr C. H. Edel
man werd dit door mij nagegaan, in het bijzonder voor het gebied
dat begrensd wordt door de Eems, de voormalige Fivelboezem, de
voormalige Fivel en de Delf, het tegenwoordige Damsterdiep. Daar
bij werd speciaal gelet op de oude natuurlijke watergangen welke
tot de aanslibbing hebben meegewerkt.
v
De kaarten van Bos en van Kooper werden daarbij als lei
draad gebruikt; ze konden hier en daar worden aangevuld. Ge
gevens over het kleigehalte van de grond (fractie <16 mu) werden
welwillend afgestaan door het Bedrijf slaboratorium voor Grond
onderzoek te Groningen.
Het onderhavige gebied is een land met oude terpen, dat
eeuwenlang aan overstroming heeft blootgestaan. Het zeewater
heeft klei op het veen afgezet. De .afzetting van de in het zeewater
zwevende deeltjes wordt beheerst dbor de grootte, dus het gewicht
van de deeltjes (geringe verschillen in soortelijk gewicht werden
verwaarloosd) en de stroomsnelheid.
Een vloedgolf, die een wad- en kwelderland overstroomt, zal
daarom eerst de grove zanden*en verder landinwaarts de fijnere
fracties verliezen. Na verloop van tijd is de situatie aldus: van het
land naar de zee wordt de grond zandiger, dus lichter en neemt de
hoogte van het maaiveld toe.
De vloed komt door kreken het land binnen. Bij overstroming
van de oevers worden eerst de grove deeltjes afgezet, terwijl bij
geringere stroomsnelheid, verder van de kreek verwijderd, de fijnere
deeltjes bezinken. In het terrein ziet men ter weerszijden van de
stroombedding hogere oeverwallen met lichte zavelgronden, daar
achter lagere kommen met zware kleigronden, waar vaak knik 1 )
in voorkomt. De stroombedding zelf is vaak te herkennen aan lage,
door parallel lopende sloten begrensde percelen met zeer zware klei.
De oeverwallen waren de eerste plaatsen van bewoning. Om
zich tegen de wassende vloed te beschermen werden hier de wierden
(= terpen) op gebouwd. De oude bewoners gebruikten de oever
wallen en de terphellingen als bouwland, terwijl de kommen als
grasland in gebruik waren (meden).
Enige oude rivieren zullen achtereenvolgens worden besproken
(zie de kaart).

!) Knik is een taaie, zeer zware, ondoorlatende Iklei, !die grijs is gekleurd
en vaak zeer roestig is. De knikgronden zijn op de kaart slechts onvolledig
aangegeven.
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De Fivel.
De Fivcl is een zeer oude rivier, waardoor oorspronkelijk waar
schijnlijk al het water van de Drentse Hunze stroomde. In de zuid
westelijke uitloper van het Foksholstermeer ziet Bos het begin van
deze oude noordelijke tak van de Hunze. Naar het NoOrden is de
Fivel te volgen langs de Scharmer Ee, verder langs kromme sloten,
grenzen en wegen naar Woltersum en Wittewierum. Hier komen
wij uit het veen in de lage roodoorngronden 2 ).
Oorspronkelijk stroomde de Fivel langs de Wierde van Wittewierum. In de Kroniek van de abten van Bloemhof, hef vroegere
klooster van Wittewierum, vermeldt Menco in 1238, dat, waar het
kloostergebouw werd aangelegd, vroeger de beek Fivel liep, zodat er
een haven voor schepen was. Daar deze in Westeremden verstopt
en uitgedroogd was, werd de bedding allengs met mest en stro
gevuld. Ten Noorden van de Wierde is de loop te volgen door de
kleigaten (woelklei) 3).
De grote bocht van de Fivel langs Wittewierum is later afge
sneden door de Tenposter Ee. Bij Tenpost krijgt de stroom plotseling
een ander aanzien. Met grote .bochten begint hij te meanderen,
stukken van bochten zijn in het terrein terug te vinden als smalle,
aan weerszijden door kromme sloten begrensde, laaggelegen per
celen grasland met zeer zware kleigrond. Kooper brengt deze
grotere breedte van de bedding en het sterkere meanderen in ver
band met de vroegere inpoldering van het gebied ten Zuiden van de
Delf. De buitengeulen waren veel langer onderhevig aan de invloed
der getijden, terwijl ze bovendien werden opgehouden doordat het
binnenwater er mét behulp van een sluis op werd geloosd.
Tussen Tenpost en Winneweer tekent zich alleen de eerste
kronkel, bij Tenpost, duidelijk in het terrein af. Waar de rivier
hierna de rijksweg Tenpost-Winneweer kruist is de weg over een
afstand van 50 m lager, terwijl daar slechts nieuwe huizen staan.
Tot Winneweer is de grond verder grotendeels afgegraven dóór de
steenfabrieken. De wegen ter weerszijden van de stroom buigen om
de kronkels heen. Zeer duidelijk is dit te zien aan de oude stadsweg.
Er hebben tussen Tenpost en Winneweer vier wierden aan de
Fivel gelegen, die, behalve de Wierde van Kroddèburen, zijn afge
graven. Ui£ de ligging blijkt dat de wierden op de hoge oevers der
rivier zijn aangelegd. De oude boerderijen Fraaimaheerd en Drewerderhof ten Oosten van Oldersum zijn eveneens hoog gelegen. Ver
der naar het Zuidoosten daalt het terrein, en komt men in de me
den. Het kleigehalte schommelt hier om 60%.
De oude burcht Tammingahuizen ligt hoog tussen twee boch
ten. Het is niet met zekerheid te zeggen of de laatste, door stippel
lijnen aangegeven bocht voor Winneweer heeft bestaan. De richting
2) Roodoorngronden zijn zure, humeuze, roodbruine kleigronden, waarin
het ijzer in een bewegelijke vorm voorkomt.
3) Woelklei is goede, kalkhoudende klei, die vroeger aangewend werd om
de zure roodoorngronden te verbeteren.
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der diepe westelijke gracht van de boerderij Muda, alsmede de
bocht in het Damsterdiep wijzen in die richting.
De Wijmers
Als Katerhal%komt deze zijrivier van de Fivel uit de roodoorngronden ten Zuiden van het Eemskanaal. Een dwarsprofiel van
Kooper geeft aan dat het veen in de ondergrond ontbreekt, wat
wijst op een oude geul. De rechte loop van de Wijmers ten Zuiden
en ten Noorden van de Delf is zonder invloed van de mens ondenk
baar. De wierden Meerum en Enzelens (beide afgegraven), als
mede de hooggelegen boerderijen aan de westzijde, doen echter
vermoeden dat de Wijmers, hoewel gekanaliseerd, van oorsprong
een rivier is. Na de Wierde ten Westen van Loppersum wordt de
loop kronkelig.
Bos tekent de Wijmers langs de Oude Wijmers recht door
naar het Schildmeer. Dit meer is een belangrijk knooppunt van wa
terwegen. In totaal gaan zes oude waterlopen, waarvan de namen
op de kaart zijn aangegeven, van het meer naar het Noordwesten,
alle zetten ten Noorden van het Damsterdiep hun loop voort naar
de wierden. Naast elk van deze waterwegen ligt vaak een weg,
welke doorloopt tot de wierde. Door de smalle oude huisjes, die hier
en daar op de berm van deze wegen staan, doen ze denken aan
oude dijken. De naam „Meedsterweg" komt voor. Het zijn ver
hoogde Veewegen van de wierde naar de meden.
De waterlopen maken door hun rechte loop de indruk ge
graven te zijn. Ten Noorden van het Damsterdiep beginnen ze veel
meer te kronkelen, welk verschijnsel reeds bij de Fivel ter sprake
kwam. In dit verband verdienen de Wirdumervliet en de Eek
werdervliet West de aandacht. Beide maken tussen het Damster
diep en de wierden volkomen de indruk van een oude rivier, een
kronkelende sloot, met tussen de weg en de sloot laaggelegen gras
land met zware klei. De Wirdumervliet deelt de wierde van Wir
dum in tweeën. Zij is, langs kromme sloten en zware wendakkers 4 )
van percelen, te volgen tot de Wijmers.
De laaggelegen graslanden langs de Eekwerdervliet West zijn
tussen Wirdum en Eekwerd plotseling niet meer aanwezig, men
zou denken aan een afdamming, die heeft belet dat het zuidelijk deel
volslibde. Van hier is de geul slechts met moeite te volgen langs
Eekwerd; verder noordelijk heeft men sloten met lage wendakkers,
waaraan beter de oude loop is te herkennen. De Hoge Weg tussen
Enum en Wirdum ligt op de linkeroeverwal. De Eekwerdervliet
Oost volgt ten slotte de5) Enumermaar; aan weerszijden zijn de
gronden hier hoog en zandig n^et oude boerderijen langs het water.
Vóór Enum verenigen de rivieren zich, de Enumermaar kronkelt tus4) Wendakker noemt men een strook van ca. 6 m breedte langs de korte
zijden van een perceel, waarop met de werktuigen en machines wordt „gewend".
5) In Groningen gebruikt men het woord „maar" (= waterloop) altijd
onzijdig.
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sen de wierden van Enum en de Enumerhoogte door. Daarna buigt
één tak naar het Oosten. Hij is te volgen door laaggelegen percelen
met hoge oevers.
De westelijke tak, welke Bos tekent, is minder goed in het
terrein te vinden. Het land krijgt hier ook al meer het beeld van
de. Fivelboezem, waarin de geulen slecht te volgen zijn.
De Oosterwijtwerdervliet.
Door Garreweer is deze nog als brede sloot aanwezig. Links en
rechts komen enkele kleine wierden voor. De oevers van het riviertje
zijn door een steenfabriek weggegraven over een breedte van
25 meter. De klei was hier blijkbaar zwaarder. Ook ten Noorden
van het Damsterdiep is op enige plaatsen de grond langs het kanaal
verticheld. De kronkelende Siepsloot komt in het kanaal uit, doch
'blijkt haar weg westwaarts weer te vervolgen. Tussen Oosterwijtwerd en de Leege Maar heeft men meer de indruk met een rivier
te doen te hebben; flinke bochten en duidelijke oeverwallen. Naar
links buigt een tak naar Leermens, welke reeds spoedig in de
boezem komt.
Op de bodem van de Godlinzermaar is rietveen aanwezig.
Links van de Maar, ten Noordoosten van Leermens, liggen de Leer
menster Meeden. Deze laaggelegen graslanden liggen in een kom.
. Terwijl onder de zandige oeverwallen blauwgrijs, zeer doorlatend
loopzand voorkomt, waardoor deze grónden niet behoeven te wor
den gedraineerd, komt in de kom, onder de bruine klei, op 20-30 cm
diepte bruingele, zeer taaie en ondoorlatende knik voor.
Ten Noorden van de boerderij „Maarhuis" vervolgt de God
linzermaar haar weg naar Godlinze, terwijl de laaggelegen bedding
van de Leege Maar naar het Oosten buigt. De Spijkermaar gaat
naar het Noorden; op de bodem hiervan is rietveen aanwezig. De
Godlinzermaar splitst zich bij Godlinze in tweeën. Om de wierde
zijn de beide takken langs tochtsloten te volgen.
Van hoge oeverwallen is hier, in de buurt van de boezem, geen
sprake. De Oude Riet stroomt steeds ten Noorden van de Oude
Dijk. Een profiel van Kooper geeft bij Spijk onder de oude Riet een
dikke laag veen aan, een diepe geul is het dus nooit geweest. Op
merkelijk zijn de grote verschillen in kleigehalte van de gronden ter
weerszijden van de Oude Dijk (vervallen in 1717), aan dé zeezijde
50-55% klei, aan de landzijde 20-30%.
De Kleine Heekt.
Westelijk van Appingedam kronkelt deze rivier als een kromme
sloot door de weilanden. Zij buigt om een wierde van Tjamsweer
en vervolgt daarna haar weg langs de gemeentegrens Appingedam't Zand. Bij Tjamsweer komen verschillende hoogten voor, waawan
alleen de ;drie grootsten wierden zijn.
Naar het Noorden ziet men weldra langs de kleine Heekt oever
wallen, die ca 50 cm hoger liggen dan de bedding. De klei om Juk-
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werd behoort tot de zwaarste van Groningen. Door steenfabrieken
is hier veel afgegraven. De Kleine Heekt buigt om de (afgegraven)
wierde van Wierhuizen en stroomt verder naar het Noorden langs
Nijeklooster. De grachten van het oude klooster zijn nog te her
kennen, de waterput is nog aanwezig. Het gebied tussen Wier
huizen en Oosterwijtwerd is weer een kom met zware klei, waar
onder op geringe diepte knik voorkomt.
Tussen de Zuid-Noord stromende rivieren waren verschillende
zijrivieren te herkennen aan kromme sloten met lage zware wend
akkers. Bij Krewerd toont de Kleine Heekt zich in het landschap als
een laagte van 30-40 meter breedte, met zware klei.
De oeverwallen vormen zandige stroken langs dé rivier van
ongeveer 40 meter breedte, daarachter liggen kleigronden met bruin
gele knik. De bedding wordt naar het Noorden steeds breder en
dieper. In de Leege Maar bij Oldeklooster is het hoogteverschil
tussen bedding en oeverwal ongeveer 1 meter. In de brede bedding
vindt men schelpen.
Oldeklooster (Feldwirth) is het oudste klooster in Fivelgo. De
grachten zijn duidelijk te herkennen, ten dele nog aanwezig, evenals
de vijver op de Kloosterwierde.
Van de Leege Maar is een tak naar^ het Noorden te volgen
langs kromme sloten en zwaardere kleigrond. Een bedding is in
het land niet aanwezig. Een profiel van Kooper toont aan dat, ter
plaatse van deze stroom, het veen in de ondergrond ontbreekt; deze
tak fs een belangrijke kreek geweest.
De Groote Heekt.
Deze rivier is van grotere afmetingen dan de Kleine Heekt.
Van de wierde bij Appingedam is zij langs een breed kanaal naar
het Noorden te volgen. Ten behoeve van de steenfabrieken is de
zware klei uit de bedding weggegraven. Bij Heekthuizen is de bed
ding ongeveer,60 meter breed, het kleigehalte van de grond bedraagt
ca 40%. De oeverwallen zijn 150-200 meter breed, het kleigehalte
is hier ongeveer 30%. In het gebied achter de oeverwallen bedraagt
het kleigehalte van de grond ± 50%, terwijl hier knik voorkomt.
Verschillende zijriviertjes van de Heekt zijn te herkennen aan
kronkelende sloten en soms geringe oeverwallen.
De rivier stroomt tussen de wierden van Katmis en Bansum,
samen Holwierde geheten, door. Naar het Noorden wordt de bed
ding steeds breder en dieper. Juist onder de bedding komt geen
veen onder de klei voor.
Na de boerderij „Groote Nes" is van een diepe bedding plotse
ling niets meer te bespeuren; wel is de klei langs de kanten van de
Bierumermaar zwaarder, doch het hoogteverschil is verdwenen.
Mogelijk heeft hier een West-Oost lopende dijk de rivier afgedamd;
het verschil in grondsoort ten Noorden en ten .Zuiden van Uiteinde,
resp. zwaardere en lichtere klei, is ook een aanwijzing voor een
oude dijk. De beide hoogten van Uiteinde zijn geen dijkresten doch
wierden.
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Via Gaarbindeweer is de Groote Heekt langs een tochtsloot
naar zee te volgen. De klei van de percelen langs de sloot is tamelijk
zwaar.
Voor de Kleine en Groote Heekt zijn niet direct bovenlopen ten
Zuiden van het Damsterdiep aan te wijzén. Mogelijk moet de
Groeve, tussen Appingedam en het Schildmêer, als zodanig wbrden
opgevat, hoewel deze in later tijden dan zeker is gekanaliseerd. Bij
Laskwerd. heeft aan de Groeve een kleine Wierde gelegen.
«

De Oude Vliet.
Van Marsum af is door de weilanden langs een kromme tocht
sloot een geul naar het Noorden te volgen. Reeds spoedig tekenen
zich ter weerszijde hogere oeverwallen af. De bedding heeft taaie
bruine klei met schelpen. Na Bansum is de bedding duidelijk lager,
zij is als grasland in gebruik, terwijl de zandige oeverwallen als
bouwland in cultuur zijn. Bij Klein Wierum ontbreekt een verbin
dingsweg tussen de boerderijen zowel op de linker- als op de rechter
oever. Op de rechteroever ligt een kleine wierde met twee boerde
rijen. Hier heeft een uithof van de monniken van Wittewierum
gestaan, waarvan de grachten en de vijver nog zijn terug te vinden.
Emo vermeldt dat in 1218 „De uithof bij de Eems" werd gebouwd;
deze moet hier worden gezocht. Ook de boerderij op de linkeroever
is een oude, hooggelegen heemstede.
De Oude Vliet stroomt in noordoostelijke richting naar de
Eems.
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Summary.
27. Some Remarks about the Sea Clay in the N.E. Part of the
v
Province of Groningen
In this young sea clay area in the N.E. of the province
Groningen too, all kinds of differences in height and soil-texture
can be found, which can be explained by connecting them with old
water-courses and the occurrence of old dykes.
256

KAART

VAM

TERPEN

EM OUDE WATERLOOPEM IM «OORD-OOST GROMIMGEN

The author examined the „Fivelboezem", where old abandoned
channels can be found, with beside them the high banks of the
rivers, which consist of light silty clay-soils, and behind them in
the lower situated parts heavy clay-soils, sometimes with „knik"formation.
On the banks and along-side them, one can find the „terpen",
ancient dwelling-sites.
With the help of the sketch-map, half a dozen abandoned
channels in this area are discussed.
Text to the map
Sketch-map of „terpen" and old water-courses in the N.E. of the
province Groningen
Legend: „terpen"
old water-courses
old sluices
roads
dikes
banks of the rivers
,,knik"-formation
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HOOFDSTUK IV
NOG NIET GEPUBLICEERDE BIJDRAGE
(First Published Contribution)
De kartografisehe grondslag van de bodeinkartering *)
door Prof. A. Kruidhof
Óm te beginnen wil ik zeer in het algemeen de betekenis van
de kaart aanduiden. Waarom maakt men eigenlijk kaarten? Daar
vóór zijn twee redenen aan te geven.
De eerste reden is de behoefte die hèt maatschappelijk leven
in vele van zijn vertakkingen aan kaarten heeft. Het heeft nodig een
overzichtelijk beeld van het aardoppervlak.
De tweede reden is dat de wetenschap uit eigen behoefte er
steeds naar streeft zich een zo zuiver mogelijk beeld te vormen van
de werkelijkheid. Zij zoekt de waarheid, dat is de overeenstemming
van denkbeeld en werkelijkheid. En hier is het ware, een goede
nauwkeurige kaart. Dat deze'kaart soms niet anders is dan een ver
zameling van coördinaten in een register is geen essentieel verschil.
De beide stromingen werken in dezelfde richting. Maar door
dat ze een verschillende doelstelling hebben, komen ze wel eenS met
elkaar in strijd. Het maatschappelijk leven is geneigd om te vragen
naar een kaart die nauwkeurig genoeg is. Een voor het doel over
dreven nauwkeurigheid wordt, als niet noodzakelijk, afgewezen.
Daarbij wordt de blik dikwijls gericht op een nabije toekomst en
niet te vergeten, op de kosten. De wetenschap vraagt om een zo
goed mogelijke kaart. De grens die hier gesteld wordt, wordt be
paald door het wetenschappelijk peil dat op dat ogenblik is bereikt.
Uit de geschiedenis der kartografie komt duidelijk naar voren,
dat de wetenschap uiteindelijk een beter begrip heeft gehad voor
de behoeften van het maatschappelijk leven dan de practici. De
chaos aan kaartmateriaal'was minder.groot gew;eest dan hij nu is,
als mèn meer geluisterd had naar wetenschappelijke geodeten.
De samenwerking van beide, van wetenschap en praktijk, is
noodzakelijk. En hoewel de wetenschap duidelijk weet welk doel
door haar wordt beoogd en zij ook tracht dat doel om zichzelfswil
te bereiken, toch kan zij tevens de praktijk van dienst zijn.
En dan herhaal ik de vraag nu enigszins minder algemeen:
aan welke maatschappelijke behoeften moet een kaart op dit ogen
blik voldoen en welke eisen stelt dit aan de kaart? Het kadaster
heeft voor het administreren en veilig stellen van de grondeigen
dom nodig een nauwkeurige kaart. De schaal van deze kaart wordt
bepaald door de waarde van de eigendommen. De kaart moet binnen
de gestelde nauwkeurigheidsgrenzen zekerheid bieden. Dat het
kadaster bovendien dient om de grondbelasting juist te heffen is
*) Voordracht gehouden voor de wetenschappelijke medewerkers der Stich
ting voor Bodemkartering op 13 Maart 1946 te Wageningen.
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eigenlijk een bijkomstigheid geworden. Deze dienst wordt vanzelf
verricht naast de bovengenoemde.
Bij uitvoering van ruilverkavelingen is het noodzakelijk dat,
behalve de technische werken: wegen, kanalen, waterlopen, ook de
nieuwe indeling, die een eigendomstoestand is, op de kaart ont
worpen wordt. De nauwkeurigheidseisen zijn hier dus gelijk aan
die voor de kadastrale kaart.
Bij de aanleg van spoorwegen, verkeerswegen en kanalen 'zuk
len in de eerste plaats de technische werkzaamheden op een kaart
moeten worden voorbereid, maar verder zullen de nodige onteige
ningen op de kaart moeten worden vastgelegd, en zal de uiteinde
lijke eigendomstoestand met kadastrale nauwkeurigheid bekend
moeten zijn. Dergelijke kaarten vereisen een juist verband over de
gehele lengte en over een ruim genomen breedte van het wérk.
Ik zou nog vele behoeften kunnen noemen die slechts met de
beste kaarten bevredigd kunnen worden. De stedebouwkunde, het
* Domeinbeheer, de waterleiding, de electriciteit- en gasleiding, de
tramwegen. De schaal van deze kaarten ligt tussen 1 : 250 en
1 : 2500.
Ontginningen, bebossingen, cultuurtechnische werken, het uit
breidingsplan, het rivierbeheer, de artillerie en de bodemkartering
hebben in het algemeen kaarten nodig met een nauwkeurigheid die
iets geringer is dan de eigendomskaarten. Het zou mooi zijn als
deze diensten als grondslag hadden: de kadastrale 'kaart, ik bedoel
een goede eigendomskaart. Ik kan me n.l. voorstellen dat ihen gron
den gaat verkopen aan de hand van een kaart van het eigendoms
perceel waarop de bodemtoestand is ingekarteerd. De bodemkarte• ring moet dan in de kadastrale kaart zijn ingepast. Dit is echter ook
te bereiken als*men de bodemkaart karteert met dezelfde grondslag
als die van de kadastrale, al is de kaart zelf op een andere schaal.
Als er maar geen twijfel kan ontstaan omtrent het object waarover
gehandeld wordt.
Voor de genoemde diensten zou een kaart 1 : 2500 te groot
worden, daardoor te onoverzichtelijk çn te weinig hanteerbaar. Zij
kunnen volstaan met kaarten die liggen tussen 1 : 5000 en 1 : 25000.
Dan volgen een reeks van behoeften die gediend kunnen wor
den met kaarten op veel kleinere schaal. De militair zal in 't alge
meen met kaarten 1 : 25000 en 1 : 50000 kunnen volstaan. Hij stelt
echter de eis dat alle topografische bijzonderheden in de kaart
worden opgenomen, wat dikwijls tot een te druk kaartbeeld leidt.
Een kaart moet duidelijk zijn en de schaal moet zich dan ook aan
passen aan de kaartinhoud. Is deze gedetailleerd, dan moet de schaal
groot zijn. Vandaar dat de behoefte gevoeld wordt aan een topo
grafische kaart 1 : 10.000. Ook zullen de kaarten op kleinere schaal
dienst kunnen doen als overzichtskaarten, voor het maken van glo
bale projecten, als paedagogisch hulpmiddel.
Naarmate de kaarten op kleinere schaal worden gekarteerd,
zullen minder details kunnen worden afgebeeld en zal men dus
moeten generaliseren.
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Over de kaarten op nog kleinere schaal, de wandelkaarten,
fiets- en automobielkaarten, kaarten voor watertoerisme, enz. wil •
ik niet veel zeggen. Als er eenmaal een goede kaart bestaat kunnen
al deze kaarten daaruit door verkleining en aanpassing van de
kaartinhoud aan het gestelde doel, worden afgeleid. Zo zullen alle
kaartwerken betrokken moeten worden op dé kaart van Nederland.
En dit is dan ook de eerste eis die aan deze kaart gesteld moet
worden; ze zal de grondslag moeten kunnen zijn voor alle andere
kaartwerken. Alle kaarten moeten tezamen gebruikt kunnen worden,
zo: de boskaart met de bodemkaart, de kadastrale kaart met de
bodemkaart, de ruilverkavelingskaart met de bodemkaart. De kaart
die als grondslag moet dienen voor alle kaartwerk, zal een goede
kaart moeten zijn. Een kaart die nog lange tijd aan alle behoeften
zal kunnen voldoen. Alle onderdelen moeten in harmonisch verband
met elkaar staan. De detailkaarten moeten in het grote geheel on
dubbelzinnig passen. Dit is niet alleen een schoonheidseis. Wie met
kaarten gewerkt heeft weet hoe hij meestal met zijn handen in het
haar zit omdat het niet sluit, omdat 't rammelt, omdat men er per
slot van rekening maar een slag naar moet slaan.
Dit harmonische verband is echter een van de grootste moei
lijkheden. Een klein kaartje is wel te maken, maar dat kleine kaartje
op de juiste plaats te leg'gen in de kaart van Nederland is moei
lijker.
Het is daarvoor nodig dat eerst de onderlinge ligging van een
klein aantal punten op onze aarde wordt vastgelegd. Sedert Snellius
is dit mogelijk door de z.g. driehoeksmeting. Uitgaande van een
basis, waarop men een eerste driehoek bouwt, kan men door middel
van hoekmeting de richting en de afstand tot de top bepalen. Daar
mee is de eerste
bekend. Deze kan weer als grdndslag voor de
volgende gebruikt worden. Een en ander wordt moeilijk gemaakt 5
doordat onze aarde nu eenmaal geen plat vlak is, niet eens een
bol, niet. eens een ellipsoïde, maar een geoïde. Maar u zult willen
geloven dat het mogelijk is dat de onderlinge ligging van de driehoekspunten op aarde te bepalen is. Heeft men een aantal hoofddriehoekspunten, dan kan het net van vaste punten verdicht worden
door kleinere driehoeken in de grotere in te passen. Verdere uit
breiding van het net geschiedt meestal door enkele puntsbepaling.
Het is namelijk mogelijk de plaats van een punt te bepalen door het
meten van de richtingen naar drie bekende punten. Zo kan men
komen tot een dichtheid van 1 punt per km2.
Nog verdere verdichting van het net van vaste punten gaat
door middel van veelhoeksmeting en detailmeting.
De plaats op aarde kan dan aangegeven worden door de lig
ging ten opzichte van meridianen en parallellen: in geografische
coördinaten. Als figuur waarop men deze punten afbeeldt wordt
genomen de ellipsoïde die de vorm der aarde zo goed mogelijk be
nadert. Meestal wordt de benadering van de aardoppervlakte door
middel van een bol voldoende nauwkeurig geacht. Nu moeten deze
punten worden afgebeeld op een plat vlak. II begrijpt dat dat nooit
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een gelijkvormige afbeelding kan zijn en dat dus onvermijdelijk met
afwijkingen rekening moet worden gehouden. Men kiest voor de
overbrenging van de punten op de bol naar de'kaart een bepaalde
projectie. Deze projectie kan verschillende eigenschappen hebben.
Men 4aan zo projecteren dat de oppervlakken juist worden afge
beeld, deze projecties worden aequivalent genoemd, of men kan zo
danig afbeelden, dat de hoeken op aarde en in de kaart gelijk zijn.
Dit zijn conforme projecties. Men zal dan beginnen met het stelsel
van meridianen en parallellen op een platte kaart af te beelden. Ten
opzichte daarvan worden de andere bekende punten uitgepast.
Om de plaats op de platte kaart gemakkelijker te kunnen aan
duiden wordt dan een assenstelsel aangenomen, een x- en y-as.
Voor het gemak worden dan op de kaart lijnen getrokken even
wijdig aan de assen en zo ontstaat het vierkantsnet. Ik wijs er nog
even op dat de y-richtingen in het algemeen niet Noord gericht zijn.
We zullen vanavond met twee projecties kennis maken. De
projectie van Bonne en de stereografische projectie.
De projectie van Bonne.
Het net van parallellen en meridianen op de bol wordt als volgt
afgebeeld:
Men denkt zich een kegel die de bol raakt volgens de midden

parallel van het af te beelden oppervlak. De top van deze kegel N
ligt in de aardas. Deze kegelmantel denkt u zich doorgeknipt vol
gens de beschrijvende lijn NT en vlakgelegd. De raakparallel wordt
dan afgebeeld als een cirkel met M'N' tot straal. De midden-meri-
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diaan MP wordt met zijn ware lengte afgezet langs de rechte lijn
M'N'. F is dan de afbeelding van P. De willekeurige parallel QS
wordt afgebeeld als cirkel concentrisch met de midden-parallel. De
afstand tussen de beide cirkels is gelijk aan de afstand MQ op
aarde. Een willekeurige meridiaan SQ wordt puntsgewijze afgebeeld
door op de parallellen van uit de lijn M'N' de ware afstand QS uit
te zetten. Zo is dus
MQ = M'Q'
MR = M'R'
QS = Q'S'
en ook SR = S'R'

Deze projectie is açquivalent. Men kan dit al vermoeden door
in te zien dat de vierhoek MQSR op de bol wordt afgebeeld op de
kaart als een vierhoek M'Q'S'R' waarvan de zijden gelijk zijn aan
die van de eerste.
.
_
.
.
..
De stereografische projectie.
Het kaartvlak is een raakvlak aan het punt M, het midden
van het af te beelden oppervlak. Er wordt dan centrale projectie
toegepast vanuit het punt O, dat diametraal ten opzichte van M
ligt.
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Zo wordt A afgebeeld als A'.
De eigenschappen van deze projectie zijn, dat cirkels op aarde
worden afgebeeld als cirkels en dat hoeken tussen richtingen op
aarde conform worden afgebeeld.

Het bewijs van deze eigenschap voert te ver. Ik verwijs hier
voor naar: „Kort overzicht der Kartografie" door Prof. Dr F. A.
Vening Meinesz.
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Nadat het net [van parallellen en meridianen is.getekend wordt
een rechthoekig assenstelsel gekozen. De in het stelsel van paral
lellen en meridianen bekende punten worden omgerekend in het
rechthoekige stelseL De verdichting van het net van bekende
punten wordt dan geheel in dit laatste stelsel uitgevoerd.
Ik kan hier weinig meer over zeggen, maar u zult 'wel willen
geloven, Jat het mogelijk is op deze wijze een technische grondslag
te verkrijgen, die harmonisch is opgebouwd en die voldoet aan de
straks gestelde eis, dat alle delen ondubbelzinnig in een vast ver
band zijn gevat.
!
Deze grondslag waarborgt het verband en de eenheid tussen
de onderdelen. Het is het enige middel Waardoor het mogelijk
wordt dat de detailkaarten harmonisch worden samengevoegd, zo
dat ze in verband met elkaar te gebruiken zijn.

Meten is benaderen. En een op zichzelf goede methode kan
toch nog tot meer of minder nauwkeurige uitkomsten leiden. De
practijk zal dikwijls voldoende gebaat zijn met een niet allergrootste
nauwkeurigheid. Het is echter de wetenschap die het uiterste vraagt
en daarmee er toe heeft bijgedragen dat zij de practijk altijd voor
was. Wat op dit ogenblik voor de practijk voldoende is, is het
morgen niet meer. En zo moet men, vooruitziende, zeer hoge eisen
stellen aan de technische grondslag. U zult zien dat het dan toch
al moeilijk genoeg is om aan de te stellen eisen te voldoen. Deze
technische grondslag is echter pas de abstractie, het geraamte van
de kaart. Hieraan moet de inhoud worden opgehangen. Welke zal
die inhoud zijn?
Voor verschillende doeleinden zal die inhoud verschillend zijn,
maar er is toch wel te spreken over een algemene inhoud. Deze
algemene inhoud is de topografie. Dit is eigenlijk alles wat op de
aardoppervlakte aanwezig is. Wat van dit alles zal worden afge
beeld, hangt ook wel van de te vervullen behoeften af, en daarvan
hangt weer af op welke schaal de kaart getekend moet worden. Hoe
meer details moeten worden afgebeeld, hoe groter de schaal moet
zijn. Als voorbeeld van een bijzondere inhoud noem ik de eigen
domstoestand. Topografie en eigendomstoestand dekken elkaar niet
altijd. Dit is een van de redenen waarom de kadastrale kaart voor
een leek vaak zo misleidend is.
In het voorgaande heb ik aangegeven hoe in het algenjeen een
kaart er uit moet zien.
Wat is er in Nederland gebeurd om tot de verwerkelijking van
deze toestand te komen? Welk kaartmateriaal staat ons in Neder
land ter beschikking?
Ik noem dan in de eerste plaats de kadastrale kaart.
In 1812 is men in Nederland begonnen met de kadastrale op
meting. Deze was uitvloeisel van de Franse wetgeving op de grond
belasting. Voor de juiste heffing van deze belasting was het nodig
dat alle eigendomspercelen werden opgemeten en geschat.
Van belang is dat iedere gemeente afzonderlijk werd opge
meten. Dat dus voor iedere gemeente een eigen driehoeksnet werd
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aangelegd en een eigen basis werd gemeten, dat het driehoeksnet in
iedere gemeente afzonderlijk astronomisch werd georiënteerd en een
eigen assenstelsel werd aangenomen. Gevolg hiervan is, dat iedere
gemeente een eigen fout in de richting van de assen en een eigen
fout in de lengten had. Verband tussen de aangrenzende gemeenten
werd niet gelegd. De detailmeting gebeurde aan de driehoekszijden
en aan verbindingslijnen
daartussen. De metingen
werden al naar de be
kwaamheid van de land
meter met verschillende
nauwkeurigheid gedaan.
De kartering geschiedde
op de schalen 1 : 5000, in
't algemeen 1 : 2500, ste
den 1 : 1250.
Fig- 5De fouten in de oor
spronkelijke kaarten zijn
ïn verschillende jaren verschillend. Tussen 1821-1828 werden kaar
ten met gemiddelde afwijking van 1-3% in de lengten vervaardigd.
De kaarten uit de andere 11 jaren vertonen echter fouten van
3-10%. Toen in 1831 de kaart gereed was, dacht men eens en voor
al klaar te zijn. Maar de terreintoestanden veranderden en de kaart
verouderde. Sinds 1844 heeft men de veranderingen op de kaart
bijgewerkt. Deze bijhouding is vooral in de beginne zo slecht ge
daan, dat de kadastrale kaart langzamerhand een voor leken on
bruikbaar ding is geworden. Slechts een landmeter kan daar, soms
met veel fantasie, een goede conclusie op gronden. Ik herinner me,
dat in Gemert uitspraak moest worden gedaan over een heg. 't Ging
dus over een halve meter. Maar met de kadastrale kaart en verdere
gegevens kon ik het op geen 15 meter links of rechts zeggen. Zo erg
is het in het algemeen niet, maar het is toch wel veel erger dan men
denkt.
Toen men was gaan inzien dat de kaart eigenlijk niet meer
voldeed aan de eisen die er aan werden gesteld, is men in 1860
begonnen met partiële hermetingen. De metingen werden toen
meestal gedaan in het stelsel van het driehoeksnet van Krayenhof,
waarover straks meer, maar omdat dit niet voldoende nauwkeurig
bleek te zijn, heeft men in veel gevallen weer in een eigen net ge
meten.
Toen het nieuwe stelsel van de Rijksdriehoeksmeting voldoende
uitgebreid was, heeft men de hermetingen voortaan aangesloten aan
dit net. Nu nog worden voortdurend hermetingen gedaan door het
kadaster. Behalve deze kadastrale hermetingen is het telkens nodig
dat terreinen met kadastrale nauwkeurigheid worden opgemeten.
Bijvoorbeeld bij het aanleggen van de nieuwe Rijkswegen, bij ruil
verkavelingen en herverkavelingen (zo bijv. Walcheren). Al deze
metingen worden aangesloten aan het Rijksdriehoeksnet, en vormen
dus oasen in de woestijn van de Nederlandse kadastrale kaart. Men
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onderscheidt bij deze metingen gebieden die meer of minder nauw
keurig worden opgemeten. De schaal hangt dan daarmee ten nauw
ste samen. Deze is voor gebied 1 1 : 250 of 1 : 500
2 1 : 500 of 1 : 1000
3 1 : 1000 of 1 : 2000
De puntnauwkeurigheid der metingen is voor
,
gebied 1 3.5 cm
2 7 cm
3 14 cm
Over de nauwkeurigheid der kaart staan mij geen gegevens ter
beschikking maar de puntnauwkeurigheid zal voor gebiedt wel
ongeveer 30 cm zijn.
In de tweede plaats de topografische kaart. In 1798 krijgt de
toenmalige luitenant Krayenhof opdracht om een kaart samen te
stellen voor de verdeling van Nederland in Departementen, arron
dissementen en gemeenten.
Hij gaat daartoe uit van alle hem bekende detailkaarten. Deze
kaarten worden alle gebracht op schaal 1 : 115200 en tezamen
gepast. Toen de eerste 9 bladen klaar waren werd een proef ge
nomen, maar het bleek dat in de onderlinge ligging van verschillende
steden zulke grote fouten bestonden, dat de kaart als volkomen
onbruikbaar werd afgekeurd.
De bedekking van het hele land met een driehoeksnet was het
enige middel om dergelijke fouten te voorkomen. In 1799 werd met
de driehoeksmeting begonnen. De hoekmetingen gebeurden met een
sextant. Op het ijs tussen Monnikendam en Marken werd een basis
gemeten van 5650 meter. De driehoeksmeting werd al naar het
gereed komen uitgerekend en de bekende punten werden gebruikt
om de hierboven reeds genoemde kaarten in te passen.
Eind 1800 waren twee kaartbladen klaar. Toen deze werden
vertoond aan Van Swihden, die lid van de commissie van maten en
gewichten was, oogstte Krayenhof veel lof. Van Swinden betreurde
het echter dat de driehoeksmeting niet nauwkeuriger uitgevoerd was.
Was dit wel het geval geweest, dan zou het mogelijk geweest zijn
om deze* metingen te gébruiken voor het bepalen van de lengte
van een gedeelte van de meridiaanboog, waaruit dan weer de lengte
van de meter zou kunnen worden bepaald.
Krayenhof-ging, aan de hand van hem doôr Van Swinden ge
geven raad, zijn metingen eens na en kwam tot de conclusie dat de
nauwkeurigheid inderdaad te gering was, om als onderdeel van
internationale metingen dienst te doen. Hij wilde met dergelijke
metingen niet voor de dag komen en drong er op -aan om de metin
gen met nauwkeuriger instrumenten over te mogen doen. •
In 1802 begint hij met een theodoliet opnieuw de hoeken te
meten. In 1811 was de driehoeksmeting gereed. Speciaal ten be
hoeve van de kaart werden nog feen aantal secondaire punten" be
paald.
Tussen 1810 en 1813 ontstonden drie bladen van- de Chorotopographische kaart der Noordelijke Provinciën van het Koninkrijk
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der Nederlanden, op schaal 1.152 kin op 1 cm. In 1821 werd de
kaart in zijn geheel uitgegeven en in 1829 verscheen een verbeterde
uitgave.
Aan deze kaart ligt geen kaartprojectie ten grondslag. De
punten zijn op de kaart gebracht door uitpassing van de richting
en lengten van de gemeten driehoekszijden.
Daar al spoedig behoefte ontstond aan kaartwerk op grotere
schaal, werd in 1829 aan Krayenhof -opdracht gegeven tot het
maken van een kaart op schaal 1 : 50.000. Daartoe werd gebruik
gemaakt van de nu langzamerhand verschenen kadasterkaarten.
Deze werden verkleind op schaal 1 : 25.000 en ingepast ten opzichte
van de uitgezette punten die in het laatste driehoeksnet van Krayen
hof bekend wa
ren
geworden.
De punten wer
den gekarteerd in
een kaartprojec
tie en wél die van
Bonne. De hoofd
meridiaan was de
meridiaan van de
Westèrtoren van
Amsterdam. Als
x-as werd aange
nomen de raaklijn
aan de parallel9'
cirkel van 51 30'
N.B.
De oorsprong vàn het assenstelsel komt zo te liggen in de om
geving van Chaam in N.-Brabant. De op schaal 1 : 25.000 verklein
de kadasterkaarten werden eerst te velde topografisch aangevuld,
daarna'verkleind op schaal 1 : 50.000 en nadat de inpassing in de
kaartprojectie was verkregen, op steen gegraveerd. De aansluiting
van de verschillende gemeenten gaf grote moeilijkheden. Afwij
kingen werden over een smalle strook weggewerkt. Men verkreeg
zo een kaart in zwartdruk, die door het véle wat men er op wilde
•afbeelden en de daarvoor nodige tekens en harceringen niet duidelijk
en overzichtelijk was. Om dit te verbeteren werden ovefr de harcerjngen kleuren gedrukt, wat wel overzichtelijker was, maar niet
mooi en helder. Later is men er toe overgegaan om de zwartdruktekens, voor zover het de ingekleurde velden betreft, weg te laten.
Zo ontstond de kaart 1 : 50.000.
In 1864 werd begonnen^met de 1 :25.000. Daartoe werden de
kadastrale kaarten opnieuw verkleind. Het aantal driehoekspunten
was ten behoeve van deze kaart, door middel van' secondaire drie
hoeksmeting, zeer veel uitgebreid. Zij werden uitgezet in de projectie
van Bonne en de punten op de kaart daarmee tot samenvallen ge
bracht. Voorkomende verschillen werden nu niet, zoals dat bij de
1 :50.000 het geval was, over een smalle strook aan de gemeente-
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grenzen weggewerkt, maar zij werden over de driehoeken in zijn
geheel, regelmatig verdeeld. Dit is een grote verbetering. Doordat
men bij deze kaart van een veel groter aantal driehoekspunten ge
bruik kon maken, is de kwaliteit aanmerkelijk beter dan de 1 : 50.000.
Toch waren er nog grote moeilijkheden.
Ie. Omdat de assen van de kadastrale plans nogal slecht georiën
teerd waren.
2e. Omdat de kadastrale metingen soms met nogal grote fouten
behept waren.
Maar toch ontstond zo een vrij goed kaartwerk 1 : 25.000, dat
thans nog voor het grootste deel van ons land in gebruik is. De
aanleiding dat men ten slotte tot een betere topografische kaart
kwam, is de volgende.
Toen de Pruisische regering in 1864 aan de Nederlandse ver
zocht om haar aandeel bij te dragen tot de graadmeting in middenEuropa, bleek, dat de driehoeksmeting van Krayenhof onvoldoende
!
nauwkeurig was.
Van 1866-1882 werkte Dr. Stamkart aan een nieuwe meting,
die na onderzoek echter volkomen onbruikbaar bleek. In 1879 werd
ingesteld de Commissie van Graadmeting en Waterpassing. Zij
begon in 1885 met de nieuwe metingen. Als basis werd voorlopig
aangenomen de zijde Ubagsberg—Klifsberg, die in het Duitfee driehoeksnet berekend was uit de basis van Bonne. In 1909 waren de
coördinaten van het hoofddriehoeksnet in stereografische projectie
bekend. In 1913 werd de basis van Stroe gemeten. Een herbereke
ning van de coördinaten leverde geen noemenswaardige verschillen
op. Als nulpunt van het coördinatenstelsel werd aangenomen de
O.L. Vrouwetoren van Amersfoort. Als y-as de meridiaan door dat
punt. Aan de primaire driehoeksmeting werd een secondaire en een
tertiaire toegevoegd, en zo beschikt men op het ogenblik over een
zeer groot aantal punten die in stereografische coördinaten bekend
zijn. Het lag voor de hand, dat men de nauwkeurigheid van de coordinaten in het oude Bonne-stelsel ging vergelijken met de stereografische coördinaten van dezelfde punten. Men deed dit als volgt:
Er werd een formule gezocht en gevonden die, toegepast op de
Bonne-coördinaten, stereografische coördinaten opleverde. Over de
aard van deze transfprmatieformule zal ik niet veel zeggen, gezien
het feit dat een van u mij gezegd heeft, dat hij bang was voor
formules, 't Is een vergelijking van de 3e graad en ze is verkregen
door toepassing van de foutenvereffening. De zo getransformeerde
Bonne-coördinaten werden vergeleken met de coördinaten in het
R.D.-stelsel en zo bleek, dat de middelbare fout (m.f.) per punt van
de le orde 0,98 m en van de 2e orde 2.84 m was. De R.D.-coördi
naten werden als foutloos aangenomen. Voor de stafkaart is deze
nauwkeurigheid wel voldoende. Als er dus grotere fouten in de
stafkaart voorkomen moet dat aan andere oorzaken geweten worden.
Hoe groot is nu de puntnauwkeurigheid van de stafkaart 1 : 50.000?
Op dezelfde wijze als dat is gebeurd met de driehoekspunten,
werden op de kaart, de stafkaart 1 : 50.000, uitgeprikte coördinaten
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getransformeerd en vergeleken met de in stereografische projectie
bekende coördinaten van diezelfde punten. Deze vergelijking gaf
voor 32 punten in de gemeente Dieren een m.f. per punt van 74 m.
Voor een terrein in Brabant werd 28 m gevonden.
Ook de stafkaart 1 : 25.000 die, zoals ik heb gezegd, op een
betere, n.l. uitgebreidere, grondslag,berust en waar de verschillen
met meer overleg zijn weggewerkt, werd onderzocht. Van een aan
tal punten in Veenendaal werd de aansluiting op 6 verschillende
methoden verkregen. De m.f. per punt was voor iedere methode
weer anders, n.l. respectievelijk 17, 16, 13^, 22, 18 en 20 meter. De
orde van de fout staat echter hiermede, voor dit gedeelte althans,
wél vast.
Een zelfde vergelijking is uitgevoerd voor de Engelse kaart
1 : 25.000, de gevonden m.f. is 22 meter. Dit geeft aanleiding om te
veronderstellen dat de Engelse kaart verkregen is door copiëringen
van onze stafkaart. Ook vergelijking van de beide stafkaarten op
de copiërspiegel wijst in deze richting. Verder is het wonderlijk dat
toestanden die vóór 1940 reeds niet meer bestonden, nog op de
Engelse kaart voorkomen. ( Bijvoorbeeld de oude indeling van Stap
horst. )
De uitkomsten van onze kaart 1 : 25.000 vallen nogal mee.
Toch is de onnauwkeurigheid voor verschillende diensten te groot.
Vooral de artillerie drong aan op grotere nauwkeurigheid.
Mede om een beter kaartwerk voor ons land te scheppen, maar
vooral uit militaire behoefte werd besloten in 1933 een nieuwe topo
grafische kaart in stereografische projectie te maken uit luchtfoto's.
Op de wijze waarop uit luchtfoto's een kaart wordt gemaakt wil
ik op dit moment niet ingaan. Voor het hanteren van de kaart is
van belang te weten, dat het stereografische vierkante net, t.o.v. het
ruitennet op de oude kaart enigszins is gedraaid en verschoven.
Om alle coördinaten positief te krijgen is het nulpunt verlegd
naar het punt x = —155 km; y = —463 km. Een onderzoek naar
de nauwkeurigheid van de nieuwe stafkaart 1 : 25.000 gaf de vol
gende resultaten:
318 torênpunten w.erden uitgeprikt en vergeléken met de be
kende coördinaten. De m.f. per punt was 5 meter. 170 terreinpunten
werden vergeleken met dezelfde punten uitgeprikt uit de rivierkaart
1 : 5000. Hiervoor werd gevonden een m.f. van 4.7 meter. Inderdaad
een grote verbetering ten opzichte van de oude kaart. Toch vroeg
de artillerie meer. Men wenste een luchtkartering 1 : 10.000. Voor
enkele gedeelten van ons land is deze tot stand gekomen. Een on
derzoek naar de nauwkeurigheid leverde als resultaat een m.f. van
2.8 meter.
'
Behalve deze in mobilisatietijd verkregen luchtfoto's zijn voor
het grootste deel van ons land onthoekte luchtfoto's op schaal
1 : 16.666.6 bij de Topografische Dienst aanwezig. De paspunten
op deze foto's zijn bekend in stereografische projectie. Ook bij de
Rijkswaterstaat ligt een archief onthoekte luchtfoto's schaal
1 : 10.000 te wachten op gebruikers. Dit kan een grondslag zijn
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voor een kaart 1:10.000, zoals die door velen op het ogenblik wordt
gewenst. Ik ga hier straks dieper op iri.
Eerst wil ik nog noemen dé rivierkaart, die eigenlijk van den
beginne af van betere kwaliteit is geweest dan haar tijdgenoten. In
1829 werden de eerste opnemingen gedaan en in 1860 was van de
grote rivieren een kaart 1 : 10.000, aangesloten aan het stelsel van
Krayenhof, dus in Bonne-projectie, gereed.
In 1909 werd een herziening verricht. De vaste punten werden
verzekerd en de kaart werd geprojecteerd in de stereografische pro-*
jectie. Ongeveer 1930 werd begonnen met het maken van rivierkaarten 1 : 10.000 en 1 : 5000 uit luchtfoto's. Een eerste proef was
de Biesbosch. Over de nauwkeurigheid heb ik alleen dit gegeven,
dat de grootste afwijking 1.5 m was.
De kadastrale. kaart, de topkaart en de rivierkaart vormen de
grondslag die mén voor het grijpen heeft. Daarbij kannen gevoegd
worden een aantal partiële opmetingen, bijv. van de Rijkswaterstaat
voor het Rijkswegennet, kadastrale opmetingen voor ruilverkavelingsgebieden, enkele bosopmetingen, enz.
De vraag is: hoe ver men met deze gegevens komt. Vele
diensten hebben in de loop der jaren partiële metingen gedaan en
een eigen kaart gemaakt. Inderdaad heeft iedere dienst een eigen
doelstelling, maar als er een goede grondslag is behoeft men niet
van voren af aan te beginnen. Dat dit toch gebeurt is een bewijs
dat de bestaande kaarten niet voldoen aan de eisen die de verschil
lende . diensten aan een grondslag stellen. De bodemkartering be
helpt zich zo goed en zo kwaad het gaat, met wat aanwezig is.
Maar ik meen toch dat zij niet volkomen bevredigd is. En daarin
staat zij niet alleen. Vele diensten komen er wel niet toe om zelf
te gaan meten, maar ze wénsen wat beters dan bestaat.
Welke bezwaren bestaan er voor de bodemkaFtering tegen het
voorhandige kaartwerk? Men zoü als grondslag kunnen nemen de
bestaande kadastrale kaart. Dit, heeft voordelen als bij verkoop
rekening gehouden wordt met de bodemtoestand zoals deze op de
bodemkaart is aangegeven. Ook de cultuurtechnische dienst, vooral
de ruilverkaveling, werkt met de kadastrale kaart. Dit pleit voor 't
gebruik van de kadastrale kaart als grondslag. Maar het heeft ook
ernstige bezwaren.
Een kartering op de kadastrale kaart heeft slechts incidentele
betekenis. Ze is voor de toekomst verloren, omdat de kaarten niet
samengevoegd kunnen worden in een goed geheel, in een kaart van
Nederland in stereografische projectie. De* topografische kaart is
er voor om dit te bewijzen. Bovendien geeft een kartering op ka
dastrale kaarten aanleiding tot grote fouten, als men niet thuis is in
de kunst van goochelen zoals de landmeter van het kadaster dat is.
Karteren op niet hermeten kadastrale kaartèn is af te keuren. Het is
weggegooide tijd en arbeid. Ditzelfde geldt voor de oude topogra
fische kaart. De nauwkeurigheid is niet groot genpeg. De schaal
is bovendien veelal te klein. Het is een voordeel dat ze in een geheel
is ingepast, in de projectie van Bonne, maar dit is tevens een be
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zwaar, want de nieuwe kaart zal zijn in stereografische projectie.
Het overbrengen van de gegevens die, in de oude kaart zijn opge
nomen, naar de nieuwe kaart, is moeilijk en ten slotte is het resultaat
onbevredigend, want men voert de fouten van de oude kaart in de
nieuwe over.
Voor zover de schaal geen bezwaar is zal de nieuwe topogra
fische kaart 1 :25.000 een voldoend nauwkeurige grondslag zijn.
Ze heeft bovendien het. voordeel dat ze in stereografische projectie
is geprojecteerd en ze kan dus door iedere technische dienst tezamen
met de eigen kaarten worden gebruikt.
De rivierkaart is naar mijn mening een goede grondslag. Voor
terreinen waar dus deze kaart bestaat is het gebruik aan te bevélen.
De schaal 1 : 5000 en 1 : 10,000 is wél in overeenstemming met de
eisen die de bodemkartering stelt. Tien waarnemingen per ha kun
nen op deze kaart duidelijk worden afgebeeld.
De kaart die de bodemkartering als grondslag nodig heeft is
dus slechts voor een zeer klein gebied aanwezig. Voor wat betreft
de andere gebieden is zij in zoverre klaar, dat er vaste punten in
coördinaten bekend zijn; dus: de technische grondslag. Zolang er
geen betere kaart is moet men het daarmee doen. In de toekbmst
zal een kaart, dé kaart van Nederland, gebouwd worden op deze
technische grondslag. Alle werk dat nu gebeurt zal dus in deze
technische grondslag moeten worden vastgemeten, wil het in de toe
komstige kaart op de juiste plaats komen. Alle metingen die gedaan
worden moeten gekarteerd kunnen worden in dit stelsel. Wordt
hieraan niet voldaan, dan is het werk voor de toekomst verloren.
Wanneer de metingen worden gedaan op de oude kadasterskaart, dan zal het in het algemeen niet mogelijk zijn deze over te
brengen op de nieuwe kaart. Dat zou een onzuiver en onbevredi
gend goochelen worden. Vooral het feit dat de kadasterkaart niet
de topografie, maar de vaak onzichtbare eigendomstoestand af
beeldt en verder de reeds eerder genoemde bezwaren tegen de
kadastrale kaart, geven mij aanleiding dit oordeel uit te spreken.
Beter is te gebruiken de nieuwe stafkaart 1 : 25.000 met ver
grotingen daarvan 1 : 10.000 als detailkaart en als veldwerk 1 : 5000.
Ik weet niet hoe op het oganblik de werkmethode is, maar ik
stel mij voor dat op grond van de boven gegeven beschouwingen als
volgt gewerkt kan worden.
Het te karteren terrein wordt eerst als geheel, intensief ver
kend, zodat men weet welke bodemtypen te verwachten zijn. Deze
verkenning moet zo grondig zijn, dat men bij de kartering niet ver
rast wordt door een type dat men nog niet opgenomen had in de
lijst van op dat terrein voorkomende typen. Men kan dan schalen
ontwerpen bijv. 8 voor de komgronden, enz. De kartering is dan:
het systematisch indelen van het gehele terrein in deze typen en
schalen. Dit zal al metende moeten gebeuren. Naar mijn mening is
het onjuist om op het terrein de gemeten afstanden te karteren en
de meetcijfers dan te vergeten. Het karteren ën inschrijven van de
meetcijfers lijkt mij een goede methode. De vraag is nu: hoe moet
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worden gemeten? Dit zal voor een belangrijk deel afhangen van
het terrein. Is het een terrein met rechte sloten of andere rechte
zichtbare afscheidingen, dan kan men deze scheidingen als meet-

Fig. 7.

lijnen gebruiken en de knikpunten in de type-grenzen met
loodlijnen inmeten. Als deze
loodlijnen niet langer zijn dan
50 meter kunnen ze met volFi 8
doende nauwkeurigheid wor®*
den 'afgestapt. Worden de percelen breder dan 100 meter, dan moet
men meetlijnen over het perceel uitzetten. Deze meetlijnen moeten
dan weer worden vastgemeten aan de zichtbare grenzen. De meet
lijnen kunnen zich dan -over meerdere percelen uitstrekken. Door het
B''
vastmeten van de meetlijnen aan de op de kaart
aangegeven
terreinvoorwerpen worden ze vastge
legd in het stelsel van de
R.D.
Karteringen op de ver
grotingen 1 : 10.000 van de
nieuwe stafkaart zullen dan
met voldoende nauwkeu
righeid in de kaart, als deze
eenmaal gereed zal zijn,
kunnen worden ingevoegd.
Voor ae terreinen
waar de afscheidingen
krom zijn, of waar weinig
vaste afscheidingen aan
wezig zijn, zal men een
andere weg moeten volgen.
Fig. 9.
Ik zou hier willen aanbe»
velen de methode die bij de ruilverkaveling in dergelijke gevallen gebruikt wordt voor het opmeten van de schatting der
gronden. Over het terrein in zijn geheel wordt een stelsel van even
wijdige lijnen op afstanden van 100 meter uitgezet. Deze lijnen
worden vastgemeten aan hoofdlijnen die door alle evenwijdige lijnen
worden gesneden. Deze hoofdlijnen AB en CD worden aan terrein-
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voorwerpen vastgemeten en tevens door middel van het bepalen van
enkele punten, bijv. A.B.C. en D., aan de R.D. Het opnemen van
de bodemindeling geschiedt dan door te meten langs de lijn. Aan
weerszijden van deze lijnen wordt dan een strook van 50 meter
opgenomen. De typé- en schalengrenzen worden opgezocht en met
stokjes aangegeven. Deze stokjes worden door middel van voetpunt en lengte van de loodlijn aan de meetlijn vastgemeten. Tekent
men dan verder alle snijpunten van de meetlijnen met afscheidingen
aan, dan heeft men nog een controle. Werkt men op een vergroting
van de nieuwe 1 :25.000, dan kan men de hoofdlijnen karteren en
dan ligt de hek meting voldoende nauwkeurig vast in de stereogra
fische projectie.
Heeft men niet de beschikking over zo'n kaart, dan kan men,
omdat men over de coördinaten van de punten A.B.C. en D. be
schikt, de hele meting afzonderlijk karteren en men heeft de bodemkaart die later direct gecopieerd kan worden op de toekomstige
goede grondslag. Men kan karteren op iedere schaal die men wil.
Ook op de andere bovengenoemde kaartwerken kan men de zelf
standige kartering overbrengen, al zal dit dikwijls tot grote ver
legenheid aanleiding geven. De voorgestelde wijze van werken is
dus zowel voor terreinen waarvoor reeds een bruikbare kaart be
staat, als voor alle andere terreinen bruikbaar. De eigenlijke bodemkartering zal echter nloeten wachten op een grondslag 1 : 10.000 of
1 : 5000. Er is reeds veel over een dergelijke grondslag gesproken,
maar voor zover ik weet bestaan er nog geen uitgewerkte plannen.
Het zal nodig zijn dat van vele zijden wordt aangedrongen op spoed.
Eén van de diensten die in deze een taak hebben is de bodemkartering.
Als zij haar eisen nauwkeurig formuleert, dan zijn dat m.i. de
volgende: Er moet zo spoedig mogelijk een kaart komen van geheel
Nederland op een grote schaal. Ik stei mij voor, dat voor het grootste
deel van ons land schaal 1 : 10.000 zal zijn aangewezen. Belangrijke,
meer gedetailleerde gebieden zullen echter op grotere schaal moeten
worden gekarteerd. Zelfs zal 1 : 1000 niet geheel uitgesloten zijn. De
kadastrale hermetingen kunnen na aanvulling met de-topografische
gegevens worden opgenomen. De kaart moet worden getekend in
stereografische projectie. De kaartinhoud moet zijn: de grenzen van
de topografische indeling, de velden moeten blank blijven. De kaart
moet gédrukt worden als zwartdruk; wegen, huizen, waterwegen
kunnen worden ingekleurd. De tranches worden bruin ingetekend.
Het vierkantsnet wordt op de kaart aangegeven. Van deze kaart
worden verkleiningen op verschillende schalen getekend en uitge
voerd. De topografie wordt voor iedere schaal passend gegenerali
seerd. De verschillende diensten kunnen de door hen verzamelde
en voor hen van belang zijnde gegevens over deze grondslag heen
laten drukken. Zo, voor de topografische kaart, de indeling in bouw
land, weiland, bos en heide dooc kleurenoverdruk eventueel aan
gevuld met tekens. Zo, voor de bodemkaart de scheidingen tussen
de typen en de kleur waarmee men deze aan wil geven. Onge
18
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twijfeld zal de uitvoering van deze wensen een omvangrijk werk
zijn en men zal heel wat water in de wijn moeten doen. In de
eerste plaats zal het moeilijk zijn om spoed en grote schaal met
elkaar te verenigen. Kaarten op grote schaal b.v. 1 : 1000 zullen
voor een groot deel door terrestrische metingen moeten worden ver
kregen. Het zal voornamelijk op het terrein van het kadaster liggen.
Een spoedige oplossing is in dit geval niet te verwachten.
Ook is het mogelijk om door middel van luchtfotogrammetrie
kaarten 1 : 1000 te maken. Maar dat zal toch veel tijd en vooral
geld gaan kosten. Voor partiële kaarten is echter deze mogelijkheid
geenszins uitgesloten.
Kaarten 1 : 10.000 en 1 :5000 gekarteerd in het stelsel van de
Rijksdriehoeksmeting zullen door middel van luchtfotogrammetrie
met betrekkelijk geringe kosten en in betrekkelijk korte tijd worden
vervaardigd. Ik stel mij voor dat de kartografische grondslag van de
bodemkartering door deze kaarten voldoende verzekerd is. Komt
men niet, binnen niet al te lange tijd, tot een dergelijke kaart, dan
zal het vele werk dat gedaan wordt tot een gebrekkig resultaat
leiden.
Summary.
The Cartographical Basis of Soil Survey
The question has to be answered,, what kind of a map we need
at this moment, that will serve best our community needs. The
demand for maps for various purposes turns out to be very big.
Different instances to that effect are given. The scale of the maps
vary from 1 : 250 to 1 : 50.000. In some cases even a smaller scale
will be sufficient. The largest topographical maps have a scale of
1 :25.000. Different institutions at the present moment urgently
need maps on a scale of 1 : 10.000.
A first class map of the Netherlands has to be drawn, which
can serve as a basis for all other maps. After a review of some
instances and discussion of the stereographic projection and the
projection „Bonne", consideration has been given to what will be the
requirements for such a map.
The cadastral maps of the municipalities in Holland cannot
be used, because they have been made separately for each muni
cipality. Reason why they do not usualy fit together. How these
maps came into being and the methods used are briefly discussed.
In 1933 the drawing of a new topographical map of the Nether
lands was decided upon. The method employed was the stereographic projection made from air photographs.
Coming to a conclusion as to what maps are necessary for the
soil survey of the Netherlands, the cadastral maps turn out to be
too inaccurate for the purpose. The new topographical map 1:25.000
has an accurate foundation and has the advantage of the stereo-
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graphical projection. The scale 1 :25.000 however is too small for
soil survey purposes in Holland. Of the river area some good maps
exist on a scale of 1 : 5000 and 1 : 10.000.
Summarizing the following points are stressed:
a. An accurate map of the Netherlands, scale 1 : 10.000 is desired.
For important parts an even larger scale should be used.
b. The map has to be drawn on a stereographic projection.
c. Topographical boundaries must be drawn. Maps must be printed
in black and white with brown contourlines and a superimposed
graticule.
d. From this map different smaller scale maps can be deducted.
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HOOFDSTUK V
TECHNISCHE GEGEVENS i)
(Technical Data)
1. Algemeen: (General):
Stichting voor Bodemkartering, opgericht 24 Augustus 1945 te
's-Gravenhage.
Soil Survey Institute, established the 24th of August 1945 at
the Hague.
Gevestigd (Address):
Hinkeloordseweg 3 te Wageningen, The Netherlands.
Telefoon: 2458. Giro: 113278. Postbus: 37.
Bank: Twentse Bank, bijkantoor Wageningen.
2. Bestuur (Administration) in 1946:
Voorzitter:
Ir A. W. van de Plassche Directeur van de Tuinbouw,
Bezuidenhout 30, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 720060.
Seer.-Penningmeester:
Dr Ir M. J. Boerendonk . Hoofd van de Afdeling Pacht- en
Grondzaken van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening,
Bezuidenhout 215, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 720060.
2e Voorzitter:
Ir F. P. Mesu

Leden:

\

Directeur van de Cultuurtechnische
Dienst, Maliesingel 12, Utrecht.
Tel.: K 3400, 16551.

r

Dr Ir F. Bakker Schut 2) . Directeur van de Rijksdienst voor het
Nationale Plan,
Lange Voorhout 19, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 115720.
*) De hier volgende gegevens behoren bij het verslag over 1946 en zijn
dus thans gedeeltelijk verouderd. Omdat het toch aanbeveling verdiént, de toe
stand van 1946 vast te leggen, is volstaan met enkele kleine aanvullingen. Boor'
en Spade II, dat spoedig zal verschijnen, brengt nieuwere gegevens.
3) Thans vervangen door Dr D. Burger.
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Ir J. A. Eshuis . . .

Mr J. K. van Haagen .

Ir J. W. Hudig . . .

Dr Ir Th. Reinhold .

Ir H. H. Smeenk .

.

. .

Dr Ir S. Smeding . . .
Ir H. T. Tjallema . .

Dr Ir J. van Veen . .

Prof. Dr O. de Vries 1)

Secretaris der Directie van de Ne
derlandse Heide Maatschappij, Arn
hem.
_
Tel.: K 8300, 1378.
Vertegenwoordiger van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen,
Princessegracht 21, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 183130.
Directeur van de (Afdeling Grond
gebruik en Landbouwherstel van het
Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening,
Bezuidenhout 72, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 116390.
Directeur van de Afdeling Geolo
gische Kaart van de Geologische
Stichting,
Spaarne 17, Haarlem. ,
Tel.: K 2500, 13373.
Adjunct-Secretaris van de Stichting
voor de Landbouw,
Raamweg 25-—27, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 183510.
Directeur van de Wieringermeerpolder en van de Noordoostpolderwerken. Zwolle.
Directeur van de Afdeling Akker- en
Weidebouw van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening,
Bezuidenhout 72, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 116390.
Hoofdingenieur bij de Rijkswater
staat, Directie Benedenrivieren,
Van Hoogenhoucklaan 60, 's-Gra
venhage.
Tel.: K 1700, 776390.
Voorzitter van de Landbouworgani
satie T.N.O.,
Lyceumplein 53, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700, 776090.

*) Het bestuur is inmiddels uitgebreid met:
Ir W. Ham, Rijksdienst uitvoering Werken, Mauritskade 26, 's-Gravenhage.
Ir W. C. van der Meer, Hoofd v. d. Afd. Agrarische Plannen, Bezuidenhout 72,
's-Gravenhage.
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3, Directie en Wetenschappelijk personeel in 1946:
(Board and Scientific Workers):
Directeur:
Prof. Dr C. H. Edelman . Hoogleraar aan de Landbouwhoge
school, Afdeling Geologie, Mineralo
gie en Regionale Bodemkunde,
Duivendaal 2, Wageningen.
Tel.: K 8370, 2363.
Privé adres: Hinkeloordseweg 6,
Wageningen. Tel. K 8370, 2576.
Secretaris v. d. Directeur:
Ir P. Buringh

Làwikse Allée 20, Wageningen.
Tel.: K 8370, 2706.

Vaste medewerkers:
Ir J. Bennema . . . . . Bodemkundige. Bunker 91, Dom
burg. (Thans: Rijksstraatweg 198,
Loenen (U.).)
Geoloog. Belmontelaan 1, Wage
Dr R. D. Crommelin
ningen. Tél.: K 8370, 2418.
Ir D. van Diepen .
Bodemkundige. Deken de Wijsstraat
6, Boxtel.
N Bodemkundige. Boulevard
Ir H. Egberts . .
Heuvelinck 124, Arnhem. Tel. K 8300,
Ir S. F. Kuipers .
Ir W. J. van Lierè
Ir K. van der Meer
Ir J. S. Veenenbos

21861.

Bodemkundige. Kaaistraat 39, St.
Maartensdijk. (Thans: Spijk 1, Wa
geningen.)
Bodemkundige.
Herenstraat
81,
Monster. Tel.: 306 Monster,
Bodemkundige. Dishoek B 119, Koudekerke. (Thans: Herenweg A 81,
Warmond. Tel.: 205)
Bodemkundige. Bowlespark 19, Wa
geningen. Tek: K 8370, 2298.
Geografe. Nassaulaan 2, Bennekom.

Mej. Dr A. W. Vlam ,
Tijdelijke medewerkers:
J. J. Jantzen
Bodemkundige. Molen A 112,
Bruchem.
Ir F. F. R. Koenigs . . . Bodemkundige. Herenstraat 2, Wa
geningen. (Vertrokken naar N.O.I.)
Gedetacheerde medewerkers:
Dr P. J. R. Modderman . Archaeoloog.
Zinzendorfferlaan 9, Zeist. Tel.:
K 3404, 2919.
Ir F . W . G . Pijls. . . . Bodemkundige. Dijkseweg B 3 0 I,
Didam.
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Gast medewerkers:
Ir G. de Bakker1) .

Ir C. P. Scheepers .

Ir J. M. Schijen . ' .

Ir K. J. Hoeksema2)

Rijkstuinbouwconsulent voor Zee
land en West Noord-Brabant,
Hoofd van de Wetenschappelijke
Afdeling van de Rijksdienst voor
Landbouwherstel,
Ravelijn 8, Goes. Tel.: K 1100, 2195.
Rijkslandbouwconsulent voor Noor
delijk Zuid-Holland,
Westersingel 46, Rotterdam.
Tel.: K 1800, 28943.
Rijkslandbouwconsulent voor Wes
telijk Noord-Brabant,
Sophiastraat 24, Breda.
Tel.: K 1600, 8017.
Bodemkundig assistent aan de Land
bouw Hogeschool te Wageningen.
Nude 33, Wageningen. Tel. 2435.

4.) Personeel bingendienst (Employees Office) in 1946:
Administrateur. Grünsfoortseweg 12,
Renküm.
Chef-tekenaar. Burg. Prinslaan 48,
W. de Rue ,
Ede.
Priv.é adres: Theemsplein 26rood,
Haarlem.
D. J. W. Heyink . . . . Boekhouder.
R. Hey
Eerste tekenaar.
H. Uilenburg
Tweede tekenaar.
W. Bos . . . . . . . Leerling tekenaar.
Mevr. S. W. Buys-Barbas Werkzaam in de Bibliotheek.
Me P. M. Burwinkel
Werkzaam in de Bibliotheek.
Me W. F. Vissinga .
Werkzaam in het Foto-archief.
Me M. G. Looyen . .
Chfef-typiste.
Me D. van Aggelen .
Typiste.
Me J. M. Jacobs . .
Typiste.
Jongste bediende.
K. J. Meurs
J. G. van Hall

*) Thans inspecteur v. h. Tuinbouwkundig Onderzoek te 's-Gravenhage.
2) Inmiddels zijn de volgende nieuwe medewerkers in dienst getreden:
Ir J. C. F. M. Haans . , . . . Bredasestraat 38a, Bergen op Zoom.
Ir L. J. Pons
• . . Dijkstraat 11, Wageningen, tel. 2948.
Ir H. C. de Roo
Koningstraat 2A, Beverwijk.
Ir J. Schelling . . . . . . . Woonwagen bij de Plasmolen, Mook.
Ir P. du Burck (gedetacheerd) . . Zuid Scharwoude.
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5. Personeel buitendienst (Employees Field) in 1946:
Hoofdopzichter.
H. C. van Schai'k
Assistent-geoloog.
G. C. Maarleveld
Opzichter.
H. Harmsen . .
Karteerders:
P. Adriaanse
H. de Bakker
M. A. Bazen
J. M. Besuyen
W. Besuyen
J. de Buck
C. P. op den Brouw
L. A. Ceelen
J. Domhof
Th, B. H. van Erp
G. Flikweert
N. Flikweert
L. Francke
A. B. Froon
G. W. Froon
M. de Groen
C. Hamming
A. J. Havinga

H. W. Hendriks
A. op 't Hof
H. J. Hulshof
J. A. Hulshof
H. L. Kanters
W. Koole
J. Lammers
A. Lorier
A. Maljaars
I. Ovaa
J. Provoost
P. Scnneveld
J. H. Strijbosch
H. F. van Vught
C. de Visser
C. Zuydwegt
A. J. Witte

6. Statuten van de Stichting voor Bodemkartering (Regulations of
the Soil Survey Institute)
Artikel 1
De Stichting draagt de naam „Stichting voor Bodemkartering"
en is gevestigd te Wageningen.
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel:
a. het verrichten van bodemkartering in opdracht van de Direc
tie van de Landbouw;
b. het verrichten van bodemkartering in opdracht van anderen
voor zover het sub a genoemde doel daardoor niet wordt
benadeeld;
c. het beproeven van methoden van bodemkartering;
d. het verrichten van onderzoekingen en het geven van advie
zen op het gebied van de regionale bodemkunde;
e. het bevorderen van hef gebruik van bodemkaarten in land-,
tuin- en bosbouw;
2. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.
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1.

2.

3.

• 4.

Artikel 3
De leiding van de Stichting berust bij het bestuur, dat uit ten
minste 5 leden bestaat. Deze worden benoemd en ontslagen
door het Hoofd van het met de zaken van de Landbouw belaste
Departement van Algemeen Bestuur, hierna te noemen het
Hoofd van het Departement.
Voor de eerste maal treden als bestuursleden op:
1. Dr Ir M. J. Boerendonk te's-Gravenhage;
2. Ir D. S. Huizinga te 's-Gravenhage;
3. Ir F. P. Mesu te Bilthoven;
4. Ir A. W. van de Plassche te 's-Gravenhage;
5. Ir S. Smeding te Zwolle;
6. Ir C. Staf te Arnhem;
7. Prof. Dr O. de Vries te 's-Gravenhage, als vertegenwoordi
ger aangewezen door de Nederlandsche Centrale Organisa
tie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek;
8. Dr Ir F. Bakker Schut te Haarlem, als vertegenwoordiger
aangewezen door de Rijksdienst van het Nationale Plan.
Voor de verdere benoemingen dient het Bestuur bij het Hoofd
van het Departement een voordracht in van twee personen voor
iedere bestuursplaats, die moet worden vervuld. Het Hoofd van
het Departement doet uit deze voordracht zijn keuze.
Het Hoofd van het Departement wijst de voorzitter aan.

Artikel 4
1. Het Bestuur kan ook personen aanwijzen als adviserend lid.
2. Het Bestuur wijst de ondervoorzitter aan.
3. Het Bestuur kan de functies van secretaris en penningmeester
ook opdragen aan personen, die geen lid zijn van het Bestuur. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd worden.
Artikel 5
1. De bestuursleden, met uitzondering van de adviserende leden,
hebben zitting voor de duur van 3 jaren. Hun periodieke aftre
ding wordt bij besluit van het Bestuur geregeld.
2. Het Bestuurslid, dat tussentijds wordt benoemd, treedt af op het
tijdstip, waarop zijn yoorganger zou zijn afgetreden.
3. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 6
Het opmaken van de voordracht bedoeld in artikel 3, lid 3, het
aftreden van de bestuursleden en de werkwijze van het Bestuur
kunnen nader in een huishoudelijk reglement geregeld worden.
Artikel 7
1. Voor het nemen van beslissingen dient ten minste de helft der
in functie zijnde stemgerechtigde leden in vergadering ver
enigd te zijn.
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2. Is op een ten tweeden male voor hetzelfde doel uitgeschreven
vergadering wederom het vereiste aantal leden nietx aanwezig,
dan kunnen besluiten genomen worden.
Artikel 8
1. Het Bestuur stelt jaarlijks het werkplan en de begroting voor het
volgende jaar vast.
2. Het boekjaar der Stichting loopt van de le Januari tot en met
de 31e December. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 De
cember 1945.
Artikel 9
1. Er is een dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, 4e
ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester (eventueel
de secretaris-penningmeester).
2. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. De dagelijkse lading der zaken de Stichting betreffende;
b. De voorbereiding der bestuursvergaderingen;
c. De uitvoering der besluiten van het Bestuur;
d. De voorbereiding en het voorlopig opmaken van de begro
ting, het werkplan en het jaarverslag ter vaststelling resp.
goedkeuring door het Bestuur;
e. De handelingen, die bij enig reglement of bij bestuursbesluit aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen.
Artikel 10
1, Telkenjare wordt vóór de le April aan het Bestuur de rekening
en verantwoording en het verslag over het afgelopen boekjaar
ter vaststelling voorgelegd.
2, Vaststelling der rekening en verantwoording door het Bestuur
strekt tot décharge van de penningmeester.
3, De rekening en verantwoording wordt aan hét Hoofd van het
Departement ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 11
De geldmiddelen bestaan uit bijdragen-van het Rijk, welke in de
eerste plaats bestemd zijn om daaruit salarissen van het personeel
in dienst van de Stichting te voldoen en worden voorts verkregen
door het aanvaarden van andere subsidies, het vorderen of aan
nemen van vergoedingen wegens verrichte bodemkarteringen, ge
dane onderzoekingen of uitgebrachte adviezen, het aanvaarden van
schenkingen, erfstellingen en legaten uit anderen hoofde.
Artikel 12
De Stichting wordt in'en buiten rechte vertegenwoordigd door
de voorzitter en de secretaris.
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Artikel 13
1. De leiding van het personeel en van de door het personeel te
verrichten werkzaamheden berust, onder toezicht van het Be
stuur, bij een Directeur, die benoemd en ontslagen wordt door
het hoofd van het Departement op voorstel van het Bestuur.
2, Het personeel wordt op voordracht van de Directeur benoemd,
geschorst en ontslagen door het Bestuur, dat ook zijn bezoldiging
regelt.
Artikel 14
De Directeur is verantwoordelijk aan het Bestuur, dat voor
hem en voor het personeel een instructie kan vaststellen.
Artikel 15
1. Wijziging of aanvulling der statuten kan geschieden door het
Bestuur.
^
2. Een voorstel daartoe kan slechts in behandeling genomen wor
den, indien het voorstel in de oproepingsbrief is vermeld en deze
tenminste veertien dagen vóór de vergadering is verzonden.
Het behoeft tenminste tweederde van het aantal geldig uitge
brachte stemmen om te worden aangenomen.
3. De wijziging of aanvulling der statuten behoeft alvorens van
kracht te zijn de goedkeuring van het Hoofd van het Departe
ment.
Artikel 16
'
1. Tot opheffing van de Stichting kan door het Bestuur worden
besloten. Het besluit tot opheffing behoeft de goedkeuring van
het Hoofd van het Departement.
2. De liquidatie geschiedt door het Bestuur of door een door het
Bestuur aan te wijzen liquidateur met inachtneming van artikel
1702 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Een batig saldo wordt onder goedkeuring van het Hoofd van
het Departement gebruikt voor een doel verband houdende met
het doel der Stichting.
/

Artikel 17
1. Bij een huishoudelijk reglement of ander reglement kan het Be
stuur al wat nader voorziening behoeft regelen. Deze reglemen
ten mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met deze
statuten en behoeven, evenals hun wijzigingen en aanvullingen,
alvorens van kracht te zijn» de goedkeuring van het Hoofd van
het Departement.
2. Het Bestuur beslist over alles, wat niet bij deze statuten of bij
reglement geregeld mocht zijn.

283

