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TER INLEIDING
De Stichting voor Bodemkartering beoogt met het uitgeven
van een serie werken onder de titel „Boor en Spade" in ruime
kring bekendheid te geven aan de nieuwste resultaten van het
veldbodemkundig onderzoek in Nederland. Zo zijn ook dit jaar
weer een groot aantal bijdragen van de medewerkers van de
Stichting voor Bodemkartering opgenomen. Naast enkele arti
kelen, die in 1948 in verschillende periodieken werden gepubliceerd,
zijn hier vele originele bijdragen gedrukt.
De heren Dr D. J. Doeglas en Dr Ir A. P. A. Vink, resp. lector
en assistent aan de Landbouwhogeschool en de Rijkstuinbouwconsulent voor Bodemaangelegenheden, Dr Ir F. W. G. Pijls ver
zorgden eveneens een hoofdstuk in dit werk.
De rangschikking der hoofdstukken is in vergelijking met
die in de beide voorgaande delen enigszins gewijzigd. In dit deel
zijn de eerste hoofdstukken gewijd aan algemene bodemkundige
onderwerpen, daarop volgen een aantal, welke betrekking hebben
op de bodemgesteldheid van bepaalde gebieden; hierna komen
enkele hoofdstukken over oudheidkundige onderwerpen en per
ceelsnamen.
De rubriek „handleidingen bij enkele bodemkundijge excur
sies" (hoofdstukken 31 en 32) is nieuw. Het is ons gebleken, dat
velen gaarne een excursie maken door de gebieden, waarvan de
bodemkaarten en rapporten reeds zijn gepubliceerd. De bedoeling
van genoemde hoofdstukken is, hen bij deze excursie de helpende
hand te bieden. Uiteraard zal men hierbij de bodemkaarten en
rapporten niet kunnen missen. In de volgende delen van Boor en
Spade zal deze rubriek worden voortgezet.
Door het opnemen van eenvoudige schetsjes van bodem
kaarten hebben wij getracht aan de wensen van velen tegemoet
te komen.
Wij brengen de Redacties van de Tijdschriften, die ons toe
stonden verschillende artikelen hier te herdrukken en ons daarvoor
ook de daarbij behorende cliché's ter beschikking stelden, daarvoor
onze hartelijke dank.
Wageningen, September 1949.
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DE ONTWIKKELING VAN DE BODEMKARTERING
IN NEDERLAND
The Development of the Soil Survey in the Netherlands

door/by Ir P. Buringh
Inleiding
Enkele jaren geleden werd algemeen geklaagd, dat de bodemkundige literatuur in ons land zo schaars was. De oorzaak daarvan
was waarschijnlijk, dat er bij het bodemkundig onderzoek weinig
nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen. Sinds enige jaren en
vooral sinds het vorige jaar is hierin een ommekeer gekomen. Na
tuurlijk duurt het enige tijd, eer de resultaten van nieuwere onder
zoekingen gepubliceerd in boekvorm ter beschikking zijn.
Nu het boek „Boor en Spade" voor de derde keer verschijnt
en wij dus mogen aannemen, dat vele lezers kennis hebben ge
nomen van de inhoud van de beide eerste delen, is het dienstig na
te gaan hoe de bodemkartering en het veldbodemkundige onderzoek
zich hebben ontwikkeld en in welke richting in de komende jaren
zal worden gewerkt. Temeer is hiervoor een aanleiding aanwezig,
omdat aan de bodemkundigen herhaaldelijk vragen in deze richting
worden gesteld. Het is goed, de ontwikkelingsgang in het kort te
schetsen.
De eerste jaren (de periode van 1943—1945) van het veldbodemkundig werk waren voor de bodemkundigen van de Stichting
voor Bodemkartering in hoofdzaak leerjaren, waarin een nieuw
systeem van onderzoek werd ontwikkeld en waarbij een geheel
nieuw inzicht in de bodemgesteldheid van verschillende delen van
ons land werd verkregen.
Daarop volgde een periode van ongeveer twee jaren ( 1946 en
1947), waarin zich de organisatie, de Stichting voor Bodemkar
tering, ontwikkelde, waarin het werk en de resultaten steeds meer
bekendheid kregen en waarin een stevig fundament werd gelegd
voor de toekomstige ontwikkeling van de bodemkartering.
Met het jaar 1948 breekt een periode aan, waarin de eerste
grote werkstukken geheel werden voltooid, zodat ieder hiervan
kennis kan nemen en voor zichzelf kan bepalen, welke waarde de
gegevens voor bepaalde doeleinden hebben. Het is niet alleen de
Landbouw, die gebruik maakt van de bodemkaarten, ook plano
logen, geologen, geografen, weg- en waterbouwkundigen en vele
anderen beginnen zich er voor te interesseren.
Wanneer men de ontwikkeling van nabij volgt, ziet men duide
lijk een grote vooruitgang in de resultaten van het werk, in de
bodemkaarten en in de daarbij behorende beschrijvingen. Ook een
buitenstaander, die de publicaties in de serie „Bodemkartering van
Nederland" bestudeert, zal kunnen merken, dat de ontwikkeling
van de bodemkartering in ons land thans in volle gang is.
De kennis van de bodem van Nederland neemt zo snel toe, dat
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het nauwelijks mogelijk is alle resultaten in hetzelfde tempo te publi
ceren. Men bedenke hierbij, dat een nieuw bodemkundig ver
schijnsel, of een nieuw aspect van de bodemkartering, enige tijd
moet worden bestudeerd, daarna moet worden beschreven en dat
het vervolgens nog een jaar duurt alvorens men van de gedrukte
stukken kennis kan nemen.
De directeur en de medewerkers van de dienst trachten in
voordrachten en in talrijke geschriften, waarvan er hier weer een
aantal gebundeld ter beschikking komen van allen, die belang stel
len in de bodemgesteldheid van ons land, aan de belangrijkste
resultaten van hun onderzoek bekendheid te geven.
Het werk
De techniek en de methoden van werken, die zo langzamer
hand ingang hebben gevonden, werden in de loop der jaren steeds
verbeterd. Zij houden nauw verband met de resultaten van de
bodemkartering. Hierbij is wel duidelijk gebleken, dat een enkeling
bij lange na niet zoveel kan, als iemand, die in groepsverband
werkt, vandaar dan ook, dat de bodemkundigen regelmatig samen
komen en op excursie gaan.
Een groot deel van het veldwerk wordt uitgevoerd door mid
delbare krachten, w^elke in de afgelopen jaren naast een practische
opleiding ook een twee-jarige theoretische opleiding hebben ont
vangen. Ofschoon het niet in de bedoeling ligt, hen zonder acade
mische leiding te laten werken, is het wel merkwaardig, dat het
gelukt een aantal bekwame opzichters op te leiden, die de hun
opgedragen taken tot tevredenheid verrichten. In het buitenland is
het nog niet gelukt, een deel van het veldwerk door middelbaar
personeel te laten uitvoeren. Dit is waarschijnlijk een gevolg van
de goede land- en tuinbouwkundige opleidingen, die men in ons
land kan ontvangen en van het enthousiasme waarmede deze medeWerkers bezield zijn.
De aard van het werk brengt mgt zich mee, dat de bodemkundige en zijn assistenten elke dag met vele boeren en tuinders in
aanraking komen. Reeds spoedig had dit tot gevolg, dat werd ge
vraagd om adviezen. Vooral in de eerste jaren is hieraan zoveel
mogelijk voldaan. Toen de aanvragen echter te talrijk werden, is
er een voorziening getroffen, waarbij de Voorlichtingsdiensten deze
taak hebben overgenomen. Verschillende assistenten en hoofd
assistenten van deze diensten ontvingen een kortere of langere
practische bodemkundige opleiding, terwijl velen van hen ook aan
de theoretische cursussen deelnemen. Een Land- en een Tuinbouw consulent voor Bodemaangelegenheden in algemene dienst houden
bij dit werk toezicht. Hiermede behoort dus het directe advieswerk
op het gebied van de bodemkunde ten behoeve van de land- en
tuinbouwers niet meer tot de taak van de Stichting voor Bodem
kartering.
In enkele opzichten schuilt in deze ontwikkeling een gevaar,
namelijk dat de assistenten en hoofdassistenten vaak geneigd zijn
2

de opgedane eraving uit het ene gebied zonder meer over te bren
gen en te gebruiken in een ander gebied, waar de bodemkundige
verhoudingen veelal weer anders liggen. Eveneens is het mogelijk,
dat een deel van hen het contact met het onderzoek verliest en na
enkele jaren is achterop geraakt, waarvan een minder juiste adviesgeving het gevolg kan zijn. Door het geven van enkele vervolg
cursussen en het leiden van het werk van deze assistenten wordt
getracht hierin te voorzien.
Het doel van het werk
Wanneer men de reeds gepubliceerde bodemkaarten ter hand
neemt, of een groot aantal kaarten tijdens een voordracht in een
zaal ziet hangen, rijst er bij velen de vraag, w'aar moet dat heen?
Hoeveel honderden bodemtypen zijn er niet in ons land en hoeveel
moet men niet studeren, wil men nog op de hoogte zijn van de
huidige stand van zaken?
Inderdaad is het voor een niet-bodemkundige over enkele jaren
niet meer doenlijk alle bodemtypen van de vele gedetailleerde
bodemkaarten te kennen. Veel gemakkelijker wordt het echter,
indien men op de hoogte wil blijven van de veel grotere eenheden,
de bodemseries, waarvan er in ons land naar schatting ruim 200
zullen voorkomen. De landbouwkundigen en ook anderen, die met
de bodemgesteldheid van ons land te maken hebben, zullen deze
echter wel moeten kennen en eveneens kunnen onderscheiden. Over
enkele jaren zal er wel zoveel literatuur zijn, dat men zich over
bepaalde gebieden gemakkelijk kan oriënteren. Thans mag men b.v.
toch wel aannemen, dat velen op de hoogte zijn van de bodem
series: Rs stroomrug.gronden, Rk komgronden en Ro overslaggronden, enkele bodemseries van het rivierkleigebied.
Zowel uit diverse bodemkaarten, alsmede uit de bijbehorende
beschrijvingen blijkt, dat de bodemseries onderling grote verschillen
vertonen. Op verschillende gereed gekomen bodemkaarten wordt
soms een zelfde kleur gebruikt om een bepaalde bodemserie aan te
duiden, soms ook is een zelfde kleur op enkele kaarten gebruikt
voor het aanduiden van verschillende bodemtypen of bodemseries,
hetgeen aanleiding kan geven tot verwarring. Vandaar dan ook,
dat het nodig is een korte uitleg te geven.
De zo juist geschetste ontwikkeling van het veldbodemkundig
onderzoek brengt met zich mee, dat de kennis van de bodemgesteld
heid van Nederland zich steeds uitbreidt. Practisch in elke land
streek, welke wordt bestudeerd, wordt nieuwe kennis opgedaan.
De grote verschillen in bodemgesteldheid tussen de verschillende
landstreken en landschappen zijn er de oorzaak van, dat elk nieuw
object weer met geheel andere ogen moet worden bekeken, waarbij
met vele factoren rekening moet worden gehouden. De gedetail
leerde studie van de detailkartering, die aan de overzichtskartering
waaruit de bodemkundige overzichtskaart zal ontstaan, moet vooraf
gaan, dient geheel te worden aangepast aan de omstandigheden en
aan het doel van de kartering. De wijze waarop een detailkartering
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tot stand komt kan verschillen en het resultaat kan dus ook ver
schillen. Bij de overzichtskartering is dit anders. Het vaststellen
van de bodemseries voor de overzichtskaarten vindt plaats volgens
bepaalde bodemkundige principes. De karteringsleider ondervindt
bij dit werk steun van den directeur, wiens belangrijkste bodemkundige taak het is hierbij leiding te geven. Hierbij wordt tevens
aandacht besteed aan het geven van een naam en van een symbool
aan elke bodemserie. De namen en symbolen van de reeds onder
scheiden bodemtypen van eenzelfde bodemserie houden hiermee
nauw verband.
Het doel van de bodemkartering is dan ook het samenstellen
van een bodemkundige overzichtskaart van het gehele land op een
kaartschaal 1: 25.000.
Het zal nu ook duidelijk zijn, dat de bodemkundige detail
kaarten van soortgelijke gebieden wel verschillen kunnen vertonen,
de overzichtskaarten zijn echter met elkaar in overeenstemming.
Eveneens is het in de afgelopen jaren wel gebleken dat de
verschillende bodemkundigen, zowel in het uitbeelden van de
waargenomen verschijnselen op de detailkaart als in het beschrijven
daarvan, enigszins verschillend te werk gaan. Mogen daaraan be
zwaren zijn verbonden, het biedt ongetwijfeld ook vele voordelen,
indien een onderzoeker niet direct aan een vast schema is ge
bonden.
Aangezien het onmogelijk is, een bepaald schema te volgen,
of de resultaten te standaardiseren in het huidige stadium van
kennis van de bodem van Nederland, is het geen wonder, dat er
verschillende resultaten te voorschijn komen. Indien men tot stan
daardisatie wil overgaan, is het nodig te weten wat men moet in
delen, alvorens hiermee wordt begonnen. Dit nu is thans in de
bodemkunde van Nederland een onmogelijkheid. Er zijn nog vele
landstreken, waarvan men niet eens kan vermoeden voor welke
bodemkundige verrassingen zij de onderzoeker zullen plaatsen.
Dergelijke ervaringen zijn reeds dikwijls opgedaan.
Het streven van het Bestuur en de leiding van de dienst, die
deze problemen zeer goed zien, is dan ook geweest om zoveel
mogelijk in alle delen van het land te gaan karteren. In hoeverre
men deze gedragslijn thans heeft gevolgd, ziet men op het kaartje
op blz. 65.
Een van de doelstellingen van de Stichting voor Bodemkar
tering is het beproeven van verschillende methoden van bodem
kartering. Wie kennis neemt van de publicaties zal merken, dat ook
hieraan hard wordt gewerkt.
Voor de bodemkundigen heeft het een grote charme enigermate
vrij te zijn in het uitvoeren van het werk. Voor hen, die van de
resultaten gebruik maken of zullen gaan maken, moet het eveneens
een genoegen zijn om uiteindelijk te kunnen beoordelen welke werk
stukken het beste zijn. Het is niet zonder reden, dat dit onderwerp
thg.ns is aangesneden. Een bodemkundig onderzoek heeft evenals
elk ander onderzoek zijn verdiensten, doch ook steeds zijn tekort
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komingen. Alvorens wordt overgegaan tot een definitieve kartering
met als resultaat een goede en voor vele doeleinden bruikbare
bodemkaart van geheel Nederland, zullen velen de gelegenheid
hebben hun opmerkingen te maken. De bodemkundigen zullen hier
van veel profijt kunnen trekken.
In dit licht moet ook de samenwerking met deskundigen op
andere gebieden worden gezien. Men mag niet van een bodemkundige verwachten, dat hij, ook al is hij landbouwkundige, even
veel van de speciale takken van de land- en tuinbouw weet, als de
specialisten van andere diensten. In nog sterkere mate geldt dit
voor technische, planologische, sociale en economische vraag
stukken.
Het is nodig, dat de bodemkundige met vele factoren rekening
houdt en daarom is hij wel genoodzaakt samen te werken, wil er
een goed resultaat tot stand komen. Het is echter goed te kunnen
constateren, dat deze samenwerking steeds groeiende is. Dat er
niet alleen binnen, maar ook buiten de kring van de Landbouw
contacten konden worden gelegd, is niet alleen een voordeel voor
de dienst, doch ook voor haar medewerkers, die hun blik op velerlei
gebieden hebben kunnen verruimen. De charme van het vak ligt
dan ook niet alleen in het vak zelf, doch voor een belangrijk deel
ook in de omgang met de landman, de bedrijfsleider, de ambtenaar,
de academicus, kortom met velen van laag tot hoog op de maat
schappelijke ladder, die ook bezig zijn hun arbeid te verrichten,
ieder naar zijn aard en bekwaamheden.
Soms wordt de verleiding groot een deel van de tijd te be
steden aan bijkomstigheden, die erg interessant kunnen zijn. Hierbij
dreigt echter het grote gevaar, dat men te ver afdwaalt van het
doel waarvoor wordt gewerkt en dat men na verloop van tijd door
de bomen het bos niet meer ziet. Alle wetenschappelijke onder
zoekers staan aan dit gevaar bloot en slechts weinigen slagen erin
recht op het einddoel af te gaan.
De Stichting voor Bodemkartering heeft hiervoor een probaat
middel, doordat elke werkopdracht zo nauwkeurig mogelijk wordt
gegeven en elk onderzoek of elke kartering apart wordt gefinan
cierd volgens een van tevoren opgemaakte begroting. Zonder toe
stemming van het Bestuur en de opdrachtgever kan hierin geen
verandering worden aangebracht. Enkele speciale posten op de
bgroting worden bestemd voor fundamenteel onderzoek, speciaal
voor gebieden waarin tevoren nog niet werd gewerkt.
Naast allerlei voordelen, zoals een vlotte gang van werken,
het moeten afmaken en afronden van het onderzoek, zijn er ook
nadelen aan dit systeem verbonden, waarvan wel het voornaamste
is, dat in enkele gevallen inderdaad niet genoeg aandacht kan wor
den besteed aan verschillende belangrijke details. Bij een verstandig
beleid zal dit nadeel echter tot een minimum beperkt kunnen blijven.
Verschillende nieuwe aspecten van de bodemkartering
Enkele keren werden de verschillende aspecten van de bodem-
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kartering reeds beschreven (Boor en Spade I en II). Wij zullen
hier thansniet in herhaling vallen, doch nagaan welke nieuwe ge
zichtspunten zich hebben voorgedaan.
Zuiver bodemkundig is de vooruitgang groot geweest, bijna elk
karteringsgebied levert iets nieuws op en het is voldoende hier
te verwijzen naar de diverse bijdragen in de volgende hoofdstukken.
In de tuinbouw heeft de bodemkartering de meeste toepassing
gevonden. Prof. Edelman wees reeds herhaaldelijk op het feit, dat
de tuinbouw de beste gronden nodig heeft en dat deze gronden ook
voor deze tak van bedrijf gespaard zullen moeten blijven. Op vele
plaatsen in Nederland worden de tuinbouwgronden, vooral die in
de omgéving van de steden, bestemd voor bouwterrein. Vele tuin
ders raken daardoor hun bestaansbron kwijt. De afdeling Tuinbouw
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
heeft daarom besloten een plan te ontwerpen, waarbij het mogelijk
is de beste gronden in ons land voor de tuinbouwcultures te be
houden. De Stichting voor Bodemkartering werkt aan dit plan mee
door in het gehele land een onderzoek in te stellen naar de ge
schiktheid van verschillende gronden voor de tuinbouw.
Ofschoon we hier reeds komen op het terrein van de planologie,
is er nog een andere planologische werkzaamheid, waarbij het werk
van de bodemkundigen nauw is betrokken, n.l. de streek- en uit
breidingsplannen. De veelvuldige aanvragen van stads- en ge
meentebesturen om bepaalde delen in de uitbreidingsplannen te
karteren, waren aanleiding tot het vormen van een kleine afdeling,
die zich speciaal met dit soort werk bezighoudt.
Op het gebied van de waardebepaling van de gronden wordt
reeds enige tijd samengewerkt met enkele consulenten voor Grond
en Pachtzaken. De waardebepaling zelf is geen zuiver bodemkundig, maar veel meer een economisch probleem. De bodemkundige kan hierbij een objectieve basis voor de kwaliteit van de
gronden leveren.
In de akker- en weidebouw zijn eveneens belangrijke resultaten
geboekt. Lange tijd heeft men zich gebaseerd op chemisch grond
onderzoek, of op onderzoek van enkele physische factoren van de
bovengrond. Nu hierin ook de ondergrond wordt betrokken en
speciaal wordt gelet op de regionale verbreiding van de verschijn
selen doen zich nieuwe gezichtspunten voor. Vroeger sprak men
van onvruchtbare en vruchtbare gronden, daarbij speciaal afgaand
op de mindere of meerdere rijkdom aan voedingsstoffen voor de
planten. Tegenwoordig begint men te spreken van slechte en goede
gronden, waarmede wordt aangegeven de mindere of meerdere ge
schiktheid van de gronden om cultuurgewassen voort te brengen.
Hierbij gaat men uit van een zeer goed ontwikkelde landbouw,
waarin het geen bezwaar wordt geacht de gronden in een optimale
conditie te brengen, zo lang de daarvoor gemaakte kosten geringer
zijn dan de verkregen extra baten. (Men zie ook hoofdstuk 2.)
In vele gronden van Nederland, speciaal in de zandgronden,
blijken de waterhuishouding en de daarmee in nauw verband staande
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luchthuishouding belangrijke physische factoren te zijn. Daarom
worden de belangrijkste bodemkundige onderscheidingen vaak in
nauwe samenhang met deze factoren gemaakt. Globaal gesproken
wordt dan ook wel eens gezegd, dat de bodemkartering zich baseert
op het bodemvocht en de bodemlucht.
De grootste verandering voltrok zich op het gebied van de
landclassificatie, waarover Prof. Edelman eind 1948 een artikel
schreef in het Landbouwkundig Tijdschrift. Onder landclassificatie
moet worden verstaan het indelen (classificeren) van land, naar
zijn geschiktheid cultuurgewassen voort te brengen.
Het standpunt van de Stichting voor Bodemkartering is, dat
de indeling van de grond moet geschieden aan de hand van de
groei van de gewassen. Aan de ene kant leert men dus de eisen
kennen, welke een gewas aan de grond stelt voor een optimale groei,
aan de andere kant kan men een bepaalde grond beoordelen naar
de mogelijkheden welke hij biedt om bepaalde gewassen of groepen
van gewassen voort te brengen. Het wordt tot de taak van de
bodemkundigen gerekend, hiervan nauwkeurig studie te maken en
de resultaten daarvan vast te leggen. Dit classificeren is geen ge
makkelijke taak, omdat men . niet alleen de bodem, doch ook alle
teelten dient te kennen, vandaar dat bij de landclassificatie nauw
wordt samengewerkt met de Voorlichtingsdiensten en Instituten die
op het gebied van de gewassen vaak een rijke ervaring hebben.
De belangstelling voor de landclassificatie groeit en het zou
zeer goed mogelijk kunnen zijn, dat de landclassificatie in de toe
komst veel belangrijker wordt dan de bodemkartering, ofschoon
aan de eerste de laatste moet vooraf gaan.
Teneinde de kwaliteit van de bodemtypen en bodemseries na
te kunnen gaan in verband met hun mogelijkheden voor de land
en tuinbouw, is het nodig over exacte gegevens te beschikken. In
elk bodemkundig rapport kan men dan ook wat over de opbreng
sten en de mogelijk geachte opbrengsten lezen. Over de verschil
lende wijzen, waarop men hierbij te werk kan gaan, zal hier niet
worden gesproken. Bij diverse onderzoekingen is echter wel zeer
duidelijk gebleken, dat de gemeten opbrengstgegevens vaak op een
lager niveau liggen, dan de mogelijke opbrengsten, die men kan
meten op prima geleide bedrijven, waarvan het land in een optimale
toestand verkeert en ook wordt gehouden.
De kennis, die op deze wijze van de Nederlandse Landbouw
wordt opgedaan, neemt zeer snel toe en men verbaast zich telkens
wieer, dat op heel veel plaatsen nog lang niet die opbrengsten wor
den bereikt, die mogelijk zijn. Daarnaast is het ook wel duidelijk
gebleken, dat er gronden zijn, waarop men slechts bescheiden resul
taten kan behalen, ook al probeert men op alle mogelijke manieren
verbetering in de bestaande bodemtoestand te brengen. Herhaal
delijk leidt dit tot de conclusie, dat het eigenlijk niet is verant
woord op dergelijke gronden landbouw uit te oefenen. In het bij
zonder geldt dit voor verschillende hoge, droge, jonge ontginnings
zandgronden. zodat de gedachte opkomt, of in Nederand niet te
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veel ongeschikte gronden zijn ontgonnen en of het niet beter is
deze te bebossen.
Aan de andere kant worden er vaak gronden aangetroffen,
die door verandering van de waterhuishouding van het landschap
langzamerhand gaan verdrogen, waardoor zij als cultuurgrond
aanmerkelijk in waarde zijn gedaald. Er zouden nog meer factoren
zijn te noemen, die een blijvende achteruitgang van de bodem ver
oorzaken.
Het wekt geen verwondering, wanneer velen zich ernstig
ongerust maken over de achteruitgang van de cultuurgronden van
Nederland. Niet alleen in ons land, doch ook in het buitenland gaat
men zich op deze vraagstukken bezinnen, Prof. Dr C. H. Edelman
heeft in het bijzonder de sociale en economische aspecten bekeken
en hij hêeft zijn gedachten hierover vastgelegd in een boek getiteld:
„Sociale en Economische Bodemkunde" dat in de herst van 1949
het licht zal zien.
In het onderwijs worden de resultaten van de bodemkartering
met graagte geïntroduceerd. Alle leraren in het vak „Kennis van
de Grond" van het Middelbaar Land- en Tuinbouwonderwijs
kregen in September 1948 een speciale cursus in de bodemkunde,
teneinde met de nieuwere inzichten en de nieuwste resultaten op
de hoogte te geraken.
Zo staat de bodemkunde van Nederland aan het begin van het
jaar 1949 midden in een snelle ontwikkelingsgang. Niemand kon
enkele jaren geleden vermoeden welke resultaten de bodemkar
tering zou opleveren en welke gevolgen deze zouden hebben. Ook
thans is het niet mogelijk te zeggen welke veranderingen zich in
de komende jaren zullen voltrekken. Het is echter wel duidelijk,
dat zich in een snel tempo een proces ontwikkelt dat blijvend zijn
stempel zal drukken op de landbouw van Nederland en daarnaast
ook op vele andere takken van bedrijf.
Summary
Soil maps having already been made of a few small areas in
previous years, the Soil Survey Instiute did not start working on
a larger scale until 1945—1946. The first results of the examination
have now been published. A distinct progress in the work is noti
ceable. Interest continues to increase. The knowledge of the soil
condition of the Netherlands is getting greater and greater. During
the past years mapping took place in all parts of the country. In
addition to detailed soil maps on a scale of 1: 10.000, it is especially
pedological general soil maps on a scale of 1: 25.000 that are being
made. The object is to compile a general soil map of the whole
country. This is preceded by a detailed study of different areas.
Different methods of soil survey are being tested. During the last
few years the work has been carried on with great success for
horticulture, planology, land-valuation, and land-classification. As
regards land-classification much support has been received from
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experts of the Agricultural and Horticultural Enlightenment Ser
vices and Institutes.
Special attention is being paid to collecting data concerning
the highest possibe yields of the crops on different soils.
More and more attention is being bestowed on the social and
economical aspects of soil survey.
In a few years' time soil survey has developed quickly and
there is every appearance that also in the next few years important
results will be obtained.
2.

OVER ARME GRONDEN IN WEST-EUROPA
EN IN DE TROPEN
Poor Soils in Western Europe and in the Tropics

door/by Prof. Dr C. H. Edelman en Ir J. A. van Beukering
overgenomen uit: Landbouwkundig Tijdschrift 60, 3/4, 1948
Het begrip bodemvruchtbaarheid
Het begrip bodemvruchtbaarheid kan verschillend worden ge
definieerd. Een eenvoudige — zij het ook onvoldoende omschrijving
zou kunnen zijn: het vermogen van de bodem om planten te kunnen
voortbrengen !). Een typisch voorbeeld van een zeer vruchtbare
grond in Nederland is de recente zeeklei. Op jonge poldergronden
kan men jaren achtereen zeer hoge opbrengsten van allerlei ge
wassen verkrijgen zonder enige bemesting. Na omstreeks een halve
eeuw beginnen de opbrengsten te verminderen: de natuurlijke
vruchtbaarheid van de bodem gaat achteruit. Oudere poldergron
den zijn van nature minder vruchtbaar dan jonge, maar de opbreng
sten op vele van deze gronden kunnen door middel van bemesting
op een zeer hoog niveau gehandhaafd blijven. De grond is minder
rijk geworden en de landbouw op bemesting aangewezen, maar de
productiviteit van de gronden is onder de voor ons land geldende
bedrijfsomstandigheden hoog.
Bodemvruchtbaarheid onder Nederlandse omstandigheden
Men ziet uit het bovenstaande reeds, dat de weergegeven
definitie van het begrip bodemvruchtbaarheid onbevredigend is.
Onder Nederlandse omstandigheden is een grond vruchtbaar, in
dien hij goede opbrengsten kan geven, eventueel onder de voor
waarde, dat de bemesting is verzekerd. Dit betekent, dat arme
gronden onder Nederlandse omstandigheden productief en zelfs
zeer productief kunnen zijn. Men voelt thans de tegenstelling tussen
rijke en arme gronden als verouderd aan. Zij dateert uit de tijd, dat
bemesting nog slechts op beperkte schaal, n.l. als stalmest, mogelijk
1)
Geen enkele grond is vruchtbaar, indien het klimaat niet geschikt is voor
plantengroei. Teneinde niet bij voortduring in herhalingen te vervallen, wordt in
het vervolg stilzwijgend verondersteld, dat het klimaat voor de plantengroei geen
belemmerende factor vormt.
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was en die tijd ligt, voor zover het Nederland betreft, reeds lang
achter ons.
De intrede van de kunstmest in het normale landbouwbedrijf
heeft de waardering van de gronden totaal gewijzigd. Gronden, die
vroeger met geen mogelijkheid konden worden beteeld, zoals de
heidevelden, zijn thans productief en van andere gronden is de
geringe productiviteit door het gebruik van kunstmest zeer toe
genomen.
Enkele van de beste Nederlandse cultuurgronden zijn van
nature arm of zeer arm, maar het zou niemand thans invallen,
deze gronden onvruchtbaar te noemen. Het bloembollengebied is
een voorbéeld van een streek met gronden, die van nature uiterst
arm zijn. Zij bestaan tot op grote diepte uit zuiver duinzand en van
nature is een dergelijke grond niet in staat cultuurplanten van enige
waarde voort te brengen. Het is echter slechts de chemische vrucht
baarheid, die ontbreekt. Aan alle andere voorwaarden, die de groei
van planten ten gunste kunnen beïnvloeden, is in deze gronden op
bijkans ideale wijze voldaan. Het gevolg is dan ook, dat deze arme
duinzanden voortreffelijke cultuurgronden zijn, indien de gebruiker
kan beschikken over in dit geval aanzienlijke hoeveelheden orga
nische en anorganische mest en dat deze gronden de duurste zijn
van alle Nederlandse cultuurgronden.
Een ander, zeer bekend voorbeeld van arme en toch zeer goede
cultuurgronden wordt gevormd door de veenkoloniale gronden, ook
wel dalgronden genoemd. Gelijk bekend, bestaan deze gronden uit
brokken bolster, weinig verweerd mosveen, rustend op zand en be
dekt door een dunne bouwvoor, bestaande uit een mengsel van ver
aard veen en zand. Landbouw is op deze gronden alleen mogelijk,
indien zwaar wordt gemest. Vroeger dreef de landbouw in de
Veenkoloniën op stadscompost, vooral afkomstig uit de stad
Groningen, thans voornamelijk op kunstmest. De dalgronden
leveren recordopbrengsten van enkele gewassen en de streek vormt
een bloeiend landbouwgebied. Het is in strijd met het huidige
spraakgebruik van het woord vruchtbaarheid om deze gronden on
vruchtbaar te noemen, zij het ook, dat hun vruchtbaarheid berust
op een voorwaarde, die buiten de grond zelf is gelegen.
Feitelijk moeten al onze zandgronden tot de arme gronden
worden gerekend. Op deze gronden was de mestvoorziening
eeuwenlang de beperkende factor en eerst de kunstmest heeft de
werkelijke waarde van onze zandgronden doen uitkomen.
Al deze voorbeelden kunnen dienen om duidelijk te maken, dat
het begrip bodemvruchtbaarheid onder Nederlandse omstandig
heden niet meer slaat op de tegenstelling tussen rijke en arme gron
den. Alleen die gronden heten nog onvruchtbaar, waarop met
behulp van de huidige landbouwtechniek geen aan redelijke eisen
voldoende gewassen kunnen worden verkregen. Onder Neder
landse omstandigheden is het dan ook juister te spreken van goede
en slechte gronden en niet van rijke en arme.
Is een goede grond tevéns rijk, dan betekent dit, dat de kost
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prijs van de gewassen op zulk een grond lager is dan op een over
eenkomstig goede, maar armere grond, aangezien de bemesting
uiteraard kosten met zich mede brengt. Indien de overige omstan
digheden gelijk zijn, heeft de rijkere grond een hogere pachtwaarde
dan de armere. De rijkdom van een grond verschaft als het ware
de eigenaar een premie, maar meer niet. Uit het oogpunt van
bodemproductie echter behoeft tussen rijkere en armere gronden
geen principieel verschil meer te bestaan.
Het verschil tussen rijke en arme gronden wordt door de
huidige landbouwtechniek overbrugd, het verschil tussen goede en
slechte gronden niet. De grondverbetering beoogt slechte gronden in
goede, althans betere, te veranderen, maar veelal is dit slechts
mogelijk ten koste van aanzienlijke uitgaven en er zijn in Nederland
nog tal van slechte gronden, die niet dan met exhorbitante kosten
in redelijke cultuurgronden kunnen worden veranderd. Men denke
b.v. aan onze dorre stuifzanden. In het algemeen zijn wij niet bij
machte te droge gronden te verbeteren, althans niet, indien daarbij
de rentabiliteit van de kunstwerken in het oog moet worden ge
houden.
Het voornaamste verschil tussen goede en slechte gronden ligt
niet in de chemische eigenschappen van de grond, voor zover die
op de plantenvoedende bestanddelen betrekking hebben, maar in
de physische eigenschappen. Heeft men de plantenvoeding door mid
del van de bemesting in de hand, dan is het voornamelijk de water
en luchthuishouding van de gronden, die huri voortbrengend
vermogen bepaalt. Is de grondgesteldheid zodanig, dat de planten
gedurende het gehele seizoen over voldoende vocht kunnen be
schikken, zonder dat wateroverlast met het daarmede gepaard
gaande zuurstofgebrek in de grond optreedt, dan moet de grond
als zeer goed worden aangemerkt. De door ons in het bovenstaande
aangeduide zeer waardevolle, zij het ook van nature arme gronden:
de bloembollengronden en de veenkoloniale gronden zijn, afgezien
van plaatselijke uitzonderingen, gekenmerkt door een nagenoeg
ideale water- en luchthuishouding en dat is de reden, dat zij zo
uitstekende cultuurgronden vormen.
De zandgronden, die wij eveneens kort bespraken, zijn in hun
physische eigenschappen zeer verschillend. Soms is hun lucht- en
waterhuishouding zeer goed en zijn zij zeer productief. Talrijke
andere zandgronden lijden aan een water-tekort en hun productie
niveau ligt dan ook veel lager dan dat van de goede zandgronden.
Weer andere zandgronden zijn door periodiek optredende overlast
van water gekenmerkt, soms gepaard met tekort aan water in de
zomer. Ook dit zijn slechte gronden, die echter vaak verbeterd
kunnen worden, zij het ook soms ten nadele van de waterhuis
houding van hoger gelegen zandgronden.
Aangezien de voornaamste physische eigenschappen van een
grond zeer wel in het veld kunnen worden beoordeeld, legt de
bodemkartering zich in Nederland voornamelijk toe op de studie
en de kartografische voorstelling van de voornaamste verschillen
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in physische geaardheid van de gronden, gerekend over het gehele
bodemprofiel. Een andere tak van de bodemkunde, de bemestings
leer, draagt de verantwoording voor de verzorging van het onder
zoek van de chemische bodemtoestand, voornamelijk in verband
met de plantenvoeding. Immers de plantenvoeding moet verzekerd
zijn, wil het onderscheid tussen goede en slechte gronden, zoals wij
dit in het bovenstaande schematisch ontwikkelden, uit landbouw
kundig oogpunt verantwoord zijn. Onder Nederlandse omstandig
heden is een hoog niveau van de bemestingsleer en de mogelijkheid
van algemene toepassing van de bemesting conditio sine qua non
voor het moderne profiel-onderzoek en de bodemkartering.
Bodemvruchtbaarheid in tropische gebieden
Gradueel doch niet principieel anders is de situatie in andere
landen, waaronder de tropische gebieden en ook Indonesië. Ook
aldaar kent men rijke gronden, waarop de landbouw zonder speciale
bemesting hoge opbrengsten vermag te krijgen. Het zijn vooral de
jong-vulkanische gronden (asgronden), die onder invloed van het
warme en vochtige klimaat snel verweren en eeuwenlang in staat
zijn de planten van de nodige anorganische voeding te voorzien.
Worden dergelijke gronden op gepaste wijze bevloeid en is daar
mede het risico van droogte weggenomen, dan zijn de jong-vulka
nische gronden een bijna onuitputtelijke bron van grote hoeveel
heden rijst en andere landbouwproducten, die zonder speciale
bemesting kunnen worden geoogst. De ontzaglijke dichtheid van de
bevolking in een gebied als dat van de Merapi op Java zou een
voudig ondenkbaar zijn zonder de grote natuurlijke vruchtbaarheid
vaii de gronden. In de literatuur kan men bijna lyrisch aandoende
lofzangen op de kwaliteiten van de jong-vulkanische gronden
vinden en wie zou deze rijke en ook vaak physisch goede gronden
anders dan zeer gunstig willen beoordelen?
Hoe belangrijk deze jong-vulkanische gronden ook zijn en hoe
waardevol een jong-vulkanische inslag in andere gronden ook is,
het totale oppervlak van dergelijke rijke tot zeer rijke gronden is
beperkt en uitgestrekte delen van onze aardkorst moeten het stellen
zonder jong-vulkanische of andere van nature rijke gronden. De in
de tropen meest verbreide groep van gronden, de laterische gron
den, is zeer in het algemeen gekenmerkt door hoge ouderdom en
een zeer geringe natuurlijke rijkdom en er is dan ook geen sprake
van, dat op deze gronden zonder speciale bemesting redelijke op
brengsten van cultuurgewassen kunnen worden verkregen.
Wanneer oude uitverweerde gronden worden ontgonnen,
veelal uit oerbos, lijkt hun vruchtbaarheid altijd groter dan zij in
werkelijkheid is. Eeuwenlang heeft het oerbos plantenvoedsel ver
gaard en „opgespaard" in de humusrijke bovengrond. De blad- en
takafval en de resten van afgestorven planten voeren een deel van
de door de planten uit de grond opgenomen stoffen weer naar de
grond terug, waarna deze opnieuw kunnen worden opgenomen. Het
oerbos kan in evenwicht zijn met een geheel uitverweerde grond,
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waarbij de totale hoeveelheid plantenvoedsel in circulatie is. Wordt
het eeuwenoude bos gekapt, dan kan de grond bij analyse heel
aardige chemische vruchtbaarheidscijfers vertonen, terwijl de veelal
humusrijke bovengrond eveneens goede verwachtingen wekt. Gaat
men op deze grond iets verbouwen, dan profiteert men enige jaren
van deze „oerbos-vruchtbaarheid", maar is deze eenmaal opgeteerd,
dan resteert een rode, steriele grond, die totaal onvruchtbaar is.
De „ladangbouw" (Beukering, 1947) is aan deze stand van
zaken aangepast. Nadat het bos is gekapt en de losse bosgrond
enige jaren is bebouwd, kapt men weer een ander stuk bos en laat
het eerste terrein weer aan de natuur over. Op deze wijze krijgt
de grond gelegenheid weer enigszins in vruchtbaarheid toe te
nemen, een verschijnsel, waarop wij nog terug komen. Na een
rondgang, die tot 25 jaar kan duren, komt de ladangende land
bouwer weer op het eerste terrein terug enzovoorts.
Het regeneratieproces betreft uiteraard in de eerste plaats de
stikstof, die in de organische resten van de nieuwe vegetatie enigs
zins wordt opgehoopt, terwijl er ook humus wordt gevormd, maar
men kan zich afvragen, hoe een arme uitverweerde en geladangde
laterietgrond gedurende de rustperiode nog anorganisch planten
voedsel kan vergaren; immers de grond zelf bevat nagenoeg niets »
cn de voortgaande verwering kan ook niéts meer bijdragen, aan
gezien alle verweerbare bestanddelen, die als anorganisch planten
voedsel kunnen dienen, reeds lang zijn verdwenen. Bij dergelijke
zeer arme gronden doen zich echter enige vruchtbaarheidsfactoren
voor, die bij rijkere gronden de moeite van het beschrijven niet
lonen en die dan ook zelden zijn beschreven. Daar is allereerst het
regenwater, dat niet zuiver is, maar enig zeezout bevat. Aan dit
zout, het zogenaamde „cyclische zout", komt een grote theoretische
betekenis voor de kennis van de aarde toe. Het brengt ook op ver
van de zee gelegen plaatsen kleine hoeveelheden anionen en kationen, die voor de plantengroei onontbeerlijk zijn. In het algemeen
kan deze hoeveelheid worden geschat op ongeveer 20 kg zout per
jaar en per hectare. De samenstelling van het cyclische zout kan
variëren, maar gewoonlijk overheerst het NaCl, terwijl voorts het
MgS04 van belang kan zijn. Kleine hoeveelheden van andere
elementen, zoals calcium, kalium, stikstof, jodium en borium, enz.
zijn ook steeds aanwezig. De totale hoeveelheid is klein en op be
meste of rijke cultuurgronden natuurlijk van geen practisch belang.
Maar een oerbos spaart deze jaarlijkse winst aan plantenvoedsel
zorgvuldig op en na tientallen jaren of eeuwen zijn het niet meer
tientallen, maar honderden en duizenden kilogrammen per hectare
geworden, die er toe bijdragen, dat de vruchtbaarheidsanalysen
van oerbosgronden een goed figuur maken.
Een tweede omstandigheid, die arme natuurgronden van enig
plantenvoedsel kan voorzien, is de horizontale verspreiding van
minerale stoffen door dieren. Men denke b.v. aan grote zoogdieren
zoals olifanten, die hun voedsel opnemen op plaatsen, waar de
natuur het hun verschaft, maar die hun uitwerpselen verliezen, waar
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het toevallig uitkomt. Minder opvallend is het materiaal-transport
door kleinere organismen, zoals insecten, die echter door hun aantal
de geringheid van hun individuele bijdragen aan het proces ruim
schoots goed maken. Het aangeduide verschijnsel leidt tot een
egalisatie van de bodemvruchtbaarheid, welke in het algemeen ten
nadele van de rijkere en ten voordele van de armere gronden
strekt. Op de lange duur, onder de omstandigheden van het oerbos,
mag de uitwierking van de invloed van dieren op de vruchtbaarheid
van oerbosgronden stellig niet worden onderschat.
De twee besproken processen dragen niet alleen bij tot een
beter begrip van het verschijnsel van de oerbosvruchtbaarheid,
maar kunnen ook dienen als verklaring voor de regeneratie van
geladangde terreinen gedurende de rustperiode.
De ladangende landbouwer moet na zijn oogst geduldig wach
ten tot de trage natuurlijke processen lang genoeg hebben gewerkt
om het geringe producerend vermogen van de gronden weer op
het minimale peil te brengen, dat nodig is om althans een bescheiden
oogst te verkrijgen.
Het vraagstuk van de braakperiode heeft nog geheel andere
zijden, zoals de vaak aanzienlijke en zeer schadelijke bodemerosie,
die veelal gaat ten koste van de bovengrond, het meest waardevolle
deel van een oerbosgrond, maar het was slechts onze bedoeling "te
wijzen op de beperktheid van de mogelijkheden van de landbouw
op arme gronden, tengevolge van de schaarste aan minerale voe
dingsstoffen.
Op daarvoor geschikte terreinen is de bevloeiing één der mid
delen om de vruchtbaarheid van de gronden te verhogen. De
bevloeiing dient voornamelijk om de planten van zoveel water te
voorzien, dat het risico van droogte wordt weggenomen. Bevloeiingswater bevat echter één en ander in oplossing, soms weinig,
soms veel stoffen, die voor de plantenvoeding van belang zijn, soms
ook schadelijke bestanddelen, welke laatste groep verder buiten
beschouwing zal worden gelaten. Ook het slib, dat met het bevloeiingswater meekomt, kan de vruchtbaarheid van de gronden
verhoogen. Dit slib kan bovendien grote invloed hebben op de
physische eigenschappen van de gronden, een feit, dat onder alle
omstandigheden een vraagstuk vormt, dat alle zorg verdient. De
bijkomstige invloed van de stoffen, die door het bevloeiingswater
worden meegebracht, kan groot zijn en het succes van de be
vloeiingswerken in hoge mate bevorderen. De mestvrije landbouw
op arme gronden is nu eenmaal op de natuur zelf aangewezen en
het bevloeiingswater speelt dan ook een soortgelijke rol als het
regenwater met zijn cyclisch zout. Slechts is de samenstelling van
het bevloeiingswater veelal gunstiger dan die van het wel heel erg
arme regenwater en zo gelukt het dus vaak op bevloeide arme
gronden een mestvrije landbouw in stand te houden, zij het ook,
dat daartoe soms buitensporige hoeveelheden bevloeiingswater
noodzakelijk zijn, een consequentie, waarop wij nog terug komen.
In een mestvrij of mestarm landbouwstelsel is de betrekkelijke
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chemische rijkdom de voornaamste eigenschap van de gronden. De
mogelijkheden van de landbouw worden bepaald door de natuur
lijke vruchtbaarheid van de gronden, alsmede door de mate, waarin
deze door kunstgrepen, zoals bevloeiing, kan worden verhoogd.
Voor arme gronden zijn de mogelijkheden veelal miniem. Zij blijven
wildernis of dragen de armelijke ladangbouw en de vooruitzichten
van dergelijke gebieden en hun bewoners zijn in feite weinig roos
kleurig.
Men ziet het verschil met West-Europa, waar de natuurlijke
chemische vruchtbaarheid van de gronden het karakter draagt van
een premie voor de landeigenaar en waar de geschiktheid van de
gronden voor de landbouw in hoofdzaak wordt bepaald door de
physische eigenschappen van het bodemprofiel.
Alvorens ons betoog te vervolgen moeten wij een ogenblik stil
staan bij de vraag, waarom de kunstmest in tropische gebieden met
arme gronden zo weinig ingang heeft gevonden. Is het gebruik van
kunstmest onder dergelijke omstandigheden rendabel? Tal van
bemestingsproeven hebben overduidelijk aangetoond, dat aanzien
lijke verhogingen van de opbrengst van allerlei gewassen gemak
kelijk kunnen worden verkregen. Op de lateritische gronden levert
de voorziening van de gewassen met phosphaten zekere moeilijk
heden, aangezien oplosbare phosphaten door ijzerrijké gronden
gemakkelijk worden neergeslagen en voor de plant ontoegankelijk
worden, maar de bemestingsleer heeft deze moeilijkheden over
wonnen. Men bereikt thans goede resultaten door het gebruik van
fijngemalen phosphaat, dat bovendien het voordeel heeft goedkoop
te zijn. Men behoeft dan ook niet te twijfelen aan het succes van
het gebruik van kunstmest op armé lateritische gronden.
Van veel belang is uiteraard de prijs van de meststoffen. Er
zijn tropische landen, waar de kunstmest alleen te koop is tegen
hoge prijzen. Er is echter geen reden, waarom de prijs van kunst
mest in de tropen in een onredelijke verhouding zou moeten staan
tot de kosten van productie en transport.
Maar ook daar, waar de prijs een rendabel gebruik van kunst
mest geenszins in de weg staat, vindt men de mestloze armelijke
landbouw, die zich richt op de vaak zo geringe natuurlijke che
mische vruchtbaarheid van de gronden, zodat de verklaring van de
bestaande toestand in.het algemeen niet in de eigenlijke rentabiliteit
van de bemesting moet worden gezocht.
Vergelijking met West-Europa, vóór het gebruik wan kunstmest
In dit verband is het interessant, een vergelijking te treffen
met de toestanden in West-Europa, toen daar het gebruik van
kunstmest op arme gronden in zwang kwam. Ook daar was dé
rentabiliteit van de bemesting geen vraagstuk, aangezien de resul
taten van de kunstmest in betrekking tot de kosten vaak verbluf
fend waren. Wel waren de Europese landbouwers op de arme
gronden zeer arm in geld; in de tropen komt daar nog bij, dat de
landbouwers ook arm in grond zijn. In ons land zou de kunstmest
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op arme gronden niet in gebruik gekomen zijn, indien ze contant
had moeten worden betaald. Het bemestingsvraagstuk op arme
gronden was destijds in eerste instantie een crediet-vraagstuk. Kon
de kunstmest achteraf worden betaald uit de toegenomen productie,
zo resteerde voor de landbouwer het zuivere overschot in geld, dat
zijn welvaart deed toenemen en hem op de duur enige kapitaal
kracht verschafte. Zijn credietwaardigheid was dan zo toegenomen,
dat het crediet geen vraagstuk meer vormde en de bemesting van
een zuiver rentabiliteits-standpunt uit kon worden bekeken.
Waarom is de inheemse landbouw mestloos?
Men kan de vraag stellen, waarom in een land als Indonesië,
waar het Nederlands bestuur bepaaldelijk een actieve welvaartspolitiek heeft gevoerd, de inheemse landbouw toch in hoofdzaak
mestloos is gebleven. De vraag is vooral dringend voor Java, aan
gezien dit eiland rijk is aan natuurlijke phosphaten, die alleen ge
malen en getransporteerd behoeve te worden om te worden ge
bruikt. Er zijn dus geen hoge zeevrachten nodig en de exploitatie
van de Java-phosphaten kan geschieden zonder dat daartoe grote
investaties van kapitaal noodzakelijk zijn. De voorwaarden voor
een uitgebreid gebruik van phosphaat op Java lijken dus gunstiger
dan elders. Er bestaat ook een volkscredietwezen, dat in principe
in staat is, de financiering van het phosphaatgebruik te verzorgen.
Dat deze organisatie niet afwijzend staat tegenover het landbouw
krediet kan hieruit blijken, dat wel de aankoop van goed zaaizaad
wordt gefinancierd. Nu is het gebruik van goed zaaizaad stellig
bevorderlijk voor het verkrijgen van betere economische resultaten
in de landbouw, maar het is duidelijk, dat het bemestingsvraagstuk
toch zeker niet van minder brede allure is dan het zaaizaadvraagstuk. Waarom dan wel de voorziening met zaaizaad en niet die met
kunstmest gesteund?
We raken hier een kwestie, welke voor Java diep ingrijpt in
de structuur van de landbouw. Ongetwijfeld is ook voor Java het
kunstmestgebruik in zekere mate een kwestie van credietverstrekking, doch het wil ons voorkomen, dat het probleem hier dieper
ligt en een meer complex karakter draagt.
Het vorkapitalistische principe
Wij zouden deze aangelegenheid voor Java en zelfs voor
geheel Indië willen zien tegen de achtergrond van wat professor
Boeke (1940) noemt het vóórkapitalistische principe, volgens het
welk de oosterse samenleving zich heeft ontwikkeld en waarvan
de kenmerken o.m. zijn, dat de arbeid de grondslag is van de
productie en de directe bevrediging van eigen behoeften het doel,
waarbij voorts het gezin zowel de basis vormt voor de omvang
der productie als voor die der consumptie en het bedrijf niet
duidelijk van de huishouding is gescheiden.
Onder deze omstandigheden heeft zich een stand van voor
namelijk kleine boeren gevormd, producerend voor eigen behoeften.
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Bevolkingsaanwas werd aanvankelijk opgevangen door in cultuur
neming van nieuwe gronden, naderhand door verhoogde arbeidsaanwending op de in cultuur zijnde gronden, hetgeen leidde tot
verhoging van de occupatie. De aard van het productie-proces ver
anderde daarbij niet; een klein stukje grond en de eigen arbeid
bleven nagenoeg de enige beschikbare productiefactoren. Aldus
beklemd in zijn productiemogelijkheden is het bedenkelijk te zien,
hoe in de laatste decennia Java (en Madoera) zijn bevolkingsaan
was •— bij een in calorieën-waarde gelijkblijvend, doch naar kwali
teit in feite minder waardevol wordend menu — slechts voor circa
4 % heeft kunnen opvangen door uitbreiding van bouwvelden en
dit voor 96 % heeft moeten doen door verhoging van de occupatie,
welke in die tijd van ruim 100 % op bijna 140 % werd gebracht en
die theoretisch tot circa 185 % zal kunnen worden opgevoerd. Dit
laatste betekent, dat er dan circa 60.000.000 zielen kunnen worden
gevoed op basis van het huidige of wellicht nog enigszins armelijker menu; het betekent echter ook, dat er bij deze maximum
occupatie nog niets aan de bedrijfsgrondslag zal zijn veranderd
en dat men in feite niets anders heeft gedaan dan het trekken van
een nog grotere wissel op de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
Het bedrijf blijft daarbij het kleinbedrijf van voorheen, beklemd in
zijn grondruimte en daarmede beperkt in zijn arbeidsbehoefte, be
klemd in zijn mogelijkheden tot arbeidsverdeling, tot vruchtwis
seling, tot veehouderij, om van de mogelijkheden van kapitaalsaan
wending maar niet te spreken.
De consequentie van dit alles is, dat het peil der behoeftebe
vrediging minimaal is, de waardering van directe levensbehoeften
in abnormale verhouding staat tot die van toekomstige, de rente
standaard in eigen samenleving abnormaal hoog wordt (men be
taalt b.v. geleend zaaizaad met het dubbele, d.i. 100 % rente per
half jaar, terug) en het profijt van eventueel verstrekte bedrijfscredieten onverbiddelijk in consumptie gaat, met als gevolg, dat
de credietnemer door simpele credietverlening niet credietwaardiger
wordt. Voor Java is dus het kernpunt der moeilijkheden ten aan
zien van de toepassingen van bemestingen meer in het bedrijfsstelsel gelegen en kan credietverlening niet los hiervan worden
gezien.
Dit maakt de oplossing van het vraagstuk der bodemrijkdom
uiteraard niet eenvoudig. Partieel kan men hieraan weinig doen.
Onder de huidige omstandigheden kan men slechts met succes tot
een intensivering geraken welke practisch geen kapitaalsuitgaven
vordert. Men komt dan tot maatregelen als zaaizaadverbetering,
selectie of verbeterde cultuurmethoden, waarbij het op arbeidsintensivering aankomt en waarmede ook zeer zeker successen zijn
behaald. Voor bodemverbetering ziet men gaarne uit naar hetgeen
irrigatie — zijnde een investatie, waarvan de lasten als regel door
het Gouvernement worden gedragen — in dit opzicht zou kunnen
doen.

2
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De 'bemestende invloed van 'het be vloeiing swat er
Wij merkten reeds op, dat de activiteit van het Gouvernement
ten aanzien van de bevloeiing in hoge mate is beïnvloed door de
nevenbestanddelen van het bevloeiingswater. De phosphaatkwestie
speelt in deze bevloeiingspolitiek een grote indirecte rol. Het feit
dat de landbouw mestloos of mestarm moest blijven, heeft aan
leiding gegeven tot de neiging, zoveel mogelijk water op het land
te brengen, soms een veelvoud van de hoeveelheid, nodig om het
droogterisico te overwinnen. In deze ontwikkeling ligt iets scheefs.
In physisch opzicht gaat de kwaliteit van de gronden door het
bevloeiingswater in het algemeen achteruit. De regel moet dan ook
zijn, niet meer bevloeiingswater te gebruiken dan strikt noodzakelijk
is, hetgeen trouwens ook het goedkoopst is. Alleen terwille van
de bemesting, die het Gouvernement ook wel getracht heeft bij
wijze van voorraadsbemesting met natuurphosphaat te verschaffen,
is men overgegaan tot het toedienen van veel te veel bevloeiings
water.
Een soortgelijk verschijnsel doet zich voor bij het beoordelen
van kolonisatiegebieden. In het algemeen heeft men gezocht naar
bevloeibare gebieden, waarop een mestloze tot mestarme landbouw
mogelijk werd geacht. Men heeft dus gezocht naar terreinen met
minstens zoveel chemische vruchtbaarheid, dat men, desnoods met
zeer veel bevoeiingswater, tot een redelijke plantenvoeding kon
komen. Ook deze ontwikkeling is kostbaar voor het Gouvernement
en weinig bevredigend uit bodemkundig oogpunt.
In het bovenstaande is voornamelijk over de phosphaten ge
sproken, maar voor het kalium bestaan thans ook vooruitzichten
(Penders, 1941). Het stikstofvraagstuk is meer ingewikkeld maar
in principe niet zo urgent, als dat van de minerale voedingsstoffen,
in het bijzonder het phosphaat.
Het bodemkundig onderzoek door het Gouvernement in Indo
nesië is geheel op de mestarme landbouw gericht. Hoewel het
onderzoek veelzijdig is, worden de gronden tenslotte vooral be
oordeeld naar hun chemische vruchtbaarheid. De minerale reserve
van de gronden, het onverweerde gedeelte van de bodembestand
delen, ondervindt onder deze omstandigheden terecht zeer veel
aandacht. Men neemt minder gunstige physische eigenschappen
voor lief, waar de mineralogische en chemische eigenschappen een,
zij het ook bescheiden, belofte inhouden. In Indonesië en andere
tropische landen valt de slagschaduw van het onopgeloste vraag
stuk der kunstmestvoorziening over het gehele bodemkundige
onderzoek.
Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk voldoende
profijt te trekken van arme gronden met gunstige physische eigen
schappen. Er zijn lateritische gronden met een ongunstige opbouw
van het bodemprofiel waarin ondoorlatende, soms zelfs zeer harde
lagen worden aangetroffen, die een hindernis vormen voor de
beweging van het water in de grond. Maar de lateritische gronden
hebben toch zeer vaak gunstige physische eigenschappen, een
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mooie kruimelige structuur tot vaak grote diepte. Indien dergelijk
land op de jüiste wijze wordt bemest, kunnen vele gewassen een
uitmuntende opbrengst leveren, veel hoger dan op de, physisch
vaak slechte, maar chemisch iets rijkere gronden, die thans, nood
gedwongen, worden geprefereerd.
Europese grootbedrijven in Indonesië
Hoe anders is de ontwikkeling van de Europese groot
bedrijven! Zij kennen niet de moeilijkheden van de bedrijf sbeklemming, die zo ernstig zijn voor de inheemse landbouwer. Zij zijn
reeds lang overgegaan tot het gebruik van kunstmest, althans indien
deze niet over te grote afstanden moet worden aangevoerd en zij
.hebben reeds lang geleerd, dat onder hun omstandigheden een
armere, maar physisch goede en diepe grond de voorkeur verdient
boven een rijkere, maar slechtere grond. Hun beoordeling van het
land gaat steeds meer in de richting van die van West-Europa,,
waarbij de physische eigenschappen van de grond zwaarder tellen
dan chemische, al spreekt het vanzelf dat een rijkere grond aan
trekkelijker is dan een arme, indien de overige eigenschappen gelijk
zijn.
Transformatie van de inheemse landbouw
Het ligt voor de hand, dat de inheemse landbouw het voor
beeld van de Europese cultuur slechts zal kunnen volgen, indien
zijn landbouwbedrijf zodanig kan worden opgesteld, dat het uit
zijn beklemmingen wordt verlost en dat het als gevolg daarvan
voor kapitaalsinvestaties vatbaar wordt en credietwaardig zal zijn.
Men zal dit moeten vinden in. vergroting van de bedrijfsgrondslag,
Waarbij per bedrijf een aanmerkelijk grotere grondruimte beschik
baar zal moeten komen, een grondruimte, welke voor Java en
Madoera wellicht het 5-voudige van de tegenwoordige zal moeten
bedragen. Hiermede zouden de belemmeringen zijn opgeheven; het
bedrijf zou meer gelegenheid tot arbiedsaanwending en goede
mogelijkheden tot arbeidsverdeling bieden; vruchtwisselingsschema's zouden met succes kunnen worden ingevoerd; vee zou in
ruime mate als werkvee en als mestproducent in het bedrijf kunnen
worden opgenomen. Daarmede zou dan tevens een eerste grond
slag voor bemesting zijn gelegd en een eerste overbrugging van
het contrast „arme gronden .— rijke gronden" zijn verkregn. Een
dergelijk bedrijf produceert werkelijke overschotten, kan aanwen
ding van krachtvoer en kunstmest dragen en schept ook, en in
niet onbelangrijke mate, werkgelegenheid buiten de landbouw.
Uiteraard is een dergelijke transformatie geen kleinigheid; zij
vereist het verlaten van de vóórkapitalistische levensbeschouwing
en een verder gaande differentiatie van de samenleving; zij vereist
het uittreden uit de landbouw van een goed deel van de agrariërs
— een proces, dat zich overigens ook thans op Java aän het vol
trekken is, maar dan onder de meest armelijke omstandigheden <—•;
zij vereist ook, dat naast de nieuwe plannen van land- en bedrijf s-
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inrichting stevig gefundeerde industrialisatie- en emigratieplannen
staan, terwijl ook meer mogelijkheden tot beroepsdifferentiatie
dienen te worden geschapen. Doch dit is nog niet alles. Opvoeding
van het culturele ontwikkelingspeil van de bevolking in zijn geheel
en van de boer in het bijzonder, één en ander gepaard gaande met
het nodige vakonderwijs, is mede noodzakelijk, terwijl hervormin
gen op het gebied van het grond- en erfrecht en daarmede op het
gebied der adat tot stand zullen dienen te komen. In dit bestek zal
het credietwezen een ruime plaats innemen met goedkope grondcredieten en vervolgens ook bedrijf scredieten.
Voor ladanggebieden liggen de zaken, als gevolg van het feit,
dat hier al dadelijk over grondruimte kan wforden beschikt, veel
eenvoudiger, doch ook voor deze gebieden gelden de andere desi
derata, speciaal voor wat betreft het loslaten der vóórkapitalistische
principes en de culturele ontwikkeling.
Conclusie
De conclusie van dit alles is, dat er een grote ommekeer in
de Indische samenleving zal moeten komen en vele hervormingen
noodzakelijk zullen zijn om het tropische boerenbedrijf van zijn
beklemmingen te verlossen. Is dit vraagstuk echter opgelost — en
daarmede zal wel een mensenleeftijd zijn gemoeid .— dan zal ook
het gebruik van kunstmest door de inheemse landbouw enorm toe
nemen, hetgeen eveneens een grote verandering in het bodemkundig onderzoek met zich mede zal brengen. De irrigatie zal een
juistere plaats in het bodemkundige vraagstuk kunnen verkrijgen.
De aspecten van de kolonisatie zullen er geheel door worden ge
wijzigd. De beoordeling van gronden ten slotte zal veel meer gaan
gçlijken op die in West-Europâ. De tegenstelling tussen arme en
rijke gronden zal wellicht ook in de tropen verouderen en de meer
fundamentele tegenstelling tussen goede en slechte gronden gemeengped worden. Deze veranderingen zullen gepaard gaan met
een grote toename van de landbouwproducie en een overeen
komstige verbetering van de economische toestanden.
Leidende sociologen menen, dat het in de aard van de Oos
terse bevolking ligt, op een dergelijke verbetering te reageren
door een uitbreiding van het aantal en wel zodanig, dat de wel
vaart tot het bestaansminimum beperkt blijft. Het ligt niet op onze
weg, deze consequentie aan een bespreking te onderwerpen, maar
wij willen slechts opmerken, dat het Gouvernement in Indonesië
in deze pessimistische voorspelling nooit aanleiding heeft gevonden,
belangrijke verbeteringen achterwege te laten.
De oplossing van het aangeroerde vraagtuk van de twee-een
heid „bedrijfsstelsel-kunstmestvoorziening" zou een der grootste
verbeteringen in het economische leven van tropische gewesten
voltrekken, die een progressief Gouvernement kan nastreven.
De politiek-economische zijde van het vraagstuk verder buiten
beschouwing gelaten, willen wij ten slotte concluderen, dat de land
bouw op de arme, maar physisch gunstige gronden, in de tropen

20

zowel als elders, zijn mogelijkheden ontleent aan de mate, waarin'
de kunstmestvoorziening is gewaarborgd. In de tropische landen
is deze waarborg nog niet gegeven. Moge Indonesië het goede
voorbeeld geven door spoedig die maatregelen te nemen, die nodig
zijn om de voorwaarden te scheppen, waardoor de kunstmest,
allereerst het inheemse phosphaat, bij de inheemse landbouw ingang
kan vinden.
Dit artikel moge worden besloten met de mededeling, dat de
daarin vervatte sociaal-economische beschouwingen het resultaat
zijn van gedachtenwisselingen tussen de Indische landbouwkun
digen Ir J. H. L. Joosten, Ir G. C. W. Ch. Tergast, Dr Ir W. J.
Timmer en Ir J. A. van Beukering.
Summary
In connection with the natural fertility of the ground, soils may
be divided into poor soils and rich soils in proportion to the presence
of plant food.
Since the time agriculture started using artificial manure, this
distinction can no longer be maintained, as many poor soils possess
favourable physical soil properties. If such soils get substantial
manurial dressings, they may yield a high produce.
In countries having highly developed agricultural technics, it
is therefore better to speak of good soils and bad soils.
There are namely still a number of soils with unfavourable
physical properties that, even with the application of all sorts of
agricultural-technical and chemical means, give a small yield.
In the tropics the situation is different. The young-volcanic
soils are naturally rich, whereas the lateritic soils, which are óf
more frequent occurrence, are poor. The ladang culture has adapted
itself to it. In connection with the type of management, it is diffi
cult in many tropical countries to furnish credits for the purchase
of fertilizers.
On the European large-scale holdings the conditions are dif
ferent. There it is possible to get high yields from poor soils by
the application of artificial manure.
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3.

OVER LEEMGRONDEN
Loam Soils

door/by Prof. Dr C. H. Edelman
Overgenomen uit: Mndbl v. d, Landbouwvootl. 5, 12, 1948
1.

HET SPRAAKGEBRUIK

• "1
Het woord leem, als aanduiding van een grondsoort, is in tal
rijke gedeelten van ons land bekend. Zo spreekt men in ZuidLimburg van leemgronden en niet van loessgronden en in het
geheel niet van Limburgse klei. In onze zandgebieden spreekt men
van leemlagen en niet van kleilagen. In Drente kent men alge
meen leem als ondergrond, in dit geval keileem. Voorts spreekt
men van lemen dorsvloeren, lemen wanden enz. Hoewel dus de
term leem zeer algemeen verbreid is, heeft de wetenschap er tot
nu toe geen raad mee geweten. Men kent zandgronden, zavel
gronden en kleigronden en het is niet eenvoudig om naast deze
termen nog ruimte te vinden voor een groep leemgronden.
Er bestaat een commissie voor de normalisatie van de be
naming van grondsoorten, de Normalisatie-Commissie 38a, en ook
deze commissie is voor de bekende moeilijkheden met de term
leem komen te staan. Wij willen erop wijzen, dat soortgelijke
moeilijkheden zich ook in andere landen voordoen. In de Duits
sprekende landen heeft men naast elkaar de termen „Lehm" en
„Ton" en het is wederom niet eenvoudig te weten, wanneer men
de ene, dan wel de andere term moet gebruiken. De Frans spre
kende landen hebben de keus tussen „limon" en „argile", Enge
land kent „loam" en „clay". Slechts in de Verenigde Staten heeft
men de knoop doorgehakt en benoemt men de gronden conse
quent naar hun korrelgrootte, waarbij de term leem strikt naar
de korrelgrootte gedefinieerd is. In fig. 1 geven wij de indeling
van de Amerikaanse grondsoorten in driehoeksprojectie weer.
De diepere oorzaak van de verwarring tussen de termen leem
en klei is de ouderdom van het gebruik van de term leem. Reeds
vele eeuwen voor de wetenschap zich met dergelijke onderwerpen
is gaan bezighouden was de term algemeen bekend. In het nieuwe
Amerika was dit niet het geval.
Het bodemkundig onderzoek in het laboratorium heeft duide
lijk gemaakt, dat met de termen leem, Lehm, loam en limon grond
soorten met zeer uiteenlopende eigenschappen worden aangeduid.
Van plaats tot plaats verstaat men onder deze term verschillende
dingen. En zo ontstond de neiging, de term uit de wetenschap te
verbannen. Het bezwaar van dit streven is, dat men een andere
oude term, namelijk klei, gaat gebruiken voor gronden, die van
ouds en ook thans nog algemeen onder de naam leem bekend
staan. Zou men met nieuwe, goed gedefinieerde kunsttermen gaan
werken, zo zou dit bezwaar uiteraard komen te vervallen.
De Stichting voor Bodemkartering heeft reeds verscheidene

22

FIG. 1
DE BENAMING VAN DE AMERIKAANSE
GRONDSOORTEN IN DRIEHOEKPROJECTIE
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terreinen gekarteerd, waar volgens de plaatselijke benaming leem
gronden voorkomen en zodoende zijn wij voor de noodzaak ge
plaatst te beslissen, of wij de term leem zullen moeten aanhouden
of verwerpen. Wij willen in dit artikel uiteenzetten, hoe wij deze
vraag hebben beantwoord.
2.

DE TERM LEEM WORDT GEBRUIKT VOOR VERSCHILLENDE
GRONDSOORTEN

De gebieden, waar de medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering en van de Afdeling Regionale Bodemkunde van
de Landbouwhogeschool ervaring inzake de leemgronden hebben
opgedaan, zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.

Didam1
Azewijn2
Groesbeck3
Ottersum3
5. Worth Rheden4
6. Maas en Waal3

(Dr Ir F. W. G. PIJLS)
(Ir F. F. R. KOENIGS)
(Ir J. SCHELLING)
(Ir J. SCHELLING)
(Ir A. P. A. VINK)
(Ir L. J. PONS)

7. Bergen op Zoom3 (Ir J. C. F. M. HAANS)
8. Heeze5
(Ir D. VAN DIEPEN)
9. Breda5
(Ir D. VAN DIEPEN)
10. Epe
(Dr Ir W. J. VAN LIERE)
11. Drachten5
(Ir J. S. VEENENBOS)
12. Venray
(Ir J.SCHELLING)

1) Pijls 1948. 2) Koenigs 1949. 3)zie Boor en Spade II, 1948. 4) Vink 1949.
Dit boek, hoofdstuk 25, 26 en 11.
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In enkele van deze gebieden komen naast en soms op elkaar
leem- en kleigronden voor en wel in Didam, Azewijn, Ottersum,
Worth Rheden, Maas en Waal, Bergen op Zoom en Epe.
De algemene ervaring in deze gebieden is, dat de bevolking
een scherp onderscheid tussen leem en klei maakt en het is de
bodemkündigen nooit moeilijk gevallen, deze onderscheiding te
bevestigen en op hun kaarten uit te beelden. Wel is uiteraard,
gebleken, dat met leem grondsoorten van verschillende aard wor
den aangeduid. Klei is echter gebleken een veel beperkter begrip
te zijn dan leem.
a. Loess
Van de genoemde gebieden zijn ér twee, waar de term leem
gebruikt wordt voor gronden op loess, te weten in: Groesbeek en
Worth Rheden.
Aangezien ook de gronden op de Zuid-Limburgse loess door
de bevolking algemeen leem worden genoemd (van Doormaal
1945), concluderen we, dat alle gronden op loess volgens het
Nederlands taalgebruik leem heten.
b. Rivierafzettingen
In een drietal gekarteerde gebieden worden jong-pleistocene
rivierafzettingen leem genoemd en wel te Azewijn, Ottersum en
in Maas en Waal.
c. Dekzanden
Op tal van plaatsen zijn dekzanden bekend met een gehalte
aan fijne delen. Dekzanden zijn door wind aangevoerde zanden
van gelijkmatige korrelgrootte, die in een veelal dunne laag over
oudere afzettingen zijn uitgespreid. Zij vormen de grove tegen
hanger van de loess. Ongeveer 80 % van de Nederlandse zand
gronden bestaat aan de oppervlakte uit dekzand. De door ons
bedoelde fijnere, fractie in sommige dekzanden is niets anders dan
loess, d.wz. de bedoelde afzettingen zijn een overgang tussen dek
zand en loess. Dergelijke fijnkorrelige lagen heten overal lemig.
Zij zijn o.a. gekarteerd te Breda en Venray. Soms ligt het dek
zand op oudere, door rivieren of beken afgezette fijnkorrelige
lagen. Ook deze heten leem, o.a. te Bergen op Zoom en Epe.
Beekafzettingen met fijne delen heten ook leem, b.v. te Heeze.
d. Keileem
In het noorden van het land is de term (kei)leem ter aan
duiding van de grondmoraine van het landijs algemeen in gebruik.
Ook daar kent men dus leem als onder- en zelfs als bovengrond.
3.

VAN VERSCHILLENDE HERKOMST

Uit deze opsomming blijkt, dat de door de Nederlandse
plattelandsbevolking met leem aangeduide grondsoorten zowel
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van aeolische (loess en dekzand), fluviatiele (pleistocene en holocene), als glaciale oorsprong kunnen zijn. De term klei is in
Nederland echter gebonden aan de jonge afzettingen van de
rivieren (fluviatiel) en van de zee (marien). De wijze van ontstaan
is blijkens het bovenstaande, niet karakteristiek voor het gebruik
van de term leem. De ouderdom is ook niet bruikbaar voor een
scherpe definitie. Wel zijn de meeste lemen pleistoceen en de
kleien holoceen van ouderdom, maar de lemige beekafzettingen zijn
er om te illustreren, dat lemen ook wel holoceen kunnen zijn. Toch
is de veelal hoge ouderdom van de lemen wel een factor van
betekenis.
Van veel belang is de vraag of het mogelijk is, de term leem
aan een bepaalde korrelgrootte te verbinden. Wij wezen er reeds
op, dat in de Verenigde Staten loam wel in een beperkte granulometrische betekenis wordt gebruikt. In Nederland is het taal
gebruik echter anders De op loess aanwezige lemen hebben alle
een overwegend percentage (soms 80. %) van de voor loess zo
karakteristieke fractie tussen 2 en 50 micron. De tussenvormen
tussen loess en dekzand hebben dezelfde karakteristieke fractie in
een bescheidener percentage;, b.v. 30.—40 %. De fluviatiele lemen
gelijken, wat hun granulaire samenstelling betreft, sterk op de
rivierkleien, en er is geen sprake van, dat de tussenfractie 2—60
micron in deze lemen op de voorgrond zou treden. De glaciale
lemen kunnen zeer verschillende samenstelling hebben. Uit deze
feiten blijkt, dat de heterogene wijze van ontstaan de pogingen
om het begrip leem aan een bepaalde granulaire samenstelling te
verbinden doet mislukken.
4.

DE OVEREENKOMST GEEFT DE OPLOSSING

Toch hebben de opgesomde gebieden wel iets gemeenschappe
lijks. De term leem geldt voor alle door een slibgehalte geken
merkte gronden en afzettingen in onze zandstreken.
Anders uitgedrukt: In Nederland heten alle slibhoudende
gronden leem, behalve de jonge rivier- en zeekleigronden. Ip deze
zin is de term leem sinds vele eeuwen door tienduizenden mensen
gebruikt en indien wij het gevestigde Nederlandse taalgebruik
geen geweld willen aandoen, dan zal de term leem ook in de toe
komst op de aangeduide wijze gebruikt moeten worden.
Wij menen, dat het in ieder geval tegen het Nederlandse
taalgebruik zou indruisen, de leemgronden geheel of ten dele als
kleigronden te gaan beschrijven. Zolang er geen geschikte nieuwe
termen zijn voorgesteld, zullen wij dan ook de term leem aan
houden en wel volgens de bovenvermelde brede aanduiding.
Zo goed als wij algemeen de kleigronden naar het ontstaan
onderverdelen in zeeklei en rivierklei, willen wij ook de leem
gronden op soortgelijke wijze onderscheiden. Wij spreken dus van
loessleem, rivierleem en keileem, ter aanduiding van de aeolische,
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fluviatiele en glaciale lemen. Met deze onderscheiding gaan zeer
grote verschillen in eigenschappen gepaard.
In overeenstemming met het geschetste beleid inzake de term
leem ontwierp Schelling een legenda voor de loessleemgronden
van het gebied van Groesbeek en van de rivierleemgronden van
Ottersum en Siebengewald.
De slibhoudende dekzanden van Noord-Brabant worden al
gemeen zware zandgronden genoemd. Onder deze be
naming zullen zij ook worden beschreven.
Wij menen ,op deze wijze een oplossing voor het kern
vraagstuk te hebben gevonden, die enerzijds op het gevestigde
Nederlandse taalgebruik berust en anderzijds wetenschappelijk
verantwoord is, dank zij de uitgebreide studies van de leemlandschappen, die thans ondernomen zijn.
De gevolgde nomenclatuur is voorts zo eenvoudig, dat ze
voor algemeen gebruik geschikt geacht kan worden. Wij wezen
er reeds op, dat de bevolking, die noch geologisch, noch bodemkundig geschoold is, scherp onderscheid maakt tussen klei en
leem en dat het de veldbodemkundigen nooit moeilijk is gevallen,
dezelfde waarnemingen te doen. In zijn rapport over het karteringsgebied van Azewijn, hetwelk thans ter perse is !), heeft
Koenigs de navolgende omschrijving van het verschil tussen de
aldaar voorkomende (rivier)leem en rivierklei gegeven:
a. Leem is vaster, stugger, droger en tevens minder doorlatend dan klei met
een even hoog percentage afslibbare delen.
b . De kleur van de klei verandert bij toenemend gehalte aan afslibbare delen,
respectievelijk toenemende reductietoestand, van bruin via grijsbruin naar
grijs. Bij de leem gaat deze verandering van bruingeel, via geelgrijs, licht
grijs, naar wit of lichtblauw.
c. De roestvlekken en ijzerconcreties, die in de klei een bruine of roodbruine
kleur hebben, zijn in de leem geel tot roodoranje. Mangaanconcreties komen
in de leem in veel grotere getale en in grotere afmetingen voor dan in de
klei.
d. Steeds is de leem vlekkeriger dan klei met hetzelfde gehalte aan afslibbare
delen.
e. Door middel van slibanalyses kunnen geen kenmerkende verschillen tussen
klei en leem worden vastgesteld.
f . De leem heeft een zeer laag humusgehalte, vergeleken met de klei.

Het voornaamste, sub a genoemde verschil is zo kenmerkend,
dat men mag verwachten, dat doeltreffende methoden van physisch
grondonderzoek het verschil tussen (rivier)leem en rivierklei dui
delijk aan de dag zullen brengen.
De oorzaak van het verschil ligt, zoals Koenigs in zijn tekst
uiteenzet, niet in de oorspronkelijke aard van het materiaal. De
(rivier)leem is pleistoceen en heeft tientallen eeuwen aan de opper
vlakte gelegen. In die periode is het materiaal sterk verweerd en
is het geheel van karakter en voorkomen veranderd. Vandaar het
zo gemakkelijk waar te nemen verschil.
x)
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Inmiddels verschenen, zie literatuur 3.

Summary
In the Netherlands the word loam is used to denote different
kinds of soil, which, however, have something in common. The
term loam obtains for all soils and deposits in the sandy soil areas
characterized by a silt content. All silt-containing soils, except
the young river clay and sea clay soils, are called loam. In accor
dance with the way of formation they are distinguished into:
loess loam, river loam and boulder clay (respectively aeolian,
fluviatile, and glacial). Silt-containing cover sands are called heavy
textured sandy soils.
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4.

KORRELGROOTTE-ONDERZOEK
Mechanical Analyses

door/by Dr D. J. Doeglas
Lector a. d. Landbouwhogeschool, Wageningen
1.

HET ONTSTAAN VAN KLASTISCHE AFZETTINGEN

Als men in het veld sedimenten beschrijven moet, stuit men
vaak op de moeilijkheid de korrelgrootte te moeten schatten en men
laat dan van een aantal uitgezochte monsters korrelgrootte-ana
lysen maken. Ontvangt men hiervan de uitkomsten, dan krijgt men
vaak het gevoel dat er meer in deze gegevens zit dan alleen de
korrelgrootte-verdeling. En dat is inderdaad het geval. De inter
pretatie van korrelgrootte-analysen staat echter nog in de kin
derschoenen evenals de kennis van de sedimenten zelf. Deze
groep van gesteenten is opgebouwd uit de verweringsproducten
van stollingsgesteenten, metamorf© gesteenten en oudere sedimen
ten. Elk sediment op zichzelf is bovendien niet gevormd door de
afbraakproducten van één bepaald gesteente, b.v. een graniet of
phylliet, maar van allerlei gesteenten. Een sediment is een mengsel.
Een rivierzand bevat een mengsel van mineralen uit het gehele
stroomgebied van die rivier. Een strandzand bestaat uit een meng
sel van langs en loodrecht op de kust aangevoerd, en van de kust
zelf geërodeerd puin. De chemische samenstelling kan dus geen
gegevens voor classificatie opleveren behalve bij de zoutafzettingen.
Het gevolg van de wisselende chemische en mineralogische
samenstellingen is geweest dat de korrelgrootte de basis voor de
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classificatie is geworden. De namen stenen, grind, zand, stof en
lutum zijn gebaseerd op de gebruikelijke indeling in zeef- en slibfracties. Maakt men veel grootte-fracties dan kan elk van deze
groepen nog weer in grof-, middel- en fijn- worden onderverdeeld.
In 1940 heeft O. de Vries (6) getracht op grond van de vele
analysen van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen een
genetische indeling te maken. Bepaalde typen hebben inderdaad
een vrij constante korrelgrootte-verdeling; vooral loess en zavel
grond zijn gemakkelijk te herkennen. Andere genetische groepen,
b.v. de rivierafzettingen, tonen echter grote variaties. Bij het
bodemkundig onderzoek is echter duidelijk gebleken dat in een
riviergebied onderscheid gemaakt moet worden tussen de stroomgrond, de oeverwallen en de kommen. Groeperen we de korrel
grootte-verdelingen van rivierafzettingen volgens deze indeling,
dan neemt de variatie sterk af. De oorzaak van de variatie van
de korrelgrootte is een gevolg van het niet kunnen onderscheiden
van de natuurlijke typen. Dit onderscheid wordt echter bemoei
lijkt door het voorkomen van bepaalde verdelingen in verschil
lende afzettingsgroepen. Zo kunnen achter zandbanken in rivieren
stromingscondities optreden die gelijk zijn aan die op de wadden.
In een rivier zijn deze condities echter uitzondering, op de wadden
daarentegen algemeen. Hetzelfde geldt voor het duinzandtype dat
we ook in zee en in rivieren plaatselijk tegenkomen. De analyse
van een enkel monster zegt ons dus niet veel. Slechts series mon
sters, willekeurig in een gebied genomen, tonen de variaties en
de overheersende typen welke in de korrelgrootteverdeling van
een afzetting optreden.
Het voorkomen van kenmerkende korrelgrootte-verdelingen
in bepaalde afzettingen wijst erop dat de stromingsverschijnselen
en golfwerking de korrelgrootte-verdelingen veroorzaken kunnen.
Er is een verband tussen de korrelgrootte-verdeling en de om
standigheden waaronder het aanwezige detritus bezinkt.
De korrelgrootte-verdeling van een sediment wordt door 3
hoofdfactoren bepaald:
1. De variatie van de korrelgrootten van het puin in het gehele
stroom-systeem bovenstrooms van het punt van afzetting.
Onder stroom wordt zowel stroming van lucht als van rivier
water of zeewater verstaan.
2. Het erosie- en transport-vermogen van de stroming eveneens
in het gehele bovenstroomse gebied.
3. De stromingswisselingen op de plaats van afzetting.
L Wat het eerste punt betreft kan men gemakkelijk inzien
dat als b.v. geen grind bovenstrooms aanwezig is dit ook niet aan
gevoerd en afgezet kan worden.
2. Over het erosie- en transport-vermogen moet voor een
goed begrip van dit onderwerp iets meer gezegd worden. Sedi
mentair materiaal wordt zowel in water als in lucht op 3 manieren
voortbewogen, n.l. rollend, springend en gesuspendeerd.
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a. Rollend worden de grofste korrels voortbewogen, In het alge
meen geldt dit in water voor kwartskorrels groter dan 2 mm
en in lucht voor korrels tussen 1 en 8 mm. De minimale grens is
echter afhankelijk van de stroomsnelheid. Bij geringe stroom
snelheid rollen ook fijne korrels.
b. Springend beweegt hoofdzakelijk de zandfractie. In water ligt
de ondergrens tussen 300 en 70 mu en in lucht tussen 90 en
30 mu, wederom afhankelijk van de sterkte der stroming.
c. Onder deze grenzen ligt het fijne materiaal dat in suspensie
gaat. De korrels hebben zo een geringe valsnelheid, dat ze
door turbulente opwaartse stromen steeds weer omhoog ge
voerd worden. Ze bereiken soms de bodem maar worden dan
direct weer opgenomen als de stroomsnelheid daar nog groot
genoeg is (meer dan 20 cm/sec.).
Het gevolg van de verschillende wijzen van transport is dat
grof puin rollend en daardoor langzaam vervoerd wordt, gesuspen
deerd materiaal bijna even snel als het water en de tussenfractie
met intermediaire snelheden. Bovendien loopt het grofste materiaal
de grootste kans gevangen te worden op plaatsen met gering
transportvermogen, b.v. achter zandbanken en bedolven te worden
door fijner materiaal.
Het op een bepaalde plaats getransporteerde materiaal bestaat
daardoor uit practisch locaal grind, zand van even stroomop
waarts en stof en klei van zeer ver stroomopwaarts. Het grind is
daarbij misschien al duizenden jaren van zijn plaats van herkomst
onderweg, de klei slechts enkele weken.
Hieruit volgt dat als plotselinge stroomstilstand mogelijk was
een mengsel zou ontstaan van locaal materiaal 'gemengd met fijner
van stroomopwaarts. De korrelgrootteverdeling van het locale
materiaal wisselt daarbij weinig. De samenstelling van het stroomopwaartse puin hangt af van het erosie- en transportvermogen
stroomopwaarts. In een riviersysteem kan dit sterk variëren als
gevolg van de niet gelijktijdige hoogwater-perioden van verschil
lende zijrivieren.
Het getransporteerde materiaal is dus een mengsel waarvan
de korrelgrootteverdeling afhankelijk is van niet slechts ter plaatse
maar in het gehele stroomgebied sterk wisselende factoren.
3. Van dit wisselende mengsel wordt nu bij afname van de
stroomsnelheid het grofste deel afgezet. Bij langzaam, maar regel
matig afnemend transportvermogen blijven eerst de grofste,
daarna in volgorde steeds fijnere korrels liggen. Het nog in trans
port zijnde materiaal wordt steeds fijner doordat de grofste korrels
uitvallen, zodat als de stroomsnelheid tot nul terugloopt tenslotte
alleen het allerfijnste uitvalt. Bij plotselinge snelheidsafname kan
echter een vrij grove suspensie practisch geheel bezinken, b.v. in
meren en overstromingsgebieden.
Bij periodiek wisselende stromen b.v. de wind, kan aan het
afgezette zand tijdens windstilte stof worden toegevoegd. Bij een
"volgende storm wordt dit weer uitgeblazen, tenzij zand en stof
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op een beschutte plaats (b.v. plantengroei of achter helling) zijn
gesedimenteerd. In het stroombed van een rivier wordt tijdens
hoog water het fijne zand en slib uitgewassen, tijdens laag water
wordt weer fijner afgezet. Tussen grind wordt het zand vaak vast
gelegd in de poriën. Als de stenen niet worden bewogen tijdens
hoog water, blijft het zand ertussen liggen.
2.

HET GEBRUIK VAN GRAFIEKEN

De menging en ontmenging van sedimentair materiaal tijdens
sedimentatie en erosie kan bij gebruik van geschikt grafisch papier
worden afgelezen uit de vorm van de verdelingskromme. Voordat
we tot de bespreking hiervan overgaan, eerst in het algemeen iets
over grafieken.
Een grafiek dient steeds om het verband tussen een aantal
factoren op eenvoudige wijze te demonstreren en een lange om
schrijving en onoverzichtelijke tabellen te vermijden. In de tegen
woordige tijd verschijnen zovele publicaties dat het nodig is elke
overbodige verlenging van een artikel te voorkomen. Men heeft
geen tijd meer alles, zelfs over eigen vak, te lezen. Het gebruik
van statistische waarden, grafische voorstellingen en figuren be
kort de tekst aanzienlijk mits ze juist gekozen zijn. En dit laatste
is niet eenvoudig, vooral als men met korrelgrootteverdelingen te
maken heeft. Uit het eerste deel van dit artikel is reeds gebleken
dat- een sediment een gecompliceerd en variërend mengsel is waar
van bovendien de grofste delen afwezig kunnen zijn door diffe
rentiatie en de fijnste kunnen zijn uitgespoeld. Mediaan, gemid
delde en andere statistische waarden kunnen slechts een bepaalde
eigenschap van de verdeling geven en nooit alle kenmerken van
menging en schifting welke kenmerkend zijn. De korrelgrootteverdeling zelf geeft alle kenmerken van de zeef- en slibanalyse en
voorlopig moeten we deze dus als uitgangspunt kiezen. De functie
van korrelgrootte en gewichtspercentage is door de menging en
ontmenging geen wiskundige Een bepaalde grafische voorstelling,
die een wiskundige functie voorstelt, heeft dus geen waarde.
De enige mogelijkheid is: allerlei soorten van grafieken te
proberen en die, welke het duidelijkst een bepaald kenmerk of
verschijnsel weergeeft, te kiezen. Hierbij kan dus nooit een be
paalde grafiek voor alle kenmerken worden voorgeschreven. Voor
verschillende kenmerken van de verdelingskromme moet men
verschillende grafische voorstellingen kiezen.
De eenvoudigste grafieken zijn die op millimeter-papier als
men twee factoren wil vergelijken en op driehoeks-papier als men
3 factoren wil vergelijken. Grafieken met meer dan 3 factoren
worden zeer gecompliceerd en moeilijk te lezen en zijn daardoor
voor algemeen gebruik niet geschikt.
Bij de korrelgrootte-analyse gebruikt men algemeen twee
typen van grafieken, n.l. het frequentiediagram en de sommatie
curve. Het frequentiediagram geeft op de horizontale as (absis)
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de korrelgrootte en op de verticale as (ordinaat) het gewichtspercentage van elke korrelgroottefractie (fig. 1).

figuur 1

Hierbij moet men terdege in het oog houden dat het oppervlak
onder de curve 100 % aangeeft en dat men dus voor elke fractie
het percentage in oppervlakte-eenheden moet uitdrukken. Liggen
nu op millimeterpapier de fractiegrenzen op gelijke afstanden van
elkander (fig. 1), b.v. 500, 400, 300, 200, 1.00 en 0 mu, dan kan
men de percentages eenvoudig liniair op de ordinaat afzetten.
De basis van elk zuiltje is even groot (100 mu) en de oppervlakte
van een zuiltje is steeds 100 X het percentage. Zijn echter de
fractiegrenzen niet even ver van elkaar, b.v. als men zeven ge
bruikt van 500, 200, 100 en 50 mu, dan is de afstand tussen 500
eji 200 mu 6 X zo groot als die van 100—50 en van 50—0 mu
fig. 2) Als de fracties 500—200 mu en 50.—0 mu b.v beide 20 %
zijn, dan zal de hoogte van het zuiltje 500—200 mu i/6 X die
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van het zuiltje van 50—0 mu moeten zijn om de oppervlakken
gelijk te maken. De hoogte van de zuiltjes geeft niet het percentage
aan. 5 % is een oppervlakje dat naast de grafiek kan worden aan
gegeven.
Als steeds dezelfde fractie-indeling gebruikt wordt kan men
voor eigen gebruik deze oppervlakteregel wel verwaarlozen. Men
kan dan echter geen andere fractie(zeef)-grenzen gebruiken en
mag ook die grafiek niet vergelijken met die van andere onder
zoekers als die andere fractie-grenzen hebben. Het Rijkslandbouw
proefstation in Groningen gebruikt haar b.v. niet. Zijn grafieken
hebben echter op de horizontale as de korrelgrootte logarithmisch
afgezet. Is nu de grootte van elke kleinere fractie de helft van de
vorige, b.v. 500, 250, 125, 62.5, 31.2 enz., dan zijn de afstanden
op de absis weer gelijk. Daar de grootten der Amerikaanse en Ne
derlandse zeven practisch een dergelijke reeks vormen, kunnen de
gewichtspercentages zonder meer op logarithmisch papier worden
afgezet. De lengte der zuiltjes geeft direct het percentage (fig. 3).
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figuur 3

Bij de sommatiekrommen wordt voor elke grootte het „gewichtspercentage groter of kleiner dan die grootte" uitgezet. De
curve loopt van 0 tot 100 % regelmatig op of af, en men heeft
geen rekening te houden met de zeefgrootten of met het oppervlak
onder de curve. De sommatiekrommen kan men op allerlei gra
fische papieren tekenen: millimeter-papier, enkel-logarithmisch
(korrelgrootte logarithmisch en percentages liniair), dubbel-logarithmisch (korrelgrootte en percentages logarithmisch), waar
schijnlijkheids-papier met liniaire of logarithmische korrelgrootteindeling. Dit laatste papier heeft op de ordinaat de integraal van
de waarschijnlijkheids-verdeling, wat in de practijk betekent dat
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een symmetrisch, klokvormig frequentiediagram een volkomen
rechte sommatiekromme geeft. Dit geeft het voordeel dat men de
afwijkingen van de symmetrische klokvorm als afwijkingen van
een rechte lijn gemakkelijk kan zien (fig. 4).
Bij liniaire grootte-indelingen kan men de werkelijke grootte
van de deeltjes der fractie in de grafiek zien. Bij de logarithmische
is elke fractie even breed afgebeeld. Het voordeel is dat men de
fijnste fracties nog goed kan zien en men tevens van zeer grof
tot zeer fijn in één grafiek kan afbeelden. Bij de liniaire indeling
zijn de fracties onder 0.002 mm practisch niet meer in te tekenen,
terwïjl die boven 1 mm zo breed worden dat de grafiek voor
grindhoudend zand 200 cm lang zou worden. Men moet dus voor
grind, zand en zeer zware kleien grafieken met verschillende
grootte-indelingen gebruiken.
Bij de logarithmische grafieken bestaat echter het bezwaar
dat men bij de slibanalyse meestal niet lager dan 0,5 mu gaat en
het fijnere deel dus niet kan aangeven, terwijl men op de grafiek
oneindig veel fijnere fracties heeft. Bij de sommatiekrommen ziet
men de vorm der curve alleen goed als deze een hoek van 30.—60°
met de horizontaal maakt. Zeer steile en zeer vlakke curven zijn
altijd bijna recht. Logarithmische krommen zijn in de zandfracties
bijna altijd te steil en in de lutum-fracties te vlak. Bij liniaire
indelingen kan men voor ieder geval de juiste helling voor de
kromme kiezen.
Sommatiekrommen zijn op het eerste gezicht minder instruc
tief dan het frequentiediagram. Men moet sommatiecurven leren
lezen. Ze hebben echter het voordeel dat 5•—8 curven in één
grafiek weergegeven kunnen worden. Men kan de verschillen dan
gemakkelijk waarnemen. Bij frequentiediagrammen moet men
ieder geval afzonderlijk weergeven. Tekent men ze echter op
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doorzichtig papier, dan kan men door ze over elkaar te leggen, de
verschillen eveneens duidelijk waarnemen.
De driehoeksgrafiek wordt gebruikt als men de verhouding
tussen 3 grootheden wil voorstellen. De hoekpunten geven 100 %
van elk der grootheden aan. Van Doormaal heeft voor de loess
op de hoekpunten de fracties 0—40, 10—50 en > 50 mu uitgezet.
Een groot voordeel van deze grafiek is dat men de resultaten van.
zeer veel monsters kan aangeven. Is de korrelgrootteverdeling
homogeen dan vallen alle punten in het diagram dicht bij elkaar
(fig. 5). Voor elk type sediment of elk probleem zal men echter
de grootheden op de hoekpunten anders moeten kiezen. Voor
duin-, rivier-, strand- en wadzanden die practisch geen korrels
onder 50 mu hebben, zouden alle punten n.l. in het hoekpunt >
50 mu komen te liggen.
Nogmaals wordt er echter op gewezen dat men eerst moet
nagaan, wat men duidelijk wil laten zien in een grafiek. Daarna
zal men steeds enige typen van grafieken moeten proberen om
na te gaan welke het beste is èn hoe groot men de eenheden op
de assen moet kiezen.
3.

DE BETEKENIS VAN DE VORM VAN SOMMATIEKROMMEN

De menging en ontmenging van sedimentair materiaal tijdens
transport en afzetting drukken hun stempel op de korrelgrootte
verdeling. Na vele pogingen op verschillende grafische papieren
bleken de kenmerken van menging en ontmenging het duidelijkst
waarneembaar op waarschijnlijkheids-papier als de grootte liniair
wordt uitgezet en dus bij gebruik van de sommatiekromme. De
vormen der sommatiekrommen Velke bij menging en ontmenging
ontstaap, kunnen experimenteel worden afgeleid en zullen hier
onder in het kort nog eens verklaard worden (zie ook lit. 1 en 2).

figuur 6

In fig. 6 zijn de korrelgrootteverdelingen van mengingen van
de verdelingen A en B gegeven. De verdelingen A en B zijn
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willekeurig genomen, rechte lijnen en de mengingen werden be
rekend. Voor de menging 25 % A + 75 % B werd het percen
tage van elke fractie van B met 3 vermenigvuldigd en bij het
gevonden product werd het percentage van de overeenkomstige
fractie van A opgeteld. De verkregen som werd door 4 gedeeld.
Het kenmerk van mengcurven is het vlakke stuk dat optreedt
in het grootte-interval tussen de beide oorspronkelijke verdelin
gen. Vallen beide verdelingen grotendeels samen, dan is de
menging niet te zien. Dergelijke mengingen komen in zandlagen
of kleilagen algemeen voor en veroorzaken bij analysen van vele
monsters een bundel krommen welke een betrekkelijk smal veld
op de grafiek innemen (fig. 7). Ze1 ontstaan door kleine schomme
lingen in de stroomsnelheid of golfbeweging die steeds overal op
treden. Wil men; de korrelgrootteverdeling b.v. van zand bij één
stroomsnelheid bestuderen, dan zou men op een laagvlak een laagje
van een halve millimeter dikte moeten verzamelen en bij de klei
zelfs van minder dan 0.01 mm.

Menging van grind met zand en zand met klei komt voor.
In dergelijke gevallen is het vaak belangrijk te weten of een kleihoudend zand in een bodemprofiel slechts een menging van het
er onder voorkomende zand met wat klei is of dat het een geheel
andere herkomst heeft.
Bij de kartering van het loess-gebied van Middachten kon
Vink (5) op deze wijze mengingen tussen preglaciaal zand, dekzand en loess aantonen. De menging yan bodemmateriaal en sus
pensie in het door een rivier getransporteerde puin en de wisseling
van deze menging op verschillende hoogten in de rivier blijkt
eveneens uit een vlak gedeelte in de sommatie kromme.
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figuur 8

5O0
O/Z?
De vorm van de curven bij ontmenging tijdens de sedimen
tatie kan ook experimenteel worden bestudeerd. In fig. 8 werd
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uitgegaan van een symmetrische verdeling A waarvan werd aan
genomen dat dit materiaal door water of lucht getransporteerd
werd. Bezinken van dit materiaal door afname van de stroom
snelheid alle korrels groter dan 300 mu, dan heeft de resterende
suspensie een verdeling Z. Deze werd berekend door de fractie
van A > 300 mu om te rekenen op 100 %. Bezinken van deze
laatste suspensie (Z) alle korrels > 150 mu, dan is de korrel
grootte-verdeling van het afgezette materiaal gelijk aan die van
Y. De verdeling van Y is gelijk aan die van A tussen 300 en 150
mu. Was bij het transport van het gehele A-materiaal de stroom
snelheid ineens teruggelopen tot die waarbij slechts korrels >150
mu getransporteerd konden worden, dan zou de verdeling van het
plotseling bezonken materiaal gelijk zijn aan het deel van A >
150 mu. Deze verdeling (omgerekend op 100 %) is gelijk aan
de curve X.
Bij afname van de stroomsnelheid krijgt de sommatiecurve
van het in transport blijvende materiaal aan de grove zijde een
buiging naar rechts (curve Z, tussen 300 en 200 mu). De curve
van afgezet materiaal waarvan het fijnste deel in suspensie ge
bleven is of later is uitgewassen bij hoog water, heeft aan de
fijne zijde een buiging naar links (fig. 8, curve X tussen 200 en
150 mu). Bezinkt uit een suspensie waarvan de zeer gróve fracties
(> 300 mu) reeds eerder afgezet zijn, het grofste deel, dan ontstaat
een sterk gesorteerd zand met een curve als Y in figuur 8. Deze
heeft aan de grove zijde een buiging naar rechts en aan de fijne
zijde een naar links.
Als men dunne laagjes bemonstert, vindt men inderdaad ver
delingen waarvan de curven deze buigingen naar rechts en links
vertonen. Deze sterke buigingen aan de einden der curven zijn
een gevolg van het gebruikte grafische papier dat van 0—10 %
en 90.—100 % een sterke vergroting van het percentage-interval
heeft. Juist daardoor is dit papier zo geschikt voor dit doel. Neemt
men een monster van een laag van 10 of meer cm dikte, dan heeft
men steeds een groot aantal laagjes welke bij enigszins wisselende
stroomsnelheden zijn afgezet. De buigingen aan de einden der
curven vallen dan weg. Bij homogene lagen worden de curven
op het waarschijnlijkheids-papier practisch recht. Meestal hebben
ze echter een vrije scherpe knik naar links aan de grove zijde en
F

yy//

w

naar rechts aan de fijne (fig. 9). Dit wijst op bijmenging van
kleine hoeveelheden grover en fijner materiaal tijdens iets grotere
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wisselingen in de stroomsnelheid. Bijna alle zanden hebben een
staart aan de fijne zijde. Dit fijne materiaal werd afgezet tijdens
windstilte of bij laag water. Ze ontbreekt slechts als het sediment
in sterk turbulent water werd afgezet, b.v. in de stroomdraad van
een rivier en in de branding (fig. 7). De verlenging van de curve
aan de grove zijde kan soms aanzienlijk zijn. De hoeveelheid van
het grovere materiaal kan zeer groot worden als de stroomsnelheid
periodiek sterk wisselt, b.v. tussen laag en hoog water in een
rivier. De curve wordt dan geheel naar links gebogen. Dit komt

o.a. voor bij strand- en rivierzanden (fig. 7). Het langs de kust
en in een rivier getransporteerde materiaal bestaat uit een mengsel
van deze 'bodemzanden met fijn suspensie-materiaal (fig 10, C).
Door verlies van de grofste korrels tijdens regelmatige stroomsnelheidsafname ontstaan hieruit allerlei kleihoudende afzettingen,
in fig. 10, Ti—T5. Typen T2—3 vindt men op de binnenbochten
van meanders (Pointbars). Type T4—T5 zijn algemeen in kwel
der-, oeverwal- en kóm-afzettingen. Vaak verdwijnt door enige
stroomwisselingen de buiging naar rechts aan de grove zijde en
worden de curven tot 50 of 2 mu practisch recht (fig. 11).
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figuur 11

Voor de beschrijving van verschillende typen van afzettingen
wordt naar de literatuur-opgaven verwezen (2, 4 en 5). De
bovengenoemde kenmerken van de korrelgrootteverdeling leert
men het beste kennen door het zelf toe te passen. Heeft men uit
een bepaald gebied een serie korrelgrootte-analysen en wil men
nagaan of menging tussen twee typen aanleiding kan geven tot
andere typen, dan berekent men kunstmatige mengsels en tekent
de gevormde mengverdelingen op het waarschijnlijkheids-papier.
Door vergelijk van deze curven met de krommen van de andere
sedimenten kan men nagaan of deze mengsels ook voorkomen.

38

Vooral moet men daarbij letten op de horizontale stukken van de
curven en op vrij scherpe buigingen naar rechts of links aan het
fijne of grove einde van de oorspronkelijke componenten. Echter
mag niet vergeten worden dat de natuur minder nauwkeurig
werkt dan de wiskundige. De berekende curven moeten als ideale
gevallen worden beschouwd.
Summary
The genesis of the various types of size frequency distribution
of sediments is described. The variations of the size frequency
due to erosion, transport and deposition are being explained.
Various types of graphs used for sedimentary work are described.
The subject also has been treated in the english language in the
Journal of Sedimentary Petrology, 16, 1, p. 19—40, 1946.
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5.

WIND EN SNEEUW ALS GEOLOGISCHE FACTOREN
Wind and Snow as Geological Factors

door/by G. C. Maarleveld en A. P. A. Vink
Overgenomen uit: Natura 44, 12, 1947

De weersomstandigheden hebben in de afgelopen winter
(1947) in het middelpunt van ieders belangstelling gestaan. Het
ligt voor de hand, dat hierbij de practische moeilijkheden, zoals
brandstofgebrek, slecht begaanbare wegen en aan de andere kant
de sneeuw- en ijspret voornamelijk in het geding waren. Daarnaast
zal ook iedere natuurvriend genoten hebben van het winterland
schap met zijn geheel aparte bekoring.
Op een ander belangrijk gevolg van de winter willen wij hier
de aandacht vestigen, n.l. de geologische werking van de sneeuw.
In 1939 werd door C. H. Edelman en R. D. Crommelin
(„Over de periglaciale natuur van het Jong-Pleistoceen in Neder
land", T.A.G. 56, 502—513) medegedeeld, dat de bovengrond in
ons land door sneeuwstormen kan worden getransporteerd en op
andere plaatsen in sneeuwhopen kan worden afgezet. Ook in
Natura (Januari 1941) verscheen van de hand van Edelman een
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belangrijk artikel over dit onderwerp. Uiteraard komen dergelijke
verschijnselen in 'n poolklimaat veelvuldig voor. Zo geeft
Samuelsson in een Zweeds proefschrift (1926) een voortreffelijk
overzicht. Ook in de verschillende verslagen van poolexpedities
zijn belangrijke mededelingen te vinden.
Toen in de afgelopen winter sneeuwval afwisselend met
krachtige vul. noord-oostelijke wind optrad, hebben wij hierin
de gelegenheid gezien om in ons eigen land waarnemingen op dit
gebied te doen. Door de heer R. Heij van de Stichting voor
Bodemkartering werden de hierbij gepubliceerde foto's genomen.
Voor het onderzoek werd uitgekozen een stuifzandterrein in het
Mosselsche Zand tussen Ede en Otterlo. Duidelijk werd hierbij
het transport van zand en sneeuw door de wind waargenomen.
Soms overweegt, vooral kort na een sneeuwbui, het sneeuwtransport, maar meestal komt ook meer of minder belangrijk transport
van zand voor. Een en ander komt op de foto's duidelijk tot uiting
door de gelaagdheid. Sneeuwlagen worden afgewisseld met lagen
waarin een mengsel van zand en sneeuw voorkomt. Soms worden
zuivere zandlagen aangetroffen. In de zandlaag op foto no. 2
komen duidelijk fijne sneeuw,bandjes voor. Duidelijk blijkt dus,
dat onder bepaalde omstandigheden, naast windtransport van
sneeuw en zand afzonderlijk ook gemengd transport in belangrijke
mate voorkomt.
Opvallend waren ook de verschillende oppervlakteverschijn
selen. Sneeuwophoping en kale plekken wisselden elkaar af en
ook windribbels van verschillende grootte kwamen voor.. Grind
bleek dikwijls vele meters over de oppervlakte verplaatst te zijn.
Op andere plaatsen kon de beschermende werking van de vege
tatie duidelijk worden waargenomen. Ook een dek van verspreid
grof grind bleek een vastleggende werking te hebben. Dit laatste
bevestigde dus de waarnemingen over de keien vloer („pebble
floor") uit de Amerikaanse erosieliteratuur.
Direct belang hebben dergelijke waarnemingen als poging
om 'n beter inzicht te krijgen in de omstandigheden, welke tijdens
de ijstijden (Pleistoceen, vroeger ook Diluvium genoemd) in ons
land geheerst hebben. De gevolgen van deze ijstijden doen zich
in ons land nog steeds in belangrijke mate gevoelen. Op de eerste
plaats in de vorm der heuvels, een belangrijk deel van onze
zandgronden en de aanwezigheid van keileem en zwerfstenen. In
de tweede plaats in de afzetting van de loess en van de bovenste
zandlagen in grote gebieden van ons land. Deze dekzanden zijn
eerst de laatste tijd meer in de belangstelling gekomen in verband
met hun zeer grote betekenis voor onze landbouw. Tenslotte is
daar de asymmetrie van veel dalen o.a. op de Veluwe. Dikwijls
zijn de oostelijke wanden vrij steil, de westelijke zacht glooiend.
Over de wijze, waarop dit verklaard moet worden, is men het
nog niet eens. *) De aandacht moet echter gevestigd worden op
*) Zie thans het inmiddels verschenen artikel van Edelman en Maarleveld
(1949).
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Opname R. Hey

Foto i. Sporen van zand in de sneeuw.
Sandy streaks in the snow.

Opname R. Hey

Foto 2. Dikke zandlaag in de sneeuw.
Thick layer of sand in the snow.

een waarneming, die wij op weg naar het Mosselse Zand deden in
een holle w;eg. Hierbij bleek de sneeuw opgehoopt te liggen aan de
zijde waar de wind vandaan kwam. Aan de andere kant daaren
tegen was de sneeuw weggeblazen. Zodoende ontstond ook hier
asymmetrie.
De geologie van de jongste afzettingen van ons land heeft recht
op de belangstelling van alle natuurvrienden. Uit geringe waar
nemingen, mits in voldoende mate en met voldoende nauwkeurig
heid verzameld, kunnen soms belangrijke conclusies getrokken
worden.
Summary
During the very cold winter of 1946/47 writers made observafions about the way in which snow, sand, and gravel shifted
in a inland dune area, situated between Ede and Otterlo in the
province of Guelders. A mixed transportation of sand and snow
was clearly noticed. Gravel, too, appeared to be capable of being
moved over a distance of many metres and could, when present
in sufficient quantities, check further wind erosion. Snow proved
to settle down in the main on lee spots and could consequently
cause asymmetry.
Writers deem these observations of importance for obtaining
a better insight into the periglacial circumstances which prevailed
in our country during the Würm epoch.
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6. DE INVLOED VAN HET BODEMPROFIEL OP DE
ONTWIKKELING VAN ENIGE TUINBOUWGEWASSEN
The Influence of the Soil Profile on the Development of some
Horticultural Crops

. door/by Dr W. J. van Liere
1.

OPMERKINGEN OVER HET VERZAMELEN VAN PRODUCTIEGEGEVENS

De invloed van het bodemprofiel op het gewas tracht men
zoveel mogelijk te bestuderen aan de hand van productiegegevens,
daar men dan die invloed in getallen, n.l. in de opbrengst, uit
gedrukt ziet.
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Reeds dadelijk doet er zich nu echter een moeilijkheid voor.
Deze moeilijkheid ligt in de noodzaak de invloed van het bodem
profiel te scheiden van andere invloeden, zoals b.v. cultuur
methoden en behandeling van het gewas. In het Westland werd
er bij het verzamelen van productiegegevens van druif, komkom
mer en tomaat reeds gewerkt met de z.g. beste-bedrijven-methode.
Bij deze methode worden die bedrijven uitgeschakeld, waarbij
aantoonbare tekortkomingen in de bedrijfsvoering voorkomen.
Zou het gezegde, dat er „meer slechte tuinders zijn, dan er slechte
grond is" juist zijn, dan zou deze methode voor de tuinbouw on
bruikbaar zijn. In alle centra welke wij tot nu toe in het onderzoek
betrokken, waren echter de bedrijven, waar de bedrijfsvoering
zo afwijkend was dat ze niet voor verstrekking van productie
gegevens in aanmerking konden komen, verre in de minderheid.
Bovendien komt het vaak voor, dat op een minder goed geleid
bedrijf de zorg voor een bepaald gewas of de behandeling van
een bepaald warenhuis zeer goed is; hiervan kunnen de gegevens
dan zeer goed gebruikt worden. Omgekeerd komt het ook voor,
dat op goed geleide bedrijven gegevens van bepaalde gewassen
in sommige jaren onbruikbaar zijn.
Daarnaast is er nog een categorie bedrijven, waarvan wij de
uitkomsten niet als representatief kunnen beschouwen en hoewel
we gaarne gegevens van zulke bedrijven verzamelen, moeten we
ons steeds realiseren, dat deze resultaten als een curiositeit be
schouwd moeten worden. Wij bedoelen die bedrijven, welke wij
als super-bedrijven zouden willen aanduiden. Door abnormale
zorg voor de gewassen, door buitengewoon grote aanwending van
kapitaal en arbeid, of soms door een bijzonder gelukkige samen
loop van omstandigheden, kan men soms buitensporig goede
resultaten verkrijgen. Weergegeven wordt dit reeds in grafiek 27
op blz. 105 van „De bodemgesteldheid van het Westland", waar
een viertal bedrijven met hoofd en schouders boven de rest uit
steekt en waarvan de resultaten op de verschillende bódemtypen
eigenlijk 10 tot 20 % te hoog liggen.
Wanneer wij over een goede bodemclassificatie beschikken,
is het niet moeilijk grote tot zeer grote verschillen in opbrengsten
aan te tonen. Toch moeten we ons afvragen en controleren of
deze verschillen niet een incidenteel karakter dragen en of ze wer
kelijk kunnen worden beschouwd als maatstaf voor de verschillen
in productiviteit van de betreffende bodemtypen. Het is niet
moeilijk exorbitante uitkomsten in grafieken of figuren weer te
geven. Hierbij behoeft men niet te twijfelen aan de juistheid van
het waarnemingsmateriaal, doch men dient steeds critisch te staan
tegenover generaliserende conclusies. De methodiek van bestu
dering van het verband tussen plantengroei en bodem berust dus
op een strenge selectie en een nauwkeurig afwegen van de waar
nemingen.
Men zal hiertegen kunnen inbrengen, dat hierdoor de metho
diek dus subjectief wordt. Zonder twijfel is dit tot op zekere

42

hoogte juist, doch we zijn ervan overtuigd, dat men zonder enige
ervaring de bodemvruchtbaarheid niet kan interpreteren. Geldt
deze subjectiviteit echter niet voor welhaast alle natuurweten
schappelijk onderzoek, waarbij men eigenlijk te maken heeft met
talloze onbekende of onberekenbare factoren? Wanneer men b.v.
de invloed van een bepaald vitamine na wil gaan op cavia's, kan
men maar niet van willekeurige exemplaren uitgaan, doch moet
men dieren kiezen met zoveel mogelijk gelijke eigenschappen.
Wanneer men zulk een werkwijze aanvaardt, is het ook begrijpe
lijk dat men vooral in de tuinbouw, met z'n vele cultuur-methoden
en gewassen, met zorg z'n waarnemingsmateriaal moet kiezen en
zijn uitkomsten moet interpreteren.
Na het onderzoek van het Westland, waar we voor de druif
en de tomaat alleen te maken hadden met één bedrijfstype, n.l.
het gemengde tuinbouwbedrijf, zijn wij in staat geweest de ver
schillende tuinbouwcentra van de Kring, de Venen, Voorne en
Amsterdam in het onderzoek te betrekken. Het ging hier in hoofd
zaak om de gewassen tomaten en komkommers. Vooral voor
komkommer werden bovendien die bedrijven gekozen, waar dit
gewas als hoofdgewas voorkwiaim, daar dit nog van invloed, op de
uitkomsten bleek te kunnen zijn (snoei, luchten, gieten). Wij zul
len nu uit die Verschillende centra enige voorbeelden aanhalen,
doch moeten eerst enige algemene opmerkingen maken over de
belangrijkste factoren waarop gelet wordt.
2.

DE BELANGRIJKSTE FACTOREN, WAAROP GELET WORDT OP
BEDRIJVEN, WELKE VOOR VERSCHAFFING VAN PRODUCTIEGEGEVENS GESCHIKT ZIJN

Voor de algemene groeivoorwaarden van druif, komkommer
en tomaat, moge er de nadruk op gelegd worden, dat de structuur,
water- en luchthuishouding van het bodemprofiel, welke zich
nauwkeurig in de beworteling afspiegelen, in hoofdzaak bepalend
zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem.
In verband hiermede zal het duidelijk zijn, dat bij het ver
zamelen van productiegegevens van een bedrijf, naast een ge
detailleerde bodemclassificatie, gegevens, welke verband houden
met de ontwatering en vochtvoorziening van het gewas, een be
langrijke plaats innemen. Voor druiven wordt vooral gelet op
grondwaterstand (zomer- en winterpeil) en afwatering (drai
nering, goten aan de kassen). Verder worden vanzelfsprekend
gegevens verzameld over gietwater, verwarming, grootte, richting
en onderlinge afstand van de serres, variëteit en onderstam. In
de regel worden alleen bomen ouder dan 8 jaar in het onderzoek
betrokken.
Bij tomaten wordt bovendien gelet op het voorkomen van
ziekten, bestrijding, stomen, CS2, plantdatum, vruchtwisseling
(b.v. in combinatie met lichten), tomaat als hoofdteelt, tussenteelten (b.v. bloemkool) en of de planten op eigen bedrijf zijn
gekweekt.
Voor komkommer let men verder nog op voorteelt, hoofd
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teelt op het bedrijf, warme of koude bak (hoeveelheid broeimest
per éénruiter), geënt, soort en vruchtwisseling.
3.

ENIGE VOORBEELDEN

Wij zullen met voorbeelden enige resultaten, buiten het Westland verkregen, toelichten.
A. Ziekten
Het is vaak opgevallen, dat de opbrengsten in de grote
tuinbouwcentra dikwijls lager zijn dan die in de kleine centra of
op verspreid liggende bedrijven.
a.

voor de druif
De opbrengsten op goede druiventuinen verspreid in het land
zijn dikwijls groter dan die in het druivencentrum het Westland
het geval is. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat
wij in het Westland steeds serres in het onderzoek betrokken
hebben, welke zeer compact op elkaar zijn gebouwd. Buiten het
AVestland treft men vaak alleenstaande kassen aan, waarvan de
opbrengsten onder bepaalde omstandigheden 10 tot 20 % te hoog
liggen.
b.

voor de tomaat
In het Westland is een opbrengst van 20 pond tomaten per
raam een uitstekend resultaat, dat men op de lange duur alleen
op de beste grónden handhaven kan; voor de verspreide tuinbouw
in de kleine centra is deze dikwijls 24—26 pond. De oorzaak moet
voor een groot deel worden gezocht in het optreden van bladvlekkenziekte in de grote centra, waardoor het onmogelijk wordt
meer dan vier of vijf trossen per plant te oogsten.
c.

voor de komkommer
Eigenlijk geldt iets dergelijks voor de komkommer. De oudere
centra, welke vaak in de loop van hun ontwikkeling ingeklemd
raken tussen bebouwing of ongeschikte tuinbouwgrond, zijn
meestal noodgedwongen zeer intensief geworden, waardoor ten
gevolge van minder goede vruchtwisseling de fusarium-aantasting
zeer ernstig is geworden (b.v. den Hoorn, Leidsendam, Amster
dam).
In zulke centra heeft men dan ook de grootste moeite
fusarium-vrije bedrijven te vinden, teneinde een indruk te krijgen
van de waarde van de verschillende bodemtypen voor de kom
kommerteelt. Doch zelfs op fusarium-vrije bedrijven in den Hoorn
waar een opbrengst van 30 stuks groene komkommers per raam
buitengewoon goed is, is dit aantal nog aanzienlijk geringer dan
op de verspreide tuinbouwbedrijven met een ruime vruchtwis
seling.

d.

voor de sla
Voor sla is waargenomen dat de verspreide tuinbouw b.v.
in Harderwijk veel minder last heeft van het optreden van luis,
dan die in de grote centra.
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B.

Grondstomen
De invloed van het grondstomen werd nagegaan en daaruit
bleek, dat de bodemtypen op klei- en zandgronden zeer verschil
lende resultaten te zien geven. De beste resultaten bereikt men op
zandgronden (b.v. Leidsendam), waar men op gestoomde grond
hogere opbrengsten verkrijgt dan op fusarium-vrije bedrijven of
op nieuw; land. Op natte, min of meer compacte kleigronden kan
het resultaat van het grondstomen nihil zijn (den Hoorn).
C.

Enten
In Amsterdam werden enige interessante gegevens verzameld
over het enten van gele komkommers. Daar treft men tuinen aan:
le op oud land, waarvan het bodemprofiel uitmuntend is gemaakt
(veengrond op bovenland); 2e op lager gelegen jongere veen
gronden (eveneens bovenland) en 3e in de uitgeveende polders
(Akerpolder: modderklei, waarvan de bovengrond venig is). Als
tuingronden zijn de eerste twee groepen zeer goed, doch de laatste
is minder geschikt. Nagegaan werd de opbrengst van geënte
planten en van niet-geënte planten op fusarium-vrije bedrijven.
De opbrengsten van niet-geënte plantçn waren het hoogst op
de oude tuinen (22 stuks), daarna volgden de jonge veengronden
(16 tot 20 stuks) en tenslotte de Akerpolder (16 stuks), hoewel
daar slechts één bedrijf te vinden was, dat zover fusarium-vrij
was, dat de gegevens voor ons doel dienst konden doen. Deze
cijfers beantwoorden dus geheel aan de verwachtingen.
iHet merkwaardige is nu, dat de geënte komkommers (op F
onderstam) op fusariumbedrijven juist een tegenstelde lijn te
zien geven. De opbrengsten hiervan bleken op de oude tuinen
lager te zijn dan in de Akerpolder. Op oude tuinen variëren de
opbrengsten n.l. van 19 tot 24 stuks per raam, in de Akerpolder
van 25 tot 29 stuks per raam.
D.

Sla
Sla is een gewas, dat zeer gevoelig is voor ongunstige bodem
toestanden. Vooral komt dit tot uitdrukking in de kwaliteit van
het gewas. In verschillende centra in de droogmakerijen en op
veengronden van het bovenland werden hiervan gegevens ver
zameld. Duidelijke en reële verschillen treden aan het licht tussen
b.v. goed veraarde, rulle, opdrachtige veengronden in de Prins
Alexanderpolder bij Terbregge en veengronden met z.g. scherpe
structuur, in hetzelfde centrum. Op de goede grond is een op
brengst van 25 stuks eerste soort van de 26 planten per raam een
normaal gewas. Op gronden met een scherpe structuur verkrijgt
men, wanneer alles meeloopt en men zeer veel rotte mest gebruikt,
niet meer dan 20 stuks eerste soort per raam.
Nog veel gevoeliger is de z.g. herfst-sla, zoals deze b.v. in
Bleiswijk en Bergschenhoek wordt geteeld. Dit gewas, dat gezaaid
wordt in September-begin October, is zeer gevoelig voor ongun
stige bodemprofielen, die hier min of meer verband houden met
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de verzouting van de bovengrond. Het bleek, dat deze herfstsla
hier slechts kans van slagen heeft op een paar bodemtypen van
de oude zeeklei. Er mogen geen storende lagen in het profiel voor
komen, de grond moet behoorlijk zavelig zijn, snel (wit) opdrogen,
80 cm uit het grondwater liggen en voldoende vochthoudend zijn.
Hieraan voldoen slechts enkele bodemtypen.
E.

Enige centra
In Zuid-Holland werden van kleine tuinbouwcentra gedetail
leerde bodemkaartjes gemaakt, de geschiedenis en cultuurwijze
van het centrum nagegaan en van representatieve bedrijven de
opbrengsten vergeleken.
a.

Nieukerkerk in de Zuidplaspotder
In Nieuwerkerk vormen vroege stooktomaten en groene platglaskomkommers de hoofdteelten. De bedrijven liggen op meermolmgronden met kalkrijke zavel, kalkarme klei of katteklei in de
ondergrond. Dit laatste geval overheerst, maar gelukkig is op deze
gronden het meermolmdek het dikst. Het blijkt nu, dat op de
kattekleigronden met een dun meermolmdek (hoogstens 40 cm)
fusarium direct op kan treden. Hiertegenover staan bedrijven op
goede meermolmgronden, waarop sinds het begin van deze eeuw
komkommers groeien en die nog steeds van deze ziekte vrij zijn
gebleven. Oök de opbrengsten op fusariumvrije bedrijven variëren
sterk op de verschillende bodemtypen. De verhoudingen liggen
hierbij ongeveer als in den Hoorn.
b.

Vbome
Op Voorne komen tuinbouwbedrijven voor op zandgronden,
zavelgronden (meestal met mosveen in de ondergrond) en klei
gronden. Er is veel kleinbedrijf, waarbij de tuinbouw zelfs als
nevenbedrijf wordt uitgeoefend, doch er zijn ook heel wat flinke
tuinderijen waar de cultuur analoog is aan die van het Westland.
De opbrengsten van de druiven op de goede bedrijven doen niet
onder voor die van het Westland, terwijl de tomatenopbrengsten
zelfs hoger zijn. Dit laatste zal sommigen wellicht verbazen, doch
de oorzaak moet weer gedeeltelijk worden gezocht in het feit,
dat de tuinbouw zeer verspreid ligt.
De bodem is er voor tuinbouw in het algemeen geschikter
dan in het Westland zelf, doch de algemene kwaal is het zoute
gietwater, waardoor hier voorlopig aan uitbreiding van de tuin
bouw niet te denken valt.
4.

BODEMCLASSIFICATIE TEN BEHOEVE VAN DE TUINBOUW

Hoewel wij allerminst voorstanders zijn van het generaliseren
van enkelvoudige waarnemingen, menen wij toch reeds zoveel
waarnemingsmateriaal te hebben bijeen gebracht, dat het voor
vrijwel alle bedrijfstypen mogelijk is van de bodemclassificatie
een tuinbouwclassificatie af te leiden; m.a.w. het welslagen van
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bepaalde cultures te voorspellen .Bij deze tuinbouwclassificatie
onderscheiden we:
le gronden welke geheel ongeschikt zijn voor tuinbouw, en
2e gronden die voor de tuinbouw eventueel in aanmerking
komen.
Deze laatste worden ingedeeld in 4 groepen, welke tezamen
10 klassen vormen, genummerd 1 t/m 10.
Groep
I: gronden welke uitmuntend geschikt voor de tuinbouw
zijn.
Groep II: goede tuinbouwgronden.
Groep III: zeer matige tuinbouwgronden.
Groep IV: gronden, die voor bepaalde speciale cultures zeer goed
zijn, doch voor tuinbouw in het algemeen niet in aan
merking komen (b.v. droge zandgronden, welke voor
aspergeteelt zeer goed geschikt kunnen zijn; stugge
kleigronden, welke zeer goed geschikt zijn voor de
teelt van bewaarkool); in sommige gevallen kunnen
zelfs sociale toestanden of bepaalde structuur van de
bedrijven aanleiding zijn bepaalde gronden in groep
IV onder te brengen.
De groepen I, II en III zijn ieder in drie klassen onderver
deeld, n.l. a) gronden, welke in aanmerking komen voor groenten
en fruit; b) de gronden, welke slechts in aanmerking komen voor
fruit en c) de gronden, welke slechts in aanmerking komen voor
groente. Deze onderscheiding berust vaak op de aard van de
waterhuishouding (hoogteligging van het grondwater).
Ter oriëntatie kunnen wij globaal zeggen dat tot groep I
hoofdzakelijk de goede oude tuingronden behoren.
Tot groep II, in hoofdzaak de gronden met een uitstekend
profiel, maar die nog tuinbouwrijp gemaakt moeten worden.
Tot groep III oude tuingronden met een zeer matig profiel,
en nieuw land met een matig profiel.
Groep IV, slechts bestaande uit één klasse (klasse 10), om
vat een verzameling van bijzondere gevallen, welke echter van
geval tot geval afzonderlijk omschreven worden.
Satrtjrmry

The influence of the soil profile on the development of crops
(in which case the yield and sometimes also the quality is mostly
taken as a criterion) is, as a rule, traced at well-managed holdings,
which have not been attacked by diseases.
At the same time the occurrence of diseases and pests may
also be studied in connection with the soil condition.
Except in the Westland, this working-method is adopted in
the horticultural centres of the „Kring", the „Venen", in the neigh
bourhood of Amsterdam, and on Voorne.
It appears that nowadays larger yields are obtained from
some crops in scattered horticulture on equivalent soil types than

47

in the large, old centres. This should be attributed to a smaller
chance of the occurrence of diseases and pests (owing to slight
er danger from infection and greater crop rotation).
This is, for instance, the case with tomato, cucumber, and
lettuce. In this connection attention may be turned to the great
importance of the cultivation of plant material on the holdings
themselves.
The result of soil-steaming in the large centres differs widely
and is connected with the soil condition, in which case dry, sandy
soils and compact clay soils may be opposed to each other as
extremes. In Amsterdam the cucumber fusarium is fougth on peaty
soils by means of grafting. In this case it appeared that by graf
ting: 1. the yield increases enormously; 2. the yields on the best
soils are smaller than on the less good ones.
Lettuce and especially the so-called autumn lettuce is a crop
which is highly structure-sensitive and consequently shows great
differences of yield (respectively differences of quality).
Further a few observations are made concerning the horticul
tural centres of Nieuwerkerk (hothouse tomatoes and green
cucumbers) and Voorne (grapes and tomatoes).
Finally a horticultural classification is described, which, de
duced from the soil map, differentiates between soils on which
horticulture is possible and soils on which horticulture is im
possible.
The former are divided into soils which are: excellent, good,
very moderate horticultural soils. These groups are again sub
divided into various classes, viz. into soils which receive conside
ration for the cultivation of vegetables and fruit; soils which
receive consideration for fruit-growing; soils which receive con
sideration for the cultivation of vegetables, and soils which receive
consideration for special cultures.

7.

BODEMKUDIGE VERSCHIJNSELEN OP DE
LUCHTFOTO
Pedological Phenomena cm the Aerial Photograph

door/by Ir P. Buringh
Overgenomen uit de rubriek „Aardrijkskunde uit de lucht" üit het Tijdschr. v. h.
Kon. Neid. Aardr. Genootschap 65, lj3, 1948

Er is een Braziliaans spreekwoord, dat zegt: „God heeft de
wereld gemaakt en de Nederlanders Nederland", en het behoeft
ons niet te verbazen, dat ons land op buitenlanders een dergelijke
indruk maakt. Hoe groot dan ook de invloed van de mens op ons
landschap mag zijn geweest, het is zeker, dat bij de vorming van
dit landschap de natuurlijke krachten toch de grootste rol hebben
gespeeld. Overal vindt men hiervan de bewijzen terug, vaak zijn
zij echter aan het oog onttrokken en men kan de geheimen van
de Nederlandse bodem slechts onder bepaalde omstandigheden óf
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na moeizaam onderzoek ontdekken. Iemand die dagelijks in het
vrije veld vertoeft en de gronden onder allerlei weersomstandig
heden en in alle jaargetijden ziet en bestudeert, wordt getroffen
door vele bijzonderheden, die door anderen, die slechts een enkele
maal een kijkje komen nemen, niet worden opgemerkt.
De bodemkundige kan een deel van zijn kennis ontlenen aan
de luchtfoto, welke voor hem een prachtig hulpmiddel kan zijn,
speciaal wanneer hij de verschillende bodem-kwaliteiten op
kaarten wil vastleggen.
Er zijn vele luchtfoto's welke alleen de topografische bijzon
derheden weergeven, andere echter geven daarnaast nog een
groot aantal merkwaardige verschijnselen, die men pas kan ver
klaren wanneer het terrein nauwkeurig is bestudeerd. Naast de
weersgesteldheid en de tijd van het jaar, waarin de opname werd
gemaakt, zijn er nog vele andere factoren die hun invloed uit
oefenen op het al of niet voorkomen van bodemkundige bijzonder
heden op de luchtfoto; Wij noemen bv. het uur van de opname,
de hoogte van het vliegtuig, de fotoapparatuur, de methode van
ontwikkelen en afdrukken van de foto, het gebruik van filters.
Voor de interpretatie der verschijnselen is het niet alleen
nodig, dat men op de hoogte is van de bodemgesteldheid, de
bodemvorming en de landschapsontwikkeling, doch men dient
eveneens de reeds genoemde factoren en hun invloed op het resul
taat te kennen.
Veelal is het van belang de luchtfoto's stereoscopisch te be
zien, omdat dan de fouten in de fotografische ontwikkeling kunnen
worden herkend en omdat een stereoscopisch beeld veel duidelijker
is ten gevolge van de inschakeling van de derde dimensie. Even
eens is het belangrijk foto's, die op verschillende momenten van
een bepaald terrein werden gemaakt, te vergelijken. Moge het
eens nog zo ver komen, dat ons gehele land regelmatig, bv. eens
per tien jaar, opnieuw op de gevoelige plaat wordt vastgelegd!
Bij het uitgebreide luchtfotomateriaal, dat door de Geallieerde
Luchtmacht gedurende de jaren 1944 en 1945 van ons land werd
gemaakt en waarvan een groot deel aanwezig is in het luchtfoto
archief van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen,
bevinden zich opnamen, die onder allerlei verschillende omstandighdeden eerden vervaardigd. Hierdoor hebben deze foto's voor
de bodemkundige vaak grotere waarde dan de opnamen van de
Nederlandse instanties, die voor topografische doeleinden werden
gemaakt en die in de meeste gevallen te hard en te contrasterend
werden afgedrukt, zodat de kleine nuanceringen niet duidelijk te
zien zijn. Wanneer in de toekomst zal worden besloten tot het
maken van een opname van geheel Nederland of van verschillende
delen van ons land, dan zal het nodig zijn, dat de belanghebbenden
tezamen bepalen, welke eisen zij aan de opnamen willen stellen
en waarvoor deze zullen worden gebruikt.
Het is duidelijk, dat de wensen voor verschillende interpre* tatiedoeleinden uiteen zullen lopen en dat getracht zal moeten
4
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worden een compromis te vinden. Evenwel zal het ook mogelijk
zijn in het vliegtuig meerdere apparaten mee te voeren, zodat
naast een normale opname ook infra-rode en andere opnamen
kunnen worden gemaakt. Het is n.l. de infra-rode opname, welke
vele mogelijkheden biedt voor de bodemkundige interpretatie, van
wege het duidelijk weergeven van de vochthuishouding van de
grond.
Na deze inleiding zullen wij enkele voorbeelden van de
bodemkundige interpretatie van verschillende luchtfoto's geven.
Deze eerste serie bevat uitsluitend opnamen van verschillende
kleigronden.
Foto 1. Rivierklei-landschap in de Tieler waard
De opname werd gemaakt op 24 December 1944 op schaal
1: 10 800 tussen Herwijnen en Hellouw aan de Waal. Langs de
benedenrand slingert de zuidelijke bandijk van de Waal, welke
vroeger is doorgebroken, waardoor in en achter de dijk een groot
wiel (A) is ontstaan. De dijk is buiten om het wiel gelegd, zodat
het laatste thans midden in het land ligt. Het zandige materiaal,
dat uit de ondergrond van het wiel en van de bodem van de
rivier kwam, is door het naar binnengestroomde water achter dit
wiel, waar de stroomsnelheid van het water veel geringer werd,
weer afgezet, zodat er thans een zanddek van verscheidene deci
meters op het oorspronkelijke landschap ligt. Men vergelijke het
artikel van Edelman en Pijls in dit Tijdschrift (1946, pag. 257—
264) i) Een zgn. .overslaggrond' is ontstaan. Op de foto is de
begrenzing van deze .overslag' vaag te herkennen. De lichtere
kleur gaat nl. geleidelijk in een donkere over op de plaats waar
het zanddek tegen de zware kommenklei in het Noorden uitwigt.
In deze foto is, evenals op de foto 3 enige kleurtekening ge
komen doordat verschillende lage delen vrij dras staan. Enkele
iets hogere ruggen vallen op door hun lichtere kleur.
Eveneens komt het verschil in percelering en in grondgebruik
duidelijk uit. Aan de westkant van het wiel (B) ziet men een blok
kromme, s-vormige akkers.
Foto 2 en 3. Rivierklei- ( kommen)landschap in de Tieler waard
De opnamen zijn resp. op schaal 1:9 600 en 1:10 800 gemaakt.
Foto 2 (een .droge' foto) werd opgenomen op 13 September 1944
met normaal apparatuur, foto 3 (een .natte' foto) werd opge
nomen op 28 November 1944, waarschijnlijk met een rood filter,
waardoor de vochtige en bijna geïnundeerde delen donker zijn
afgebeeld. Beide foto's geven hetzelfde terrein onder verschillende
omstandigheden weer, n.l. een deel van de polder Beesd en
Mariënwaard tussen Beesd en Kuilenburg. Op de tweede opname
kunnen ruggetjes in de zware rivierklei duidelijk worden herkend
door de lichtere kleur. In het terrein zelf worden deze ruggen
x)
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Ook opgenomen in Boor en Spade II, 1948.

practisch niet opgemerkt, doordat zij maar enkele decimeters
boven de omgeving liggen. Op het moment dat de eerste foto
werd gemaakt, was de waterstand lager dan bij de tweede, of
schoon enkele percelen reeds enige vochttekening vertoonden. Het
verschil tussen de opnamen wordt duidelijk, indien men kijkt naar
het meertje (A) en de eendekooi (B). Bij de normale opname is
het water licht en bij de ,rode' opname donker gekleurd.
Aan de noordzijde van het meertje (A), dat is ontstaan door
het graven van zand, zien we een dichtgeslibd stroombed van een
smal stroompje.
De donker gekleurde percelen van foto 2 zijn begroeid met
grienden, bij C ligt een boomgaard en bij D is een heuveltje op
geworpen, waarop de enige boerderij, ,de Woerd' genaamd, in
deze verlaten omgeving is gebouwd. Het materiaal voor dit heu
veltje is blijkbaar uit een gat ten NW van de boerderij gegraven.
Bijna alle percelen zijn als grasland in gebruik, enkele, op
foto 2 lichter gekleurde percelen worden gebruikt als bouwland.
Aan het al of niet aanwezig zijn van een begreppeling kunnen
eveneens kleine niveau-verschillen worden herkend.
Verschillende percelen op beide foto's geven duidelijke kleurtekening te zien, welke verschillen in bodemgesteldheid aanduiden.
Vergelijkt men de begrenzingen der kleurtekeningen van dezelfde
percelen op beide foto's, dan valt het op dat zij meestal niet samen
vallen. Hieruit kan reeds worden afgeleid, dat het niet eenvoudig
is de gedetailleerde bodemgrenzen van de luchtfoto over te nemen
voor een gedetailleerde bodemkaart. Het overnemen van bodemgrenzen van zeer grote verschillen in bodemgesteldheid (bv kom
men en ruggetjes op deze foto's) brengt minder bezwaren mee,
aangezien deze op een kaart 1: 50 000 kunnen worden ingetekend,
waardoor dus een globale overzichtskaart (luchtfotogr. schets
kaart) ontstaat. Een dergelijke kaart stelden wij samen uit lucht
foto's als boven afgebeeld voor het gebied van Tiel tot de Diefdijk en van de Lek tot de Waal.
Foto 4. Rivier klei-landschap. in de Alblasserwaard
Deze opname werd gemaakt op 29 November 1944 op schaal
1: 7 600, ten Zuiden van het plaatsje Ottoland. De rechte ver
kaveling van dit gebied laat reeds zien, dat op de foto een kommengebied staat afgebeeld. De percelen zijn omgeven door vaak
brede sloten, die bijna tot de rand met water zijn gevuld. Een
dunne laag zware rivierklei rust op een dikkere veenlaag in de
ondergrond. Alle percelen zijn als grasland in gebruik.
Door dit gebied loopt een smalle rug in de richting NO-ZW,
welke afkomstig is van een vroeger riviertje, dat door de Alblasserwaard heeft gelopen. Het is een uitloper van de vele ruggen, welke
in de Vijfheerenlanden en de polder Kuilenburg worden aange
troffen (men zie de kaart van Vink in ,De Lekstreek', 1926).
Op 'de foto is de rug lichter gekleurd dan de omgeving; er
zijn echter nog verschillende andere mogelijkheden om de rug te
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onderkennen. Alle sloten op deze foto zijn kaarsrecht, behalve
daar waar ze het ruggetje snijden. Op deze plaatsen maken zij
plotseling enige bochten als gevolg van het feit, dat de wallen
door de afwijkende bodemgesteldheid verzakken. Het zandige
materiaal in de ondergrond van de rug is hiervan de oorzaak.
Links onderaan op de foto heeft men dit zand uitgegraven en is
reeds een meertje ontstaan.
In bijna alle percelen kan men duidelijk één of meer kleine
ondiepe greppels herkennen, deze greppeltjes zijn niet aanwezig
op de bovenbeschreven rug. Op verschillende percelen, welke ge
deeltelijk op deze rug liggen, lopen de greppels dan ook niet door.
Foto 5, Zeeklei-landschap in Sectie D der Wieringermeer
De bodemverschillen, welke op deze foto in grillige vorm
naar voren komen, wekken de indruk alsof hier een foto van een
Oosters tapijt is afgebeeld. De opname werd gemaakt op 26 Fe
bruari 1945. Afgebeeld zijn enige kavels van Sectie D in het
Zuiden van de polder. De weg dwars over de foto is de Oudelanderweg, waarlangs op regelmatige afstand enige grote boerde
rijen zijn gelegen. Dit is een oud kwelderlandschap; op de foto
zijn nog duidelijk allerlei kreken, waardoor het water vroeger
tijdens eb en vloed af en aan stroomde, Zichtbaar. De sterke ter
reintekening werd zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de weers
gesteldheid. Na een vochtige winterperiode droogde het veld
zeer onregelmatig op. De lichte klei- en zavelgronden zijn dus
lichter gekleurd dan de vochtige, zwaardere kleigronden. Aan
gezien de beddingen van de kreken evenals elders met zwaardere
klei zijn dichtgeslibd, ziet men deze als donkere banen tussen lichte
stroken langs de oevers, welke uit lichte klei of zavel bestaan.
Het is echter merkwaardig, dat er naast de donkere kreken
ook nog lichtgekleurde voorkomen. Op kavel D 59 kruist een
lichte kreek (A) een donkere (B). Uit het feit, dat de eerste
geheel intact is en de tweede wordt onderbroken, kan worden
afgeleid, dat de laatste van oudere datum is dan de eerste. Op
vele plaatsen vertakken de grote kreken zich.
Een dergelijke foto stelt de bodemkundige in staat verschil
lende bodemgrenzen nauwkeurig op de kaart in te tekenen. Bij
het samenstellen van de bodemkaart van de Wieringermeer (A.
J. Zuur, 1936) waren deze opnamen niet beschikbaar. Vergelijken
wij nu de foto met genoemde bodemkaart, dan kunnen wij hier en
daar enige overeenkomst ontdekken, veelal zijn de grote kreken
echter slechts bij brokjes afgebeeld.
Deze foto geeft wel een duidelijk inzicht in de sterk wisse
lende bodemgestelheid van de Wieringermeer.
Foto 6. Oude-zeeklei-landschap in de Wassenaarse polder
De foto geeft een deel van de Wassenaarse polder, een
droogmakerij ten Zuiden van Leimuiden in het gebied van de
oude zeeklei, dat nog met een laagje veen of meermolm van wisse-
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Opname Geallieerde Luchtmacht 24-12-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichtins, v. Bodemkarte/ing, Wageningen

Foto i. Rivierklei-landschap in de Tielerwaard tussen Herwijnen en HelJouw a. cl. Waal
(Schaal i : 10 800)
De zuidelijke bandijk van de Waal is buiten om het doorbraakwiel A heengelegd. De ondergrond van het wiel
is daarachter afgezet (overslaggrond), kenbaar aan de lichtere kleur, geleidelijk naar binnen uitwiggend. Verdere
kleurtekening doordat tijdens de opname lage delen dras stonden. Verschil in percelering en grondgebruik. Aan
de westkant van het wiel kromme, s-vorm ige akkers (B).
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Opname Geallieerde Luchtmacht 3-9-1Ç44; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 2. Rivierklei(kommen)-landschap in de Tielerwaard in droge toestand; een deel van
de polder Beesd en Mariënwaard (Schaal i : g 600)
De donker begroeide percelen zijn begroeid met grienden; bijna alle percelen zijn grasland, de lichte bouwland.
Bij B een eendenkooi, bij C een boomgaard, bij D een heuveltje waarop een boerderij. De begreppeling wijst
op niveauverschillen. Enkele percelen vertonen reeds vochttekening. Men lette op het verschil met de ,natte' foto 3.

Opname Geallieerde Luchtmacht 29-11-1944-, Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 3. Hetzelfde landschap als op foto 38, maar in natte toestand en vermoedelijk opgegenomen met rood filter (Schaal 1 : 10 800)
De lichter gekleurde delen zijn in het terrein bijna niet op te merken ruggetjes in de zware rivierklei. Aan de noord
zijde van het meertje A (ontstaan door zandgraven) een dichtgeslibd stroombed van een smal stroompje. De
kleurtekening in beide foto's zijn niet identiek, zodat ze niet geschikt zijn voor het vaststellen van gedetailleerde
bodemgrenzen. Bij B een eendenkooi, bij C een boomgaard, bij D een woerd.
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Opname Geallieerde Luchtmacht 2g-n-iç44; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 4. Rivierklei-landschap in de Alblasserwaard ten Z. van Ottoland (Schaal 1 : 7600)
De rechte verkaveling wijst op een kommengebied. De vaak brede sloten zijn tot de rand gevuld. Een dunne laag
rivierklei rust op een .dikke veenlaag. Alle percelen zijn grasland. ,
Een smalle, lichter gekleurde rug (vroeger riviertje) loopt in NO-ZW richting als uitloper van de vele ruggen in
de Vijfheerenlanden en de polder Kuilenburg. De rug veroorzaakt bochten (verzakkende wallen) in de sloten
door zandige ondergrond, en de greppels in de percelen lopen op de rug niet door. Links beneden een doorzandgraving ontstaan meertje.

Opname Geallieerde Luchtmacht 26-2-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 5. Zeeklei-landschap van Sectie D in het Z. der Wieringermeer (Schaal i : 10 800)
Oud. kwelderlandschap met vroegere kreken der eb- en vloedstromen; de beddingen der kreken donker (zware
klei), de oevers lichter (lichte klei of zavelgronden), maar er zijn ook lichtgekleurde kreken. Op kavel D 59 onder
breekt de licht gekleurde kreek A de donkere kreek B en is dus jonger. Na een vochtige winter droogde het veld
zeer onregelmatig op en daardoor zijn de vochtige zware kleigronden donkerder gekleurd dan de lichte klei- en
zavelgronden. Dwars over de foto loopt bovenaan de Oudelanderweg.
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Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemk artering, Wageningen-

Foto 6. Oude-zeeklei-landschap in de Wassenaarsche polder ten Z. van Leimuiden (Schaal ?)
Krekenlandschap van oude zeeklei bedekt met laag veen of meermolm. De vele grondbewerkingen op
de bouwlanden waren niet in staat de sporen der kreken uit te wissen. Het is een enkelvoudig kreken
systeem, de bedding opgevuld met zware klei en meermolm, langs de randen zavelige stroken die in de bouwlanden
lichter gekleurd zijn dan de omgeving. Vrijwel alle percelen zijn grasland, enkele lichter gekleurde bouwland.
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lende dikte is afgedekt. De opname werd gemaakt op 12 Septem
ber '44. Bijna alle percelen zijn als grasland in gebruik, met uit
zondering van enkele bouwlanden, die hier lichter gekleurd zijn.
Dit gebied ligt eveneens in een krekenlandschap, dat practisch nog
ongerept bewaard is gebleven. Vele kreken slingeren zich als
kleine laagten door weide- en hooilanden. De vele grondbewer
kingen op de bouwlanden zijn niet in staat geweest de sporen der
kreken uit te wissen. Wij hebben alle kreken, welke op de origi
nele foto te herkennen waren op bijgevoegde tekening (6a) aan
gegeven. Het kreke'nsysteem van dit landschap komt thans veel
duidelijker naar voren en het beeld lijkt op dat van de huidige
Wadden en schorren. In tegenstelling met het gebied van de
Wieringermeer is hier een enkelvoudig krekensysteem aanwezig,
waardoor de aard en de vormen beter kunnen worden bestudeerd.
De bedding van de kreken is ook hier met zware klei en meermolm
opgevuld, langs de randen bevinden zich meer zavelige stroken, die
in de bouwlanden lichter gekleurd zijn dan de omgeving.
Soortgelijke verschijnselen werden reeds in vele polders van
Zuidholland waargenomen. Voor de bodemkundige en landbouw
kundige betekenis hiervan verwijzen wij naar: C. H. Edelman,
,Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland', 1947.
Na deze voorbeelden van bodemkundige verschijnselen in het
rivier- en zeekleigebied, zullen wij thans onze aandacht bepalen
bij enkele beelden van veengronden uit verschillende delen van
ons land. Het veldbodemkundig onderzoek van de veengronden
verkeert echter nog in een beginstadium, zodat wij ons meer zullen
moeten bepalen tot het waarnemen van verschillende verschijnseen, dan tot het verklaren daarvan.
Foto 7. Utrechts veenlandschap nabij Nieu wloosdrecht
Deze foto van de Loosdrechtse polder met omgeving werd op
19 April 1945 opgenomen op schaal 1: 14 400. Bij de bestudering
van dit beeld krijgen we een indruk van het typische Utrechtse
veenlandschap. Aan de westkant liggen de donker afgebeelde,
uitgeveende percelen (A), waartussen nog achtergebleven veenstroken voorkomen. Aan de oostkant (op de foto rechts) is het
landschap practisch nog intact. Het dorp Nieuwloosdrecht koes
tert zich in de voorjaarszon. Direct vallen aan de linkerkant
enkele lichtgekleurde, kronkelende stroken op, welke kleine kleiruggen in het verveend landschap voorstellen (B). Meer naar het
Oosten komt het laagterras-zand langzamerhand minder diep te
liggen. Op enkele plaatsen (C) schijnen enkele zandkoppen door
,het veen heen. De verkaveling verdient speciale aandacht. Op de
westkant van de foto liggen de percelen in lange stroken naast
elkaar, de bovenhelft van het beeld laat een gerende verkaveling
zin. Alle sloten komen hier tezamen in één punt, ,De Ster' ge
naamd. De donkere vlekjes (D) zijn schaduwen van wolkjes.
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Opname Geallieerde Luchtmacht 19-4-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 7. Utrechts veenlandschap nabij Nieuwloosdrecht. (Schaal i : 14 400)
Aan de westkant (A) is de vervening in gang. Enkele kleiruggen, afkomstig van oude stroompjes zijn achterge
bleven en zijn nu als lichte kronkels te zien (B). Aan de verkeersweg ligt het dorp Nieuwloosdrecht. Op de rechter
helft van de foto komen enkele zandkoppen door het veen te voorschijn (C). Bij D schaduw van wolkjes.

N
t

Opname Geallieerde Luchtmacht 5-1-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 8. Veenlandschap nabij Wageningen (Schaal 1 : 8 000)
Doordat de sneeuw op de oude stroompjes in het veen (A) nog niet is gesmolten, zijn deze als witte banen te her
kennen. Bij G een gedichte tankgracht van 1939.
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Opname Geallieerde Luchtmacht 8-4-1945] Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 9. Veenlandschap nabij Wageningen (Schaal 1 : 7 600)
Zelfde gebied als op foto 8. Door de snellere groei van het gras op de vroegere stroompjes in het veen (A) zijn
deze donkerder gekleurd. De kleurverschillen tussen de percelen worden veroorzaakt door de mate van verzorging
van het grasland. De beide loopgraven (C) zijn aangelegd op laagterras opduikingen. Bij F heksenringen.

N

t

Opname Geallieerde Luchtmacht 3-2-1945) Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 10. Veenlandschap ten W. van Vreeland (Schaal i : 10 800)
Het veen is in dit gebied afgedekt door een dunne kleilaag afkomstig van de Vecht. De oude stroompjes in het
oorspronkelijk veengebied vormen te zamen een heel systeem, dat op de foto is te herkennen aan de donkere, meest
Z-N verlopende bandjes (A). Men lette op de verkaveling langs de N-Z verlopende sloot midden over de foto.

Foto 8 en 9. Veenlandschap nabij Wageningen
Beide luchtfoto's geven ongeveer hetzelfde gebied weer, of
schoon de schaal van de opnamen iets verschilt (resp. 1: 8000 en
1: 7600). Het is een deel van het zgn. Binnenveld, noordwestelijk
van Wageningen, dat geheel als grasland in gebruik is. Op de
foto's is nog de oude verkavelingstoestand van 1945 weergegeven.
In 1946/'47 heeft de ruilverkaveling een andere percelering en
waterstaatkundige toestand geschapen. Voordien was het vaak
een dras gebied, waar de Wageningse en vooral de Bennekomse
boeren hooiden en hun vee weidden.
Bij het bezien van beide luchtfoto's vallen direct enkele
frappante verschillen in het oog. Foto 8 werd opgenomen in de
winter, nl. op 5 Januari 1945, toen na een lichte sneeuwval de
dooi was ingetreden. Op enkele plaatsen is de sneeuw nog niet
gesmolten en de witte strookjes (A) vormen te zamen een mooie
figuratie; op foto 9, die op 8 April 1945 werd gemaakt, is deze
tekening eveneens te zien, doch thans is zij donker gekleurd. Deze
lichte, resp. donkere banen door de graslanden zijn ontstaan door
oude stroompjes, die door het veen liepen; deze zijn met een soort
veenmodder opgevuld, zodat het veen in de geulen een geheel
andere samenstelling heeft dan in de omgeving. Dit uit zich in
de samenstelling van de grasmat.
In dit gebied worden deze banen hoofdzakelijk gevonden in
het veen grenzende aan het laagterras, dat op beide foto's (bij B)
nog op enkele plaatsen aan de oppervlakte komt. Deze kleine op
duikingen zijn als lichtere plekken te herkennen; een tweetal werd
gebruikt voor het aanleggen van loopgraven (C). De ontwerpers
hiervan hielden dus rekening met de bodemgesteldheid! Merk
waardig is nu dat de stroompjes op beide afgebeelde foto's geheel
verschillend staan getekend. Op foto 8 wordt de lichtere kleur
veroorzaakt door de sneeuw, waardoor tegelijk een verschil in
bodemtemperatuur met de omgeving wordt gedemonstreerd.
Foto 9 werd gemaakt in de periode dat het gras reeds iets
begon te groeien. Het gras op de oude stroompjes is groener dan
de rest. Dit kan worden toegeschreven aan de afwijkende samen
stelling van het veen in de geulen. Dezelfde foto demonstreert
eveneens duidelijk de toestand waarin de verschillende percelen
grasland verkeren. Op de beter verzorgde graslanden (D) is het
gras reeds groeiende (donkere percelen), terwijl op de slecht ver
zorgde, hier lichter gekleurde percelen (E), practisch nog geen
grasgroei valt waar te nemen. Bij nauwkeurige bestudering van
foto 8 kunnen deze verschillen eveneens worden waargenomen.
Op foto 9 zien' wij bij F enige donkere ringen, zgn. heksenringen, veroorzaakt door een schimmel welke het gras concen
trisch aantast. Landbouwkundig zijn deze foto's buitengewoon
interessant.
Foto 10, Veenlandschap ten Westen van Vreeland
Het afgebeelde landschap, ligt westelijk van de Vecht en
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maakt deel uit van het Utrechts-Hollands veenlandschap, dat hier
echter nog is afgedekt door een kleilaag van hoogstens enkele
decimeters dik, die door de Vecht is opgebracht. Dat ook hier het
veen niet over een groot oppervlak gelijkmatig is ontwikkeld,
blijkt uit de vele donkere, meest Z-N verlopende bandjes, welke
eveneens allerlei stroompjes (A) in het oorspronkelijke veengebied
voorstellen. De iets grotere vochthoudendheid ten gevolge van
de iets lagere ligging maakt, dat de stroompjes donker staan af
gebeeld. Het beeld is analoog aan dat van foto 9. Een nauwkeurig
onderzoek kan slechts de ware betekenis van deze .veenstroompjes' aan het licht brengen. Door dit lage gebied is een vrij brede
weg (B) gelegd, die hoger ligt dan het land, gezien de schaduw,
om via een brug het verkeer over het Merwedekanaal te leiden.
De midden over de foto N-Z verlopende sloot is de grens van de
ontginningen, die zich blijkbaar van Slootdorp en Vreeland uit
loodrecht op de wegen hebben voltrokken.
Foto 11. Laagveenlandschap ten Zuiden van Havelte
De foto wekt de indruk, alsof hier een vrij woest veengebied
is afgebeeld. Dat komt, omdat de zon tijdens de opname vrij laag
stond. Men lette bijv. op de lange schaduw van het huis (A) in
de linker benedenhoek! Deze belichting van het object maakt, dat
allerlei kleine niveau-verschillen naar voren komen en het beeld
extra reliëf geven. Op deze wijze verkrijgen we een indruk van
allerlei gedetailleerde verschillen in dit veenlandschap.
De veenlaag is hier meestal niet dikker dan ca. 50 cm, zodat
enkele golvingen in de zandige ondergrond ook invloed uitoefe
nen op de oppervlakte-vormen. In het afgebeelde gebied ligt een
netwerk van loopgraven (B) dat diende ter bescherming van het
vliegveld Havelte. De brede zwarte streep stelt de Drentse Hoofd
vaart (C) voor. Daarlangs ligt een trambaan.
De foto werd afgedrukt met de N-richting naar links, men
bekijke de foto in de richting N-Z, aangezien men bij het zien
in de Z-N richting de dalen als heuvels en de heuveltjes als dalen
ziet (pseudo-effect!).
Foto 12. Jonge hoogveenontginning nabij Mariënbecg
Na het afgraven van het hoogveen wordt het land gereed
gemaakt voor de landbouw en aan de reeds bestaande veen
koloniën Wörden zodoende steeds nieuwe toegevoegd. Foto 12
toont ons zo'n jonge veenkolonie oostelijk van Mariënberg in het
Bergentheimer veen. Dé verkaveling en het kanalenplan, alsmede
de ligging van de boerderijen wijken geheel af van die uit de oude
veenkoloniën. Onze speciale aandacht gaat echter uit naar de
bodemkundige bijzonderheden van deze foto, welke op 15 Maart
1945 op schaal 1:9600 werd gemaakt. Het blijkt n.l. duidelijk, dat
de ontgonnen gronden evenmin van een gelijkmatige samenstelling
zijn, als de natuurlijke gronden. Het zal echter moeilijk zijn, enig
systeem in de verschillende bodemsoorten te ontdekken. Men

56

H» N

Opname Geallieerde Luchtmacht 26-12-1^44; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto li. Laagveenlandschap ten Z. van Havelte (Schaal : 7600
Lage zonnestand, lange schaduwen, waardoor de reliëfvorming goed uitkomen. Veenpakket op diluviale zandondergrond. De donkere lijn (C) is de Drentse Hoofdvaart. Door het hele gebied ligt een netwerk van loopgraven(B).
Met lette op het pseudo-effect van het reliëf bij bezichtiging in de richting Z-N !
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Opname Geallieerde Luchtmacht 15-3-1945', Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 12. Jonge hoogveen ontginning nabij Mariënberg (Schaal 1 : 9 400)
Men lette op de percelering, het kanalenstelsel en de ligging der boerderijen. Op allerlei plaatsen zien we kleur
schakeringen, welke duiden op een wisselende gesteldheid van deze door mensenhand gemaakte dalgronden. A
percelen rogge. B aardappelkuilen, C open aardappelkuilen met pas gepoot aardappelveld.

Opname Geallieerde Luchtmacht 29-11-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 13. Graslanden op lage zandgrond. Ruinerwold (Dr.) (Schaal 1 : 8 000)
Langs de weg bij A huizen en boerderijen met zgn. ,opstrekkende heerden'. Het gebied wordt doorsneden door
de pas gekanaliseerde Wold A (B). De oude loop met de meanders (C) is nog duidelijk te herkennen. D is de
spoorlijn Meppel-Hoogeveen. Bij F de boerderij .Het Slot'.

Opname Geallieerde Luchtmacht 8-4-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodkemartering, Wageningen

Foto 14. Landschap in de Achterhoek nabij Varsseveld (Schaal i : 7 600)
Hier is een bobbelig zandgrondenlandschap weergegeven. Het bodemgebruik heeft zich aangepast aan het reliëf
van het landschap. A bouwlandpercelen op middelhoge zandgronden, B grasland en C bos op lage zandgronden.
Bij D onregelmatige grasgroei. E lage vochtige randen van het bouwland. F loopgraven, G autoschuilplaatsen.
Boerderijen verspreid door het veld op de middelhoge gronden.

krijgt sterk de indruk van een lappendeken, hetgeen begrijpelijk
is, want de bodem is geheel door mensen gewijzigd. Het terrein
is geëgaliseerd, zandkoppen zijn afgegraven, gaten zijn opgevuld.
Ook het humusgehalte is hier en daar verschillend. In het voor
jaarszonnetje drogen bepaalde plekken van de dalgrond sneller
dan andere, met als gevolg een foto met vlekken.
Op de donker gekleurde percelen met weinig tekening ont
wikkelt zich een roggegewas (A). De pootaardappelen zijn meest
nog in de kuilen (B) opgeborgen. Op perceel C liggen de kuilen
open en de aardappelen zijn reeds gepoot.
Het moge duidelijk geworden zijn, dat de veengronden aller
minst constant van opbouw en samenstelling zijn en dat alom in
het veen belangrijke verschijnselen vallen waar te nemen, die niet
alleen interessant zijn om te leren kennen, doch die van directe
betekenis zijn voor de groei van onze cultuurgewassen.
In de volgende serie hopen wij enkele bijzonderheden van de
zandgronden te tonen.
Nadat in het voorgaande verschillende belangrijke bodemkundige verschijnselen in de rivierklei, de zeeklei en het veen zijn
besproken, zullen wij ons thans bepalen tot de zandgronden. Het
is bekend, dat de zandgronden van Nederland tot verschillende
geologische formaties behoren, waardoor reeds dadelijk grote ver
schillen optreden. Men vergelijke hiertoe Kv. verschillende lucht
foto's met de geologische kaarten. In dit Tijdschrift (T.Ä.G.
LXIV, 3, 1947, pag. 372-379 en 4, 1947, pag. 513—519) gaf D.
de Waard reeds een aantal karakteristieke voorbeelden uit het
glaciale landschap, waaruit duidelijk blijkt welke invloed de for
matie heeft op de kwaliteit van de zandgronden. Doch ook binnen
een geologische eenheid kunnen vrij grote variaties, die voor de
practijk van veel betekenis zijn, voorkomen. Veelal hangen de
verschillen in bodemkwaliteit samen met de morfologie, terwijl ook
de begroeiing en het grondwater een niet te onderschatten rol
spelen.
Beschouwde men vroeger de zandgronden uit landbouw
kundig oogpunt in het algemeen als onvruchtbaar, omdat zij van
nature weinig plantenvoedende stoffen bevatten, later, aan het
eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, is hierin een grote
verandering gekomen door het gebruik van kunstmeststoffen. We
behoeven slechts te denken aan de es- en enggronden, die vroeger
alleen in gebruik gehouden konden worden door een regelmatige
toevoeging van natuurlijke meststoffen als stal- en plaggemest.
Hierdoor ontstond als vanzelf een bepaald bodemgebruik, dat zich
aan het landschap aanpaste. Het gevolg was, dat naast het ver
schil in bodemgebruik ook verschil in bodemkwaliteit aanwezig
was. Een luchtfoto van een es werd in dit Tijdschrift door Mej.
Dr A. W. Vlam (1947, pag. 272) !) gepubliceerd.
1)

Ook opgenomen in Boor en Spade II, 1948.
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Het is echter duidelijk, dat de oude bouwlanden op zand>
grond, zowel door hun regelmatige ophoging ten gevolge van de
plaggenbemesting als door de vele grondbewerking, weinig teke
ning door grondverschillen op de luchtfoto vertonen. Bij jonge
ontginningen zijn de gedetailleerde verschillen in bodemgesteld
heid vaak veel duidelijker waar te nemen dan bij oudere. In vele
gevallen zullen wij bij zandgronden echter te maken hebben met
dekzanden, die in de bovenlaag vrij gelijkmatig zijn samengesteld.
Er zijn echter nog andere invloeden, die bijzonderheden op de
luchtfoto doen uitkoihen. Vooral de topografie, in nauwe samen
hang met het grondwater, bepaalt tegenwoordig de kwaliteit van
de zandgronden. De meer of mindere rijkdom aan plantenvoedende stoffen is van ondergeschikte betekenis geworden, doordat
de kunstmest mogelijkheid geeft de tekorten aan voedingsstoffen
aan te vullen.
Bodemkundig worden de zandgronden thans ingedeeld in:
a. hoge zandgronden, grondwater te diep voor goede landbouw
grond;
b. middelhoge zandgronden, grondwater op een gunstige diepte;
c. lage zandgronden, grondwater te ondiep voor goed bouwland.
(Zie C. H. Edelman, Over de bodemgesteldheid van MiddenNederland, Utrecht, 1947).
Indien we deze indeling nader beschouwen, zien wij meteen
de nauwe samenhang met het bodemgebruik. Globaal genomen
zien we de drie soorten in gebruik, resp. voor bos, bouwland en
grasland.
Aan de hand van een aantal voorbeelden op de luchtfoto's
zal dit nog worden verduidelijkt.
Daarnaast kunnen ook nog details in een schijnbaar egaal
landschap van veel betekenis zijn. Zo zullen allerlei geringe hoog
ten en laagten in een vlak landschap voor de boer van veel belang
zijn, vooral wanneer'zij gepaard gaan met oerbanken e.d., hetgeen
vooral op de middenhoge en lage zandgronden het geval zal zijn.
De thans volgende luchtfoto's zullen ook dit verduidelijken.
Foto 13. Graslanden op lage zandgrond: jRuinerwolde (Dr.)
Dit is een luchtfoto van November 1944 van het lage gras
landgebied ten Z van het dorp Ruinerwold in het ZW van Drente.
In de linkerbovenhoek (A) ligt de hoofdweg door het dorp, waar
aan practisch alle boerderijen en burgerwoningen zijn gebouwd.
Enige grote bedrijfsgebouwen zijn duidelijk te onderscheiden. De
donkere lijn (B) is de Wold A, welke kortgeleden werd gekana
liseerd. De eigenlijke Wold A met talrijke kronkels, waarvan een
enkele reeds afgesneden was (C), is nog te herkennen. De rechte
streep, dwars over de foto, is de spoordijk Meppel—Hoogeveen
(D.).
Het gebied zelf is practisch geheel vlak en ligt ca 1 m +
N.A.P. Het zijn lage zandgronden, behorende tot het laagterras
met langs het stroompje een strook moerasveen", die uitstekend
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geschikt zijn voor grasland. De hoge waterstand ten tijde van de
opname brengt echter een merkwaardige tekening in de foto. De
lagere, vochtige, deels dras staande plekken zijn donker gekleurd.
Eveneens valt in de bovenste helft de rechte verkaveling van de
zgn. opstrekkende heerden op. Zen zuiden van de spoorlijn komen
enkele delen voor, die iets hoger liggen, hetgeen reeds dadelijk
blijkt uit de percelering en uit het verloop van de kleinere grep
pels in de percelen. Alleen bij E ligt een perceel bouwland. De
boerderij bij F heet Het Slot. Ze is een restant van een vroegere
heerlijkheid, die in de geschiedenis van Meppel en omgeving een
belangrijke rol heeft gespeeld.
De foto toont dus een eenvormig, vlak, laag zandgrondgebied,
zeer geschikt voor grasland met hier en daar in detail nog ver.
schillen in bodemgesteldheid.
Foto 14. Landschap in de Achterhoek nabij Varsseveld
Ook het gebied dat op deze foto is weergegeven, bestaat
geheel uit laagterraszand. Hier echter 18 à 19 m + N.A.P. De
foto werd in April 1945 genomen ten W van het dorp Varsseveld.
Men ziet een min of meer bobbelig landschap, waarin zowel lage
als middelhoge zandgronden voorkomen. De hoogteverschillen zijn
vaak niet groter dan een meter. De over de gehele foto verspreid
voorkomende kopjes dragen meest één of enkele bouwlandper
celen, die op de foto veelal aan een lichtere kleur zijn te her
kennen (A). De lagere delen er tussen liggen meest in gras (B).
terwijl ook de boscomplexen (C) in de laagten liggen.
Het bodemgebruik heeft zich aangepast aan de mogelijkheden,
welke hier zeer duidelijk onder invloed van het grondwater staan.
Het gevolg is een gemefigd bedrijf met verspreid liggende boerde
rijen, kronkelende wegen en een onregelmatige percelering.
Op verschillende graslandpercelen zien we onregelmatige
figuren, een gevolg van het verschil in grasgroei (D). Op enkele
plaatsen volgt de percelering de topografie niet nauwkeurig, bv.
bij E, zodat daar vochtige lage plekken in het bouwland voor
komen. De naaldbossen (C) liggen in lage delen van het land
schap. Vóór de bebossing heeft men het terrein echter veranderd,
door diepe goten te graven en met-het uitgegraven zand de tussen
liggende stroken op te hogen.
Interessant zijn nog enkele militaire bijzonderheden, o.a. ver
schillende loopgraven (F), een groot aantal eenmansgaten langs
de hoofdweg en, eveneens langs deze weg, een aantal schuil
plaatsen voor auto's (G), 'waarin deze voertuigen bij onverwachte
luchtaanvallen aan de zichtbaarheid uit de lucht konden worden
onttrokken.
Foto 15. Een zandrug in de Geldersche Vallei nabij Ede
De Geldersche Vallei is geenszins een volkomen vlak land
schap. Er komt een aantal vaak smalle zandruggen in voor, welke
reeds dc>or wijlen Dr W. A. J. Oosting werden herkend en be
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schreven, terwijl in het zojuist genoemd werkje van Prof. Edel
man een ruggenkaartje van de Geldersche Vallei werd gepubli
ceerd. Het ontstaan van deze ruggen wordt toegeschreven aan de
toendra-omstandigheden, waarin ons land in de vierde ijstijd ver
keerde.
Het landschap heeft door deze ruggetjes, die slechts enkele
meters hoger liggen dan de ingesloten laagten, een zwak golvend
oppervlak gekregen. Zowel de ruggen als de dalen zijn van een
bijzondere landbouwkundige betekenis.
De foto toont ons zo'n rug bij de buurtschap Maanen, ZW
van Ede (A). De opname werd gemaakt in September 1944, zodat
het bouwland, dat in hoofdzaak is beperkt tot de ruggetjes, licht
gekleurd is, terwijl de tussenliggende donkerder dalen grasland
dragen. In het midden van de laagten vinden we nog enig moeras
veen (B). Behalve de middenhoge bouwlanden vinden we ook de
boerderijen op de rug. Langs de bovenkant van de foto is nog
juist de rand van de volgende rug (C) zichtbaar, welke ook dui
delijk te zien is uit de trein op het traject Utrecht—Arnhem. Het
oude bouwland toont een onregelmatige percelering. De graslandpercelering is recht. Evenals bij Varsseveld zien wij ook hier, dat
het bodemgebruik zich heeft aangepast aan het landschap. Er zijn
wederom gemengde bedrijven ontstaan, die hier echter in een
groep bij elkaar liggen.
De brede streep (D) is de in aanleg zijnde autoweg UtrechtArnhem.
Foto 16. Zandgrondenlandschap O. van Zutfen
Een geheel ander landschap van middelhoge en lage zand
gronden treffen we aan ten O. van Zutfen. Foto 16 werd in Maart
1945 op een afstand van ca 2 km van Zutfen opgenomen. Ofschoon
de afbeelding wat vaag is, zien we toch duidelijk bouwland-com
plexen van allerei vorm (A) met daartussen geulvormige laagten
met grasland, waarin nog beekjes (B) lopen. Langs deze beekjes
liggen smalle stroken beekafzettingen, in hoofdzaak fijne zanden,
die soms meer of minder kleiig zijn. Op iets grotere afstand van
de beekjes liggen lage, vochtige zandgronden, die als grasland
worden benut en die langzaam overgaan in de middelhoge zand
gronden met bouwland. Deze landschapsvorm is dus eveneens
aanleiding geweest tot het ontstaan van gemengde bedrijven,
waarbij de berderijen in het veld verspreid liggen. De vaak kron
kelende wegen lopen over en langs de rand van de bouwland
complexen. Op enkele plaatsen hebben de militairen loopgraven
(C) aangelegd en luchtafweerstellingen (D) gebouwd.
De zojuist besproken luchtfoto's geven alle een zandgronden
landschap op het laagterras weer. Vergelijken we deze vier echter
onderling, dan blijkt, dat de landschappen toch verschillend zijn,
waardoor elk een eigen krakter heeft gekregen. De landbouw
kundige mogelijkheden variëren eveneens. Het bodemgebruik heeft
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Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 15. Een zandrug in de Gelderse Vallei nabij Ede (Schaal i : 9600)
Zandrug van Maanen, ontsaan in de toendratijd (Oosting). Het bouwland is in hoofdzaok beperkt tot de rug, in
de dalen grasland. Onregelmatige percelering van het bouwland en rechte percelering van het grasland. D in
aanleg zijnde autoweg Utrecht-Arnhem. Boerderijen beperkt tot de zandrug.

Opname Geallieerde Luchtmacht 15-3-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemka rte ring, Wageningen

Foto 16. Zandgrondenlandschap oostelijk van Zutfen. (Schaal 1 : 7 600)
Bouwlandcomplexen (A) op middelhoge zandgronden met daartussen graslandlaagten, waarin beekjes stromen (B).
Kronkelende wegen langs of over de hogere delen, verspreide boerderijen. C loopgraven, D stellingen.

Opname Geallieerde Luchtmacht 14-3-1Ç45; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 17. Jong ontginningslandschap bij Teriet (Schaal i : 7 600)
Een enige jaren oude ontginning op de Veluwe te midden van heide (B), naaldbossen (C) en grintgroeven (D).
Bodemverschillen in het bouwland, waarin eveneens een erosiegeul (F) voorkomt. Bij H de sporen van een
Hessenweg.

Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 18. Bos- en ontginningslandschap nabij Hoenderloo (Schaal i : 9 600)
Een jonge ontginning (B) langs de weg Hoenderloo-Schaarsbergen (A). Hoge zandgronden op het gestuwd praeglaciaal (C) en op stuifzand (D). Groei verschillen in de bosvakken bij E ten gevolge van grint- en leembanken.
Eveneens bodemverschillen in het bouwland (B en F).

zich aangepast aan het landschap en daardoor werden ook het
bedrijfstype en de verspreiding van de boerderijen beïnvloed.
Foto 17. Jong ontginningslandschap bij Teriet
Foto 17 geeft een beeld van hoge zandgronden. Er is een
7 jaar oude ontginning van het landgoed Groenendaal op te zien,
welke gelegen is ten Oosten van de straatweg Apeldoorn-Arnhem,
ten Noorden van Teriet. Het gebied behoort tot het weinig ge
stuwde praeglaciaal. Midden op de foto ligt een aantal bouwland
percelen (A). In de linkerbenedenhoek is nog een deel van het
heideveld (B) te zien. Daarnaast liggen dennenbossen (C). Bij D
Bevindt zich een aantal grintgroeven. De opname werd in Maart
1945 gemaakt, waardoor een vrij duidelijke figuratie op de foto
is waar te nemen (E). De kleine verschillen worden meest ver
oorzaakt door grintbanken en meer of minder leemhoudende
zanden in de ondergrond. De golving van het oppervlak van de
bouwland-percelen komt op de foto niet tot uitdrukking. Wel zien
we echter in het laagste deel een erosie-geul (F), waardoor ge
durende de winter en het voorjaar heel wat grond naar het ca
30 m lager gelegen terrein bij G is gespoeld. Ook in Nederland
kan bodemerosie optreden! De strepen over deze luchtfoto (H),
zijn de resten van een Hessenweg, welke tussen Loenen en Arn
hem over een lange afstand op de andere foto's uit deze serie
duidelijk is te vervolgen. Zelfs in het enige jaren oude bouwland
zijn de sporen nog te herkennen.
Foto 18. Bos~ en ontginningslandschap nabij Hoendedoo
Deze opname werd in September 1944 gemaakt ten Z van
Hoenderloo, oostelijk van de wieg Hoenderloo-Arnhem, die langs
de linker fotorand (A) nog zichtbaar is. Bij B zien we een jonge
ontginning, terwijl de rest van de foto verschillende naaldhoutbossen laat zien. De bodem bestaat hier eveneens uit hoge zand
gronden, gedeeltelijk gestuwd praeglaciaal (C) en gedeeltelijk
stuifzand ( D ). De beboste stuifzanden zijn direct te herkennen aan
de grijze vlekken op de foto. De bomen hebben zich hier minder
goed ontwikkeld, zodat het blinkend zand er hier en daar door
schemert. In de gestuwde zanden zien wè een aantal stroken met
afwisselend betere en slechtere groei van de naaldbomen (E). De
stroken zijn over de naast elkaar liggende bosvakken duidelijk te
vervolgen. De groeiverschillen zijn een gevolg van de grint- en
leemlagen in de ondergrond. Op het bouwland in de linkerboven
hoek is een duidelijk verschil in kleur waar te nemen. Bij B is de
zandgrond grof, bij F meer midden-grofkorrelig.
De foto's 17 en 18 geven beide een indruk van enkele bodemverschillen, welke in de hoge zandgronden op de luchtfoto opval
len. In tegenstelling met de voorgaande foto's ( 13/16) is het grond
water hier niet de hoofdfactor, maar we hebben veel meer te
maken met verschillen in het materiaal waaruit de bodem is samen
gesteld.
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Summary
The writer discusses a number of aerial photographs on which
all sorts of pedological phenomena may be seen.
1. River-clay landscape along the Waal to the west of Zaltbommel. At the bottom: the highest dike and a large scour
hole (A), caused by a former dike burst. The sandy subsoil
from this „gyme" was spread over the surrounding country,,
thus forming the so-called dike breach deposit soil.
The low-lying, wet grasslands on the heavy-structured riverclay of the back lands are of a dark colour. Here the parcels
"were reclaimed at a later period and consequently of a more
regular form.
2. and 3. Photographs of a similar river-clay landscape in the
neighbourhood of Beesd (to the west of Geldermalsen).
Photograph 3 was taken at a high water-stage. Above
A the twistings of an old brook-bed are visible. A is a dug
out pool, B is a decoy for ducks, C is an orchard, D is a farm,
built at an artifical mound.
4. River-clay landscape in heavy-structured backland clay
in the centre of the Alblasserwaard. The thin layer of
clay restst on a thick layer of peat. The whole is used as
meadows. The lighter strip represents the bed of an old
rivulet, partly filled with sand. It may be seen clearly that
the sides of the ditch in this kind of soil subside continually,
so that the ditches there are not quite straight, while in this
soil no drains are required. Right at the bottom: a pool resul
ting from the sand having been dug out.
5. Sea-clay landscape in the Wieringermeerpolder (the
N.W. polder of the ancient Zuiderzee). The old creeks
in the former mudlands may still be clearly seen. The bed
is of a dark colour (heavy-structured clay), the banks are
light coloured (sandy clay). A few creeks, such as A are
entirely sandy. The soil difference on the photograph being
so pronounced is due to the fact that the lighter soils get dry
sooner, whereas the clay is still moist and consequently dar
ker. The soil is used for agriculture.
6. Likewise a photograph with creeks in the old sea-clay land
scape of South-Holland. Here, too, the old ebb and flow
creeks are clearly visible, so that even a drawing could be
made of them (drawing 6a).
7. Peat landscape to the west of Utrecht. The dark parcels
(A) are pools that came into being by peat-digging. A few
winding clay ridges (B) are rivulets that have become land.
At C the sandy subsoil comes to the surface.
8. and 9. Peat landscape to the N.W. of Wageningen. The
whole is grassland. On photograph 8 there is still some snow,
right on the old peat streamlets. (A). On photograph 9 these
spots are darkcoloured owing to a better growth of grass.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

The great differences in colour between the parcels are due
to different treatment (manuring), in consequence of which
the growth of grass is affected (D.E.). C trenches.
Peat landscape to the N.W. of Utrecht. The peat is
covered with a thin layer of river-clay from the Vecht. Here,
too, everything is grassland. Reclamation took place from
two sides and the parcels meet right in the centre of the
photograph. Here, too, dark traces of old rivulets may be
seen (A). The new road runs right across the old parcels
(B.C.).
Peat landscape in the south-west of Drente. Photo taken
at very low sun-position, in consequence of which the relief
seems enlarged.
A farm, B trenches, C a canal.
Bog peat reclamation i n the eastern part of Overijssel.
All the peat was made into blocks of peat (dry turf). Many
canals for the transportation by ship of the squares of peat
and for the drainage.
Everywhere we now find agriculture on the sandy soils,
which are still mixed wîith some peat; especially cultivation
of rye and potatoes. At B dug-in, potatoes.
The territory still shows fairly many soil-differences.
Low-lying sandy soil in the south-west of Drente along
a rivulet (C), which was canalized recently. Pasture-land
everywhere.
The water-stage is rather high, which accounts for the dark
patch in the pastures. All the farms are lying along the
road A.
D is a railway line. In the south the soil is slightly higher.
There we have got a different kind of allotment with also
some crop land (E). F farm, formerly a manor.
Undulating sandy landscape in the south-east of Guelders.
In the lowest parts pasture-land (B) and wood (C), on the
higher parts arable land (A). At D and E dark, wet patches.
F trenches, along the road shelters for motor-cars (G). The
form of the parcels follows the soil conditions.
Sandy ridge in a low-lying peat area to the north of Wageningen.
Old arable lands (A) only on the ridge; down below mea
dow-land (B). The old road runs on the ridge and the farms,
too, are found there.
D new road under construction. At C a second sandy ridge.
Sandy soil to the east of Zutfen. Here, too, arable land
on the higher-lying parts (A) and pasture-land in the lower
ones (B), along the brooks. C and D military fortifications.
High sandy soils on the Veluwe with young wood-recla
mation to the nort-east of Arnhem. A arable land, B
heath,, C firs, D gravel-pit. Gravel-pans or loam-pans below
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the surface cause differences in growth of the crops. At F an
erosion gully, flowing to G. At H old cart-ruts of the Hessenroad Arnhem-Loenen.
18. High sandy soils on the Veluwe to the north of Arnhem.
A road, F young arable land, C wood, D shifting sand with
heath, B and E differences in growth in the wood owing to
to gravel-pans and loam-pans.
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DE KARTERINGSGEBIEDEN VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING
The Field of Work of the Soil Survey Institute

door/by Ir R. P. H. P. van der Schans
In de beide vorige delen van Boor en Spade werd een over
zicht opgenomen van de gebieden, die door de Stichting voor
Bodemkartering gekarteerd waren of werden. Hoewel het vol
gende overzicht gedeeltelijk een herhaling daarvan is, leek het
nuttig ook in dit deel een dergelijke lijst op te nemen om de belang
stellende lezers op de hoogte te houden, waar in Nederland is of
in de naaste toekomst zal worden gekarteerd. Hierin zijn ook
opgenomen die gebieden, waarvan de opname pas in 1949 wordt
begonnen.
Het kaartje op pag. 65 geeft de ligging van de karteringsgebieden aan. De nummering in het overzicht en die op het kaartje
komen met elkaar overeen.
A. Provincie Groningen
Al. Gemeente Groningen, z.w. deel, detailkartering t.b.v. het
stadsuitbreidingsplan in onderdelen o.l.v. Ir F. W. J. van
Es, gereed gekomen in 1947. De resultaten worden niet ge
publiceerd.
A2. Gemeente Groningen, n.w. deel, detailkartering t.b.v. het
stadsuitbreidingsplan in onderdelen, opname Ir H. W.
Schut in 1948. De resultaten worden niet gepubliceerd.
A3. Oud-Oldambt. De kartering zal in het voorjaar 1949 begin
nen. Het is de bedoeling een studie van deze gronden te
maken, teneinde de belangrijkste problemen hier nader
onder ogen te zien.
B. P r o v i n c i e F r i e s 1 a n d
Bl. Het knipgmndengebied om Tzum. De kartering, die bedoeld
is als studieobject voor de knipgronden, is in het voorjaar
1948 aangevangen o.l.v. Ir J. S. Veenenbos en zal in 1949
voortgezet worden. De grootte van het gebied is voorlopig
vastgesteld op ca 6600 ha, grotendeels ten zuiden en zuid
oosten van Tzum gelegen.
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STAND VAM DE BODEMKARTERING PER 1 JAM.19^9"
STICHTING

VOOß

BODEMKARTERIMG , WAOEMINGEN

Fig. 1.

Overzicht van de stand van de bodemkartering op 1 Jan. 1949
Fig. 1. Soil survey in the Netherlands, 1 Jan. 1949
Legend: finished surveys, finished general surveys, surveys still going on,
newly planned surveys

B2. Het gebied van de Friese Wouden, eveneens een detailstudie
o.l.v. Ir J. S. Veenenbos van een terrein ca 4100 ha groot.
De kartering begon in het voorjaar van 1948 met de op
name van een gedeelte tussen Drachten en Bakkeveen en
zal in 1949 voortgezet worden, waarbij de land- en tuin
bouwkundige mogelijkheden voor intensivering van het
kleine boerenbedrijf onder ogen gezien worden.
5
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D. Provincie Drente
Dl. Het Vtedderveen en Vledderveld, een gebied van ca 650 ha,
waarin de D.U.W. grondverbeteringswerken zal gaan uit
voeren. De detailopname werd o.l.v. Ir J. S. Veenenbos eind
1948 beëindigd.
D2. Het gebied tussen Rolde en Borger, waarvan de grootte nog
niet nader vastgesteld werd. In de zomer van 1949 zal hier
met de kartering begonnen worden, waarbij speciaal aan
dacht besteed zal worden aan de land- en bosbouwkundige
ontginningsmogelijkheden en aan de stuivende gronden.
E . P r o v i n c i e O v e r ij s e l
El. Het randgebied langs de N.O. Polder, groot ruim 6500 ha,
detail- en overzichtsopname van Ir J. S. Veenenbos in 1946
en 1947, tussen Lemmer en Blokzijl i.v.m. de daar optreden
de verdrogingsverschijnselen (zie Deel I, Hfdst. II, 12, Deel
II, Hfdst. II, 1 ). De publicatie van de resultaten is nagenoeg
gereed.
E2. In de N.W. hoek van Ovetijsel zal in de zomer van 1949
begonnen worden met de kartering van een nog niet nader
omgrensd gebied. Het is de bedoeling na te gaan, welke mo
gelijkheden hier liggen i.v.m. ontginning en intensivering
der bedrijven.
E3. Het gebied in de omgeving van Dalfsen-Ommen, een gebied,
dat met zijn sterk ijzerhoudende gronden, Vechtgronden en
egalisatievraagstukken bijzondere problemen oplevert. De
kartering zal hier in de zomer van 1949 aanvangen.
M. Provincie Gelderland
Ml, De Bommelerwaard, het gebied waar in 1943 werd begonnen
De overzichtskaart van ca 9900 ha en de detailkaart van
ca 3500 ha zijn opgenomen (zie deel I, Hfdst. II, 2) en be
vinden zich thans op de tekenkamer om voor publicatie
gereed gemaakt te worden.
M2. De gemeente Didam, een detailopname van ca 3500 ha door
Dr Ir F. W. G. Pijls. De publicatie is in 1948 verschenen
(zie deel I, Hfdst. II, 3).
M3. De Betuwe ten oosten van het nieuwe kanaal, overzichtskartering van ca 30.650 ha, opname van Dr Ir F. W. G.
Pijls en Ir H. Egberts (zie 'deel!, Hfdst. II, 4).
M4. De Betuwe ten westen van- het nieuwe kanaal, overzichtskartering van ca 4000 ha, opname Ir H. Egberts.
M5. Azewijn en omgeving (eerder: „Gendringen"), een detail
opname van ca 3800 ha o.l.v. Ir F. F. R. Koenigs (zie deel
I, Hfdst. II, 14). De publicatie is reeds enige maanden voor
de druk gereed en zal binnenkort verschijnen.
M6. Wageningen en omgeving, een detail-opname door Ir P.
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M7.

M8.

M9.

M10.

Mil.

M12.

Ml3.

Buringh, die in 1949 wordt voortgezet (zie deel I, Hfdst.
II. 7).
De omgeving van Groesbeek, detailopname van Ir J: Schel
ling van ca 2350 ha (zie deel II, Hfdst. II, 2). De publicatie
is al enige tijd gereed en zal over enkele maanden gedrukt
worden.
Detailkartering van verspreide percelen in Gelderland t.b.v.
de waardebepaling van de grond. Opname door Ir L. J.
Pons, eind 1948 gereed gekomen (zie deel II, Hfdst. II, 5).
In totaal werden 707 percelen met een gezamenlijk opper
vlak van 1525 ha gekarteerd, verdeeld over de gehele pro
vincie, voornamelijk echter in het rivierkleigebied gelegen.
Geologische kartering van de zuidelijke Veluwe, opname van
Dr R. D. Crommelin en G. C. Maarleveld, voorstudies
t.b.v. de bodemkartering (zie deel II, Hfdst. II, 14). Wordt
in 1949 voortgezet.
De gemeente Epe, overzichtskartering van ca. 16.000 ha. o.l.
v. Dr Ir W. J. van Liere. In 1948 gereedgekomen (zie deel
II, Hfdst. II, 3). Gedeeltelijk gepubliceerd in L.E.I. rapport
No. 111. Het gehele rapport zal in 1949 gepubliceerd
worden.
Het Land van Maas en Waal, overzichtskartering van ruim
27.000 ha door Ir L. J. Pons (zie deel II, Hfdst. II, 4).
Wordt in 1949 voortgezet. In 1948 werd eveneens een
detailopname gemaakt van de gemeente Batenburg en een
gedeelte van de gemeente Ophemert.
De Tielerwaard en een deel van de Vijfherenlanden; van dit
gebied groot ca 35.000 ha werd uit de gegevens van lucht
foto's door Ir' P. Buringh een bodemverkenningskaart
samengesteld.
Middagten, detailkartering door studenten o.l.v. Ir A. P, A.
Vink, ter bestudering van het probleem van loess en dekzanden, in 1948 gereed gekomen. Publicatie in het voorjaar
van 1949.

M14. Het randgebied van de toekomstige Z.O. Polder, opname
van een strook langs het IJselmeer tussen Harderwijk en
Kampen, gedetailleerde overzichtskartering o.l.v. Dr Ir W.
J. van Liere in 1948 en 1949, in samenwerking met de
Bodemkundige afdeling van de Directie Wieringermeer
Directie van de Zuiderzeewerken en de afdeling Onderzoek
van de Cultuurtechnische Dienst.
L. Provincie U t r e c h t
LI. Omgeving van Werkhoven. Detailopname van ca 1500 ha
door studenten o.l.v. Ir K. J. Hoeksema in 1947 en 1948
voor studie en practische oefening.
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G. Provincie Noord-Holland
Gl. Kerinemerland-Noocd, overzichtskartering van ca 15360 ha
in 1948 en 1949. Opname van Ir H. C. de Roo t.b.v. het
streekplan en de tuinbouw.
G2. Gemeente Beverwijk, ca. 250 ha., detailkartering door Ir H.
C. de Roo in 1948. Kartering t.b.v. het uitbreidingsplan en
de tuinbouw.
G3. Haarlemmermeer, overzichtskartering. Opname o.l.v. Ir J. C.
F. M. Haans in 1948 en 1949, aansluitend op de vroegere
kartering van Ir den Engelse en Ir Dijkema, die reeds ca
8000 ha van de ca 17000 ha grote polder hebben gekar
teerd.
G4. Het Geestmerambacht, detail- en overzichtsopname van ca.
6600 ha o.l.v. Ir P. du Burck t.b.v. de tuinbouw en de bedrijfssanering, in 1948 en 1949.
H. Provincie Zuid-Holland
Hl. De polder Kethel, detailkartering o.l.v. Dr Ir W. J. van
Liere, in 1946 beëindigd (zie de bijdragen van Prof. Edel
man en Prof. Bijhouwer deel II, blz. 91 en 97).
H2. Het Westland, detailkartering van 20.000 ha o.l.v. Dr Ir
W. ƒ. van Liere, in 1946 gereed gekomen. De publica tie
is in 1948 versehenen (zie deel I, Hfdst. II, 13).
H3. Polder Charbis, detailkartering van 700 ha o.l.v. Dr Ir W.
}. van Liere in 1945 en 1946 t.b.v. de stad Rotterdam.
H4 en H5. Delen van droogmakerijen in de Eendrachtspolder, bij
Zoetermeer en in de Prins Alexander poldér o.l.v. Prof. Dr
C. H. Edelman, Ir A. P. A. Vink en Ir C. P. Scheepers.
Het werk wordt in het laatste gebied voortgezet door de
Landbouwvoorlichtingsdienst o.l.v. Ir G. P. Scheepers.
H6. Enkele tuinbouwgebieden bij Rotterdam, detailopname o.l.v.
Dr Ir W. J. van Liere in 1947, in aansluiting op de kar
tering in het Westland.
H 7. Zuid-Holland ten noorden van Nieuwe Maas en IJ sel, ver
kenning van ca 100.000 ha o.l.v. Dr Ir W. }. van Liere.
opname in 1948 gereed gekomen (zie deel II, Hfdst. II, 6).
H8. Het bloembollengebied Oegstgeest-Hillegom-Veisen, detailen overzichtsopname van ca 15.000 ha o.l.v. Ir K. van der
Meer in 1947, 1948 en 1949. De bedoeling is een inventa
risatie en een studie van de bollengronden te maken (zie
deel II, Hfdst. II, 7).
H9. Veengronden in het Utrechts-Zuidhollands-Veengebied.
Een studie van de veengronden o.l.v. Ir J. Bennema in ver
schillende delen van dit gebied in 1948 en 1949.
H10. Het eiland Voorne, overzichtskartering van ca 10.000 ha in

1948 en 1949 o.l.v. Dr Ir W. J. van Liere t.b.v. het streek
plan en de tuinbouw.
H l l . Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Maas en IJsel, ver
kenning in 1949 o.l.v. Ir K. van der Meer. Voortzetting
van H7.
H12. Tuinbotxwgbieden op de Zuidhollandse eilanden, overzichtskartering van een aantal voor de tuinbouw belangrijke
gebieden op de Zuid-Hollandsche eilanden in 1949, o.l.v.
Ir K. van der Meer.
K. P r o v i n c i e Z e e l a n d
KI. Zuid-Beueland, overziehtskartering van verschillende ver
spreid liggende delen van Zuid-Beveland groot ca 3300 ha,
o.l.v. Ir G. de Bakker, in 1947 gereed gekomen. De publi
catie zal in 1949 verschijnen (zie deel I, Hfdst. II, 8).
K2. Walcheren I, detailkartering van het gebied, dat geïnun
deerd geweest is, groot ca 16.000 ha o.l.v. Ir J. Bennema
en Ir K. van der Meer, in 1947 gereed gekomen. Het rap
port zal in 1949 gepubliceerd worden (zie deel I, Hfdst. II,
9 en deel II, Hfdst. II, 8).
K3. Thólen, detailkartering van 16.800 ha o.l.v. Ir S. F. Kuipers,
in 1947 gereed gekomen. Het rapport zal in 1949 gepubli
ceerd worden (zie deel I, Hfdst. II, 10 en deel II, Hfdst.
II, 9).
K4. Schouwen-Duiveland, detailkartering van ca 18000 ha o.l.v.
Ir S. F. Kuipers, in 1947 gereed gekomen. Het rapport zal
in 1949 gepubliceerd worden (zie deel I, Hfdst. II, 11 en
deel II, Hfdst, II, 9).
K5. Tuinbouwgebied Haamstede-Renesse, detailkartering van
ca 1850 ha o.l.v. Ir S. F. Kuipers en Ir P. du Burck t.b.v.
de tuinbouw. De opname is in 1948 gereed gekomen.
K6. Polder Bredewateving, overzichtsopname van ca 9000 ha
o.l.v. Ir K. van der Meer t.b.v. het streekplan. Een deel van
deze polder werd reeds door Ir G. de Bakker gekarteerd
(zie KI). Het veldwerk kwam in 1948 gereed.
K7. Gemeente Vlissingen, detailkartering van een deel der ge
meente (ca 55 ha) o.l.v. Ir K. van der Meer in 1949 t.b.v.
het uitbreidingsplan.
K8, Walcheren II, overzichtskartering van het gedeelte van het
eiland, dat niet geïnundeerd geweest is, o.l.v. Ir K. van der
Meer in 1949.
K9. Grensgebied Zeeuws-Vlaanderen, een overzichtskartering
van verschillende polders langs de Belgische grens in
samenwerking met het Centrum voor Bodemkartering te
Gent, o.l.v. Ir K. van der Meer in 1949.
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N. P r o v i n c i e N o o r d-Br a ba n t
N1. De Maaskant, detailopname van ca 5000 ha en overzichts
opname van ca 9000 ha o.l.v. Ir D. v. Diepen. Het veldwerk
is in 1948 gereed gekomen. De publicatie wordt in 1949
voor de drukker klaargemaakt (zie deel I, Hfdst. II, 5).
N2. Het Land van Heusden en Altena, overzichtskartering van
14260 Iha t.b.v. de Landbouwvoodichtingsdienst o.l.v, Ir
J. M. Schijen. Het veldwerk is in 1948 nagenoeg gereed
gekomen (zie deel I, hfdst. II, 6 en deel II, hfdst. II, 10).
N3. Tuinbouwgebied om Bergen op Zoom, detail- en overzichts
opname van ca 6500 ha t.b.v. de tuinbouw o.l.v. Ir J. C. F.
M. Haans en Ir S. F. Kuipers Het veldwerk is in 1948 ge
reed gekomen (zie deel II, hfdst. II, 11).
N4. Gemeente Heeze, detail- en overzichtsopname van ca 4000
ha o.l.v. Ir D. van Diepen t.b.v. het kleine boeren vraagstuk.
Het veldwerk is in 1948 gereed gekomen.
N5. Tuinbouwgebied om Breda, detail- en overzichtsopname van
ca. 3500 ha t.b.v. het uitbreidingsplan en de tuinbouw o.l.v.
Ir D. van Diepen. Het veldwerk komt in Februari 1949
gereed.
P. Provincie Limburg
PI. Noord'Limburg (Mook-Bergen), overzidhtskartering van
ca. 15.000 ha o.l.v. Ir J. Schelling De opname kotait half 1949
gereed.
P2. Wellerlooi, detailopname t.b v, de tuinbouw van Venlo o.l.v.
Dr Ir F. W. G. Pijls. De opname is in 1948 gereed ge
komen.
P3. Nieuwstadt'Susteren, overzidhtsopname van ca 700 ha
o.l.v. Ir J. Schelling. Het veldwerk kwam in 1948 gereed.
P4. De Peel (Venray), overzichtskartering van ca 15.000 ha
o.l.v. Ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden en Ir J. Schel
ling. De kartering is in 1948 begonnen en wordt in 1949
voortgezet.
P5. Siebengewald, detailkartering van ca 1000 ha o.l.v. Ir J.
Schelling. De opname kwam in 1948 gereed.
P6. Koningsbosch, detailkartering van ca 500 ha o.l.v. Ir J. E.
M. van Nispen tot Pannerden. Het veldwerk zal in Januari
1949 gereed komen.
In deze lijst werden verschillende kleinere- en bedrijfskarterin gen niet vermeid. Sinds de oprich ting in April 1948 van de
Afdeling Kleine Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbrei
dingsplannen, die Onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere staat,
werden door deze afdeling verschillende kleinere objecten gekar
teerd. In een afzonderlijk artikel is een overzicht van deze kar
teringen opgenomen (zie pag. 73),
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In 1947 werd o.l.v. Ir H. Egberts een aanvang gemaakt met
de werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van het
Tuinbouwvestigingsplan voor Nederland. Deze werkzaamheden
omvatten het samenstellen van kaarten van delen van Nederland,
schaal 1: 50.000 en groter, die als grondslag zullen dienen voor de
afkondiging van de meldingsplicht bij de onttrekking van waarde
volle tuinbouwgronden voor niet agrarische doeleinden en voor de
aanwijzing van terreinen, die door hun bijzondere kwaliteiten voor
de toekomst van de tuinbouw van belang worden geacht. Met dit
werk zal in 1949 voort worden gegaan.
Uit het bovenstaande overzicht blijkt reeds, dat de eerste
rapporten in 1948 gepubliceerd zijn. Deze publicaties verschijnen
in de reeks „Verslagen van Landbouwkundige onderzoekingen"
van de Directie van de Landbouw, in de serie „ B o d e m k a r tering van Ned erland" en worden uitgegeven door de
Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage.
De publicaties bevatten in het algemeen:
een algemene beschrijving van de bodemgesteldheid,
een beschrijving van de bodemtypen,
een beschrijving bij de bodemkaarten,
enkele hoofdstukken, gewijd aan de' land- en tuinbouwkundige
betekenis van het onderzoek, aan de geologie, aan bijzondere
bodemkundige verschijnselen en vraagstukken, etc.
Bij de teksten worden een bodemkaart en dikwijls ook andere
belangrijke kaarten, die meestal in kleuren zijn gedrukt, gevoegd.
In de tekst zijn foto's, tekeningen en grafieken opgenomen.
• Er is en wordt door de schrijvers naar gestreefd het grootse
deel van de tekst op eenvoudige en voor minder ingewijden duide
lijke wijze, samen te stellen. In enkele hoofdstukken worden soms
moeilijker onderwerpen behandeld.
a.
b.
c.
d.

Tot nu toe verschenen:
Deel I, Dr Ir F. W. G. Pijts: „Een gedetailleerde bodemkartering
pan de gemeente Didam", 116 pag. met 9 bijlagen, waarvan
vier gekleurde kaarten, verder foto's, tekeningen en grafieken.
Deel II, Dr Ir W. ]. van Liere: „De bodemgesteldheid van het
Westland" met 9 bijlagen, waarvan 4 gekleurde kaarten, ver
der foto's, tekeningen, gekleurde bodemprofielen met be
schrijving, grafieken e.d.
De twee volgende delen zijn reeds voor de druk gereed en
zullen in 1949 verschijnen:
Deel III, Ir T. F. li. Koenigs: „Een gedetailleerde bodemkartering
van de omgeving van Azewijn", met als bijlage een gekleurde
bodemkaart, schaal 1: 10.000.
Deel IV, Ir J. Schelling: „De bodemkartering van het landbouw
gebied van de gemeente Groesbeek" met als bijlagen twee ge
kleurde bodemkaarten, dire landclassificatiekaarten, foto's en
grafieken.
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Van de volgende delen zijn er reeds enkele nagenoeg voor
de druk gereed. Het voor de drukker gereed maken van de kaar
ten, alsook het drukken zelf vergt echter veel tijd. Het eerst zullen
gereed komen de publicaties over de bodemgesteldheid van delen
van Zuid-Beveland door Ir G. de Bakker, over de bodemgesteld
heid van het randgebied van de Noord-Oostpolder door Ir J. S.
Veenenbos, over de bodemgesteldheid van het geïnundeerde deel
van het eiland Walcheren door Ir J. Bennema en Ir K. van der
Meer, over de bodemgesteldheid van de eilanden Tholen en
Schouwen-Duiveland door Ir S. F. Kuipers, over de bodemgesteld
heid van de Maaskant door Ir D. van Diepen en over de bodem
gesteldheid van de Bommelerwaard door Ir K. J. Hoeksema en J.
J. Jantzen.
Op nagenoeg dezelfde wijze als dit boek zijn ook de delen I
en II van de uitgave „Boor en Spade" verschenen, waarin
een groot aantal artikelen herdrukt of nieuwe opgenomen zijn.
Tevens verscheen van de hand van de Directeur, Prof. Dr C, H.
Edelman, bij N.V. A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij te Utrecht
in 1947 het boek „Oyer de bodemgesteldheid van Midden-Neder
land", waarin op eenvoudige en duidelijke wijze de zandgronden,
de rivierklei- en oude zeeklei-gronden en de veengronden van
Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland worden behandeld.
Voor leraren in het vak bodemkunde van het Middelbaar
land- en tuinbouwonderwijs werden in September 1948 een aantal
voordrachten gehouden. Ook deze zullen gepubliceerd worden en
wel in de serie „Landbouwvoorlichting" van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
In het voorjaar van 1949 zal bovendien het rapport van de
kartering Middagten van de hand van Ir A. P. A. Vink, waarin
een bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden geleverd wordt,
verschijnen bij de fa. Veenman te Wageningen.
Uit dit overzicht blijkt, dat, hoewel wij gaarne het verschij
nen van de publicaties nog meer zouden willen bespoedigen, het
geen echter vooral technische moeilijkheden met zich brengt, reeds
het een en ander in 1948 en daarvoor gepubliceerd is. Wij ver
wachten, dat de rij van gepubliceerde werken in 1949 aanmer
kelijk groter zal worden.
De Stichting voor Bodemkartering heeft in de loop van een
vijftal jaren reeds een vrij belangrijk gedeelte van Nederland
gekarteerd. In totaal bedraagt het aantal gekarteerde hectaren
ongeveer 300.000, waarvan ca 200.000 ha in overzicht en ca
100.000 ha in detail opgenomen werden. Daarnaast werden ca
100.000 ha verkend.
Welke gebieden in de toekomst het eerst gekarteerd zullen
worden, is thans nog niet vast te stellen. Bij de keuze daarvan
spelen verschillende factoren een rol. Zo heeft bij de vaststelling
van het programma voor 1949 het Bestuur van de Stichting voor
Bodemkartering zich naast de mate van urgentie vooral laten
leiden door de wens, de spreiding van de karteringsobjecten door
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het gehele land groter te maken. (Groningen, Drente en Overijsel) en door de mogelijkheden van gehele of gedeeltelijke finan
ciering der karteringen door provincies, gemeenten e.d.
Zo kan de kennis van de bodemgesteldheid van een aantal
gebieden, waar zich vaak zeer verschillende land- en tuinbouw
kundige problemen voordoen, vermeerderd worden en kan er iets
worden bijgedragen tot de oplossing van deze problemen en tot
het vinden van nieuwe mogelijkheden.
Samrrmry
This is a complete list of the finished surveys and of the
surveys which have been planned for 1949 in the Netherlands.
Already 300.000 ha have been surveyed (200.000 ha general
survey and 100.000 ha detailed survey). See the map on page 65.

9.

KLEINE KARTERINGEN
Small Soil Surveys

door/by Dr W. J. van Liere
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

1
2
3
4
5
6
7

Polder Nieuwenhoorn
Segbroekpolder (den Haag)
Proefboerderij Westmaas
Leimuiden
Leiden
Leidschendam
Katwijk

GZ 1 Uithoorn
GZ 2 Naarden (West-Oost)
GZ 4 Amsterdam-West
MZ 1 Harderwijk
MZ 2 Epe
In de loop van 1948 zijn in het kader van de Afdeling Kleine
Karteringen een 11-tal objecten uitgevoerd, waarvan 1 (Amster
dam) nog gedeeltelijk in 1949 moest worden afgewerkt.
In 8 gevallen betroffen dit bodemkarteringen ten behoeve
van uitbreidingsplannen, waarbij tuinbouwkundige problemen een
rol speelden.
HZ 1 Polder Nieuwenhoorn, ten oosten van het Voornsche
Kanaal
Door de Rijksdienst Uitvoering Werken werd een
detailkaart gevraagd van een deel van de Nieuwen-
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Fig. 1.

Overzicht van de kleine karteringen voor streek- en uitbreidings
plannen in 1948
Fig. 1.

Review of the soil on behalf of toum and country
planning during 1948

hoornse polder in verband met egalisatiemogelijkheden
van deze terreinen, welke als gevolg van vroegere moernering (d.i. veendelving) zeer onregelmatig liggen.
In het verleden zijn de ervaringen met egalisatie in
deze polder niet onverdeeld gunstig geweest. Het bleek,
dat op vele percelen egalisatie, mits zorgvuldig uitgevoerd,
zeer goed mogelijk zou zijn. Het zijn lichte zavelgronden
met een zandondergrond, welke hun vruchtbaarheid dan
ken aan de dikte van de zwarte bovengrond. Bij egalisatie
dient men dus deze zwarte teelaarde als bovengrond te
behouden.
HZ 2 Sbroekpolder (den Haag)
Op verzoek van het gemeentebestuur van den Haag
werd de Segbroekpolder onder Loosduinen in detail ge
karteerd, teneinde de mogelijkheden na te gaan voor de
Loosduinse tuinbouwcultures in deze polder. De Segbroek
polder bestaat uit een duinslenk, gevuld met veen én zand
en een duingebied, dat zeer onregelmatig ligt, met hoogte
verschillen van 5—7 m. Het bleek, dat zeer veel grond
verzet en een moeilijke regeling van de grondwaterstand,
benevens omspuiten van de duinslenk, noodzakelijk zouden
zijn om van de Segbroekpolder behoorlijk tuinland te
maken.
HZ 3 Proefboerd erij Westmaas
Op verzoek van de Rijkslandbouwconsulent,. ir J. van
Gaaien, werd een detailkaart gemaakt van de Proefboerderij Westmaas.
HZ 4 Leimuiden
Ten behoeve van het uitbreidingsplan van de ge-
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meente Leimuiden werden enige onderzoekingen verricht
e"n de gegevens verstrekt aan het Instituut voor Stad en
Landschap te Rotterdam.
HZ 5 Leiden ,
Voor de Dienst Publieke Werken te Leiden werd
enig veldwerk verricht ten zuiden van de stad.
HZ 6 Leidschendam
Op gezamenlijk verzoek van het Gemeentebestuur van
Leidschendam en de Veiling werden van de gehele ge
meente Leidschendam de tuinbouwkundige mogelijkheden
nagegaan voor de Leidschendamse en Westlandse cultures.
Het bleek, dat er in Leidschendam nog wel uitbreidings
mogelijkheden zijn, doch vrijwel niet in de lage polders '
( droogmakerijen ).
HZ 7 Katwijk
Voor de „Commissie tot Behoud van Tuinbouwgronden" te Katwijk werd een bodemkundig onderzoek van de
gemeente uitgevoerd. De bestaande tuinbouw, welke zich
grotendeels op eerste rangs gronden bevindt, wordt be
dreigd door stadsuitbreiding, wegenaanleg en militaire
werken. Nagegaan werd of binnen de gemeente gelijk
waardige cultuurgronden voorkomen, welke in aanmer
king zouden komen voor verplaatsing van de bestaande.
tuinderij. Dit bleek niet het geval te zijn.
GZ 1 Uithoorn
Van de gemeente Uithoorn werd op verzoek van het
Gemeentebestuur een overzichtsbodemkaart vervaardigd,
waarna de Uithoornse polder meer gedetailleerd werd
gekarteerd. Dit laatste in verband met plannen tot het
tuinbouwrijp maken van de gronden in deze polder. Het
bleek, dat een brede strook langs de' AmsteJ voor de glas
cultuur minder geschikt is (veenklei als bovengrond en
slap riet-zeggeveen als ondergrond), terwijl het gedeelte
in de omgeving van de Kwakel, ongeveer 'de helft van de
polder, uit bodemkundig oogpunt behoorlijk geschikt zou
zijn voor tuinbouw.
GZ 2 en GZ 3 Naarden
In de gemeente Naarden werden de landerijen langs
het IJselmeer onderzocht, om na te gaan of deze geschikt
zouden zijn voor de tuinders, die als gevolg van nood
zakelijke stadsuitbreiding moeten verhuizen. Het oostelijk
deel werd onderzocht op verzoek van het gemeentebestuur,
het westelijk deel op verzoek van de veiling. Beide ge
bieden bleken voor tuinderij ongeschikt.
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GZ 4 Amsterdam-west
Voor de stedebouwkundige dienst van de Gemeente
Amsterdam werd het zuidwestelijk deel van de gemeente
gekarteerd om de geschiktheid te bestuderen voor Amster
damse tuinbouwcultures, welke op het ogenblik tegen en
zelfs in de stad liggen. Het bleek, dat er nog een voldoende
reserve aan goed land te vinden was, zodat de Amster
damse tuinders, wat betreft de bodemgesteldheid, zeer
goed verplaatst kunnen worden,
MZ 1 Harderwijk
De gemeente Harderwijk werd op verzoek van het
gemeentebestuur onderzocht om de reserve aan goede
tuinbouwgronden vast te leggen, welke voor de Harderwijkse cultures geschikt zouden zijn. De allerbeste gronden
liggen in de onmiddellijke omgeving van de stad. Overi
gens zijn er nog wel uitbreidingsmogelijkheden, indien men
in staat zal zijn om te schakelen op andere teelten.
MZ 2 Epe

In het kader van de Studieopdracht voor de kartering
van de gehele gemeente Epe, werd ook de geschiktheid
voor tuinbouwgewassen in kaart gebracht. Het bleek, dat
slechts langs de IJsel uitbreidingsmogelijkheid voor de
fruitteelt is, terwijl verder de kansen voor de tuinbouw in
deze gemeente minimaal zijn.

Summary
The writer describes the investigation in the area's which are
indicated on the map on fig. 1. Many of the surveys have been
made in order to find soils, which are suited for horticulture.

10.

DE BODEMKARTERING VAN DE FRIESE
KNIPGRONDEN
Soil Survey of the Frisian Sticky Soils

door/by Ir J. S. Veenenbos
Inleiding
In April 1948 werd een begin gemaakt met de kartering van
de z.g. knipgronden in Friesland. Deze typische gronden komen
voor in het z.g. klei-weide gebied, dat in hoofdzaak omgrensd
wordt door de plaatsen Harlingen-Leeuwarden-Sneek-TjerkwerdMakkum. Zij zijn voornamelijk in gebruik als weiland.
Het betreft hier een studie-kartering met het doel na te gaan,
welke invloed de profielbouw op de productiviteit van de gras
landen heeft en voorts, welke mogelijkheden dit gebied landbouw
kundig biedt, hetzij door verbetering van de huidige cultuurvorm,
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hetzij door het invoeren van een andere wijze van bedrijfsvoering.
Practici hebben de indruk, dat de productiviteit van deze gras
landen in de laatste jaren ernstig achteruit gaat.
Verloop van de kartering
Ter bestudering van het knip-probleem werd een gebied van
pl.m. 6600 ha uitgekozen, ongeveer begrensd door de plaatsen
Tzum, Winsum, Lions, Wiewerd, Rien, Wommels, Waaxens en
Lollum. De keuze van dit gebied is dusdanig, dat daarin ook nog
zavelgronden voorkomen, in de verwachting tot een inzicht in de
genese van dit gebied te komen.
De veldwerkzaamheden werden vanaf April tot October uit
gevoerd door een veldploeg bestaande uit twee man. Medio Sep
tember tot medio November werd een assistent van de Landbouwconsulent te Sneek toegevoegd, teneinde de werkmethoden van de
Stichting voor Bodemkartering te leren kennen. Ingaande October
werd het personeel van de Stichting voor Bodemkartering uitge
breid tot drie man.
De veldopnamen werden tot 1 December in detail verricht,
in welke periode een oppervlakte van 1330 ha werd gekarteerd.
In de maand December werd overgegaan tot een overzichtskartering. Daarbij werd tot 1 Januari 1949 een oppervlakte van 520
ha opgenomen.
Landschappelijke beschrijving
Langs de noordelijke begrenzing kenmerkt het terrein zich
door een zich geleidelijk aan uitbreidende akkerbouw, terwijl voor
het overige, het eigenlijke knipklei-gebied, het land nog bijna uit
sluitend in gebruik is als weiland.
Gronden welke van ouds reeds bouwland zijn, treft men
slechts aan op de licht zavelige gronden in de naaste omgeving
van de terpen of wat na afgraving daarvan overgebleven is.
Deze complexen zijn van elkaar gescheiden door brede stroken
min of meer zware, al of niet knippige kleigronden, welke als
grasland in gebruik zijn. Deze stroken kenmerken zich door een
lagere ligging. Bij het uitkarteren blijken deze lagere gronden zich
als kreek-figuren tussen de terp-complexen door te slingeren. Nu
eens lopen zij vlak langs de eigenlijke terpen, dan weer bevinden
zij zich op enige afstand daarvan.
Ook in het zuidelijker gelegen uitgestrekte weidegebied zetten
deze kreken zich voort. Hun verloop wordt dan veelal grilliger.
Nu eens breed dan weer smal, vloeien de kreken telkens tezamen.
Hier en daar komen plekjes midden in de kreekgronden voor,
waar het maaiveld weer even hoog is als ter weerszijden van de
kreken (eilandjes). Evenals dit in het noordelijke gebied het geval
is, blijken de terpen ook hier steeds vlak langs de kreken te liggen,
terwijl zij vaak gedeeltelijk of soms geheel door kreekgronden
omgeven zijn.
Bij bestudering van het karteringsgebied op de topografische
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kaart, valt direct een zeer onregelmatige verkaveling op, hetgeen
in het knipkleigebied nog meer het geval is dan in het meer zavelige gebied langs de noordgrens. Voor een deel zijn de reeds
beschreven kreekfiguren hiervan de oorzaak, maar ook talrijke
kronkelende smalle sloten.
Niet alleen deze kronkelende sloten en de kreekachtige laag
ten zijn zo typerend voor het knipklei-landschap, ook de aanwezig
heid van diepe greppels ter breedte van een normale sloot en de
talloze kronkelende en zich vertakkende ondiepe greppels. Beiden
zijn oorzaak dat het op akkers liggen der percelen hier niet
systematisch is zoals in andere graslandgebieden. Per perceel
liggen de akkers in verschillende richtingen. Voorts blijken lagere
terreingedeelten, zoals reeds bij de kreekgronden beschreven wer
den in beperkte omvang schijnbaar geheel willekeurig langs ge
wone rechte of kronkelende sloten of langs diepe brede greppels te
kunnen voorkomen. Meestal zijn dergelijke lagere plekken aan
wezig tegenover de plaats waar sloten op elkaar, waar brede diepe
greppels op sloten, of waar normale, eventueel kronkelende on
diepe greppels op brede diepe greppels uitkomen. Opvallend is
dat dit uitmonden bijna altijd mét een soort trechter-vorm gepaard
gaat. Ook de hoeken der percelen vertonen vaak een duidelijke
afronding of een lagere ligging.
Al deze factoren verlenen het ogenschijnlijk vlakke weide
gebied een zeer ongelijke ligging, veroorzaakt door natuurlijke
eroderende invloeden. Daarnaast treft men dan nog lager gelegen
percelen aan, ontstaan door het uitgraven van terpen of van gron
den ten behoeve van de klei-verwerkende industrieën.
Bodemgesteldheid ( zie fig 1 )
Onderscheiden worden:
a. de zavelgronden
b. de knipkleigronden
c. de kreekgronden
d. de terpgronden
e. de door klei-verwerkendè industrieën afgegraven terreinen
a.

de zavelgronden
Deze gronden treden in het karteringsgebied slechts pleksgewijs op. Dit in tegenstelling tot het gebied ten noorden van
Franeker waar zij in duidelijke langgerekte ruggen achter elkaar,
evenwijdig aan de Friese kust voorkomen. Zij zijn kalkrijk.
Op bijgaand schetskaartje werd onderscheid gemaakt tussen
de lichtzavelige gronden, welke naar onderen op een nagenoeg
niet gelaagde, bijna geheel zandige ondergrond rusten (type I)
en de zwaar zavelige gronden welke nagenoeg steeds een zavelige, meestal met dunne kleibandjes gelaagde ondergrond bezitten
(type III).
Midden op de kernen van de licht zavelige gronden bevindt
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zich de plaats waar de terpen opgeworpen werden. De bespreking
van verdere onderverdelingen in deze gronden zal hier achter
wege gelaten worden.
b.

de knipkleigronden
Deze gronden kenmerken zich door een afzetting van grijze,
kalkarme klei ter dikte van pl.m. 40—50 cm op een kalkrijke
ondergrond. De knipklei vertoont in het gebied van de zavelige
gronden vaak een vrij mild karakter, terwijl in de naaste omgeving
van de zavelgronden de bovenste helft van het knipkleidek zwaar
zavelig kan zijn.
Op grotere afstanden van de zavelige gronden, neemt de
stugheid van de knipklei toe. Deze kan plaatselijk zeer uiteen
lopend zijn — hetgeen niet samenhangt met verschillen in de
granulaire samenstelling. Over het algemeen blijkt de knippigheid
ten zuiden van de z.g. Platte of Groene dijk een kwaadaardiger
karakter te bezitten dan binnen deze dijk, welke Winsemius =iet
als een der oudste kerndijken van Friesland.
De knipklei-gronden zijn alle afgedekt door een bruine humeuze
teeltlaag ter dikte van 10—35 cm (het brùn). De dikte van deze
laag is afhankelijk van de bemestings-activiteit der boeren. Steeds
vindt men de dikste brùn-lagen op de landerijen die constant met
terp-aarde bemest werden, terwijl de percelen vlak bij huis, die
steeds als weide worden gebruikt, op elk bedrijf de dikste teeltlaag beziten.
De ondergrond van de knipklei-gebieden, hoewel wisselend
van samenstelling, blijkt op groter afstand van de zavelgebieden
geleidelijk zwaarder van samenstelling te worden, om tenslotte
geheel uit zware grijze klei te bestaan. Globaal kan worden gezegd
dat binnen de z.g. Platte of Groene dijk de ondergrond licht
zavelig is en een met kleibandjes gelaagde opbouw vertoont. In
de naaste omgeving van de zavelgronden is de ondergrond onder
de kreken temidden van de knipkleistroken vaak zo goed als ge
heel zandig. Buiten de Platte dijk wordt de gelaagdheid minder en
via een zwaar zavelige overgang, gaat de ondergrond tenslotte
geheel over in vrij zware klei. De nog gelaagde zwaardere afzet
tingen staan bekend als „gele klei" en zijn zeer gezocht door de
steenfabrieken.
Plaatselijk vertoont de ondergrond een modderig karakter,
hetgeen in hoofdzaak onder de kreken het geval is. Echter ook
elders kan dit het geval zijn onder een ogenschijnlijk normaal
knipklei-dek. Bij het uitkarteren blijkt men dan te doen te hebben
met kreek- of poelvormige figuren of met rechte stroken ter
breedte van 1 — 1 Yi m* Vooral in het laatste geval kan men een
van het normale afwijkend karakter van de kleidekken consta
teren.
Over het algemeen kan men zeggen, dat de ondergrond in de
omgeving der plaatsen waar zich terpen hebben bevonden, iets
zandiger is of zavelige lagen vertoont. Men treft daar eveneens
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vaak schelpen aan, evenals daar waar de ondergrond modderig is.
Vooral waar de ondergrond een zwaarder karakter draagt,
kan een vegetatie-laag worden waargenomen tussen deze onder
grond en het knipkleidek.
c.

kreékgronden
Deze gronden worden in hoofdzaak onderscheiden aan een
pl.m. 40 cm lagere terreinligging. Zij kenmerken zich echter in
het profiel door een dunnere knipkleilaag of door het geheel ont
breken van zulke klei. In het laatste geval is de ondergrond
meestal overwegend lichter van samenstelling. Soms worden
steenresten tot op 1 m diepte beneden het maaiveld aangetroffen.
Het vaak modderige karakter van de ondergronden werd reeds
vermeld.

d. terpgronden
Als terpgronden worden zowel de afgegraven terpen als de
niet vergraven terpen aangegeven. Zij kenmerken zich door de
zwarte kleur van de aan organische stof zo rijke „terp-aarde",
door de talloze steenresten, maar vooral ook door de geelgroene
fosfaat-ophopingen. Sommige terpen zijn zo diep uitgegraven dat
alle terpaarde werd verwijderd. De ondergrond vertoont dan
echter toch nog een door inspoeling veroorzaakt hoog P-gehalte.
In enkele gevallen werden „verzonken" terpen aangetroffen, die
overdekt zijn met knipklei. Ook werd een enkele maal een terp
rest gevonden, die klaarblijklijk door een erlangs lopende kreek
zo goed als geheel weggeslagen was. De steenresten bleken hier
alle min of meer door verspoeling te zijn afgerond.
e.

door klei'vermerkende industrieën afgegraven terreinen.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen terreinen,
afgegraven ten behoeve van de steenbakkerijen en die ten be
hoeve van de dakpannenfabricatie. In het eerste geval wordt
kalkhoudende „gele klei"' gedolven, waarna de vergraven knip
klei gemengd met de teeltlaag, weer terug wordt gestort. In het
laatste geval wordt juist de kalkarme knipklei verbakken. Het
meest gezocht daarvoor is de stugge „rode" knipklei, welke
bovenin een sterke gley-ijzeraanrijking vertoont. De afgravingen
voor dakpannen-fabricatie hebben in hoofdzaak in vroeger tijden
plaats gevonden. Groot is toen het aantal ,,tichel"-werken geweest.
Momenteel verwerkt nog slechts een enkele fabriek deze klei, o.a.
ook voor het maken van drainbuizen.
Het ontstaan van het gebied
Omtrent de ontstaansgeschiedenis van dit gebied wordt nog
op vele punten in het duister getast. Om tot uiteindelijke en goed
gefundeerde conclusies te komen is het momenteel onderzochte
gebied te klein en zal de kartering zich meer in westelijke, noorde
lijke en oostelijke richting moeten uitbreiden, teneinde verband te
6
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kunnen leggen met de meer uitgesproken landschappen van de
z.g. Pingjumer Halsband, de zavelige ruggen ten noorden van
Franeker en de Middelzee.
Het is evenwel duidelijk, dat oudere mariene afzettingen,
welke landinwaarts uit zware klei en in de omgeving van Tzum
uit licht zavelige gelaagde afzettingen rondom vrij hoge en zandige
„opwassen"' bestonden, werden afgedekt door een knipkleidek,
waarbij slechts de hoge opwassen voor afdekking bleven gespaard.
Dit oudere landschap is bewoond geweest door de oudste Friezen,
gezien het feit dat de voet van de terpen zich steeds in deze onder
grond bevindt. De aanwezigheid van een duidelijke vegetatie-laag
tussen deze ondergrond en het knipklei-dek wijst op een vrij
langdurige begroeiingsperiode van het oude landschap. Het beeld
van verspreide ligging van de terpen overal in het gebied van de
zware ondergrond wekt niet de indruk dat de eerste bewoners
zich bij voorkeur vestigden op de hoge opwassen. Het is zeer
aannemelijk dat de noodzaak hiertoe zich eerst later bij een
stijging van het zeeniveau deed gevoelen. De oudste terpvondsten
werden dan ook gedaan in het knipkleigebied en niet op de zave
lige gronden (Boeles 1927, Jaarvers^ Ver. v. Terpenond.).
De basis van het oudere landschap wordt gevormd door wadzand formaties, zodat dit landschap als een kwelder is te be
schouwen, gevormd in een periode van lagere zeewaterstanden.
Klaarblijkelijk kwamen in dit kwelderlandschap geulen voor,
waarlangs de vestiging van de oude woonplaatsen, welke zich
later door ophogingen tot terpen ontwikkelden, bij voorkeur plaats
vond. Vele van deze geulen hebben in latere overspoelingsperioden opnieuw de wegen bepaald waarlangs het watertrans
port plaats zou vinden. Hierdoor wordt het vaak min of meer
modderig zijn van de huidige kreekondergronden verklaard.
De afdekking van dit oude Friese landschap met knipklei
kan, in analogie met wat daaromtrent elders in onze Nederlandse
kustgebieden werd geconstateerd, gesteld worden te hebben
plaats gevonden in de periode van 300—800 n. Chr. Van Liere
(1948) beschrijft voor het Westland hoe een dergelijke knipkleiachtige afdekking plaats vond door sedimentatie in een met riet
begroeid brakwaterschor. De vroegere kreken hebben tijdens dit
opslibbingsstadium met zijn slechts geringe eb- en vloedwerking,
zeker geen grote rol gespeeld. De indruk wordt zelfs gevestigd,
dat zij alle zo goed als geheel verland waren voor de knipkleiafzetting begon. Enige waterbeweging langs de oude waterlopen
blijkt wel te hebben plaats gevonden, omdat vaak daarlangs de
knipklei kleine zand-insluitsels bevat. Mogelijk hebben er smalle
kreekfiguren bestaan in het zich ontwikkelende knipkleigebied,
doch in het huidige stadium vindt men daar practisch niets van
terug, doordat latere overspoelingen dit alles hebben uitgewist.
Na de vórming van het knipkleidek is het gebied omstreeks
800 n. Chr. weer bewoonbaar geweest en vond zelfs verkaveling
plaats. Een hernieuwde stijging van het zeeniveau deed echter het
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land weer overspoelen, waardoor het bestaande knipklei-landschap sterk werd aangetast. Na de vloeden trok het water terug,
zijn weg zoekend door het netwerk van de sloten, waardoor langs
deze sloten hier en daar het kleidek ten dele opgeruimd werd.
Plaatselijk vormden zich smalle kronkelende ondiepe erosie
geultjes, terwijl zich elders smalle diepe kreekjes vormden, die nog
in het land aanwezig zijn als kronkelende diepe sloten. Vooral
langs de oorspronkelijke waterlopen vond vaak over grote
breedte de erosie van het knipklei-dek plaats, waardoor de kreek
figuren hun huidige omvang kregen. De terpen die juist langs deze,
opnieuw in werking tredende, waterlopen lagen, hebben ernstig
gevaar gelopen en hebben zich door uitbreiding en ophoging
moeten verdedigen tegen het water. In sommige gevallen kwamen
zij daarbij midden in de kreek te liggen.
Naast erosie blijkt ook sedimentatie van verspoelde knipklei
te hebben plaatsgevonden. Sloten welke geen rol speelden bij het
transport van het water, slibden geheel of ten dele dicht. In het
eerste geval kan men de aanwezigheid van deze sloten slechts
constateren, doordat de ondergrond bij uitkarteren over 1 of lJ/£
m breedte en over enige lengte sterk modderig is (men spreekt
van slempstreken), terwijl in het tweede geval diepe bred,e greppels
in het land met een zelfde modderige ondergrond van het bestaan
van de vroegere sloten getuigen. Omstreeks de 11e eeuw' n. Chr.
zijn de bewoners begonnen het land tegen deze sterke erosie te
beschermen door de aanleg van dijken. Mede hierdoor werd de
sedimentatie in de gebieden die het langst aan de invloed van het
water bloot lagen, gestimuleerd. Hele kreken slibden geheel of
ten dele dicht, waardoor het verklaarbaar is dat deze gebieden
minder kreekfiguren te zien geven dan de gebieden die in hun
erosie-vormen door de eerste bedijkingen werden verstard.
Landbouwkundige kwaliteit van de gronden
a.

!

Zavelgronden

Zoals reeds uit het voorgaande bleek zijn de licht zavelige
gronden met een zo goed als zandige ondergrond het meest ge
schikt voor bouwland. Voor grasland zijn bij de huidige polderpeilen deze profielen te droog. Dit moge paradoxaal klinken voor
wie de werkelijk spectaculaire droogte van de knipkleien kent. De
capillaire ópstijghoogte in het slechts weinig slibhoudende fijne
zand, blijkt in de zomer niet hoog genoeg te zijn. De permanent
gereduceerde zone bevindt zich in deze gronden vaak pl.m.
1.80' m beneden het maaiveld. Het vochtbindend vermogen van
de pl.m. 60 cm dikke, licht zavelige bovengrond is niet groot ge
noeg voor de sterke verdamping van een grasmat.
Naarmate de bovengrond kleiiger is en de ondergronden
zwaarder worden en een duidelijker gelaagde opbouw vertonen,
zijn zij eveneens meer geschikt voor grasland en als zodanig zijn zij
dan ook bijna steeds in gebruik. Deze, als type III onderscheiden
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gronden zijn evenwel ook geschikt voor de teelt van allerlei akker
bouwgewassen.
b.

knipkleigronden

Onder knipklei werd een drietal duidelijk te onderscheiden
profielen samengevat, welke, behalve het echte knipklei-profiel,
nog geschikt zijn voor akkerbouw. Het betreft hier de knipkleiprofielen in de omgeving van de zwaar zavelige gronden» waarvan
de bovenste helft uit zware zavel bestaat, en de profielen die over
de gehele diepte uit milde knippige klei bestaan. Het zijn vooral
deze en de zwaar zavelige profielen welke de laatste tijd onder
de druk van de omstandigheden steeds meer gescheurd worden en
goed voldoen.
Bij de normale knipkleiprofielen welke het overgrote opper
vlak van het karteringsgebied beslaan, wordt de landbouwkundige
waarde van het grasland in hoofdzaak bepaald door de dikte van
de teeltlaag en in mindere mate ook door de knippigheid van de
klei. In enkele detail-opnamen werd in dit opzicht een onderver
deling in drie graden gemaakt.
De moeilijkheid van de knipkleigronden schuilt voornamelijk
in de slechte doorlatendheid van deze kleien. In de zomer is de
capillaire opstijgsnelheid te gering, zodat de bovenste lagen van
het knipkleiprofiel sterk indrogen, terwijl in het najaar en de
winter het land spoedig te nat wordt. De ondoorlaatbaarheid van
deze knipklei wordt gedemonstreerd door de gley-verschijnselen.
Bovenin is de stugge knipklei-laag vaak sterk vlekkerig bruin-rood
gekleurd door water dat er op stagneert. Daar onder treft men
in de grijze knipklei in het geheel geen roestvlekken aan. Daaren
tegen worden opnieuw geel-bruine gley-vlekken aangetroffen
bovenin de zavelige ondergrond, direct onder de knipklei, hetgeen
erop wijst dat gedurende de winter grondwater tegen de kniplaag
stagneert. De bovenkant van de zavelige ondergrond is hierdoor
min of meer verkit.
Verwacht zou mogen worden dat het telkenjare tot aggre
gaten van verschillende grootte indrogen van de knipkei, uitein
delijk een betere doorlatendheid van deze klei zou bewerk
stelligen. Het elke winter opnieuw doornat worden van de knipklei
doet deze verkorreling evenwel opnieuw verloren gaan. Interes
sant is het daarbij op te merken dat goed gedraineerde bouw
landen op knipklei vrij vroeg in het voorjaar reeds bewerkbaar
zijn en practisch nooit te nat worden. De knippigheid blijkt
duidelijk minder te worden. Dit wekt verwachtingen voor de
toekomst, ook voor de graslanden. Door drainage onder de knip
klei in de zavelige ondergrond wordt het structuurbederf door het
grondwater gekeerd, hetgeen ongetwijfeld de productiviteit van
deze landerijen ten goede zal komen. Hieromtrent zullen proeven
gedaan moeten worden in combinatie met bekalking.
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c.

Kreekgronden
De kreekgronden bevinden zich door hun lagere ligging dich
ter bij het grondwater, waardoor zij veel bedrijf s-zekerder zijn.
Het gras van de knipkleigronden levert hoogwaardig hooi, doch
slechts van de eerste snede is men zeker. Slechts grote bedrijven
en met betrekkelijk weinig koeien maken een economische bedrijfs
voering hier mogelijk. De lagere kreekgronden daarentegen
leveren het gehele jaar door meer gras en hooi; het grasbestand
is tevens beter, maar de laagste kreken zonder knipkleidek kunnen
vaak te nat zijn en produceren dan ook een vrucht van minder
hoge voedingswaarde.
d.

T erpgronden
Zowel de niet, als de tot op normale maaiveldshoogte afge
graven terpen leveren prachtig land, meestal zeer geschikt voor
bouwland. De terpaarde vertoont een goede structuur en is zeer
rijk aan voedingsstoffen, vooral aan fosfaat. De tot op grote
diepte uitgegraven terpgronden zijn doorgaans te vochtig, echter
nog zeer voedselrijk.
e

Door de klei-verwerkende industrieën afgegraven gronden
In afhankelijkheid van de diepte, waarop het land uitgegraven
en opnieuw is aangemaakt, kunnen deze gronden van zeer uiteen
lopende kwaliteit zijn. Het verwerken en het terugstorten van de
knipklei levert voor de structuur van deze klei weinig voordelen
op. Korte tijd na het aanmaken vertoont deze klei onder invloed
van het grondwater opnieuw, dezelfde compacte structuur als
elders het geval is. Het mengen van deze klei met zavelig mate
riaal uit de ondergrond en de afgegraven teeltlaag brengt hierin
verbetering, mits tevens een goede afwatering toegepast wordt.
Doorgaans gebeurt dit niet en is het gras op de laag liggende, zeer
natte gronden van matige kwaliteit, temeer ook omdat de teeltlaag
dan verloren is gegaan.

Summary
The Frisian sticky clay area is very uniform in structure.
Generally speaking we may say that in the soils, which form the
transition to the light silt soils situated to the north of it, there
is found spot-wise light silt or strong silt. The whole area bears
plain traces of strong erosion. Marked creek figures intersect the
whole district. This erosion was put an end to by the construction
of the first Frisian dikes, which was begun about the 11th cen
tury. In a layer, about 50 cm deep, a sticky clay covers an older
landscape which, in the neighbourhood of the light silt soils, is of
a fairly light composition and commonly shows a structure layered
with little bands of strong silt. In the creeks the thickness of the
sticky clay cover is usually only 20 cm or such a cover in entirely
wanting.

85

The very light silt soils may be looked upon as an accretion
of the older landscape. Dwelling mounds are always found on it.
Dwelling mounds are, however, also met with hither and
thither in the extensive sticky clay area. Sometimes it refers here
to dwelling mounds that were abandoned by the original inhabi
tants and that were covered with sticky clay.
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BODEMKARTERING IN DE FRIESE WOUDEN
Soil Survey in the Frisian Woodlands

door/by Ir J. S. Veenenbos

Inleiding
Bijna het gehele oostelijke deel van de provincie Friesland
wordt ingenomen door een dekzandlandschap. De zand-afdekking,
gemiddeld ter dikte van 1 m, rust hier op de grondmorene. Dit
gebied, ook wel de „Zeven Wouden" genoemd, vormt de noorde
lijke flank van de westelijke afhelling van het Drentse plateau,
dat zich globaal gesproken uitstrekt van Drachten tot Hoogeveen.
Het wordt doorsneden door een 7-tal riviertjes, welke allen een
noordoost-zuidwestelijke stromingsrichting hebben. Hier en daar
treft men volledig afgegraven en verveende gebieden en stuifgronden aan.
Het terrein vertoont een golvend oppervlak. Tussen de rivier
tjes vindt men de hogere gronden; vroeger waren deze in hoofd
zaak met een heide-vegetatie begroeid. De lagere stroomdalen zijn
doorgaans breed en hebben zwak glooiende hellingen. Oorspron
kelijk waren zij begroeid met bossen, die ter weerszijden van de
stroompjes in hoofdzaak uit elzen en op de zwak-glooiende, iets
drogere terreinen voornamelijk uit eiken waren samengesteld. Hier
en daar, o.a. bij Beesterzwaag treft men deze toestand nog aan.
Direct langs de stroompjes vond veenvorming plaats.
Practisch het gehele gebied is in cultuur gebracht en als gras
land in gebruik. Eertijds ondervonden de lagere gronden periodiek
veel wateroverlast; vooral gedurende de winter kwamen zij vaak
onder water te staan. Daarom en mede in verband met de scheep
vaart is men overgegaan tot kanalisatie van de stroompjes. De
betere ontwatering van de lage gronden heeft evenwel een
wijziging in ongunstige zin teweeg gebracht in de hydrologische
gesteldheid van de hogere gronderu Dit had verdroging tot gevolg.
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Er blijkt een zeer groot verschil in het productie-vermogen van de
verschillende landerijen te bestaan, hetwelk zeker niet het gevolg
is van verschillen in de activiteit en capaciteit van de boeren.
De opdracht tot het uitvoeren van een bodemkartering werd
verstrekt door het Ministerie van Landbouw en Visserij en Voed
selvoorziening. Het betreft hier een studie-kartering in verband
met het probleem van de intensivering van kleine boerenbedrijven.
Nagegaan wordt de mate van geschiktheid die verschillende
gronden voor land- en tuinbouw hebben.
Het verloop van de kartering
Teneinde bij de bodemkundige bestudering van dit gebied
een zo goed mogelijk overzicht te verkrijgen van de verschillende
terreinen werd een gebied uitgezocht van plm. 4400 ha gelegen
tussen de plaatsen: Drachten, Folgeren, Drachtstercompagnie,
Pietersburen, Friese Palen, Bakhoven, Duurswoude, Ureterp en
Selmien. Daarin komen behalve hoge gronden, een rivierdal en
verschillende veen- en verveningsgebieden voor.
Het gehele gebied wordt in detail gekarteerd. De werkzaam
heden namen begin Juni 1948 een aanvang. Tot medio October
werden de opnamen verricht door één karteerder, waarna een
tweede karteerder toegevoegd werd. In de maanden September,
October en November werden twee assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst opgeleid. In 1948 werden 1300 ha gekar
teerd.
Kartering smaatstaven
De kartering van de Friese Wouden is in hoofdzaak een
kartering op secundaire bodemkenmerken, die door de oorspron
kelijke waterhuishouding en de daarmee samenhangende, vroegere
begroeiing in het betrekkelijk eenvormig dekzand-sediment zijn
ontstaan. Belangrijke factoren zijn daarbij het reliëf van het terrein
en de diepte van de ondoorlatende grondmorene beneden het
maaiveld.
Het maken van onderscheid naar de granulaire samenstelling
van het zand staat op het tweede plan, omdat het voorkomen van
afwijkingen van het normale op enkele uitzonderingen na, ge
bonden is aan combinaties van factoren, welke hierboven reeds
zijn aangegeven.
Door de gewijzigde waterhuishouding zijn de secundaire
bodemvormingen, voornamelijk de gleyverschijnselen, min of meer
van fossiele aard. Dit neemt niet weg dat zij goede karteringskriteria zijn. Vroeger traden in de hoger gelegen gronden ge
durende het winterhalfjaar hoge grondwaterstanden op, zoals de
gley en andere kenmerken aangeven, 's Zomers bevond zich veelal
in het geheel geen phreatisch water in het profiel boven de grondmorene. Tegenwoordig verkeren deze gronden permanent in een
toestand waarin zij vroeger alleen in de zomer verkeerden, nl.
dat zich alleen na langdurige regenperioden een beetje water hier
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en daar boven de ondoorlatende grondmorene verzamelt. Al het
water stroomt direct over de grondmorene af naar de lagere ge
bieden waar een goede ontwatering zorgt voor een zo snel moge
lijke afvoer. De uitgeveende gebieden verkeren wat dat betreft
in een gunstige toestand. De afwatering is min of meer gebrekkig
en 's winters vertonen deze gronden vaak zeer hoge waterstanden.
Bodemgesteldheid
Het gehele gebied wordt gerekend tot een dekzand-landschap
op grondmorene. Dit neemt niet weg dat de grondmorene plaatse-
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lijk kan ontbreken en wel vooral in de dalen tussen de hogere
gronden, waar bovendien door het aanwezig zijn van stroompjes
het zand niet het dekzand-karakter draagt, maar van meer fluviatiele aard is.
Onderscheiden worden de volgende bodemseries (zie fig. 1):
le. Gronden, welke steeds wer boven de maximale standen van het
grondwater hebben gelegen. Deze kenmerken zich door een
min of meer krachtig ontwikkeld heide-podsol profiel, terwijl
het onderliggende zand geheel vrij van gley-invloeden is en
daardoor een geelblonde kleur bezit (hoge heide).

Fig. 1. Sterk vereenvoudigde overzichtskaart van een deel der Friese wouden
tussen Ureterp en Siegerswoude
Legenda
1. veengronden. Leem dieper dan 125 cm of geheel afwezig.
2. goed vochtige bosontginningsgronden (els). Leemdiepte 80—125, of geheel
afwezig!
3. vochtige bosontginningsgronden (eiken). Leemdiepte 60—125.
4. droge bosontginningsgronden (eiken). Leemdiepte 125.
5. goed vochthoudende zeer fijnzandige gronden (type 14). Leemdiepte 80-125.
6. goed vochthoudende lage heidegronden (type 12). Leemdiepte 80—125.
7. vochthoudende lage heidegronden (type 11). Leemdiepte 80—125.
8. iets vochtige situatieprofielen (type 15). Leemdiepte 60—80.
9. droge middelhoge heidegronden (type 4). Leemdiepte 125.
10. droge hoge heidegronden (type 2). Leemdiepte 125.
11. stuif gronden.
12. opgehoogde zeer lage gronden. Leemdiepte 125.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Legend.
Simpliced soil map of a part of the Frisian „wood" soils near Ureterp
peat soils. Depth of the boulder clay 125 cm or no boulder clay.
pretty moist reclaimed forest soils. Depth of the boulder clay 80—125 or
no boulder clay.
Moist reclaimed forest soils. Depth of the boulder clay 60—125 cm.
dry reclamed forest soils. Depth of the boulder clay 125 cm.
well moisture keeping very fine sandy soils. Depth of the boulder clay
80^125 cm.
well moisture keeping low heather soils. Depth of the boulder clay
80—125 cm.
moisture keeping low heather soils. Depth of the boulder clay 80—125 cm.
somewhat moist?? Depth ojf the boulder clay 60—80 cm.
dry medium high heather soils. Depth of the boulder clay 125 cm.
dry high heather soils. Depth of the boulder clay 125 cm.
Wind blown sands (shifting sand dunes).
artificially heightened very low soils. Depth of the botilder clay 125 cm.
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Bestaat het zand uit normaal dekzand dan is de podsolering vrij zwak. Het zijn droge gronden welke het laatst of
in het geheel niet door de bevolking in cultuur genomen zijn.
Is het dekzand grof van samenstelling, dan is de podsolering
krachtiger en de oerlaag (B-laag) dikker. Deze gronden zijn
echter belangrijk droger en daardoor niet in cultuur gebracht.
Vaak komen er stuifterreinen in voor. Omdat zij een dikke
oerlaag dragen zijn zij soms door de Heide Mij. ontgonnen.
De grondmorene bevindt zich dieper dan 125 cm beneden
het maaiveld.
2e. Gronden tvelke juist boven de maximale standen van het
grondwater hebben gelegen. Behalve een min of meer krachtige
podsolering, bevindt zich onder de oerlaag (B-laag), een
ijzer-aanrijkingslaag (BG-laag) gevormd door de grond
beweging (middelhoge heide). Het zand onder de BG-laag,is
steeds gley-gekleurd, zij het vaak zeer zwak. In profiel ver
toont het zand dan bruin-gele tot gele vlekken of een egale
kleuring. Het zand van de B-laag voelt zelfs in de winter en
het najaar droog aan en wel droger naarmate de B-laag ster
ker verkit is. B- en BG-laag zijn vaak moeilijk van elkaar
te onderscheiden, behalve wanneer de B-laag zeer hard is.
Men spreekt dan van „fels".
Deze gronden zijn eveneens droog en wel droger wan
neer de B-laag zich tot fels ontwikkeld heeft. Iedere boer kejit
de plekken in zijn land waar dit voorkomt en meestal zijn
deze plaatsen dan ook vergraven.
De grondmorene bevindt zich in deze gronden veelal
dieper dan 125 cm beneden het maaiveld.
3e. Gronden welke periodiek hoog in het grondwater gelegen
hebben en daarbij min of meer dras kwamen te staan. Zij ken
merken zich door een min of meer humusrijke, pikkerige laag
boven in het profiel, welke als hij krachtig is ontwikkeld,
leverkleurig en veelal fijnzandig van samenstelling is. Podso
lering is in deze gronden niet opgetreden. Zij kunnen als lage
heidegronden worden opgevat.
De bovenkant van het profiel onder de leverkleurige laag
kenmerkt zich door een BG-laag van wisselende dikte. Men
spreekt hierbij van „roodzand". Daaronder is het profiel
steeds gley-gekleurd. Dit rode zand onderscheidt zich van de
B-laag van het podsol-profiel door een sterker vochtbindend
vermogen. De gley-kleuring van het profiel is intensiever
naarmate deze gronden eertijds vaker en hoger in het grond
water lagen. Een grotere dikte en humusrijkdom van de
bovenste lagen en daarmee een grotere vochtcapaciteit van
de profielen gaan daaraan gepaard. Verschillende nuances
komen in deze gronden voor, o.a. ten aanzien van de diepte
van de morene-ondergrond. Over het algemeen hebben vlakke
terreinen, waar de leem ondiep voorkomt, bijv. tussen 60—80
cm beneden het maaiveld, een uitgesproken „lage heide"
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karakter, met een vrij dikke en rijke humeuze laag. Echter
ook plaatselijke laagten in het landschap, zoals deze zo talrijk
in het gebied van de Friese Wouden en ook in Drente voor
komen (dit zijn „dobben" met een leemdiepte groter dan 1.25
m) kunnen zeer sterk humeus zijn. De organische stofvorming
in de diepere „dobben"' kan soms zo sterk geweest zijn, dat
zich daarin enkele decimeters dikke lagen van het lever
kleurige materiaal gevormd hebben, waar bovenop soms nog
veen tot ontwikkeling kan zijn gekomen. Het leverkleurige
materiaal bevat vaak uiterst fijn zand.
Interessant is het voorkomen van zogenaamde „situatie
profielen. Dit zijn gronden met een ondiepe ligging van de
leem, welke in het geheel niet of slechts weinig humeus zijn.
Het blijken steeds plaatsen te zijn welke door hun ligging in
het veld en een afhelling van het leemoppervlak naar een of
meer kanten een zeer krachtige ontwatering bezitten. Het
ontbreken van de mogelijkheid tot stagnatie van grondwater
over langere perioden boven in het maaiveld, is oorzaak ge
weest dat de vorming van een humeuze bovengrond achter
wege bleef.
Opvallend is, dat de vochtiger specimina van de „lageheide" gebieden doorgaans fijner van samenstelling zijn,
terwijl er vaak zeer fijnzandige lagen in het profiel voor
komen. Ook kan het hele profiel fijnzandig zijn, hetgeen de
vochtvoorziening weer ten goede komt.
Normaal bevindt de grondmorene zich in de matig voch
tige lage-heide gronden op 80^100 cm diepte. Dit zijn de
gronden welke reeds vóór 1700 in cultuur zijn genomen. Be
vindt de leem zich op grotere diepte, dan zijn deze gronden
bovenin weinig humeus en bij de huidige hydrologische toe
stand van het gebied zeer droog. Zij staan in cultuurwaarde
zeer dicht bij de bovenbeschreven middelhoge- en hoge heide
gronden. De gronden, waarin de leemondergrond ondieper
dan 80 cm voorkomt, zijn 's zomers doorgaans goed vochthoudend, doch in het najaar en in de winter vertonen zij gauw
wateroverlast.
Gtonden welke, in tegenstelling tot de reeds beschreven pro
fielen, gedurende de zomer na regenbuien over langere
perioden grondwater bevatten. In deze gronden heeft zich door
herhaald instellen van grondwaterspiegels op willekeurige
hoogten in het profiel de egale bruinkleuring van de boven
kant der gley-horizont gevormd over bijna de gehele diepte
van het profiel. Het betreft hier gronden, die onder invloed
van drangwater stonden en ondanks betere ontwatering der
lage gronden, nog steeds staan (drangwaterprofielen).
Over grote oppervlakten treft men deze gronden aan in
het oplopende terrein tussen de hogere gronden en de rivier
tjes. Een zwakke violette tint wijst hier op een voormalige
begroeiing met bos, waarin o.a. ook eiken voorkwamen. Deze
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violette kleuring treft men alleen aan in streken, die af en toe
door voedselrijk overstromingswater gevoed werden. In deze
profielen bevindt de leem zich op 60—100 cm diepte. Ook kan
hij in de naaste omgeving van de stroompjes ontbreken.
5e. Gronden, welke eertijds ook gedurende de zomer hoog in het
grondwater lagen. Zij -bezitten een pLm. 25 tot 30 cta dikke
zwarte humeuze bovengrond, welke veelal gescheiden door
een dun lemig laagje, rust op een gebleekte zandondergrond.
De ondergrond vertoont een duidelijke fluviatiele invloed;
plaatselijk wordt er zelfs grind in aangetroffen. Deze gebieden
zijn eertijds met een zeer vochtminnende vegetatie begroeid
geweest (elzen) en er worden dan ook bijna steeds wortelresten in de permanent gereduceerde ondergrond aange
troffen.
6e. Gronden vlak langs de stroompjes, waar een veenlaag van
wisselende dikte, een gebleekte of gereduceerde fluviatiele
zandondergrond afdekt. De overgang tussen deze veengron
den en de onder 5 bedoelde gronden is vaak vaag.
Teneinde een goed overzicht te verkrijgen in de profielen,
zoals deze nu aangetroffen worden, moet worden opgemerkt, dat
zij vaak zijn afgedekt door een zwarte laag mengmest van 30 tot
50 cm dikte. Deze mengmest is ontstaan doordat heideplaggen met
stalmest en schapenmest gemengd werden.
De vroegst in cultuur gebrachte gronden bezitten een mengmestlaag van goede kwaliteit, terwijl de jongere gronden een vaak
zeer armelijke laag dragen, waarin het loodzand vaak zeer sterk
blijkt te overheersen. Soms treft men er zuivere loodzandlagen
in aan.
Naarmate de gronden, waarop deze mest is aangebracht,
droger zijn, blijkt deze mestlaag in de loop der tijden sterker ge
degenereerd te zijn. De hoge-heideruggen, welke in het terrein
voorkomen (men spreekt hier van „hondsruggen"), maar ook de
droge felsgronden zijn meestal min of meer afgegraven. Hierdoor,
maar tevens door het ploegen is daar van een mengmest-bovengrond zo goed als niets overgebleven. Deze gronden stuiven in
het voorjaar zeer sterk..
Ook de veengronden zijn meestal met een dergelijke mengmestlaag afgedekt, evenals de al of niet uitgeveende en dicht
gemaakte dobben. Langs de eigenlijke stroompjes is een dergelijke
afdekking doorgaans niet dikker van 15 cm, terwijl enkele veen
gebieden met gewoon zand bezand zijn.
Zoals reeds is gezegd, is bijna het gehele gebied in gebruik
als grasland. Ofschoon wars van scheuren en het overgaan tot
akkerbouw ziet men hier en daar hoe enkele boeren de gronclen,
die als grasland verre beneden normaal produceerden, reeds als
bouwland in gebruik namen. Dit nu moet op veel grotere schaal
gebeuren, wil de bedrijfsbasis van het kleine boerenbedrijf gezond
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zijn. Ook de uitbreiding van de wisselbouw kan hier verbetering
brengen. Hiertoe wordt evenwel een vrij grote omschakeling van
de boeren verlangd. De bodemkaart geeft nauwkeurig aan welke
gronden voor akkerbouw, welke voor de wisselbouw en welke
voor weiland geschikt zijn. In feite zijn de mogelijkheden voor
akkerbouw onder de gewijzigde omstandigheden op de hogere
gronden over het algemeen veel groter dan voor weiland. Hier en
daar zou met enig succes fruitteelt toegepast kunnen worden.
Summary
The Frisian woods are characterized by a succession of ridges
and valleys. In the main it is a cover sand landscape resting on
basal moraine. In the centre of the valleys there are small stream
lets on either side of which the ground moraine is wanting, while
the sand shows a strong fluviatile character. On the ridges the
ground shows an unequal fall, while also the depth of the basal
moraine varies considerably as regards the ground level.
The agricultural division of the soils takes, on the whole,
place in accordance with secondary soil formations in connection
with the water condition, at which consequently both the topo
graphy of the ground level and the depth and undulations of the
impermeable ground moraine play a part.
On the basis of this survey it is possible to arrive at a recon
struction of the vegetation picture of the original landscape.
Medium-high, low, and sometimes also high heather soils with
shifting sand alternate on the ridges.
Especially wood vegetation occurred in the valleys with close
along the streamlets a development of transition moor.

12.

PROEVE VAN BODEMKARTERING IN EEN
BOSGEBIED
Soil Survey and Forestry

door/by Ir A. P. A. Vink en Jhr. J. E, M. van Nispen
tot Pannerden
Overgenomen uif: Ned. Bosbouwtijdschr. 20, 8, 1948

1. Inleiding
De bodemkartering, die voornamelijk op de alluviale gronden
van Nederland zijn eerste opgang gemaakt heeft, wierp zich in het
voorjaar 1947 ook op de studie van de middelhoge en hoge zand
gronden. Om de problematiek van bepaalde gebieden nader te
bestuderen werd door het Laboratorium voor Regionale Bodem
kunde van de Landbouwhogeschool een bodemkartering begonnen
op de zogenaamde „boekengrond" of „Veluweloess"' tussen Velp
en De Steeg. Deze kartering vond plaats in het bos van het land
goed „Middachten". Zodoende was tevens de gelegenheid ge
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schapen om enig inzicht te krijgen in de speciale problemen, die
de bosbouw ten opzichte van de bodemkartering stelt. De wel
willende medewerking werd verkregen van de eigenaar van het
landgoed, W. C. F. H. Graaf Bentinck en Waldeck Limpurg en
van de rentmeester Ir J. F. van Oosten Slingeland. De kartering,
georganiseerd als veldpracticum voor studenten in het ingenieurs
vak Agrogeologie, stond onder leiding van Ir A. P. A. Vink,
assistent aan de Landbouwhogeschool. Tijdens de zomermaanden,
werd de leiding waargenomen door Jhr J. E. M. van Nispen tot
Pannerden. De heren Ir F. W. J. van Es en P. F. Arens waren in
het bijzonder belast met het maken van een gedeelte van de over
zichtskaart. Over de resultaten in het algemeen zal een uitvoerige
publicatie verschijnen 1) in verband met een ruimer gestelde proble
matiek. Doel van dit geschrift is slechts op grond van enkele
voorlopige resultaten het gesprek over de bodemkartering in bos
gebieden te openen.
De opname van de detailkaart werd verricht op de kadasterkaart 1: 2500, die van de overzichtskaart op het gemeenteplan
1: 15.000.
2. Badem
a. Overzicht van het materiaal
Op de Geologische Kaart 1: 50.000 wordt het onderhavige
gebied gekenschetst als „fijn zand dunner dan 20 dm op gestuwd
praeglaciaal (II5 op II2). (Geologische Kaart van Nederland
schaal 1:50.000, blad Arnhem (40), opname door J. J. Pannekoek
van Rheden, en blad Zutfen (33), opname door P. Tesch). Door
Dr F. Florschütz werd het gebied beschreven als Veluweloess. De
analyses door professor Hudig voor hem gedaan wezen uit, dat
de korrelgrootte inderdaad die van een loess is (Florschütz, dr F,
„Tentative pour dater le loess de Gueldre" in ,,La Géologie des
Terrains Récents dans l'Ouest de l'Europe", uitg. M. Mayer,
Bruxelles 1947 p. 278—289). Op het nieuwe blad Nijmegen van
de Geologische Overzichtskaart 1: 200.000 worden dit gebied en
de loess van Groesbeek aangeduid, als „zavelgrond" (Geologische
Overzichtskaart van Nederland, blad Nijmegen (22), Geologische
Stichting, Haarlem 1947). Hiermede grijpt men terug op de naam,
die Staring aan deze gronden gegeven heeft (Staring, dr W. C.
H. „De Bodem van Nederland", Haarlem 1860, dl 2, p. 58 e.V.).
In de reeds genoemde uitvoerige publicatie zullen wij nader op
deze naamgeving ingaan. Hier moge volstaan worden met onze
conclusie, dat het onderzochte materiaal een zandige kalkloze
loessleem is. Aan de randen gaat deze loess geleidelijk over in
zeer fijn zand. Zowel overgangsmateriaal als overgangsprofielen
komen in groten getale voor en zijn op de eveneens te publicerén
kaarten nauwkeurig aangegeven.
1)
Bedoeld wordt de inmiddels verschenen dissertatie van Dr A. P. A.
Vink: Bijdrage tot de kennis van loeès en dekzanden. Wageningen, 1949.
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b. Andere bodemkundige gegevens
Andere bodemkundige gegevens, waaraan aandacht werd
besteed, zijn: topografie, strooisel en humus, het water in de grond,
het voorkomen van grindlagen. De topografische verschillen zijn
in dit gebied zeef sterk. Bovendien is er een zeer duidelijke samen
hang tussen topografie en materiaal, waarop in dit verband niet
nader ingegaan kan worden. Bodemkundig blijken deze factoren
moeilijk te scheiden.
Strooisel en humus leveren uit een oogpunt van kartering
grote moeilijkheden op. In het algemeen kan gezegd worden, dat
in het hier beschreven gebied de verschillen niet groot zijn. Slechts
enkele plekken met oude cultuurgrond werden waargenomen. De
boomgroei is op deze plaatsen veel geiler.
Het water in de grond wordt gekarteerd op grond van het
voorkomen van roestvlekken, de zogenaamde „gleyverschijnselen", die een aanduiding zijn voor het niveau, waarop water
beweging in de grond plaats vindt. Het echte grondwater wordt
in dit gebied alleen aangetroffen op ongeveer 2 meter diepte in
de laagste mondingen van de dalen en verder afdalend op de lage
zandgronden. Voor het overige hebben wij dus te doen met zakwater en zijdelings over dichte grondlagen aangevoerd water.
Wat wij in dit verband „zakwatergley" hebben genoemd wordt
door de plantensociologen beschouwd als een profiel van het
Querceto-Betuletum. In principe achten wij deze twee meningen
zeer goéd verenigbaar. Op bepaalde plaatsen is een roestzône als
een min of meer harde laag ontwikkeld. Enig verband met de
ondergroei werd onlangs op een excursie met Dr V. Westhoff
geconstateerd. In hoéverre de gesignaleerde verschijnselen in dit
gebied invloed hebben op de ontwikkeling van het bos, valt echter
nog niet te zeggen.
De grindlaag, die vaak onder de loess voorkomt, kan in be
paalde gevallen een duidelijk merkbare invloed op de boomgroei
hebben. Dit geldt speciaal in die gevallen, waar de loesslaag nau
welijks één tot anderhalve meter dik is. Hiervan werd gebruik
gemaakt bij de herbeplanting van een kaalkap, die hieronder nader
behandeld zal worden.
3. Bosbouw en Bodemkartering
Het is opmerkelijk, dat het gehele bos van Middachten door
kruist wordt door beukenlanen. Dit komt bijzonder duidelijk uit
op een luchtfoto. In het noorden van deze bossen ligt het uitgangs
punt van de stervormig aangelegde beukenlanen, de Prins Willemsberg. Door hun geometrische aanleg liggen deze lanen vaak
dwars op de grenzen der verschillende grondsoorten: grinddiluvium, kalkloze loessleem, overgangsmateriaal van loess naar
fijne zanden, en fijne zanden. De beroemde Middachter Allee staat
op het bovengenoemde overgangsmateriaal. De beuken van deze
laan zijn ongeveer veertig meter hoog.
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De topografie heeft, zoals wij hierboven reeds vermeldden,
naast zijn verband met de ligging van het materiaal, ook een eigen
betekenis. Het hoogste punt van het terrein ligt ongeveer 69 meter
boven A.P., terwijl de laagste gedeelten ongeveer 20 meter boven
A.P. liggen. Juist de gecombineerde invloed van dit geaccidenteerd
terrein, tezamen met de verschillen in grondsoorten en andere
bodemfactoren, veroorzaken grote groeiverschillen. Deze andere
bodemfactoren zijn in het bijzonder: de grindlaag die meestal
voorkomt onder de loess en het fijne zand, een harde gleylaag,
humus en strooisel en nog enige andere. Zo zullen ook de hout
soorten op de lagere gronden in het zuiden profijt van het zakwater hebben, terwijl de houtsoorten in het noorden op de kopjes
op 69 A.P. hiervan geen voordeel ondervinden.
Wat de grondsoorten betreft denken wij vooral aan de korrel
grootte. Deze, en de daarmee samenhangende factoren als: water
capaciteit, poriënvolume en capillaire opstijging verschillen sterk
tussen grinddiluvium, fijn zand en loess. Dientengevolge is er ook
een groot verschil te constateren tussen kopjes van overigens ge
lijke hoedanigheid, maar met of zonder loessdek.
De expositie van de hellingen ten opzichte van de windroos
brengt ook verschillen teweeg, onder andere in verband met de
verhouding van het waterhoudend vermogen van de grond tot de
verdamping. In het bijzonder de tegenstelling tussen noord- en
zuidhellingen vraagt hierbij de aandacht.
Bij aanleg en verzorging van bossen zal men met al deze
eigenschappen rekening moeten houden. Daarom zijn aan de hand
van de verkregen inzichten metingen verricht. Het resultaat van
deze metingen was van dien aard, dat op verzoek van de rent
meester ontwerpen voor beplanting van gekapte terreinen zijn
opgesteld. Wij laten daarom thans de uit deze metingen verkregen
gegevens, geïllustreerd met enige tekeningen, volgen. Daarna
zullen de practische toepassingen aangegeven worden.
a. Meetcijfers van beuken
De beuken van het Oude Middachter Bosch groeien op de
kalkloze loessleem. Vergelijkt men deze bomen met de beuken op
het grinddiluvium van de Prins Willemsberg, dan blijkt dat de
diameter op borsthoogte van de eerste wel driemaal zo groot is,
terwijl de hoogte 39—40 meter bedraagt, tegenover ongeveer 15
meter hoogte van de beuken op de Prins Willemsberg. De leeftijd
van deze twee groepen van beuken is ongeveer gelijk en wel om
streeks 235 jaar. Ogenschijnlijk hebben op dit verschil zowel
hoogteligging als grondsoort invloed gehad. Zou men de tabel
van Moller (Carl Moller, Bonitetsvise Tilvaekstoversigter Bog,
Eg of Rodgran i Danmark, 1933) voor de beroemde Deense beuken
toepassen voor de beuken die op Middachten op de loessleem
groeien, dan zouden die in de eerste boniteitsklasse worden gerang
schikt (150 m3 per ha op 35-jarige leeftijd). Op de kopjes met
grindhoudend grof zand, echter, die temidden van de loess omhoog
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steken, constateert men een geringer boniteit. Een kalkrijke praeglaciale leemlaag op 50 cm onder de oppervlakte kan op het grinddiluvium de gunstige werking van de loess gedeeltelijk overnemen.
Dit verschil is op de Zendelingenplaats goed waar te némen.
Andere houtsoorten
In de eerste plaats hebben
wij ons onderzoek gericht op de
beuken. De verschillen zijn daar
het markantste. Maar ook bij
andere houtsoorten zijn boniteitsverschillen van zand- en loessgrond goed waar te nemen. De
fijnspar blijft in het algemeen in
groei bij houtsoorten als douglas
en larix zo sterk ten achter, dat
wij menen deze buiten beschou
wing te moeten laten. Waar de
loess 2 meter dik is zijn douglas
Schetsje von dt Prins Willemsberg
met de negen beukenlanen, waar
en larix zwaar van bouw. Op dè
op In cijfers aan9e9even.de gemid
heuveltoppen vormen zij minder
delde diameter op borsthoogte
hout. Het omgekeerde doet zich
De gemiddelde hoogte van deze
beuken is ilSm: de gemiddelde
bij de grove den voor; deze groeit
diameter ,t30cmop de grofkorrelige en fijne zan
Fig. 1. Plattegrond van de Prins den zonder grindlaag beter dan op
Willemsberg
de loess. Dit is waarschijnlijk een
Fig. 1. Plan of the Prins William kwestie van aeratie van de grond
hill with the diamètres of the beeches
in verband met de wortelvorming.
Is er een grindlaag op geringe diepte aanwezig, dan moet de grove
den een oppervlakkig wortelstelsel maken; een mindere groei komt
hiermee overeen.
De Amerikaanse eik groeit zowel op de loess als op de grof
korrelige zanden beter dan de zomereik. Op de loessleem evenaardt
de Amerikaanse-eik evenals de beuk de vorming van jaarringen
van populieren op de zware klei. Zowel eiken als beuken hebben
een mooie rechtopgaande stam met weinig verloop.
Behalve de beuken doen dus douglas en larix het op de loessgronden goed. Mengt men larixen met beuken dan zetten de eerste
snel opgroeiende stammen. Grove den en berk doen het op de loess
leem minder goed. Het lijkt gerechtvaardigd hieraan de conclusie te
verbinden, dat vooral de vlakwortelaars een goede groei op loess
vertonen. Ook blijkt het van belang de grond gedekt te houden ten
einde vochtverlies en de ontwikkeling van een schadelijke kruiden
vegetatie te voorkomen. Op het zand deed, zoals wij zagen, de beuk
het minder goed dan op de loess. Voorzover het grove zand met
enige fijne substantie (loess, fijn zand, humus) gemengd is, blijkt het
mogelijke goede bossen te vormen door beuken met grove dennen
te mengen.
Naast het bedekt houden van de bodem en het mengen van
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Prins Willsms berg

Zendelingenplaats

c beuken op zand >

< beuken gedeeltelijk
op lóss >

Fig. 2.

Middagterallec
cbeuken op loss)

Fig. 2. Groeiverschillen in de beuken a)
Differences in growth on various soils (a. sand with gravel,
b. loess on sand on loam, c. loessloam)

houtsoorten is ook nog van belang er op toe te zien, dat strooisel
en kleine takken bij het dunnen blijven liggen en tot goede om
zetting komen. Een goede bescherming tegen de wind zal men
moeten aanbrengen. Vele loof- en naaldhoutsoorten zullen vooral
gemengd met struikvormige houtsoorten moeten worden gébruikt.
Op Middachten wordt thans voor het aanbrengen van onder
beplanting in het bijzonder aan acacia, esdoorn en haagbeuk
gedacht.

In de dalen .waar de losslaag dikker is, groeien de beuken
c mede door de grotere vochtigheid > beter dan op een
heuvel.

Fig. 3.

Loessdikte, relief en Beukengroei

Fig. 3. Gmivêh of the beeches in connection to the soil relief and
the deepness of the loess
1)
In aansluiting op het woordgebruik in de genoemde dissertatie van Dr.
Vink leze men de aanduiding löss op de tekeningen als loess (leem). Op de
derde tekening van figuur 2 moet inplaats van löss gelezen worden: overgangs
materiaal loessleem-fijn zand.
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4. Practische Toepassingen.
Op grond van de bodemkaart bleek het nu mogelijk te zijn
voor enige percelen kaalgekapt terrein in overleg met de rent
meester van Middachten een zodanig bebossingsplan op te maken,
dat een fraai resultaat met stelligheid kan worden verwacht. Bij
wijze van voorbeeld volgen hier de tekeningen voor vier blokken.
De ontwerpen zijn van Juni 1947.
VAK

A

Oost

West
r

löss
grindbank
diluvium
B

Noord

Zuid
löss
grindbank
diluvium
D

Fig. 4. Bebossingsplan voor vak A
Fig. 4. 7 projects for reforestation in connection to the soil type

Vak
A.E.
B
A-B
C-D
D
L

A. (fig. 4)
— Amerikaanse eiken
— Beuken
— profiellijn
— profiellijn
— Douglassen
— Larixen

Voor vulhout kan men aanwenden prunus
lijsterbes
acacia, e.a.

In de lente van 1947 was dit stuk met een roleg bewerkt. Na
dien bleek nog veel Deschampisia flexuosa en ongebroken humus
over te zijn.
Vak B (fig. 5)
Een net van larixen met in het noorden op de kop Amerikaanse-eiken en in de laagte beuken', gemengd met haagbeuk en
VAK

B
A.E.

A

Fig. 5.

Befoossingsplan voor vak B
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ander vulhout. De larix als diepwortelaar en lichtminnende hout
soort staat met opzet tussen de vlak- en hartwortelaars.
Vak C ff ig. 6)
Een thans driejarige berkenopslag, welke oppervlakkig wor
telt in zware oude beukenhumus. Er is een sterke vegetatie van
Juncus en Deschampsia flexuosa; in de laagte aan de noordzijde
groeien kalkminnende planten. Op de helling worden rillen van
VAK C

a

Fig. 6. Bebossingsplan voor vak C

een meter breedte en 50 cm diepte gemaakt. Tussen deze rillen
wordt Thomasslakkenmeel en kalk aangebracht.
Voor de grondbedekking worden de berken zo veel mogelijk
gespaard. Er worden driejarige zomereiken ingeplant in breed
verband, met Japanse larixen als opdrijvers en vulhout ter be
scherming van de bodem. Het is de bedoeling tenslotte eiken over
te houden, gemengd met accacia's en onderhout van prunus, lijster
bes en tamme kastanje.
Vak D ig. 7)
De beuken worden aan de westzijde geplaatst en douglassen
op de hogere gedeelten, beide gemengd met vulhout.
5. Conclusies
Door bodemkartering krijgt men een inzicht in:
a. Verspreiding en ligging van de verschillende grondsoorten en
bodem typen,
b. De optimale productiviteit van de grond,
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c. De juiste methoden van aanleg, verzorging en kappen van
opstanden.
In het bijzonder het punt b) is van belang. Immers, hierop
moeten de grondslagen van de voor Nederland zeer noodzakelijke
opbrengsttafels gebaseerd worden. Juist door bodemkartering en
meting van de opstanden zijn opbrengsttafels voor verschillende
houtgewassen te vervaardigen.
Wij zijn overtuigd, dat het bovenstaande nog allerlei vragen
openlaat en allerminst aanspraak kan maken op volledigheid.
Het onderzoek wordt ook nog voortgezet. De bedoeling was
echter alleen met een practisch voorbeeld te wijzen op de grote
betekenis van bodemkartering voor de bosbouw. Alleen reeds de
belangstelling voor deze wijze van onderzoek in de land- en tuin
bouw en het bestaan van de plantensociologische wetenschap
wijzen in dezelfde richting. Mogen er in Nederland ook voor de
bosbouw de practische conclusies uit getrokken worden. Indien
meer resultaten worden bereikt, hopen wij, gezamenlijk of afzon
derlijk, daarvan voor dit forum weer mededeling te doen.
Summary
The writers are making soil maps of forest areas in the sandy
soils of the Netherlands. They report on their work of last year in
a small region with sand and loess. Principally woods consist of
beeches and different conifers. They found differences in growth
of more than 100 %, due to soil type (texture of the different
layers, humus, watercapacity) and topography. They describe
some replanting projects which were made as a result of their
mapping.
13.

HET DAL VAN DE EERBEEKSE BEEK EN DE
CONTINENTALE EEMLAGEN

The Valley of the Eerbeek Brook and the Continental Eemien Layers

door/by G. C. Maarleveld
De grote stuwwal van de oostelijke Veluwe is ten westen van
Eerbeek door een diep dal ingesneden. Dit dal werd in een vorig
artikel (1949) het Dal van de Eerbeekse Beek genoemd en is het
grootste van de negen op de Veluwe voorkomende trechtervormige
dalen. Deze dalen zijn gekenmerkt door een grote breedte aan de
monding en een geringe lengte; dientengevolge maakt het dal een
trechtervormige indruk. De brede dalbodem waartegen de steilere
dalwanden afsteken, kan tenslotte vrij vlak genoemd worden.
Wanneer wij de ontstaansmogelijkheden van deze dalen na
gaan, kan de grote breedte der dalen aanleiding geven tot de
gedachte dat zij door het indringen van kleine ijslobben zijn ont
staan. Dit zou echter Ongetwijfeld intensieve storingen in de reeds
gestuwde lagen veroorzaakt hebben en daar de strekking van de
gestuwde pakketten om de dalen geen afwijking vertoont, kan dit
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BLO KDI AGRAM

1.

VAN EERBEEK EN OMGEVING (SCHEMATISCH )

Blokdiagram van Eerbeek en omgeving
Diagram of Eerbeek and surroundings

1.
2.
3.
4.
5.

pushmoraine.
eluvial {an, covered by windbloum sand.
sandy layer, sometimes graveliferous.
continental Eem layer.
lluvioglacial deposit.

zonder meer van de hand worden gewezen. (Crommelin, R. D. en
G. C. Maarleveld, 1949).
Het ijssmeltwater zou ook grote dalen in de stuwwal uitgeschuurd kunnen hebben, doch bij zo'n uitgeschuurde laagte zouden
de zijdalen van weinig belang zijn. Bij de trechtervormige dalen
zijn de zijdalen wel belangrijk, dàar er een bepaalde verhouding
aanwezig is tussen de grootte van de trechtervormige dalen, de
ontwikkeling der zijdalen en de grootte van hun afwateringsgebied.
Wanneer wij tenslotte vermelden, dat voor de uitmonding van
enige grote dalen de hoogtelijnen, welke buiten de stuwwal en
tevens voor de dalopening zijn gelegen, op een zodanige wijze om
buigen dat het beeld van een puinkegel ontstaat, is dit een argument
te meer tegen het onsttaan van deze dalen gedurende de Riss-tijd.
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Uit boorgegevens blijkt bovendien dat het afgezette materiaal van
de bovengenoemde puinkegel veelal bovenop afzettingen ligt, welke
nà de Riss-tijd zijn gevormd. Om vier redenen dus wordt het ont
staan tijdens de Riss-ijstijd verworpen. Ook is een vorming tijdens
het warme Riss-Würm interglaciaal (Eemien) moeilijk aanvaard
baar, daar de begroeiing en doorlatendheid van de dalbodem, even
als thans, een erosie van groot formaat uitsluiten.
Geheel hiermede verschillen echter de omstandigheden ge
durende de zeer koude Würmtijd, Toen kon door de diepbevroren
ondergrond het water van de ontdooide sneeuwmassa's niet weg
zakken en liep het langs de oppervlakte door de bestaande laagten
af. Eveneens deed zich de invloed van de solifluctie gelden, hoewel
de scherpe dalvormen een aanzienlijker sneeuwsmeltwaterwerking
doen vermoeden. Deze intensieve werkingen zijn o.i. de oorzaak
van de vorming der erosiedalen, inclusief de trechtervormige dalen,
waarbij een vervorming van het oorspronkelijk aanwezig glaciale
dalsysteem in een erosiedalsysteem heeft plaats gehad.
Onlangs schreef Burck *) (1949) over het voorkomen van
continentale Eemafzettingen in de Vallei van de Gelderse IJsel.
Deze lagen bevatten naast fijnkorrelig zand dikwijls humeuze kalkhöudende klei of veen en zijn tussen grindrijke zanden gelegen. Op
de bovenste grindrijke laag rust een in geringe mate fijngrindhoudende zandlaag, waarop tenslotte de holocene vormingen
kunnen voorkomen.
Hoe interessant overigens, we zullen deze afzettingen hier niet
uitvoeriger nagaan, doch aan de hand van fig. 2, enige boringen
van het midden en de rand van een puinkegel, welke voor de
opening van het Dal van de Eerbeeksche Beek ligt, bespreken. Het
materiaal is door de Geologische Stichting te Haarlem 2) bewerkt
en de ligging van de Eemlagen in het profiel is daarvan over
genomen.
De grindrijke afzettingen onder deze vorming vallen op en dit
is tevens het geval boven de Eemlagen bij boring nr. IV. Het is
zonder nader onderzoek niet duidelijk in hoeverre deze grindrijke
laag boven de Eemafzettingen in de andere boringen voorkomt.
Wel treffen we steeds liet door Burck beschreven zandpakket aan.
Merkwaardig is nu, dat bij de afgebeelde boorprofielen boven deze
laag weer een grindrijke laag wordt aangetroffen. De basis blijkt bij
nadere beschouwing op ongeveer gelijke hoogte t.o.v. N.A.P. te
zijn gelegen, waardoor de grootste dikte dus in het Westen wordt
gevonden. Aan de rand van de puinkegel is deze grindrijke laag
slechts ongeveer 1, m dik. Ook de grootte van de beschreven
grinden en stenen neemt van het westen naar het oosten af.
De verschillende gegevens zijn in fraaie overeenstemming met
de gedachte dat deze grindrijke zanden in de Würmtijd door middel
1)

Gaarne danken wij Ir H. D. M. Burck voor de inzage van zijn manus

2)
staan.

De Geologische Stichting was zo vriendelijk ons de gegevens af te

cript.
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van sneeuwsmeltwater en solifluctie als een puinkegel zijn afgezet
voor de opening van het Dal van de Eerbeekse Beek (zie blokdiagram fig. 1 ) 1)
Niet alleen uit dit dal vond deze afzetting plaats, tevens werd
uit de kleinere meer V-vormige dalen, die ten noorden en ten zuiden
van de dalopening zijn gelegen, materiaal afgezet, doch de zoveel
grotere aanvoer üit het Dal van de Eerbeekse Beek (met een afwateringsgebied van pl.m. 35 km) overtrof natuurlijk sterk die
van de kleinere dalen, waardoor het beeld van een puinkegel kon
ontstaan.
Uit het bovenstaande volgt, dat deze vorming een periglaciaal
verschijnsel is, zodat ter plaatse van de monding van dit dal en van
de andere dalen hellingpuin uit de Würmtijd nabij of aan de opper
vlakte ligt, zulks in tegenstelling tot het beeld op de Geologische
kaart, waarop fluvio-glaciale mantel is aangegeven. Dus op soort
gelijke wijze als bij Apeldoorn (Edelman, 1940).
De inhoud van deze puinkegel valt door het geringe aantal
boringen moeilijk nauwkeurig te bepalen, maar zal zeker enige
tientallen millioenen m3 bedragen.
Summary
In front of the funnel-shaped valley near Eerbeek (province
of Guelders) situated in the push moraine of the Eastern Veluwe,
lies a sandy stratum, rich in gravel and boulders, having the form
of a detritus cone.
Its material lies above the continental Eem deposit described
1)
Voor de raadgevingen bij het vervaardigen van het blokdiagram ben ik
dank verschuldigd aan Drs H. W. Beijerink, Geographisch Instituut te Utrecht.

Fig. 2. Enkele boringen in de puinkegel voor het dal van de Eerbeekse Beek
1. zand.
2. sterk grindhoudend zand.
3. grindhoudend zand.
4. weinig grindhoudend zand
5. humeus of veenhoudend zand.
6. veen.
7. leem.
8. leemhoudend zand.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fig. 2. Some borings in the aluvial fan, lying in front of the valley
of the rivulet of Eerbeek
sand.
sand with much gravel.
sand with gravel.
sand with a little gravel
humous, or peaty sand
peat.
loam.
loamy sand.

105

by Burck (1949), so that considerable erosion has taken place
after the Riss-Würm interglacial period.
During the exceptionally cold climate of the Würm period, a
permanently frozen sub-soil caused this intensive erosion, as this
compelled a drainage of the thawed masses of snow along the
surface, which occasioned a strong solifluction and washing out.
For that reason the author considers this formation as being a
periglacial phenomenon.
KAARTEN
Topografische Kaart des Rijks, schaal 1: 25.000.
Bladen nr. 432, 433, 451 en 452.
Geologische Kaart van Nederland, schaal 1: 50.000.
Blad nr. 33, III en IV.
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14.

HET RUURLOSE BROEK
The Ruiirlo Brook Area

door/by H. J. Hulshof
Overgenomen uit: Mndbî. Landbouwvoorlichfingsdienst 5, 8, Aug. 1948
1.

HET „VLAKKE MIDDEN"

Het Ruurlose Broek is één dier gebieden, die in de laatste
decennia door verbeterde ontwatering van grote landbouwkundige
betekenis zijn geworden.
Het Ruurlose Broek vormt met het Wolfersveen, Vildersveen,
Halseveen, Zwarte Veen en het Kleine Broek, het door Heeringa
(1936) zo genoemde „Vlakke Midden" van de Gelderse Achter
hoek (fig. 1 ).
De natuurlijke helling van het „Vlakke Midden" is zeer ge
ring, nl. 3 m op een afstand van 18 km, of wel 0,16 °/00, hetgeen
de ontwatering van de ondiepe kom zeer bemoeilijkte. Vooral ook
omdat deze in het oosten en zuiden wordt begrensd door de steilrand van het diluviale hoogterras, dat zich bij Aalten zelfs 13 m
verheft uit het „Vlakke Midden", Het van het hoogterras af
stromende water wordt in het zuidwesten en westen tegenge
houden door een reeks van ruggen, liggend van Heelweg tot
voorbij Halle. Tussen Zelhem-Ruurlo en Groenlo-Beltrum belet

106

LEGENDA
WE6EN

WATERLOPEN
5POOPLUN .
Fig. 1.

Overzicht van het vlakke midden van de Gelderse Achterhoek
Map of the described area

het terrein een natuurlijke afwatering. Uit een en ander volgt dat
de ontwatering in dit gebied altijd een moeilijk probleem is ge
weest, en dat het „Vlakke Midden" nog lang een drassig gedeelte
is gebleven, hetgeen op verschillende plaatsen aanleiding gaf tot
veenvorming. Het veel voorkomen van z.g. zwarte gronden, zal
hiervan mogelijk een beginstadium aanduiden.
De kadastrale kaarten van dit gebied gaan niet verder terug
dan tot 1836; van vóór die tijd is er op het Kadaster te Zutphen
niets te vinden. Aan de hand van een tweetal kaarten van vóór
1836, welke nog in particulier bezit zijn, heb ik kunnen nagaan
welke gronden vóór 1836 in cultuur waren en hoe de markengronden in 1828 zijn verdeeld. Op de kaart, waarop dit laatste is
te zien, is aangegeven hoe de gronden bij Kon. Besluit van 31
Januari 1828 zijn verdeeld onder de Geërfden van Lichtenvoorde
Zieuwent, Ruurloose Zieuwent, ,,Harvelde", Beltrum, Lindvelde,
Groenlo, Zelhem en Hengelo. De andere kaart van pl.m. 1750 ver-
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toont de gronden die in die tijd door particulieren in cultuur waren
gebracht en in bezit genomen. Fig. 2 is een gedeelte van de kaart

The first reclailed plots are still to be acknowledged by their
irregular pattern
2.

VAN GEMEENSCHAPPELIJK NAAR PARTICULIER EIGENDOM

De oudste gronden welke vóór 1800 in cultuur waren, zijn
alle hoge stukken, „horsten" genaamd, onregelmatig van vorm en
grootte, hier en daar opduikend in het Ruurlose Broek. Deze
„horsten" waren destijds een zeer kostbaar bezit vanwege hun
hoge ligging, waardoor ze gelegenheid boden voor de teelt van
graan en die van hakvruchten. Thans zijn de horsten nog te her
kennen in het landschap; op de eerste plaats door hun hogere
ligging en door het gebruik als bouwland; verder aan de hout
soorten, die de percelen omgeven; op de horsten ziet men vrijwel
geen elzen. De onregelmatige vorm is ook vaak bebaard gebleven,
ofschoon bij verschillende horsten de omliggende lagere gronden
later met grond afkomstig van deze horsten zijn opgehoogd. Een
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«linder goede eigenschap die alle horsten gemeen hebben is, dat
ze een zandbank, die in erge gevallen tot een ijzeroerbank is ver
hard, in de ondergrond hebben. Naar het schijnt heeft die zand- of
oerbank destijds, dus vóór de ontwatering, niet die ongunstige
invoed op de gewassen gehad, welke ze nu heeft omdat ze toen
maar zelden boven het grondwater gelegen zal hebben. Ook ont
lopen deze horsten elkaar wat pH betreft niet veel, ze zijn alle
aan de zure kant. Een pH van 4—5 komt nog al eens voor. Van
verschillende middelhoge gronden is nog bekend, dat ze begroeid
waren met heide.
In tegenstelling met de lage broekgronden, die in gemeen
schappelijk gebruik in bezit waren, waren de horsten in particulier
bezit en gebruik. Vóór 1828 was men in de gelegenheid gronden
in eigendom te verkrijgen door het zgn. „aangraven". Onder aan
graven werd verstaan: het graven van een greppel om het be
geerde stuk grond, dat daarna veelal met wilde wilg werd omringd.
De op deze wijze in eigendom verkregen gronden werden belast
met „verponding", een soort grondbelasting. Daar de geldmiddelen
destijds zeer schaars waren, hebben de boeren van deze wijze van
bezitsvermeerdering slechts gebruik gemaakt voor zover het
„betere" gronden betrof: alleen de hooggelegen „horsten" waren
in staat een matige oogst te leveren.
In het noordelijk deel van het Ruurlose Broek is door aangraven
overwegend grootgrondbezit ontstaan. De eigenaars hiervan waren
vermoedelijk door hun grotere financiële draagkracht in staat de
verponding te voldoen. In dit destijds waterrijke landschap zijn de
horsten bij voorkeur als woonplekken gebruikt. In 1828 is een begin
gemaakt met de verdeling der gronden, die toen nog gemeenschap
pelijk bezit van de buurtschap waren. Deze verdeling is in 1836
voltooid. De gronden door aangraven in eigendom verkregen be
hielden hun eigenaar, de rest is bij Kon. Besluit van 31 Januari 1828
verdeeld onder de geërfden.
De grootte van het complex is pl.m. 1300 ha geweest, waarvan
dan zijn toebedeeld aan Zelhem 80 ha, Halle 180 ha, Ruurloos
Zieuwent 350 ha, Hengelo 40 ha, Huis „Harvelde" 55 ha, Lichtenvoords-Zieuwent 350 ha, Beltrum en Lindvelde 260 ha, Groenlo
15 ha .De verdeling in de genoemde buurtschappen geschiedde aan
de hand van de grootte van het bedrijf dat een inwonende boer
exploiteerde.
3.

DE WEGEN EN HET POOTRECHT

Nieuwe rechte wegen werden aangelegd, en de blokken recht
hoekig en gelijkmatig van grootte ingedeeld, in tegenstelling dus
met de horsten, die geheel waren aangepast aan de oppervlakte
vormen van het landschap. In de gemeente Ruurlo zorgden particu
lieren voor het aanleggen der wegen, ze onderhielden ze echter
niet, waardoor ze al vrij spoedig in een ongelukkige toestand ver
keerden. Ten einde in de slechte toestand der wegen verbetering
te brengen was men, om deze te doen onderhouden, aangewezen
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op de aanliggende grondeigenaren. Deze verkregen dan behalve
het gebruik dier wegen, pootrecht: d.w.z. het recht tot het beplanten
der wegbermen met opgaand hout.
Ook de z.g. „eigen wegen" stammen uit die tijd, en liggen
voornamelijk aan de rand van o£ in het oude cultuurgebied. Zoals
reeds vermeld werden de wegen door de boeren aangelegd, doch
indien belanghebbende grondeigenaren de kosten van de registratie
op zich namen, werden zij hun eigendom en konden zij er vanzelf
sprekend eveneens het pootrecht op doen gelden. Grootgrond
bezitters, hoofdzakelijk in het noordelijk deel, zorgden er wel voor
dat „eigen wegen" of „pootrecht" op de kadasters werden vermeld,
doch door de boeren is hieraan weinig aandacht geschonken. Ver
schillende „eigen wegen" van boeren zijn in de loop der tijd weer
door de gemeente overgenomen, die ze dan rangschikte onder
„openbare wegen", het onderhoud werd dan van gemeentewege
verzorgd, doch het pootrecht van de boeren op die wegen bleef
bestaan.
In 1937, bij het opnieuw opmaken van de legger der wegen zijn
bijna alle „eigen wegen", tot openbare wegen verklaard. De ge
meente onderhoudt de wegen nu, doch het „pootrecht" blijft men
erkennen. De „Bedelaarsdijk" die bij de verdeling der gronden is
opgegraven, met de bedoelling de toekomstige weg Lichtenvoorde-Ruurlo er op aan te leggen, dankt zijn naam aan het bij
elkaar bedelen van geld en werkkrachten voor het aanleggen en
opgraven er van.
4.

DE AFWATERING

Op de verdelingskaart der gronden van 1828 komt voor de
„Molenbeek", welke op de kaart van pl.m. 1750 nog niet is aan
gegeven, doch gezien de zeer kronkelende loop, waarschijnlijk wel
als natuurlijk water aanwezig was. Op de Molenbeek hadden de
Heren van Heeckeren en Hackfort „Molenrecht", hetgeen tevens
inhield dat ze er stuwrecht op 'hadden. Als w'aterafvoerder heeft
de „Molenbeek" door zijn geringe inhoud en vele kronkels maar
weinig betekenis gehad, maar niettemin is het de Molenbeek, die
na meerdere malen verbreed en rechtgetrokken te zijn, de huidige
„Baakse Beek" vormt.
In het oostelijk deel is in pl.m. 1870 een z.g. Broekcommissie
aan het werk gegaan ter verkrijging en verbetering der ontwate
ring. Deze Broekcommissie trachtte waterafvoer mogelijk te maken
naar de Slinge. Het onderhoud der beken in het gebied der Broek
commissie werd door deze verzorgd. Aan de Commissie moest jaar
lijks een zekere belasting voldaan worden.
In de tijd toen men met ontwatering begon, heeft het Ruurlose
Broek een zeer weelderige vegetatie gehad. Als houtsoorten
kwamen hoofdzakelijk voor els, wilde wilg en Sprakel (vuilboom),
daarnaast buitengewoon veel zegge en pinksterbloem. Op de
horsten domineerden berk en eik, terwijl de els zich op de lagere
]tïf
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gronden, welke naast alkalisch tevens voedselrijk zijn, buitenge
woon thuis gevoelde.
Ook de dierenwereld was rijker dan thans: wilde eend, reiger
en waterhoen en zeer veel vissen, voornamelijk snoek, welke men
in regenrijke jaren des zomers kon vangen in de ploegvoren van
het land. In oude vertellingen wordt gesproken van de aanwezig
heid van wolven en wilde zwijnen. De houtteelt, vooral die van
els, is de eerste aanleiding geweest, dat het natuurlandschap op de
duur werd omgevormd tot een cultuurlandschap. De els diende als
grondstof voor het kolenbranden *) welk bedrijf voor deze streek
van grote betekenis is geweest tot pl.m. 1900. Naast deze houtteelt
werden ook grote stukken beweid met vee, veelal gemeenschap
pelijk onder toezicht van een „scheper", welke naam thans nog in
gebruik is. Om de zeer welige groei van het jonge hout te belem
meren en daardoor wat weidegelegenheid te houden voor het vee,
werd hier veel afgeplagd. De aldus verkregen plaggen werden in
de potstal als strooisel gebruikt.
Voor de afwatering van dit gebied tot een definitieve oplossing
gebracht was, zijn de gronden een gefwild object geweest voor
speculatie. In 1850 was een blok van pl.m. 20 ha te koop voor
ƒ 1100.—. Doordat enkele boeren, die het blok graag wilden
kopen, niet over voldoende geld beschikten en ook nergens crediet
hadden, werd dit bij gedeelten verkocht. Eerst 4,75 ha voor
ƒ 200.—-, 10 jaar later 3 ha voor ƒ 700.—•. Omstreeks 1890 variëerde
de prijs van ƒ 250—ƒ 350 per ha, na de wereldoorlog 1914—-'18
w!as dit ƒ 1200—ƒ 1300 per ha. Aan die grondhandel kwam een
einde bij de regeling van de ontwatering, waardoor intensiever
gebruik der gronden mogelijk werd. Verschillende voorvallen
wijzen er op, dat er vroeger wjeinig waarde werd gehecht aan de
gronden. Zo kwam kortgeleden aan het licht, dat enkele perceeltjes
groengrond geen eigenaar meer hebben. De laatst geregistreerde
eigenaar is vijftig jaar geleden reeds overleden.
Verder komt het nogal eens voor dat een grondgebruiker
grond in gebruik heeft van een ander, zonder dat een der partijen
daar iets van af weet.
Als typisch kan nog worden genoemd het geval van een per
ceeltje grond pl.m. % ha groot, dat in gemeenschappelijk gebruik
was bij een zevental boeren. Deze hadden het gebruik er van zo ge
regeld, dat ze het om de beurt een jaar konden hooien. Bij verkoop
van dit perceel bleek dat geen der 7 gebruikers eigenaar was, doch
dat het aan iemand, die er nooit iets van had gehoord, behoorde.
Dergelijke gevallen wijzen er op, dat men vóór de oprichting van
het waterschap zeer slordig is geweest met het doen overschrijven
van grondenj
Ofschoon de Molenbeek water afvoerde en het werk van de
Broekcommissie enigermate, zij het dan op nog vrij primitieve wijze,
heeft bijgedragen tot ontwatering, is de grote stoot tot afdoende
waterafvoer gekomen in 1920, toen het in 1919 opgerichte „Water
schap van de Baakse Beek" de ontwatering van het gebied ter hand
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nam. Aanvankelijk stuitend op grote tegenwerking der boeren, die
daarin werden gesteund door grootgrondbezitters, kwam de water
afvoer in 1927 gereed. Door een stelsel van waterleidingen en
beken wordt het water thans afgevoerd, o.a. door de Nieuwe of
Baakse Beek en de Veengoot naar de Vordense Beek en door de
Slinge naar de Berkel bij Borculo.
Eerst daarna bleek welke goede eigenschappen de gronden
hadden. Steeds zijn de horsten het meest in tel geweest, doch nu
kwam er een ommekeer in de waardering der gronden. De lagere
gedeelten, die nu in cultuur zijn gekomen en die een dek van 40—50
cm beekbezinking hebben en alkalisch zijn, blijken zeer goed voor
weiland geschikt. In de bezettingstijd werden vanwege de scheurplicht verschillende weilanden omgelegd in bouwland, waarop zelfs
met goed tot zeer goed resultaat tarwe was te telen. Ook wordt
op die beekbezinkingsgronden reeds fruitteelt uitgeoefend. De ver
schillende boomgaarden, appels zowel als peren doen het zeer goed.
Summary
Ruurlo Broek is a comparatively flat and low lying area, in
which the natural drainage was greatly hampered by being encir
cled by higher lying soils.
The low clay soils in peat depression were joint property. The
outcropping hillocks of cover sand, called ,,horsts", were nearly
all used as arable land and mostly private property. The soil is
humous black, on a more or less cemented sandy sub-soil; the form
of the plots is irregular. The latter being due to the adaptation of
the land-use to the landscape.
The partition of the joint property was completed in 1836, at
which a better opening up of the area was brought about. Before
1800 there were a few natural water-courses, along which brook
deposit took place. For the water discharge they were of no impor
tance. About the year 1870 attempts Were already made to improve
drainage, but its solution was attained by the formation of the
Internal Drainage Board of the Baak Brook in 1919.
Owing to the improvement of the water discharge the „brook
deposit soils" have advanced considerably in agricultural value
and now excel the high „horsts" as regards productive capacity
and possibilities of culture. In addition to being excellent grass
lands, even wheat is cultivated on them. Fruit growing is carried
on with great success, too.
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15.

DE BODEMKARTERING IN DE BETUWE
Soil Survey in the Betuwe

door/by Ir H. Egberts
Overgenomen uit Geografisch Tijdschrift I, 6, 1948

Omstreeks 1930 zag Dr W. A. J. Oosting, hoofdassistent aan
het laboratorium voor Geologie en Mineralogie der Landbouw
hogeschool te Wageningen, in, dat de tot dat tijdstip bestaande
methode van grondonderzoek geen voldoende inzicht gaf in het
productie-vermogen van de bodem. De bestaande methode, gericht
op de landbouw, bestond nl. in het onderzoek, zowel naar chemische
als mechanische samenstelling van de bouwlvoor (bovenlaag ter
dikte van ± 20 cm). In bijzondere gevallen ging men dieper.
Deze werkwijze wordt ook thans nog gevolgd; voor wat het
onderzoek betreft door het Bodemkundig Instituut in Groningen, en
voor wat betreft het routine-werk, door de Bedrijfslaboratoria voor
Grondonderzoek te Groningen, Geldrop, Oosterbeek en Goes.
Hiernaast werden nog onderzoekingen verricht door de Geolo
gische dienst te Haarlem, die meer in het bijzonder de diepere lagen
van onze aardkorst onderzocht. Bij deze onderzoekingen werd
echter, uit landbouwkundig oogpunt gezien, te weinig aandacht
besteed aan de bovenste één à twee meter der aardkorst, terwijl
juist in deze laag zich de meeste processen afspelen, w<elke van
belang zijn voor de landbouw.
Dr Oosting nam in de Betuwe allerlei groeiverschijnselen waar,
welke met het bestaande onderzoek niet verklaard konden worden.
Het betrof vooral verschillen in groei bij boomgaarden. Bij een
nader onderzoek bleek dan gewoonlijk dat deze verschillen veroor
zaakt werden door factoren, welke dieper lagen dan de bouwvoor.
Het wierk van Dr Oosting kon echter o.a. door gebrek aan geld
middelen niet voldoende tot zijn recht komen. Na zijn dood in 1942
werd het werk echter door Prof. Dr C. H. Edelman met kracht ter
hand genomen. Vooral tijdens de bezetting werd er, met mede
werking van enkele studenten, dank zij de financiële steun van
de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, grote voortgang gemaakt.
Dit grondleggende onderzoek geschiedde in de Bommelerwaard.
Na de bevrijding werd onder auspiciën van het Departement
van Landbouw de Stichting voor Bodemkartering opgericht. Het
doel is het onderzoek en het in kaart brengen van die eigenschap
pen van de bodem, welke voor de landbouw van belang geacht
moeten worden, en die niet dan met zeer veel moeite en kosten te
veranderen zijn.
Aangezien door Dr Oosting reeds veel voorbereidend werk
verricht was in de Betuwe, ontwikkelden zich de werkzaamheden
in de Bommelerwaard gunstig, en in opdracht van de Rijksdienst
voor Landbouwherstel werd nog in 1945 begonnen met de kartering
van de Betuwe.
Zoals we zagen, bestudeert men bij de bodemkartering de
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grond tot een tamelijke diepte en maakt onderzoek van de verschil
lende horizonten wat betreft hun mechanische samenstelling, kleur,
vastheid, enz. Teneinde hierin een juist inzicht te verkrijgen is het
noodzakelijk, dat er profielkuilen gegraven worden. Dit is echter
een zeer tijdrovend en kostbaar werk. Teneinde de werkzaamheden
te vereenvoudigen en te versnellen, werd al spoedig gebruik ge
maakt van grondboren. Hierin wordt de grond wel zeer gemengd,
maar met enige routine kan men uit hetgeen men in de boor waar
neemt de bouw van het profiel wel leren kennen.
Bodemprofielen welke binnen bepaalde grenzen dezelfde bouw
bezitten noemt men, naar analogie met de Amerikaanse term,
bodemtypen. De ibodemtypen kan men weer verenigen tot bodem
series, deze tot bodempro vincies enz.
Na deze inleiding volgt nu een en ander over de kartering in
de Betuwe. In de Betuwe zijn de volgende bodemseries onder
scheiden:
Stroomruggronden
Komgronden
Overslaggronden
Oude stroombeddingen
Oude cultuurgronden
Pleistocene gronden
Stroomruggronden op komgronden
Stroomruggronden op komgronden op stroomruggronden
Komgronden op stroomruggronden
Komgronden op stroomruggronden op komgronden
Overslaggronden op komgronden
Overslaggronden op stroomruggronden.
Verreweg de belangrijkste hiervan zijn de stroomruggronden,
de komgronden en de overslaggronden. De overige series zijn alle
combinaties van deze, behalve de oude stroombeddingen, de oude
cultuurgronden en de pleistocene gronden.
Beschrijving der bodemseries.
Stroomruggronden zijn de bekende bruine rivierkleigronden, die
in het algemeen in gebruik zijn als bouwland of boomgaard. Het
profiel bestaat hier uit een bruine kleigrond, met ongeveer 40 %
afslibbare bestanddelen, met daarnaast zeer veel fijnzand en hoe
genaamd geen grovere bestanddelen. Naar beneden wordt het
profiel lichter, zowel in kleur, als in mechanische samenstelling.
Op een diepte welke variëert van 0.30 m tot meer dan 1.25 m rust
dit pakket op los grof zand, terwijl de kleur van het materiaal dan
bruingeel is.
Komgronden bestaan uit zeer zware klei. Het gehalte aan af
slibbare bestanddelen kan hier meer dan 90 % bedragen, terwijl
het gewoonlijk niet minder bedraagt dan 60 à 70 %. Het profiel
is reeds grijs in de zode, terwijl daar ook reeds oxydatie-reductie-
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verschijnselen voorkomen. Het is gewoonlijk een zeer homogeen
profiel, dus zonder veel storende lagen.
In sommige gevallen komt er een laklaag in voor. Deze laklaag
heeft een prismatische splijting bij indrogen en is donkerblauw tot
zwart van kleur. Waarschijnlijk is deze laag een oud vegetatie
niveau.
De komgronden zijn bijna zonder uitzondering als weiland in
gebruik.
Overslaggrondeti zijn grofzandhoudende gronden welke een
percentage aan àfslibbare delen van minder dan 30 % bevatten;
ze zijn ontstaan bij dijkdoorbraken, zoals verderop wordt uiteen
gezet.
Het profiel bestaat hier dus uit een sterk grofzandige iets kleihoudende materie, ter dikte van ongeveer 1 m. Op een diepte van
pl.m. 80 cm treft men meestal los grof zand aan. Op een diepte
van 1 m of meer ligt het oude land eronder, hetzij stroomgrond,
hetzij komgrond.
Stroomruggrond op komgrond. In dit geval bestaat het profiel
uit een stroomruggrond ter dikte van 0,30 m tot 1 m, welke rust
op de grijze klei van de komgronden.
Komgrond op stroomruggrond. Hier rust een zeer zware klei
grond (komgrond), ter dikte van 0,30 m tot 1 m op een meer
zandige ondergrond (stroomruggrond).
Komgrond op stroomruggrond op komgrond. Hier komt in het
profiel van zeer zware kleigrond (komgrond) een meer zandige
horizont voor, binnen een diepte van 1 m.
Stroomruggrond op komgrond op stroomruggrond. Het profiel
bestaat hier uit een stroomruggrond, maar binnen een diepte van
1 m komt er een horizont ter dikte van 5 cm of meer komklei voor.
Overslag op komgrond. Hier bestaat het profiel uit een grof
zandhoudende overslaggrond ter dikte van minder dan 50 cm,
welke rust op zware grijze komklei.
Overslag op stroomruggrond. Deze serie komt vrijwel overeen
met de voorafgaande, met dien verstande, dat de overslag hier niet
op de zware komklei, maar op de meer zandige stroomruggrond
rust.
Opgemerkt moet worden, dat al deze bodemseries kalkhoudend
zijn, met uitzondering van de komgronden.
De oude stroombeddingen zijn verlaten rivierlopen.
Het profiel betaat uit een tamelijk zware bovengrond, met ge
woonlijk reeds gleyverschijnselen in de bovengrond. Op een diepte
van pUm. 50 cm komt een zeer zware blauwgrijze klei met planten
resten voor (Clay plug). Soms treft men er afzonderlijke veenlenzen in aan. Het geheel is gewoonlijk iets lager gelegen dan de
omgeving.
De pleistocene (diluviale) gronden. Dit zijn de oude zand
gronden, welke boven het holocene dek uitsteken. Hun profielbouw
wijkt niet af van de andere zandgronden in Nederland, met dien
verstande, dat deze gronden in de Betuwe in het algemeen meer
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roodbruin gekleurd zijn, in verband met de ijzerafzetting door het
kwelwater.
Oude cultuurgronden. Dit zijn de oude woonplaatsen. Hun pro
fiel bestaat uit een diep-zwarte kleigrond ter dikte van 1 à 2 m.
Aan de onderzijde van deze zwarte grond treffen we zeer veel
geel-groene fosfaatconcreties aan, dezelfde welke we ook in de
Friese terpen vinden. Aan de oppervlakte vinden we vele scherven,
o.a. van Romeinse oorsprong.
Ontstaan en lig/ging.
In een onbedijkt landschap zijn de rivieren vrij wat hun loop
betreft. Tijdens het ontstaan van de Betuwe voerden de rivieren
veel materiaal mee, hetwelk in onze streken, waar het verval be
trekkelijk gering was, tot bezinking kwam. Bij hoog water trad
iedere rivier buiten zijn oevers. Direct naast zijn bedding werd dan
de stroomsnelheid zo gering, dat hier het grovere materiaal tot
bezinking kwam, namelijk zand met weinig klei. Hoe verder van
de eigenlijke bedding af, hoe fijner-het materiaal werd, terwijl ten
slotte het allerfijnste materiaal in de lage gebieden, verder van de
rivier af, tot bezinking kwam. Deze bassins, kommen, hebben zeer
waarschijnlijk tijdens de sedimentatie een moerasvegetatie gehad.
Het direct langs de bedding afgezette grovere materiaal noemen
we nu stroofnruggronden, en de zware kleigronden van de lage
gebieden komgronden. Er doen zich echter vele complicaties voor.
Een rivier in een onbedijkt landschap heeft steeds de neiging zijn
Weg te zoeken in de richting van de buitenbocht, terwijl daar tevens
de stroomsnelheid het grootst is. In de buitenste bocht zal de sterkst
ontwikkelde oeverwal ontstaan, terwijl in de binnenzijde der bocht
steeds stroomvertragingen optreden. Deze binnenzijde wordt hier
door tot zekere hoogte opgevuld met grof zand en grint.
Aan de buitenzijde schuurt de rivier zich steeds verder naar
buiten. Het door de rivier opgeworpen materiaal wordt weer weg
geschuurd, terwijl er iets verder naar buiten weer een nieuwe rug
^oeverwal) gevormd wordt.
Heeft de rivier zich ver genoeg naar buiten gewerkt, dan is
er aan de binnenzijde der bocht een vlakte ontstaan, bestaande uit
grof zand en grint, met secundaire geulen. Bij hoog water komt
deze vlakte nog steeds onder water en dan wordt hier weer iets
fijner materiaal afgezet meer overeenkomende met onze stroom ruggronden. We zouden deze binnenbocht-afzetting een secundaire
oeverwal kunnen noemen. In deze secundaire oeverwal komen ver
schillende bodemtypen voor. Soms is het zaveldek dun, n.l. juist
boven een zand- of grintbank, soms zeer dik, nl. daar, waar vroeger
een geul was.
Heeft de rivier zich sterk naar buiten gewerkt, en zijn bedding
opgehoogd, dan kan de bocht worden afgesneden. De rivier breekt
door zijn oeverwal en zoekt zich een nieuwe bedding. De oude
arm blijft nog bestaan, maar wordt stroomafwaarts van de nieuwe
stroom afgesneden door diens oeverwal. Bij de splitsing treedt vrij
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plotseling een sterke afname van de stroomsnelheid op, waardoor
hier zeer veel grint en grofzand tot bezinking komt, hetwelk weer
afgedekt wordt door een fijnzandige zavel. In de oeverwal welke
de dode arm stroomafwaarts afsnijdt, komt echter meer fijnzand
tot bezinking.
De afgesneden bedding ontvangt nu slechts bij hoge rivier
standen water. Door de afsluiting aan beide zijden is het stilstaand
water geworden. Op den duur ontwikkelt zich hier een rijke moe
rasvegetatie, en een rijke fauna van zoetwater schelpdieren. Door
dat het water stilstaat, komt hier zeer fijn materiaal tot bezinking,
zodat uiteindelijk de bedding grotendeels opgevuld wordt met zeer
zware klei eventueel afgewisseld met veenlenzen.
De rivier vertoont dus de neiging om steeds verder naar buiten
te dringen. Op deze wijze wordt dan de komgrond aangetast,
en wordt de oeverwal van de rivier op de kom afgezet, en ontstaat
de stroomruggrond op komgrond.
Op een soortgelijke wijze is het ontstaan van de andere series:
de stroomruggrond op komgrond op stroomruggrond, de komgrond
op stroomruggrond en de komgrond op stroomruggrond op kom
grond, te verklaren.
We hebben nu in de Betuwe meest Zuid-Oost—-Noord-West
lopende, iets lager liggende stroombeddingen, met aan weerszijden
de hogere oeverwallen. Tussen deze systemen van stroomruggronden treffen we de uitgestrekte, lager gelegen komgronden aan.
Aangezien deze komgronden vroeger doorlopend wateroverlast
hadden en te beschouwen wlaren als moerassen, heeft deze ver
deling zeer sterk zijn stempel gedrukt op de bewoning van het
gebied. In verband met de onherbergzaamheid van de kommen heeft
de bewoning zich steeds geconcentreerd op de hogere stroomruggronden, en wel in het bijzonder op de hoogste punten. Een gevolg
hiervan is dat we in dit gebied niet die verspreide bewoning ken
nen, welke in andere kleistreken van ons land voorkomt. Ook de
tegenwoordige betere ontwatering heeft hierin nog geen ver
andering kunnen brengen.
De oude cultuurgronden.
Teneinde zoveel mogelijk gevrijwaard te zijn voor het over
stromingswater hebben de eerste bewoners als vestigingsplaats de
hoogst gelegen gedeelten uitgekozen, dus die punten welke dicht
langs een oude stroombedding gelegen zijn. Mogelijk is de omstan
digheid dat ten tijde van de eerste bewoners deze oude beddingen
nog bevaarbaar waren, of een gunstig viswater vormden, ook een
motief geweest voor vestiging juist aan de oude stroombeddingen.
Zo goed als alle oude cultuurgronden treft men dus aan langs de
bestaande rivieren, of langs de oude stroombeddingen. Op deze
vestigingsplaatsen vormde zich in de loop der jaren een opeen
hoping van organisch materiaal, fosfaten e.d. Hieraan ontleent het
profiel van de oude cultuurgronden zijn zwarte kleur tot grote
diepte, en het optreden van fosfaat-verbindingen, in de vorm van
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graan-geel gekleurde ijzerfosfaten. In de directe omgeving van deze
oude cultuurgronden, welke men in dit gebied „woerd" noemt, treft
men veelal laagten aan in het terrein, welke reeds gedeeltelijk weer
dicht geslibd zijn. Naar alle waarschijnlijkheid heeft men de grond
uit de laagten gebruikt voor verhoging van de vestigingsplaats,
toen door de allengs plaats hebbende bedijking (pl.m. 1000 j. n.
Chr.) het hoogwaterpeil van de rivieren steeg, en daarmede de
kans op overstromingen.
De toenemende bedijking had nog andere gevolgen voor het
landschap. Zoals we bij de vorming van de stroomruggronden reeds
zagen, werd bij een afsnijding van een oude bedding deze stroom
opwaarts opgevuld met grofzand en grint. Dit vormde echter een
zwakke plaats in de oeverwal van de rivier, die dus de neiging,
vertoonde juist hier er doorheen te breken, en de bewoners de
nodige overlast te bezorgen. Waarschijnlijk heeft men deze plaatsen
het eerste versterkt door de aanleg van een dijk. Van deze plaatsen
uit is waarschijnlijk de bedijking voltooid. Echter bij hoge rivier
waterstanden bleek vaak de dijk niet bestand te zijn tegen de
krachten van het stromende water, vooral niet op die plaatsen,
waar het dijklichaam op een grofzand- en grinthoudende onder
grond rustte. Dergelijke plaatsen in een dijk zijn altijd zwak, vooral
doordat hier door de overdruk bij hoge rivierstanden veel water
door deze grovere lagen naar binnen geperst wordt, waardoor het
dijklichaam ondermijnd wordt.
Op deze plaatsen ontstaan dus de dijkdoorbraken, die meestal
plaats vinden bij hoge rivierwaterstanden. Juist in die perioden
vervoert de stroom zeer veel grof materiaal. Bij een doorbraak
stort het water zich over en door het dijklichaam naar binnen en
vormt hierachter een groot gat in de bodem, een wiel, of waaij.
Direct achter de plaats van doorbraak krijgen we echter een zeer
sterke afname van de stroomsnelheid, waardoor dadelijk het grove
materiaal tot bezinking komt. Dit materiaal ligt gewoonlijk waaier
vormig in lobben rondom het wiel uitgespreid. In de dagen der
bevrijding hebben we dit kunnen waarnemen bij Driel, waar door
de bezetters de dijk bij hoog water vernield werd. Dit grove
materiaal is op de bodemkaart overslaggrotid genoemd. Is dit pakket
grofzandig materiaal dikker dan 50 cm, dan is het enkel overslaggrond genoemd. Daar waar het dunner is dan 50 cm is het al naar
gelang de ondergrond, <overslog\grond op stmommggrond, of overslaggrond op komgrond genoemd.
Zoals we reeds eerder opmerkten is de richting der oude
stroombeddingen in de Betuwe Z.O.—N.W., dus van de Waal
naar de Rijn. In verband met het bovenstaande is het duidelijk, dat
we juist langs de Waalkant de grote overslagen aantreffen. De
grofzandige ondergrond is ook de oorzaak van de doorbraken en
overslagen in de omgeving van Doornenburg in het uiterste Oosten
van de Betuwe.
Door de vele doorbraken in de loop der eeuwen ontstond veel
schade. Het water, ook van de doorbraken in het oostelijk gedeelte
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van de Betuwe, moest Westwaarts afgevoerd worden via het ge
bied van de Provincie Zuid-Holland. De inwoners van dit gebied
weigerden echter de gevolgen van de doorbraken bovenstrooms te
dragen en bouwden op de greens van de provincie een machtige
dijk, de „Diefdijk". Over deze dijk zijn vele oorlogen en ruzies
geweest, maar- tot op de huidige dag vervult deze dijk nog zijn
oorspronkelijke functie (De opening ten behoeve van de nieuwe
rijksweg kan afgesloten worden). Dat ook deze dijk wel eens door
gebroken is, getuigen de wielen met de bijbehorende overslagen.
Deze Diefdijk, welke waarschijnlijk omstreeks 1300 aangelegd
werd (ih 1290 wordt hij voor het eerst genoemd), heeft echter
zeer grote invloed gehad op het Gelders grondgebied. Aan de oost
zijde treffen we namelijk nagenoeg geen bewoning aan, terwijl
direct westelijk van de dijk een normale bewoning aanwezig is. Het
overstromingswater stagneerde immers voor de dijk, en maakte
hierdoor zelfs op de hogere plaatsen bewoning onmogelijk. Naar
alle waarschijnlijkheid is tengevolge van de aanleg van deze dijk
ten oosten ervan een laag recente komklei afgezet ter dikte van
pl.m. 80 à 90 cm.
Dit kan mede blijken uit het feit, dat er in de omgeving van
Culemborg midden in het komgebied, resten van een oude kerk
aangetroffen worden, terwijl er ook verschillende Romeinse scher
ven gevonden werden. Waarschijnijk heeft men deze plaats na
pl.m. 1300, door wateroverlast gedwongen, moeten verlaten.
Naast deze Diefdijk is er nog een andere dwarsdijk aangelegd,
nl. de Nieuwe Dijk, tussen Hien Dodew*aard en Opheusden. Deze
dijk is hier omstreeks 1600 aangelegd. iHij ligt nagenoeg op de
grens van de Over-Betuwe en de Neder-Betuwe. Hoewel deze dijk
met dezelfde bedoeling aangelegd is als de Diefdijk, zijn de ge
volgen nauwelijks merkbaar. Wel liggen er enkele wielen en overslaggronden langs, maar van zeer weinig betekenis. Deze dijk is
lang niet van het formaat als de Diefdijk. In recente tijden is er
nog een derde dwarsscheiding tot stand gekomen in de vorm van
het nieuwe Kanaal van Wijk-bij-Duurstede naar Tiel.
Midden door de Betuwe loopt de Linge, van Doornenburg tot
de Steenenhoek. Zoals we zagen is de stroomrichting der voor
malige rivieren in de Betuwe, en wel in 't bijzonder in het gedeelte
ten Oosten van de lijn Ochten-Kesteren zuidoost-noordwest. De
Linge loopt hier echter zuiver Oost-West, hierbij de verschillende
Z.O.-N.W. verlopende stroomsystemen kruisende en nu eens dwars
door een kom, dan weer door stroomruggrond. Bovendien bestaat
hij tot juist ten Oosten van de Grote brug bij Tiel uit kaarsrechte
gedeelten. Hieruit kan met stelligheid geconcludeerd worden, dat
de Linge ten oosten van Tiel een gegraven afwateringskanaal is.
Ten westen van Tiel ligt de kwestie anders. Hier loopt de Linge
in een breed dal, meandert zeer sterk en heeft ook zeer sterk
ontwikkelde oeverwallen.
Het hoogte-verschil tussen de oeverwal • langs de Linge bij
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Zoelen, en de bijbehorende kom bedraagt pl.m. 1,50 à 2 m, terwijl
het grootste hoogteverschil tussen een oeverwal meer in het oosten
en de bijbehorende kom slechts 0,75 m bedraagt. Ook in het profiel
is de oeverwal langs de Linge sterker ontwikkeld. Er komt nl.
veel meer grofzand en grint in voor, zodat men er zeer veel oude
zand- en grintgraverijen kan aantreffen. Een ander verschil is nog
dat de stroomruggrond hier ijzerrijker is, en meer grofzand bevat.
Dit, tezamen met het feit, dat de Linge, en de oude stroom—
beddingen ervan, veel sterker meanderen dan de systemen van de
Rijn, maakt, dat de Linge ten westen van Tiel als een zelfstandig
systeem beschouwd moet worden, dus niet behorende tot Rijn of
Waal. Hoe de verbindingen zowel naar het oosten, als naar het
westen liggen zal moeten blijken uit de karteringen van die ge
bieden.
Een typisch rivierklei-probleem is wel de kwel. Doordat de
ondergrond van de stroomruggronden op grofzand en/of grint rust,
en deze lagen, met name daar waar een oude stroombedding uit de
bestaande rivier komt, in directe verbinding met de rivier staan,
komt langs deze plaatsen, vooral bij hoge rivierwaterstanden, zeer
veel water binnen. Dit wordt nog bevorderd, doordat er direct
achter de dijken op die plaatsen gewoonlijk ook de wielen liggen.
Soms komt dit kwel-water direct achter de dijk aan de opper
vlakte, maar het kan ook pas ver naar binnen naar boven komen.
We kunnen dit waarnemen, doordat bij hoge rivierwaterstand het
water in de sloten opborrelt. Dit noemt men in de Betuwe „sprung".
Hiernaast komt nog een andere wijze van kwel voor. Zoals
we zagen ontstaat er bij eventuele dijkdoorbraak een overslaggrond, bestaande uit zeer grofzandig materiaal. Langs de dijkdoor
braak werd vooral in vroeger eeuwen het nieuwe dijklichaam gelegd
op deze grofzandige gronden. Het gevolg is, dat bij hoge rivier
standen het kwelwater bijna ongehinderd door deze overslaggronden naar binnen komt. Zo zelfs, dat sommige pompen in een
dergelijke periode water geven, zonder dat er gezwengeld wordt.
De gevolgen van bovengenoemde kwelsoorten tracht men te
beperken door het aanleggen van „kweldammen". Dit zijn damme
tjes, op enige afstanden van de dijk, die het direct onder de dijk
doorokomende kwelwater keren. Hierdoor wordt een tegendruk
gevormd, waardoor het drukverschil kleiner wordt, en de kans op
dijkdoorbraak geringer.
Naast deze beide min of meer „directe" kwelsoorten treedt
echter nog een andere op, die we „indirecte" kwel zouden willen
noemen. Bij hoge rivierwaterstanden kan nl. midden in de Betuwe
kwelwater aan de oppervlakte komen. We kunnen dit waarnemen
aan de plaatselijke bruine verkleuring (door ijzer) van het sloot
water, en door het feit, dat zelfs in zeer strenge winters bepaalde
gedeelten niet, of met een bruine broze ijssoort dichtvriezen. Hier
komt klaarblijkelijk ijzerhoudend water van hogere temperatuur
aan de oppervlakte. Hoewel hieromtrenlt nog weinig te zeggen
valt, is te vermoeden, dat dit kwehyâter afkomstig is van de hogere
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gronden van de Utrechtse en de Veluwse heuvelrug. Deze kwel
zou aan de oppervlakte komen, daar waar een gemakkelijk door
latende laag van het diluvium in contact komt met een dergelijke
laag uit de jongere afzetting.
Summary
Soil survey in the Betuwe
The Betuwe is a river-clay area between the Rhine and Waal.
In the subsoil we find pleistocene sand, which at a few places rises
to the surface.
Before the construction of the dikes, the rivers often diverted
themselves and the old beds, silted up for the greater part, may
be retraced by a deviating kind of soil (,,clay-plug") and vege
tation.
The river-clay shows many disparities. The coarse material
(sandy clay) wjas deposited along the rivers and even formed
raised natural levees (natural levee soil). By that, further away
from the rivers, low areas were left, where the flood water remained
stagnant for a long time and fine-structured clay came to rest (back
swamp soil, basin clay).
Drainage was impeded there and the territory remained unin
habited. It was reclaimed only at a late period, at which the land
was allotted in regular plots.
All the villages are, of old, situated along the rivers on the
high natural levees, while also artificial dwelling-hills were raised.
Allotment is irregular here.
After the construction of the dikes, the rivers often caused
a bursting, at which immediately behind the dike a scour-hole was
made, while in the neigdbourhood very coarse material was spread
out on the old land (dike breach deposit soil).
Where the dikes rest upon material consisting of coarse sand
and gravel, much seepage occur and there most bursts take place.
On account of the fact that gravelly subsoil is especially found
where an old river-bed branches of from the présant river, bur
stings and dike breach deposit soils are especially met with at the
nothern side of the Waal and along the Rine in the eastern part
of this territory (Huissen and surroundings).
The dike breach deposit soils and the most sandy creek soils
are much used for horticulture, because the soil may be easily tilled
and ppssesses a good water-condition.
Further many orchards and arable land are found on the natu
ral levee soil.1; Locally gravel strips give rise to the drying up of
the crops. On the back swamp soil, which is difficult to till and
still has a bad water-condition, grassland is only met with.
The old cultivation soils are black and rich in humus and
phosphates.
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16.

DE UITERWAARDEN VAN DE MAAS
BIJ BATENBURG
The Washlands of the River Meuse near Batenburg

door/by Ir L. J. Pons
Tijdens de kartering van de gemeente Batenburg in Gelder
land, hadden we gelegenheid ook de uiterwaarden langs de Maas
in ons onderzoek te betrekken. Het bleek hierbij, dat deze uiter
waarden in verschillend opzicht afwijken van de uiterwaarden
langs de Waal en de Rijn. Een zeer belangrijk verschil, vooral ook
uit landschappelijk oogpunt, vormt het feit, dat er langs dit ge
deelte van de Maas geen steenfabrieken liggen. De Maasuiter
waarden zijn hier practisch nergens vergraven voor steenbakkerij.
A. Ontstaan en ontwikkeling van de uiterwaarden.
Binnen de dijk van de Maas vindt men in de polder Baten
burg een eenvoudig rivierkleigebied, bestaande uit een oeverwal
langs de Maas, met daar achter een lager gelegen gebied, dat
bestaat uit het bodemtype stroomruggrond op komgrond en dat de
positie van de ,,kom" inneemt. Langs de dijken liggen een viertal
overslagen, terwijl zowel het dorpje Lienden als het stadje Baten
burg op oude bewoningsgronden zijn gelegen (zie fig. 1).
Na het tot stand komen van de Maasdijken kwam er een
einde aan de natuurlijke opbouw van oeverwal en kom en bezonk
het materiaal, dat de rivier aanvoerde bij hoogwater, buiten de
dijken. Dit proces ging eeuwenlang door, zodat op de uiterwaar
den langs de Maas zeer dikke pakketten uiterwaardklei werden
afgezet. De rivier verlegde door erosie zijn bedding tussen de
dijken herhaaldelijk en ondermijnde de dijken zelfs op verschil
lende plaatsen. Aanvankelijk had men geen afdoende middelen om
dit tegen te gaan en was het enige wat overbleef de dijk tijdig
een eindje terug te nemen. Later is men deze zogenaamde schaardijken door kribben gaan beschermen. De kribben werden steeds
beter geconstrueerd, zodat gedurende de laatste eeuw verlegging
van de bedding van een rivier niet meer mogelijk was. Vele voor
beelden van het terugnemen van dijken zijn gemakkelijk op de
topografische kaarten van het rivierkleigebied aan te wijzen. Een
fraai voorbeeld vormt de door de Maaskanalisatie afgesneden
Maasbocht ten z.o. van Batenburg. Deze bocht dreigde tenslotte
het stadje zelf aan te tasten. Heeft een rivier eenmaal een bocht
gemaakt, dan tracht deze zich door erosie te vergroten en zich
tevens stroomafwaarts te verplaatsen. In de uiterwaarden worden
dan zogenaamde ,,strängen" achtergelaten, dit zijn half dicht ge
worpen, smalle, gebogen geulen, die de plaats aangeven waar de
rivierbedding zich e'ens bevond. Bij bovenbedoelde meander zijn
deze strängen nog heel goed terug te vinden in het overigens vrij
vlakke uiterwaardenlandschap. Langs de rechteroever van de
Maas ziet men er een aantal in practisch noordelijke richting op
de dijk aanlopen. Naar het westen lopen ze steeds meer in de
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Fig. 1. Bodemkaartje van de polder Batenburg en de uiterwaarden langs de Maas.
Polderland
10. kolenslib, dikker dan 15 cm, op
uiterwaardgrond (c)
1. stroomrug grond van de Maas (t)
11. afgegraven uiterwaardgrond (wx)
2. stroomrug grond op komgrond (tk)
12. afgegraven uiterwaardgrond met
3. overslaggrond (o)
een dunne kolensliblaag (wcx)
4. grindhoudende overslaggrond (go)
13. afgegraven uiterwaardgrond met
5. oude bewoningsgrond (p)
een dikke kolensliblaag (cx)
Uiterwaarden
14. met grind volgestorte afgesneden
6. zandige uiterwaardgrond (wl)
Maasarm
7. normale tot zware uiterwaardgrond 15. verzwaarde dijken
(w2)
16. grens tussen afgegraven en niet
8. Strang (geul) in de uiterwaard (w4)
afgegraven uiterwaarden
9. dunne laag kolenslib op zware uiter
waardgrond (w2c)
Fig. 1. Soil map of the polder Batenburg and the washland of the river Meuse.
Polder area
10. more than 15 cm coal silt on
washland soil
1. creek soil (sandy clay)
2. creek soil on basin soil (heavy clay) 11. dug off washland soil
12. ditto with a thin layer of coal silt
3. dike breach deposit soil
13. ditto with a thick layer of coal
4. ditto, containing gravel
silt
5i ancient settlement soil
14. cut off rivet bed, smothered with
Washiand
gravel
6. sandy washland soil (sand bar)
15. reinforced dikes
7. normal till heavy washland soil
16. boundary between dug off and
8. swale in the washlands (bar swale)
not dug off washland
9. thin layer of coal silt on heavy washland soil
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'richting van de rivier. Die langs de linkeroever sluiten hier geheel
op aan. Oorspronkelijk slingerde de rivier zich van de linker
Maasdijk, waar hij o.a. langs Ravenstein liep, naar de rechter
Maasdijk en direct daarna weer naar het zw., dwars door de nu
afgesneden ,,kop" van de Demense uiterwaard Voor enkele
aanvallen van de rivier heeft men de dijk ten o. van Batenburg
boogvormig teruggenomen. Maar soms was men hiermee te laat.
De overslagen ten o. van Batenburg zijn zeer waarschijnlijk beide
door zo'n dijkondergraving ontstaan. Men ziet er de strängen
recht op beide doorbraakplaatsen aan lopen. Dit verklaart ook de
grindrijkdom van deze overslaggronden. Dit grind kon na de
doorbraak direct vanuit de stroombedding van de rivier over het
land geslingerd wtorden. Grote wielen werden hierbij niet gevormd.
De waterstand behoeft voor zo'n breuk niet eens zeer hoog te zijn
geweest.
De overslaggrond ten w. van Batenburg ontstond bij het be
zwijken van de dijk door de enorme druk van zeer hoog water,
waarbij een groot wiel werd geslagen (dit buitengedijkte wiel werd
bij de Maaskanalisatie met klei gedicht). De overslaggrond bevat
geen grind. Hier lag de hoge uiterwaard tussen rivierbed en doorbraakplaats, waardoor geen grind afgezet werd. Aan de vorm van
de oeverwal bij Batenburg en aan de loop der wegen is gemakkelijk
te zien, dat de dijk ten w. van het stadje en de Voorstraat naar
Lienden oorspronkelijk één geheel vormden, evenals de Hoefweg
en de Achterstraat. Beide oorspronkelijk rechtdoor lopende wegen,
lopen weer ongeveer evenwijdig met de grens overwal-kom, terwijl
ook de gehele percelering binnen de dijk er op wijst (zie topografrische kaarten), dat er een „hap" uit de polder Batenburg werd
weggenomen.
Bij de Maaskanalisatie heeft men de „kop" van de Demense
uiterwaard doorgegraven en het afgesneden rivierstuk met grind en
zand opgevuld en afgedekt met een 40 à 50 cm dikke kleilaag.
Bovendien werd ter weerszijden van de nieuwe rivier een strook
uiterwaard ter breedte van enige honderden meters tot maximaal
1 m diepte afgegraven om het water bij het buiten de oevers treden
van de nieuwe rivier een soort winterbedding in de uiterwaarden
te geven. Dit is op het bodemkaartje (afb. 1) met een stippellijn
aangegeven. De hierbij vrijkomende klei werd vooral langs de
buitenkant van de dijk aangebracht om hinderlijke bochten in de
weg over de dijk later te kunnen rechttrekken.
B. Grondsoorten op de uiterwaarden.
De jonge rivierklei die de uiterwaarden bedekt is wat slibgehalte betreft van zeer gevarieerde samenstelling (zie tabel 1).
Naast zeer zware klei komt ook zeer zandig materiaal voor; dit
hangt geheel af van de positie ten opzichte van de rivier. Door de
zeer lage waterstanden van de Maas, die reeds vroeg in het voor
jaar bereikt werden, waren deze gronden steeds vanaf het vroegste
groeiseizoen uitstekend ontwaterd. Juist stagnerend water ge
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durende de groeiseizoenen veroorzaakt een sterk gereduceerd
milieu, dat verantwoordelijk is voor gleyverschijnselen in de vorm
van roest en grijze vlekken. Men vindt dan ook op de oude, niet
afgegraven uiterwaarden in de bovenste meter klei geen gley, be
halve in de strängen. De kleur van de Maasuiterwaardklei is bleek
bruin, over 't algemeen wat bleker dan van de Waaluiterwaardklei.
Het materiaal heeft een mooie rulle structuur en is goed doorlatend,
zelfs tot de zwaarste klei toe. Ook in de zwaarste profielen vindt
men nooit enige sporen van stagnerend water in de vorm van gley,
hoewel toch deze zware kleien over vrij grote oppervlakten voor
kunnen komen zonder dat er sloten of greppels in aanwezig zijn.
Een bijzondere, zeer belangrijke eigenschap van de Maas
uiterwaardklei, is dat ze geen kalk bevat, in tegenstelling tot Waal
uiterwaardklei. Dit is trouwens ook met de oudere afzettingen van
de Maas het geval. Terwijl de jonge stroomruggronden van het
Rijnsysteem overal flinke hoeveelheden koolzure kalk bevatten,
is dit met de Maasstroomruggronden van vergelijkbare ouderdom
niet het geval. Over de oorzaak van dit eigenaardige feit ( de Maas
immers komt uit een nog kalkrijker gebied dan de Rijn, terwijl ook
het kalkgehalte van het Maaswater minstens even hoog is als dat
van het Rijnwater) tasten we nog in het duister. Het onderzoek
hiernaar zal bemoeilijkt worden door twee belangrijke gebeurte
nissen, die sedert de afzetting plaats vonden en beiden een gevolg
waren van menselijke activiteit en die het gehele regiem van de
rivier sterk gewijzigd hebben:
le. Het stichten van kolenmijnen langs de Maas en zijn zijrivieren
in Limburg en België
2e. De Maaskanalisatie in Nederland
Behalve de gewone, bleekbruine Maasuiterwaardklei komt op
de Maasuiterwaarden nog een bijzondere grondsoort voor, n.l.
„kolenslib", een pikzwarte grond, kalkrijk en met een hele mooie,
rulle, zachte structuur. Hij bleek vooral op de lager gelegen delen
van de uiterwaarden voor te komen en hoe lager deze gelegen
waren, in des te dikker lagen is deze grond afgezet. Onder de meer
of minder dikke laag pikzwarte grond is overal de bleekbruine kalk
arme uiterwaardklei weer aanwezig, zodat alles er op wijst, dat
het een zeer jonge Maas-afzetting moet zijn. Het ligt voor de hand
te denken aan fijne steenkooldeeltjes, die door de rivier meege
voerd en bij hoog water op de uiterwaarden zijn afgezet. En inder
daad blijken in het grootste deel van een aantal Maaswater-mon
sters, die in de afgelopen zomer (1948) tijdens het hoge water,
na de hevige Juli-regens op verschillende plaatsen in de Maas (o.a.
Hedel, Luik, Hoei, beneden Namen en boven Namen) genomen
werden, fijne brokjes steenkool voor te komen.
Met behulp van een microscoop, schatten we de hoeveelheden
zwart glinsterende kooldeeltjes op ongeveer 5—10 volume procen
ten van het doorzichtige, geelgroene slib. De kooldeeltjes waren in
een bepaald watermonster steeds wat groter dan de fijne zand- en
slibdeeltjes, door hun geringer soortelijk gewicht.

125

Het percentage was bij Hedel ongeveer 5 en nam stroomop
waarts geregeld toe tot ongeveer 10, maar was boven Namen
plotseling Ö. De grootste hoeveelheid kolenslib bleek door de
Sambre aangevoerd te worden. Tot enkele km beneden Namen was
het groenachtige, zuivere Maaswater duidelijk en scherp van het
grijs tot zwarte Sambre-water gescheiden. In een monster Sambrewater was de geschatte hoeveelheid ca 15 %.
Ook de resultaten van het grondonderzoek wijzen er op, dat
het „kolenslib" voor een bepaald percentage uit steenkooldeeltjes
moet bestaan, gezien de hoge humuspercentages. Van dit als gloeiverlies bepaalde humusgehalte moet het gehalte aan steenkool
deeltjes, die bij het gloeien eveneens verdwijnen, afgetrokken wor
den om het werkelijke humusgehalte te verkrijgen. In tabel 1 heeft
monster
betrekking op een uiterwaardgrond zonder kolenslibbedekking, E2 op een uiterwaardklei met een dunne kolensliblaag
en E3 op een dikke laag kolenslib. Een eenvoudig proefje werd
genomen door Ir J. Schelling met kolenslibgrond langs de Maas in
Noord-Limburg. Bij lange tijd koken met waterstofperoxyde was
wel de organische stof verdwenen, maar de zwarte, glinsterende
steenkooldeeltjes waren achtergebleven. Waarschijnlijk zal ook bij
monster E3 minstens 10 % uit brokjes steenkool bestaan.
Het merkwaardige is nu, dat met de toename van het percentage
steenkooldeeltjes de kolenslibgrond tenslotte kalkrijk wordt. We
vonden dan ook overal waar de kolensliblaag dikker dan ongeveer
15cm was, een opbruising met zoutzuur. Blijkbaar heeft het mate
riaal, dat via de wasinrichtingen van de mijnen in de rivier terecht
komt, zulk een diepingrijpende invloed op het proces van de slibafzetting, dat nu de rivier plotseling wel kalkrijk materiaal afzet. Het
Tabel 1. Analyseresultaten van 3 grondmonsters van de Batenburgse Uiterwaarden (Bedrijfslab. voor Grondonderz.
Groningen, lab. Oosterbeek)
No.

Diepte
Depth

Afslibbaar

16 mu

Fijn en
grofzand
sand

Humus

pH

CaC03

EX
E2
E3

0—20
0—20
0—20

63
73
48

32
15
30

4,5
11,5
17,5

6,1
6,3
7,7

—

Ei
E2

E3

4,3

P-citr.

8
21
43

Kali %

0,006
0,011
0.021

Niet met kolenslib bedekte, bruine zwiare uiterwaardgrond (type w2).
Met dunne kolensliblaag bedekte zware uiterwaardgrond (type w2c)
Dikke kolenslibgrond (kolensliblaag dikker dan 15 an (type c)

Table 1
Analyse of 3 soil samples of the washlands near Batenburg.
Ei Broum, heavy washland soil, without coal silt
E2 Heavy washland soil with thin cover of coal silt
E3 Washland soil with more than 15 cm coal silt
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is duidelijk dat dit, aangezien direct grote hoeveelheden kalk wor
den afgezet, een factor moet zijn die het milieu, waarin het afzet
tingsproces zich afspeelt, beïnvloedt.
In hoeverre hier nog andere factoren van invloed geweest
kunnen zijn is niet goed meer na te gaan.
Het P-gehalte en het K-gehalte van de kolenslibgronden is veel
groter dan dat van de oudere, bruine, onbedekte uiterwaardklei
( zie tabel 1 ). Dit verschil is niet veroorzaakt door verschillen in
bemesting, want tot voor zeer korte tijd werden deze uiterwaarden,
die allen als hooiland in gebruik zijn, nooit bemest. Ook hier moet
de kwestie of dit alleen een gevolg is van de hoge adsorptie van
deze steenkooldeeltjes op zichzelf, of dat we dit moeten zien in
het raam van de algehele verandering van het regiem van de Maas,
onbesproken blijven.
Door de Jong (1949) worden dergelijke humusrijke afzettingen
langs de IJsel vermeld. Daar deze blijkbaar ook afkomstig zijn van
een industriegebied verdient het aanbeveling ook hier te onder
zoeken of het opvallend hoge humusgehalte gedeeltelijk niet be
staat uit steenkooldeeltjes, terwijl het zeer belangwekkend zou zijn
te weten of hierbij P-citr. getal en K-gehalte ook hoger zijn, dan
van het vroeger afgezette IJselslib.
Tussen de jaren 1927—1937 is de Maas gekanaliseerd, waarbij
de voornaamste bochten werden afgesneden en het rivierbed ver
breed en uitgediept is. Om voor de scheepvaart ook in de zomer
steeds voldoende water in de rivier te kunnen houden heeft men
stuwen gemaakt. Slechts zeer zelden stromen alleen de allerlaagst
gelegen delen der uiterwaarden nog onder en dan nog maar zeer
kort, zodat al het door het water meegevoerde slib sinds die tijd
afgevoerd wordt naar zee of afgezet wordt in veel meer westelijk
gelegen gebieden. De kolenslibafzettingen dateren van voor de ka
nalisering, wat gemakkelijk aan de verspreiding ervan is na te gaan
(zie bodemkaartje), hoewel ook nu nog in na die tijd gegraven
diepe sloten, een dunne kalkrijke kolensliblaag aanwezig blijkt te
zijn.
Bodemtypen van de uiterwaarden.
Bij het opstellen van de legenda (fig. 1) der uiterwaardgronden langs de Maas, is uitgegaan van de niet met kolenslib bedekte,
bleekbruine oude uiterwaarden. Zoals reeds gezegd, bleek de
zwaarte hiervan sterk uiteen te lopen. Daar de profielen over het
algemeen naar beneden geleidelijk iets zandiger worden, zijn
slechts twee typen onderscheiden: wj en w2. De lichte en zeer
zandige uiterwaardkleien zijn onder type wx samengevat, terwijl
type w2 de normale tot zeer zware uiterwaardprofielen omvat. De
strängen, die meestal ongeveer gemiddelde zwaarte bezitten, zijn
onderscheiden als type w4, daar ze in tegenstelling tot de typen wx
en w2 een profiel bezitten met roestvlekken en soms wat grijs ge
kleurd zijn. Men ziet op het bodemkaartje, dat de zandige uiter
waarden in de meanderkop liggen. Binnen type w3, de normale tot
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zware uiterwaard, is het zo, dat naarmate men dichter bij de dijk
komt en dan vooral in dode hoeken, zoals achter het stadje Baten
burg, de zwaarste uiterwaardkleien voorkomen (zie tabel 1, ana
lyse Ex). In de strängen ligt overal een dikke kalkrijke kolensliblaag, die terwille van de duidelijkheid van het kaartje niet is aan
gegeven.
De dunne kolensliblagen (dunner dan 15 cm) werden aange
geven met een c achter het uiterwaardtype waarop ze gelegen zijn
(zie de resultaten van grondmonster E2). Hier verkregen we geen
reactie met zoutzuur. Ook K-getal en P-citr. cijfer hiervan liggen
tussen de onbedekte uiterwaardklei en de dikke kolenslibgronden.
De kolensliblagen, die dikker waren dan 15 cm bleken in alle
gevallen op zoutzuur te reageren. Zij werden in een apart bodem
type ondergebracht: type c. Dit type komt vooral voor op die
plaatsen, die vóór de Maaskanalisatie vrij laag waren, bv. de langs
de dijk gelegen lagere stroken, die wel eens voor dijkverzwaring
afgegraven zijn en op plaatsen waar veel strängen lopen.
Alle vergraven, opgehoogde en geëgaliseerde gronden, zowel
voor (voornamelijk ten behoeve van dijkverzwaring) als na de
kanalisatie verwerkt, zijn aangeduid met de letter x achter het type.
wx: vergraven enz. uiterwaardkleigrond zonder kolenslib; wcx: een
uiterwaard met dunne kolenslibbedekking, die later afgegraven enz.
is; cx: uiterwaard met dikke kolenslibbedekking, die later afge
graven, enz. is. Men heeft bij de afgravingen overal de aanwezige
kolensliblaag op de afgegraven grond terug gebracht.
De grasgroei op de verschillende bodemtypen.
De Maasuiterwaarden bij Batenburg worden uitsluitend voor
hooilaijd gebruikt. Een of tweemaal per jaar worden ze gehooid,
terwijl daarna, wanneer er nog wat gras wil groeien, dit door jong
vee of paarden tot in de herfst wordt afgeweid. Doordat tot voor
een 15-tal jaren de Maas practisch elke winter een dun laagje
vruchtbaar slib aanbracht, was bemesting op deze uiterwaarden
volkomen overbodig. De jaarlijkse verpachting van het hooigras op
deze uiterwaarden was hier geheel aan aangepast. Enerzijds door 1
dat deze verpachtingen volgehouden worden, maar anderzijds ook
door de vastgeroeste mening, dat men uiterwaardgronden niet be
hoeft te bemesten, is aan een bemesting van uiterwaardhooiland, na
het uitblijven van de overstromingen zeer weinig aandacht besteed.
Dat daardoor de kwaliteit van het grasbestand sterk achteruit ge
gaan is, behoeft geen betoog. Het duidelijkst is dit vast te stellen op
plaatsen, waar geen kolenslib de uiterwaardklei bedekt. Men treft
hier een slechte open zode met vele onkruiden aan, die weinig hooi,
hoewel van goede kwaliteit, levert. Het vele hooien bevordert
ongetwijfeld de onkruidontwikkeling, maar men ziet aan de P-citr.
cijfers en de K-gehalten, dat deze zeer onvoldoende zijn. Gedeelte
lijk zullen deze lage cijfers een gevolg zijn van de voedselonttrekking door het geregeld hooien, maar voor een niet onbelangrftic deel
speelt hier de schraalheid van de oorspronkelijke bruine^Maas-
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uiterwaardklei een grote rol. Type Wi is door zijn zandigheid het
slechtst, vooral in enigszins droge zomers. Hier treft men dan ook
de meest open zode aan. Ook de zware uiterwaardkleien (type w2)
leveren in een droge zomer weinig hooi, daar de grond dan sterk
indroogt en scheurt, wat bevorderd wordt door de toch reeds
slechte, open zode. Capillaire opstijging is onbelangrijk in deze
zware, gescheurde grond, ook al omdat het grondwater zo diep
staat. De met dikke kolensliblagen bedekte uiterwaarden echter
(typen c en cx) hebben het grote voordeel van in een veel betere
voedingstoestand te verkeren. Het P-citr. getal is voor hooiland
zelfs vrij hoog, terwijl het K-getal nog aan de lage kant is, wat in
verband met de sterke kali-onttrekking door het geregeld hooien
niet verwonderlijk is. Ook v. d. Woerdt en de Vries (1948) vonden
op de hooiweiden een veel kleiner K-gehâlte dan op de echte
weiden.
Het kolenslib fungeert als een soort stabiele humus. De struc
tuur van de grond en waarschijnlijk ook het vochthoudend. ver
mogen van de bovengrond zijn mede hierdoor zeer goed. Door deze
factoren en door de betere bemestingstoestand is de grasgroei op
deze profielen veel groter dan op de niet met kolenslib bedekte
uiterwaarden. Hoewel de zode ook nog tamelijk open is, door het
vele hooien en het voorkomen van vele onkruiden, droogt deze
grond door de beschermende vochthoudende kolensliblaag niet zo
gemakkelijk uit. De onkruidenontwikkeling is bijzonder fors. Het
is ook hier waarschijnlijk, dat de voedingswaarde van het bestand
op deze kolenslibgronden groter is dan dat van de niet met kolen
slib bedekte en de binnendijks gelegen gronden. Van der Woerdt
en de Vries (1948) achten ook de voedingswaarde van het Rijnuiterwaardgras hoger dan van het gras van binnendijkse graslanden.
Door de pikzwarte kleur en hoge ligging van de kolenslib
gronden zijn ze ook bijzonder vroeg in het voorjaar, terwijl het gras
tot laat in het jaar blijft doorgroeien. Verder is het opmerkelijk, dat
men alleen molshopen ziet, maar dan ook zeer veel, op plaatsen
met een dikke laag kolenslib.
Een ongunstige factor hebben deze kolenslibgronden, namelijk
de pH. Deze is met 7,7 zeer hoog, wat voor grasland nooit optimale
groeivoorwaarden schept en tot een minder gewenste hoedanigheidsgraad leidt (zie o.a. de Vries en Koopmans (1949)).
De profielen met een dunne laag kolenslib (typen w2c en
w2cx) staan, wat eigenschappen betreft, geheel tussen deze beide
uitersten in. Ook hier is gemakkelijk de gunstige werking van de
dunne kolenslibbedekking te constateren. De strängen (type w4)
zijn lager gelegen en meestal met kolenslib opgevuld. De grasgroei is er daardoor beter. De afgegraven profielen hebben in
hoofdzaak dezelfde eigenschappen als vóór de afgraving. Het al of
niet bedekt zijn met een meer of minder dikke kolensliblaag bepaalt
hier in hoofdzaak de grasgroei.
De met een te dunne kleilaag op grind en zand opgevulde
afgesneden Maasarm (M) is als grasland practisch waardeloos.
9
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Zelfs in de natte zomer van 1948 was de grasgroei hier nog totaal
onvoldoende.
Summary
On the washlands along the Meuse near Batenburg, which
have been formed since the time that the dikes were raised, the
following soiltypes occur:
wl: Very sandy to sandy, pale-brown washland-clay, situated in
the sharp inner bend of the river (sand bar)
w2: Normal to heavy, pale-brown washland-clay, situated princi
pally along the straight stretches of the river and along the
dikes
w4: Low lying guiles, bar swales (Dutch: strängen), remains of
former Meuse-beds.
The formation of these three types went on till about 50 years
ago. The material of which they consist is pale-brown, sandy till
heavy clay, poor in lime.
By the coal-mines in South-Limburg and Belgium coal particles
were brought into the water of the Meuse that was loaden with
ordinary silt. This material, coming from the washing-devices of
the collieries especially along the Sambre, now covers a large part
of the washlands in the form of a pitchy black layer of coal-silt.
In consequence of this the following soil-types originated:
w2c: Thin layer of coal-silt (thinner than 15 cm) on normal to
heavy washland-clay
c: Thick layer of coal-silt on washland-clay
The bar swales have also been filled with coal silt.
Coal-silt in thick layers is rich in lime and has a higher P-citr.
rigure and potassium content than ordinary Meuse washland-clay.
Between 1927 and 1937 the Meuse was canalised, at which the
washlands were partly dugg off and levelled. This is indicated with
the type x behind the type.
The grasslands, exclusively used as hayfields, were no longer
flooded and covered with mud after the canalisation. No artificial
manure having been applied in its stead, the hayfield on the types
wl and w2 has especially deteriorated considerably. In conse
quence of the favourable physical and chemical properties of the
layer of coal-silt, excellent hayfields, producing large quantities of
hay of prime quality, are found on the types w4, w2c, and c.
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17.

TABAKSGRONDEN IN DE GEMEENTE
AMERONGEN
Tobacco Soils in the Municipality of Ametongen

door/by Dr Ir F. W« G. Pijls en H. J. Hulshof
Rijkstuinbouu/consulentschap voor Bodemaangelegenheden

Inleiding
Door de gemeente Amerongen werd in de loop van 1947 een
uitbreidingsplan opgesteld. Dit plan voorzag o.m. in de vergroting
van de dorpskern door de bouw van een groot aantal woningen ten
noorden van de straatweg Utrecht-Zeist-Wageningen. Waar
schijnlijk zal hierbij de bedoeling hebben voorgezeten, de bestaande
dorpskern naar het noorden af te ronden, daar dit naar het zuiden
niet mogelijk is, omdat men dan in de uiterwaard van de Rijn
terecht zou komen.
Nu wordt de bekende Amerongse tabakscultuur al sinds
eeuwen uitgeoefend op de gronden, die in genoemd plan zouden
worden bestemd voor uitbreiding van de dorpskern. Dit was voor
de Rijkstuinböuwconsulent voor Tabaksaangelegenheden, Ir L. F.
J. M. v .d. Ven, hierop geattendeerd door de tabaksplanters, aan
leiding om aan de Burgemeester van de gemeente Amerongen voor
te stellen een onderzoek te laten instellen naar de gesteldheid van
genoemde gronden. De bedoeling van dit voorstel was op de eerste
plaats een inzicht te krijgen in de typische eigenschappen van de
tabaksgronden en op de tweede plaats na te gaan of er in de
omgeving van de geprojecteerde uitbreiding gronden zijn te vinden,
die kunnen dienen ter vervanging van de op te offeren goede
tabaksgronden.
Het gevolg van de bemoeiingen van Ir v. d. Ven is geweest,
dat in Februari 1948 onder leiding van de schrijvers van dit artikel
een bodemkartering werd uitgevoerd van het „bedreigde" gebied
en van de daarbij in het noorden en oosten aansluitende gronden.
De kartering werd uitgevoerd in samenwerking met de Rijkstuinbouwxonsulent voor Tabaksaangelegenheden en de Rijkslandbouwconsulent in Utrecht.
De resultaten van deze kartering zijn weergegeven op het
kaartje in fig. 2, terwijl hieronder een nadere toelichting volgt.
Geografie en geologie
Amerongen ligt in het zuidoosten van de provincie Utrecht aan
de Rijksstraatweg Utrecht-Zeist-Wageningen-Arnhem. Binnen het
grondgebied van de gemeente komt een grote afwisseling in grond
soorten voor. Men treft er zeer grove grindhoudende zandgronden,
m,iddelkorrelige zandgronden, kleigronden en allerlei overgangen
tussen deze grondsoorten aan.
, De hoogteligging van de gronden varieert van ongeveer 7 m
+ N.A.P. bij de Rijn tot ongeveer 50 m + N.A.P. enkele km's teil
noorden van de Rijn.
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Hoogtekaart van een deel van de gemeente Amerongen.
Het gestippelde gebied is gekarteerd (fig. 2).
Contodr map of a part of the municipality of Amerongen.
The dotted area has been surveyed (fig. 2).

De kleigronden zijn uiterwaardgronden en liggen tussen onge
veer 7 en 9 m + N.A.P. (zie fig. 1).
De zandgronden behoren volgens de Geologische Kaart
1: 50.000, blad 30 Rhenen, kwartbladen I en II, tot de postglaciale
dalopvulling of het laagterras II 8, de fluvioglaciale mantel II 4 en
het gestuwd praeglaciaal II 2.
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De gronden van het gekarteerde gebied behoren tot het fluvioglaciaal en het gestuwd praeglaciaal, waarvan het eerste ligt be
neden ongeveer de 20 m hoogtelijn en het laatste daarboven.
De noordelijke grens van het onderzochte complex raakt hier

Fig. 2. Bodemkaart van een deel van de gemeente Amerongen.
t 1 vochthoudende zwarte tabaksgrond
t 2 weinig vochthoudende zwarte tabaksgrond
o 1 droge zandontginningsgrond
0 2 zeer droge zandontginningsgrond
1
lage humeuze leemhoudende zandgrond
d
droge losse zandgrond
' Fig. 2. Soil map of a part of the municipality of Amerongen.
t 1 moist black tobacco soil
t 2 fairly dry black tobacco soil
o 1 dry reclaimed sandy soil
o 2 very dry reclaimed sandy soil
1
low lying humous sandy loam soil
d
dry, loose sandy soil

en daar de 40 m hoogtelijn. Boven deze lijn is Amerongen begroeid
met bos, beneden deze lijn zijn de zandgronden in hoofdzaak als
bouwland in gebruik.
Het gebied boven de 20 m hoogtelijn heeft een sterkere helling
dan dat daar beneden. De afstand tussen bv. de 20 en 30 m hoogte
lijn bedraagt volgens de topografische kaart 1: 25.000 ongeveer
325 m en die tussen de 10 en 20 m lijn ongeveer 1100 m.
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Bodemgesteldheid
Uit het voorkomen van de grote hoogteverschillen op een be
trekkelijk klein gebied als dat van de gemeente Amerongen en uit
de hoogteligging van de zandgronden boven de nabijgelegen Rijn
volgt, dat in de onderzochte gronden het grondwater zich enkele
meters beneden het maaiveld moet bevinden. Er werden dan ook
geen gleyverschijnselen op bereikbare diepte aangetroffen. Het
vochthoudend vermogen en de dikte van de bovenste horizonten
zijn daarom de factoren, die de landbouwkundige waarde van de
hier voorkomende gronden bepalen.
De gronden zijn allereerst ingedeeld in: tabaksgronden (t),
ontginningsgronden (o), lemige gronden (1) en dekzandgronden
(d), terwijl ze verder zijn onderverdeeld naar de dikte van het
pakket vochthoudend materiaal, dat zich in de bovenste lagen be
vindt. Zodoende kunnen de volgende bodemtypen worden onder
scheiden:
tl Vochthoudende zwarte zandgrond; zwarte bovengrond op
donkerbruin, weinig lemig zand, rustend op grof los geel zand;
overgang naar los zand dieper dan 80 cm.
t2 Weinig vochthoudende, zwarte zandgrond; idem als tl, doch
overgang naar los geel zand tussen 50 en 80 cm diepte.
01 Droge zandontginningsgrond; matige bovengrond op zwart
bruin en weinig samenhangend zand met wisselende hoeveel
heden loodzand; rustend op grof los geel zand; overgang naar
los zand dieper dan 80 cm.
02 Zeer droge zandontginningsgrond; idem als ol, doch overgang
naar los geel zand tussen 50 en 80 cm diepte.
1 Laag gelegen, humeuze, lemige zandgrrond; zeer vochthoudend,
met los zand op ± 80 cm diepte,
d Droge, weinig grindhoudende, losse zandgrond, met boven
grond van los zand.
Nadere omschrijving en landbouwkundige waarde van de onder
scheiden bodemtypen
Type tl, vochthoudende zwarte tabaksgrond
Onder t-gronden zijn samengevat de gronden, die reeds sinds
vele jaren, misschien wel eeuwen, gebruikt worden om er de teek
van tabak op uit te oefenen. Door de jarenlange zware bemestingen
met stalmest, vooral met schapenmest, hebben deze gronden een
zeer goede zwarte bovengrond verkregen, ter dikte van ± 40 cm.
Deze bovengrond gaat geleidelijk over in bruin, lemig, iets grindhoudend zand, dat rust op grof los geel zand.
De tl-grond ligt in een aaneengesloten complex. Het grove
losse zand komt bij tl altijd beneden 80 cm voor. De overgang van
het bruine lemige en vochthoudende materiaal naar het grove losse
zand is zeer scherp en duidelijk in het profiel waar te nemen.
Bodemtype tl heeft een zeer hoge landbouwkundige waarde
en staat bekend als de beste tabaksgrond van Amerongen. Het
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dikke pakket vochthoudend materiaal kan blijkbaar genoeg regen
water vasthouden om de tabak ook in de droge zomermaanden
voldoende van vocht te voorzien.
Type t2, weinig wachthoudende, zwarte zandgrond
Dit bodemtype heeft, evenals het voorgaande, een goed tot
zeer goed ontwikkelde zwarte bovengrond, die weer overgaat in
bruin, lemig en grindhoudend materiaal. Het grove losse zand komt
hier echter ondieper voor dan bij tl, n.l. op een diepte variërend
van 50.—80 cm. Het vochthoudend vermogen van dit bodemtype
is door het dunnere pakket humeus en lemig materiaal belangrijk
minder dan dat van tl en daardoor is ook de landbouwkundige
waarde lager. Men teelt er weliswaar nog behoorlijke hoeveel
heden tabak op, maar de kwaliteit en vooral de brandbaarheid van
deze tabak laat wel eens te wensen over. Vroeger kon in het minder
vochthoudend vermogen van tabaksgrond worden voorzien door
grote hoeveelheden stalmest aan de grond toe te dienen. Men kreeg
dan echter dik en vet blad, dat slecht brandbaar was en stinkende
rook gaf. De moderne tabaksteelt in Nederland is gericht op het
verkrijgen van dek- en omblad. Dit moet dun en goed brandbaar
zijn. Hiervoor zijn zware stalmestbemestingen uit den boze.
Type t2 is in het landschap hoger gelegen dan tl. Het komt
voor op enkele ruggen in het complex tl-grond en verder in een
vrij brede strook tussen de lager gelegen tl-grond en de hoger
gelegen ontginningsgronden, zodat bij voortdurende droogte
spoedig verdrogingsverschijnselen in de gewassen zullen optreden.
De grens tussen type tl en t2 ligt ongeveer bij de 20 m hoogte
lijn.
Type ol, droge zandontginningsgrond
Dit type ligt weer hoger in het landschap dan de t-gronden.
Het loodzand in het profiel wijst op een nog betrekkelijk jonge
ontginning uit hei, terwijl de bovengrond nog lang niet de hoe
danigheid bezit van die van de t-gronden. Het vochthoudend ver
mogen van de ondergrond is ook geringer. Het losse grove zand
komt voor beneden 80 cm. Op deze grond wordt zo goed 'als geen
tabak geteeld; hij is overwegend als bouwland in gebruik.
De landbouwkundige waarde van dit bodemtype ligt ver be
neden die van t2, doordat het bodemvormende materiaal loszandiger en dus minder vochthoudend is. Bodemtype ol ligt in een
zóne om de t-gronden.
Type o2, zeer droge zandontginningsgrond
Landbouwkundig heeft dit bodemtype een geringe waarde,
omdat de gewassen reeds vrij spoedig droogteverschijnselen te zien
geven. De vochthoudendheid van dit profiel is gering, als gevolg
van de hoge ligging (tot 40 m + N.A.P.), het loszandige karakter
van het bodemvormende materiaal en het ondiep voorkomen van
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los grof zand, nl. op een diepte tussen 50 en 80 cm. Deels is deze
grond als bouwland in gebruik, terwijl een groot deel nog niet is
ontgonnen.
Type l, lage, httmeuze, lemige zandgrond
Dit vrijwel grindloze type ligt temidden van de bodemtypen
tl en ol. In het gebied van de tl-grond ligt type 1 in een_ laagte,
terwijl het in het ontginningsgebied in een brede geul ligt. De goede
vochthoudendheid dankt deze grond aan zijn lage ligging, aan het
percentage afslibbare bestanddelen en het humeuze karakter van
de bovengrond.
Type d, droge, losse zandgrond
Bij dit type zijn ingedeeld de loszandige, nagenoeg grindloze
gronden met een lichte bovengrond. Het ligt t.o.v. de omgeving
hoog. Het profiel bezit een gering vochthoudend vermogen.
Conclusie
Van de gekarteerde gronden zijn de typen tl, t2 en 1 de beste.
De overige gronden hebben een veel geringere landbouwkundige
waarde, speciaal voor de tabakscultuur, doordat hun vochthoudend
vermogen onvoldoende is, als gevolg van de te geringe dikte van
de laag humushoudend en/of lemig materiaal. De grondwaterstand
in het onderzochte gebied is zo laag, dat het uitgesloten moet
worden geacht, dat de gewassen in de zomer van vocht worden
voorzien vanuit het grondwater. Ze zijn enkel en alleen aangewezen
op hetgeen er aan regenwater in de bovenste lagen wordt vast
gehouden.
Het bouwen van huizen op de t-gronden betekent dus een
onherstelbaar verlies voor de Amerongse tabakscultuur.
Summary
In connection with a town planning project to be drawn up
for the Municipality of Amerongen, researches were made as to
the condition of the sandy tobacco soils found in that municipality.
At Amerongen tobacco culture is already very old.
In this municipality there occur very coarse-gravelly sandy
soils, mediumgrained sandy soils, clay soils, and transitional soils.
The altitude of Amerongen varies from 7 to 50 metres above
sealevel. The clay soils are situated between 7 and 9 metres above
that level. Geologically the sandy soils between 9 and 50 metres
belong to different sections of the Pleistocene.
The tobacco soils belong to the stratified drift and the push
moraine of the Risz glaciation.
They lie so high above the water-table that the water capacity
and the deepness of the upper moisture keeping horizons determine
the agricultural value of these soils.
The soils, that have been surveyed are divided into, tobacco
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soils (t), reclamation soils (o), loamy soils (1), and cover sand soils
(d). These soils are further sub-divided in accordance with the
deepness of the layer of moisture-keeping material. This moisturekeeping material may be humous or loamy. The soils having mofe
than 80 centimetres of moisture-keeping material are the best. If
the layer of moisture-retaining material grows thinner, then the
crops cultivated on them will suffer from drought.
In the discussion of the various soil types writers explain the
formation, their agricultural value and their geographical distri
bution.
18

DE DIEPERE ONDERGROND VAN
WEST-NEDERLAND
The Deeper Subsoil of Western Holland
door/by Ir J. Bennema en Ir K. v. d. Meer

Ongeveer 5500 j. v. Chr. maakte het westen van ons land
deel uit van een groot veenlandschap, dat ook grote delen van het
tegenwoordige Noordzeegebied bedekte. Het klimaat was in die
tijd continentaler en kouder dan tegenwoordig, wat zich o.a. uitte
in de samenstelling van de bossen. Hier overheerste n.l. de den,
terwijl de els en de eik ook wel voorkwamen. Men noemt deze tijd
het Boreaal.
Terwijl het veen in West-Nederland nog doorgroeide, ver
anderde het klimaat en daarmede de bosgroei; de elzen- en eikenbossen gingen overheersen. Het klimaat werd namelijk zachter en
vochtiger. Deze tijd staat bekend als het Atlanticum.
Tot voor kort was men van mening, dat de veengroei reeds
vóór het Atlanticum afgesloten werd. De onderzoekingen van
Florschütz (1944) te Velzen en Rotterdam wijzen er echter op,
dat dit niet het geval was.
De veengroei in west Nederland was mogelijk door de sterke
stijging van de grondwaterstand, die samenhing met een sterk
stijgende zeespiegel. Na de ijstijd kwamen er door het afsmelten
van de gletschers grote watermassa's vrij, een proces dat in de hier
beschouwde tijd ook nog doorging. Door deze watermassa's werd
het zeeniveau aanmerkelijk verhoogd.
Door het sterk stijgen van het grondwater, dat min of meer in
evenwicht stond met het zeeniveau, konden zich hier dikke lageA
,,grondiwaterveen" vormen, op een oorspronkelijk droog zandland
schap. Het gevaar, dat de zee toegang tot dit gebied zou krijgen
en aan de veengroei een einde zou maken, werd steeds groter. Na
een paar vergeefse pogingen lukte het de zee tenslotte toegang te
krijgen en wel omstreeks 4000 j. v. Chr.
Er hadden zich in die tijd reeds dikke veenlagen gevormd. Het
dikst waren de lagen het meest naar het westen; tegen het diluvium
aan werden de lagen langzamerhand dunner, daar de zandondergrond hier hoger komt.
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De zee had aanvankelijk in het westelijk deel van het veengebied
gróte invloed, waar dikke lagen zand, zavel en klei op het veenpakket werden afgezet. Dit Was mogelijk door de sterke klink van
het veen. Na afzetting van nieuw sediment werd dit veen steeds
weer meer in elkaar geperst. Zo konden er dus dikke lagen marien
materiaal worden afgezet, zonder dat het landschap sterk opge
hoogd werd. Het veen, dat aldus bedolven ligt onder de zee-afzet
tingen, staat op het ogenblik bekend als veen op grotere diepte. Het
is nu meestal nog maar een dun, sterk samengeperst veenlaagje.
Meer naar het oosten liep de zee langzamerhand dood in het
veenlandschap. Hier bleef zodoende een deel van het veenlandschap gespaard dat rustig doorgroeide. Wel veranderde de veengroei natuurlijk gedeeltelijk van karakter. Zo ontstond er als een
brede gordel om het mariene gebied een dichte riet-biezen be
groeiing. De brakwater minnende zee-bies kwam hier veel in voor,
wat er op wijst dat het zeewater ook hier nog enige invloed had.
De vorming der oude duinen trad op, met het wadzand als
basis, tengevolge van een, regressie. Het eerste stadium hiervan is
de strandwal geweest (3000 v. Chr.) waarachter de eerste fase
van de oude blauwe zeeklei werd afgezet.
Later werd dit gebied weer ingebroken tijdens een transgressie,
die op de eerste fase de tweede f-ase van de oude zeeklei afzette.
De regressie die hierop volgde, deed het jongste stadium der oude
duinen ontstaan, terwijl tegelijkertijd de vorming van het oppervlakteveen begon (pl.m, 2000 v. Chr.).
Summary
AbouÇ the year 5000 b. C. (boreal) Western Holland consis
ted, in the main, of peat. The climate became milder and more
humid (atlanticum).
The sea-level was raised in consequence of the melting of the
inland ice, „ground-water peat" was formed.
About the year 4000 b. C. the influence of the sea became
noticeable and the sea deposited thick layers of sand, sandy clay,
and clay on to the peat, in consequence of which the latter got
strongly compressed (lower peat).
In the east the peat-growth continued and experienced the
influence of the brackish water.
About the year 3000 b. C. a shore-wall was formed, behind
which the first phase of the old blue sea-clay was deposited. At a
later inroad in consequence of a transgression of the sea the second
phase of the old blue sea-clay was deposited. At the next regression
the youngest old dunes were formed and the formation of the
upper peat commenced.
L i t e r a t u u r zie onder hoofdstuk 19.

138

19.

HET OPPERVLAKTEVEEN IN WEST-NEDERLAND
Upper Peat in Western Holland

door/by Ir J. Bennema
Omstreeks 1800 j. v. Chr., aan het begin van een nieuwe
klimaatsperiode, het zogenaamde Subboreaal, begon zich op de
oude zeeklei weer jong veen te vormen. Een verschijnsel dat zich
volgens Godwin (1945), een Engelse geograaf, overal rondom de
Noordzee voordeed. Bij ons vond het plaats achter de strandwallen.
In Engeland gebeurde hetzelfde echter ook op de zeeklei langs
onbeschermde kusten.
Godwin ziet de algemene oorzaak van deze verschijnselen in
een zeespiegeldaling, die reeds veel vroeger door Daly naar aan
leiding van verschijnselen op verschillende plaatsen der aarde, be
pleit was.
In Nederland wezen o.a. Umbgrove (1947), Muller en v.
Raadshoven (1947) erop, dat deze daling van de zeespiegel bij ons
ook de hoofdoorzaak van de veenvorming op de oude blauwe zee
klei moet zijn.
Op het mariene landschap groeiden eerst meest riet en biezen,
die echter reeds spoedig door andere planten werden vervangen.
Er ontstond dus achter de duinen opnieuw een uitgestrekte veen
gebied.
Het gebied ontving van verschillende kanten water en wel:
le rivierwater.
Dit werd door de grote rivieren, de Rijn en de Maas, aan
gevoerd. Via talrijke grotere en kleinere zijtakken van deze
rivieren stroomde het door het veengebied zeewaarts.
2e zeewater.
In de mondingsgebieden der grote rivieren mengden zich het
rivier- en zeewater, Waardoor daar brakke gebieden ontston
den. Ook wist de zee zich in latere tijden wel eens een weg
te banen door de oude duinenrijen en beïnvloedde zodoende
het achter de oude duinen liggende veenlandschap.
3e kwel en afvloeiend water van de hogere pleistocene gronden en
van de duinen.
4e regenwater.
De verdere ontwikkeling van de veenvegetatie na het stadium
van de rietgroei, was sterk afhankelijk van de waterhuishouding en
daardoor plaatselijk zeer verschillend.
Langs de Lek, de Waal, de Maas, de Oude Rijn, de Hollandse
IJsel en de Vecht ontstonden grote complexen moerasbossen, waarin
de els, de wilg en es de voornaamste rol speelden. Het veen, dat
door deze vegetatie ontstond, is bruin en sterk veraard, meestal is
het gemengd met kleinere of grotere hoeveelheden rivierklei.
Macroscopisch valt alleen het hout op.
Behalve de genoemde houtsoorten vindt men er ook vaak de
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Fig. 1. Veenkaart van West-Nederland
Fig. 1. Peat map of the Western
rivierkki
Netherlands
bosveen
1- river clay
klein zeggeveen
2. forest peat
rietbiezenveen
3. carex peat
veenmosveen
4. phragmites-scirpus peat
Pleistoceen zand
5. sphagnum peat
jonge duinen
6. pleistocene sand
oude duinen
7. young dunes
8. old dunes

eik in. We hebben de indruk, dat deze in een bepaald niveau voor
komt, dat zich op ongeveer 1 m beneden het maaiveld bevindt. Het
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zijn slechts oude bomen, die langzaam gegroeid zijn. De plaatselijke
bevolking en grondwerkers kennen de eik zeer goed, meest als
kienhout. Deze houtsoort is voor de grondwerkers zeer lastig, daar
hij zeer hard is, in tegenstelling tot al de andere soorten die in het
veen zacht worden en gemakkelijk met de schop kapot kunnen
worden gestoken. Tenslotte vindt men in kleinere hoeveelheden
ook nog wel andere houtsoorten, zoals b.v. zoete kers en iep.
In die gebieden waar de zee enige invloed had, bleef de riet
en biezengroei gehandhaafd. In het veentype, diat hierdoor ontstond
vallen, behalve de gelige wortelstokken van het riet, ook vaak de
knollen van de zeebies op. Ook buiten de riviermond-gebieden
wordt dit veentype soms gevonden. Een voorbeeld hiervan is het
gebied achter de oude duinen in Noordholland. Het voorkomen
van dit veen hier staat in verband met een zee-invloed vanuit de
hoek bij Beverwijk (zie hoofdstuk 22).
In de meeste gevallen ligt dit rietveen direct op de oude blauwe
zeeklei, soms ligt het echter bovenop mesotroof veen. Dit laatste
werd o.a. bij Monnikendam en ten noorden van Rotterdam ge
constateerd.
Buiten de bovengenoemde gebieden gingen de zeggen en blad
mossen al gauw een belangrijke rol spelen. In deze zeggen- en bladmossen-vegetaties kwamen ook allerlei andere planten voor, zoals
b.v. het waterdrieblad, varens en een enkele els. Deze meest rnesotrofe vegetaties handhaafden zich plaatselijk zeer lang. In de ge
bieden vlak achter de duinen en langs de hogere pleistocene
gronden bleven ze vrijwel tot aan het einde van de veengroei aan
wezig. Dat deze vegetaties hier niet door oligotrofe vegetaties
opgevolgd werden, is te wijten aan de voortdurende toevloed van
voedselrijk water van de hogere gronden.
Ook ten noorden van Edam komt een gebied voor, waar de
zeggen en de bladmossen tot vrijwel het einde der veengroei de
boventoon bleven voeren; wat hier de oorzaak is van het ontbreken
der oligotrofe vegetaties, is niet duidelijk.
Elders werden deze vegetaties meestal na kortere of langere
tijd vervangen door oligotrofe plantengezelschappen; hierin speelden
dan het veenmos, de dopheide, het wollegras en soms ook de struikheide de voornaamste rol. Van bepaalde centra uit, die het minst
onder invloed van zee, rivier of kwelwater stonden, breidden deze
oligotrofe vegetaties zich over het omliggende mesotrofe landschap
uit. In de oude centra kunnen we hierdoor dikke lagen oligotroof
veen aantreffen op dunne lagen mesotroof veen, verder van de
centra af zijn de rollen echter vaak omgekeerd.
Men stelt zich vaak voor, dat een dergelijk oligotroof veen
hoog boven het grondwater moet liggen. In de verlande plasjes, die
we tegenwoordig hier en daar in west Nederland nog aantreffen,
kunnen we echter duidelijk constateren, dat reeds een hoogteligging
van ongeveer 30 cm boven het grondwater voldoende is om hoog
veen te doen ontstaan. Het veenoppervlak drijft dan als het ware'
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op het reeds eerder gevormde veen. Een mooi voorbeeld vinden
we o.a. in het veentje van Katham bij Edam.
Het bovenste deel van het oppervlakteveen, wordt vaak ge
vormd door zogenaamd }ong~mosveen, dat meestal als grofbladig
veenmosveen is ontwikkeld. Dit veen ligt dan op een veentype, dat
oud mosveen genoemd kan worden. Het duidelijkst is het verschil
tussen oud en jong mosveen meestal in de centra van de oligotrofe
gebieden. ïn de randgebieden is het vaak moeilijk om onderscheid
te maken in oud en jong mosveen.
Het verschil tussen oud en jong mosveen hangt waarschijnlijk
samen met een verschil in klimaat; het jonge mosveen groeide in
een vochtiger klimaat dan het oude mosveen. De tijd van het jonge
mosveen, noemt men het Sub-atlanticum, terwijl het oude mosveen
in west Nederland waarschijnlijk in het Sub-boreaal en in oost
Nederland ook in het Atlanticum groeide.
In Holland en Utrecht hadden zich tenslotte verschillende
oligotrofe complexen ontwikkeld. Deze complexen zijn:
a) Het tegenwoordige Vechtplassengebied
b) Het gebied ten westen van Gouda
c) Een aantal gebieden ten noorden van de Oude Rijn
Buiten Holland en Utrecht vinden we nog grote oligotrofe
gebieden in Friesland-Overijsel en West-Brabant-Zeeland.
Deze oligotrofe gebieden werden in de loop der tijden nogal
aangetast; zo werden door zeeinbraken in het gebied van Castricum
enerzijds en door uitbreiding van het Flevomeer anderzijds vrij
grote gedeelten van het oude veen opgeruimd. In de plaats hier
van kw'am er toen rietveen, dit vinden we nu o.a. in de buurt van
Assendelft en bij Monnikendam. Soms ligt dit rietveen op mesotroof
of oligotroof veen, vaak ook is het mestotrofe en oligotrofe veen
volledig opgeruimd.
Grote gedeelten van het oppervlakteveen verdwenen door de
meervorming. Deze meervorming is een merkwaardig verschijnsel.
Enorme oppervlakten van het veen werden hierbij opgeruimd,
zonder dat er veel van over bleef. In het biologisch actieve water
der plassen werd alles omgezet en alleen wat meermolm bleef over.
Zo werd door de Haarlemmermeer ongeveer 200 millioen ton veen
opgeteerd.
Tegen het einde der veengroei werden grote oppervlakten van
het oppervlakteveen sterk door overstromingswater beïnvloed en
ontstond er vaak een dun zeggelaagje, dat via kleiig zeggeveen in
humeuze klei overging. Slechts kleine delen van het veengebied in
west-Nederland bestaan uit zuivere veenprofielen, meestal is er wel
een dunner of dikker kleilaagje ook aanwezig. Dit is een feit dat
voor de tuinbouw van grote betekenis is; de tuinbouw vraagt n.l.
in de eerste plaats veengronden zonder kleilaagjes.
Veel invloed op de tegenwoordige toestand hebben de ver
veningen gehad. Het vervenen werd bij voorkeur uitgeoefend in de
oligotrofe gebieden. In de eutrofe gebieden was het veen vaak iets
kleihoudend en daardoor te asrijk. Hierdoor vinden we op het
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Fig. 2.

Veenkaartje bij Ouderkerk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

60 cm klei op kleiig houtveen
45 cm klei op slibhoudend houtveen
iets slibhoudend houtveen
slibarm houtveen
berkenveen
± 50 cm veenmosveen op berk(zegge)veen
± 50 cm veenmosveen op zeggeveen
veenmosveen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

— 60 cm clay on clayey wood peat
45 cm clay on silty wtood peat
somewhat silty mood peat
wood peat without silt
hetula peat
± 50 cm sphagnum peat on betula-carex peat
— 50 cm sphagnum peat on carex peat
sphagnum peat

Fig. 2.

Peat map near Ouderkerk
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ogenblik niet veel terug van het oligotrofe veengebied in ZuidHolland en Utrecht. Het Vechtplassengebied, het gebied ten westen
van Gouda en grote gedeelten van de complexen ten noorden van
de Oude Rijn zijn volledig opgestookt.
Als voorbeeld van de overgang van het eutrofe bosveen- naar
het oligotrofe veenmossengebied willen we thans een veenkaartje
uit het gebied ten zuiden van Amsterdam geven.
De westgrens van het kaartje wordt gevormd door de Amstel.
De Amstel stond met de Oude Rijn en de Vecht in verbinding en
voerde kléine hoeveelheden Rijnwater af.
De Amstel heeft zo goed als geen klei afgezet, hier en daar
vinden we enkele volledige kleiprofielen. Wel is het bosveen vlak
langs de Amstel nogal slibrijk. Iets verder van de Amstel af wordt
dit langzamerhand slibarmer om daarna over te gaan in berkenzeggeveen, een mesotroof veentype. Deze berken-zeggeveenstrook
is hier oorspronkelijk 400 m breed geweest. In deze strook bevinden
zich een aantal natte slenken, waarin de berk ontbrak en de zeggen
de boventoon voerden.
Waarschijnlijk zorgden deze slenken voor de ontwatering van
het oligotrofe veengebied, dat zich ten westen van het gekarteerde
gebied uitstrekte en waarvan nog net een hoekje op de kaart te
zien is.
Tegen het einde van de veengroei werd het mesotrofe veen
gebied voor een deel nog overgroeid met een klein laagje oligotroof
veen. Later, waarschijnlijk reeds na de ontginning, werd het hele
gebied nog met een kleilaagje bedekt, dat op het bijgaande demon
stratie-kaartje verwaarloosd werd, maar dat voor de cultuur van
veel belang is en op een bodemkaartje natuurlijk niet mag ont
breken.
Gaan we na, waar deze klei in het algemeen het dikst is, dan
blijkt dit te zijn in vele 1 à
m brede stroken, die alle evenwijdig
lopen met de verkaveling. Vaak steken deze stroken als iets hogere
ruggetjes boven hun omgeving uit. Op sommige percelen liggen
deze stroken slechts een 10 m van elkaar.
Waarschijnlijk zijn deze kleiige strookjes afkomstig van oude
greppels, die tot het eerste ontginningsstadium behoorden. Later
raakten ze in onbruik en slibden vol met humeus kleiig materiaal.
Ook elders in Noord-Holland komen deze kleiige strookjes veel
voor.
Als voorbeeld van de overgang van rietveen naar hoogveen
willen we nu een kaartje behandelen van de Spieringhorner Polder.
Deze ligt pal ten westen van Amsterdam, tussen de weg HaarlemAmsterdam en de IJ-polders.
Aan de kant van het IJ vinden we hier een breed complex
rietveen. Oorspronkelijk zal hier waarschijnlijk ook mesotroof en
oligotroof veen gegroeid hebben; dit is echter later vervangen
door rietveen en door grof zeggeveen (een eutroof veentype).
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Meer naar het zuiden bleef het oude landschap gespaard en hier
vinden we nog de mesotrofe en oligotrofe veentypen terug.
Merkwaardig is dat op het rietveen plaatselijk weer een
laagje oligotroof veen aanwezig is, terwijl dan op dit oligotrofe
veen weer de klei ligt.
De opeenvolging van verdrinken van het oude veen, hetgeen
zich uit in het voorkomen van het rietveen, weer droogkomen van
het veen (vorming van oligotroof veen) en weer verdrinken (af
zetting van kleilaagje), komt ook in andere gebieden van Holland
wiel voor. Het is niet duidelijk of tussen deze verschijnselen op de
verschillende plaatsen in Holland verband bestaat of niet. Met
andere woorden we weten nog niet of we ze als locale verschijn
selen moeten opvatten of dat er sprake is van regionaal verschijnsel.
In het laatste geval zou dit regionaal verschijnsel dan verband
moeten houden met zeespiegelschommelingen.
Hierboven werd reeds gewezen op de vorming der meren. Bij
deze vorming werd aan de rand van de meren het veen kapot ge
slagen. Ook werd echter weer verslagen veen neergelegd. Een
indruk van wat er zich aan de rand van een meer alzo afspeelde,
kan bij de kartering van de Riekerpolder verkregen worden (Fig.
4). De Riekerpolder ligt ten zuid-westen van Amsterdam aan de

Fig. 3. Veenkaartje van de Spieringhornerpolder .
1. rietveen
2. grof zeggeveen
3. fijn zeggeveen
4. veenmosveen
5. overgroeiing met veenmosveen
6. klei
Fig. 3. Peat map of the Spieringhornerpolder
1. phragmites peat
2. carex peat (coarse)
3. carex peat (fine)
4. sphagnum peat
5. cover of sphagnum peat
6. clay
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noordrand van de Haarlemmermeer. Oorspronkelijk maakte dit ge
bied geheel deel uit van een groot oligotroof veencomplex. Een
groot gedeelte van dit oligotrofe veen treffen we ook nü nog aan;
bekend is het-hier vooral door de baanbrekende studie van mej. B.
Polak (1929). Dit veen werd waarschijnlijk in de Middeleeuwen in
cultuur gebracht, waarbij ook de reeds bij Ouderkerk beschreven
greppels voorkwamen naast brede sloten. Dit landschap werd van
de zijde van het Haarlemmermeer overstroomd. De gevolgen waren
velerlei. Op het hoogveen werd een kleilaagje afgezet, terwijl de
greppels en sloten eerst verder werden uitgeschuurd en daarna
gedeeltelijk dichtgroeiden en gedeeltelijk dichtslibden. Aan de
noordrand werden in later tijd nog vrij grote hoeveelheden ver
slagen veen afgezet.
Deze invloed van het Haarlemmermeer strekte zich voor
namelijk uit tot aan de tegenwoordige weg Slóten-Amsterdam, die
toen waarschijnlijk als dijk dienst deed. Een gedeelte van het voor
de dijk benodigde materiaal werd ten zuiden van de weg gewonnen.

SLOTEN
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Fig. 4.

Veenkaart van de Riekerpolder

1.
2.
3.
4.

verslagen veen
mengsel van zeggeveen en verslagen veen
veenmosveen niet zeggestrookjes
veenmosveen met dun zeggelaagje

1.
2.
3.
4.

washed off peat
carex peat with washed off peat
sphagnum peat uMth thin bands of carex peat
sphagnum peat <with thin layer of carex peat

Fig. 4.
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Peat map of the Riekerpolder

De hierdoor ontstane gaten groeiden en slibden later weer dicht.
Op het kleine kaartje, (fig. 5) wordt een perceel afgebeeld, dat
reeds in het behouden oligotrofe gebied ligt. Opvallend zijn hier
de stroken slibrijk zeggeveen, die op de plaatsen der oude greppels
te vinden zijn.
De hele Riekerpolder heeft veel last van verdroging en hobbe
ligheid. Dit is aan de ene kant te wijten aan het voorkomen van
de verschillende veentypen naast en door elkaar (zo scheuren de
zeggestroken meestal van het oligotrofe veen af), anderzijds is het
misschien ook te wijten aan de ligging bij de Haarlemmermeer. x)

Fig. 5.

Deel van een perceel in de Riekerpolder
zeggestroken in jong inosveen

1. slibrijk zeggeveen
2. jong mosveen
Fig. 5. Part of a plot in the Riekerpolder
bands of carex peat in young sphagnum peat
1. silty carex peat
2. young sphagnum peat

-1) De gegevens der Riekerpolder werden in samenwerking met Dr Ir W.
J. van Liere verkregen.
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Na de overstromingen heeft men het land in later tijden weer
opnieuw in cultuur genomen. De oüde sloten waren alle dicht
gegroeid en geslibd. Men legde dus opnieuw sloten aan. Vergelijkt
men nu de breedte van de sloten benoorden de weg Sloten-Amsterdam, met die in de Riekerpolder, dan blijken de laatste veel smaller
te zijn. Dit verschil verraadt ook nu nog, dat de Riekerpolder een
eigen historie heeft.
Summary
In western Holland the growth of upper peat on marine
landscape began about 1800 years b. C. Between the old dunes in
the west and the diluvial sand in the east an extensive peat area
came into being, the western part of which was a reed-vegetation.
The area received different kinds of water, viz.: 1. river-water
from the Meuse, Rhine, and their tributaries; 2. seawater in the
mouth-areas of the large rivers and afterwards also behind the
breaches, which came into existence in the old dunes; 3. ooze and
run-off water from the dunes and the Utrecht hill-ridge; 4. rain
water. The further peat-growth after the stage of the reed-growth
was greatly dependent on the water-condition and consequently
locally different.
In the river-water areas wood-peat came into being. In the
areas where the sea had influence, reed-growth was maintained.
Elsewhere sedge and leaf-moss vegetation sprang up. This vege
tation continued to be present in the areas behind the dunes and
along the Utrecht hill-ridge nearly till the end of the peat-growth.
This was also the case in the territory to the North of Edam.
Elsewhere this vegetation, however, was replaced by oligotrophic
plant companies. In this way the following bog peat complexes
originated:
a. The present pool area of the Vecht.
b. The territory to the West of Gouda.
c. A number of areas to the North of the Old Rhine.
Outside the provinces of Holland and Utrecht we still come
across the large oligotrophal areas in Friesland-Overijssel and
West-Brabant-Zeeland. Afterwards several areas were attacked
by the sea; here the peat was cleared away and also sometimes
replaced by eutrophic peat. Whole areas, too, were swept away
by lake formation. Towards the end of peat-growth most peat was
covered by a thinner or thicker layer of clay. Finally large tracts
of the peat area disappeared in consequence of peat-cutting, at
which it was especially oligotrophic peat that was selected to be
dug.
The various phenomena which are connected with these events
are further discussed by making use of a few detailed maps.
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DE VORMING DER DUINEN

(Speciaal bezien in verband met de onderzoekingen in de
Bloembollenstreek )
The Formation of the Dunes

door/by Ir K. van der Meer
Door de transgressie, die de oud-atlantische wadafzettingen
vormde, is ook het materiaal aangebracht, waaruit later de duinen
zijn ontstaan. Betreffende de herkomst van dit zand zijn we goed
ingelicht door onderzoekingen van Edelman (1933) en Baak
(1936), terwijl tevens het zee-onderzoek van Van Veen (1937)
verhelderend heeft gewerkt. Het zand moet worden beschouwd als
omgewerkt, plaatselijk reeds aanwezig materiaal, hoogstens over
een zeer geringe afstand getransporteerd. Het transport van zand
langs de kust in noordelijke richting is niet belangrijk geweest. In
dit verband is de sprong in het gehalte aan bepaalde zware mine
ralen in het duinzand bij Bergen kenmerkend. Ook bestudering van
de korrelgrootte-analyses leidt tot deze conclusie, doordat daarin
eveneens een grote sprong voorkomt bij Bergen, terwijl de monsters
uit de bloembollenstreek verschillen toonden, die, zij het tamelijk
gering, zeer grillig waren en niet in overeenstemming te brengen
met een stroming langs de kust in noordelijke richting.
Als basis van de duinen fungeerden strandwallen. Uit onder
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zoekingen van Timmermans (1939) is gebleken, dat deze kunnen
ontstaan door branding op de kust en niet door stroming langs de
kust. Voor de vorming van de duinen is het nodig, dat in de eerst
volgende regressie, het door de transgressie aangevoerde materiaal
ter beschikking komt. Door de windwerking op deze strandwal
ontstaan er duinen. Het verloop hiervan is door van Dieren ( 1934)
nagegaan.
Als oorzaak van de vorming van de meest oostelijke rij van
de oude duinen in de bloembollenstreek (die van Hillegom-LisseVoorhout) is de middenatlantische regressie (Muller en van Raadshoven, 1947) aan te wijzen. Deze regressie zou ongeveer 3500—
3000 j. v. Chr. zijn opgetreden. Archaeologisch wordt dit ongeveer
bevestigd door enkele mesolithische vondsten, die ruwweg ge
dateerd worden van 4000—2000 j. v. Chr. Hiermede is de ouder
dom'der binnenste duinen enigszins vastgesteld. Nieuwe gezichts
punten in verband met archaeologische vondsten zijn niet te ver
wachten, omdat deze duinenrij practisch geheel is afgegraven.
Bekijken wij deze duinenrij in verband met haar ligging in het
landschap, dan zien we aan de zuidelijke uitlopers hiervan, dat deze
zijn aangepast aan de Oude Rijn. In die tijd moet deze Rijnarm
daar ter plaatse als een belangrijke riviertak aanwezig zijn geweest.
Met de vorming van de meest oostelijke strandwal correspon
deert de vorming van de eerste phase van de oude blauwe zeeklei.
De duinen waren toen nog niet gevormd. Voor duinvorming is een
regressie nodig, terwijl strandwal en klei tijdens een transgressie
afgezet worden.
De hierboven genoemde duinenrij heeft geruimè tijd als zee
wering dienst gedaan, wat blijkt uit de brandingszone in de onder
grond aan de westkant van deze duinenrij.
Deze duinenrij is op te vatten als de eerste phase van het oude
duinlandschap. Tussen deze eerste phase en de tweede phase ligt
een periode van ruim duizend jaar. Een niet nader te definiëren
transgressie heeft materiaal aangevoerd, waarna tijdens de subboreale regressie van circa 1800 v. Chr. de tweede phase van de
oude duinen kon ontstaan (Umbgrove, 1947). Ditzelfde tijdstip
geeft het begin van de vorming van het oppervlakteveen in
Holland-Utrecht aan (zie Bennema in hoofdstuk; 19).
Tot deze tweede periode behoort de duinrug van Noordwijkerhout-Noordwjjk. Ook hier hebben we een goede datering: de voor
een belangrijk gedeelte geplaneerde duinen hebben als. oudste
archaeologisch materiaal vroege bronstijd van ongeveer 1500-1000
j. v. Chr. opgeleverd. Aangezien de duinen van oudsher een ideaal
oord voor bewoning zijn geweest, vergeleken met de omgeving,
kunnen we deze datering als juist aannemen.
Ook deze duinenrij is aangepast aan de Oude Rijn. Morpho
logisch is deze rij moeilijk te bestuderen, omdat een belangrijk
gedeelte overstoven is door het jonge duinlandschap.
Overeenkomstig de eerste phase is de tweede phase der oude
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duinen te correleren met een tweede periode in de oude blauwe
zeeklei.
In de loop van het Sub-boreaal bestond er een groot verschil
in ontwikkeling tussen de duinrug van Lisse en die van Noordwijkerhout. De eerstgenoemde moet sterk gegroeid zijn geweest
en is zeer weinig verstoven. De tweede echter is zeer sterk door
de wind vervormd. Deze verstuiving heeft plaatsgevonden over
het veen heen, zodat we het begin van de vorming der strand
vlaktevenen gelijk kunnen stellen aan die van het HollandsUtrechtse oppervlakteveen achter de duinen. In de sterk verstoven
rug worden verschillende vegetatie- en bewoningshorizonten aan
getroffen, op uiteenlopende hoogten, zodat geconstateerd kan
worden, dat in bepaalde perioden de verstuiving zeer sterk was,
terwijl er in andere tijden zo goed als geen windwerking plaats had.
Aan het einde van het Sub-boreaal, in het begin van het Subatlanticum, zijn zee-invloeden in het mondingsgebied van de Oude
Rijn merkbaar. Deze invloeden komen overeen met de door van
Liere (1948) beschreven feiten. Hoewel we moeten aannemen, dat
door de transgressie van ongeveer 300 n. Chr. grote hoeveelheden
zand verwerkt zijn, trad bij de hierop volgende regressie geen
duinvorming op. Dit blijkt later pas het geval te zijn.
In Zeeland is door Bennema en schrijver geconstateerd, dat
er eind 9e eeuw een transgressie moet zijn geweest, waardoor de
z.g. jonge ruggen werden gevormd. Holwerda (1930) vermeldt,,
dat de Rijnmond bij Katwijk tot 863 n. Chr. door de Noormannen
gebruikt is en dat na dat jaar grote vloeden zijn opgetreden. Deze
vloeden zijn te correleren met de transgressie, waardoor de jonge
ruggen zijn gevormd. Deze ruggen zijn niet volledig verland, als
gevolg van een regressie (ongeveer 1000.—1100 n. ehr.), die de
oorzaak van de vorming van de jonge duinen is geweest. Ook de
afzettingen in de Rijnmond bij Katwijk vertonen dit beeld van
onvolledige verlanding. Evenals in Zeeland is de beginnende duin
vorming hier de oorzaak geweest, dat de zee geen toegang meer
kreeg tot het land. Door deze vorming is de mond der Rijn bij
Katwijk verzand en hebben de duinen zich daar ter plaatse ont
wikkeld en bleef de Rijnmond tot heden gesloten.
Summary
In Holland we make a distinction between old dunes and
young dunes. The origin of the old dunes may again be divided
into two periods, viz. the first during the regression in the MidAtlanticum (it 3000 b. C.) and the second in the sub-Boreal
(± 1800 b. C.).
The material for the dunes had been tossed up by the surf
into beach-walls during preceding periods of transgression.
The sand has not been carried from far to the south, but was
present in the vicinity on the bottom of the sea.
During the transgressions the old sea-clay was deposited inside
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the beach-walls, at which two periods may also be distinguished.
At this time the Rhine near Katwijk was still an important river.
The young dunes were not formed until 1000 a. C. and at the
time the mouth of the Rhine silted up. Before there had again been
a period of high sea-water (±900).
L i t e r a t u u r : zie onder hoofdstuk 19.

21.

BODEMKARTERING VAN GEESTMERAMBACHT
Soil Survey o[ Geestmerambacht

«

door/by Ir P. du Burck
Inleiding
Geestmerambacht is het ten n. van Alkmaar gelegen gebied,
dat algemeen bekend is om de teelt van grove tuinbouwproducten
(kool, vroege aardappelen, uien enz.). Het gebied vormt een water
staatkundige eenheid, w1elke zich uitstrekt vanaf Oudorp in het z.
tot St. Maarten in het n., terwijl de w. grens voor een belangrijk
deel gevormd wordt door het Noordhollands Kanaal en de ooste
lijke o.a. door de polder Heerhugowaard. De gemeente Langedijk
vormt het tuinbouwcentrum van deze streek.
De omstandigheden waaronder de cultuur der grove tuinbouw
producten wordt uitgeoefend, laten veel te wensen over en bij de
laatste economische crisis wören het dan ook in de eerste plaats
de ongunstige bedrijfsuitkomsten in dit gebied, die aanleiding heb
ben gegeven tot het verstrekken van steun van overheidswege aan
de tuinbouw. Die ongunstige toestand is aan verschillende factoren
te wijten, in de eerste plaats van cultuur- en bedrijfstechnische aard,
waaronder een zéér ongelukkige verkaveling. Het land is door een
uitgebreid stelsel van grotendeels brede sloten in een zeer groot
aantal betrekkelijk kleine brokstukken, akkers, versnipperd, waarbij
het gebied arm is aan verkeerswegen. Ziekten en plagen in het
gewas hebben bovendien herhaaldelijk minder goede bedrijfsresul
taten en zelfs misoogsten opgeleverd. Hierbij speelt ook de grond
zonder twijfel een rol. Verder ziet men het verschijnsel dat de
prijzen van de grove tuinbouwproducten vaak laag zijn; niet slechts
in de crisisjaren, doch ook in andere perioden, zoals die na de
laatste oorlog. Dit verschijnsel ontstaat o.i. niet alleen door de
moeilijkheden bij de export, waarop de tuinbouw is aangewezen,
maar ook door de eenzijdigheid van de cultuur, waardoor grote
quanta van een bepaald product op de markt verschijnen. Deze
cultuurwijze hangt weer samen met de bedrijfstechnische omstan
digheden, waaronder moet worden gewerkt en de bodemgesteld
heid, die meer verscheidenheid in het gewassensortiment in de weg
staat.
Het feit, dat Geestmerambacht behoort tot die streken, welke
economisch-technisch gezien te wensen overlaten en ook spoedig
voor financiële steun van overheidswege in aanmerking komen, is
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voor de overheid aanleiding geweest, meer aandacht aan dit gebied
te besteden, In dit licht dient te worden gezien de opdracht een
bodemkartering van het gebied te doen uitvoeren om een basis
voor mogelijke verdere plannen te verkrijgen.
Het werk is sedert Mei 1948 aan de gang en het is de be
doeling iets over de bodemkundige gesteldheid mede te delen, voor
zover de! resultaten die tot dusverre zijn verkregen in het zuidelijk
en middengedeelte van het gebied ons hiertoe in staat stellen.
Waterstaatkundige ontwikkeling
Uit het oudheidkundig onderzoek en uit de geschiedenis van
de kop van Noord-Holland blijkt, dat vroeger veel land door het
opdringen van de zee onbewoonbaar is geworden en dat men al
vroeg maatregelen heeft moeten nemen om zich tegen de invloed
van de zee, die zich vooral uit n. en n.w. richting deed gelden, te
beschermen. Buiten het Geestmerambacht (o.a. bij Schagen) zijn
het verschillende kleine terpen die hiervan getuigen, in het gebied
zelf wijst de aanleg van verschillende dijken daarop. In het n.w.
is het West-Friese zeedijk, die op de kaart van Dr A. A. Beekman
(1917) — welke een reconstructie is van de toestand in 1300 —
wordt aangegeven, doch die reeds geruime tijd tevoren moet zijn
aangelegd. Aan de w. zijde zet deze zich voort als Rekerdijk, aan
gelegd langs de Rekere, een oude zeearm van de Zijpe, die onge
veer ter plaatse van het tegenwoordige Noordhollands Kanaal, tot
Alkmaar liep. Aan de oostzijde beveiligde de Oosterdijk het Geest
merambacht tegen het water van de Waard.
O.a. uit de verschillende Wielen bij de dijk in het n. blijkt,
dat deze meermalen is doorgebroken. Hadden de dijken oorspron
kelijk in de eerste plaats een waterkerende functie, in jongere tijd
dienden ze ook om de ingesloten gronden een gunstig waterpeil
te geven (tegenwoordig 1.40 m —N.A.P.). In Geestmerambacht
liggen nog een groot aantal kleinere en grotere droogmakerijen
met een afzonderlijk peil, die gevormd zijn uit vroegere meren.
GEOLOGISCH EN LANDSCHAPPELIJK KARAKTER

Volgens de Geologische kaart van Dr P. Tesch komt vanaf
Oudorp tot St. Paneras een afzetting van oud duinzand voor. Het
is een lage rug, die zich op lager niveau voortzet als strandvlakte,
welke de basis is, waarop jongere lagen zijn afgezet. Oostelijk en
noordelijk van de rug of geest is op het zand een veenlaag gevormd.
Ten westen en noorden ervan komt jonge zeeklei voor. De klei ligt
in het zuiden op zand van de strandvlakte, in het noorden gedeel
telijk op jong zeezand en bij St. Paneras en Broek op het genoemde
veen. Veen komt op beperkte schaal op nog enkele andere plaatsen
voor.
Oostelijk van de rug Oudorp-St. Paneras ligt de Westbeverkoog, een veenpolder, laag gelegen, met onderbemaling en voor
namelijk als grasland in gebruik.
Westelijk en noordelijk van St. Paneras ligt een gebied van
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zavel- en kleigronden met het uitgebreide slotenstelsel, waarover
reeds werd gesproken en dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor
de teelt van grove tuinbouwgewassen (zie luchtfoto t.o. p. 156).
De „meren" zijn dus de laagst gelegen gronden. Het maaiveld
ligt in het algemeen beneden G.A.P. 1). Buiten de meren liggen
gronden van uiteenlopende hoogte, doch in het algemeen lager dna
de genoemde geest. In het algemeen zal men hier spreken van
„hoog" land, wanneer dit minstens 1 m uit het water ligt. Percelen,
die circa 1.50 m of meer uit het water liggen, komen in het tot
dusverre gekarteerde gebied slechts op enkele plaatsen voor.
De hogere ligging is ten dele toe te schrijven aan het op
brengen van specie uit de gegraven sloten en het opbaggeren (d.i.
het ophalen van bagger uit de sloten en uitspreiden over het land).
Dit baggeren is in de vorige eeuw, voor men de kunstmest kende,
bij wijze van bemesting op grote schaal toegepast. Later, in tijden
vàn schaarste aan kunstmeststoffen (gedurende en na beide wereld
oorlogen) eveneens, doch ook wel onder normale omstandigheden,
vooral voor z.g. plantenbanen, stukken land waar koolplanten

Fig. 1. Schets van de bodemkaart van een deel van Geestmerambacht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pikgrond
delgrond
lichte grofzandige zavel op pikgrond
opgebaggerde klei > 50 cm op pikgrond
opgebaggerde klei < 50 cm op pikgrond
meergrond, fijnzandige zavel
meergrond, grof zand
meergrond, grofzandige lichte zavel
meergrond, grofzandige zavel met slappe kleilagen
duinzand
hogere stroomafzetting
veenwoudgrond
grof zand in de ondergrond binnen 100 cm
stroombedding

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

Sketch of a soil map of a part of Geestmerambacht (north of Alkmaar)
heavy sticky clay soil
valley clay soil
coarse sandy clay, on 1
dredged clay > 50 cm, on 1
dredged clay < 50 cm, on 1
lake bottom soil, fine sandy clay
lake bottom soil coarse sand
lake bottom soil, coarse sandy clay
lake bottom soil, coarse sandy clay 'with layers of mellow clay
dune sand
higher river deposit
fen wood soil
coarse sand in the subsoil above 100 cm
streambed
1)

Geestmerambachtpeil.
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wiorden opgekweekt. Dit wordt gedaan in verband met de gunstige
resultaten, die hiermee op opgebaggerde grond worden verkregen.
Terwijl het oostelijk gedeelte van het Ambacht gekenmerkt
is door rechthoekige percelering, toe te schrijven aan het kunst
matig vormen van akkers, merkt men in andere delen vaak een
gebogen verloop van de sloten op, hoewel ook hier, blijkens de
rechte vaarten, de invloed van de mens zich heeft doen gelden.
Hoewel de opbaggering in dit gedeelte veel minder sterk is geweest
dan in het oosten liggen de gronden hier toch niet zelden vrij hoög.
In het Ambacht komen naast de meergronden nog plassen en
lage gronden voor, z.g. ,,dellen" (Zuiderdel, Heinskens' Del e.a.).
In verband hiermee hebben we bepaalde lagere gronden „delgronden" genoemd.
BODEMKUNDIG OVERZICHT

De kartering heeft grotendeels niet in detail plaats gevonden,
zodat een vergaande indeling niet is gemaakt. Een onderscheiding
volgens hoofdlijnen heeft tot dusverre geleid tot de volgende
bodemseries (zie kaartje, fig. 1):
1.
2.
3.
4.

pik (of knik-) gronden
5. duinzandgronden
delgronden
6. hogere stroomafzettingen
opgebaggerde gronden
7. gebroken gronden
meergronden
8. veen-woudgronden
Hieronder volgt een nadere beschrijving van deze gronden,
waarbij zij opgemerkt, dat het kaartje een enigermate vereen
voudigde voorstelling geeft van de onderscheiden typen (fig. 1).
Allereerst willen we wijzen op het verband met de Geologische
Kaart: de gronden onder 5 stellen het oud duinzand voor, serie 8
valt onder het laagveen, de overige series behoren tot de jonge
zeeklei.
1.

Pihgroriden

Bij deze gronden bestaat de bovengrond uit stugge moeilijk
te bewerken kalkarme klei (pik- of kniklaag; foto 2 t.o. p. 157).
Verdere bijzonderheden zijn, dat de; klei in het algemeen grauw
grijs van kleur, vrij sterk roestig en naar onderen niet zelden blauwig-zwart gevlekt of geaderd is; in de omgeving van St. Paneras,
waar de pikklei op veen voorkomt, is ze vaak donker getint (toe te
schrijven aan een hoog gehalte organische stof) en wat minder
zwaar. De laag is in het onderzochte gebied veelal niet dikker dan
pl.m. 75 cm en de ondergrens vindt men binnen 1 m onder het maai
veld. Bij de uitgesproken pikgrond is er weinig teeltaarde en deze is
zeer zwaar, tenzij enige opbaggering met lichtere grond heeft plaats
gevonden. Een opvallend verschijnsel is, dat de piklagen vaak
het sterkst ontwikkeld zijn bij de hoogste gronden. Dit staat, zoals
we nog zullen zien, in verband met hun wijze van vorming.
Waar de ondergrond niet uit veen bestaat, vindt men toch
veelal onder de piklaag een donker, humeus laagje; dit en het
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Foto I. Luchtfoto van het tuinbouwgebied bij St. Paneras.
Photograph No. i. Aerial photograph of the horticultural district near St. Paneras

Foto 2. Profiel in een pikgrond.
Photograph No. 2. Profile in heavy clay soil ('pik' soil).

veen vormen de overgang naar een ondergrond van uiteen
lopende zwaarte; deze bestaat in het zuiden uit vrij grof zand
(van de strandvlakte), op andere plaatsen uit lichte zavel tot klei
welke laatste niet zelden rijk is aan plantenresten. Deze onder
grond is veelal goed kalkhoudend.
2.

Delgronden
Deze zijn laag gelegen (del = laagte), maar hebben in tegen
stelling tot de nog lagere meergronden in het algemeen geen onder
bemaling.
De samenstelling van de grond wisselt van lichte zavel tot
zware klei; er komen ook delgronden voor met een licht profiel en
een zwaar dek,* verder zware met een lichter kleidek. De boven
grond is vaak vrij donker van kleur door humusophoping, toe te
schrijven aan de drassige toestand, waarin het terrein zich heeft
bevonden. Behalve de humeuze bovengrond is het profiel goed
koolzure kalk houdend.
3.

Opgebaggerde gronden
Hiertoe worden gerekend die gronden, waarbij een duidelijke
opbaggeringslaag (pl.m. 50 cm) voorkomt. Ze zijn te onder
scheiden in twee categorieën, de eerste waarbij pikhoudende
grond, de tweede waarbij pikloze del- of veen-woudgrond kunst
matig is opgehoogd.
De aard van de bagger beïnvloedt uiteraard de hoedanigheid
van de bovengrond. Tussen St. Paneras en Broek, waar het klei
dek voorkomt op veen en zand, is een bouwvoor verkregen van
vrij goed humushoudende lichte zavel (tot 25 % slib), die voor
de teelt van vroege gewassen (in het bijzonder vroege aard
appelen) uitstekend geschikt is gebleken. Op andere plaatsen
evenwel vindt men, in verband met de zwaardere ondergrond,
deze lichte zavelbovengrond niet.
De bouwvoor is in het algemeen goed van koolzure kalk
voorzien, wat toe te schrijven is aan de kalkrijkdom van de onder
grond.
4. De meergronden
zijn het laagst gelegen en daarom onderbemalen. Ze zijn voor een
groot deel licht tot vrij licht van samenstelling. De teeltaardelaag
is vaak niet zeer dik, maar goed humushoudend, evenals bij de
delgronden. Het profiel is meestal in zijn geheel rijk aan koolzure
kalk.
Er komen echter belangrijke verschillen voor. In de Daalmeer
en Vronermeer bijv. liggen vrij grofkorrelige zandgronden, elders
vindt men lichte en zware zavels, terwijl in een groot gedeelte
van de Daalmeer het profiel bestaat uit lagen en laagjes slappe
ilei met veel plantenresten afgewisseld door grofzandige laagjes,
waarbij een lichter en een zwaarder type zijn te onderscheiden.
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5. De duinzandgronden
bestaan uit tamelijk grof zand; de bovengrond is kalkarm en niet
rijk aan humus. Deze gronden zijn voor een groot gedeelte afge
graven om ze voor de teelt, in het bijzonder van tuinbouwgewassen, beter geschikt te maken. Opmerkelijk is, dat ook bij
de hoger gelegen terreinen soms van bagger gebruik is gemaakt,
klaarblijkelijk met het doel de vruchtbaarheid te verhogen.
Hogere stroomafzettingen
Op een aantal plaatsen worden tamelijk hooggelegen, fijnzandige zavelafzettingen aangetroffen, die op grond van hun
hoogteligging niet tot del- of meergronden zijn gerekend, hoewel
hun samenstelling er wel enigszins mee overeenkomt. Ze komen
voor als lagere oeverwallen en soms kan men de vroegere stroombedding nog duidelijk Waarnemen. Het materiaal is rijk aan kool
zure kalk.
6.

7.

Gebroken gronden
Op de overgang van de duinzandgronden naar de kleigron
den komen vooral door de verplaatsing van het duinzand ge
mengde afzettingen voor. Er zijn enkele onderscheidingen
gemaakt, al naar mate, waarin de afzonderlijke componenten tot
de vorming van het profiel hebben bijgedragen. Deze gronden
vallen buiten het gebied van de tekening.
8. De veen-woudgronden
bezitten een profiel dat bestaat uit veen (voornamelijk gevormd
uit een riet-zeggevegetatie, maar waarin ook boomresten zijn
gevonden), afgedekt door een dunne pikkleilaag (tot pl.m. 25
cm) of een meer zavelige laag, die gevormd is uit de afdekkende
klei en stuifzand (vermoedelijk van de geest afkomstig). De
bovengrond is vaak door een vrij hoog humusgehalte donker van
kleur. De gronden zijn kalkarm.
Vorming van bodem en landschap
De oudste afzetting in het gekarteerde gebied wordt gevormd
door de oude duinen. 'Deze vormlen o.a. een zuiid-noord verlopende
lage landrug (met aan de o. zijde enkele meestal in ongeveer n.o.
richting gaande, smalle en lage aftakkingen), wjaarvan de duin
zandgronden bij St. Paneras het n. deel vormen. De rug is op te
vatten als een tamelijk ver landinwaarts gelegen gedeelte van een
oude strandwal.
Zoals reeds vermeld, zijn naar het w. en n„ waar de rug zich
ajs lager gelegen strandvlakte voortzet, daarop klei en zavel af
gezet. Gedeeltelijk en voornamelijk in het z., is het een pikkteidek,
dat hier vaak onmiddellijk op het- vrij grofkorrelige materiaal van
de strandvlakte voorkomt, maar naar het n. volgt onder de pikklei kalkhoudende zavel of klei, terwijl het zand zo diep ligt dat
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het in het algemeen niet meer wordt aangeboord. Een kenmerk
van de pikkleiprofielen is een donkere humeuze (soms venige)
band als overgang van de pikkleilaag naar de ondergrond (fig.
3). Op een plaats nabij de grens van de gemeenten Koedijk en
Oudkarpsel zijn daarin door ons aardewerkscherven gevonden,
die volgens Dr P. J. R. Modderman van Fries-Bataafse oorsprong
zijn. De band is daar ter plaatse blijkbaar een oude woonlaag en
we moeten dus aannemen, dat deze het oppervlak was van een
in Romeinse tijd bewoonbare kwelder en dat de pikklei een jonge
zeekleiafzetting is van na plm. 300 na Chr. Het oppervlak van die
oude kwelder vertoont veelal geen belangrijke reliefverschillen en
het materiaal is dus vrij gelijkmatig afgezet.
Het pikkleidek vertoont merkwaardigheden; het meest op
vallende verschijnsel is wel, dat het op vele plaatsen onderbroken
is door lager gelegen pikloze gebieden. Deze verlopen als onregel
matige banen, vaak ter weerszijden van een kromme sloot, terwijl
daarnaast verwijdingen voorkomen, enerzijds „dellen" *— vroeger
en ook thans nog ten dele moerassige plaatsen (of plassen) —
anderzijds de „meren" (nu drooggemaakt), die nog wijder en
dieper zijn. De eerste hebben we gegroepeerd bij de del-, de laatste
bij de meergronden. De algemene gesteldheid van het terrein en
de verschijnselen, die de profielen te zien geven, wijzen er op, dat
deze lagere, pikloze gebieden, althans voor een deel zijn gevormd
door de eroderende werking van stromend water, waardoor het
kleidek is-verdwenen. Dit is vooral duidelijk op plaatsen, waar
iets hoger gelegen plekken (of lage ruggen) voorkomen, die als
resten van een vroeger uitgebreider kleidek zijn te beschouwen.
De overgang van de lage grond naar de hogere pikgrond is in
het algemeen geleidelijk. Vaak treft men op de overgangen vrij
zware klei aan, maar deze is min of meer kalkhoudend (w;at hier
wijst op secundaire invloed van stromend water) en van de eigen
lijke pikklei is niet meer te spreken.
De kromme sloten, die vaak door de delgrondstroken ver
lopen, zijn te beschouwen als oude beddingen van de stromen, die
vroeger tot de vorming van deze gronden aanleiding hebben ge
geven, hoewtel ze later door de mens zijn verdiept en verbreed.
Bij de meren, als wijdere pikloze gebieden, is van een stroom
verloop echter veelal weinig te bemerken (bijv. de Daalmeer).
Naast de genoemde oorzaak, waardoor het pikkleidek ont
breekt of weinig, is ontwikkeld, is een andere aan te nemen. Op
merkelijk is namelijk, dat onder Koedijk en w. van St. Paneras
de pikkleilagen een aanzienlijke dikte hebben (tot ca. 75 cm),
terwijl ze in het z.o. (in de Westbeverkoog en bij Broek) in het
algemeen dun zijn of zelfs geheel ontbreken. In het w. komt daarbij
het pikkleioppervlak tot ca. 1 m boven G.A.P, in het o. niet boven
dit peil In het laatste gedeelte van het Geestmerambacht, waar
zeer algemeen veen voorkomt, is het mogelijk, dat het oorspronke
lijk oppervlak van het veen te hoog was gelegen voor de afzetting
van een dikke pikkleilaag, hoewel de geringe ontwikkeling van
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het kleidek boven dit niveau op sommige plaatsen in de Westbeverkoog, waar zand oppervlakkig voorkomt en het veen ontbreekt,
deze veronderstelling niet bevestigt. Dit wijst er o.i. op, dat in het
o. de aanvoer van slib door de grotere afstand tot het toevoergebied
(waarschijnlijk in het w. en n. gelegen, waarbij ook de Rekere
nog een rol gespeeld kan hebben) geringer is geweest; het is
mogelijk, dat de vegetatie hierbij ook van invloed is geweest. De
donkere kleur van de klei wijst verder op terugtrekken van de zee
waardoor weer begroeiing mogelijk was.
Men krijgt soms een duidelijke aanwijzing dat er bepaalde
banen zijn, waarlangs het materiaal van de pikklei is aangevoerd.
Zo worden langs oude kreken niet zelden (vooral bij Koedijk) laag
jes kalkhoudende lichte stroomzavel in de pikklei gevonden; deze
„oeverwalachtige" afzettingen wijzen er op, dat een kreek in de
nabijheid heeft gestroomd en dit materiaal heeft afgezet. Waar
schijnlijk is het dezelfde als de tegenwoordige, die voor de erosiephase dus al bestond. De gelaagdheid wijst op een wisselende
invloed en een zich verplaatsen der stroompjes, terwijl deze zich
tenslotte tijdens de erosiephase tot bredere delstroken hebben uit
gebreid.
Het karakter van de dalgronden loopt vrij sterk uiteen. Niet
zelden bestaan ze uit licht materiaal, terwijl horizontaal afgezette
laagjes verslagen plantaardig materiaal, die men in profielkuilen
goed kan waarnemen, duidelijk op stroominvloed wijzen. Maar de
aanvoer is betrekkelijk gering geweest, zodat deze gronden lager
liggen dan de omgeving. Deze stromen hebben dan ook meer het
karakter van erosiebanen. die ook een deel van het kleidek in de
omgeving hebben aangetast. Wel is meermalen langs de rand van
de pik waar deze dun is, een dunne laag zavel daarop afgezet,
maar slechts plaatselijk is te spreken van een lage oeverwal (op
de kaart als „hogere stroomafzetting" aangegeven).
Behalve deze delgronden, komen zwaardere gronden voor.
Zij zijn op te vatten als ontstaan door oppervlakkige verspoeling
van het oorspronkelijk kleidek, waardoor de ondergrond, die ter
plaatse uit klei bestaat, aan het oppervlak is gekomen. Op dezelfde
wijze kan op plaatsen w&ar de ondergrond zavelig is, een lichtere
bodem ontstaan, maar deze is moeilijk van het eerstgenoemde type
te onderscheiden. Ook kan alleen de bovengrond uit klei bestaan.
De waarnemingen wijzen er op dat de klei secundair afgezet
en van het verslagen pikkleidek afkomstig kan zijn. Op het bij
gaande kaartje, dat een vereenvoudigde voorstelling geeft, zijn de
hier genoemde verschillen echter niet aangegeven.
Door de mens zijn de lagere del-, maar ook pikgronden op
gehoogd, waarbij materiaal uit de ondergrond op het landopper
vlak is gebracht. Deze gronden zijn op het kaartje aangegeven,
waarbij onderscheid is gemaakt naar de aard van het materiaal
waaruit de bovenlaag bestaat.
De meergronden vertonen in tegenstelling met vele delgronden,
zoals reeds werd opgemerkt, meestal geen duidelijk stroomverloop.
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Bij het meertje de Mare (niet geheel op de tekening) met enigs
zins langwerpige vormen is dit nog enigermate het geval. Zijn
bodem bestaat hoofdzakelijk uit fijnzandige zavel, welke plaatse
lijk als zwakke oeverwal en langs een oude stroombedding voor
komt, hoewel het uiteraard als meergrond een lage afzetting is.
De Daalmeergronden lopen vrij sterk uiteen. In een gedeelte
treft men een vrij zware afzetting aan, bestaande uit lagen en
laagjes slappe klei, die rijk zijn aan plantenresten, afgewisseld
met vrij grof zand (no. 9 op het kaartje). Daarnaast gronden met
een zandprofiel (tamelijk grof), die zelfs kunnen stuiven (no. 17).
Voorts nog een overgangstype (no. 8). De zandgronden zijn te
beschouwen als gedeelten van een (zandige) strandvlakte, de
klei in de andere profielen, is waarschijnlijk afkomstig van het
vroegere kleidek, dat verplaatst en weer secundair is afgezet. De
slappe hoedanigheid van het materiaal is wel een factor geweest
waardoor een dergelijk wijd gebied kon ontstaan, terwijl veen,
dat we op een enkele plaats in een vrij dikke laag aantroffen, ook
nog een rol kan hebben gespeeld.
De veen-woudgronden zijn in analogie met de door van Liere
(1948) gebezigde term „woudgronden" voor gronden in het zee
kleigebied waar bos gegroeid heeft, gekozen, omdat er i.v.m. de
donkere kleur van de klei-houdende bovengrond, eveneens een
aanwijziging voor het oorspronkelijk voorkomen van deze vege
tatie bestaat. Doch omdat de kleilaag dun is en op veen rust, is
genoemde term gebruikt. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat
men in deze omgeving ook verschillende woudnamen aantreft
(Zuid- en Noordscharwoude en namen van percelen ten o. van
Broek).
Wanneer we het veen, dat in het z.o. gedeelte van het Geestmerambacht voorkomt, in w. richting vervolgen, blijkt dat het
vaak vrij plotseling afgebroken is. Dit is bij St. Paneras het geval,
w,aar het ten o. van de duinrug algemeen, maar ten w. ervan niet
meer voorkomt; maar ook ten n. van dit dorp, waar het zand
niet meer aan de oppervlakte komt. Hier bleek ten o. van een
laag ruggetje (als voortzetting van de hogere geest te beschou
wen) een veenlaag van enkele dm dikte voor te komen, terwijl
ten w. ervan en op korte afstand van de vorige plaats, op gelijk
niveau klei en zavel waren afgezet. Het veen was hier waar
schijnlijk weggespoeld door stromingen uit het w., waarbij het
zandruggetje het veen ten o. ervan heeft beschermd. Op sommige
plaatsen ziet men ook dat vóór de afzetting van het jongste zeekleidek (de pikklei) op het! veen nog andere klei is afgezet, waar
uit blijkt, dat het veen reeds vroeger overstroomd is geweest.
Uit deze korte schets blijkt, dat er een belangrijk verschil
bestaat tussen de bodemopbouw in dit gebied en het z. deel van de
provincie N. Holland, waar zoals in de Beemster de oude zeeklei
aanmerkelijk dieper ligt (enkele meters —N.A.P.) dan de kleizavel in het Geestmerambacht (pl.m. 1.50—2 m —N.A.P. ), terwijl
de oude zeeklei is afgezet voor de vorming van een dik veen-
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pakket. De afzettingen in het Geestmerambacht beschouwen we
daarom als jonger dan die van de Beemsterklei,
Op het bodemverschil tussen W. Friesland en het z. deel
van de provincie is ook reeds gewezen door Edelman en Oosting
(1941), waarbij de mening werd uitgeproken, dat het oude duin
landschap zich ten n. van St. Paneras niet zou hebben voortgezet,
waardoor het verschil zou zijn te verklaren. De geoloog Dr P.
Tesch was van mening, dat het oude duinlandschap in het n. wel
aanwezig is geweest. Door de groter wordende capaciteit van
het Nauw van Calais en de krachtiger stromingen is de kust echter
afgenomen en kon de zee binnendringen. Door v. Frijtag Drabbe
(1948) is aan de hand van luchtfoto's gewezen op het verloop
van de zandafzettingen in dit gebied, waaruit hij de conclusie
trok, dat deze het gevolg was van doorbraken van enkele parallel
verlopende strandwallen.
Zo is dus de algemene opvatting, dat de kust in het n. niet
steeds een volledige afsluiting van het achterliggende gebied heeft
gevormd. O.i. moet ook het voorkomen van de klei- en zaveiafzettingen in het Geestmerambacht worden toegeschreven aan
de onderbroken toestand van het oude duinlandschap in voorRomeinse tijd. Gedurende deze periode moet de kust echter weer
beter gesloten zijn geweest, zpdat bewoning van de kwelder
mogelijk was.
Na de periode van de afzetting van de pikklei is, vermoedelijk
als gevolg van de rijzing van zeespiegel en nieuwe overstromingen,
een verspoelingsproces ingetreden, waardoor het recente land
schap met de meren en poelen is ontstaan. De toestroming heeft
waarschijnlijk vooral uit n. richtingen plaats gehad.
Volgens onderzoek van Braat (1947) is het land in het n. in
de 9e en volgende eeuwen overstroomd. Scherven uit de Karo
lingische tijd in de Diepsmeer gevonden, wijzen er op, dat er
vermoedelijk gedurende deze tijd in het midden van het Ambacht
nog bewoning is geweest.
Door de aanleg van de Westfriese dijk zal het land tenslotte
minder onderhevig geweest zijn aan de invloed van de zee, hoe
wel, blijkens de vele doorbraken (nog zichtbaar aan de „wielen"
bij de dijk in het n.) deze niet geheel uitgeschakeld is geweest.
Ook een bij de kartering gevonden, ten z. van de Diepsmeer, o.-w.
verlopende „zijtwinde" (oude dijk, aangelegd vanaf een reeds
bestaande dijk, waarschijnlijk de Westfriese omringrijk) en ver
moedelijk opgeworpen om het land ten z. ervan: tegen het uit het
n. opdringende water te beveiligen, getuigt hiervan. Een gebogen
gedeelte in deze dijk wijst er verder op dat er eens een doorbraak
is geweest, waarna de dijk om het ontstane wiel is gelegd.
Om het typische karakter van het gebied nog nader aan te
geven, is het nuttig een vergelijking te maken met een ander land
schapstype zoals o.a. op Walcheren wordt gevonden en door mej.
Dr A. W. Vlam is beschreven (1942).
Men vindt hier een systeem van kreekruggen, die verland
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zijn en door een geringe mate van inklinking van het materiaal
hooger gelegen zijn dan het gebied waar klei op veen is afgezet
( poelgronden ). Op de ruggen is de bewoning geconcentreerd en
ligt het bouwland, het lage gebied is voornamelijk als weiland in
gebruik.
In een oostelijker gelegen deel van Westfriesland (o.a. in het
district De Vier Noorder Koggen) vindt men een landschapstype,
dat sterk herinnert aan dat van Walcheren, hoewel hier in ver
band met de minder grote rol, die Veen speelt, de inklinking van
slappe klei voor de hoogteverschillen een grotere betekenis heeft
en deze ook minder groot zijn. Ook hier houdt de bewoning niet
zelden verband met hogere zavelruggen (Spanbroek, Schellink
houten e.a.).
Het verschil met Geestmerambacht is duidelijk. Dit bleef een
gebied met een uitgebreid stelsel van niet-verlande w'aterlopen
die zich voor een deel door erosie-invloeden nog verbreed hebben.
Het gevolg was, dat de hogere gronden juist de zwaarste zijn.
Ondanks de hogere ligging (thans weinig beneden N.A.P.) zijn
hier geen grotere bewoningskernen ontstaan, waarschijnlijk in
verband met de gesteldheid van het terrein en de bodem. Deze
ontstonden aan de dijken, die als waterkeringen waren aangelegd.
De percelering levert ook enkele merkwaardigheden op. In het
w. deel van het Ambacht houdt deze blijkbaar verband met het
krekensysteem, dat hier voorkwam en is dus een oude (wellicht
vroeg-Middeleeuwse of nog oudere) verkaveling. In het gebied
van de Langedijk daarentegen moet de regelmatige percelering in
verband worden gezien met het gebruik van de bodem voor de
teelt van tuinbouwgewassen, die in de laatste eeuwen is opge
komen. Er was hier, vooral onder Broek, veel laag land, dat voor
land- of tuinbouw ongeschikt was. Juist door het maken van sloten
en het opbaggeren heeft men voor deze doeleinden bruikbaar land
weten te maken. Bekend is ook, hoe men oorspronkelijk op smalle,
opgehoogde stroken tuinbouwgewassen teelde. De overwegend
rechthoekige verkaveling in dit gebied is dan ook te verklaren
dóór het intensieve grondgebruik.
BODEMGEBRLTIK

De vraag doet zich voor, welk grondgebruik het beste aan
gepast is bij de bodemgesteldheid, zoals deze door ons is opge
nomen.
Wat de pikgronden betreft, is geibleken, dat hiervan behoorlijke
opbrengsten van bepaalde gewassen kunnen worden verkregen,
maar er doen zich herhaaldelijk droogteverschijnselen voor, toe te
schrijven aan het minder goed opstijgend vermogen van grond
water door aanwezigheid van de storende piklaag. Dit was in 1948
het geval met de vroege aardappelen, terwijl in de herfst in de
koolgewassen ernstige verschijnselen van bladverkleuring en bladafval optraden. Deze droogteverschijnselen zijn vermoedelijk be
vorderd door een betrekkelijk vochtige voorzomer, waardoor de
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wortelstelsels zich niet zeer krachtig hebben ontwikkeld. In beide
gevallen werden de opbrengsten nadelig beïnvloed. Op de goed
vochthoudende gronden van de Vronermeer was de kool aan
merkelijk beter.
Zeer waarschijnlijk spelen echter ook andere factoren een
rol, want op lagere gronden, zonder duidelijke piklaag, konden de
genoemde symptomen eveneens worden waargenomen. Het vraag
stuk dient o.i. ook gezien te worden in het licht van de cultuur
wijze in deze streek. Deze is gekenmerkt door geringe wisselbouw,
het ontbreken van groenbemesting e.a., waardoor het optreden
van ziekten in de hand wordt gewerkt en het organische stofgehalte de kringloop van de voor de voeding van het gewas nood
zakelijke voedingsstoffen en de structuur van de grond nadelig
worden beïnvloed. Deze factoren zullen resulteren in een vorm
van „bodemmoeheid". De bodemkundige factor is hierbij in zo
verre van belang, dat met name de zware gronden voor een zeer
gering aantal tuinbouwgewassen, behalve kool, geschikt zijn, zodat
noodzakelijkerwijs een geringe afwisseling bestaat. Deze gronden
zouden dan ook o.i. wel in aanmerking komen voor de teelt van
akkerbouwgewassen, als de bedrijfsvorm zich daartoe beter
leende.
Een andere belangrijke groep van bodemtypen de delgronden,
kunnen evenmin beschouwd worden als eerste klas grond. Wij
hebben kunnen nagaan, dat het vooral de te lage ligging is, waar
door geen optimale oogsten worden verkregen. Deze gronden
komen daarom voor een betere ontwatering in aanmerking.
Bij de hoog opgebaggerde delgronden is het euvel van een te
lage ligging opgeheven en de kwaliteit van deze gronden is dan
ook aanzienlijk beter.
Opgebaggerde pikgronden blijlken volgens ervaring beter te
zijn dan in hun oorspronkelijke toestand, tenzij de ligging te hoog
is geworden, in welk geval ze spoedig hinder hebben van droogte.
Door de opbaggering wordt het land ook vroeger. Dit is vooral
duidelijk in het gebied n.o. van St. Paneras, waar door opbrengen
van zand en veen uit de ondergrond, een grond is verkregen met
een dek van mooie lichte zavel, die zich zeer goed leent voor de
teelt van vroege aardappelen.
De meergronden mogen uit het oogpunt van tuinbouwkundige
waarde als goede gronden worden beschouwd. Er is echter o.a.
in de Daalmeer, een belangrijk euvel geconstateerd, namelijk dat
van bodemverzouting door opstijgend zilt grondwater. Daardoor
worden de mogelijkheden voor tuinbouw weer beperkt.
De duinzandgronden zijn grotendeels afgegraven en daardoor
goed bruikbaar gemaakt voor de teelt van fijnere tuinbouw
gewassen.
De hogere strooomzavels en gebroken gronden zijn wegens hun
geringe verbreiding, van weinig practische betekenis in dit gebied.
De veen-woudgronden zijn grotendeels als weiland in gebruik.
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Door het ontbreken van een goede minerale teeltaardelaag en de
aanwezigheid van een piklaagje op veel plaatsen, zijn ze in het
algemeen slechts matige tuingrond.
Wij willen hier met deze opmerkingen betreffende de bodem
volstaan en slechts nog wijzen op de betekenis van de bestaande
verkavelingstoestand en de bedrijfsversnippering met betrekking
tot de mogelijkheden, die de streek heeft.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat de bestaande
toestand in zoverre een gunstige zijde heeft, dat de tuinder op
deze wijze over zeer uiteenlopende gronden beschikt. Hij heeft
percelen geschikt voor vroege aardappelen, andere die zich goed
lenen voor bewaarkool enz. Hierop berust in zekere zin de struc
tuur van zijn bedrijf. Maar anderzijds is door de bestaande toe
stand een grens gesteld aan nieuwe mogelijkheden en voor een
betere uitoefening van het bedrijf en daarmee voor een algemene
sanering van de streek, zal dan ook allereerst een betere ver
kavelingstoestand tot stand moeten komen. Daarnaast grondver
beteringen (verwijdering van de piklaag, onderbemaling van lage
gronden).
Bij alle maatregelen die men neemt, zal men steeds moeten
teruggrijpen op de bodemkaart, die het overzicht van de bestaande
verschillen weergeeft.
Summary
Geestmerambacht is a polder district in the northern part of
the province of North-Holland, where horticulture constitutes the
principal means of subsistence.
The holdings consist of many small, scattered parcels, which
can only be reached by water in most cases, a situation which
may be considered highly undesirable from a technical and eco
nomical working point of view. Pedological defects form a further
impediment to the development of this horticultural region.
The numerous, broad ditches, especially in the neighbourhood
of the Langedijk, were formed to a considerable extent by dred
ging out; the mud served to raise the low lying country and at
the same time did duty as dressing.
In the south we come across old dune-sand and fen-peat
(formed on old sea-sand), in the rest of the district: young seaclay (in part deposited on old sea-sand and fen-peat). For the
purpose of soil survey in the southern and central parts of this
district, eight soil series have been distinguished:
1. „Pik" soils i.e. sticky compact clay; with a surface soil of
heavy clay, poor in lime, and a sub-soil made up of calcareous
sandy clay, or clay (not unfrequently rich in plant rests and
„flabby"), in the south of peat and/or sand.
2. Valley clay soils; low lying soils, without „pik", having a
light to heavy profile and a calcareous sub-soils.
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3. Dredged up soils; with a dredged up layer of varying compo
sition (in the south-east coarse-grained sandy clay) and mostly
well limey, on valley clay or „pik" sub-soils.
4. Lake bottom soils; lowest lying parts, having, separate drai
nage. Mostly light profiles; coarse-sandy type, light and heavy
sandy clays and type with varying layers of clay, rich in plants
restst and sand. Calcareous.
5. Dune-sand soils; fairly coarse, with at the top sand, poor in
lime. Often dug off.
6. Higher stream-deposits, fine-sandy and calcareous.
7. Transitional soils; dune-sand deposited on and mixed with
,,pik" or valley clay soils.
8. Fen-wood soils; with a layer of peat and humous, clayey top
soil.
The „pik" clay cover having been deposited, this has again
been affected later on by erosion, in consequence of which lakes
and valleys originated. The soils belonging to the lake- and valley
types are to bei distinguished into:
1. soils formed from stream material.
2. soils having a washed away clay-cover, in consequence of
which the old sub-soil, sometimes consisting of clay, has come
to the surface. Not unfrequently clay has again been deposited
secondarilly.
The thinner layers of „pik" clay in the east (near St. Paneras
and Broek) are especially due to the greater distance to the area
of supply, of which the Rekere, too, (a shoal-creek in the west)
will have formed part.
Finds of Frisian-Batavian earthenware below the ,,pik" clay
layer point to it that the sub-soil was an inhabitable tidal marsh
before the Roman time and that the „pik" clay was deposited
after abt. 300.
The deposition of the material of the sub-soil must be attri
buted to the interrupted state of a shorewall coast in the northern
part of the province, in consequence of which inundations took
place from the west, and the peat-growth was disturbed.
By inroads of the sea, presumably mainly from northern
directions (and partly along the old channels from the west) the
district was set upon strongly and the lakes, inter alia, came into
existence; probably this happened since the ninth century.
In consequence of the crumbled condition of this territory,
caused by many water-courses, larger nucleus of inhabitation only
came into being along the constructed dikes; this in contrast to
other regions A re-allotment is highly desirable.
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22.

DE BODEMKARTERING VAN
KENNEMERLAND-NOORD

Soil Survey in Northern Kennemerland

door/by Ir H. C. de Roo
Inleiding
Het bodemkundig gekarteerde gebied maakt bijna geheel deel
uit van het „oude land" van Holland's Noorderkwartier en omvat
geheel het noordelijk deel van het landschap Kennemerland.
Historisch-geografisch is Kennemerland het oude land achter
de duinen, hetwelk van oudsher door het diep landwaarts indrin
gende IJ in een noordelijke en zuidelijke helft werd verdeeld.
Thans is het Noordzeekanaal als de grens tussen de beide delen
op te vatten. Onder Kennemerland-Noord wordt tegenwoordig
verstaan de Noordhollandse duinstreek vanaf het Noordzee
kanaal tot aan Kamperduin; onder Schoorl. In het n.o. en o. wordt
Kennemerland begrensd door het Noordhollandskanaal, de
Schermer, het Alkmaarder en Uitgeester Meer en verder naar het
z. door de oude Krommenie (Crommenije) en de IJ-polders.
Doet
Het provinciaal bestuur van Noord-Holland gevoelt bij het
ontwikkelen van stedelijke uitbreidingsplannen en streekplannen,
in verband met onze grote en snel toenemende bevolking, de
behoefte aan betere en meer nauwkeurige gegevens inzake de
gesteldheid van de bodem. Hoewel de geologische kaart van
Nederland (schaal: 1:50.000) hierbij reeds zijn nut heeft bewezen,
blijkt het toch noodzakelijk om te komen tot een grotere kennis
van de eigenschappen en de land- en tuinbouwkundige waarde
van de gronden. Met deze wetenschap kan er dan naar gestreefd
worden, dat bij het opstellen van plannen t.b.v. stadsuitbreiding,
wegen-, kanalen- of vliegveldenaanleg etc. rekening gehouden
Wordt met de kwaliteit en de mogelijkheden van de te gebruiken
gronden. Zodoende wordt voorkomen, dat waardevolle cultuur
gronden verloren gaan voor agrarisch gebruik.
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In opdracht van de Provinciale Planologische Dienst wordt
dan ook t.b.v. de streek- en uitbreidingsplannen en tuinbouwvraagstukken, een gedetailleerde overzichtskaart van Kennemerland-Noord samengesteld ter bepaling van de cultuurwaarde van
de verschillende gronden.
De grootte van het karteringsgebied bedraagt 15.260' ha,
waarvan 13.620 ha in overzicht gekarteerd worden, terwijl de rest,
omvattende terreinen welke reeds bestemd zijn voor stedelijke
doeleinden, bodemkundig wordt verkend. Deze terreinen komen
slechts dan voor kartering in aanmerking, indien binnen deze
gebieden goede cultuurgronden zijn gelegen.
Voorts is in opdracht van het Gemeentebestuur van Bever
wijk tevens ± 300 ha in het duingebied onder Heemskerk en
Beverwijk in detail onderzocht. Het doel van dit onderzoek is een
beoordeling van de geschiktheid van dit terrein voor de vestiging
van een intensieve tuinbouw, eveneens i.v.m. het feit, dat de uit
breiding van de gemeente Beverwijk een gedeeltelijke verplaatsing
van het tuinbouwareaal noodzakelijk maakt.
De bodemgesteldheid, geologische en bodemkundige vorming
Aangezien de verzamelde gegevens nog niet ten volle bewerkt
en definitief in kaart gebracht zijn en in vele gevallen nader
detailonderzoek gewenst is en tevens de kartering nog lopende is.
zal hier slechts op enkele hoofdpunten worden ingegaan. Bij het
onderzoek haar de bodemgesteldheid d.m.v. het profielonderzoek en
in het bijzonder bij het op de kaart begrenzen van de hierbij gevon
den verschillen in de profielbouw, worden bepaalde kaartbeelden
gevonden, welke een inzicht geven in de vorming en opbouw van
dé oppervlakkige aardlagen en het ontstaan van de verschillende
bodemkundige landschappen (Het begrip landschap geeft aan een
verbreiding van gelijke karaktertrekken of gelijkblijvende eigen
schappen van de bodem, of wel meer bodemkundig gesteld, het is
een groep bodemseries, welke steeds gezamenlijk in een bepaald
verband optreden). Het bestuderen van het ontstaan en de ge
schiedenis van de gronden is vooral in een dergelijk uitgestrekt
karteringsgebied harde noodzaak. Met deze kennis kan het eigen
lijke karteren n.l. sneller voortgang vinden, daar dan meer doel
bewust en dus doeltreffender de verschillende boringen (pl.m. 1
per ha bij overzichtkartering) geplaatst kunnen worden.
Men oriënteert zich aan de oppervlaktevormen van het ter
rein, welke nauw samenhangen met de vorming of vervorming
van de bodem en de aard van het materiaal, waaruit die opge
bouwd is. Vervolgens controleert men zichzelf door middel van
de boringen tot een diepte van 1.30 tot 1.50 m, waarbij dan zoveel
mogelijk bovengenoemde dichtheid van het waarnemingsnet
wordt gevolgd.
Omgekeerd moet het duidelijk zijn, dat de bodemkundige
overzichtskaart behalve de indeling van de gronden in bodem
series (of een onderverdeling daarvan bij een meer gedetailleerde
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kartering) tevens aangeeft de verschillende landschappen waaruit
het gebied bestaat en de oppervlakte geologie. Om de kartering
vlot te doen verlopen werd dan ook in Kennemerland-Nqord grote
aandacht besteed aan de landschaps- en bodemgeschiedenis en de
invloed, welke het menselijk ingrijpen daarop heeft uitgeoefend.
De vorming nan de oppervlakkige aardlagen van Kennemerland-Noord valt geheel binnen de jongste geologische periode, n.l.
het Holoceen (letterlijk = het geheel nieuwe) en het grootse deel
is zelfs pas in historische tijd gevormd.
De ondergrond van nagenoeg het gehele karteringsgebied
wordt gevormd door het oude duin- en strandzand (I2z van de
geologische kaart) van het oude duinlandschap, dat zich vormde
uit en op het oude zeezand (Ilz). Dit zand werd door de in het
Atlanticum (± 5000 tot ± 2000 j. v. Chr.) steeds hoger op
komende zee aangevoerd en afgezet. Het westelijk en noordelijk
deel van ons land werd in die tijd overstroomd.
Het oude duinlandschap is opgebouwd (± 4000 tot ± 2000
j. v. Chr.) uit een reeks van ongeveer evenwijdig aan de huidige
kust verlopende strandwallen- of ruggen, waartussen laagten of
strandvlakten liggen. Het geheel vormde een schoorwal, enige
tientallen kilometers uit de toenmalige kust gelegen. Op en tegen
de strandwallen had onder invloed van de wind in meerdere of
mindere mate duinvorming plaats.
Het achter deze strandwallen liggende strandmeer, een niet ge
sloten waddenzee, werd opgevuld met oude bauwe zeeklei (I3k),
waarop zich bij verzoeting van deze omgeving, tengevolge van een
weer ingetreden sterke daling (± 6 m) van de zeespiegel (± 2000
tot ongeveer het begin onzer jaartelling) een overvloedige plan
tengroei ontwikkelde, welke tijdens het sub-boreaal (± 2000 j.
v. Chr. tot ± 300 j. n. Chr.) aanleiding gaf tot de vorming van
een dik veenpakkét (I5v).
In de laagste, vochtigste delen van de strandvlakten tussen
de rijen strandruggen ontstond een moerasvegetatie, waardoor
hier vorming van moerasveen plaats gehad (I6v).
In de toenmalige (sub-boreale periode) drogere omstandig
heden had tevens een sterke verstuiving van het duinzand plaats,
met als gevolg vervorming en vervlakking van de oude strand
ruggen met hun duintjes, waarbij vooral het moerasveen in de
strandvlakten plaatselijk flink vermengd of overstoven werd met
duinzand.
Tesch en anderen stellen zich voor dat het n.w. deel van
Nederland bij het begin van onze tijdrekening bij benadering de
toestand vertoonde als is weergegeven in figuur 1.
De nivellering en vernieling van het oude duinlandschap nam
echter enige eeuwen voor het begin onzer jaartelling ernstiger
vormen aan. De daling van de zeespiegel had reeds opgehouden
en de zee won zelfs terrein op het landoppervlak door inklinking
en tectonische daling van de bodem, tengevolge van „werking"
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1. Hollands Noorderkwartier bij het begin van onze Tijdrekening
(naar Dr Tesch in T.K.N.A.G. 61, 1944)
Oud duinlandschap
Zandafzetting in het waddengebied
Slibafzetting op zandige ondergrond
Veenland
Slibafzetting op het veenland
Slibafzetting in het veenland
Open water
Fig. 1. Northern Holland about the beginning of the Christian era
(according to Tesch)
old dunes
sandy deposits in the tided marsh
silt on sandy subsoil
peat
silt on peat
silt in the peat
open water
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in de aardkorst in en rondom het gebied van de Noordzee. Later
kwam daarbij nog een werkelijke stijging van de zeespiegel. De
zee, die om deze redenen weer de overhand kreeg op de landopper
vlakte, begon hetgeen hij eens had aangevoerd en achtergelaten,
weer sterk aan te tasten.
De buitenste, meest westelijke strandruggen met hun oude
duintjes werden vernield en opgeruimd, terwijl tenslotte ook de
meer landwaarts gelegen strandruggen van het oude duinland
schap op vele plaatsen werden doorbroken. Deze inbraken zetten
vermoedelijk kort voor het begin van onze jaartelling in en hadden
plaatselijk, zij het in geringe mate, nog tot in de eerste of tweede
eeuw plaats.
Hoewel de strandwallen op vele plaatsen werden overstroomd
of doorbroken, waren, zoals bij de bodemkartering bleek, slechts
enkele n.l. de grootste doorbraken van veel belang voor de op
bouw van het achterliggende gebied. De hier binnentredende zee
stromen beïnvloedden het oorspronkelijke oude duinlandschap
sterk. Zij drongen de strandvlakten binnen, verspoelden vrijwel
geheel het aldaar aanwezige moerasveen, doorbraken weer meer
binnenwaarts gelegen strandwallen en vormden uit het naar binnengeworpen materiaal een binnendelta met min of meer uitge
sproken vormen, zoals stroomgeulen, zandige beddingen en
öeverwallen.
In Kennemerland-Noord zijn met de kartering van de bodem
gesteldheid van noord naar zuid gaande, de volgende oude zee
gaten gelocaliseerd (zie fig. 2).
1.

Ten mesten van Bergen.
De binnenbrekende zee wierp hier een duidelijk in het terrein
herkenbare binnendelta uit het vrijgekomen duinzand op, met
stroomgeulen en -ruggen, welke tot op een afstand van enige
honderden meters van het Noordhollandskanaal reiken. Op deze
afzettingen ligt de plaats Bergen met Oostdorp en Zanegeest;
op de ruggen zijn in latere tijden de wegen en dijken aangelegd
(Braakmeerdijk, het Zake dijkje, Koogdijk en de Zuurvensdijk).
Een dergelijke omvangrijke, krachtige doorbraak van de
strandwallen sluit de mogelijkheid uit van een reeds daarin aan
wezig, nabij gelegen zeegat, ten n. van Schoorl (zie fig. 1). Door
de kartering van het gebied achter de Hondsbosse Zeewering is
dit bevestigd. Wel werden hier afzettingen van latere, meer
recente, kleine inbraken gevonden.
De zeestroom, welke bij Bergen de strandvlakte binnen
stroomde, moet eveneens mede aansprakelijk gesteld worden voor
de door- en afbraak van de meer landwaarts gelegen strandruggen,
n.l. die van Heiloo-Alkmaar en dié van St. Pancras-Oud DorpAkkersloot-Uitgeest.
2.

Waar nu Egmond aan de Hoef is gelegen.
De topografie van het ten dele met jong duinzand overstoven
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oude duinlandschap vertoont hier ter plaatse nog juist enige
flauwe vormen, welke duiden op oude stroomgeulen. Aan de hand
van de boringen zijn dezç oude beddingen in de ondergrond land
waarts te vervolgen.
De hier binnenrukkende zee verspoelde het in de brede
strandvlakte (tussen Alkmaar, Heiloo en de beide Egmonden)
aanwezige moerasveen volkomen, stroomde in noordoostelijke
richting en doorbrak .— of stroomde door de vermoedelijk reeds
aanwezige doorbraak van — de strandwal even ten noorden van
Alkmaar, verder in oostelijke en zuidoostelijke richting.
Deze stroom, welke voor de vorming en de opbouw van de
bodem, en de daaruit ontstane gronden van uitermate groot belang
is, deponeerde in de eerste strandvlakte (Egmonder- en z. deel
Bergermeerpolders) zeer licht, zavelig materiaal, dat slibrijker
werd bij afname van.de waterbeweging. In de tweede strand
vlakte (Boekelermeerpolder) worden dan ook zavels aangetroffen.
3.

Nabij Egmond~Binnen.
Een minder omvangrijk zeegat van geringe capaciteit waarbij
eveneens zavelig materiaal afgezet werd.
4. Nabij C&stricum en wel voornamelijk tussen Castricum en
Bakkum.
Deze omvangrijke doorbraak met zijn uitgestrekte binnendelta is zeer belangrijk voor de vorming en opbouw van het
achterliggende landschap, daar de hier in het terrein zeer duidelijk
waarneembare stroomgeulen met hun afzettingen tot ver in ooste
lijke en vooral in zuidoostelijke richting doordrongen. Deze door
braak is blijkbaar in twee phasen geschied. De oude oppervlakte
in de stroomruggen wordt n.l. op een aantal punten ten duide
lijkste aangeduid door een oud bewoningsvlak. Door de aarde
werkvondsten uit dit woonniveau, op ca. 60 cm onder het maai
veld, is deze oude bewoning voorlopig gedateerd omstreeks de
«erste à tweede eeuw na Chr. Daarna werden de woonplekken

Fig. 2.
Fig. 2.

Kaart van Kennemerland Noord
Map of northern Kennemerland

Legend: 1. imvard delta of the old sea~breaches with the principal creek gullies
or creek direction
2. lines along which the younger sea clay landscape was attacked
and eroded
3. roads
4. encircling ditches and dikes of the reclaimed lake bottoms; seawalls
5. canals
6. railways
7. towns and villages
8. dunes
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afgedekt door materiaal, afgezet door de jongere inbraak van
de zee.
De binnenstromende zee zette in de eerste, westelijke strand
vlakte in noordelijke richting materiaal af tot enige honderden
meters voorbij de Zanddijk bij Noord-Bakkum, en doorbrak de
achterliggende strandwallen; allereerst de strandrug waarop
Heiloo is gelegen en wel even ten z. van Limmen en vervolgens
die van Akkersloot, Uitgeest en Heemskerk op vele plaatsen,
welke op de geologische kaart zijn terug te vinden (n.l. nabij
Sluisbuurt, Dorregeest, tussen Uitgeest en Heemskerk). De
meestal zandige zavel-stroomruggen reiken tot aan de Wijkermeerpolders ten oosten van Beverwijk.
Dit grote zeegat en de daarbij behorende binnendelta met
sprekende stroom geulen en begeleidende oeverwallen zijn zeer
suggestief weergegeven op het door von Frijtag Drabbe (1948)
uit luchtfoto's samengestelde kaartbeeld. Over de tevens door von
Frijtag Drabbe gepubliceerde luchtfoto's, welke betrekking heb
ben op deze kaart, zouden we nog een opmerking willen maken
en wel, dat van de hierop uitgebeelde terreinsgesteldheid slechts
de hoofdvormen betrekking hebben op het hierboven beschreven
geologische gebeuren en de gevolgen daarvan voor de opbouw
van het landschap. De detailvormen zijn daarentegen het gevolg
van het hierna te bespreken afbraak- en erosieproces, dat zich
vele eeuwen later in de lagere terreindelen en dus ook in het
gebied van de binnendelta afspeelde.
De vernieling en vervorming van het oude duinlandschap
maakte dus omstreeks het begin van onze jaartelling grote vorde
ringen. Met deze sterke afbraak van het oude duinlandschap nam
tevens de vorming van een nieuw, jong duinlandschap een aan
vang uit het door de zee vrijgemaakte en nieuw aangevoerde zand
(I 12z; voornamelijk van de 5e tot de 10e eeuw). Het jonge duin
landschap .met de echte duinen werd door de wind met behulp
van de plantengroei, van west naar oost op de nog bestaande
buitenste oude strandwallen en -ruggen opgebouwd.
De zeegaten in de meest westelijke strandw'allen werden
zodoende weer spoedig gedicht en in het achterliggende oude
duinlandschap werden de omstandigheden van voor de door
braken hersteld. De vorming van moerasveen (I 6v) nam plaatse
lijk opnieuw een aanvang en wel in de laagste en vochtigste delen
van de strandvlakten. Over het algemeen vertonen de in de oude
strandvlakten gelegen bodemprofielen echter niet meer dan een
humeus bandje van een oud begroeiïngsoppervlak.
De nog steeds relatief stijgende zee gaf de strijd echter niet
op en verschafte zich weer een toegang tot het oude duinland
schap, via het „hoge" noorden en noordwesten, alwaar hij, door
dat daar de mondingen waren van de via het Flevomeer stromende
rivieren (zie fig. 1) nooit geheel buitengesloten werd. Het toen
tertijd in deze streken aanwezige uitgestrekte veenlandschap werd
sterk aangetast, terwijl ook de schoorwal het moest ontgelden.
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Zo is er in de 8ste eeuw sprake van de eilanden Texel en Wie
ringen en in ± 800 van het Marsdiep. Sedert de 4e eeuw waren
de bewoners van de lagere streken van Friesland al genoodzaakt
om hun nederzettingen op te hogen. Zodoende overstroomde de
zee gaandeweg vanuit het n. en n.w. langzamerhand (sedert de
4e à 5e eeuw) de lage landen. (Voorlopig gedateerd aan de hand
van aarderwerkvondsten in een overslibd oud bewoningsvlak op
een verlande kreek in het veenlandschap in het oostelijk deel van
de Uitgeester-broekpolder).
Hierbij werden tenslotte ook, vanuit het noorden, noordoosten
en oosten de strandvlakten van het oude duinlandschap van
Kennemerland-Noord overstroomd. Het door het betrekkelijk
rustig stromende, ondiepe zeewater meegevoerde, fijne slib, kwam
ook hier tot afzetting als een zwaar kleidek (jonge zeeklei I 10 k)
op een ondergrond van oud duinzand (I 2 z), min of meer zandige
zavel (I 2 z), moerasveen (I 6 v) of laagveen (I 5 v).
De gemiddelde vloedstanden van de zee bleven relatief op
lopen (vooral in de 10e en 11e eeuw), hetgeen de inzet betekende
van de catastrofale afbraak van Holland's Noorderkwartier. De
zeegaten in het noorden namen in grootte en aantal toe, zodat de
zee geweldige veroveringen maakte op het land, waarbij het veen
over grote oppervlakten volkomen weggeslagen werd. Hoewel,
zoals uit enkele oudheidkundige vondsten is afgeleid, het jonge
zeekledek (I 10k) blijkbaar reeds omstreeks de 9e eeuw bewoon
baar was, werden de bewoners al spoedig genoodzaakt hun woon
plaatsen op te hogen tot terpen. Omstreeks de 8ste eeuw werden
de reeds aanwezige terpen in Friesland alle ineens belangrijk
verhoogd. Langzamerhand ging de mens zich tegen het opdrin
gende water ook verdedigen met zeer primitieve dijken (± 10e
eeuw). Desondanks zette de zee zijn afbraak voort en vooral
in het uitgestrekte veengebied in en rondom de latere Zuiderzee
vormden zich vele meren en plassen (Almere), welke zich daarna
door oeverafslag verenigden tot een binnenzee, die in verbinding
stond met de Noordzee.
Het aanleggen van terpen nabij Schagen meent Braat (1947)
te kunnen verklaren met een inbraak van de Zijpe (9e of 10e
eeuw), welke door middel van een kreek in verbinding stond met
de in het binnenland gelegen meren (Schermer).
Deze krachtige overstromingen met hun afbrekende en uitschurende werking verklaren de eigenaardigheid van het „oude
land" in het Noorderkwartier, waarvan Mulder (1947) spreekt,
n.l. dat het zeer doorbroken is door tal van meer of minder brede
wateren, gouwen of sloten (vele ook ee, (d)ie, (t)ye en (d)ye
genaamd) en door poelen en plassen.
Uiteindelijk, na de afbraak van vele veengebieden, met het
daarop gelegen min of meer dikke jonge zeekleipakket in het
noorden en oosten welke tot voordien als een soort drempel fun
geerden, had vanuit het noordoosten (Rekere, Dieps- en Daalmeer), vanuit het oosten (via de meren in het hart van Holland's
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Noorderkwarter) en zelfs vanuit het zuidoosten (het IJ) ook een
krachtige overstroming plaats van de lagere delen (strandvlak
ten) van het oude duinlandschap (10e tot 13e eeuw;).
Het ook hier aanwezige jonge zeekleidek werd sterk aan
getast, uitgeschuurd en over grote oppervlakten zelfs opgeruimd.
Dit erosieproces speelde zich voornamelijk volgens de op fig. 2
afgebeelde aanvalslijnen af. Een nagenoeg algehele opruiming van
de nauwelijks ingeklonken, gezette of „verknipte" kleilaag had
plaats in de Egmonder-, Berger- en Boekelermeer. Slechts enkele
eilandjes „oud land" zijn hier blijven bestaan, terwijl in aangren
zende en andere gebieden, het kleidek sterk versneden is door de
uitschurende werking van het water.
Vooral in de oude strandvlakte van Egmond-Binnen en Bergen
worden gebieden aangetroffen (zoals langs de Vennewaterspolderweg en in de Philisteinsepolder) met een bodem, die bestaat
uit kleischotsen of schollen „drijvende" op een zandige onder
grond.
In Kennemerland-Noord is ten zuiden van Bergen een kleidek
(of de restanten daarvan) ter dikte van slechts 40—'60 cm ge
karteerd, bestaande uit een grauwgrijze zware klei met een „knippige" structuur. Vanaf Bergen in noordelijke richting neemt echter
de dikte van het kleidek, van 60 à 80 cm, min of meer geleidelijk
toe tot meer dan 1 m.
Sedert de 13e eeuw verzette de mens zich krachtdadig tegen
verdere afbraak van het Noorderkwartier. Behalve over een
betere techniek van dijkbouw beschikte men nu over een aanzien
lijk kleipakket, waarop en waaruit sterke dijken gebouwd konden
worden. De periode van Graaf Floris V (1256—1296) kan als
het keerpunt worden beschouwd in de strijd tegen de verdere
afbraak van de afzettingen in de strandvlakte van het oude duin
landschap en aangrenzende gebieden. De vestiging van een
centraal gezag maakte een effectieve strijd tegen de zee mogelijk.
Er hadden toen ingrijpende hervormingen op waterstaatkundig
gebied plaats.
Kennemerland-Noord beschermde zich met de Schoorlse zee
dijk, lopende van Petten bij de Zijpe tot Alkmaar, tegen het water
van de Zijpe. De Rekere werd ± 1300, zow'el in het noorden bij
Krabbedam, als in het zuiden bij Alkmaar afgedamd. De monni
ken van de Abdij van Egmond legden al zeer spoedig water
keringen aan. Zo wordt van de Zanddijk bij Noord Bakkum,
welke tegen wateroverlast vanuit het zuiden (het IJ) werd op
geworpen, aangenomen dät deze waterkering in 1036 is aangelegd.
Voorts de Alkmaarder, Boekeler en Limmerdijken.
Beekman (1932) reconstrueerde aan de hand van vele
archiefstukken de toestand van Holland's Noorderkwartier in.
1300. Het vaste land van Kennemerland vormde een schiereiland
en eindigde bij Kamp en Schoorl. Bij Petten lag een smalle duinen
rij, welke in 1421 bij de St. Elizabeths vloed tussen Kamp en Petten
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werd doorbroken. Kennemerland werd dus in die tijd in het
noorden en noordoosten begrensd door een waddengebied met
een reeks eilanden met hier en daar duinen, zandplaten en banken^
door geulen of zipen gescheiden. De Zijpe bleef dan ook een
gevaarlijke inham, waarin zeer hoge waterstanden mogelijk waren.
In 1597 werd de Zijpe voorgoed drooggemaakt. Eerst in 1780,
met de aanleg van de kunstmatige Hondsbossche en Pettemerzeewering, welke aansluit op de hoge Kamperduin, werd dit
gebied afdoende tegen de invloed van de Noordzee beschermd.
Het oostelijk van Kennemerland gelegen gebied bestond uit
een waar „waterland" en werd vrijwel geheel door een aantal
grote en kleine meren ên andere brede wateren in beslag ge
nomen. Deze grote meren, onderling veelal verbonden, stonden
omstreeks 1300 nog op drie plaatsen met de zee in verbinding.
Een van de verbindingen werd nu gevormd door de Crommenye
(Kromme Ee), die het n.w. stuk van het Ye (Wijker meer) ver
bond met het Alkmaarder meer. Deze verbinding werd, evenals
de andere, door een dam, de Nieuwe dam, grotendeels gedicht
in 1357, waarna de dichtslibbing van de Kromme Ee in versneld
tempo voortging. Zodoende werd de zee vrijwel buitengesloten
en waren de grote meren tot boezem geworden, waarop de polders
van het „Oude Land" hun water uitsloegen,
Al sedert de 14e eeuw werd door bedijking en inpoldering
weer heel wat land op de zee heroverd. Vooral door de toe
passing van bemaling door middel van de inmiddels uitgevonden
wind-watermolen bracht de mens grote en blijvende veranderin
gen aan. De reeds bedijkte en omkade gronden werden bemalen,
terwijl ook andere gebieden in polders werden gelegd (15e, 16e
en 17e eeuw).
Zodoende is het overgrote deel van Kennemerland-Noord
bepolderd, uitgezonderd het jonge duinlandschap en de oude
strandruggen met de geestgronden. Op deze wijze werd het water
dus niet alleen gekeerd maar zelfs volkomen beheerst. Al spoedig
ging men dan ook over tot het droogmaken van de vele meren,
waarbij men zich in het begin beperkte tot de kleine, ondiepe
plassen.
De Berger- en Egmondermeren behoren tot de eerste droog
makerijen van ons land (1564). In de eerste helft van de 17e eeuw
volgde de drooglegging van de grote meren in het hart van het
Noorderkwartier, waardoor tevens definitief een einde kwam aan
het gevaar van landverlies door oeverafslag. In 1872 werden de
gronden ter weerszijden van het door het IJ gegraven Noordzee
kanaal drooggemaakt (1865—1872).
Hiermede is het ontstaan en de opbouw van de verschillende
landschapseenheden van Kennemerland-Noord, benevens de zeer
belangrijke invloed van het menselijk ingrijpen op de bodemvor
ming, geschetst.
Duidelijk blijkt, dat met deze opbouw tevens de bodem-ver
schillen in groter verband samenhangen, zodat een vereenvoudigde
12
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hoofdindeling van de geïnventariseerde gronden van het Kennemerland-Noord als volgt luidt:
Historisch, jong duinlandschap.
Jonge duinzandgronden, kalkrijk (uitgezonderd ten n. van
Bergen). Meestal alleen bruikbaar voor cultuurdoeleinden indien
sterk afgegraven. Geschikt voor tuinbouw, mits de waterhuis
houding aan bepaalde eisen voldoet. De waardering van de ge
schiktheid van de vochtige jonge duinzandgronden is met behulp
van de gleyverschijnselen gebaseerd op de vochtvoorziening van
de gewassen bij de laagst voorgekomen grondwaterstanden.
Voorhistorisch, oud duinlandschap; onderverdeeld in:
a. Oude strandruggen (geest).
Oude duinzand- of geestgronden, ontkalkt.
Sterk genivelleerd en afgegraven en nagenoeg geheel door de
tuinbouw in gebruik genomen (zie verder hierboven).
b. Oude strandvlakten, brede laagten tussen de strandruggen;
behrende tot het jonge zeekleilandschap.
c. Overgang van oude strandrug naar oude strandvlakte (zeeklei).
Duinzandovergangsgronden (meng- of gebroken gronden;
duinzand vermengd met ingeslibde kleidelen). Onderverdeeld
naar profielbouw (waterhuishouding) ter beoordeling van de
geschiktheid voor de tuinbouw.
Jongt zeekleilandschap, onderverdeeld in:
a. Binnendelta van oude zeegaten in het oude duinlandschap (een
stroomlandschap). Zandige Zavel-stroomruggronden. Bruik
baar als akker- en tuinbouwgronden. Deze gronden slaan
oppervlakkig vrij snel dicht.
b. Marien erosielandschap; onderverdeeld in:
ba. Oud (polder)land, in polders gelegd „oud land"; veelal t.o.vde omgeving vrij hoog gelegen, sterk versneden, oneffen
bodemoppervlak; onregelmatig verlopende afwateringssloten
en dus grillige percelëring.
Grauwgrijze zware kalkloze kleigronden, met een min of
meer uitgesproken ,,knipstructuur". Onderverdeeld naar de
aard van de ondergrond, n.l. zandig, kleiig, venig en naar de
dikte van het kleidek. Zeer plaatselijk bruikbaar voor akker
bouw, voor het grootste gedeelte uitsluitend voor weidebouw.
bb. Erosiekommen, drooggelegde ondiepe plassen en meren, zoals
de kleine droogmakerijen Berger-, Egmonder- en Boekelermeerpolder.
Meergronden: min of meer slibhoudende strandzand- tot
zavelgronden, bovengrond sterk humeus tot venig. Onder
verdeling naar de aard van het materiaal.
Geschikt voor tuin- en weidebouw, voor bouwland te nat.
bc. Jong (polder)land; onderverdeeld in bedijkingen (zoals de
Buitenlanden onder Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin, de
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Meerweiden enz.) en droogmakerijen (de Wijkermeerpolders).
Zware, meestal kalkrijke kleigronden. Geschikt voor akker
bouw.
c. Marien inversielandschap; veenpolders, welke de overgang
vormen van het jonge zeekleilandschap naar het veenlandschap.
Oostelijk deel van de Uitgeesterbroekpolder.
Grauwgrijze zware kalkloze kleigronden met een min of meer
uitgesproken „knipstructuur", dun dek (pl.m. 45 cm) op
kreekklei, komklei of op veen. Uitsluitend geschikt voor
weidebouw.
Stitmmary
For use in town and country planning and to further the
solution of horticultural problems in this area, a detailed survey
was started in the spring of 1948. The writer gives a summary
about the formation of soil series and soil types. The history of
soil and landscape shows clearly the hard struggle which man
fought against the sea through all ages from the 10th century.
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KALKARME EN KALKHOUDENDE ZAVEL- EN
KLEIGRONDEN IN DE HAARLEMMERMEER
Calcareous and Non-calcareous Sandy Clay and Clay Soils
in the Haarlemmermeer

door/by Ir J. C. F. M. Haans
Over de bodemgesteldheid van de Hollandse droogmakerijen
is door de werkzaamheid van de Stichting voor Bodemkartering
reeds veel bekend geworden. Ik moge hiervoor o.a. verwijzen naar
hetgeen Prof. Edelman (1947) schreef in „Bodemgesteldheid van
Midden-Nederland" en naar het daarin gereproduceerde kaartje
van een deel van de Eendrachtspolder.
Gedurende een half jaar wordt nu door de Stichting voor
Bodemkartering gewerkt aan de vervaardiging van een bodemkaart van de Haarlemmermeerpolder, de grootste in Holland
drooggelegde plas. Hierbij wordt voortgebouwd op het werk van
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Ir P. Â. den Engelse en Ir L. R. Dijkema, onder wier leiding
vroeger reeds een groot aantal opnamen werden gemaakt van de
bodemgesteldheid van afzonderlijke bedrijven in de Haarlemmer
meer, welke bedrijfskaartjes bij cultuurtechnische werkzaamheden
als diepspitten, bij adviezen van de Landbouw-Voorlichtingsdienst
e.d. hun waarde hebben bewezen. De bodemkundige overzichts
kaart die nu gemaakt wordt, is de afronding en het sluitstuk van
deze werkzaamheden.
Het is interessant een vergelijking te maken tussen de hierbij
tot nu toe verkregen resultaten betreffende de bodemgesteldheid
in de Haarlemmermeer en die van de Zuid-Hollandse droog
makerijen, zoals die beschreven worden in het hierboven genoemde
boekje van Prof. Edelman. Er is veel overeenkomst, er is ook
verschil en op één van deze verschilpunten zal hier wat nader
ingegaan worden. Er blijken ni. in de Haarlemjnermeerpolder
kalkarme en kalkloze zand-, zavel- en kleigronden voor te komen
die niet passen in het raam van de bodemseries, waaruit men zich
de Zuid-Hollandse droogmakerijen opgebouwd kan denken.
Telkens weer komt men bij het onderzoek van de vaderlandse
bodem voor nieuwe verrassingen te staan!
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Fig. 1. Bodemkundig schetskaartje van eén deel van de Haarlemmermeer
1. kalkarme tot kalkloze oude zavel- en kleigronden (Hoofddorp-serie)
2. kalkhoudende jongere zavel- en kleigronden
3. kreekjes
Fig. 1. Sketch of a general soil map of a part of the Haarlemmermeer
1. non calcareous old sandy clay and clay soils (HoofcWorp-serie)
2. calcareous younger sandy clay and clay soils
3. creeks
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De voorgeschiedenis van de Haarlemmermeer is bekend ge
noeg. Honderd jaar geleden werd begonnen met de droogmaking
van het toen ruim 18000 ha groot zijnde meer. Anders dan bij de
meeste Hollandse plassen, die door vervening ontstaan zijn, was
het Haarlemmermeer gegroeid uit drie afzonderlijke meren, die
naar men wil reeds in de Romeinse tijd aanwezig geweest zouden
zijn. In de loop der eeuwen breidden deze meren zich door oever
afslag uit en vloeiden samen, ten koste van het omliggende veenland, dat stukgeslagen en grotendeels als veenslib door Spaarne
en IJ afgevoerd werd. In de onder het veen liggende en bij de
droogmaking bloot gekomen ,,oude zeeklei" komen nu de gronden
voor, die van de reeds bekende gronden in de Zuidhollandse
droogmakerijen afwijken.
Het hier weergegeven, wat vereenvoudigde schetskaartje
(fig. 1) van een deel van de Haarlemmermeerpolder geeft een
beeld van de ligging van deze gronden. Hierop zijn weergegeven
de zand-, zavel- en kleigronden, die tot de aparte serie van kalkloze gronden behoren en waaraan de naam „Hoofddorp-serie"
gegeven is, aangezien ze vooral in het middengedeelte van de
Haarlemmermeer rondom Hoofddorp voorkomen. Daarnaast zijn
weergegeven de kalkrijke klei- en zavelgronden, zoals die ook in
Zuidhollandse droogmakerijen aangetroffen worden.
In de Hoofddorp-serie komen enkele zandkoppen voor, die
iets hoger in het terrein liggen en die meestal vrij diep, tot ± 80
cm ontkalkt zijn. Ook de zavelgronden hiervan zijn vaak diep
ontkalkt, waarbij het profiel bruine roestvlekken vertoont.
Soms zijn deze vlekken talrijk en meer geelbruin van kleur;
de kleuren gaan dan lijken op die, welke in kattekleiprofielen
voorkomen. Nu en dan treft men er roestpijpjes in aan rondom
oude wortelgangen. Soms zijn deze zavelgronden nog zwak kalkhoudend, terwijl ook de diepte van de ontkalking nogal uiteen
kan lopen.
Kalkloze kleigronden komen ook in andere bodemseries voor,
maar het merkwaardige van deze gronden in de Hoofddorp-serie
is, dat het profiel van boven naar beneden eerst lichter wordt,
dus van kalkloze klei in kalkloze zavel overgaat, daarna pas kalkrijk wordt. In andere bodemseries is steeds het omgekeerde het
geval en wordt het profiel eerst kalkrijk, daarna lichter.
Hoe nu het naast elkaar voorkomen van deze kalkloze (tot
kalkarme) gronden naast de kalkrijke te verklaren?
Onze opvatting is, dat hier twee phasen in de vorming van
de ,,oude zeeklei" onderscheiden moeten worden, waarvan dan de
Hoofddorp-serie tot de oudste phase behoort. Deze gronden zullen
kalkrijk zijn afgezet, maar kwamen droog te liggen en werden
door een vegetatie, waarvan humeuze bandjes in enkele zandprofielen, roestpijpjes e.d. de overblijfselen zijn, ontkalkt. Daarna
werd in een latere phase de jongere serie, waartoe de kalkrijke
klei- en zavelgronden behoren, afgezet. Een deel van het oude
landschap is hierbij misschien geheel weggeslagen en verdwenen,
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een deel werd slechts aangetast. Bij beschouwing van de kaart
vallen de vrij grillige vormen op; diepe wiggen van kalkrijke gron
den dringen in de kalkloze, hier en daar is van de laatste nog
een eilandje overgebleven. Soms zijn wellicht ook de oudere gron
den gedeeltelijk overspoeld of gemengd met jonger kalkrijk
materiaal, waardoor het wisselende kalkgehalte (van kalklooS tot
zwak kalkhoudend) en de plaatselijk optredende kalkloze lagen
te verklaren zijn.
Een systeem van kreken en geultjes (ziei fig. 1) doorsnijdt
zowel de gronden van de oudere als van de jongere serie. Het
profiel van deze geultjes is veelal zwaarder. Vaak komt er katteklei in voor, terwijl meestal smalle, kalkrijke oever walletjes langs
de geultjes worden aangetroffen. Ze doorsnijden het oude land
schap zonder zich veel van de zwaarte van de gronden aan te
trekken en lopen ook door in het jongere gebied. Zij zijn dus waar
schijnlijk van jongere datum. Opvallend is het verschil met het
krekensysteem in andere delen van de Haarlemmermeer bij andere
bodemseries, waar de kreken min of imeer bepalend zijn voor de
aard van de naastliggende gronden.
Voor een goed !begrip dient vermeld, dat ook in de jongere
bodemseries kalkloze kleigronden voorkomen, maar een belangrijk
profielkenmerk van deze is, dat het profiel naar beneden eerst
kalkrijk en daarna pas lichter wordt.
Wat betreft de landbouwkundige waarde van de gronden
van de Hoofddorp-serie,moge nog worden opgemerkt dat ze tot
de „tweede kwaliteit" land gerekend kunnen worden.
Het bonte beeld, dat de Haarlemmermeergronden vertonen
en dat nog versterkt kan worden door het plaatselijk sterk uiteen
lopen van het humusgehalte, omdat wisselende hoeveelheden ver
slagen veen door de bovengrond zijn gemengd, kan dus voor
sommige delen van de polder door aanname van een twee-phasige
afzetting verklaard worden.
Summary
In connection with the soil survey of the polder Haarlemmer
meer that is in progress, a discussion is given of a soil series, the
„Hoofddorp" series, typical for this polder, in which clay soils,
sandy-clay soils and sandy soils, from poor in lime to limeless,
occur.
This „Hoofddorp" series should be looked upon as an older
phase in the deposit of the „old sea-clay", after which a younger
soil series has been formed, as is also met with in the SouthHolland reclamations and which mainly consists of soils, rich in
lime, by which the older landscape is locally replaced now.
The sketch-map (fig. 1) gives an idea of the rather confuse
forms in the condition of the soil.
LITERATUUR
Edelman, C. H., 1947: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland.
Utrecht.

182

24.

ENKELE LUCHTFOTO-ASPECTEN VAN
SCHOUWEN EN DUIVELAND

Some Aerial Photographs of the Island of Schottwen-Daiveland

door/by Ir S. F. Kuipers
overgenomen uit: Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap 65, 4j5, 1948

Foto 1. De oudste noordelijke bedijking vian Schou wen bij Ellemeet
Mej. Dr A. W. Vlam heeft in haar dissertatie op grond van
vele boringen kunnen vaststellen, dat behalve op Walcheren en
Zuid-Beveland ook op Schouwen althans de grote ruggen veen
loos zijn. Oorspronkelijk waren, ter plaatse van deze ruggen,
geulen in het veen, die aan de getijwerking onderhevig waren en
met zand werden opgevuld. Doordat door een betere ontwate
ring het omringende veen begon in te klinken, kwamen deze
zandige kreken met hun oeverwallen als ruggen boven het gemid
delde niveau van het land uit te liggen.
Bij de kartering door de Stichting voor Bodemkartering wer
den talloze van dergelijke kreekruggen en ruggetjes op kaart
gebracht. De meeste waren niet veenloos en staken slechts weinig
boven de omgeving uit. Op foto 1 zien we vier van dergelijke
ruggetjes aan de noordrand van Schouwen, ten Zuiden van het
dorp Ellemeet; aan de bovenrand van de foto is dit dorp nog net
zichtbaar. Deze foto dateert van 18 Maart 1945, toen Schouwen
nog geïnundeerd was. De ruggetjes komen in het midden van de
foto net boven water uit. De wegen lopen in de iets lager gelegen
laatste stroombeddingen van deze kreken (bv. bij A). De be
woning heeft plaatsgevonden langs de kreken op de oeverwallen
en dateert uit de Frankische tijd, zoals uit schervenvondsten bleek.
Langs de kreek bestaat de grond uit lichte zavel met zandige
ondergrond en is meestal als bouwland in gebruik. Pas op ± 150
cm beneden het maaiveld, of nog dieper, stuit men hier op veen.
Verder van de kreek af bestaat de bovengrond uit zware, kalkloze
klei met tussen 50 en 100 cm beneden het maaiveld veen. Dit veen
,is voor de zoutwinning meestal weggegraven (bij B bv.). Deze
percelen liggen iets lager. Ze zijn in gebruik als weiland.
Naar het Zuiden toe lopen deze kreken dood in het oorspron
kelijk hoog gelegen veengebied van Midden-Schouwen. Dit gebied
ligt nu het laagste; het veen is geheel weggegraven. Het sloot
water is brak; we treffen hier uitsluitend weiland aan. Op de foto
staat dit gebied geheel onder water.
Bij C zien we het kerkhof van het in de Spaanse tijd geheel
verlaten, vroegere dorp Ellemeet, bij D een bijna geheel afge
graven vliedberg, bij E een niet vergraven iets hoger gelegen
perceel, bestaande uit oude cultuurgrond met Frankische
scherven.
Naar het Noorden toe eindigen de lage kreekbeddingen en
de hogere kreekruggen abrupt tegen de z.g. Weeldeweg (G).
Deze weg beschouwen we als de oudste noordelijke bedijking van
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het oude land van Schouwen. Bij de middelste kreek op de foto
ligt hier een duidelijke ,weel' (F), een vroegere doorbraak van
deze dijk.
• De kreken werden afgesloten. Ten Noorden van de dijk ging
de opslibbing voort. De lage kreekbeddingen slibden hier dicht
en het gehele terrein kwam hoger te liggen. Enkele hogere kreek
ruggen en lage kommetjes met veen in de ondergrond tekenen
zich ook nog in dit nieuwere gebied af.
Geheel bovenaan op de foto zien we de tweede bedijking. Hier
ligt nu de weg van Ellemeet naar Noordwelle en Renesse, die
meer naar het Westen toe ,Kuiersdam' heet. De bewoners van
het oude Ellemeet hebben zich langs deze dijk gevestigd. In de
volksmond heet dit dorp nog .Oudendijke', officieel echter ,Efle~
meet'.
Ten Noorden van deze dijk is het land geheel ,nieuw'. Het
ligt vlak, zonder kreekruggen en kommen.
Foto 2. Zierikzee en omgeving
De stad Zierikzee ligt in het oude kernland van Schouwen.
Op de foto zien we dit vrij sterk en onregelmatig verkavelde land
ten Westen van de stad liggen. De foto is genomen in Aug. 1945,
dus na de bevrijding. Het land is juist drooggekomen. De zeer
onregelmatige, bonte tekening van dit oude land op de foto wijst
op een ongelijkmatige bodemgesteldheid. Veel land is voor het
winnen van veen in de loop der eeuwen vergraven. Zierikzee was
het centrum van de ,zeinering', het winnen van keukenzout uit de
zoute turf. Tevens komt in dit gebied, het zgn. Poort- of Quelambacht, veel zoute kw'el voor, die de grond pleksgewijs vochtig
houdt. De donkergetinte percelen ten Westen van de stad zijn
veelal weilanden. De bouwlandpercelen, althans die welke geen
kwel hebben, droogden door het ontstaan van een slechte, dichte
structuur aan de oppervlakte op tot een helwitte, zeer harde plaat.
De percelen die drooggebleven zijn, hebben, evenals de nog
vochtige plekken, een donkerder tint (zie ten Noorden en, onder
aan op de foto, ten Oosten van de stad).
De kronkelige wegen liggen alle in de laatste beddingen van
de kreken, die door dit oude land stroomden. In analogie met de
andere plaatsen in het oude land van Schouwen, zal ook Zierikzee
aan één van deze kreken zijn ontstaan, waarschijnlijk aan die
waardoor thans de Miereweg (A) loopt en in het verlengde
waarvan het oudste gedeelte van Zierikzee met de St. Lieven
Monstertoren is gelegen.
Later is de stad uitgebouwd naar de ,Oude Haven' toe, die
in verbinding stond met de Gouwe. Een stukje van een nieuwe
polder in het stroomgebied van de vroegere Gouwe zien we rechts
onder op de foto (F). B is de vroegere spuikom van de Oude
Haven. Omstreeks 1600 was deze uitmonding naar zee zo verland,
dat de .Nieuwe Haven' (C) direct van de stad naar de Oosterschelde werd gegraven; een stuk van de Gouwe werd nu ingericht
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Opname Geallieerde Luchtmacht 18-3-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto i. Oudste Noordelijke bedijking van Schouwen bij Ellemeet
Op deze inundatiefoto vormt de vroegere dijk G een duidelijke scheiding tussen het lage kom-krekenlandschap
van het oude kernland en de hoger opgeslibde nieuwere gronden. A = lage kreekbedding; B = ,gemoerd' perceel;
C = kerkhof, centrum van het verlaten dorp Ellemeet; D = gedeeltelijk afgegraven vliedberg; E = een oude
woonplek; F = een ,weel'; G = de oudste dijk; H = een jongere dijk; K — een der vier kreekruggen. Geheel
boven links het nieuwe dorp Ellemeet.

Opname Geallieerde Luchtmacht 28-8-1945-, Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 2. Zierikzee en omgeving
Het oude kernland van Schouwen met zijn kronkelende wegen in de oude kreekbeddingen (A) is bij het droogkomen na de inundatie wit opgedroogd. De vele donkere vlekken wijzen op dishomogeniteit in de ondergrond ten
gevolge van de ,moernering' en op kwel. De donker gekleurde grond (G) met rechte verkaveling is wegens zijn
hogere ligging droog gebleven. Het is overslaggrond, afkomstig uit de grote inbraakgeul (bij E) en uit de weel.
D is een oud bastion. B een dichtgemaakte spuikom. F Nieuwlandgrond in de Gouwe.

Opname Geallieerde Luchtmacht; 19-3-1945', Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 3. Nieuwlandpolders in de vroegere Gouwe bij Brouwershaven
Rechte verkaveling van de nieuwe polders beoosten de Oude Schouwse dijk E, onregelmatige in het oude kernland
van Schouwen B; A = weelen in deze dijk; C = geheel dichtgeslibd stuk van de Gouwe; D = gaten in de dijken
voor de inundatie; E = de Oude Schouwes dijk; F = de spuikom van de haven O van Brouwershaven; G = gra
naatgaten in de Zuider-Nieuwlandpolder; H = brokstukken van de vroegere Gouwe; K = polder Zonnemaire;
L = polder Oud-Bommenede; M = Kijkuitpolder; N = polder Hoog Schouwen.

Opname R.A.F. van 18-3-1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto 4. Frankische ,burg' bij het dorp Burgh
B = boomgaarden op vochtig oud duinzand; C = polder Burgh en Westland; D = inlaag bij Burghsluis; E = de
Oosterschelde; F = geïnundeerd land; G = weg op kreekrug; H = de Meeldijk; K = Frankische burg; L = dicht
gemaakte geul; M = slot Kraayenstein; N = poelgrond met weiland; O = inlaag; P = kerk van Burgh; V = duinen.

als spuikom voor deze .Nieuwe Haven'. D stelt één van de
vroegere ,nu geheel geslechte bastions van de stad voor.
Ten Oosten van de stad zien we op de foto een geul en een
weel, resp. het Kaaskenswater en de Ronde Weel. Beide zijn
typisch het gevolg van dijkdoorbraken. De geul gaat dwars door
de Kadeweg (bij E), splitst zich dan in twee takken, maar komt
niet voorbij de weg die het noordelijke brokstuk van de Kadeweg
verbindt met de stad, en die doet denken aan een inderhaast op
geworpen kade of dijk om het verdere land van Schouwen tegen
het water te beschermen. Dat dit niet gelukt is blijkt uit de aan
wezigheid van de Ronde Weel, die ontstaan is bij een doorbraak
van deze dijk. Rond de weel ligt het land laag en is geïnundeerd
geweest. Het is gewoon oud kernland, dat door de kracht van
het water iets uitgeschuurd is. Om dit licht gekleurde gebied
bevindt zich over een vrij groot oppervlak een pakket overslagzand van bijna één meter dikte, dat door zijn hogere ligging niet
geïnundeerd is geweest en daardoor op de foto een donkere kleur
heeft (G). Aan de regelmatiger percelering en de rechte wegen
is ook te zien, dat we hier met jongere grond te doen hebben.
Ten Zuiden van het Kaaskenswater bevindt zich eveneens
een pakket overslagzand, dat uit deze geul is gekomen. Het Kaas
kenswater en de Rondei Weel zijn ontstaan in 1575. Volgens
Hefting (artikel in de Zierikzeese Nieuwsbode) was het Kaaskens
water een verdedigingsgracht ten tijde van het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden, die tijdens een storm verder uitgeslagen
is en toen het ontstaan van de Ronde Weel ten gevolge heeft
gehad; vandaar de langgerekte vorm van deze geul.
Foto 3. Niettwlandpolders, in de vroegere Gouwe bij Brouwers
haven
Schouwen, Duiveland en Dreischor waren omstreeks 1300
drie afzonderlijke eilanden. Tussen Schouwen aan de ene kant en
Dreischor-Duiveland aan de andere kant, stroomde de Gouwe.
In 1374 werd deze kreek afgesloten door de bedijking van de
polder Noord-Gouwe, die tussen het oude Schouwen en Dreischor
is gelegen. In het begin van de 15e eeuw werden hier naar het
Noorden toe tegenaan gedijkt de polders Zonnemaire (K), OudBommenede (L) en nog weer later hier tegenaan de St. Jacobs
polder (C), de Kijkuitpolder (M) enz., nadat eerst tegen de Oude
Schouwse dijk (E) ten Zuiden van Brouwershaven de ZuiderNieuwlandpolder (G) was bedijkt.
Deze nieuwlandgronden stonden door het inundatie-water
nog dras toen de foto op 19 Maart 1945 werd genomen. Het lage
bed van de vroegere Gouwe ( H ) tekent zich zeer scherp op de
foto af, daar dit nog geheel onder water staat.
Toen Zonnemaire (K) was bedijkt, begon het nog niet be
dijkte deel van de Gouwe tegen de nieuwe dijk aan dicht te
slibben, terwijl het water nu bij vloed elders een uitweg zocht en
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langs de dijk naar het Oosten omboog; dit is duidelijk op dë foto
te zien. Dit proces heeft slechts 11 jaar. geduurd, want toen werd
Oud-Bommenede (L) bedijkt. In de St. Jacobspolder (C), die hier
tegenaan kwam, is de Gouwe alleen nog te zien aan een wat
donkerder tint op de foto. De grond is hier misschien iets zwaarder
en was in elk geval iets minder snel opgedroogd toen het water
zakte.
De Oude Schouwse dijk (E) zien we geheel links op de foto.
De vele bochten getuigen van de strijd tegen het water. Enkele
zeer duidelijke welen liggen bij A. Het oude land van Schouwen
(B) is nog even te zien. Het lag toen nog diep in het water, alleen
de hogere overslaggronden langs de dijk komen boven het water
uit. De verkaveling is veel onregelmatiger dan die in het Nieuwland.
Aan de hand van de foto is de ontwikkeling van Brouwers
haven nog na te gaan. De oudste kern met de kerk ligt aan de
Oude Schouwse dijk (E). Het was een havenplaats, ontstaan nadat
de dijk de meer binnenwaarts aan de kreken gelegen dorpen, met
name Bridorpe (Brouwersdorpe) van de zee had afgesloten. Toen
hier nieuwe polders tegen de oude dijk werden ingedijkt, spaarde
men de haven (O) uit. Het stadje breidde zich toen uit langs de
nieuwe dijken en de dwarsdijken langs de haven; alle straten en
huizen in Brouwershaven liggen op deze dijken. De grachten met
de bastions zijn veel jonger. Ze dateren uit de Spaanse tijd.
Er is door de Geallieerden in de laatste oorlog veel geschoten
op de schepen in de haven van Brouwershaven, getuige de vele
granaatgaten in het land rond de stad, o.a. bij G. Ten einde het
inundatie-water in alle polders te laten doordringen, werden door
de Duitsers gaten in de dijken gemaakt, die op de foto bij B zijn
te zien.
Foto 4. Frankische ,burg' bij het dorp Bur g h
Behalve de zgn. hillen of vliedbergen zijn in de tijd van de
Noormannen ook grotere heuvels opgeworpen. Deze droegen de
naam ,burg', zoals moge blijken uit de plaatsnamen, die met dit
woord zijn samengesteld. Middelburg, Domburg, Souburg op
Walcheren en Burgh op Schouwen, alle gelegen dicht langs de
Noordzeekust, liggen op of bij een dergelijke ,burg'.
Op de fotö zien we bij K de ,burg' van Burgh. In het centrum
van de typische concentrische verkaveling ligt een opgeworpen
hoogte (K), bestaande uit donker gekleurde grond. Rond deze
berg loopt een weg (S), waarlangs het dorp Burgh is gelegen.
De kerk ( D ) ligt iets buiten deze cirkel. Om deze eerste cirkel
loopt nog een tweede, die bij L door een nog als laagte zichtbaar
verland water begrensd wordt. Het slot Kraayenstein (M) ligt net
buiten deze cirkel.
Het dorp Burgh ligt op de overgang van de duinen in de
linker bovenhoek naar de zeeklei (C-F). De grond in de over
gangszone (B) bestaat uit een meer of minder dik dek duinzand,
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meestal dikker dan 1 meter, op een ondergrond van jonge zeeklei,
en is van oudsher reeds dicht bewoond. We vinden hier veel
donker gekleurd duinzand (oude cultuurgrond) en veel Frankische
scherven. Door het zakwater van de duinen is dit zand steeds
goed vochtig. De vroegere elzenhakhoutcultuur op deze gronden
is de laatste 15 jaar vervangen door de fruitteelt. Voor de gewone
landbouw is dit zand minder geschikt. Tussen het dorp en de
duinen zien we enkele van deze fruitaanplantingen (B). Door deze
nieuwe cultuur is de welvaart in deze streek aanmerkelijk toe
genomen.
De zeeklei (C) behoort tot het zgn. oude kernland van het
eiland Schouwen. De vele kronkelige wegen (bv. bij G) en sloten
zijn de resten van vroegere getijgeulen in het veen. Ze liggen nu
ten gevolge van de inversie van het landschap hoger dan de om
geving. Deze kreekruggen (o.a. G) hebben een bovengrond van
lichte zavel en een zandiger, kalkhoudende ondergrond. Ze liggen
rond de lagere, zeer zware, kalkloze poelgronden (N). Ten o.
van de Meeldijk (H) is dit landschap zeer fraai ontwikkeld. Ten
W. van deze dijk ligt het terrein echter veel vlakker, terwijl men
hier in de lagere gedeelten, vooral langs de kust, nieuwere, kalkrijke kleiafzettingen aantreft. We hebben hier te maken met
•gedeeltelijk vernieuwd land.
De Meeldijk vormt ongeveer de grens tussen het gebied van
dè polder Schouwen (F) en dat van de polder Burgh en Westland
(C). Hij werd door de polder Schouwen aangelegd om diéns ge
bied te beschermen tegen het zeewater, dat de grond van Burgh
en Westland geregeld teisterde. De naam Meeldijk of Middeldijk
wijst reeds op deze meer secundaire functie. De dijk is aangelegd
op het hoogste gedeelte van de omgeving, een grote kreekrug.
Aan de westkant, vlak langs deze dijk, ligt een strook lager
gelegen grond, die ook door de verkaveling direct in het oog
springt. Volgens mej. Dr A. W. Vlam, die in haar dissertatie over
deze laagte, en eveneens over de functie van de Meeldijk schreef,
is deze laagte een gegraven verbindingskanaal van Burgh naar de
Schelde toe geweest. Zij wijst de mening, dat deze geul een over
blijfsel van de historisch bekende Scelveringhe zou zijn ge
weest, af.
De Meeldijk sluit bij Burg'sluis (D) op de Scheldedijk aan.
Deze laatse is bij vroegere inundaties verscheidene keren naar
binnen toe verplaatst; inlaagdijken werden dan waterkerende
dijken. D en O zijn gespaard gebleven inlagen, waar veel grond
voor dijkwerken is weggehaald. Bij E is een inlaag geheel door
het zeewater veroverd.
De gronden van de polder Burgh en Westland zijn bij de
laatste inundatie geheel droog gebleven, terwijl ten oosten van de
Meeldijk de hoge brede kreekruggen eveneens droog bleven, doch
de lagere kommen niet. Bij F begint het grote geïnundeerde gebied
van Schouwen.
In het droge deel treden perceelsgewijs sterke tintverschillen
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op de foto naar voren. De donkergrijs gekleurde percelen zijn pas
geploegd, of zijn bedekt door wintergraan of door gras. De hel
witte percelen zijn kaal, tijdens de winterregens dichtgeslempt land
en waren ten tijde van de opname in Maart 1945 wit opgedroogd.
Bij R en naburige percelen zien we tenslotte als kleine donkerder
streepjes de op last van de Duitsers ingeslagen palen, bedoeld
als afweer tegen een eventuele geallieerde landing.
Summary
1. Inundated area. A Low ancient creek bed. B Plot where
the peat is dug out of the subsoil. C Churchyard of the former
village of Ellemeet, situated in the oldest part of the isle, which
is lying low now. D Remnant of an old artificial mound E Old
dwelling-hill. F Scour-hole of a former dike-breach. G Former sea
dike. H Newer sea dike and the new village of Ellemeet. The new
polders are situated somewhat higher than the old country.
2. The town of Zierikzee and surroundings. The country has
just dried up. Some dark spots are still wet by seepage or by very
low situation, caused by peat digging. The dark soil at G lies some
what higher and even remained dry all the time.
A OH creek. B Filled up pool. C Newport. D Old bastion.
E Inundation gully and scour-hole, F New polder. G Flood deposit
soil, coming from E.
3. The former creek of the Gouwe, which constituted the
dividing line between the two isles of Schouwen and Duiveland
was reclaimed and embanked in parts. The thus formed new polders
have a very regular allotment in opposition to the old country in B.
A Scour-holes. B The old isle. E Old sea dike. C Totally
silted up part of the Goufwe. H Part of the Gouwe that continues
to lie somewhat low and is flooded by inundation. D Breaches in
the dikes, intentionally made by the German for flooding the
country. F Old waterreservoir of the port o£ Brouwershaven. G
Shell-holes. KLMN New polders.
4. Landscape on the isle of Schoutwen close to the dunes.
The concentric allotment betrays the spot where in Frankish times
a round castle stood. The country has raised artificially there.
B Transition from dune-sand to clay. The wet dune sand is
suited orchards. C Old polders. D Remnant of lost polder, now
protecting the more inward land, E East Scheldt, where some
polders were swallowed up by the sea. F Low land, wet by inun
dation. G. Winding road, constructed on a very old creekbed, which
is filled up with sandy material and lies now rather high. H Dike
with road. F Remnant of Frankish castle. L Filled up ditch around
the castle. M Manor. N Low basin soil with grassland. P Church
of the village of Burgh. V Dunes.
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25.

DE BODEMKARTERING VAN HET TUINBOUW
GEBIED RONDOM BREDA
Soit Survey of the Horticultural Area around Breda

door/by Ir D. van Diepen
De bodemkartering van het tuinbouwgebied rondom Breda
houdt verband met de uitbreidingsplannen van deze stad. Na uit
breiding van haar gebied met gronden van de naburige gemeente
Princenhage, heeft de stad een belangrijk tuinbouwareaal onder
haar beheer gekregen. De zorg voor het agrarisch volksdeel dringt
als een nieuw element op de voorgrond nu het schema van de
stadsuitbreiding vaster vormen gaat aannemen en het blijkt dat
verschillende tuinbouwbedrijven door de stedebouw worden be
dreigd. Het zoeken van voor de tuinbouw geschikte gronden in
de gemeente was het doel van de kartering van deze streek.
Het tuinbouwgebied van Breda vormde voorheen een belang
rijk onderdeel van het dorp Princenhage, dat al zeer lang tuin
bouw heeft gekend in de typische vorm van klein gemengd-bedrijf
en nog langer in de vorm van het oude hoveniersbedrijf. De
laatste 50 jaren heeft de tuinbouw zich sterk uitgebreid en speciaal
op het grootste deel van de vochtige zandgronden beslag gelegd.
Deze uitbreiding is dus aan de bouw van het landschap ge
bonden geweest. Rondom Breda liggen de vochtige, voor de tuin
bouw geschikte gronden langs de wegen, die van de stad naar het
platteland leiden. Deze gronden zijn nog voor de tuinbouw in
gebruik, doch de bedrijven w'aartoe zij behoren hebben de steeds
groter wordende bedreiging van de stadsuitbreiding al aan de lijve
ondervonden. Zij werden ingesloten en weggedrukt door de be
bouwing, welke zich lintvormig langs de landelijke wegen heeft
uitgebreid. De hierdoor ontstane situatie is dus zo dat de door
gaans zeer productieve landbouwgronden thans als lobvormige
tlelen in de buitenzón e van de stad liggen gedrukt.
In het zandlandschap in de omlgeving van Breda liggen de
volgende bodemkundige eenheden: (zie overzichtskaart, fig. 1)
a. oude grofzandige dekzanden.
b. lemig fijnzandige dekzanden
c. lemig grofzandige dekzanden
d. beekdalgronden
e. opgestoven dekzanden
Het landschap rond Breda behoort dus tot het dekzanden'landschap. De betekenis van dekzanden mag bekend worden ver
ondersteld. Duidelijk kan men in dit gebied meerdere dekzandvormen onderscheiden, welke een regionale verbreidinb bebben.
De hiervoor genoemde indeling berust op verschillen in grofzandigheid en slibgehalte.
a. De oude grofzandige dekzanden.
Deze zanden behoeven nagenoeg geen verdere vermelding,
omdat zij in dit gebied zeer weinig aan de oppervlakte voorkomen.
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Ze zijn het eerst afgezét en onderscheiden zich van de later ge
vormd dekzanden,; welke tegen de oude aanliggen, door een grof
korrelige en slibvrije samenstelling. Dit materiaal vinden we langs
de westzijde van het gebied in een hoog gedeelte van het land
schap.
b. De lemig fijnzandige dekzanden zijn de meest slibrijke
zandgronden van het gebied. We vinden deze in de noordwest
hoek van het landschap tussen de 2 en 4 m hoogtelijn. De gronden
hebben een opvallend fijnzandig karakter en een gelijkmatige
hoogteligging in het landschap. Doordat zij in een grote depressie
van het landschap liggen, zijn alle gronden min of meer vochtig.
De gley-verschijnselen van de bodemprofielen treden steeds op
boven l m .
Het slibgehalte van het fijnlemig dekzand verhoogt de unifor
miteit in de vochtigheid van de bodemtypen. Het slibgehalte loopt:
voor de hoogste en de laagste bodemtypen zeer weinig uiteen.
De fijnzandige dekzandgrondén behoren naar de gebruiksinvloed van de mens tot oude cultuurgronden van het type bosbouwlandgrond. De donkerbruine, humeuze gronden zijn aldus
geworden door potstalmest, welke een veelzijdig mengsel was
van organisch materiaal. Stalmest en bosstrooisel waren daarin
wel de hoofdbestanddelen; daarnaast werden ook het schoonsel
van sloten en graszoden (krabben) als strooisel in de stal aan
gewend.
De graslanden op deze gronden kregen een aparte bemesting
met bouwvoorzand, vermengd met de vloeibare mestbestanddelen.
De wijze van organische bemesting is oorzaak geweest, dat de
gronden in vergelijking met de niet bemeste gronden in de loop
der jaren een profielverandering hebben ondergaan. Ze zijn
humeuzer en meestal zwart van kleur geworden. Tevens zijn ze
een beetje opgehoogd.
c. De lemig grofzandige dekzanden höbben de grootste ver
breiding. Naar de hoogte-indeling van het landschap volgen deze
zanden op de fijnzandige dekzanden. Gedeeltelijk behoren zij nog
tot dezelfde lage delen aangegeven tussen de 2 en 4 m hoogtelijn.
Behalve de grofzandigheid doen zich nog twee andere verschillen
voor, in vergelijking met de fijnzandige dekzanden. Ten eerste zijn
er groter relief-verschillen, waardoor er een grotere verscheiden
heid in bodemtypen is.. De hoogste bultvormige en rugvormige
delen van het landschap bestaan uit verdrogende gronden. De
laagste delen van het golvend landschap en de beekdalen zijn
vochtig en soms zelfs nat. Daarnaast is de variatie in slibgehalte
tussen de bodemtypen van dit dekzandlandschap groter. In de
laagste delen komen typen voor welke zeer lemig van karakter
zijn, terwijl de hoogste gronden practisch slibvrij zijn.
Eenzelfde bodemgebruik als bovengenoemd heeft het meren
deel van deze dekzandgronden doen veranderen in oude bosbouwlandgronden en een kleiner deel, n.l. de laagste, in zwarte
zandgraslanden.
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Fig. 1.

Bodemkundige overzichtskaart van Breda

Legenda: 1. Oud grofzandig dekzand
a. bosbouwlandontginningsgrond
b. bosgrond
2. Jong fijnlemig dekzand
a. bosbouwlandgrond
b. oude zwarte graslandgrond
c. bosgrond
3. Jong groflemig dekzand
a. droge bosbouwlandgrond
b. vochtige bosbouwlandgrond
c. droge bosbouwlandontginningsgrcnd
d. oude zwarte graslandgrond
e. bosgrond
4. Opgestoven grofzandig dekzand
a. droge bosbouwlandgrond
b. vochtige bosbouwlandgrond
c. droge bosbouwlandontginningsgrond
d. vochtige bosbouwlandontginningsgrond
e. bosgrond
5. Beekgraslandgrond
6. Komgrond
7. Stroomruggrond
8. Gemengde grond op zand
Fig. 1.
Legend:

Reconnaissance soil map of Breda

1. Old coarse cover sand
a. newly reclaimed arable land on forest soil
b. forest soil
2. Young fine loamy cover sand
a. arable land on forest soil
b. old black grassland soil
c. forest soil
3. Young coarse loamy cover sand
a. dry arable land on forest soil
b. moist arable land on forest soil
c. dry newly reclaimed arable land on forest soil
d. old black grassland soil
e. forest soil
4. Windblown coarse cover sand
a. dry arable land on forest soil
b. moist arable land on forest soil
c. dry newly reclaimed arable land on forest soil
d. moist newly reclaimed arable land on forest soil
e. forest soil
5. Brook grassland soil
6. Back swamp soil
7. Creek ridge soil
8. Mixed soil on sand

d. Een belangrijk element in het landschap vormen de beekgronden, die in de ondiepe, brede stroomdalen van de beken zijn
afgezet. Het zijn natte zandige leemgronden, wielke soms rusten
op veen of op zware leembanken. De beekgronden liggen over
wegend in grasland. Een deel behoort tot de zwarte weilanden.
Een ander deel, dat nooit is bemest, tot de beemdwei- en hooi
landen. De gronden behorende tot dit laatste deel zijn vuil donkerbruin-grijs van kleur.
c. De opgestoven dekzanden. Aan het voorkomen van deze
beekdalen zijn nog andere gronden gebonden. De ligging daarvan
is soms onduidelijk, waardoor zij nogal moeilijk onderscheiden en

Fig. 2.

Hoogtekaart van de omgeving van Breda

Fig. 2. Contour map of the surroundings o[ the town of Breda
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begrensd kunnen worden op een bodemkaart. Vóór de afzetting
van de beekgronden zijn namelijk stuifzanden op de hogere delen
van het landschap neergelegd. Ze zijn ontstaan door uitwaaien
van de oorspronkelijke stroomdalen, nadat deze gedeeltelijk droog
gevallen waren tijdens geringer waterafvoer.
Onder de kleinere verspreid liggende ruggen van dit opge
stoven dekzand vindt men het oppervlak van het groflemig dekzand terug. De samenstelling van het zand van deze ruggen ver
schilt wemig van de hoge slibarme componenten van het grove
lemige dekzand. Dezelfde granulaire samenstelling hebben de
dikkere opgestoven zanddekken. De laatste hebben regionaal de
ligging Van een jonger dekzand, waaronder het oudere landschap
buiten bereik van de boor ligt. Dit jonger zandpakket wordt op
gestoven of verplaatst dekzand genoemd en als aparte bodemserie
in het landschap onderscheiden, omdat de samenstelling in zijn
geheel wat grofzandiger en minder slibrijk is. Op dit landschap
treffen we naast oude bouwlanden overwegend bosontginningsgronden en bosgronden aan.
Een gedeelte van het karteringsgebied rondom Breda behoort
tot het rivierkleilandschap.
ƒ. Ten noorden van de stad beslaan komkleigronden nog een
belangrijk oppervlak van het onderzochte gebied. Zij bestaan uit
zware klei van variërende dikte op veen.
g. Op de overgang van de komklei naar het zand ligt een
menggebied, waarin de gronden door de practijk worden aangeduid
als „bastaardgironden", waaronder dus verstaan kunnen worden,
mengsels van klei en zand op een zandondergrond. Zowel de
komgronden als de bastaardgronden zijn als graslanden in gebruik.
Hiervan zijn de eerste het minst productief.
Tot slot het tegenwoordige landbouwkundige gebruik van de
gronden in de verschillende delen van het zandlandschap. Tot nu
toe spraken we slechts over het vroegere landbouwkundig gebruik,
waaraan de oude cultuurgronden hun vormingswijze hebben te
danken. Hieraan heeft de tuinbouw, die veel later is opgekomen,
geen aandeel gehad.
De tuinbouw van Breda omvat in hoofdzaak allerlei teelten
van vroege en late bladgroenten en de teelt van aardbeien en
frambozen. Enkele andere tuinbouwteelten zijn van ondergeschikte
betekenis. De vroegste teelten komen ongeveer 14 dagen na die
van Bergen-op-Zoom.' Een van de redenen daarvan is, dat de
gronden van Breda wegens de fijnzandiger samenstelling en de
slibhoudendheid in het voorjaar kouder zijn. In het Bredase tuin
bouwgebied kan men een globaal onderscheid maken tussen een
intensieve en extensieve bedrijfsvorm.
Het intensieve tuinbouwbedrijf verbouwt vroege bladgroenten
in de volle grond en zacht fruit op de vochtige oude bouwlanden,
daarnaast bladgroenten onder glas en late groenten op de natte,
lager gelegen gronden. Deze bedrijfsvorm komt hoofdzakelijk op
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fijnzandige dekzanden voor; op de groflemige dekzanden komt zij
minder voor en slechts op de vochtige bodemtypen.
Het extensieve tuinbouwbedrijf is een onderdeel van 'het klein
gemengd-bedrijf, dat naar zijn grootte meer variaties heeft. Het
landbouwkundig karakter treedt meer op de voorgrond naarmate
de bedrijven groter en uit meer hoge gronden samengesteld zijn.
De late bladgroentegewassen van het extensieve tuinbouwbedrijf
worden op warme en koude gronden geteeld. Op de warme, weinig
slibhoudende gronden zijn ze opgenomen in de vruchtwisseling van
de landbouwgewassen als tweede teelt. De bladafval van kool
(voornamelijk spruitkool en savoyekool) vormt een bestanddeel
van de wintervoeding van het vee. Op het gemengde tuinbouw
bedrijf worden ook aardbeien, frambozen en bessen geteeld. De
hiervoor gbruikte gronden zijn in dit bedrijf vrijwel de enige, welke
permanent een tuinbouwkundige bestemming hebben.
Het gemengde tuinbouwbedrijf komt ook wel op het fijnlemige
dekzand voor, maar heeft zijn grootste verbreiding op het grof
lemige dekzand.
Het gemengde landbouwbedrijf is in zijn zuiverste vorm be
waard gebleven op de omgewerkte dekzanden. Het bestaat uit
oude bos-bouwlandgronden en bosontginningsgronden. De oudste
ontginningsgronden dateren van de 18e eeuw en dragen nog een
zwarte bouwvoor.
Op dezelfde zanden is het Mast&os aangelegd in 1500. Een
tweede bos is het Liestes. Dit staat op het zware fijnlemige dek
zand en voor een klein gedeelte op oud grof dekzand.
Summary
The horticulture of Breda is practised on the sandy soils
of a (wind-blown) cover sand landscape. The northern borderstrip of the area consists of river-clay soils. The sandy landscape
of Breda is built up of cover sands of different compositions
and age.
a. The oldest deposits are coarse sands with dry profiles. This
part is mainly planted with pine-forest.
b. The loamy, fine-sandy cover sand forms the sandy formation
of the landscape that is richest in silt. On the old forestry-land
soils and black, sandy grassland soils *) of this part intensive
horticulture has developed for preference.
c. The loamy, coarse-sandy cover sands are of the same age as
the fine-loamy cover sands. On the same old culture land as
of the fine cover sands, the mixed horticultural holding sprang
up in that part of the landscape that consists of these coarse
sands. The type of management of it is composed of horti
culture-agriculture and cattle-breeding.
1)
The organic composition of the profile of the black, sandy grassland
soils has come into existence by manuring for years together with organic
manure and ploughed layer sand.

13

193

By the side of this mixed horticultural holding, the mixed sandy
holding is met with on these coarse-loamy cover sands.
d. Brook soils have been deposited in wide, shallow river valleys
that intersect the various parts of this sandy landscape. These
soils consist of heavy-textured sandy loam, which has mostly
been deposited on peat. Of old these low soils have been used
for grassland.
e. With the occurrence of brook valleys in this territory, a cogrsesandy landscape of wind-blown cover sands is inseparably con
nected. After the formation of wide erosion valleys, pene
trating into the older, coarse cover sand, sand of it blew up
from the dried-up river-beds and was deposited on the higher
parts of the landscape.
The landscape of the wind-blown cover sands lies a few metres
higher than the other parts and is less suitable for agriculture.
From a pedological point of view the sandy soils of this part
consist of old forestry-land soils, woodland reclamation soils,
and forest soils.
The riverclay area of Breda is composed of back land soils
which have been deposited on peat.

26. DE BODEMGESTELDHEID VAN DE GEMEENTE
HEEZE
Soil Conditions of the Municipality ol Heeze

door/by Ir D. van Diepen
1.

Inleiding
De gemeente Heeze is een zandgebied in het Noord-Brabantse
zandlandschap, ruw geschetst ongeveer aan de zuidkant daarvan
tussen de bovenloop van de rivieren de Dommel en de Aa. Haar
oppervlakte beslaat ongeveer 3900 ha. Naar het tegenwoordige
bodemgebruik liggen déze als volgt verdeeld:
2000 ha bouwland
700 ha weiland
1000 ha woeste gronden
200 ha bos
In Heeze is de bodemkartering ter hand genomen met het
doel de bestudering van de landbouwkundige mogelijkheden van
dit gebied met betrekking tot een intensivering van het bodemgebruik. Speciaal in het zoeken van intensiever bodemproductie
vormen is het d°el van dit onderzoek geconcretiseerd, omdat het
als vraagstuk een onderdeel vormt van een bevolkingsprobleem,
waarvoor de gemeente Heeze zich ziet geplaatst.
Als opdrachtgeefster van dit bodemonderzoek ziet zij in een
verruiming van de bestaansmogelijkheid in de landbouwsector een
gedeeltelijke oplossing van haar bevolkingsvraagstuk, hoewel dit
laatste veel meer omvat. Haar bevolking is sterk groeiende. In
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twee richtingen hebben de verschuivingen op het ogenblik plaats,
n.l. in de opnamè in de grootindustrie buiten de gemeente en in de
momenteel opkomende kleinindustrie binnen de gemeente. Het ont
breekt onder de huidige omstandigheden, waarin de landbouw
bedrijven verkeren, aan een derde uitweg waarheen het gemeente
bestuur gaarne dat gedeelte van haar bevolkingsaanwas zou willen
wijzen, dat uit de landbouwende stand voortkomt. Deze nieuwe
weg zou' moeten zijn, in zover de omstandigheden het toelaten, de
Landbouw zelf. Op het ogenblik valt er een afvloeiing naar d_e
industrie té constateren, wat ongaarne wordt gezien, onder meer
vanwege het feit, dat men niet weet welke adsorptie-mogelijkheden
de landbouw in deze gemeente nog biedt bij een invoering van
nieuwe productie-vormen.
2.

Het landbouwbedrijf
De toestand
waarin het gemengde landbouwbedrijf in deze
gemeente verkeert, is verre van rooskleurig. Vooreerst heeft de
grootte van het bedrijf naar de tegenwoordige opvatting door bedrijfssplitsing een minimumgrens te ver overschreden. Voegt men
hier nog aan toe de geringe opbrengsten van de slechtere gronden,
waaruit deze zandbedrijven voor een belangrijk gedeelte bestaan,
dan zijn tesamen met een teveel aan arbeidskrachten, welke soms
op een verkapte werkloosheid lijjst, de zwakke hoofd-elementen
genoemd, welke de structuur van deze bedrijven kenmerken.
Wat de landbouwkundige kwaliteiten van de gronden betreft,
is Heeze niet met de beste gronden van het Brabantse zandland
schap bedeeld.
In de landbouwbedrijfsvoering komt dat onder meer hierin
tot uiting, dat men wegens gebrek aan vruchtbare vochthoudende
zandgronden, verschillende gewassen moet telen op gronden, die
daarvoor minder geschikt zijn. De oorzaak ligt bij de omvang van
de veestapel, welke voor dit gemengd bedrijf relatief groot is. De
oppervlakte grasland is onvoldoende. Dit heeft twee gevolgen.
Ten eerste dat het grasland practisch geen leverancier is voor
wintervoedsel, hiervoor wordt de normale compensatie gevonden
op het bouwland, dat bieten en graanstroo levert, alsmede voor
een klein gedeelte ook dient als kunstweide, welke het ontbrekende
restant aan wintervoedsel levert.
Het tweede gevolg van het kleine graslandareaal is, dat het
bouwland ook in de zomer vaak nog door middel van kunstweide
de veestapel van het nodige moet voorzien. Typerend voor het
gebrek aan goed weiland is, dat het nog maar een tiental jaren is
geleden, dat op sommige bedrijven geen weideperiode voor .het
vee bestond. Men hield de koeien de hele zomer door op stal, om
de rantsoenering zo effectief mogelijk te maken. Een vaker voor
komende methode uit die tijd Was, dat men het vee maar enkele
uren op de dag naar buiten liet gaan.
Aangezien het bouwland dienstbaar wordt gemaakt aan de
veehouderij van het bedrijf, is het duidelijk, dat er voor de meest
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vocht-eisende landbouwgewassen niet veel plaats op de betere
gronden overblijft. Natuurlijk worden de beste gronden door de
bieten ingenomen. Men vindt deze nog op de vochtige, zoge
naamde „zwaardere" bouwlanden, welke iets lemig zijn, doch
daarmede is de voorraad van deze kwaliteit grond ongeveer uit
geput, omdat de rest grotendeels door blijvend grasland en meer
jarige kunstweide wordt ingenomen. Het gewas aardappelen wordt
verplaatst naar wat men noemt de „goede korenakkers". Met
succes kunnen hier alleen vroege aardappelen verbouwd worden,
daarnaast rogge (waaraan deze groep van gronden zijn kwaliteits
aanduiding „korenakker" ontleent) en haver.
Haver is echter een gewas, dat vanwege de regelmatige af
wisseling van rogge en aardappelen en het tussentijds gebruik van
deze gronden voor eenjarige kunstweide, gedeeltelijk naar een
mindere kwaliteit grond is verplaatst. Hiertoe behoren de matig
goede en slechte korenlanden, waarop de opbrengsten van haver
het verst in de minderheid blijven.
Resumerend, kan men dus zeggen, dat de functionele indeling
van de bouwlanden een opschuiving van 'de gewassen te zien geeft
naar een minder geschikte standplaats.
3.

Land sc haps vormen en bodemgebruik
In de landschapsbouw ligt in grote lijnen de indeling naar hun
landbouwkundige geschiktheid besloten.
Een zandlandschap, in de ondergrond uit dekzand met inge
sloten blauwgrijze leemlenzen bestaand, is overdekt met jonger
opgestoven dekzand, dat zich van het eerste onderscheidt door
zijn uniformiteit en vaak iets slibhoudend karakter in de lagere
delen. Het landschap is doorsneden door enige rivieren, waarvan
een tweetal smalle stroompjes in brede, ondiepe dalen zijn over
gebleven. Uit deze brede dalen komt het zand, dat we als een dek
van variërende dikte op de onversneden delen van het zandland
schap aantreffen. Het is na uitwaaiïng van de rivierdalen hierop
afgezet. Bij de samenvloeiing van twee riviertjes, de Groote Aa
en Sterkselse Aa, is het dorp Heeze ontstaan. In andere dalen van
vroegere rivieren, die op de zo juist genoemde uitkwamen, zijn
geen stroompjes overgbleven, nadat op de insnijding van het
landschap een opvulling met zandige leem in de laagste delen was
gevolgd. Met elkaar bepalen deze dalen het grootste relief van het
landschap, terwijl de hogere delen daartussen een zwakgolvend
oppervlak hebben.
De landbouw heeft zich voornamelijk ontwikkeld in de door
rivieren versneden delen van het zandlandschap. Men vindt de
wegen met de aangrenzende boerderijen op de helling tussen de
hoogste en laagste delen ongeveer op een plaats die het midden
houdt tussen beide. Dat is waar de zwaardere bouwlanden ener
zijds en de hoge bouwlandgronden anderzijds liggen.
Aan de west- en oostzijde loopt de gemeentegrens over twee
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grote heide-complexen, welke niet door rivieren versneden zijn.
De reliëfvormen hiervan worden bepaald door vennen en zandruggen. Ditzelfde geldt voor enkele kleinere delen van de ge
meente, welke uit heide zijn ontgonnen.
Hoewel men in het heidelandschap geen rivierdalen aantreft,
is dit toch ook voor het grootste gedeelte door uitgewaaid dekzand
overstoven. In de lagere delen komt in de ondergrond het groflemig
dekzandlandschap zeer dicht aan het oppervlak. Verondersteld
wordt, dat elders dit laatste ook wel aan de oppervlakte zal liggen.
Bij deze bodemkartering zijn de heidegronden slechts oppervlakkig
bestudeerd, zodat daarover weinig meer gezegd kan worden. Ook
onder het heideontginningslandschap vinden we het oudere dek
zand terug. Het blijkt, dat de laag verstoven dekzand van deze
ontginningsgronden dunner is dan van het oude cultuurlandschap.
Tussen het gebied van deze jongste en de oudste cultuur
gronden vinden we de groep van de bosontginningsgronden. Ook
landschappelijk vormen deze een schakel in de landbouwkundige
ontwikkeling van het gebied. Zij komen dus voor aan de rand
van de oude bouwlanden tussen deze laatste en de heide-ontginningen, reden waarom men ze wel de gronden van een tweede
cultuurgordel zou kunnen noemen. Landschappelijk behoren ook
deze tot het versneden dekzandlandschap.
4.

Bodemgesteldheid
Aan de hiergenoemde hoofdkenmerken van het landschap
beantwoorden bodemverschillen, welke in een reeks bodemseriës
Worden onderscheiden. Rekening houdende met het doel van deze
bodemkartering, zijn in de belangrijkste bodemseries enkele onder
verdelingen aangebracht, al naar gelang de landbouwkundige be
tekenis van sommige bodemtypen met betrekking tot de tuinbouw,
dit wenselijk maakte.
a. In dit versneden dekzandlandschap onderscheiden wij
allereerst de cultuurgronden van het oude zandbedrijf. Dit zijn de
oude zwarte zandbouwlandgronden en de oude graslandgronden.
Deze laatste kunnen we geen zandgronden noemen, omdat ze
te slibrijk zijn; zij behoren tot de zandige leemafzettingen van de
beekdalen.
De zwarte zandbouwlanden, eigenlijk esgronden genoemd,
kenmerken zich door een zwarte humeuze bovengrond, ontstaan
door eeuwenlange bemesting met heideplag. De oudste daaronder
zijn volkomen zwart tot op de witzandige ondergrond en meer
dan 1 m dik. Naarmate ze jonger zijn, onderscheiden wij op de
overgang naar de humusarme ondergrond meer of minder dikke,
bruin gekleurde, humeuze horizonten, hetgeen duidt op een vroe
gere ontginning uit bos.
Verschillende bodemtypen zijn in deze groep van gronden
te onderscheiden naar de hoogteligging boven het grondwater.
Het landbouwkundige onderscheid in slechte, matig goede en
goede korenlanden en vervolgens de zwaardere bouwlanden, is
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het criterium geweest van een verdere indeling, omdat zij voor
eventuele intensivering het belangrijkste zijn. Het goede korenland
en de zware slibhoudende bouwlanden lenen zich namelijk voor
fruitteelt respectievelijk groenteteelt. Bij de laatste gronden ligt de
invloed van het grondwater boven 1 meter. Naar gelang hun
zwaarte en vochtigheid vallen ze uiteen in vroegere en late tuinbouwgronden.
De gvaslandgronden van het oude zandbedrijf zijn op slibrijke
beekafzettingen ontstaan. Wij geven ze de naam van „oude bemeste
beekgraslandgtonderi", omdat hun voornaamste verschilskenmerk
m,et onbemest grasland op beekgronden een zwart humeus dek is.
Ze ontlenen dit dek aan een bepaalde wijze van bemesten met het
humeuze zand van het esbouwland. De opgebrachte zwarte' laag
heeft van zijn oorspronkelijke samenstelling ook nog het lood
kleurig zand overgehouden, waarin eveneens een punt van verschil
is gelegen met dat van de broekige, grijze ondergrond. Ook deze
gronden zijn voor eventuele vestiging van tuinbouw belangrijk,
hoewel ze vaak nog te koud en te vochtig zijn. Ze dienen beter
ontwaterd te worden, wanneer men er andere dan uitsluitend late
tuinbouwproducten op wil telen. De broekige beekgraslandgronden
zijn niet bemest geweest. Zij hebben een vuilbruingrijze gleyzode
en zijn zwaarder van samenstelling in de bovengrond.
Op verschillende plaatsen levert voornamelijk dit gedeelte
van het lage landschap een bijzonder aspect door de moerputten,
die er in voorkomen. Als regel is in de ondergrond een veenpakket
aanwezig, soms meer dan een meter dik, dat door de bevolking
in de loop der tijden plaatselijk is uitgeveend. Deze boerenverveningen zijn de oorzaak geweest, dat het land veelal in een
chaotische toestand werd achtergelaten, waarop de zo juist ge
noemde beplantingen tot een ware wildernis uitgroeiden.
Behalve de reeds broekige ligging van de nog niet uitgeveende gronden, wordt de ongeschiktheid van deze gronden voor
de een of andere vorm van tuinbouw getypeerd door hun zware
samenstelling. Doorgaans bestaan de profielen uit zware, zandige
leem, welke onder de graslandzode weinig humeus is. Dit neemt
echter niet weg, dat het grasland op deze gronden aanzienlijk te
verbeteren is, wat op zich zelf reeds een belangrijke intensivering
zal betekenen.
b. De bosontginningsgronden worden eveneens onderver
deeld in bouwlandgronden en graslandgronden.
De bos-bouwlandontginningsgronden zijn wel diep humeus,
maar bruin gekleurd. Ze worden in het algemeen als schrale
gronden bestempeld. Variaties in humeuziteit zijn gelegen in de
langere bemestingsperiode (dus ouderdom). Door de bemesting
met potstalmest kan de bovengrond humeuzer en donkerder van
kleur zijn. Soms ook gelijkt de bouwvoor op die van een zwarte
esgrond, waarop een scherpe overgang volgt naar de bruine
ondergrond. Het criterium voor een esgrond is in het algemeen
gelegd bij een bepaalde dikte van de zwarte bovengrond, alsmede
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een verkleuring van de bosondergrond. Het feit, dat deze gronden
vanwege hun kleinere humusrijkdom op een lager grondwaterniveau nog weinig mogelijkheden voor de tuinbouw bieden, is de
reden, dat het onderscheid binnen deze bodemserie niet verder
gaat dan in een voor de tuinbouw geschikte en ongeschikte groep.
Het praedicaat geschiktheid, dat dan aan de laagste gronden, van
wege hun vochtgesteldheid, met een zeker voorbehoud gegeven
kan worden, verliest zijn betekenis, wanneer men van het standpunt
uitgaat, dat ook zonder extra zware bemestingen hierop iets kan
worden bereikt.
De bosontginningsweilanden zijn naar hun ligging over het
algemeen niet aan de bouwlandontginningen uit bos gebonden.
Wij vinden deze voornamelijk langs de bestaande riviertjes, waar
door zij voor de kanalisatie zelfs bij de geringe wateraanvoer in
een regenrijke periode werden overstroomd.
In voorkomen zijn deze gronden echte broekgronden. Vele
daarvan zijn herbeplant met wilgenhout of els. De weilanden die
men er tussen aantreft zijn vaak uitermate slecht.
c. De heide-ontginningsgronden.
Vian de heide-bouwland-ontginningsgronden kan, wat die in
deze bodemserie aan te brengen onderscheidingen betreft, ten
aanzien van hun tuinbouwkundige geschiktheid, niet hetzelfde
worden gezegd als van dë hogere bosontginningsgronden. Een
punt van verschil met deze; laatsen is gelegen in de hoogteligging,
welke veel meer bepalend is geweest voor hun vroegere ontgin
ningsmogelijkheid uit heide. De hoogteverschillen spelen zich af
tussen nauwere grenzen op een lager niveau, waardoor de nood
zaak van een aan te brengen onderscheid in meer en minder
productieve gronden grotendeels komt te vervallen. De variaties
in deze bodemserie zijn minder groot. Met uitzondering van die
gronden, welke door enige potstalbemesting een humeuzere boven
grond hebben gekregen. Evenals som;mige bosbouwlandontginningsgronden zijn deze uit heide ontgonnen bouwlanden minder
humeus dan de oude bouwlanden. De productiviteit van deze
gronden wordt daardoor zoveel gedrukt, dat het maken van een
verdere onderscheiding in deze, althans voor tuinbouwkundige
doeleinden, overbodig lijkt.
Ook voor de heide~grasland~otitginningsgronden is er van af
gezien een nadere onderscheiding aan te brengen, omdat ook voor
deze niet de minste verwachting bestaat, dat zij bij een tuinbouw
kundige intensivering van het bodemgebruik een punt van dis
cussie zullen uitmaken.
Met het oog op het gebruik van de heideontginningsgronden
voor bouwland en weiland zou met reden bij deze zwak gepodsoleerde gronden een grens gelegd kunnen worden tussen venige
en humeuze ontginningsgronden, waartussen o.m. een kleur
verschil bestaat van zwart en bruin.
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d. De bosgronden en heidegronden.
Uiteraard ondervinden de heidegronden en bosgronden voor
dit bodemonderzoek de minste belangstelling. De laatste liggen
bijna allen aangelegd op een oude heide-ondergrond. Van de bos
gronden zijn de lagere delen, voorzover ze lemig zijn, zeer produc
tief te maken, zowel voor bouwland als weiland. Helaas is hun
oppervlakte maar gering.
De hoge bosgronden zijn voor de landbouw ongeschikt. Hun
geelgrijze zandprofielen zijn over het algemeen zeer humusarm en
het grondwaterniveau ligt diep.
Van de lage heidegronden kan hetzelfde worden gezegd als
van de lage bosgronden. De oppervlakte daarvan is aanzienlijk
groter en loont zeer zeker de moeite van in cultuur-brenging.
Goede heidegronden hebben het grondwater boven 50 cm en zijn
iets venig ontwikkeld.
Summary
The culture soils of this municipality have arisen from wind
blown cover sands emanating from beds of rivulets that have dried
up. The following pedological division of the landscape was
compiled:
a. culture soils of the old sand holding. The arable lands of it
belong to the crop lands encircling the village.
The grassland soils appertaining to it were distinguished into
old, black brook grassland soils and old, marshy brook grass
land soils. The profile composition of the former has come into
being by oft-repeated manuring with organic manure and sand
rich in humus from the old arable land. The marshy brook
grassland soils have not been dunged, are lying lower and are
heavier.
b. In the group of the woodland reclamation soils there are
present reclaimed forest soil arable lands and reclaimed forest
soil meadows. The former are brown, deep, humusholding sand
profiles. The reclaimed forest soil meadows are especially
inseparably connected with brook valleys and are marshy and
rich in silt.
c. Heath reclamation soils. The heath reclamation arable lands
are in the main dry soils with a thin humus-holding top
horizon. The heath reclamation grasslands are not inseparably
connected with brook valleys, but form the depressions of the
old heath landscape. The moist profiles of these are of a siltholding, slightly podsolled and peaty composition.
d. The present woodland soils have been laid out on dry, reclai
med heath soils.
e. A large part of the examined area consists of dry and moist
heath soils.
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27. ENKELE AANTEKENINGEN OVER DE
BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN HET WESTLAND
A Feu* Notes on the History o[ Inhabitation of the Westland

door/by Dr P. J. R. Modderman
Dr Ir W. J. van Liere heeft in zijn dissertatie over „De
Bodemgesteldheid van het Westland'' (1948), enkele oudheidkun
dige beschouwingen opgenomen. Uiteraard zijn deze mededelingen
vooral gezien vanuit het ontstaan van het landschap. Het is daarom
noodzakelijk als aanvulling een oudheidkundige verantwoording
van het vondstenmateriaal te geven. Wij zullen zien, dat een en
ander nog aanleiding geeft tot enkele correcties op de voorstelling
van Van Liere.
Aangezien het navolgende aansluit op hetgeen door hem
reeds eerder is medegedeeld in: De romeinse bewoning van het
Westland (1947) en in zijn dissertatie, achten wij ons ontslagen
van een opsomming van de oudere onderzoekingen. Volledigheids
halve is hierbij een overzicht van de publicaties opgenomen, die
over de archaeologie van het Westland handelen.
Naar aanleiding van de talrijke ontdekkingen op oudheid
kundig gebied, in het Westland gedaan gedurende de bodemkartering, is door ons van verschillende terreinen materiaal ver
zameld. Op een zestal plaatsen zijn profielkuilen gegraven, waar
van hierbij de tekeningen zijn afgebeeld (fig. 6 t/m 11). De eerste
vier zijn gemaakt in het gebied van het Westlanddek, terwijl de
beide laatste meer oostelijk liggen. Alle mij bekende vindplaatsen
zijn in korte beschrijvingen getypeerd, welke berusten bij de Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Stichting
voor Bodemkartering.
Bewoning in de vroege Ijzertijd
Zoals door van Liere reeds is beschreven, werd voor de
Romeinse tijd, d.w.z. voor de eerste eeuw na Chr. het veenlandschap, dat achter de schoorwallen was ontstaan, geïnfiltreerd door
vloedkreken. Op de buitenrand van zo'n, voor een groot deel
reeds verlande, kreek zijn op een plaats bewoningsresten gevon
den. In de Broekpolder nabij de Rijskade (gem. Vlaardingerambacht) lagen onder een dun kleidek scherven, grotendeels op
de kleirug en voor een klein deel ook nog op het veen.
Het schervenmateriaal van deze vindplaats bestaat uit waar
schijnlijk met schervengruis verschraald, gekneed aardewerk, dat
zacht is gebakken in een zwak oxyderend milieu. De vormen van
de potten zijn slap, voor zover wij dat konden nagaan aan de ge
vonden fragmenten. De randen zijn meestal glad, nauwelijks ver
dikt en verticaal, terwijl een aantal is voorzien van vingerindruk
ken op de rand. De wanden zijn glad, besmeten of versierd. De
versieringen bestaan uit:
1. ingekraste lijnornamenten,
2. streeplijnen (*— .—• — .— of IUI I).
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3. indrukken met vingers of stokjes in verschillende variaties,
4. in scherp relief uitgestoken en/of geknepen bubbeltjes en
5. kamornament (lx).
Enkele wandscherven zijn gedeukt of gegolfd.
Ook bij de bodemscherven vinden wij nog een drietal varia
ties, t.w.
a. een vlakke bodem, die met een enigszins afgeronde hoek over
gaat in de wand,
b. een standvlak, dat is aangegeven door een kleine uitstulping en
c. het geval, waarbij overgang van standvlak naar wand is ge
karteld.
Hoe rijk de schakering van dit aardewerk ook moge zijn, het
blijft vooralsnog moeilijk te dateren. Het absoluut ontbreken van
enig stukje romeins, geïmporteerd aardewerk op de grote hoeveel
heid scherven, die ons ter beschikking stonden, maakt, dat wij de
bewoning stellig voor de romeinse occupatie kunnen plaatsen. Het
vroegste, meer intensieve contact van de Romeinen met het onder
havige gebied kan met enige zekerheid gesteld worden op de jaren
40'—47 na Chr., waarin de voorbereidingen tot de veldtocht naar
Brittannië vallen en waarin Corbulo zijn gracht doet graven. Wil
men geheel vrij zijn van enige kans op romeinse bemoeiing, dan
moet men terug gaan tot 13 v. Chr. toen Drusus direct contact
kreeg met de bewoners van ons land. Met volledige zekerheid
mogen wij het aardewerk dus in de eerste eeuw v. Chr. plaatsen
of nog eerder. Dit laatste nu, de vraag hoe oud men het aarde
werk maximaal kan dateren, geeft de grootste moeilijkheden, omdat
ons vrijwel geen vergelijkingsmateriaal ter beschikking staat.
Een aanknopingspunt is te vinden in het besmeten, kartelrandige z.g.n. Germaanse aardew,erk, dat sedert circa de 6e eeuw
v. Chr van uit het oosten ons land binnendringt. Wij kunnen dus
veilig aannemen, dat de bewuste vindplaats niet voor 500 v. Chr.
bewoond is geweest.
De meeste overeenkomst vertoont het aardewerk met de vond
sten welke Rahir te la Panne (België) heeft gedaan en dan wel in
het bijzonder met die uit de eerste periode, die hij onderscheidt.
Doch ook bij dit vergelijkingsobject ontbreken enkele karakteris
tieke versieringen van onze groep, zoals het gekartelde standvlak
en de streep-lijn-versieringen op de wand.
Het valt moeilijk, onze vondsten aan te sluiten bij het z.g.n.
Friese terpen-aardewerk. Zo werd o.a. geen enkel fragment van
een oor gevonden, dat toch wel tot een der typische kenmerken
van het terpenaardewerk behoort.
Het waren bovenstaande overwegingen, die ons in de mond
gaven de bewoning langs de niet-verlande vloedkreek te plaatsen
in de eerste drie eeuwen v. Chr. Het is dus even goed mogelijk,
dat de bewoning pl.m. 300 v. Chr. plaats vond als pl.m. 25 v. Chr.
Persoonlijk neigen wij het meest naar een datering in de le eeuw
v. Chr., doch dit berust alleen op een habitusbeeld. Het is in ieder
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geval juister om het jaartal „pl.m. 300 j. v. Chr." in de dissertatie
van Van Liere te wijzigen in: „eerste drie eeuwen v. Chr." (zie o.a.
p. 11 fig. 4).
Bewoning in de Romeinse tijd
Wat betreft het scherven-materiaal uit de Romeinse tijd valt
direct een duidelijk onderscheid te maken tussen het inheemse
aardewerk en het importgoed. Speciaal de eerste groep is o.i. tot
nu toe door de archaeologen te zeer als quantité négligeable be
handeld. Holwerda, die te Naaldwijk en Ockenburg bij zijn op
gravingen veel van deze ceramiek in handen kreeg, volstaat met
een zeer summiere beschrijving. Zijn verwijzing naar de publicatie
over Arentsburg helpt ons niet veel verder, aangezien ook daar
meer een toewijzing tot het Fries Bataafse aardew.erk is gegeven
dan een beschrijving.
Het inheemse aardewerk uit de Romeinse tijd in het Westland
is meestal met kaf of andere organische bestanddelen verschraald.
Het is gekneed aardewerk, dat zacht is gebakken in een zeer zwak
oxyderend milieu, getuige de lichtgele tot grauwzwarte kleur van
het oppervlak der scherven.
Soms blijkt de klei met schervengruis te zijn „gemagerd". Ook
wat harder gebakken scherven treffen wij op enkele vindplaatsen
aan. De randen zijn meestal glad en daarnaast ook wel gekarteld.
De wanden zijn glad, besmeten dan jvel met groeven of smalle
richels versierd. De bodems zijn vlak van onderen. In enkele ge
vallen is een kleine nuancering van de overgang tussen hals en buik
te zien; de vormen zijn echter over het algemeen slap.
Het inheemse aardewerk schijnt zich gedurende de He eeuw te
hebben kunnen handhaven naast de veel betere Romeinse ceramiek.
Wellicht wijzen de met schelpengruis verschraalde scherven en de
wat hardere baksels op een verbetering van de techniek van de
inheemse pottenbakker. De opgravingen op Ockenburg en het tal
rijk voorkomen van inheems aardewerk elders leert ons, dat de
Romeinen in het Westland reeds een bevolking hebben gevonden,
die in vele gevallen haar eigen karakter heeft weten te bewaren.
Uit dit alles blijkt, dat wij zeker tussen circa 50 en 250 na Chr.
een aanzienlijke bewoning mogen aannemen voor het Westland.
In hoeverre deze mensen afstammen van de eerder besproken voorChristelijke bewoners, is niet te zeggen, aangezien hier geen enkele
positieve of negatieve aanwijzing voor bestaat.
Over het Romeinse aardewerk kunnen wij zeer kort zijn. De
hoofdzaak daarvan bestaat uit eenvoudige gebruiksvoorwerpen,
waarbij vooral het grijs-gesmoorde goed een belangrijke plaats in
neemt. Dit laatse sluit dus geheel aan bij hetgeen Holwerda naar
aanleiding van de vondsten op Ockenburg opmerkt. Enkele stuk
ken terra sigillata, fragmenten van dakpannen of huttenleem geven
hier en daar wat meer relief in het algemene beeld van de vondsten.
Een zeer interessante vondst op ceramisch gebied werd gedaan
bij het graven van een profielkuil (fig. 10) in de Harnasch polder.
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Fig. 1/5.

Earthenware, found in the Westland

Deze kuil werd gedolven in een middeleeuws terpje (zie kogelpot
lig. 4), dat juist op een woonplaats uit de Romeinse tijd bleek te
zijn aangelegd. Het toeval wilde, dat wij met ons profiel juist boven
een afvalputje: van deze oude bewoning uitkwamen. In de modder
van het putje bevonden zich scherven van inheems aardewerk (fig.
2), Romeinse, zwart gesmoorde ceramiek (fig. 3), en van een onbe
kend type aardewerk (fig. 1). Een en ander is als een gesloten
vondst te beschouwen en het is uitgesloten, dat het onbekende
aardewerk na de Romeinse tijd in het gat zou zijn gekomen. De
inheemse scherven en die van de nieuw ontdekte ceramiek lagen
tegen en door elkaar in de modder.
Na het schoonmaken van de merkwaardige scherven bleken
deze te kunnen worden samengevoegd tot een vrij volledige pot.
Figuur 1 laat de vormen zien, terwijl hier een nadere be
schrijving volgt. Het aardewerk is fijn van klei, gedraaid, hard
gebakken en egaal grijs gesmoord. De uitstaande rand is buitenlangs van een ingedrukt parelrandje voorzien. Rand en hals zijn
glad gelaten. Over de gehele buik lopen opzettelijk aangebrachte
horizontale groefjes, die alleen onderaan twee maal door verticale
banden met groefjes worden onderbroken. Bovendien zijn over de
buik heen op willekeurige punten, plekken met diagonaalsgewijs
geplaatst bundels met groefjes aanwezig. Ook de binnenwand is
geheel voorzien van fijne, soms plotseling eindigende, banden met
groefjes. De bodem is volkomen vlak van onderen en in het midden
iets dikker dan aan de kanten.
Tot nog toe is het ons slechts in een geval mogelijk om aequivalente scherven aan te voeren. De heer P. J. van der Feen, weten
schappelijk assistent bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, liet ons van Walcheren volkomen gelijksoortige
randscherven zien, die eveneens uit een Romeins milieu afkomstig
bleken te zijn.
Van Liere heeft reeds voldoende duidelijk doen uitkomen, dat
bewoningssporen uit de 2e helft van de Ille eeuw n. Chr. en de
daaropvolgende eeuwen ontbreken. Het ontstaan van het West
landdek, dat over een aantal inheemse en Romeinse nederzettingen
is afgezet, moet omstreeks 250 zijn aangevangen. De opbouw en
samenstelling van het bewuste dek wijzen er op, dat het gebied
plotseling is overstroomd. Vlak boven de woonresten vindt men
vaak een schelpenlaagje en grofzandig materiaal, dat duidt op een
inbraak door de zee. Naar boven toe neemt het mariene karakter
Van het Westlanddek af. Wij moeten dus aannemen, dat de be
woning in de Romeinse tijd is beëindigd door een natuurramp. De
in hoofdzaak inheemse bevolking werd gedwongen, op het oude
duinlandschap te gaan wonen. De vraag rijst nu echter, waar deze
woonresten uit de IVe eeuw kunnen worden aangetoond. Wellicht
moeten deze in de duinstreek worden gezocht. Ons onderzoek heeft
zich echter niet tot dat gebied uitgestrekt. Wel kunnen wij in dit
verband nog wijzen op de bewoningssporen uit de Ve eeuw, welke
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Holwerda en Krom (1907) te Naaldwijk vonden, op hogere gron
den dus.
Aan onze mededeling voegen wij nog een aantal profiel
tekeningen toe (fig. 6 t/m 11 ), die aansluiten bij de op blz. 40 door
van Liere afgebeelde, gekleurde profieltekening.
Het eerste profiel (fig. 6) bevindt zich even ten noorden van
de Gantel onder Poeldijk. Een nader onderzoek op deze plaats zou
zeker interessant kunnen zijn, aangezien hier twee woonniveaux
zijn geconstateerd, die door een blijkbaar natuurlijk afgezette lçleiFig. 6 Profiel Dijkpolder (Coörd. 75, 41-449, 20) Monster
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laag zijn gescheiden. De onderste laag bevatte uitsluitend inheems
schervenmateriaal; de bovenste één Romeins scherfje.
De profielfiguren 7 en 8 sluiten geheel aan op dat door van
Liere gepubliceerd.
Profielfiguur 9 is gegraven onder Kwintsheul, een tiental
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meters uit de weg, waar Beekman de gracht van Corbulo langs
wilde voeren.
Over profielfiguur 10 werd hierboven reeds het een en ander
medegedeeld naar aanleiding van dé vondst van een onbekend type
aardewerk,
Tenslotte is in profielfiguur 11 een vindplaats weergegeven die
niet overdekt is door het Westlanddek.
Ten aanzien van hetgeen van Liere heeft opgemerkt over de
gracht van Corbulo, kunnen wij ons geheel met zijn standpunt ver
enigen, na wat wij in het veld hebben waargenomen. Een nog niet
genoemd argument tegen de aanwezigheid van de Fossa Corbulonis in het Westland, is dat nergens, voor zover ons bekend,
aardewerk uit de eerste helft van de Ie eeuw na Chr. is gevonden.
Dit bezwaar kan trouwens tegen het gehele tracee van Leiden af
worden aangevoerd. Het zoeken naar de fossa Corbulonis moet
dus weer worden hervat!
Bewoning in de middeleeuwen
Een noodzakelijke aanvulling moeten wij ten slotte nog geven
op van Liere's beschouwingen over de hernieuwde bewoning in de
middeleeuwen. Er is daarin een storende fout geslopen, doordat
aanvankelijk een te vroege datering is gegeven van een bepaald
type kogelpottenaardewerk.
Ons onderzoek van de middeleeuwse woonplaatsen was zeer
beperkt, doordat in het westelijk deel van het Westland de meeste
grond absoluut vergraven is. Wij beperkten ons zodoende tot het
inversielandschap en daarin weer in het bijzonder tot de terpjes
in, de omgeving van het Woud en voorts tot een vindplaats in de
Oude Kampspolder (gem. Maasland). Bij Kethel en Vlaardingen
vindt men ook nog een aantal terpjes; enkele hiervan zijn reeds in
1944 onderzocht door Prof. Dr A. E. van Giffen.
Het schervenmateriaal van de terpjes in de Groeneveldse en
Woudse Polders wordt gekenmerkt door de navolgende eigen
schappen:
1e. Het absoluut ontbreken van Pingsdorfer aardewerk, zodat
bewoning tussen circa 850 en 1200 uitgesloten moet worden geacht.
2e. Bij de scherven van kogelpottenaardewerk kan men een
bepaald type onderscheiden, dat tot bovengenoemde foutieve da
tering aanleiding heeft gegeven. Het bewuste aardewerk bevat
talrijke grovere korreltjes tussen de schilferig gebakken klei; het
is hard en de kleur varieert van wit over blauw naar blauwzwart.
De randen zijn vrij steil en meestal lipvormig geprofileerd. Voor de
datering van dit soort kogelpotten willen wij alleen wijzen op het
uitstekende baksel en de lipvormige randprofielen, die beide pleiten
voor een jonge fase in de ontwikkeling van het kogelpottenaarde
werk, d.w.z. Xlle—XlIIe eeuw (fig. 4).
3e. Het steengoed is vertegenwoordigd met alle baksels en
vormen, die het heeft gekend van circa 1200 tot in de XVIe eeuw.
4e. Tenslotte is er een groep ceramiek van vette klei gedraaid
14
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en meestal hard gebakken (zie fig. 5). De kleuren zijn over het
algemeen licht, terwijl in enkele gevallen spatjes glazuur worden
aangetroffen. De profielen van de randscherven zijn veelal lipvormig. Voor de datering van deze groep verwijzen wij naar een zeer
interessante gesloten vondst, welke te Valkenburg a/d. Rijn is ge
daan (v. Andel, 1944). Hierbij bevindt zich nl. ditzelfde aardewerk,,
dat in de 2e helft van de XlIIe eeuw wordt gedateerd.
5e. De scherven van grijs gesmoord aardewerk en rood, loodgeglazuurd aardewerk uit de XlVe—XVIIe eeuw kunnen wij ver
der buiten beschouwing laten. Zij kunnen ons niets naders over het
begin van de bewoning op de terpjes vertellen, na de bespreking
van de voorgaande groepen ceramiek.
Door de bestudering van het schervenmateriaal zijn wij tot de
conclusie gekomen, dat de bewoning van de terpjes in de omgeving
van het Woud eerst in de XlIIe eeuw is aangevangen. Wat betreft
de terpjes, die door Prof. van Giffen werden onderzocht, kan nog
het volgende worden medegedeeld. Wij zijn in de gelegenheid ge
steld om het bij deze opgraving verkregen schervenmateriaal te
bestuderen. Dit is afkomstig van enkele hoogten langs de Harg,
vlak ten zuiden van Kethel. Naast scherven van laat-kogelpottenaardewerk en XlIIe en XlVe eeuws steengoed zijn nog enkele
Pingsdorfer scherven gevonden. Deze laatste durven wij niet veel
vroeger dateren dan de Xlle eeuw, zodat ook deze terpjes van
later datum zijn dan door van Liere in het algemeen is aangegeven^
Het schijnt, dat van Liere op nog meer plaatsen het blauwe
tot blauwzwarte, schilferige aardewerk als datering heeft gebruikt
voor de bewoningsgeschiedenis. Met name zou dit in Naaldwijk,
Honselersdijk, Wateringen en Maasland het geval zijn. Het moge
thans voldoende duidelijk zijn, dat het uitgangspunt voor deze
datering onjuist is geweest.
Er rest ons nog een enkele mededeling te doen over een vind
plaats in de Oude Kampspolder onder Maasland. Aan het einde
van de Herenlaan bevindt zich aldaar een rechthoekig, wat hoger
gelegen terrein, waarop het kasteel Hofdijk heeft gestaan. Van
circa 1290 tot 1365 schijnen de commandeurs van de Duitse Orde
in het kasteel te hebben gewoond. Omstreeks 1365 is de Hofdijk
echter door hen geliquideerd en verhuist de Orde naar Maasland
op een terrein ten n.o. achter de kerk, dat nu nog als Kommandeurs
hof bekend schijnt te zijn (Driessen).
Aan deze historische berichten kunnen wij thans toevoegen,
dat onze vondsten van het Kasteel en/of klooster van den Hofdijk
bestaat uit scherven van het einde der Xlle tot in de XVIe eeuw.
Na 1365 blijkt dus het terrein aan het eind van de Herenlaan nog
niet geheel verlaten te zijn.
Korte bewoningsgeschiedenis
Als afsluiting van deze mededeling willen wij gaarne een kort
overzicht geven van de bewoningsgeschiedenis, waarbij hetgeen
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van Liere op p. 16 en 17 van zijn proefschrift geeft door ons als
uitgangspunt is genomen.
le. De bewoning op de binnenduinen is continu mogelijk
geweest sedert hun ontstaan (Loosduinen, Monster, Rijswijk). Hier
wferd door ons geen oudheidkundig onderzoek gedaan.
2e. De lage zandbanken kunnen van de Romeinse tijd tot op
heden bewoond zijn geweest (Naaldwijk, 's-Gravenzande).
3e. Langs de verlande vloedkreken in het veenlandschap
achter de oude duinen is bewoning mogelijk geweest sedert circa
de 3e eeuw voor Chr. Vooral in de Romeinse tijd is hiervan veel
gebruik gemaakt, doch in het midden van de Ille eeuw na Chr.
schijnt de bewoning aldaar af te breken, zeer waarschijnlijk ten
gevolge van een overstroming.
4e. De hernieuwde bewoning in het oostelijk deel gaat uit van
de kleigronden. Historisch zijn Kethel, Overschie en Vlaardingen
in de Xle eeuw genoemd, terwijl Delft in de Xlle eeuw bekend
wordt. Eerst in de Xlle en XlIIe eeuw volgt verdere uitbreiding,
waarbij o.a. van terpjes gebruik wordt gemaakt. De bewoning in
het westen op het westlanddek schijnt gebonden te zijn aan dijken.
Summary
The article gives a few archaeological amplifications and cor
rections of what dr. ir. W. J. van Liere stated in his thesis: The
Soil Condition of the Westland.
On page 143, sub 5, of Van Liere's summary a modification
should be made. It appears namely that the mounds were not raised
before the XIII century. This date is, inter alia, based on the pot
sherds of figure 5. It seems therefore that the mediaeval inhabi
tation outside the higher sandy soils and the clay soils does not
begin until about 1200.
The ceramics represented on the' figures 1, 2 and 3 form a
closed find of Roman and native earthenware of the II century A.D.
Figure 1 shows a novelty in Dutch archaeology; identical material
is still only known from Walcheren.
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28 ENKELE AANTEKENINGEN OVER LUCHT
FOTOGRAFIE EN ARCHAEOLOGIE
A Few Notes on Aerial Photography and Archaeology

door/by Dr P. J. R. Modderman
Overgenomen uit: Tijdschrift v. h. Kon. Ned. Aandr.. Genootschap 65, 4J5, 1948

Zonder tekort te willen doen aan de betekenis van de lucht
foto voor het oudheidkundig onderzoek, is het toch goed om er op
te wijzen, dat de mogelijkheden nog grotendeels afhankelijk zijn
van het toeval. De factoren, die bepalen of een zeker fenomeen in
het aardoppervlak op de luchtfoto zal worden afgebeeld, zijn ten
dele nog onbekend, evenals hun onderlinge wisselwerking. Het
jaargetijde, het uur van de dag, de weersgesteldheid, de vochtig
heid van de grond enz. zijn alle van invloed op het al dan niet weer
geven van het object door de foto.
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Opname Geallieerde Luchtmacht 15-3-1945', Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering, Wageningen

Foto i. Het dorp Andelst in de Over-Betuwe (Schaal i : 10 ooo)
De vlek boven a is een oude, enigszins opgehoogde woonplaats, waar scherven zijn gevonden uit de Romeinse,
Merovingische en Karolingische tijd; het jongste aardewerk dateert uit de 14de eeuw. b = kerk van Andelst;
in het ovaalvormig door een weg omgeven opgehoogde terrein aldaar is eveneens schervenmateriaal uit dezelfde
periode gevonden, maar doorlopend tot heden, c = grachtenstelsel van een oud kasteel.

Opname Geallieerde Luchtmacht 22-1-1945-, Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bod em karte ring, Wageningen

Foto 2. Huize Heemstede onder Houten (Utrecht) (Schaal ca. i : 14000)
a = kasteel Heemstede met oud-hollandse tuinaanleg; b en c = oude ronde burchten; d = boomgaard met oude

boerderij en benoorden daarvan een water met een eilandje, waarop eertijds het Gerechtshuys van Wulven.

Een mooi voorbeeld van het hiervoor gestelde vinden wij in de
rivierkleigebieden, waar dank zij het onderzoek van de Stichting
voor Bodemkartering te Wageningen, in samenwerking met de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, een groot
aantal oude woonplaatsen kon worden vastgesteld. Slechts bij hoge
uitzondering kan men deze bewoonde oorden op de luchtfoto onder
scheiden. Wij hadden de beschikking over foto's, die onder zeer
verschillende omstandigheden zijn opgenomen, doch meestal was
het resultaat nihil.
Dat het in sommige gevallen toch gelukte iets op de: luchtfoto
terug te vinden, wordt geïllustreerd door bijgaande afbeelding van
het dorp Aiidelst in de Over-Betuwe (foto 1 ). Ir P. Buringh, secre
taris bij de Stichting was zo vriendelijk ons attent te maken op deze
opname.
Even boven a, vlak bij de rechter rand ziet men in een perceel
bouwland duidelijk een vlek. Dit nu is een oude woonplaats, die
zich op de luchtfoto manifesteert. Het is een enigszins opgehoogd
gedeelte van het perceel, dat met de aangrenzende boomgaard de
Hoge Hof wordt genoemd. Op de hoogte zijn scherven gevonden
uit de Romeinse, Merovingische en Karolingische tijd, terwijl het
jongste aardewerk, dat van bewoning afkomstig schijnt te zijn,
dateert uit de XIVe eeuw.
Midden in de onderste helft van de foto ziet men het dorp
Andelst. De kerk (b), herkenbaar aan de schaduw van de toren,
staat in het midden van een groep percelen, diê ovaalvormig zijn
omgeven door een weg. Het terrein binnen de weg is duidelijk
opgehoogd. Er is schervenmateriaal gevonden, dat dateert uit de
zelfde perioden als op de Hoge Hof, alleen loopt de bewoning door
tot op heden. Hoewel de ,woerd' van het dorp Andelst één der
fraaiste uit dit deel van de Betuwe is, kan men op de luchtfoto
niets opvallends ontdekken, behalve dan misschien de typische
rondweg. Ten Westen van het dorp ziet men zeer fraai het grach
tenstelsel van een kasteel (c) met toegangswegen en wat dies
meer zij.
In sommige gevallen kan men op sneeuwfoto's interessante
waarnemingen doen. Wij geven hier als foto 2 een luchtfoto van
het huis Heemstede onder Houten (Utrecht). Midden in de foto
ligt het tegenwoordige kasteel Heemstede (a) met zijn typische
Oud-Hollandse tuinaanleg (Doordat de foto klaarblijkelijk bij lage
zonnestand is genomen, werpen de bomen lange schaduwen en
zijn ook geringe hoogteverschillen op de foto zichtbaar). In het
oostelijk uiteinde van deze langgerekte aanleg ontwaren wij een
cirkelvormige figuur (b). Navraag ter plaatse bevestigde onze ver
onderstelling, dat, ,in het ronde' eertijds een burcht zou hebben
gestaan van het ronde type.
Een tweede sterkte van dit type, dat na circa 1250 niet meer
werd gebouwd, ziet men tegen de onderrand van de luchtfoto bij c,
rechts. Helaas konden wij over dit terrein bij informatie ter plaatse
geen enkel nader gegeven verkrijgen. De binnenste cirkel is echter
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duidelijk door een laagte, de gracht, omgeven, zoals ons in het veld
is gebleken.
Tussen de beide genoemde ronde burchten in ziet men op de
luchtfoto een boomgaard met boerderij (d) en noordelijk daaraan
grenzend weer een water met een eilandje er in. Hier stond eertijds
het Gerechtshuys van Wulven, zoals een fraaie steen in de voorgevel van de boerderij getuigt. Op het eilandje heeft het oorspron
kelijke versterkte huis gestaan. Het was zonder meer niet vast te
stellen, of ook deze sterkte een ronde vorm heeft gehad.
Het zal in de toekomst ongetwijfeld mogelijk zijn om het nut
van de luchtfotografie voor de archaeologie in Nederland nog sterk
te vergroten. De toevallige factoren spelen echter nog zo'n over
heersende rol, dat van een werkelijk systematisch onderzoek door
middel van luchtfoto's nog geen sprake is. De resultaten, die echter
nu reeds verkregen kunnen worden, doordat men in de luchtfoto
een verrassend overzicht van het terrein krijgt, zijn van dien aard,
dat de archaeoloog toch steeds weer met grote dankbaarheid ge
bruik zal maken van de luchtfoto's.
Summary
It mostly depends on chance, whether an archaeological pheno
menon is visible on an aerial photograph. The cause is not yet
known, why in a certain case something is fixed on the photograph
and not in other cases.
Thus nothing is to be seen on the aerial photograph of most
ancient dwelling-places in the river-clay areas. An exceptional case
is represented on photo 1 at a. The second photo was taken at a
low sun's altitude and with snow:. The slight differences in the
territory, which indicate the spot of a few round medieval strong
holds, may be observed uncommonly clearly.

29.

IETS OVER DE TECHNIEK VAN PRAEHISTORISCH
EN MIDDELEEUWS AARDEWERK

Something about the Technics of Prehistoric and Mediaeval Earthenware

door/by Dr P. J. R. Modderman 1)
Inleiding
Ieder, die wel eens contact heeft gehad met de archaeologie
moet het zijn opgevallen, dat de archaeoloog vaak onafscheidelijk
verbonden gedacht wordt aan grote hoeveelheden scherven van
aardewerk. Waarom toch die grote belangstelling voor al dat
kapotte goed? Ja, men hoort de vakman zelfs wel eens zeggen, dat
hij liever honderd verschillende scherven, dan één hele pot vindt!
Natuurlijk moet men dat met een korreltje zout nemen, want een
1)
Conservator bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek,
gedetacheerd bij de Stichting voor Bodemkartering.
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gave urn is een vreugde voor het oog en bovendien komt de oud
heidkundige er met scherven alleen ook niet.
Het belang van de studie van aardewerk vloeit voort uit het
feit, dat aardewerk een echt dagelijks gebruiksgoed is, dat door zijn
breekbaarheid steeds moet worden vervangen door nieuw gerei.
Daar komt nog bij, dat de tijd het materiaal vrijwel onveranderd laat,
zodat hiermede enkele uitstekende voorwaarden aanwezig zijn om
oude cultuursporen te herkennen. En de klei kan steeds weer op een
andere wijze worden gemodelleerd en versierd, waardoor men niet
aan eenzelfde vorm blijft hangen. Iedere tijd kent dan ook zijn eigen
typen aardwerk. Sommige soorten zijn meer aan de mode onder
hevig dan andere, doch in het algemeen kan men steeds een be
paalde ontwikkeling aanwijzen, hetgeen langzamerhand een onmis
baar hulpmiddel bij het dateren van oudheidkundige verschijnselen
is geworden.
Het vervaardigen van het oudste aardewerk valt samen met
een zeer belangrijke verandering in de levenswijze van de mens.
De voornaamste voorwaarde voor het geregeld gebruik van aarde
werk is wel, dat de kans op breken tot redelijke proporties wordt
teruggedrongen. Een trekkend leven is in het algemeen funest voor
voorwerpen van aardewerk, zoals men thans nog kan constateren
bij een moderne kampeeruitrusting, die bij voorkeur voorzien is van
onbreekbaar eetgerei. Onze alleroudste voorvaderen, die een zwer
vend leven leidden als jagers en verzamelaars, zullen zich eveneens
met onbreekbare voorwerpen hebben moeten helpen. Dit werd
echter anders, toen men er toe overging vaste woonplaatsen te
betrekken, waarbij men akkerbouw ging bedrijven. Eerst daar
kreeg het aardewerk zijn kans om uitgevonden te worden.
Waar ter wereld en wanneer de eerste potten zijn gebakken
valt niet zo maar te zeggen. Het doet er in dit verband bovendien
weinig toe. Het is alleen van belang, dat wij nog even vaststellen,
dat in het Neolithicum de pottenbakkerij begint. Het Neolithicum
begint in jaartallen uitgedrukt overal weer op een ander ogenblik,
zodat deze term alleen een bepaald stadium in de ontwikkeling
van de levenswijze van de mens aangeeft.
In dit artikel willen wij ons echter niet zo zeer met dateringen
van aardewerk bezig houden, doch liever eens iets vertellen over
de technische kant van het pottenbakken 1). Een betere kennis
van de techniek van het draaien en bakken en al wat daarbij
komt kijken, zal er toe kunnen bijdragen onze kennis van het
aardewerk beter te funderen en de belangstelling ervoor te be
vorderen.
Voor het navolgende is de schrijver in de eerste plaats dank
verschuldigd aan de Heer J. D. Moerman te Apeldoorn, die door
eigen ervaring talrijke geheimen van het praehistorische en latere
1)
Wanneer wij voortaan de woorden ,,pottenbakken" (en „pottenbakker")
gebruiken, dan bedoelen wij daarmee niet het bakken alleen, doch het gehele
procédé van de aardewerkfabricage, dus ook het kneden, draaien, drogen, ver
sieren enz.
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pottenbakkerswerk heeft doorvorst en die niet heeft geaarzeld
om in verschillende gesprekken zijn kennis aan hem mede te delen.
Voorts is gebruik gemaakt van een nagelaten manuscript van Dr
Ir W. A. J. Oosting getiteld: „Een en ander over de praehistorische pottenbakkerij in Europa". Gaarne breng ik hier ook dank
aan Dr J. Ch. L. Favejee, die zo vriendelijk was dit artikel geheel
door te nemen en op enkele technische punten te verbeteren. Zon
der de medewerking van de heren Moerman en Favejee had het
navolgende nooit tot stand kunnen komen.
Het procédé van het pottenbakken kan men in vier bewerkingen
onderverdelen. De eerste is het bereiden van de grondstof; de
tweede is het vormen van het voorwerp met alles wat daaraan kan
worden toe- of afgedaan, waarna als derde het drogen en als
vierde het bakken volgt. Het is wel duidelijk, dat vooral de tweede
bewerking de reden is van de talrijke verschillen, die in het aarde
werk vallen waar te nemen. In geen van de andere onderdelen is
het ingrijpen van de mens in de materie zo sterk als juist bij het
vormen van het voorwerp.
1.

Het bereiden van de pottenbakkersklei
a.

De physische eigenschappen van klei

Zojuist maakten wij een indeling in vieren van het pottenbakkersbedrijf, maar reeds bij de eerste phase van de bewerking
moet men voor ogen hebben, wat de gevolgen van een bepaalde
keuze of handeling kunnen zijn in een later stadium. Steeds moet
men dus vooruit kijken en zich realiseren hoe een klei- of leemsoort zal reageren bij het drogen en het bakken en of in verband
daarmee nog bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden ge
troffen. Door schade en schande is de pottenbakker in de loop
van de eeuwen steeds wijzer geworden. Langzamerhand is de
techniek zo verfijnd, dat bijvoorbeeld de Chinese porceleinbakker
werkte met de klei, die zijn vader al in de kelder had doen bren
gen, want hoe ouder deze porceleinaarde is, des te beter wordt
de plasticiteit ervan. Het zou ons in dit artikel te ver voeren om
op deze relatief moderne verfijningen in te gaan; wij bepalen ons
liever tot de pottenbakkerij in de praehistorie en de middeleeuwen.
Bij de keuze van de klei moet vooral aan één voorwaarde
worden voldaan, n.l. dat de plasticiteit of kneedbaarheid voldoende
is. Hoe groter deze is, des te gemakkelijker zal men de klei de
gewenste vorm kunnen geven. In principe is iedere klei geschikt
om als grondstof te worden gebruikt, als de plasticiteit maar vol
doende is. Men zal er dus maar node toe overgaan om de plasti
citeit te verminderen door het bijvoegen van stoffen, die de klei
schraler maken -1).
In het algemeen heeft de praehistorische pottenbakker zonder
1)
De schrale klei, die tegenover de vette klei staat, bevat naast de zeer
kleine kleideeltjes een hoeveelheid zeer fijne zandkorrels.
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meer de klei gebruikt, die hij in zijn naaste omgeving vond, dus
zonder daaraan iets toe of af te doen.
Waardoor wordt nu precies de plasticiteit van klei bepaald?
Een klei is in hoofdzaak samengesteld uit bepaalde mineralen,
welke als zeer kleine deeltjes in de klei voorkomen, de z.g. kleimineralen. Aan deze kleimineralen heeft klei zijn typische eigen
schappen te danken. Verder bevat klei nog andere mineralen,
zoals kwarts en veldspaat, maar hoofdzakelijk als grovere deeltjes;
deze vormen het zand, dat in de klei voorkomt en waarvan des
te meer aanwezig is naarmate de klei schraler is, d.w.z. minder
vet, minder plastisch.
Nu gedragen deze twee bestanddelen van klei, de fijne kleideeltjes (dus de kleimineralen) en het zand zich zeer verschillend
ten opzichte van water. Terwijl zand met water een weinig
samenhangend, niet plastisch mengsel is, vormen de fijne kleideeltjes met water een taaie, kneedbare, plastische massa, waarin het
water zich niet •— zoals bij zand •— als een gewone vloeistof
gedraagt, maar als een soort smeermiddel.
De plasticiteit is dus een gevolg van de aanwezigheid van
water tussen de fijne kleideeltjes. De hoeveelheid Water, welke
nodig is om een klei goed kneedbaar te maken (het z.g. aanmaakwater, is groter, naarmate de klei vetter is.
Laat men de kneedbare klei aan de lucht dragen, dan ontwijkt
het aanmaakwater grotendeels. Doordat het water tussen de klei
deeltjes verdwijnt, krimpt de klei (de z.g. droogkrimp) en verliest
zijn kneedbaarheid. Voegt men bij de gedroogde klei water, dan
wordt de klei opnieuw kneedbaar. Eerst na verhitting op hoge
temperatuur (boven 300° C) gaat deze eigenschap verloren.
De droogkrimp, die bij het drogen van uit klei gevormde
voorwerpen een zeer grote rol speelt (zie blz. 224), is in sterke
mate afhankelijk van de „vetheid" van de klei, niet alleen omdat
hierdoor de hoeveelheid aanmaakwater wordt bepaald, maar
tevens omdat het niet-plastische materiaal (bijv. het zand) niet
krimpt en als het ware een skelet vormt, waartussen de klei kan
krimpen, zodat het materiaal poreus wordt. De poreusheid is van
grote invloed op de snelheid, waarmee het water tijdens het drogen
kan ontwijken.
Men kan de plasticiteit van klei wijzigen. Door uit een kleipap de grovere (niet plastische) bestanddelen te laten bezinken
(het z.g. slibben) en te verwijderen, wordt de plasticiteit verhoogd;
deze wordt verlaagd door toevoeging van niet plastisch materiaal,
z.g. ver sehr alingsmiddelen (bijv. zand, fijn geslagen veldkeien, kaf,
gehakt stro, schelpengruis of gemalen scherven). De toevoeging
van verschralingsmiddelen heeft echter niet het vooropgestelde
doel de plasticiteit te verminderen (zoals de naam doet verwach
ten) ; integendeel, dit is met het oog op de vormbaarheid van de
klei zelfs niet gewenst. De werkelijke bedoeling is het vermijden
van droogscheuren door het verminderen van de droogkrimp en
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het poreuzer maken van het materiaal, waardoor dit gemakkelijker
droogt.
b. De chemische samenstelling van klei
Wij willen nu de opbouw van de kleien nader beschouwen.
Wij doen dit niet, omdat de praehistorische pottenbakker veel
rekening zal hebben gehouden met de chemische samenstelling
van zijn grondstoffen, maar wel omdat het eindproduct door de
verschillen tussen de kleien wordt beïnvloed en bovendien omdat
de mineralogische opbouw ons iets kan leren over de streek van
herkomst van een pot of scherf. Wij volgen hierbij, wat Oosting
dienaangaande heeft vastgelegd.
Wij zagen reeds, dat een klei is opgebouwd uit mineralen, die
de eigenschappen van de verschillende kleisoorten bepalen. Vooral
de fractie kleiner dan 0.002 mm, de eigenlijke kleifractie, is van
belang voor de plastische eigenschappen van de klei en voor haar
reactie ten aanzien van het water. Om deze kleine deeltjes te
onderzoeken laat de microscoop ons in de steek. Maar ook de
chemische analyse stelt de onderzoeker niet in staat de aard en
de onderlinge verhouding van de kleimineralen in een mengsel
te begrijpen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de kleimine
ralen niet zo veel in chemische samenstelling verschillen, terwijl
deze samenstellingen bovendien niet constant zijn (ten gevolge
van vervanging en adsorptie van ionen).
Eerst met behulp van het röntgenonderzoek heeft men zich
inzicht kunnen verschaffen in de bouw van de kleimineralen. Reeds
von Laue heeft aangetoond, dat men met behulp van röntgen
stralen de kristalbouw, welke berust op de onderlinge regelmatige
plaatsing der atomen in het kristalrooster en ook deze onderlinge
plaatsing kan bepalen. Het is de grote verdienste van D&beye en
Scherrer een methode gevonden te hebben, welke het mogelijk
maakt ook aan poeders van kristallen met succes röntgenologisch
onderzoek te verrichten. Voordien onderscheidde men kristalloïden en kolloïden. De laatste stoffen werden geacht uiterst fijn
verdeeld te zijn en geen regelmatige kristalstructuur meer te be
zitten. Het onderzoek van kolloïden volgens de methode van
Debeye-Scherrer leidde tot de verrassende uitkomst, dat vele
kolloïden toch een kristallijn karakter hebben.
Als typisch voorbeeld van stoffen met een kolloïdaal karakter
golden steeds de kleien. Het röntgenonderzoek bracht echter aan
het licht, dat zelfs de fijnste kleideeltjes een kristallijne bouw heb
ben. Men heeft gevonden, dat klei in het algemeen uit een mengsel
van mineralen bestaat, waarvan de kleimineralen de belangrijkste
zijn.
Combinatie van de resultaten van het röntgenonderzoek met
hetgeen over de physisch-chemische eigenschappen van de klei
mineralen bekend is, heeft geleid tot een diepgaand inzicht in de
kristalbouw van deze mineralen. Wij kunnen nu met behulp van
gekleurde ballen, welke de atomen voorstellen, de modellen van
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de kristalstructuur der kleimineralen dusdanig opbouwen, dat deze
bouwsels in ovéreenstemming zijn met de physische en chemische
eigenschappen der bewuste stoffen. Het zal wel duidelijk zijn, dat
in deze bouwsels een zekere mathematische gerichtheid (o.a. kris
talvorm) tot uiting komt.
In ons land is het röntgenonderzoek van klei in het Geologisch
Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen door
Dr J. Ch. L. Favejee uitgewerkt en het is thans mogelijk met een
verfijnde, doch betrekkelijk eenvoudige apparatuur te bepalen,
uit welke kleimineralen een klei is opgebouwd en tevens vast te
stellen in welke verhouding deze componenten voorkomen. Aan
gezien bepaalde kleien naar hun herkomst en vormingswijze een
zeer bepaalde samenstelling hebben, is het dus tevens mogelijk
geworden kleien en kleimengsels te identificeren.
De veranderingen, welke kleien bij drogen en bakken onder
gaan, vormen ook een onderwerp van studie volgens de röntgeno
logische methode. Voor het onderzoek van praehistorische baksels
belooft deze werkwijze rijke resultaten op te leveren.
In vele gevallen behoeft men niet over te gaan tot het zo juist
beschreven röntgenologische onderzoek van kleien, omdat zij in
de natuur ook grovere bestanddelen bevatten. Deze zijn reeds te
identificeren door hen af te scheiden en te microscopiseren. Ook
in praehistorische baksels kunnen deze grovere bestanddelen aan
wezig zijn en o.a. als verschralingsmiddel zijn toegevoegd. Nu kan
men bij het onderzoek van praehistorische scherven twee wegen
inslaan, n.l. Ie de baksels verpoederen en daarna onderzoeken en
2e van de baksels" dunne slijpplaatjes (0.030 mm) maken en deze
microscopiseren. Deze laatste werkwijze werd uitgevoerd. door
Obenauer en met veel succes. Een moeilijkheid leveren de zeer
zachte baksels, welke eerst in vacuo geïmpregneerd moeten worden
met kunsthars, alvorens tot het slijpen kan worden overgegaan.
Tenslotte deelt Oosting nog mede, dat hij te Wageningen
een aanvang had gemaakt met dergelijke onderzoekingen.
In het voorgaande hebben wij gezien, hoe men de kleien petrografisch kan onderzoeken en herkennen. Behalve dat deze kennis
van belang is voor de studie van de herkomst en van de eigen
schappen van de kleien en dientengevolge van het aardewerk, is
zij ook van betekenis om een inzicht te krijgen in het gedrag van
de kleien bij hét bakken. De hoofdbestanddelen van de kleimine
ralen n.l. kiezerzuur en aluminiumoxyd zijn vuurvast, d.w.z. zij
smelten eerst bij zeer hoge temperatuur. Sommige kleimineralen
bevatten echter tevens bestanddelen, welke de smeltbaarheid
bevorderen, n.l. ijzeroxyd, kalk en alkali. Het hangt nu af van de
verhouding tussen de vuurvaste en de smeltbare bestanddelen èn
van de temperatuur, waarop de klei zal worden gebakken of het
aardewerk wordt gesinterd.
Het sinteren van de klei wil zeggen, dat de smeltbare delen
enigszins vloeibaar worden en de niet smeltbare samenkitten. Er
zijn bepaalde kleibestanddelen, die op een zekere temperatuur zeer
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snel geheel gaan smelten. De pot van zulk materiaal, die op die
temperatuur wordt gebakken, zakt dan ook in elkaar. Deze kleien
lenen er zich dus niet voor om te worden gesinterd. Aan de andere
kant kunnen er ook smeltbare bestanddelen aanwezig zijn, welke
al bij 850° C beginnen te smelten, terwijl men toch de kruik of pot
tot 1200° C moet verhitten eer deze in elkaar zakt.
Vinden wij een niet-gesinterde scherf, dan doen zich twee
mogelijkheden voor: le de klei bevat geen of zeer weinig smelt
bare bestanddelen; 2e er zijn wel degelijk smeltbare mineralen
aanwezig, maar de baktemperatuur is te laag geweest, zodat de
bijzondere eigenschappen van de klei niet tot hun recht konden
komen. Niet gesinterd aardewerk is steeds poreus, vaak zacht en
soms zelfs brokkelig. Op de breuk is het steeds dof. Onze praehistorische baksels behoren alle tot deze groep.
Gesinterd aardewerk is buitengewoon hard en kan volgens
Franchet niet gekrast worden met staal. Het is absoluut water
dicht; de scherf heeft een glasachtige structuur. Als voorbeelden
van dit type aardewerk kunnen worden genoemd de zgn. Jacobakannetjes, porcelein, Sèvres e.a.
Wij hebben thans een indruk gekregen aan welke eigen
schappen een pottenbakkersklei moet voldoen om het proces van
vormen, drogen en bakken te gaan doorlopen. Wij lieten daarbij
nog enkele eigenschappen rusten, zoals de aanwezigheid van ijzer,
welke in een volgend stadium beter tot uitdrukking komen.
Na al deze beschouwingen over de physische en chemische
eigenschappen van klei is het wellicht goed om ons nog even te
realiseren, dat in de praktijk van de primitieve aardewerkfabricage
de klei in natura wordt gewonnen en zoals zij is, wordt verwerkt.
Het is pas na eeuwen en na grote specialisatie, dat men de klei
gaat veranderen van samenstelling om een verfijnd product te
kunnen leveren zoals de Egyptische, Griekse en Chinese ceramiek
ons hebben gebracht.
Het vormen
De pottenbakker heeft in de loop van de eeuwen verschillende
methoden ontwikkeld om uit de klei een pan of pot te vormen, die
aan de eisen van drogen, bakken en tenslotte het huishoudelijk
gebruik voldoet. De voornaamste werkwijzen zullen wij hieronder
behandelen. Het is echter nodig, dat men zich vooraf goed laat
doordringen van één hoofdwet, waaraan het vormen van een
stuk aardewerk steeds moet voldoen. Hoe de pot ook wordt ge
vormd, men moet er steeds zeer veel zorg voor dragen oneffen
heden van de wand te voorkomen. Een wand, die plaatselijk te dik
is, kan barsten bij het drogen of het bakken.
Het oudste aardewerk is uitsluitend uit de hand gevormd. Het
werken met een draaischijf is een uitvinding van later datum,
waarop wij dadelijk nog terugkomen.
In het algemeen zijn de niet te kleine praehistorische potten,
zoals bijvoorbeeld onze „bekers" uit het aeneolithicum, opgebouwd
2.
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uit rolletjes klei. De pottenbakker drukt deze rolletjes van 5 à 30
mm diameter telkens op elkaar, totdat hij de verlangde hoogte
heeft verkregen. Op het breukvlak van een scherf kan men soms
nog de aanzet van het eene kleirolletje tegen het volgende zien.
Nadat op deze wijze de wand voor een groot deel gereed is, blijkt
de klei onderaan de pot, vooral wanneer die hoog is, wat te zijn
ingezakt, terwijl het ideaal juist een overal even dikke wand is.
Het is nu buitengewoon lastig om onderin de pot de wand weer
op goede dikte te brengen. De ervaring heeft geleerd, dat men
beter doet de pot ondersteboven te maken, d.w.z. door met de
toekomstige bovenrand te beginnen en daarop de wand op te
bouwen. Nu kan men aan het einde van de bewerking de pot
omdraaien en de uitgezakte, te dikke bovenrand weer gaan be
werken. Deze finishing touch brengt men pas aan als de pot leerdroog is geworden. De bovenrand houdt men zo lang gemakke
lijker kneedbaar door er een natte doek tegenaan te leggen.
Een tweede primitieve wijze van vormen is die, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van een vorm, waaromheen of waarin de pot
wordt gekneed. Men vindt dit systeem thans nog in gebruik bij
bepaalde Afrikaanse negerstammen. Veelal gaat men uit van een
vroeger gebakken pot. Men keert deze ondersteboven en legt op
de onderkant van de bodem een pannekoek van klei, die ver
volgens tegen de wanden van de pot wordt aangelegd en bijge
werkt op gelijke dikte. De nieuwe pot kan op deze wijze natuurlijk
niet verder gevormd worden dan van de bodem tot aan de grootste
diameter van de vorm. Het bovenste deel zal men door kneden
moeten toevoegen. De nieuwe pot krimpt door het drogen en bak
ken meestal zoveel in, dat zij even groot wordt als haar model.
Men behoeft dus niet bevreesd te zijn voor een steeds groter
wordende rij potten!
Men kan ook van een vorm gebruik maken door er een bal
klei in uit te drukken, terwijl bovendien bij gedraaide potten het
systeem bestaat om deze in een vorm met figuren te drukken om
de buitenwand te versieren.
Een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van het aarde
werk is dat, waarop de pottenbakkersschijf haar intrede doet. Men
zal zich dit te meer realiseren, indien men wel eens een potten
bakker achter zijn schijf aan het werk heeft gezien. De snelheid
wiaarmee deze uit een klomp klei een pot weet te toveren, be
tekent een revolutie ten opzichte van het tijdrovende kneden van
potten in vroegere stadia. Behalve de snelheid vaii werken ver
krijgt men door het draaien als vanzelf een grote homogeniteit in
het aardewerk, wat een geweldig voordeel is.
Het is voor de bestudering van oude soorten aardewerk van
veel belang, dat men het onderscheid tussen gekneed en gedraaid
aardewerk leert kennen. Bij enige oefening ziet men over het alge
meen vrij snel, of er in het oppervlak al dan niet fijne groefjes zijn,
die ontstaan zijn doordat bij het draaien de grovere bestanddelen
even blijven haken aan de hand van de maker.
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Wij zagen reeds, dat de pottenbakker streeft naar het ideaal
van een overal even dikke wand. Het vereist echter een zeer grote
bedrevenheid om op de draaischijf de pot in één keer op te trek
ken, wat een voorwaarde is om een gelijke dikte te doen ontstaan.
Meestal wordt de pot dan ook in twee of meer keren opgetrokken,
zodat dus een ongelijke wand ontstaat. Bovendien kan de samen
stelling van de klei dit optrekken-ineens belemmeren. Om een zeer
vette, dus plastische klei te bewerken, moet men de handen goed
vochtig houden, wat bij het in één keer optrekken een fenomenale
snelheid vereist. Aan de andere kant is een stroeve, magere klei
lastig te bewerken door z'n geringe plasticiteit. De magere klei
verzet zich bij het vervormen, zodat er meerdere handbewegingen
nodig zijn om de wand van de pot geheel op te trekken.
Het is uit dit alles te begrijpen, dat in het merendeel van de
gevallen zelfs de wanden van de gedraaide potten niet overal een
gelijke dikte hebben. Om nu toch dit ideaal te verwerkelijken of
althans te benaderen, is men de dikke delen, die uitsluitend aan
de onderste helft voorkomen, gaan afsnijden.
Zeer duidelijke voorbeelden van dit afsnijden van potten ken
nen wij bij het Karolingische aardewerk en de Wat latere groep
met de vroege gele glazuren. Daarbij dragen de bodems aan de
buitenzijde nog duidelijk de sporen van deze bewerking. De onder
kanten zijn meestal niet vlak döch enigszins bol, wat op het eerste
gezicht bij gedraaid aardewerk vreemd aandoet, omdat men de
gereedgekomen pot zeer gemakkelijk, door een draad onder haar
door te trekken, van de schijf kan! losmaken, waardoor een vlakke
bodem als vanzelf is gevormd. Ook in het inwendige van de mid
deleeuwse potten heeft men wel van de wanden afgesneden. De
Heer Moerman wees mij op het werktuig, waarmee dit is gebeurd.
Het is een ijzeren ring, waarvan men een gedeelte van het ronde
lichaam heeft afgeplat en bijgeslepen. Dit mes staat loodrecht op
het vlak van de ring, zoals een steen bij een zegelring. De maten
van deze ring bedragen in het ons bekende geval 6 à 7 cm in
diameter en 1.6 à 2.3 cm voor de hoogte.
Het zou ons te ver voeren om in dit verband na te gaan op
welke wijze men de gevormde pot nog kan voorzien van oren,
tuiten, standringen, poten enz. Ditzelfde geldt voor de talloze
manieren waarop de potten zijn versierd door ingekraste, uitge
sneden of ingestoken strepen en putjes. Het zij voldoende op te
merken, dat men zorg moet dragen, dat dé potten niet al te droog
worden eer men aan de juist genoemde bewerkingen begint. De
klei moet nog wat plastisch zijn als men bij voorbeeld een oor
aanzet, of een versiering insnijdt. Aan de andere kant moet de pot
toch reeds goed hanteerbaar zijn. Het komt er dus op aan om het
juiste ogenblik te kiezen.
Afzonderlijk willen wij nog vermelden hoe het polijsten van
aardewerk plaats vindt, aangezien dit een speciale vaardigheid
vereist. Men moet nl. goed bekend zijn met het materiaal, dat men
daartoe kan gebruiken. Alvorens te gaan polijsten brengt men een
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kleipapje over de wand van de pot aan. Na enig indrogen kan
men dan over het algemeen met een zacht voorwerp als de hand,
een wollen lap of een konijnenvel tot de eigenlijke bewerking over
gaan. Alleen bij zeer vette kleien kan men hardere voorwerpen,
zoals houten, hoornen of benen instrumenten gebruiken. Harde
materialen, bijvoorbeeld steen, zijn ongeschikt voor het polijsten
van aardewerk.
Een geheel nieuw tijdperk breekt tenslotte voor de potten
bakkerij aan, als de uitvinding van het glazuur begint door te
w*erken. In de eerste tijd werden de glazuren louter als versierings
element gebruikt, terwijl men hen pas later is gaan toepassen om
het aardewerk waterdicht te maken. Van het eerste kent men in
ons land als voorbeeld de vroege gele glazuren uit de Xe tot XlIIe
eeuw, die alleen in een band over de pot zijn aangebracht en bij
uitzondering grotere oppervlakten bedekten. In de XVe eeuw komt
het rode aardewerk met de bekende roodbruine glazuur op, terwijl
van de XVIe eeuw af practisch alle ceramiek wordt geglazuurd.
Het glazuren van aardewerk vraagt een techniek, die geheel
eigen eisen stelt. Door het aanbrengen van de glazuurpap op de
wand van de pot worden gemakkelijk smeltbare stoffen in contact
gebracht met de klei-mineralen, zodat bij het bakken onverwachte
verbindingen kunnen ontstaan. De moderne fabricage van aarde
werk is geheel gebaseerd op de vele mogelijkheden, die hieruit
voortkomen. De verregaande specialisatie, die hiervan een gevolg
is, kunnen de oudheidkundigen echter buiten beschouwing laten,
zodat wij er hier ook niet op in zullen gaan. Voor ons zijn alleen
van belang de zgn. loodglazuren en de zgn. zoutglazuren, die
ieder op een eigen wijze worden aangebracht.
Het glazuur, dat wij op de middeleeuwse potten aantreffen,
is een loodglazuur. Ook het rode aardewerk is bedekt met loodglazuur. Loodverbindingen, zoals gemalen loodertsen, menie of
loodglans vormen met kiezelzuur bij verhitting gemakkelijk smelt
bare loodsilicaten, zodat zij er zich bij uitstek toe lenen om in een
kleipapje over de leerdroge (dus nog niet kurkdroge) pot te wor
den aangebracht, voordat deze de oven ingaat. Bij het bakken
hecht de gesmolten loodpap zich vast aan de klei, waarop zij is
aangebracht1).
De loodglazuren zonder meer zijn doorzichtig. Men kan echter
door het toevoegen van ijzer of koper het glazuur resp. geel of
groen kleuren. Om deze kleuren echter goed tot haar recht te
laten komen, moet men een ondergrond van witbakkende pijp
aarde aanbrengen. Als een dun wit laagje kan men deze steeds
onder dergelijke glazuren op schotels uit de XVIe en XVIIe eeuw
vinden.
Een tweede glazuurmethode is die van het z.g. zoutglazuur.
1)
Men kan de loodglazuren nooit aanbrengen op vette kleien, omdat deze
kleien fijne barstjes gaan vormen en het glazuur dus direct gecraquelleerd zou
worden. Wellicht moet zo het gecraquelleerde karakter van de eerder genoemde
vroege gele glazuren worden verklaard.
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Principiëel onderscheidt zich het zoutglazuur van het loodglazuur,
doordat het een alkalihoudend glazuur is en door de wijze van
aanbrengen. Het aardewerk wordt in de oven op hoge temperatuur
gebracht en dan werpt men in het vuur scheppen keukenzout, dat
verdampt en op het oppervlak van de potten een dun laagje
natriumsilicaat gaat vormen. Nadat de oven is afgekoeld, blijkt
de wand van de pot of kruik overtrokken te zijn met een glanzend
laagje, dat onder de naam zoutglazuur algemeen bekend is. Men
is er in ons land zeer mee vertrouwd door de geweldige hoeveel
heid importstukken van het Rijnse steengoed, dat hier bekend is
als Keuls aardewerk. Feitelijk behoeven de voorwerpen van steen
goed (zie blz. 227) geen afsluitende laag meer te hebben, omdat
de klei waaruit ze gemaakt zijn uit zichzelf al waterdicht bakt.
Het glazuur op steengoed is dus in beginsel louter versiering.
Het verschil tussen een loodglazuur en een zoutglazuur kan
men na enige oefening in de meeste gevallen wel onderscheiden.
Het eerste is door de pottenbakker aangebracht en bedekt veelal
niet de gehele wand. Hier en daar ziet men afgedropen klodders.
Dit glazuur ligt min of meer als een afzonderlijk laagje op het
aardewerk. In tegenstelling hiermee bedekt het zoutglazuur de
gehele wand van de pot, voor zover deze aan de gassen in de
oven was blootgesteld. Vaak is de binnenw;and dus niet of slecht
geglazuurd. Het laagje zoutglazuur vormt meer één geheel met
de wand dan het loodglazuur.
In het bovenstaande hebben wij gezien, hoe uit de klei de
producten zijn ontstaan, die thans nog goed moeten drogen al
vorens te worden gebakken. Het is gebleken, dat ook in deze
tweede phase van het pottenbakkersbedrijf het oog op de toekomst
gericht moet blijven, opdat straks in de oven of bij het dagelijks
gebruik, de pot aan de haar gestelde eisen kan voldoen. Doch
reeds op zichzelf is het vormen van de klei zeer rijk geschakeerd
en is de keuze uit bepaalde handelingen beslissend gebleken voor
de uiteindelijke producten. De oudheidkundige, die met deze eind
stadia te maken heeft, moet dus wel op de hoogte zijn van wat
te voren heeft plaats gevonden.
3.

Het drogen
Alvorens men het natte kleiproduct aan het vuur of de oven
kan toevertrouwen, moet het eerst nog drogen. Indien dit proces
niet met de nodige nauwkeurigheid wordt uitgevoerd, dan zal de
pot of reeds tijdens het drogen barsten óf anders zeker wanneer
zij gebakken wordt. Hoe kan men nu deze onherstelbare onge
lukken voorkomen?
Reeds eerder hebben wij' erop gewezen, dat de pottenbakkersklei een mengsel is van klei en water, waaraan eventueel ver
schralingsmiddelen zijn toegevoegd. Het water is vooral bij het
vormen een zeer belangrijk element. De plastische eigenschappen
van de klei komen immers eerst door het toevoegen van voldoende
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water tot hun recht. Het gebakken stuk aardewerk bevat echter
helemaal geen water meer. Het drogen heeft nu tot doel om het
grootste gedeelte van 'het vrije water uit de klei weg te werken.
Behalve dit vrije water bevindt zich ook nog een hoeveelheid
chemisch gebonden water (als bestanddeel van de kleimineralen)
in de klei, dat pas bij het bakken vrijkomt, waarop wij dadelijk
nader terugkomen.
De grote moeilijkheid van het drogen is nu om het water
zoveel mogelijk, zo geleidelijk mogelijk en zo gelijkelijk mogelijk
uit de gevormde pot te laten verdwijnen. Gaat men overhaast te
werk, dan kan het gebeuren, dat het oppervlak eerder droog is
dan de kern van de wand. Aangezien de klei door het drogen
enigszins krimpt, zal de droge huid in zo'n geval op de nattere
kern gaai) scheuren en zelfs ervan afspringen, waardoor de pot
natuurlijk waardeloos wordt. Het is dus zaak om te zorgen, dat
ook het water uit de kern naar buiten kan komen. Hetzelfde geldt
voor de pot in haar geheel. Droogscheuren in de wand kunnen
ontstaan, doordat een bepaald gedeelte van de pot bij het drogen
ten achter blijft.
De o.a. in de klei toegevoegde verschralingsmiddelen zijn nu
in de eerste plaats bedoeld om het drogen van het aardewerk te
bevorderen. Door de grovere elementen, die men in de klei brengt,
ontstaat een systeem van fijne kanaaltjes langs de wanden van de
grove korrels, waardoor het water in staat is sneller uit te treden.
Vette kleien moeten dan ook heel veel langzamer drogen dan kleien
met grovere korrels erin. Het toevoegen van verschralingsmid
delen is vooral kenmerkend voor de praehistorische baksels. Hier
zien wij dus een belangrijke uitzondering op de eerder gegeven
regel, dat de natuurlijke klei zonder meer wordt gebruikt.
In het algemeen zal men de potten drogen op een plaats, waar
de wind steeds droge lucht kan aanvoeren. Drogen in de zon is
absoluut uit den boze, omdat de te snelle en eenzijdige verwar
ming tot ongunstige resultaten leidt.
Om een pot echter werkelijk helemaal droog te krijgen, d.w.z.
dat al het vrije water uit de wand verdwenen is, moet men haar
in een omgeving met een temperatuur van 120° C brengen. Ook
dit laatste traject van het drogen, dat dus steeds onder verwar
ming plaats vindt, moet langzaam worden afgelegd.
Het is zeer goed mogelijk, dat men gedurende het proces van
het drogen tot 120° C nog geen enkel spoor' van een fout aan de
wand van de pot heeft kunnen ontdekken, terwijl toch ergens
nog een kleine hoeveelheid water is ingekapseld. Gedurende het
bakken zal deze fout zich echter met een luide knal kenbaar maken.
De pot is gebarsten en onbruikbaar geworden.
4.

Het bakken
Hier en daar komt men nog de opvatting tegen, dat het
zachte praehistorische aardewerk in de zon zou zijn gebakken.
Uit hetgeen over het drogen is gezegd, zal thans wel duidelijk
15
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zijn, dat door de warmte van de zon de klei ten hoogste kan
drogen. De gedroogde pot kan men door het toevoegen van
Water opnieuw in een plastische klomp klei doen veranderen, ter
wijl aardewerk nooit meer kneedbaar gemaakt kan worden. In
landen, waar de regenval zich tot enkele buien per jaar beperkt,
is het wel mogelijk om in de zon „gebakken" stenen te gebruiken
voor de huizenbouw, maar dit is dus een uitzonderingsgeval.
Uit het feit, dat gedroogde klei zich anders gedraagt dan ge
bakken klei, als wij daar water bijvoegen, blijkt al, dat door het
bakken de klei een verandering heeft ondergaan, waardoor zij
haar plastische eigenschappen heeft verloren. Wij zullen daarom
nagaan wat er gebeurt als de gedroogde pot in de bakkerij komt.
Tot 120° C wordt de klei alleen physisch gedroogd, zoals wij
reeds hebben besproken. Het vrije water is dan dus geheel uit
de klei verdwenen. De kleimineralen bevatten echter nog een niet
onaanzienlijke hoeveelheid chemisch gebonden water, dat bij de nu
volgende hogere temperaturen wordt vrijgemaakt en uit de klei
wordt verwijderd. Met het verdwijnen van het chemisch gebonden
water gaan ook de plastische eigenschappen afnemen. Er blijkt dus
een nauw verband te bestaan tussen de aanwezigheid van het
chemisch gebonden water en de plastische eigenschappen. Heeft
men de klei boven 400° C verhit, dan is alle chemisch gebonden
water weg. De pot is ten gevolge van dit uittreden van het
chemische water enigszins gekrompen. Erg stevig is het aarde
werk op deze temperatuur nog niet. De onderlinge samenhang van
de deeltjes begint pas te komen, wanneer wij van 400°—800° C
verhitten. Toch blijft ook dan nog het aardewerk poreus en is het
niet geschikt om vloeistoffen in te bewaren. Eerst bij temperaturen
tussen 800°—1200° C gaan de smeltbare bestanddelen van de
klei samenkitten — sinteren — en wordt het aardewerk meer en
meer waterdicht. Wij zagen reeds, dat de temperatuur, waarop het
aardewerk gaat sinteren, afhankelijk is van de kleisoort.
Het blijkt uit deze processen van drogen en bakken vooral,
dat de keuze van de grondstof, de klei, tot het einde toe van in
vloed is. In het stadium beneden 120° C speelt het vrije water een
alles overheersende rol tezamen met de plastische eigenschappen
van de kleimineralen. Men wil de klei zoveel mogelijk kneedbaar
maken, omdat dit een eerste eis is bij de bewerking. De plasticiteit
komt echter pas goed tot haar recht indien er voldoende water
aanwezig is, maar terwijl men water toevoegt, moet men ook al
weer denken aan het ogenblik waarop de pot wordt gedroogd en
dit water weer moet worden afgevoerd.
Boven de 120° C volgt eerst het temperatuurtraject tot 400°
C, waarin definitief met alle water wordt afgerekend en de plas
tische eigenschappen van de klei verdwijnen. Boven 400° C begint
een andere eigenschap van de klei op de voorgrond te treden, nl.
de verhouding van smeltbare en vuurvaste bestanddelen. Vooral
tussen 800 en 1200° C vindt de sintering plaats. De veranderingen,
die bij nog hogere temperaturen optreden, kunnen wij hier laten
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rusten, omdat zij voor de prae- en protohistorische pottenbakkerij
geen praktische betekenis hebben. Het is zelfs zo, dat praehistorisch aardewerk niet bij temperaturen hoger dan 800° C is ge
bakken, zodat dit soort potten steeds poreus is.
Het z.g. steengoed (Jacobakannetjes, Keulse potten) is wel
gesinterd. In de Rijnstreken treft men nl. kleisoorten aan, die
zonder geheel te smelten tot deze hoge temperaturen kunnen wor
den verhit. Het is dus mogelijk om een duidelijk onderscheid te
maken tussen steengoed en aardewerk.
Tenslotte moet nog een enkel woord worden gewijd aan de
wijze, waarop het aardewerk wordt gebakken. Wij willen daarbij
niet op de verschillende typen ovens ingaan, omdat dit in principe
geen verschil maakt voor het eindproduct. Wel komt een zekere
primitiviteit van het bakken enigszins tot uitdrukking, maar dit
is alleen een gevolg van de gassen, die zich bij het bakken om de
pot bevinden. Overigens kunnen in beter ingerichte ovens natuur
lijk hogere temperaturen wordeni bereikt, wat de sintering ten
goede komt. De meeste van deze eigenschappen zijn aan de scherf
te herkennen.
Onze beschouwingen over de wijze, waarop het aardewerk
wordt gebakken zullen zich beperken tot de invloed, die uitgaat
van een al of niet oxyderend milieu van de oven, op een ijzer
houdende klei. De verschillen in oxydatie kunnen wij nl. goed aan
de scherf waarnemen. Bevindt zich een pot in de oven, waar de
lucht en dus de zuurstof in ruime mate kan toetreden, dan worden
de ijzerverbindingen in de klei geoxydeerd. In het oxyderend vuur
wordt de. scherf dan rood gekleurd, de natuurlijke kleur van ge
oxydeerd ijzer. Is daarentegen de luchttoevoer in de oven onvol
doende, dan treedt reductie op, waardoor het ijzer in de vorm
van zwart ferroferrioxyde voorkomt. Bakken met zo min mogelijk
toetreden van lucht heet smoren.
Tussen deze twee uitersten vân (het rode geoxydeerde ijzer en
het zwarte gereduceerde ijzer in het aardewerk zijn natuurlijk nog
vele variaties mogelijk al naar gelang de zuurstof meer of minder
invloed heeft kunnen uitoefenen. Bovendien is de hoeveelheid ijzer
in de klei niet steeds dezelfde. Deze beide gradaties zijn zichtbaar
in de kleur, die varieert van rood over roodbruin, bruin, geelbruin
en geel naar grijs en zwart.
De kleur, die het aardewerk zal krijgen, hamgt echter niet uit
sluitend af van het ijzergehalte en de kleur, die deze ijzerverbin
dingen kunnen aannemen. Een belangrijke rol als kleurend
element spelen ook de kooldeeltjes, die zich in een „smorend"
vuur uit de verbrandingsgassen in de poriën van het aardewerk
afzetten, in de vorm van grafietachtige koolstof. Ook een witbakkend aardewerk, dat dus van een kleisoort zonder ijzerver
bindingen is gemaakt, kan in sterk smorend vuur een grijze scherf
krijgen en zelfs pikzwarte plekken vertonen.
Een pot in een open vuur gebakken bevindt zich in een min of
meer reducerend milieu, het is nooit geheel oxyderend. Er zijn in
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zo'n primitief bakmilieu als een open vuur of de eerste ovens ver
schillende mogelijkheden van oxydatie in een betrekkelijk kleine
ruimte, zodat men aan één praehistorische pot alle kleuren tussen
rood en zwart volgens de juist gegeven schaal kan aantreffen.
Daar geen extra zuurstof is aangevoerd, is de kern van zulk aarde
werk veelal grijszwart.
Het mooie, gelijkmatig geelachtige aardewerk, dat in de Hune
bedden- en Bekerculturen vaak voorkomt, is niet — zooals wel is
beweerd •— gemaakt van gele leem. Indien zo'n scherf wordt
overgebakken in een sterk oxyderend vuur en bij een lagere tem
peratuur, dan waarbij het oorspronkelijk is gebakken, dan wordt
de kleur rood. Dit wil zeggen, dat de makers van het aardewerk
de kunst hebben verstaan het zo te smoren, dat het product geen
donkere vlekken vertoonde.
Bepaalde groepen ceramiek worden gekenmerkt door de grijze
tot zwarte kleur van de potten. Deze zijn steeds in een reducerend
milieu gebakken. Een enkele bijzonderheid kan hierbij nog worden
opgemerkt, nl. dat de grijze middeleeuwse ceramiek, die typo
logisch schijnt voort te komen uit het kogelpottenaardewerk niet
voorzien kan worden van een loodglazuur. Deze glazuursoort, die
vooral uit loodoxyde bestaat, kan alleen op potten worden aan
gebracht, die in een zuurstofrijk milieu worden gebakken. Wij zien
dan ook, dat met het algemeen worden van de loodgeglazuurde
ceramiek de kleur van het aardewerk overgaat van grijszwart naar
rood.
Slot
Door onze beschouwing over de aardewerktechniek hopen
wij vooral te hebben duidelijk gemaakt, dat de scherf of pot, die
wij voor ons hebben, ,het resultaat is van een reeks min of meer
bewuste, menselijke handelingen.
Behalve de invloed van de wil van de pottenbakker blijkt
echter ook de samenstelling van de klei gedurende het gehele
proces van grote invloed te zijn. Wij hebben gezien hoe de kleien
onderzocht kunnen worden op haar chemische en mineralogische
opbouw, zodat het zeer verleidelijk is om op grond van deze
zuiver natuur-wetenschappelijke waarnemingen tot een indeling
van het aardewerk in groepen te geraken. Franchet geeft op het
einde van zijn boek over ,,La céramique primitive" zo'n systeem
volgens hetwelk hij het aardewerk wil indelen. Wij willen hier
met enkele woorden het principe van Franchet's indeling laten
volgen voor zover het betrekking heeft op ons onderwerp, de
voor- en vroeg historische pottenbakkerij.
Uitgaande van de klei maakt Franchet een eerste onderscheid
tussen aardewerk, waarvan de mineralen niet of wel tot sintering
zijn overgegaan. Bij deze laatste groep behoren de voor ons van
belang zijnde grès-producten uit de Rijnstreken, de groep van de
z.g. Jacobakannetjes. De overige ceramiek-soorten van deze groep
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van verglaasd aardewerk zijn de porceleinen en andere verfijnde
producten.
Het niet gesinterde aardewerk wordt verder ingedeeld in niet
en wel geglazuurde producten. Bij de geglazuurde ceramiek wordt
nog een verdeling in ijzerhoudende en niet ijzerhoudende klei ge
geven, die voor de beschrijving van Nederlandse scherven van
belang kan zijn.
Het niet geglazuurde aardewerk wordt eveneens gescheiden
in niet en wel ijzerhoudende kleien, terwijl als derde groep de
zwarte, gereduceerd gebakken potten worden genoemd. Deze drie
genres worden dan nog verdeeld in soorten naar de mate van
smoren (reduceren) en de aanwezigheid van bepaalde vuurvaste
en smeltbare bestanddeelen in de klei.
Ten slotte geeft Franchet aan, dat al deze soorten nog weer
te onderscheiden zijn naar de versieringen.
Hoe interessant het systeem van Franchet ook moge zijn, wij
menen, dat het toch niet bruikbaar is voor een indeling van het
aardewerk, zoals de oudheidkundige zich dit wenst. De reden hier
voor is niet te vinden in het systeem zélve doch in het principe,
waarop het berust. De onderzoeker van oud aardewerk toch wil
in de eerste plaats een indeling, waaruit vooral de verschillen
tussen de beschavingen en de dateringen daarbinnen naar voren
komen. Deze onderscheidingen berusten echter uitsluitend op fac
toren, die afhankelijk zijn van de menselijke geest. Het systeem
van Franchet berust evenwel op natuurlijke eigenschappen, zodat
het onaanvaardbaar is voor de oudheidkundige 1).
Wat de beschrijver van oud aardewerk vooral nodig heeft,
is een duidelijk begrip van hetgeen bij het ontstaan van een aarden
voorwerp komt kijken. Het zijn vooral de volgende eigenschappen
van de scherf waaraan men aandacht moet besteden.
Ie. Hoe was de plasticiteit van dé klei; bevinden zich veel
grove bestanddelen in de scherf en zijn deze met opzet toegevoegd
of niet?
2e. Is de pot gekneed of gedraaid?
3e. Hoe is in principe de versiering, indien deze aanwezig is?
4e. Is de pot niet of wel geglazuurd?
5e. Is de klei oxyderend gebakken en ijzerhoudend ja of
neen; of werd de pot gesmoord?
6e. Is het aardewerk of steengoed?
Gaarne zouden wij aan deze rij de mineralogische eigenschap
pen hebben Willen toevoegen. Het vereist echter een geheel afzonx)
In Matson, F. R. „Porosity studies of ancient pottery" vonden wij een
uitvoerig beschreven methode om de poreusheid van aardewerk te onderzoeken.
Onderzoekingen met ceramiek der Indianen en uit Mésopotamie leerden, dat
geen dateringen zijn te geven op grond van de mate van poreusheid; beide groepen
aardewerk bleken weinig in poreusheid te verschillen, terwijl zij toch geografisch
en chronologisch zeer sterk uiteenlopen. De poreusheid van aardewerk blijkt af
hankelijk van: le de klei, 2e korrelgrootte en hoeveelheid van het verschralings
middel, 3e de temperatuur van het bakken.
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derlijk onderzoek eer men hierover nader kan berichten, zodat men
in het algemeen van dit onderdeel moet afzien in de beschrijving.
Niettemin blijken de petrografische onderzoekingen van scher
ven in verscheidene gevallen zeer interessante gegevens te hebben
opgeleverd voor de archaeoloog. Men wist op deze wijze o.a. in
de band-ceramische nederzettingen uit Köln-Lindenthal het
inheemse van het geïmporteerde aardewerk te onderscheiden.
Beckers liet hetzelfde voor enkele Zuid-Limburgse ceramiek-vondsten doen, terwijl ook in Troje een petrografisch onderzoek tot
belangrijke gevolgtrekkingen over de gebruikte klei aanleiding gaf.
Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen op de onder
zoekingen van Ir A. J. Rijken, die door technische bijzonderheden
van verschillende aardewerksoorten vast te stellen, belangrijk heeft
bijgedragen tot een beter begrip van de oude ceramiek.
Summary
For the dating of archaeological phenomena, potsherds are
often indispensable expedients. In order to clearly understand a
potsherd or a pot, one should, however, know how it originated.
It appears that a piece of earthenware is the result of a series
of more or less conscious, human actions. In addition to the in
fluence of the will of the potter, the composition of the clay during
the whole process proves, however, also to be of great importance.
The potter's work may be divided into four operations:
1. The preparation of the clay, at which the plasticity of the clay
and the chemical properties of the clay minerals should deserve
special attention.
2. Building or throwing, decoration and glazing.
3. Drying, at which the physical water disappears.
4 . Firing, at which the chemically tied water is driven out of the
clay at between 120 and 400 degrees C.
At still higher temperatures certain minerals begin to smelt
in consequence of which the potsherd is sintered. The colour of
the earthenware depends on the properties of the clay and on the
circumstances of firing.
In, order to date and describe ancient pottery one has to pay
attention to the following characteristics.
1. How was the plasticity of the clay; was it meagre or not?
2. Was the pot built or thrown?
3. How was the decoration made?
4. Was the pot glazed or not?
5. Has iron been demonstrated in the clay, or was the pot
smothered?
6. Is the pot of earthenware or stoneware?
The inquiry into the mineralogical properties is often inte
resting in connection with the origin of the pottery.
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OVER DE PERCEELSNAMEN VAN HET
NEDERLANDSE RIVIERKLEIGEBIED
I.

BETUWE EN BOMMELERWAARD

Place-names in the Dutch Rivercia g Area
I. Betuwe and Bommelerwaard

door/by
Prof. Dr C. H. Edelman en Dr A. W. Vlam
INHOUD
Inleiding
Woerd-waard
Êouwland-namen
Grasland-namen
Namen van tuinbouwgronden
Bosnamen
Namen van huizen en andere gebouwen
Landschappelijke namen
Namen die met de grondsoort samenhangen
Enkele namen die met de waterstaat samenhangen
Algemene aanduidingen van percelen
Namen die betrekking hebben op vroegere rechtsverhoudingen, organisaties,
instellingen, enz.
12. Diverse namen
13. Namen met bijzondere uitgangen
14. Lijst van niet besproken, belangwekkende namen
Besluit
Summary
Literatuurlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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INLEIDING

In dit artikel wordt een en ander medegedeeld over een aantal
perceelsnamen uit de O v e r- e n Ne d e r-B e t u we en de B o mmelerwaard. Het materiaal is verzameld tijdens de veldwerkzaamheden van de bodemkartering van de genoemde gebieden
(1943—1947).
De verzameling betreft de navolgende dorpspolders en gemeen
ten, resp. dorpen, buurschappen, gehuchten enz.
a.

Over-Betu we.

Dorpspolders:
1. Honderd morgen
2. Doornenburg
3. Angeren1) ,
4. Bemmel

5. Gent
6. HuiSsen

7. Eist

8.
9.
10.
11.

Lent
Homoet
Valburg
Loenen

12. Andelst

dorpen,
gehuchten,
! enz.
Doornenburg
' Bemmel
I Haalderen *)
I Baal
. Bergeren
( Gent
/Vlieren *)
( Huihuizen
Aam
Breelaar
Eimeren
Eist
Hollanderbroek
Laar
Lienden
Merm
Raaijen
Reet
Rijkerswoerd
Velu we

Gemeenten
Bemmel

Gent
Huissen

Eist

Valburg
Andelst
Wolferen

13. Herveld
14. Klein Andelst
15. Zetten
x)
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onvolledig.

Grote Slop
(Zetten)
) Weerbroek
( ged. ) ( Heteren )

Valburg/Heteren
Valburg

16. Driel
17.
18.
19.
20.
21.

Heteren
Randwijk
Indoornik
Lakemond
Hemmen

b.

Neder-Betuw

Dorpspolders
1. Hien- en Dode
waard
2.
3.
4.
5.

Heusden
Kesteren
Ochtçn
IJzendoorn

6. Echteld 1)
7.
8.
9.
10.

Aalst
Lienden
Ommeren
Ingen

11. Ek en Wiel
12. Maurik
13. Rijswijk1)
14. Zoelen
c.

^ Driel
( Nevel

Heteren

Hemmen

Onderdelen
' Welie
Hien
' Dodewaard

Gemeenten
Dodewaard
Kesteren
Echteld

. Echteld
Ooi
' Medel
Lienden

S Ek
( Wiel

Maurik

Zoelen

B o m m e l e r w a a r d b o v e n d e M e i d ij k
Dorpspolders
Onderdelen
Gemeenten
1. Rossurri
Rossum
Kerkdriel
) Velddriel
2. Driel
Maasdriel
) Hoenzadriel
Hoorsik
3. Hedel
Hedel
^Zaltbommel
4. Zaltbommel
Zaltbommel
( Oensel
5. Gameren
Gameren
6. Nieuwaal
7. Bruchem
Kerkwijk
8. Kerkwijk
(Boven Delwijnen
9. Delwijnen
^Beneden Delf
wijnen
1

)

onvolledig.

10. Ammersooien
en Wel

/Ammersooien
yWel
/Wordragen
JSlijkwel
\\Velseind

11. Aalst1)
12. Zuilichem1)

Ammersooien
(Poederooien
^Ammersooien
(Kerkwijk
Zuilichem

In de collecties ontbreken thans nog:
Dorpspolders

Onderdelen

Gemeenten

Over-Betuwe:
1.
2.
3.
4.

Ressen
Eiden
Oosterhout
Slijk Ewijk

Bemmel
Eist
Valburg

Neder-Betuwe
1.
2.
3.
4.

Zandwijk
Meerten
Ravenswaai
Kapel en
Kerk Avezaat

(Kerk Avezaat
("Kapel Avezaat

Tiel
Lienden
Maurik
Zoelen

Bommelerwaard
1. Hurwenen
2. Nederhemert

Hurwenen
Nederhemert

Voorts konden enkele namen uit het Land van Maas
e n W aal in de studie worden betrokken. Daar de verzameling
van dit gebied binnen niet al te lange tijd gereed zal komen, was
het niet de bedoeling op de systematische bestudering ervan vooruit
te lopen. Het beschikbare materiaal werd slechts gebruikt ter aan
vulling en controle van het gevondene in Betuwe en Bommeler
waard.
De medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering heb
ben alle namen op aanwijzing van inwoners uit de betrokken
nederzettingen op kadastrale of andere zeer gedetailleerde kaarten
ingetekend.
In de Bommelerwaard werd hun werk vergemakkelijkt door
het bestaan van Registers van de Hectarentalen in het Polder
district Bommelerwaard boven de Meidijk, in welke registers
talrijke perceelsnamen met bijbehorende kadastrale nummers
vermeld staan.
x)
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alleen ,het gedeelte boven de Meidijk gelegen.
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Van sommige dorpen kan het materiaal als betrouwbaar en
voor wat betreft de levende namen, als volledig worden beschouwd.
Aan andere verzamelingen is iets minder tijd en zorg besteed.
Voor de juistheid van de schrijfwijze van de perceelsnamen
kunnen de verzamelaars uiteraard niet instaan. De overdracht
ervan geschiedt mondeling en vele namen zijn nooit tevoren op
papier gezet. Aan de plaatselijke uitspraak konden de bodemkundigen evenmin recht doen wedervaren.
De veldkaarten, waarop de juiste plaats van de namen staat
aangegeven, berusten nog in het archief van de Stichting voor
Bodemkartering te Wagenin'gen. Afschriften van de alphabetische
lijsten van namen, gegroepeerd naar gemeenten of kleinere geogra
fische eenheden zullen worden afgestaan aan het archief van de
Commissie voor Naamkunde, Kloveniersburgwal 29, Amster
dam (G). Van sommige collecties bézit de Stichting voor Bodem
kartering calques van in het net getekende perceelsnaamkaarten.
Afdrukken van deze calques zijn voor onderzoekers van perceels
namen beschikbaar.
Van alle onderzochte gebieden bestaan moderne bodemkaarten, die zich thans in druk bevinden, zodat de hoedanigheid
van de bodem van de met naam bekende percelen vast staat.
Voorts zijn de door de bodemkundigen in beide gebieden ge
vonden oude woonplaatsen archaeologisch geïnventariseerd door
dr P. J. R. Modderman, Conservator bij de Rijksdienst voor Oud
heidkundig Bodemonderzoek, gedetacheerd bij de Stichting voor
Bodemkartering. Wij beschouwen deze beide omstandigheden als
de voornaamste verdienste van het door de Stichting voor Bodem
kartering bijeengebrachte toponymisch materiaal.
Het arbeidsterrein van de Stichting omvat niet het verzamelen
van archivalisch materiaal. Dit is een van de redenen, waarom wij
de samenwerking met de Commissie voor Naamkunde zo zeer op
prijs stellen. De geldmiddelen van genoemde Commissie zullen juist
voor het bijeenbrengen van het schriftelijk overgeleverde materiaal
worden gebruikt.
Naarmate de bodemkundige werkzaamheden zich ontwikkelen,
zullen nog vele collecties van perceelsnamen aan de bestaande wor
den toegevoegd. Zij zullen, wat het rivierengebied betreft, vooral
betrekking hebben op Maas en Waal, de Tielerwaard en mogelijk
op het Brabantse en Utrechtse rivierkleigebied.
Een tweetal reeds verschenen publicaties heeft betrekking op
hetzelfde materiaal, dat wij thans behandelen. In de eerste (Edel
man, 1947 b) worden de meest voorkmende perceelsnamen ver
meld, in de andere (Hoeksema, 1947) worden enkele „meer" namen
verklaard.
Verwezen zij tenslotte naar het belangrijke werk van
dr Schönfeld over ,,De veldnamen van Nederland" (1949),
waarin men vele van de door ons besproken namen terug vindt.
Ons manuscript was echter reeds zo goed als klaar toen dit boek
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verscheen, zodat wij er geen gebruik meer van hebben kunnen
maken.
Het omvangrijke materiaal is in een aantal rubrieken onder
verdeeld, welke nu achtereenvolgens zullen worden besproken. De
groepering geschiedde zoveel mogelijk volgens bodemgebruik en
landschapstype.
Taalkundige uitweidingen werden zoveel mogelijk vermeden,
daar de bewerkers zich op philologisch gebied volkomen ondes
kundig achten.
Volledigheidshalve zij vermeld dat perceelsnamen, waarvan
de betekenis duidelijk terug gaat op persoonsnamen, in de regel
buiten beschouwing zijn gelaten; ongetwijfeld zijn er echter toch
wel enkele namen opgenomen, die door ons niet als zodanig zijn
herkend.
1.

WOERD ~ WAARD

Het rivierengebied bezit een zekere vermaardheid door het
veelvuldig voorkomen van woerden. Er is echter geen toponiem,
dat in de loop der jaren erger verhaspeld is dan de perceelsnaam woerd.
In iedere verhandeling over het rivierengebied, alsmede in
ieder schoolboek kan men lezen, dat de Batavieren, de antieke
bewoners van het eiland der Bataven (Betuwe), op een soort
terpen leefden, die woerd worden genoemd. In de beide thans
goed bekende delen van het rivierkleigebied, de Over- en NederBetuwe en de Bommelerwaard, zijn ongeveer 120 oude woon
plaatsen uit de Romeinse tijd herkend. De grote meerderheid van
deze antieke woonplaatsen ligt echter direct op het maaiveld en
is niet of nauwelijks opgehoogd. Het merendeel draagt bovendien
niet de naam woerd. Het is dan ook onjuist, dat de Batavieren in
de regel op heuvels woonden en dat die woonplaatsen als woerd
worden aangeduid.
Dr P. }. R. Modderman heeft tal van woerden archaeologisch
verkend en ook landschappelijk bekeken. Aan zijn nog niet in druk
verschenen uitgebreide rapporten, getiteld: „Het oudheidkundig
onderzoek van de oude woongronden in de Bommelerwaard boven
de Meidijk" en „Het oudheidkundig onderzoek van de oude woon
gronden in de Over- en Neder-Betuwe", ontlenen wij de navol
gende conclusie over het karakter van de woerden, waarmede wij
ons gaarne verenigen:
„Doordat wij op de Grote Woerd bij Asch (gem. Buren)
noch op de Woerd bij Randwijk (gem. Heteren) een spoor van
oude bewoning aantroffen, menen wij de betekenis van de
term „woerd" als volgt te moeten omschrijven. Onder een woerd
verstaat men een terrein, dat zich door zijn hogere ligging van
de omgeving onderscheidt. Het komt vaak voor, dat men deze
punten eertijds als woonplaats heeft uitverkoren, doch dit is in
alle eeuwen het geval geweest. Men mag dus bij het horen
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van een woerdnaam niet direct de conclusie trekken, dat daar
een Germaanse of Bataafse begraafplaats — of woonplaats <— is
geweest. Hoort men van een woerd spreken, dan mag niet zon
der meer geconcludeerd worden, dat daar een oudheidkundig
belangrijk terrein ligt. Hiervan zal men zich eerst ter plaatse
moeten .overtuigen".
De al dan niet natuurlijke geringe terreinsverhogingen, die in
het rivierengebied als woerd worden aangeduid, zijn blijkens de
inventarisatie van dr Modderman ten dele nooit bewoond geweest,
ten dele in de Romeinse tijd geoccupeerd en later verlaten, ten
dele sedert de le eeuw na Chr. continu bewoond geweest, en ten
dele eerst in de Middeleeuwen in gebruik genomen.
Het is een zeer verbreid misverstand, ook in de archaeologische literatuur, dat de grote dorpsheuvels, die zo kenmerkend
zijn voor het rivierengebied, woerd zouden heten. De verzameling van
de levende toponiemen toont aan, dat deze dorpsheuvels allerlei
namen kunnen hebben, veelal het bestanddeel „hof" bevattend, maar
slechts bij uitzondering woerd 'heten.
Volledigheidshalve merken wij nog op, dat de genoemde
dorpsheuvels in de Middeleeuwen, na de bedijking, zijn opge
worpen. De dijk moge dienen om het land tegen de rivier te
beschermen, wanneer de dijk breekt, ontstaat er een watersnood
met veel hogere waterstand dan in het onbedijkte land mogelijk is.
De onbedijkte rivier heeft een zo groot inundatiegebied, dat de
waterstand nooit erg hoog kan worden. De bewoners van het
rivierengebied waren dus na de bedijking wel gedwongen, hun
woonsteden op te hogen, teneinde bij dijkbreuk veilig te zijn. Tot
in de 19e eeuw heeft men de ophoging van deze dorpsheuvels
voortgezet, daartoe gedwongen door de steeds hogere vloeden bij
dijkbreuk. Na het "midden van de 19e eeuw^ is aan de dijkbreuken
echter een einde gekomen, dank zij de verbetering van de rivieren
en de verzwaring van de dijken en nadien waagde men het weer
op het maaiveld te bouwen.
De door de Stichting voor Bodemkartering verzamelde woerdnamen (in het plaatselijk dialect ook uitgesproken als woord en
wuurd en soms verzwakt tot wrd) zijln de volgende:
B o m m e l e r w a a r i d . A a l s t : Wordele, ~Wuu.rdsh.of, Woerd
(Welseind, gem. Ammersooien) ; Ammersooien: Wordragen (buur
schap); Bruchem: Weeswoord, Woordjes; Driel: Robersworden,
Worden, Lage Worden; Nieuwaal: Woorden; Hedel: Woerd; Zaltbomimel: Spelwerd; Zuilichem: Woerd (bloknaam), Berkenswoerd,
Hoge Woerd, Woerdje.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . D o d e w a a r d : Hoge Woerd;
Eist: Hoge en Lage Woerd (Aam), Woerd (Ei-meren), Ward en
Wuurde (Eist), Hoge Woerd (Raaijen), Rijkerswoerd (buur
schap); Gent: Woerd; Herveld: Grote Woerd en Kinkelwoerd;
Hien: Wuurdjes; Huissen: Hoge Woerd; Hoimoet: Hoge en Lage
Woerd; Kesteren: Hoge Woerd en Peppelen woerd; Maurik: Woerd
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en Woerd of Duitse arde; Opheusden: Woerd; Randwijk: Woerd;
IJzendoorn: Woerd; Zetten: Woerd en Grote Woerd; Zoelen:
Woerd, Graaffenwoerd en Hazenwoerd.
Uit door anderen gepubliceerde gegevens en uit de lijsten, in
het bezit van de Stichting voor Bodemkartering, blijkt, dat woerd
namen ook in de zandstreken voorkdmen, zonder dat duidelijk is,
wat met deze naamgeving precies bedoeld wordt.
Op de talrijke ward-, werd- en wierd-namen van de zeeklei
gebieden behoeven wij hier niet in te gaan.
Wat de waard- (weerd, werth) namen betreft kunnen wij ons
geheel verenigen met wat Beekman hierover herhaaldelijk heeft ge
schreven. Uit zijn publicatie van 1902 (p. 917), nemen wij de vol
gende omschrijvingen, geldend voor het door ons behandelde ge
bied, over:
,,a. Landstreek, geheel of gedeeltelijk door rivieren omsloten*
Vb: Tielerwaard, Bommelerwaard, Alblasserwaard enz.
b. Stukken land, buitendijks onmiddellijk langs de grote rivieren
gelegen en dan veelal omkaad en met de naam van uiterwaard
of buitenwaard aangeduid
Ook langs de Linge buiten de
Lingedijken liggen waarden, buitenwaarden of uiterwaarden..."
De meerderheid van de buitendijkse percelen heeft namen met
het bestanddeel waard. Ze zijn zo talrijk, dat het ons voldoende lijkt,
wanneer wij de waard-namen voor de buitendijkse landerijen van
één gemeente opsommen. Wij kozen daartoe de gemeente Driel
(Bommelerwaard), aan de Maas. In deze uiterwaarden komen op
de ruim 50 namen er 26 voor, die eindigen op waard, in ver
houding tot de overige namen, die van zeer verschillende samen
stelling zijn, dus verre de meerderheid.
De namen zijn: Beans waard, Bosmannenwaard, Bovenwaard,.
Buitenwaard, Dijkslagerswaard, Engelenwaardje, Ezelswaard, Gast
huiswaardje, H itte waard, Jan de Kokswaard, Johan de Gierswaardje, Kasteleinswaard, Lage waard, Meierswaardje, O»se waard.
Ouderkerkewaardje, Palm\waard, Sluiswaard, Steenovenswaard
(2 maal), Veerwaard, Vossewaard, Waardje van Sillekes, Weiwaard, Wolfswaard.
Wij wijzen hier nog op de perceelsnaam Waardebos onder
Delwijnen en Gameren (Bommelerwaard). Het bestanddeel waard,
dat ook voorkomt in weerdenhout (hetgeen hier synoniem is met
wilgenhout) zal verband houden met de hierboven genoemde be
tekenis van uiterwaard. De buitendijkse grienden bestaan n.l.
grotendeels uit wilgen.
Binnendijks komen waard-namen alleen voor, indien door een
dijkverlegging of anderszins dé uiterwaarden binnen de dijk zijn
komen te liggen. Zo b.v. te Ochten (Betuwe), waar door de aanleg
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van de nieuwe dijk ten oosten van Ochten omstreeks 1827 het
Waardje en de Heggelwaard binnengedijkt zijn.
Op analoge manier zijn de Eksterwaarden (of Exe waarden)
onder Delwijnen (Bommelerwaard) te verklaren, die bij de aanleg
van de Delwijnense kade juist aan de buitenzijde daarvan kwamen
te liggen en onderhevig waren aan overstroming door het buiten
de kade heersende regime van wilde afwatering uit de vroege
Middeleeuwen. Om deze reden behoort dit kleine hoekje Delwijnens grondgebied thans waterstaatkundig tot de dorpspolder
Ammersooien.
Interessant is de Onderwaard te Ammersooien, die sinds
eeuwen binnen de ringdijk van de Bommelerwaard ligt, omsloten
door een binnengedijkte oude Maasarm. Uit de bestudering van
het gebied is gebleken, dat het aannemelijk is, dat een oudere
bedijking de bedoelde Maasarm volgt en dat de Onderwaard eerst
later, echter stellig reeds in de Middeleeuwen, door een afsnijding
van de Maas binnen de ringdijk is komen te liggen.
Een andere binnendijks gelegen waard-naam is de Korte
Waard onder Hien (Welie). Ook deze waard is onmiddellijk langs
een oude rivierarm gelegen. Omdat ter plaatse een dik pakket
overslag langs de dijk is gedeponeerd, is het nog niet geheel
duidelijk of wij hier te doen hebben met een oude slinger van de
Waal, dan wel met een gedeelte van een oude stroom die zeker
nog in de vroege Middeleeuwen de Betuwe van zuid naar noord
doorkruiste en waarvan de bedding nog duidelijk in het veld is
te onderscheiden en de naam de Laak bewaard is gebleven. Hoe dit
zij, deze waard is pas na de algehele beringing (omdijking) der
Betuwe binnendijks komen te liggen.
Het is nu echter wel duidelijk geworden, dat de binnendijks
gelegen waard-namen van groot belang zijn voor de bestudering
van de waterstaatkundige ontwikkeling van het rivierengebied.
Landschappelijk is er dan ook,geen enkel misverstand tussen
de woerd- en de waard-namen mogelijk. Hoe groot de verwarring
is blijkt uit het feit dat de Rijkerswoèrd (gem. Eist) op de topo
grafische kaart staat aangegeven als Rijkerswaard, De vroede
vaderen van Zaltbommel benoemden zelfs een Spellewaardstraat
naar een veldnaam Spel werd.
Hoewel wij niet over uitgebreid archiefmateriaal betreffende
de waard-, woerd-namen beschikken, hebben wij de indruk ge
kregen, dat vorige geslachten door verschrijvingen tot de eindeloze
misverstanden hebben bijgedragen. De plaatselijke uitspraak droeg
daartoe bij. Woerd, vtmurd, woord, word kon tot toonloos wrd
overgaan. Anderzijds kon ook waard, hier uitgesproken als weerd,
soms overgaan tot werd. Beide werden geschreven werd en gaven
aldus aanleiding tot een eindeloze reeks verwarringen. Het monde
ling overgeleverde materiaal is dan ook veel overtuigender dan het
schriftelijke. Geen bewoner of kenner van het rivierengebied zal
zitih ooit tussen de woerd- en waard—namen vergissen. Volgens
andere taalkundigen gaan de termen woerd en waard op dezelfde
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stam terug. Het zij zo. Maar in het taalgebruik van vele eeuwen
hebben de beide termen een zeer verschillende betekenis gehad en
zij hebben die betekenis behouden ondanks alle verwarringen in
de geschreven publicaties.
2.

BOUWLAND-NAMEN.

Het rivierengebied bevindt zich tussen twee zandgebieden: het
Brabantse en het Utrechts-Gelderse. Hoewel de Noord-Brabantse
perceelsnamen nog weinig verzameld en bestudeerd zijn, is mede
door het werk van Vlaamse onderzoekers bekend geworden dat
het aaneenliggende, door een boswal omsloten bouwland in de
Brabantse nederzettingen in zijn geheel dbor de naam „akker"
wordt aangeduid (Lindemans, 1943).
Het Utrechts-Gelderse zandgebied kent voor deze aaneen
gesloten omwalde bouwlandcomplexen de benaming eng of enk1)
en het is algemeen bekend, dat deze benaming naar het oosten
en noorden (in het z.g. Saksische gebied) overgaat in, es 2).
Wij willen beginnen met na te gaan hoe de bouwlandnamen
in het rivierengebied zich tot die van het „akker" en het „eng"
gebied verhouden.
Bij de beantwoording van deze vraag moet rekening worden
gehouden met het feit, dat het grondgebruik in het rivierengebied
in de loop der eeuwen grote veranderingen heeft ondergaan. Het
was reeds in onbedijkte staat bewoond, terwijl de afwatering na
de bedijking herhaaldelijk is verbeterd, welk proces nog steeds
doorgaat.
De oeverwallen 3), d.w.z. de hoge stroken goede kleigrond,
die de voormalige stroombeddingen begeleiden, zijn thans groten
deels als bouwland in gebruik, hetgeen in de Middeleeuwen en
daarvoor slechts in beperkte mate mogelijk was. Uitgestrekte,
aaneengesloten bouwlandcomplexen waren destijds onbestaanbaar
en wij moeten ons tevreden stellen met het constateren van de
benaming van kleinere, maar samenhangende complexen bouw
land, die door hun percelering of anderszons. een oude indruk
maken.
Ten aanzien van de akker-namen (in de oud-Brabantse zin)
is ons resultaat het volgende. In enkele zuidelijke dorpen van de
*) Met alle waardering noemen wij hier een artikel van wijlen dr W. A.
J. Oosting. Oosting is de wegbereider geworden van de moderne bodemkartering
van Nederland en de Stichting voor Bodemkartering volbrengt thans met een
grote staf van medewerkers, wat Oosting op eigen kracht heeft nagestreefd.
Oosting's conceptie was het bodemonderzoek op de brede basis van geologie,
landschapsgeschiedenis, archaeologie, volkskunde, landbouw en economie te
plaatsen.
Onze belangstelling voor de toponymie gaat dan ook op het voorbeeld van
Oosting terug (Oosting, 1938).
2)
Onze verzameling bevat één enkele es-naam, n.l. de Es te Dodewaard.
Verwarring met nes is hier echter allerminst uitgesloten te achten.
3)
Men vergelijke hierbij verschillende artikelen, die de bodemgesteldheid
van het rivierkleigebied behandelen, verzameld in Boor en Spade I en II, alsmede
het werkje van Edelman.
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B o m m e l e r w a a r d vinden w e tamelijk uitgestrekte bouwlandterreinen met namen aangeduid, die het bestanddeel akkers, akkeren
of akeren bevatten en die aan de Brabantse „akkers" herinneren.
Als voorbeelden noemen wij:
Driel: Grote en Kleine Ipperakkers, Velddrielse akkers, Boven
ste en Benedenste Kromakkers; Hedel: Akeren, Zandakeren, Ham
akkers, Gouwakkers, Westenakkers, Winkelakkers.
In de B e t u w e doet iets dergelijks zich niet voor.
Het velband met het „eng" gebied is eveneens evident. Ver
schillende dorpen zijn gekenmerkt door bouwlandterreinen, die als
ing, eng, of enk worden aangeduid.
B o m m e l e r w a a r d . B r u a h & m : Enkfort (of Inktfort), Luttelingen; Delwijnen: den Ing; Driel: Grote en Luttel Ing; Hedel:
Middelingen; Kerkwijk: den Ing; Rossulm: Westering.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Oude eng; Dodewaard:
Westering; Echteid: den Eng, Westering; Ek en Wiel: de Hoge
Eng; Eist: de Enk (Raaijen en Eimeren), Engkampen (Eist),
Enkt (Eimeren); Hemmien: de Eng; Hien: de Engen; Loenen: Engeland; Ommeren: Hoge Eng, Lage Eng, Oude Eng; Zetten: Enge
land (2 maal).
Interessant is een vergelijking van deze opsomming met de
resultaten van de archaeologische inventarisatie van de beide ge
bieden door dr Modderman. De algemene conclusie van dr Mod
derman is, dat de bewoning in beide gebieden omstreeks het einde
van de derde eeuw afbreekt, om in de Frankische tijd opnieuw
te beginnen. Slechts een gering aantal plaatsen is continu bewoond
geweest: een enkele plaats is juist in de interim-periode voor
bewoning gebruikt. Het blijkt nu, dat deze schaarse bewoning uit
de overgangstijd juist aan de eng- en ing-plaatsen gebonden is.
Te beginnen met de B o mmelerwaard bevat de I n k t f o r t
te Brucihem de enige plaats, waar de bewoning beperkt is gebleven
tot de IVe eeuw en de Merovingische periode. Bij de Ing van
Delwijnen is continue bewoning sedert de eerste eeuw. De Grote en
Luttel Ing te Drie], die één complex uitmaken met de Westering
van Rossulm, liggen bij de Worden, die bewoond waren van de
He—Xe eeuw. De Middelingen van Hedel liggen bij een plek, die
van de Ile eeuw af bewoond werd. De Ing van Kerkwijk grenst
aan de Hof van Alderwijk, die continu bewoond is.
Wat de Betuwe betreft zijn in Dodewaard (Westering),
Hien (de Engen) en Echteld (den Eng en Westering) geen dateer
bare vondsten aangetroffen. Bij Dodewaard en Hien is echter veel
land in de rivier verdwenen. Op de Hoge Eng van Ek en Wiel
werden vondsten gedaan uit de Romeinse tijd en vervolgens uit
de Frankisch-Karolingische tijd tot in de 15e eeuw. Het zeer nabij
gelegen Ek is evenwel van de Ie—IIIe eeuw en daarna van de
Ve eeuw tot nu toe bewoond geweest.
In Eist ligt bij de Enk van Raaijen of Raijink vrijwel continue
bewoning sedert de Ie eeuw. In het dorp zelf liggen de Engkampen
tussen de Woerd en de kerk, d.w.z, bij continu bewoond terrein.
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Fig. 2. Ligging van de akkers en ingen rondom Driel (Bommelerwaard).
(Overgenomen van de „Topografische en Hydrografische kaart van de
Bommelerwaard door H. F. Fijnje, 1838.)
Situation of the „akkers" and „ingen" (names of old arable land) at
Driel (Bommelerwaard).
(Taken from a map by H. F. Fijnje, 1838.)

evenals de Enken en Enkt van Eimeren. De Eng van Hemmen ligt
vlak bij het dorp, waar sedert de Romeinse tijd continue bewoning
is gevonden. In Aalst (gem. Lienden), waar we de Oude Eng
aantreffen, is bewoning geconstateerd in Merovingische tijd en
IXe<—XVIe eeuw. Ingen is als plaatsnaam reeds welsprekend ge
noeg; er komt bewoning voor in Romeinse en Merovingische tijd
en sedert de IXe eeuw tot nji toe. De Oude Eng van Ommeren
ligt 'bij Merovingische tot XVe eeuwse bewoning. Bij de Engelanden in Loenen en Zetten (gem. Valburg) tenslotte is tot dusver
geen bewoning in de buurt gevonden.
De bedoelde coïncidentie maakt het waarschijnlijk, dat de engen
van het rivierengebied in de tijd, gelegen tussen de Romeinse en
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Karolingische periode zijn ontstaan. Uit dit tijdperk is bijzonder
weinig bekend, zodat de studie van de engen op een vacuum in
onze kennis betrekking heeft.
Wat «de betrekking tussen de akker- en eng-namen 'betreft, doet
de situatie in Driel (Bommelerwaard) vermoeden, dat de aanleg
van de ing ouder is dan die van de akkers. Fig. 2 laat zien, dat
de ingen omsloten worden door blokken, die a/cfcer-namen dragen.
In Hedel is de verhouding minder duidelijk. Wel liggen de Middel
ingen te midden van een complex akkers, maar er is bodemkundig
geen aanwijzing, dat zij eerder ontgonnen zijn, zodat de mogelijk
heid bestaat, dat de naam Middelingen naar analogie gegeven is.
Overigens zijn akker-namen als aanduiding voor bepaalde per
celen bouwland talrijk. Behalve namen als de Akker, waarmede
bouwlandpercelen worden aangeduid die klaarblijkelijk tot de gebruiksgronden van een belangrijke hof hebben behoord (zie: Edel
man, 1947 b), treft men vele samenstellingen aan met namen van
personen, ambachtslieden, soms ook van bepaalde instellingen.
Doris akker en Maijken akker (Aalst, B'waard); Heilkes akker
( Ammersooien), Greve's akker (Delwijnen), Klompenmakersakker
en Smidsakker (Heteren), Snijdersakker (Nieuwaal), Diaconieakker (Driel, Betuwe), Domineesakker (Opheusden), Kerkenakker
( Zoelen ).
Een enigszins twijfelachtige bouwlandnaam is bouwing. Gelijk
bekend, wordt met bouwing in het algemeen een gebouw( tje) aan
geduid, maar wij troffen de term ook aan als naam van percelen
of zelfs als bloknaam, waarbij het moeilijk is te geloven aan de
herinnering van een huis. Als perceelsnaam vonden wij: „de
Bouwing" in Andelst, Ek, Lent en Bemmel (Over-Betuwe); als
bloknaam in Rossum (Bommelerwaard). Opgemerkt dient te wor
den, dat de Bouwing als bloknaam in het land van Maas en Waal
niet zeldzaam is. Wij noteerden tot dusver een bouwing in Deest,
Puiflijk en Wamel. Het betreft daar complexen oud bouwland, die
vrij dicht onder de dorpen zijn gelegen. Wij hebben zelfs de neiging
om in dergelijke gevallen aan een ing-naam te denken. Dit zal
echter niet kunnen worden vastgesteld zonder de kennis van oudere
schrijfwijzen. Wij komen op de bouwing-namen terug bij de be
spreking van de huisnamen.
Tot besluit van deze paragraaf vermelden wij nog een aantal
toponiemen met het bestanddeel ingen, die over het gehele onder
zochte gebied verspreid zijn en waarvan het zeer problematisch is
of ze in verband tot de besproken engen of ingen staan.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Armeling; Ammersooien: We
ningen, Beunings; Gameren: Tijningen; Hedel: Beddelingen,
Beving, Zelingen; Kerkwijk: Beuningen; Rossum: Dooming; Zaltbommel: Schimmink, Tijningen.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : Aling; Bemmel:
Orseling, Neuling, Leeuwingswei; Dodewaard: Katting, Ouweling;
Driel: Beuningwei; Ek en Wiel: Vlissing; Eist: Duining, Heerling,
Melingsveld, Zesseling, Zuiling; Gent: Vleuningen, Schebbeling;
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Fig. 3.

Ligging van de akkers en ingen rondom Hedel (Bommelerwaard).
(Overgenomen als fig. 2.)
Situation of the „akkers" and „ingen" at Hedel (Bommelerwaard).

Herveld: Hearings; Hien: Bevingen, Maaiingen; Kesteren: Wippeling; Ochten: Zwijning; Ommeren: Emmink, Lettingen, Urseling,
Zeiving; Randwijk: Heuningen.
3. GRASLAND-NAMEN.

De grasland-namen zijn interessant, omdat zij aan grote regio
nale verschillen onderhevig zijn. Voor vergelijking maakten wij
voornamelijk gebruik van de resultaten van de Vlaamse toponymisten, aangezien in Noord-Nederland op dit gebied nog slechts
weinig is onderzocht (Lindemans, 1945).
In het Nederlands-sprekende gedeelte van België doen zich
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drie belangrijke grasland-namen voor, die ieder een eigen ver
breidingsgebied gehad hebben: beemd, meers en meet. Het beemdengebied beslaat het oostelijk gedeelte van het Vlaamse land: bijna
geheel Vlaams-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg.
Het strekt zich verder uit over de Nederlandse grens over NoordBrabant, tot de Maas, met uitsluiting van de zeekleigebieden, voorts
over geheel Nederlands-Limburg (met de vorm band, bent) en
voorts in het aangrenzende Rijnland.
In verband met deze gegevens is het interessant dat de B o mmelerwaard (alsmede, hoewel in mindere mate, het Land van
Maas en Waal) tot 'het beemdeng&bieâ moet worden gerekend, het
geen kan blijken uit de volgende opsomming:
Aalst: Ruissenbeemd; Bruchem: Haarbeemden; Gameren:
Beemd; Driel: Beemden, Noordbeemden, Steenbeemden; Hedel:
Beemden, Meers- of Mersbeemden; Kerkwijk: de Beemden;
Nieuwaal: Beemsteeg; Ross um: Bemerd.
Uit de ligging van de met beemd aangeduide percelen blijkt,
dat ze in de Middeleeuwen voor hooiland geschikt zijn geweest.
Thans, na de zoveel verbeterde ontwatering, zijn ze veelal als
bouwland in gebruik.
In d e O v e r - e n N e d e r-B e t u w e daarentegen zijn d e
beemd-namen zeldzamer. In totaal troffen wij slechts op vier plaat
sen beemd-namen aan, te weten in:
Echteid: Beemten; Heteren: Beemd, Lange Beemd; Lienden:
Beemd, Beemse straat; Zoelen: Beemd, Hooibeemd.
Met deze zeer uiteenliggende namen lijkt de uiterste grens van
het huidige beemdengebied wel bereikt. De term is in de door ons
onderzochte gebieden dood en leeft alleen nog in de perceels
namen voort.
De door ons gevonden meers-namen zijn twijfelachtig, behalve
de bekende Mars tussen Lienden en Rlhenen, welke edhter oor
spronkelijk ten noorden van de Rijn heeft gelegen en eerst na een
stroomverlegging van deze rivier tot de Betuwe werd gerekend. Wij
vonden een Marsbogerd in Kerkwijk (Bommelerwaard), een Mars
kamp in Driel (Betuwe) en een Marezeland in Gent (Betuwe).
De beide mar s-namen zijn mogelijk niet geheel betrouwbaar, omdat
verwarring met de zeer verbreide meer-namen ( Hoeksema, 1947)
niet uitgesloten is.
De meet-, maat-namen ontbreken in de Bommelerwaard, het
geen in overeenstemming is met het feit, dat dit gebied tot de
beemdstreek bleek te behoren. In de O v e r - e n N e d e r Betuwe zijn deze namen echter niet zeldzaam. Wij noteerden:
Aalst: de Maten; Dodewaard: de Maten; Eist: de Maatjes;
Homoet: Zomermaat; Lakemond: Korte en Lange Maat; Lent:
Keimaten; Maurik: Huismaten, Breemaat; Zetten: de Maten;
Zoelen: het Friese Maatje, Maatkamp.
Verder nog tot dezelfde categorie behorend:
Bemmel: de Meeën; Eist: Meiland, Oostermee; Heteren: Maai
land; Ochten: Meeën, Medestein; Ommeren: Middelmeien, Meien
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h o f ; Randwijk: Gerigmeien; Valburg: Meeën, Meijlanden; Zetten:
Meeën 1 ).
De B e t u w e mag dus in hoofdzaak tot het meergebied,
althans een uitloper daarvan, worden gerekend.
Weide is een zeer verbreid bestanddeel van de perceelsnamen
in de beide hier behandelde gebieden, vooral in de Betuwe. Bij
deze naam denkt men meer aan grasland, waarin het vee graast
en minder aa n land, waarvan het gras gehooid wordt. Wij kunnen
ons verenigen met de mening van Lindemans, dat het hooiland
veel vroeger met een naam voorzien is dan het grasland. Immers,
grazen kon het vee, om zo te zeggen, overal, maar het hooi moest
gewonnen worden op plaatsen, waar het gras (met kruiden ge
mengd) overheerste. Het hooiland moest afgeschermd worden, in
het riviere agebied allereerst door sloten, mogelijk ook op andere
wijzen. De weide-namen zijn dan ook eerst belangrijk geworden,
toen het land grotendeels, respectievelijk geheel, in cultuur genomen
en in percelen gelegd was.
In een vorige publicatie (Edelman, 1947) is reeds de aandacht
gevestigd op de betekenis van de veldnaaim „Oude weide"'. Het
onderzoek van deze percelen wijst uit, dat ze aan de hoge kant
van de kommen, dicht bij de dorpen gelegen zijn. De naam Oude
Weide doet tevens denken aan nieuwe weiden. Het lijkt ons toe,
dat de naam Oude weide gezien moet worden in verband met de
veertiende-eeuwse ontginning van de komimien. Door deze ont
ginning ontstond een groot oppervlak nieuw weiland en zo zal men
het bescheiden oppervlak van het vroegere weiland zijn gaan aan
duiden met de naam Oude weide. Het oude weiland is opgenomen
in de nieuwe percelering. Dit doet vermoeden, dat de oude weide
oorspronkelijk niet of nauwelijks ontwaterd is geweest. De naam
Oude weide wijst dus op Middeleeuwse toestanden van vóór de
veertiende eeuw. De dorpen met een Oude weide zijn de volgende:
B o m m e 1 e r w a a r d. Ammersooien, Driel, Gameren, Hedel,
Nieuwaal, terwijl in Zalfibommel de Bammelse weiden en de Mid
delweiden. er gelijk aan zijn te stellen.
In de B e t u w e is deze naam practisch uitgestorven. W i j
noteerden slechts een Oude weide in Aam (gem. Eist), Maurik en
Medel (gem. Eöhteld), Van een tweetal Oude weiden in de Bommelerwaard, namelijk van die van Driel en van Zalfcbommel is uit
de geschiedenis bekend, wanneer ze zijn opgedeeld. In Driel ge
beurde dit omstreeks 1290, in Zaltbommel in 1316 (Nijhoff, 1830,
p, 167 en 284). Overigens zijn de talrijke weide-namen niet vol
doende interessant, om ze hier volledig te specificeren.
Van meer belang zijn de buik-namen. Volgens de Vlaamse
onderzoekers moet deze term worden verklaard als een terrein, dat
van de omgeving is afgesloten. In het geval van ihet rivierengebied
kan dat ook wel op middeleeuws grasland slaan. Bulk is in het
1)
In de Bommelerwaard wijzen wij nog op de Meidijk. Het is ons echter
niet bekend welke betekenis wij hier aan ,Met' moeten hechten.
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Vlaamse taalgebied zeer verbreid. In de Bommelerwaard is
het een karakteristieke veldnaam, al is hij niet in alle dorpen aan
getroffen.
Aminersooien: Bulk, Buikskamp; Delwijnen: Bulk; Driel: Bulk,
Hof den Bulk; Gameren: Bulk, Butersbulk; Hedel: Bulk, Biesbulk,
Drie morgen bulk, Hoekbulk, Koppenbuik, Zes morgen bulk;
Nieuwaal: Bulk.
In de B e t u we daarentegen is de naam Bulk zeer zeldzaam.
In onze verzameling komt hij slechts éénmaal voor, namelijk in
Ingen. Archivalisch is de naam Bulk bekend uit Avezaat (gem.
Zoelen) uit de jaren 1402 en 1438 (Register Leenaktenboeken
Gelre. Kwartier van Nijmegen, p. 327 en 336). In Zandwijk (gem.
Tiel), door ons niet bewerkt, bestaat ook een Bulk. Al deze
genoemde Bulken liggen in het westen en vormen wellicht de uit
loper van het 6u//cengebied, waartoe ook de Bommelerwaard be
hoort. De naam Bulk illustreert de tegenstelling tussen de perceels
namen in de Betuwe en de Bommelerwaard, die we reeds eerder
ontmoetten en die we in het vervolg meer tegen zullen komen.
Namen met uwe en ooi herinneren volgens de literatuur ook
aan grasland (Beekman, 1934, p. 19), hoewel in Vlaanderen ooi
namen ook onder de waternamen worden genoemd (Mansion, 1935,
p. 120 en 69). Als perceelsnaam zijn zij zeldzaam en bovendien
weinig gevarieerd.
Als eerste noemen wij de laifldschapsnaam Betuwe, waaraan de
oudst -bekende bewoners van deze streek hun naam zouden hebben
ontleend (Muller, 1932, p. 115—116). Als perceelsnaam komt
Betuwe voor in het Land van Maas en Waal onder Deest,
terwijl op de topografische kaart (1 : 25.000, blad 532) bij Winsen
een Beduwe staat aangegeven.
Nog minder zeldzaam is de perceelsnaam Veluwe. Deze komt
voor im de Bommelerwaard in Bruchem en Rossum, In de
.Betuwe in Ommeren en IJzendoorn en als Hoge Veluwe in
Anigeren. In Eist vonden wij een Veluwe wei. In, deze omgeving
zullen wij de door Martens ( 1925, p. 162) vermelde buurschap Velu
dus wel moeten zoeken.
In het Land van. M aas en W aal vonden wij nóg een
Veluwe m Dreumel en in Ewijk. De topografische kaart ( 1: 25.000,
blad 508) tenslotte vertmeldt er een onder Drumpt (Tielerwaard).
Ook buiten het rivierkleigebied komen genoemde namen enkele
inialen voor, zo o.a. Batue of Batou, vermeld in 1531/2 onder Koe
dijk (N.H.) en de Veluwe, een thans nog bestaande perceelsnaam
onder Grotebroek (N.H'.), terwijl Muller (1932, p. 122—123 en
128 —129) nog meer voorbeelden noemt.
Verder noteerden wij in de Bommelerwaard tweemaal
Swenuwen (Zaltbomimel en Aalst) en tweemaal Wa-luwen (Zalt
bomimel en Gameren) welke laatste naam mogelijk met Veluwe
samenhangt.
I n A a l s t ( B o m m e l e r w a a r d ) k o m t d e v e l d n a a m d e Ooien
voor. De plaatsnaam Ammersooien is overbekend door zijn hyper-
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correcte vorm Ammerzoden (Beekman, 1934, p. 19). Ook in de
Betuwe komen enkele ooi-namen voor, te weten het gehucht
de Ooi onder Ecihteld, waar bovendien een Ooisesteeg staat vermeld.
Verder vindt men onder Lakemond een huisnaam Ooihuizen.
Met enig voorbehoud vermelden wij hier nog de naam Ooijk
( Zaltbommel en Gameren, beide Bommelerwaard), die wel ver
haspeld wordt tot Odijk. Men vergelijke de plaatsnaam Odijk aan
de Kromme Rijn, provincie Utrecht, welke eveneens aan een ver
schreven Ooijk doet denken, welke naam in de volksmond nog
als zodanig voortleeft1).
Tenslotte wijzen wij in de Bommelerwaard (Ammersooien) nog op de naam: den Ouwe, en in de B e t u w e op Ouweling (Dodewaard) en de Ou(w)landen (Huissen), zonder direct
te willen beweren, dat ze met ooi-ouwe moeten samenhangen. Als
vermoedelijk modern beschouwen wij de naam Rijnouwe te
Randwijk.
Eusel-namen zijn in België sinds lang uit ihet spraakgebruik
verdwenen (Lindemans, 1945, p. 289). Als perceelsnaam komen zij
in Noord-Brabant veel voor. Wij menen er twee in de B o m m e1 er waard gevonden te hébben: de Ezel onder Zaltbommel en
de Ezeler (Ezelaar) onder Ammersooien.
Pas-namen worden in 'het buitenland ook onder de grasland
namen gerangschikt. Wij plaatsten de term, voor het door ons
onderzochte gebied, onder de bosnamen.
In de B e t u w e bestaat nog een belangrijke graslandnaam,
die gemakkelijk tot misverstand aanleiding kan geven, namelijk dries.
Men verklaart deze naam wel uit het drieslagstelsel. Dit is
onredelijk. Immers, in de driejarige vruchtwisseling met braak, die
als drieslagstelsel wordt aangeduid, is ieder perceel ééns in de
drie jaar braak, en een aanduiding van percelen naar deze wisse
lende braak heeft geen zin. Dries kan een naam zijn voor bouw
land, dat blijvend buiten productie is geraakt. Op de vruchtbare
rivierklei ontwikkelt zidh dan uit de stoppel in korte tijd een grassen
en 'kruidenvegetatie, die niet van die van het blijvende grasland
verschilt, zodat het land voor beweiding en hooiwinning geschikt is.
Het aantal dries-namen in de Betuwe is zeer groot. Behalve Ijzendoorn kennen alle dorpen een Dries. Daarnaast vinden we:
Bouwdries (Eist), Valedries {Hien), Fikkersdries en Schapendries (Driel), Pattwendries (Maurik) enzovoorts.
Bekend is het verfhaal van een lichtzinnige heer van Doornweend, die bij 'het spel het Ressener Broek (groot 100 ha!) ver
dobbelde en smalend uitriep: „Wat maakt mij ook die Schaapsdries!" (Heldring, 1838, p. 17). Men leest hieruit gemakkelijk een
minachting van een met dries aangeduid terrein. Juister is echter de
disqualificatie te richten op het onderdeel schaap. Een dries, waarop
slechts schapen worden geweid, is natuurlijk een slechte dries. Maar
dit impliceert geenszins, dat alle Betuwse driesen slecht waren.
a)

Mededeling van ir K. J. Hoeksema.

249

Merkwaardig is, dat wij slechts één enkele dries-naam in de
Bommelerwaard kennen, namelijk de Knapendries onder
Gameren, Deze bestaat uit een groene weg met bermen en vormt
dus een smalle reep verwaarloosd land, waarop gegraasd kan wor
den. Deze betekenis van dries komt enigszins overeen met wat
men er in het zuiden, ook in België, onder verstaat. De Betuwe
staat dus ten aanzien van de c/ries-namen wel helemaal apart.
Gemeenten zijn over beide gebieden verspreid. Men duidt er
terreinen mee aan, die eertijds als gemeenschappelijk grasland voor
de dorpsgemeenschap hebben gediend. Thans zijn het vaak percelen,
die in de verste uithoek van het tot een dorp gerekende land
gelegen zijn, dus land, dat voor de boeren van weinig waarde was,
omdat het te ver van de bedrijfsgebouwen verwijderd ligt. Wij zien
er dan ook de laatste, in het algemeen minst waardevolle resten
in van 'het eertijds grote gemeenschappelijke grondbezit, dat reeds
sedert lang werd opgedeeld en als zodanig andere namen kreeg.
Zo zijn de Startemunt en Munt van Rossum en de Papengemeent
van Dglwijnen (alle Bommelerwaard) te excentrisch gelegen. De
Grote en Kleine Gemeent van Delwijnen (Bommelerwaard) en de
Meenten van Echteld en Randwijk (Betuwe) zijn vergraven ter
reinen, waar door de bevolking om allerlei redenen grond is weg
gehaald. Evenzo is de Meent in Randwijk gedeeltelijk vergraven.
In dit verband zij gewezen op de zogenaamde gemeentegronden
in Gent, eveneens vergraven percelen, waaruit de woonerven en
wegen zijn opgehoogd en die daarom geen particuliere eigenaren
vonden. Zij herinneren ons aan vroegere marken-organisaties, die
in het rivierengebied moeten hebben bestaan en waaraan Martens
van Sevenhoven (1925) en Fockema Andreae (1936) veel aan
dacht hebben besteed. Wij wijzen nog op het voorkomen van de
perceelsnamen: Mar kegronden onder Gent en Keuterveld onder
Doorneriburg (beide Over-Betuwe).
De lijst van aangetroffen gemeenten is als volgt:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Gemeint; Bruchem: Amende;
Delwijnen: Grote en Kleine Gemeent, Papengemeent; Driel: Munt;
Gameren: Gemeente; Kerkwijk: Vrij kempke?; Rossum: Mante,
Startemunt.
B e t u w e . A a l s t : Gementswei; Echteld: de Meenten; Eist:
Gemeentewei, Gemeint, Gemeinte, Meintjes, Mientjes; Gent: Gemeenteweitje (markegronden); Heteren: Liendemeinsewei; Maurik:
Menten, Kerkementen; Ommeren: Gement, Ment; Randwijk:
Meent; Zetten; Zaaimeent; Zoelen: Gement.
Ook de perceelsnamen Hengmeng zouden wij onder de gras
landnamen willen rangschikken. Wij noteerden een Hengmeng in
Hedel (Bommelerwaard) en een Hengmein in Zoelen (Betuwe).
Archivalisch vonden wij een huis en hof genaamd Heinmeyn in
Herveld (van Gent, 1936, p. 175). Deze naam is allerminst
zeldzaam in het rivierkleigebied. In Meeuwen ( L a n d v a n
Heusden en Altena ligt een Hengmeng evenals in Empel
en Meerwijk ( M a a s k a n t ) , In het L a n d v a n M a a s e n
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W a a l noteerden wij ze tot dusver in Altforst (gem. Appeltern)
en in Deest (gem. Druten). Zij lijken ons vergelijkbaar met de
door Heringa (1931, p. 138 e.v.) beschreven hengemundes van
de Veluwe. In de archivalia worden deze gelijkgesteld aan de
herenvelden en gemeenten. Nadat de landsheer alle rechten op
de vrije' grond aan ziöh getrokken had, kregen bepaalde buur
schappen tegen betaling van tijns hiervan gedeelten voor gemeen
schappelijk gébruik., Wij vermelden nog liet voorkomen van de
naam Hingwei onder Eist (Betuwe).
Ook „scharen" rekenen wij onder de graslandnamen, hoewel
deze naam slechts weinig in het door ons behandelde gebied voor
komt, en wel in de vorm Overscharen in Bruchem en Rossum
( Bommelerwaard ).
Schaar is niet alleen het aandeel der geërfden in de hierboven
besproken meent, gement of gemeentewei, doch betekent ook thans
nog een eenheid, waarnaar men het aantal stuks vee berekent, dat
op een wei van bepaalde grootte kan grazen. Een koe geldt daarbij
voor een heel schaar, een vaars voor %, een kalf voor }/£ schaar.
De toevallige benamingen van grasland zijn talrijk en wij
willen slechts een enkele bespreken. Zo vindt men • onder Zalt
bommel percelen, aangeduid met de namen Plaatsmajoor en Kadet.
Deze termen moeten worden beschouwd als attributen van een
vestingstad, In rustige tijden hadden dergelijke vestingen slechts
een gering garnizoen, dat onder het commando stond van een
plaatsmajoor, terwijl er onder oorlogsomstandigheden natuurlijk een
grote bezetting onder leiding van een hooggeplaatst officier lag.
De Duitse en Engelse equivalenten van plaatsmajoor, Ortskom
mandant en Townmajor, zijn uiteraard aan iedere lezer bekend.
De plaatsmajoor had een paard, waarvoor hij een perceel weiland
tot zijn beschikking had, hetwelk thans nóg Plaatsmajoor heet. De
man had ook een medewerker, als Kadet aangeduid, met een paard
en een perceel weiland, Kadetskamp geheten. Zo is het ons door
«en geacht en belezen ingezetene van Zaltbommel medegedeeld.
Aan de merkwaardige perceelsnaam Hongerkamp of Mongerskamp (Zaltbommel) heeft één onzer een afzonderlijk artikel gewijd,
bestemd voor Nomina Geographica Neerlandica XIII.
Merkwaardigerwijs vonden wij in het dorp Ingen (NederBetuwe) nog een brink vermeld, waarmede wij de graslandnamen
willen besluiten.
4.

NAMEN VAN TUINBOUWGRONDEN.

Boomgaarden werden oudtijds in de beide onderzochte ge
bieden op verschillende manieren aangeduid. De (belangrijkste namen
zijn bogerd (bogaard) en bongerd. Deze beide termen liggen geogra
fisch gescheiden. De Bommelerwaard behoort, met NoordBrabant (en het aangrenzende gedeelte van België) tot het bogerd~
gebied, met uitzondering van de noordelijkste dorpen Zuilidhem en
Nieuwaal, waar men bongerd-namen vindt. De grens tussen de
bongerd- en foo^enigebieden loopt dus door de Bommelerwaard en
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schijnt een oude Waalbedding te volgen, die ter plaatse door de
Bodemkartering ontdekt is. De Betuwe behoort tot het bongerdgebied, behalve het uiterste westen, alwaar bogerd-namen zijn ge
vonden. Beide namen komen voor naast boomgaard-namen. De
verkorte lijst is als volgt:
B o m m e l e r w a a r d , A a l s t : Bogerdje( s), Waaijenbogerd,
Op den Boomgaard; Ammersooien: Bogerd, Koetsiersbogerd,
Pauwenboomgaard; Bruchem: Bogerdje, Broekheuvelboomgaard;
Delwijnen: Bogerdje, Hoekse bogerd; Driel: Bogerd van de Baron,
Stijntjes bogerd; Gameren: Bogerd; Hedel: Bogerd; Kerkwijk:
Bogerdje; Nieuwaal: Bongerdjes, Bongerd; Rossum: Bogerd; Zuilichem: Bongerd.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m r n e l : Armenbongerd,
Kersenboomgaard; Doornenburg: Fransebongerd; Driel: Bongerd;
Echteld: Lange bongerd, Kerkeboomgaard; Eist: Grote bongerd,
Boomgaard; Gent: Tuilekens bongerd, Lange boomgaard; Heteren:
Pastoriebongerd; Hien: Kalfkensbongerd, Kapelboomgaard; Kesteren: Kleverbongerd, Armeboomgaard; Lent: Hogebongerd, St Anns
boomgaard; Maurik: Gooiersbongerd, Keizersbogaard, Lange bogaerd', Verwijks bongerd; Opheusden: Abrahamsbongerd, Mulders
boomgaard; Zoelen: Bogerd, Gebrande bogaard, Dijkmeestersboomgaard, Woerdse boomgaard.
Het Betuwse bongerd-qehied grenst aan het Rijnlandse bungerd-gebied, beschreven door Westphal (1934).
Een andere aanduiding voor boomgaard is vergt, (vergard,
enz.). Deze aanduiding is in de Bommelerwaard tame
lijk veelvuldig:
Ammersooien: Vergt; Bruchem: Vergt; Gameren: Vergt;
Hedel: Velgt; Zaltbominel: Vergt.
in de B e t u w e zeldzaam:
Bemmel: Vergerd; Gent: Veergaarde; Zoelen: Vergarde.
Niet in onze verzameling, doch vermeld door Oedin (1946,
p. 25) ligt nog een Vergerd in Huissen. Het aantal aangetroffen
namen van dit type is te klein om conclusies over de verbreiding
te trekken, terwijl zich onder de Betuwse namen mogelijk een oude
oppervlaktemaat verschuilt.
Over het gehele gebied verspreid komen trouwens nog andere
veldnamen voor met gaarde, hoewel de indruk bestaat, dat het
materiaal verwarring vertoont tussen de termen gaard en gard, met
welke laatste term een oude landmaat bedoeld is, Gaarde zou taal
kundig samenhangen met het aanbrengen van een omheining, zodat
een dergelijk terrein niet zonder meer als een tuinbouwperceel be
hoeft te worden aangeduid (Carnoy, 1941). Hetzelfde geldt trou
wens voor het woord tuin (omtuining). Men maakt een dergelijke
dure omheining echter niet als het niet nodig is, zodat wij de term
bij de tuinbouwnamen bespreken.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Gaarden, Geerden en
Langgaarden; Delwijnen: de Gaard; Driel: Geerden en Tijtsgaar
den; Hedel: Garde en Geerden; Rossum: Zevengeerden.
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O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m i m e l : Gaard en Gaarden;
Eist: de Gaard; Loenen: de Gaard.
Tuinnamen zijn er slechts zeer weinig. In de B o m m e 1 e rwaard alleen een Boontuin in Bruchem en een Buitentuin in Zaltbommel. In de Betuwe een Moestuin in Hemmen, een Tuinstuk
in Herveld en de Oude tuin in Zoelen.
Met enige reserve brengen wij ook de naam Beet (Gameren)
bij de tuingronden onder.
5.

BOSNAMEN.

De in ons gebied belangrijkste, tot op de huidige dag door
gaande, vorm van bosbouw is de griendcultuur. Onder griend
verstaat men hakhout van wilgen of elzen, soms beide gemengd.
Vlechtwerk van wilgentakken is van het grootste belang voor de
constructie van waterbouwkundige werken. Bij het onderhoud van
de dijken komt veel griendhout te pas en in vroegere eeuwen, toen
de dijk nog „verhoefslaagd" was en iedere grondbezitter het hem
toegewezen stuk dijk zelf moest onderhouden, behoorde bij ieder
grondbezit een groter of kleiner perceel griendhout. Ook is door
alle tijden heen bos een geschikte wijze van grondgebruik geweest
voor afgelegen terreinen, die moeilijk op andere wijze konden
worden geëxploiteerd. Om al deze redenen zijn bepaalde aandui
dingen voor bosbegroeiing als veldnamen blijven voortleven.
Hoewel de taalkunde het woord pas als graslandnaam inter
preteert, is de term in het rivierengebied als perceelsnaam en in
de levende taal, bij uitsluiting van andere mogelijkheden, een typi
sche bosnaam. In de Betuwe zijn de pas-namen zeer talrijk en
wij moeten ons dan ook beperken tot de vermelding van een aan
tal voorbeelden in iedere onderzochte gemeente.
Aalst: Druiverspas, Pas; Bemmel: Essepas; Dodewaard: Elzen
pas, Pas; Driel: Dertigroeden pas, Grietenpas, Erfpas, Hoekpas;
Eist: Bloempas, Gasthuispas, Eimerensepas; Gent: Grote en Kleine
pas; Hemmen: Elzenpas, Galgenpas; Herveld: Teuripas; Heteren:
Bokkepas, Land achter de pas; Hien: Otterpas, Panovense Pas;
Homoet: Rauwespas; Huissen: Riet pas; Resteren: Pas; Lent: Elzen
pas; Maurik: Bredepas, Joodsepas; Ommeren: Armenpas, Kerkepas;
Randwijk: Pasje; Zetten: Heuvelpas, Kijkpas; Zoelen: Vijgenpas.
In vergelijking met deze overvloed aan pas-namen is het
•curieus, dat pas in de Bommelerwaard nauwelijks voorkomt,
hoewel er honderden percelen zijn, die op de wijze van een pas
gebruikt zijn. De enige pas-naam, die wij kunnen vermelden, is de
Kleene Pas te Aalst (Bommelerwaard),
Het typische pas-gebied van de Betuwe sluit aan op het door
Westphal (1934, p. 137) beschreven pasc/z-gebied in het nabije
Rijnland, waar pasch eveneens als bosnaam voorkomt.
Talrijke voormalige of huidige griendhoutpercelen in de B o mmelerwa ar d worden aangeduid met de naam dammen (meer
voud van dam). De naam hangt samen met de gewoonte om het
griendhout op smalle dammen te telen. Ten einde de moerassige
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percelen, die veelal voor de griendcultuur worden gebruikt, een
betere drooglegging te verschaffen, graaft men over de lengte van
de percelen brede greppels, terwijl de daardoor verkregen grond
dient om de smalle repen tussen de greppels op te hogen. Deze
krijgen daardoor de vorm van lange smalle dammen. Wordt het
griendhout later gerooid, dan worden de dammen en greppels
geëgaliseerd, maar voor de opmerkzame waarnemer blijft de oude
dammenaanleg steeds zichtbaar.
Veldnamen met dammen zijn de volgende:
Aalst: Dammen; Ammersooien: Dammen, Dammen van de
armen of Dorpsbos; Bruchem: Zesdammen; Delwijnen: Dammen:
Driel: Dammen, Dammen van Elizabethgesticht, Dammen van de
Keukenschrijver, Dammen van Oort; Gameren: Dammen, Korensdammen; Kerkwijk: Dammen; Zaltbommel: Varkensdammen; Zuilichem: Dammen.
•
I n d e B e t u w e k o m e n v e l d n a m e n m e t dammen niet voor.
Behalve de Jammen-namen in de betekenis van bos zijn er, door
het gehele gebied verspreid, namen met dam in de zin van water
kering. Deze betekenis stemt zozeer overeen met het huidige taal
gebruik, dat het niet nodig lijkt, er voorbeelden van te geven.
Veldnamen met griend komen weinig voor, hetgeen er op zou
kunnen wijzen, dat de huidige term griend in ons gebied van jonge
datum is. Bovendien zijn ze in de Betuwe zeldzamer dan in de
Bommelerwaard. Wij noemen als voorbeelden uit de B o m m e l e r waard:
Biesgriend, Welsegriend en Zandgriend (Aalst); Dorpsgriend
(Bruchem); Biesgriend en Domineesgriend (Zuilichem).
en uit de B e t u w e:
De Griend of het Griend in Eist, Kesteren en Maurik.
Enkele percelen worden aangeduid met namen, waarin het
onderdeel rijs voorkomt. Men vergelijke met rijshout. Men vindt een
Geelrijs en Rijswaarden onder Ammersooien (Bommelerwaard) en
een Druhbersrijswaard onder Maurik (Betuwe). Ook de dorpsnaam
Rijswijk (gem. Maurik) past in deze opsomming. Men krijgt de
indruk, dat de naam vooral bij buitendijkse gronden voorkomt:
behalve onze voorbeelden uit Ammersooien en Maurik levert de
top. kaart nog vele rijswaarden op.
In de Bommelerwaard en omgeving is het woord weerdenhout
bekend, hetgeen synoniem is met wilgenhout. Het onderdeel weerden
is wellicht hetzelfde als in de weerd (waard)-namen (zie hier
voor p. 9 e.v.). Zowel Delwijnen als Gameren bezitten een
Waardebos.
In aansluiting op de besproken termen, die typisch zijn voor
de griendcultuur, noemen wij de mosterd-namen. Dit zijn geen bosnamen, maar namen voor dijken, dammen of wallen, die met behulp
van vlechtwerk van wilgen of takkebossen zijn geconstrueerd. Deze
takkebossen of vlechtwerken, oudtijds mutsaerts genaamd, gaven
hun naam aan de hiermee versterkte dammen, die in de volksmond
werden verbasterd tot mosterddijken en mosterwallen. We vinden.
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in ons gefbied een Mosterdwal in Zoelen (Betuwe). Elders in het
rivierengebied treffen wij bijvoorbeeld een Mosterddijk aan in het
Land van Heusden en Altena.
Bos, bus, buske zijn de meest verbreide namen voor de aan
duiding van bospercelen en hebben in ons gebied gewoonlijk be
trekking op griendhout. Zij komen zowel in de Bommelerwaard als
in de Betuwe op vele plaatsen voor, hetgeen uit de volgende
verkorte opsomming kan volgen.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Bos, Dorpsbos, Domineesbo»;
Ammersooien: Buskempke, Timmermansbos; Bruchem: Gasthuisbos;
Delwijnen: Busk<e, Kerkebos, Loobos; Gameren: Elzenbos, Kooibos;
Hedel: Hazenbos; Kerkwijk: Bosbeemd, Kraaienbos; Zaltbommel:
Schietwilligebos; Zuilichem: Flierbos, Stammenbos.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : de Bossen; Eist:
Elzenbos; Gent: Boske; Hemmen: Smidsbos; Hien: Iepenbos; Lienden: Eikenbos; Maurik: Essenbos; Ommeren: Sterrebos; Valburg:
Struikbos; Zoelen: Sternbos.
Onder een peut verstaat men in het door ons bestudeerde ge
bied een jonge (of kleine) boom. Men koopt bijvoorbeeld popu
lierenpeuten. Als veldnaam is peut niet zeldzaam. Wij voelen deze
term aan als eén aanduiding voor een terrein, waarop een bos
gegroeid heeft, waarvan de bomen niet erg groot waren. Ze komen
voor in:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Peut; Delwijnen: Peute~
bos; Driel: Peutkamp; Hedel: Pootkamp; Zaltbommel: Kleine Peutje,
Lange Peut, Peut, Zeventien hont peut; Zuilichem: Peutwei.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : Peuterskamp; Herveld:
Peuterkampen; Heteren: Peuterkamp, Peuterkampen.
Een terrein met een aanzienlijke uitgestrektheid onder Del
wijnen (Bommelerwaard) heet Vorst. Het vormt een ver van de
wegen gelegen uitstulping van goede kleigrond, aan drie zijden
omringd door moerassige broekgronden. Indien dit terrein bos is
geweest, dan moet het zeer gecontrasteerd hebben met het moeras
bos in de omgeving. Het is stellig een hoog opgaand loofhoutbos
geweest. Andere wrsi-namen zijn ons in het onderzochte gebied
niet bekend geworden.
ïn de Bommelerwaard komen een aSlxtal /oo-en voor. Het zijn
opwelvingen van de diepere ondergrond van het rivierkleigebied,
(zandige opduikingen uit de pleistocene of oud-holocene periode)
die zeer sterk opvallen temidden van de moerassige en zeer zware
komkleigronden, waaruit ze omhoogsteken. In deze zin zijn de loo-en
van de Bommelerwaard identiek met de donken 1 ) van de Alblasserwaard en omgeving, waarvan er vele zijn opgespoord door T.
Vink (1926). Tracht men zidh voor te stellen, hoe deze zandige
heuveltjes begroeid zijn geweest in de tijd, voorafgaande aan de
openlegging van het landschap, dan kan het haast niet anders, of
*) In onze verzameling komt slechts één donk-naam voor, n.l. de Hazendonk te Maurik.
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zij moeten met hoog opgaand geboomte, eiken en berken, begroeid
zijn geweest, die sterk afstaken tegen de moerasbegroeiing van
de komkleigronden. Is Zoo een bosnaam, dan lijkt het begrijpelijk,
dat de naam van het bos op de heuveltjes, die het bos droegen,
is overgegaan. Als aanduiding van de bedoelde zandheuveltjes is
de term Zoo in dé Bommelerwaard een levend woord.
Bruchem Zandlootje: Delwijnen: Loo, Grote Loo, Loobos;
Gameren: Loo; Zaltbommel: Bammelse loo.
Een enkele Zoo draagt een andere naam, n.l. de Keilder ( Del
wijnen).
I n d e B e t u w e k o m t d e n a a m loo ook als perceelsnaam voor,
echter zonder dat het verband met de bodemgesteldheid of de voor
malige begroeiing overtuigend is. Onze lijsten vermelden er slecihts
weinige:
Huissen: Loostcaat; Maurik: Scherlo (dubieus); Zetten: Loo,
Lootje.
Volgens Oedin (1946, p. 20) lag het Loo in Huissen op een
kaart van 1523 (?) iets ten zuiden van Groot Holthuizen.
Er zijn meer Zoo-namen geweest, hetgeen reeds kan blijken uit
Heldring's Wandelingen door de Betuwe (1838/1839).
Onder de weinige woiticZ-namen die wij aantroffen, bevinden
zich waarschijnlijk nog fantasienamen.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . H i e n : G r o e n e w o u d ; I n g e n : het
Woud; Randwijk: Groenewoud, Kleine woud.
De hout-namen geven ons geen aanleiding tot opmerkingen.
B o m m e l e r w a a r d . K e r k w i j k : Houtriet.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Houtakker; Dodewaard: het Hout; Eist: Houtdries; Hemmen: Houtoven; Herveld:
Houtakker; Huissen: Holthuizen; Kesteren: Westerhout; "Zetten:
Lindenhout; Zoelen: Houtkoper.
Rot komt in de Bommelerwaard enige malen als per
ceelsnaam voor, n.l.:
Bruchem: Bouwenrot; Delwijnen: Rot; Hedel: Kaprot, Rot.
Wij zouden deze naam in verband willen brengen met rode, hetgeen
in overeenstemming is met het Middelnederlands Woordenboek en
het Woordenboek der Nederlandse taal. Echter kan ook gedacht
worden aan rot in de betekenis van onderdeel van een buurschap,
soms blok of gilde genoemd. Volgens Martens (1925, p. 172, 179)
kende men in de Tielerwaard een onderverdeling der heerlijkheden
in blokken en rotten. In Wijchen (Maas en Waal) waren de
rotmeesters identiek met de gildemeesters van elders. Men vindt
daar het Dorpsrot, Boschkantsrot, Passerot en Woesiksrot.
Verder zijn zowel uit de Bommelerwaard als de Betuwe per
ceelsnamen bekend met het bestanddeel rooien of raaien. De rooiennamen zijn echter onzeker, daar deze soms duiden op de kleur van
de grond, zoals reeds in een vorige publicatie werd aangetoond
(Edelman, 1947, p. 85). Volledigheidshalve laten wij het lijstje
volgen:
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B o m m e l e r w a a r d . D r i e l : Hoge rooien; H edel: Leenrooien
of Leetiroeien; Rossum: de Rooies.
O v e r-B etuwe. Eist: Raaien (buurschap), Raaie weide,
Raaielanden; Gent: de Raaie.
Laren zijn in ons gebied niet zeldzaam. De gebruikelijke ver
klaring van deze naam is: open plek in het bos. In een enkel geval
menen wij de terreinsgesteldheid van een met laar aangeduid ter
rein geheel in overeenstemming met deze opvatting te kunnen
brengen. Wij bedoelen dfi Laren van Bruchem in de Bommelerwaard. Dit, ver van de dorpskom, temidden van een grote moe
rassige kom gelegen terrein steekt als een punt in het grondgebied
van de westwaarts volgende nederzettingen Kerkwijk en Delwijnen
(zie fig. 4). Dit betekent, dat de Bruchemers rechten op het
terrein konden doen gelden in de tijd, toen het vaststellen van
grenzen van belang werd. De kommen met hun moerasbegroeiing
zijn oorspronkelijk Waardeloos geweest, hetgeen mede blijkt uit de

Fig. 4. Situatie van de Laren van Bruchem (Bommelerwaard).
Situation of the „Laren" (name for open spot in a woodland)
at Bruchem ( Bommelerwaard ).
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veelal rechtlijnige grenzen van de heerlijkheden in deze gebieden.
De uitstulping van het Bruchemse gebied in de komgronden, die
ogenschijnlijk bij andere dorpen behoren, doet vermoeden, dat het
terrein reeds tevoren waarde had en door de Bruchemers werd
gebruikt. Dit kan alleen als het beweidbaar land was.. Het is dus.
alleszins denkbaar, dat deze laar een open plek in het (moeras)bos
is geweest, die als weiland gebruikt is voor de eigenlijke ont
ginning van het gebied. Laar-namen vinden we als volgt verdeeld:
B o m m e l e r w a a r d . B r u c h e m : Laren, Lerkens; Delwijnem
Laren; Driel: Laar; Hedel: Laren.
B e t u w e . E i s t : Laar (buurschap), Laar (Reet), Laar
(Merm); Gent: Laarpoel.
Aan deze lijst voegen wij toe een lijst van namen met het
bestanddeel iaar (ler), zonder te willen beweren, dat deze alle van
laar (open plek in een bos) zijn afgeleid. Waarschijnlijk schuilen
hier wel enkele persoons- of beroepsnamen onder.
B o m m e l e r w a a r d , A a l s t : Henselaar; Ammersooien: Eze~
laar, Schetselaar of Schutselaar; Driel: Vogelaar.
B e t u w e . B e m m e l : Simpeller; Eist: Bredeler, Schebbelaar;
Herveld: Schebbelaar; Lienden: Domselaar, Droeselaar.
Eendenkooien zijn in het oudtijds moerassige rivierkleigebied
steeds een belangrijke bron van bestaan geweest. Ze bestonden
uit een gegraven zogenaamde ,,plas" van ongeveer 60 bij 100 m.
Op elk der hoekpunten werd een vangpijp gegraven, de zoge
naamde „kelen" (zie fig. 5). 'Zowel plas als kelen zijn geheel
gecamoufleerd door bomen en struikgewas. Al naar gelang van
de windrichting wordt een van deze overdekte kelen gebruikt
om de eenden te vangen. Daar de terreinen van een eendenkooi
dus altijd met bos begroeid zijn, hébben wij de fcooi-namen onder
de bosnamen gegroepeerd. De namen de Plas (Aalst en Ammers
ooien) en de Keel (Aalst) sluiten bij de eendenkooien aan.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Grote kooi, Keel, Kooi, Kooike,
Oude kooi, de Plas; Ammersooien: Plas; Delwijnen: Kooi, Kooien,
Kooikamp; Driel: Kooïheuvel, Kooi, Pollekooi; Gameren: Ganzenkooi, Kooi, Kooikampke, Kooibos, Oude kooi; Hedel: Kooi, Koolhof,
Kooikamp; Nieuwaal: Kooihoek; Zuilichem: Ganzenkooi, Kooi„
Kooikamp.
B e t u w e . E i s t : Kooi; Valburg: Pielekooi; Zoelen: Kooi.
Op de stafkaarten, ten behoeve van de oorlogvoering door
de Engelse legerleiding van Nederland gemaakt, is speciale aan
dacht aan de eendenkooien besteed. Men vertaalde eendenkooi
door duck de Coy! Volgens een mededeling van dr ir Joh. van
Veen hebben de Hollanders in de 17e eeuw onder leiding van
de waterbouwkundige Vermuyen het kooi-bedrijf, zoals dat hier te
lande werd uitgeoefend, in het Wash district (Oost-Engeland)
geïntroduceerd. De benaming eendenkooi, kortweg de kooi, werd
in de Engelse taal opgenomen als decoy (Bense, 1938).
Wij besluiten dit hoofdstuk over de bosnamen met de Waar
namen. Onder een haar verstaat men in het rivierengebied der
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opslag van knotwilg of populier. Bij het hakken van de griend
gaat de haar er af en blijft de stronk staan. Van een boom, die
niet wil groeien wordt gezegd: Het wordt geen boom, het blijft
maar een haar. Volgens dit taalgebruik is een haar een terrein,
begroeid met opslag van bos. Men verwarre dit niet met een
hakhoutbos, waar de stronken in een plantverband staan en de
bomen ruimte hebben uit te stoelen. Slaat wilgenhout op, dan staan
de haren zo dicht bijeen, dat zij onmogelijk tot normale bomen
kunnen opgroeien en een ondoordringbare wildernis vormen.
De ligging van de met haar of haren aangeduide terreinen is
zodanig, dat wij ons wel kunnen voorstellen, dat zij eertijds met
bosopslag begroeid zijn geweest. De Haren te Hedel liggen op
zeer zandige overslaggrond. Na de dijkdoorbraak is het terrein
lange tijd buiten cultuur geweest en sloeg overal het wilgenhout
spontaan op. Wij zagen dit verschijnsel op overslagzand na de
dijkvernieling bij Eiden, die in de winter 1944.—45 door de Duitsers
is veroorzaakt, teneinde de Betuwe te inunderen (Edelman—Pijls,
1946). Op andere plaatsen zijn het afgelegen terreinen, die door
hun moerassige ligging buiten cultuur zijn geraakt en door bosopslag
overwoekerd. Weer andere haren zouden door een ongunstige
bodemgesteldheid buiten productie zijn geraakt.
Wordt een terrein geabandonneerd en raakt het met bosopslag
begroeid, dan heet het in ons gebied een haar; geraakt het onder
een grasbegroeiing, dan heet het een dries (zie paragraaf 3).
De door ons gevonden haren zijn:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Haar, Haren, Haarsiraat; Driel: de Haar (U); Hedel: Freules haren, Haren, Harense
straat; Kerkwijk: Kromhaar; Nieuwaal: Haren (blok), Harenputten
(blok); Zuilichem: Haren, Dominees haren.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , H e r v e l d : Harings, Lange haar;
Lienden: de Haar; Ommeren: Kleine haar. Grote haren, Harense
straat; Opheusden: de Haar; Randwijk: de Haar.
Volledigheidshalve vermelden wij hier nog enkele perceels
namen, genoemd naar bepaalde bomen. Opgemerkt dient te wor-

Fig. 5.

Plattegrond van een eendenkooi.
Plan of a duck decoy.

den, dat losse bomen dikwijls als merktekens voor grensscheidingen
werden gebruikt.
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B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Elzenkamp; Bruchem:
Lindenboom; Delwijnen: Kromme wilg; Driel: Essenbos, Vlierd;
Gameren: Elskamp, Elzenbos; Hedel: Elskamp; Kerkwijk: den Eik;
Zaltbommel: Elzenkampen, Schietwilligebos; Zuilichem: Berkens
woord, F lier bos.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Doornenboom; Bemmel:
Elzenakker, Essepas, Eker; Doornenburg: Eikelenkamp, Peppelstuk;
Driel: Els; Echteid: Essendaal; Ek en Wiel: Elzenakkers; Eist:
Elzenbos, Peppelstuk, Peppelwei; Gent: Elzenbeumke; Hemmen:
Elzenpas, Vijf wilgen; Herveld: Elzenpas, Sparrenveld; Heteren:
Beukenheim, Elzepas, Peppel; Hien: Ekenland, Peppel, Iepenbos;
Huissen: Flierenhoek; Ingen: Wilgenweidje, Essenbroek, Peppelenhol; Kesteren: Lindenboom, Peppel, Peppelenwoerd; Lakemond:
Elzenkamp; Lent: Elzenpas, Vlieren; Lienden: Eikenbos; Maurik:
Essenbos; Medel: het Eek, de Essendoorn; Ochten: de Beuk;
Ommeren: Elzenkamp; Valburg: de Eenwilg, Eikelenakker; Zetten:
den Els, Elzenkamp, Fliert, Lindenhout.
6.

NAMEN VAN HUIZEN EN ANDERE GEBOUWEN.

Tal van namen herinneren aan gebouwen, die vroeger op het
perceel hebben gestaan. In een aantal gevallen draagt het perceel
nog een huis, hetwelk al dan niet de oude naam voert. De ver
zamelaars maakten geen onderscheid tussen jonge en oude namen.
In de Betuwse dorpen besteedden de opnemers minder aandacht
aan. de dorpskernen dan in de Bommelerwaard, zodat het aantal
huisnamen, waarover wij beschikken, in de Bommelerwaard groter
is dan 'in de Betuwe. Wij groepeerden de huisnamen naar het
bestanddeel, dat op het gebouw betrekking heeft. Allereerst die,
samengesteld met hof. De verzameling bevat honderden hof-namen,
kennelijk van ongelijke ouderdom en betekenis, maar waarvan er
ongetwijfeld vele middeleeuws zijn, hetgeen blijkt uit de ligging
van de percelen ten opzichte van de middeleeuwse dorpsheuvels
( zie pag. 8) en van de middeleeuwse ontginningen van de moeras
sige komgebieden.
De gebruikelijke opvatting is, dat vele nederzettingen ontstaan
zijn uit een oude curtis, in de landstaal „hof" genaamd, die het
economisch en politiek centrum van het territoir was. Later zou
het hof-systeem „verworden" en het tot de hof behorende gebied
uit elkaar gevallen zijn. Daardoor zou een aantal min of meer
onafhankelijke boerderijen zijn ontstaan, waaruit zich geleidelijk
•de huidige toestand zou hebben ontwikkeld. Hoewel er in de loop
•der tijden uiteraard tal van boerderijen door samenvoeging van
•delen van eertijds grotere bezittingen zijn ontstaan, zijn er enkele
historische feiten bekend, die met de bovengenoemde ontwikkeling
in strijd schijnen te zijn. Wij noemen hier de talrijke schenkingen
van land aan kerkelijke instellingen, waaruit blijkt, dat velen land
in eigendom hadden, dat zij weg konden schenken. Fockema
Andreae heeft er op gewezen, dat de oudste landgoederen, waar
van de samenstelling bekend is, uit land bestonden, dat over grote
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afstanden verspreid lag x). Uit deze en andere argumenten blijkt,
dat reeds in de vroegste tijden, waarvan wij iets weten, het grond
bezit over vele personen verdeeld was. Het is pok bekend, dat aan
deze toestand geleidelijk een einde is gekomen ten nadele van de
boerenstand en ten voordele van een talrijke feodale adel.
In deze ontwikkeling is voor de traditionele grote en machtige
curtis in het algemeen nauwelijks plaats. Wel zal in iedere neder
zetting van betekenis een centrum hebben bestaan, waarvan de
economische betekenis van de omstandigheden afhing. Wij menen
dit centrum terug te vinden in de perceelsnamen van het type
Hof, de Hof, het Hof, Op 't Hof, Oude Hof 2 ), welke namen schaars
zijn en waarvan er ook nooit meer dan één per nederzetting ge
vonden wordt:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : den Hof; Ammersooien: het
Hof; .Brachem: de Hof, Oudenhof; Delwijnen: het Hof; Driel:
het Hof; Gameren: Oudenhof; Hedel: het Hof; Op 't Hof; Kerk
wijk: Hof van Aldertmjk.
B e t u w e : A n d e l s t : den Hof; Bemmel: den Hof; Driel: Oldenhof; Ek en Wiel: de Hoof; Heteren: het Hof; Ingen: het Hof,
Oudenhof; Oohten: het Hof; Valburg: den Hof; IJzendoorn: het
Hof.
Er bestaan nog twee andere hof-namen, één algemeen, één
zeldzaam, die de aandaclht verdienen: Hoge Hof en Lage Hof.
De gedachte, dat de één (hoog gelegen en de ander laag gelegen
zou zijn, moet men laten varen, aangezien in het terrein in het
geheel niet blijkt, dat de Lage Hoven lager liggen dan de Hoge
Hoven. Op grond van de volgende overwegingen zijn wij geneigd,
deze namen in verband te brengen met de hoge en lage jurisdictie,
zoals die zich in de na-Karolingische tijd ontwikkelden. Het is
bekend, dat verreweg de meeste heerlijkheden dagelijkse heerlijk
heden waren, waaraan slechts de lagere rechtspraak verbonden
was. De bezitters van deze lage jurisdictie woonden veelal in een
voorname woning van het type de Hof, het Hof; later ook het kas
teel enz. De naam Lage Hof is dan ook slechts in gebruik gebleven
in nederzettingen, die niet tot een heerlijkheid behoorden, of die te
onbelangrijk waren om een zelfstandige dagelijkse heerlijkheid te
vormen en waar de heer of de vertegenwoordiger daarvan slechts
nu en dän kwam voor het uitoefenen van de rechtspraak. De plaats
waar dat gebeurde is mogelijk thans nog bekend als de Lage Hof.
Wij noteerden een Lage Hof in Kerkwijk (gem. Brachem,
Bommelerwaard), onder Wordragen (gem. Ammersooien, Bommelerwaard) en in Zetten (gem. Valburg, Betuwe).
In de meeste nederzettingen treft men een Hoge Hof aan. Wij
zouden in deze naam de herinnering willen zien aan de plaats, waar
de functionaris van de hoge rechtspraak, later veelal de vertegen
woordiger van de landsheer, gevestigd was. Men vindt ze in:
1)
Mondelinge mededeling op de bijeenkomst van de Studiekring voor de
geschiedenis van de landbouw te Amsterdam in 1947.
2)
Vgl. Martens, 1925, p. 179.
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B o m m e I e r w a a r d: Ammersooien, Bruchem, Delwijnen,
Gameren, Hedel.
B e t u w e : Andelst, Dodewaard, Echteld (één i n het dorp zelf
en één in de buurtschap Medel), Eist (één in het dorp, één in
de 'buurschap Reet en één in de buurschap Merm), Gent. Herveld, Zetten.
In Ek vonden wij een Ophof, die mogelijk synoniem is met
Hoge Hof. Opgemerkt zij, dat in Gameren zowel twee Hoge hoven
als twee Oude hoven voorkomen. Uit de bodemkundige opneming
van dit gebied is echter gebleken, dat ze aan weerszijden van een
belangrijke oude Waalarm zijn gelegen, zodat we motten aan
nemen, dat we hier met twee afzonderlijke nederzettingen te
maken hebben.
De toestand betreffende deze hoven is in ons gebied geheel
anders dan in Vlaanderen, waarmede wij getracht hebben een ver
gelijking te treffen. Blijkens de Flou (1914-1938) is de naam Neer
hof in honderden plaatsen de naam van een kasteelboerderij, dus de
boerderij, die annex is aan het kasteel van het dorp. De Franse
naam van een dergelijke boerderij is Basse-cour. Slechts in een
enkel door ons onderzocht dorp troffen wij nog een kasteel met een
kasteelboerderij aan n.l. te Hemmen; het versnipperd grondbezit is
in het Nederlandse rivierengebied waarschijnlijk traditioneel. Overi
gens is de kwestie der Hoge en Lage Hoven eerst tot een oplossing
te brengen door een grondig historisch-juridisch onderzoek. Naar
wij hopen zal in de toekomst een deskundige zich daar nog eens
mee bezig houden. Met belangstelling zien wij de uitslag daarvan
tegemoet.
De overige hof-namen zijn ontleend aan eigenaren, respectieve
lijk bewoners of beroepen, aan de plaats van vestiging, aan de
vorm of kleur, of anderszins. Onder hof verstaan wij in deze gevallen
eenvoudig boerderij. Bij het opstellen van de lijst ondervonden wij
moeilijkheden met het bestanddeel hoef, dat zowel in de tegen
woordige betekenis van 'boerderij als in de oude betekenis van een
landmaat kan voorkomen. De samenstellingen met hof zijn de
-volgende:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Armoeienhof, Bestenhof, Bollenhof, Bonenhof, Grotenhof, Maaikenshof, Schoolhof, Sluikshof,
Stammenhofke, Wuurdshof, Hofke; Ammersooien: Beershof,
Bestenhof, Bestevadershof, Boefshof, Boxhof, Boterhof, Bovenhof,
Brabershof, Engelenhof, Fe stershof, Giershof, Hemkeshof, Hof op
het Heust, Hof van Ammersooien, Hof van /. de Weert, Hokezenhof, Hoveniershof, Jan Deijnenhof, Jannenhof, Langehof, Maaienhof, Melissenhof, Ortjes- of Aartjeshof, Pasnagelhof, Peter Jans
hof, Peter van Groeshof, Pietje van Waalshof, Pottenhof, Valeshof,
Schuttershof, Speelmanshof, Vader shof, Weertshof; Bruchem:
Ainnekeshof, Diaconiehof, Gasthof, Goos Wolkeshof, Groenhoven.
Juffershof, Kershof, Loeneshof, Lißnenhof, Notenhof, Ontvangers
hof, Reinierkenshof, Ruttenhof, Smidshof, Spanjeshof, Tieleshof,

262

Verzijlenhof, Vrouw van Sassenhof, van Willenshof, Weteringshof;
Delwijnen: Brouwershof, Hof van Willem v. Zon, Kokkenhof, Mollenhof, Heüf, Lubbershof, Vreugdenhof; Driel: Bartenhof je, Empelenhof, Geerhof, Heemraadshof, Heufke, Hoekhof, Hof den Bulk,
Horshof, Kapelhof, Lange Hof, Mienekeshof, Mosterdhof, Poetsenhof, Valkhof, Vossenhof, Zwartenhof; Gameren: Adammenhof,
Florishof, 's Graventenhof, Grietje Muldershof, Hof voor het slot,
Jongbloetenhof, Keppelenhof, Leske van Oshof, Mollenhof, Rovers
hof, Schoenmakershof, Sikkelenhof, St Janshof, Spiegelhof, Spillenaarshof, Stoutenhof, Strelenshof, Teunis Maartenhof, Tijssenhof,
Vergoltershof; Hedel: Bestenhof, Boxhof, Gerrit Joostenhof,
Heufke, Hophof, Kooihof, Krabbenhof, Leijgenhof, Metselaarshof,
Petenhof, Piekenhof, Pollenhof, Rondenhof; Nieuwaal: Blauwenhof,
Bommelse hof, Frankenhof, Glazemakershof, Heershof, Jonkbloetenhof, Leeuwenhof, Maartenshof, Menistenhof, Meursenhof, Pouwenhof; Rossum: Appelenhof; Zaltbommel: Bloemenshof, Hoogsdenhof,
Waluwenhof; Zuilichem: Maaimeuenhof, Muldershof, Oliehof,
Sarenhof, Schoutenshof, Smidshof.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Beersenhof, Maria's
hof, Nellie's hof; Bemmel: Bemmel's hof, Stekkenhof; Dodewaard:
Vredenhoven; Doornenburg: Stinzenhof, Zwarte hof; Driel: Kruit
hof, Nieuwenhof, Oldenhof; Echteld: Broedershof; Ek: Spijkerhof;
Eist: Bredelandshof, Brienenshof, Dekkershof, Eschhof, Grote hof,
Heufke, Hof van Eiman, Keulenhof, Plattehof, Rondenhof, Rozen
hof, Stientjes hofje, Tillenhof, Witte hof, Zwarte hof; Gent:
Anna's hof, Elisa's hof, Klittershof, Munnikenhof; Herveld:
Mangelmanshof ; Heteren: het Grote hof, het Kleine hof, Mariënhof,
Meindershof, Prinsenhof, Tulkeshof; Hien: Hofke, Molenhof
Rossenhof, Rozenhof; Huissen: Steltenhof; Indoornik: Holtmul
ler shof ; Ingen: Molenhof; Kesteren: Hazenhof, Johanneshof,
Maria's hof, Muldershof, Palmerhof, Prinsenhof, Schenkhof; Lent:
Fruithof, Geldershof, Hof van Holland, Hofke, Pothoven, Porren
hof, Rijershof, Warmehof; Lienden: Abdijhof; Maurik: Endhof,
Maasenhof, Mariënhof, Pelshof; Medel: Medelshof, Prinsenhof;
Ochten: Bagijnenhof, Heufke, Keizerhof, Lindenhof, Schenkhof,
Vredenhoven; Ommeren: Krommenhof, Meienhof; Opheusden:
Alie's hof, Hofke; Randwijk: Elskenshof, Kuipershof; Valburg:
Heufke, Hoogse hof; IJzendoorn: Anna's hof, Hofke, Keizershof,
Kokkenhof, Lusthof; Zetten: Hofke; Zoelen: Eddy's hof, Heufke,
Heuvenhof, M ariahof, Rusthof, Valkenhof.
De naam hemelrijk is mogelijk in verband te brengen met
heymael. Beekman (1905, p. 796), die dit woord uitvoerig besprak,
verklaart het als plaats, waar het gericht gehouden werd, In ons
gebied zou een hemelrijk kunnen wijzen op, een oud centrum van
waterstaatkundig beheer; ze zijn namelijk niet in verband te brengen
met het bestuur van de huidige waterstaatkundige eenheden. Mis
schien ook is te denken aan een synoniem met Hoge Hof. De
juiste betekenis moeten wij echter in het midden laten. De afleiding
Hemelrijk van Hamrik die men in de literatuur wel vindt, lijkt ons
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in verband met de hier specifieke huisnaam niet aanvaardbaar. De
volgende namen zijn ons bekend:
Bommelerwaard.
Kerkwijk:
Hemelrijk;
Nieuwaal:'
Heemrijk; Zaltbommel: Hemelrijk.
B e t u w e . D r i e l : Hemelrijk; Indoornik: Hemelrijk.
Huisnamen zijn weinig algemeen. De lijst geeft de indruk,
dat de huisnamen eenvoudig synoniem zijn met de /lof-namen. We
treffen aan namen zoals Huis te Gent, Oude Huis, Hoge Huis,
enz. Dei lijst is als volgt:
B o m m e l e r w a a r d . Oud huis in Aalst en Driel.
B e t u w e . A n d e l s t : Oud huis; Dodewaard: Hoge huis; Door
nenburg: Huis de Steen; Gent: Huis te Gent; Medel: 't Huis Medel;
Ommeren: Hoge huis; Valburg: Hoge huis; Zetten: Witte huis.
Tot de groep van namen van voorname behuizingen behoren
een aantal aanduidingen, waarvan sommige ongetwijfeld zeer oud.
andere mogelijk jonge fantasienamen zijn. Voor al deze namen
geldt dat ze slechts zeer onvolledig zijn verzameld.
Op enkele plaatsen treft men rechtstreekse burg-namen aan:
B o m m e l e r w a a r d . B r u c h e m : het Bürge; Driel: de Burg
kamp; Rossum: de Burg; Zaltbommel: de Burgwal; Zuilichem:
de Burg.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . H i e n : de Burger; Lienden: het
Kortburger.
Daarnaast kennen wij samenstellingen met het bestanddeel burg
(burcht of berg). Hieronder bevinden zich stellig jongere namen, die
geen enkele betekenis hebben, naast andere, die mogelijk interessant
zijn:
B o m m e l e r w a a r d . D e l w i j n e n : Kloppenburg ( erkamp );
Driel: Asberg of Asburg, Hopenberg, Spiegelenburg, Vastenburg;
Gameren: Kuppenburg; Hedel; Leyenberg, Uilenburg; Nieuwaal:
Noordenburg, Orenburg, Sporenburg; Zaltbommel: Kloppenburg.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Eikenburg; Andelst:
Bergstuk, Donderberg; Bemmel: Kinkelenburg, Klappenburg,
Ossenburg, Valkenburg; Dodewaard: Klinkenberg, Bibillenberg;
Echteld: Duikenburg, Malburg, Nonnenberg; Eist: Assenburg, Don
derberg, Duckenburg, Leygenberg, Molenberg, Stemperburg, Vos
bergen, Vredenburg; Gent: Kattenberg, Steenbergen; Herveld:
Appelenburg, Bergstuk; Heteren: Donderberg, Nijburcht, Rooienburcht, Sprokkelenburcht, Uilenburcht, Wortelenburcht; Hien:
Bunkenburger, Peterburcht, Nijenburcht; Huissen: Steenburg(erveld); Ingen: Klinkenberg, Luchtenberg, Rustenburg, Voorburg,
Vredenburg; Kesteren: Heilenberg; Lakemond: Doeienburg, Rusten
burg; Lienden: Bömberg, Boutenburcht; Ochten: Appelenburg,
Uilenburg; Ommeren: Spilbergen; Opheusden: Snellenburg, Toornenburg; Valburg: Tepelenburg, Valburg (dorpsnaam); Zetten:
Brandenburg, Hessenberg, Sleeènburg; Zoelen: Hoekenburg, Peren
burg, Scharenburg, Steurenburg.
Voor de samenstellingen met stein en heim geldt hetzelfde als
wat voor de burg-namen is gezegd.
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B o m m e l e r w a a r d . G a m e r e n : Markenstein (erbos); Hedel:
Blankenstein.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : Oostheim; Driel:
Vredestein; Echteid: Medestein, Ommerstein; Heteren: Beukenheim; Kesteren: Leuvestein; Lienden: Kermestein; Maurik: Otten
stein; Ochten: Medestein; Zetten: Gerpestein; Zoelen: Rooienstein, Wittenstein.
Kamer komt ook enige malen als 'huisnaam voor, en vestigt de
indruk vrij oud te zijn.
B o m m e l e r w a a r d . D r i e l : Kloosterkamer, Piderse kamer;
Zuilichem: Stenen kamer.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : de Kamer; Herveld:
Stenen kamer; Hien (Welie): Rutkamer; Zoelen: Franse kamer,
Stenen kamer.
Toren en poort kunnen soms aan versterkte behuizingen her
inneren:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : de Toren; Delwijnen:
de Poort; Hedel: Rooipoort; Zaltbommel: de Toren; Zuilichem:
de Poort.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : de Poort; Ek ( en
Wiel): de Poort; Hemmen: Zwarte Poort; Heteren: Rode Toren;
Hien (Welie): de Toren; Medel: de Poort.
De naam kasteel behoeft niet te worden toegelicht.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Voorste en Achterste kasteel;
Delwijnen: Kasteelsland; Gameren: Kasteel; Zuilichem: Kasteel.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . H e m m e n : Kasteelsweide; Val
burg: het Kasteel; Zoelen: Kasteel Zoelen.
Een p.erceelsnaam Hof voor het Slot vindt men in Gameren
( Bommelerwaard ).
Met singel wordt aangeduid het veelal cirkelvormige perceel,
dat de laagte van de gracht en de hoogte van de daarbij behorende
wal, die een kasteel of een andere versterkte woonplaats omringde,
bevat. Een singel komt voor in:
B o m m e l e r w a a r d : Ammersooien, Bruchem, Driel, Ga
meren.
B e t u w e : Andelst.
Ook de naam haag kan soms herinneren aan een voorname
behuizing (hoewel de oorspronkelijke betekenis die van omheinde
ruimte zal zijn), bijvoorbeeld de Aldenhaag in Zoelen (Betuwe).
De naam klooster behoeft geen toelichting.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Klooster; Driel: Kloost er kamer; Zaltbommel: Kloosterwiel.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : Klooster; Driel:
Kloosterkamp; Eist (Eimeren): Klooster, Kloosterwei; Opheusden:
Achter 't Klooster,
Ook namen met de uitgang daal kunnen soms op een klooster
wijzen; in hoeverre dit hier het geval is, werd niet door ons nage
gaan. In de Betuwe komèn ze als volgt voor:
Bemmel: Mariëndaal; Echteid: Essendaal; Eist: Breyedaal,
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Leeuijendaal, Zoetendaal; Huissen: Btoemendaal; Kesteren: Groenendaal; Lienden: Heiendaal, Mariëndaal; Maurik: Klingendaal.
Wij merkten reeds op, dat zich onder de hoven vele oude
boerderijnamen bevinden. Verder rekenen wij de volgende namen
tot deze groep van eenvoudige woningen te behoren:
Spijker kennen wij in de betekenis van voorraadschuur. De
naam komt als volgt voor:
B o m m e l e r w a a r d . G a m e r e n : Oude Spijker,
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E c h t e l d : het Spijker, Spijker
tand; Ek: Spijkerhof; Eist: het Spijker; Gent: het Spieker.
Bij de bespreking van de akkernamen vestigden wij de aan
dacht op het feit, dat het ons niet is gelukt, in alle gevallen te
beslissen, of een bouwing een gebouw, dan wel een stuk bouwland
voorstelt. Overigens kan bouwing ook nog slaan op het complex
van boerderij met bijbehorende landerijen, dus op het gehele bedrijf.
De door ons aangetroffen bouwing-namen zijn:
B e t u w e . B e m m e l : Wagenmansbouwing; Driel: Verbrande
bouwing; Eist: Nieuwlands bouwing, Zalingsbouwing; Heteren:
Nieu wlandsbouwing; Indoornik: Brou wersbou wing, Schoutenbouwing; Medel: Stapelse bouwing; Zetten: Brandenburger bouwing;
Zoelen: Haagse bouwing, Startse bouwing, van Steensbouwing.
Ook de namen Hofstede, Hofstee, Hofst<ad hebben betrekking
op boerderijen, hoewel de laatste op het eerste gezicht een erg
deftige indruk maakt. In de Bommelerwaard komt deze naam niet in
onze verzameling voor. In de Betuwe noemen wij de volgende:
Andelst: Munnikenhofstede; 'Doornenburg: Hofstede; Driel:
Grietenhofstede, Ruttenhofstede; Ek: Oude hofstede, Leliënhofstad,
Weliënhofstad; Eist: Hofstede: Gent: Afgebrande hofstee, Jordaans
hofstad. Koningshofstad, Tullekes hofstee; Hien: Zuutjes hofstede;
Homoet: Alands hofstede; Huissen: Hofstede, Schalkshofstee;
Ingen: Juffefshofstad; Lent: Dorpshofstede; Ochten: Hoornens hof
stede; Ommeren: Juffrouws hofstad; Randwijk: Paulhofstede; Val
burg: Bertha's hofstede, Hern's hofstede. Hofstede.
Perceelsnamen met boerderij zijn erg zeldzaam, waaruit wel
blijkt, dat het gebruik van het woord in ons gebied van jonge
datum is. Wij vonden slechts de Hemmense boerderij in Hemmen
(Betuwe).
In onze collectie komen een gering aantal werf-namen voor. die
de indruk maken eveneens tot de woningnamen te behoren. Werfnamen zijn algemeen in ons kustgebied; de betekenis is daar volgens
de Vries ( 1934, p. 40) hoeve, of voor een hoeve opge'hoogde grond.
Ons lijstje van de werf-namen is als volgt:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Werft, achter de Werft;
Gameren: Werf; Kerkwijk: Werf.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . D o d e w a a r d : Huiswerf; Gent:
Werf; Ingen: Bleywerven.
Enkele huis-namen doen in hun samenstelling in het geheel niet
aan een gebouw denken en wij ontdekten ze dan ook slechts bij
toeval, bijvoorbeeld:
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Bemmel: de Heuvel; Gent: Oliehorst; Heteren: de Boterhoek;
Valburg: den Ham; Zoelen: de Streimen, enzovoorts.
De naam van het perceel is in deze gevallen waarschijnlijk
op het huis overgegaan.
7.

LANDSCHAPPELIJKE NAMEN.

Een aantal perceelsnamen bevat onderdelen, die een eenvoudige
landschappelijke betekenis hebben. Allereerst broek. Reeds eerder
wees één onzer (Edelman, 1947b) er op, dat de naam broek op
treedt, indien een terrein oudtijds geen afwatering had. In het
rivierengebied is dat voornamelijk het geval, indien het land door
sneden wordt door een stroomrug, die min of meer dwars op de
normale stroomrichting staat. De op deze wijze gevormde kommen,
althans de westelijke delen daarvan, dragen de naam broek. Vaak
treft men de naam Hoogbroek aan als tegenstelling tot Laagbroek.
De naam Hoogbroek lijkt een contradictio in terminis. De naam
wordt echter gegeven aan smallere stroomruggen in het broek. Zij
kwamen slechts betrekkelijk korte tijd onder water, vergeleken met
de Lage broeken. De broeken in de door ons bestudeerde ge
bieden zijn de volgende:
B o m m e i e r w a a r d . A a l s t : Liesbroek, V/elsebroek; Driel:
Oosterbroek, Hoogbroek, Laagbroek; Gameren: Achterbroek;
Hedel: Lagebroek, Knotsbroek, Vriezenbroek.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , A a l s t : Hoogbroek; Driel:
Broek, Broeklanden; Ecihteld: Hoogbroek; Eist: Broek, Hollanderbroek; Gent: Broekstuk; Herveld: Broek; Heteren: Ressenerbroek,
Weerbroek; Ingen: Essenbroek; Lakemond: Lakenbroek; Maurik:
Broekkampen, Broeksteeg; Ochten: Leerbroek, O verbroek.
Over de samenstelling broekheuvel, zie onder heuvel (p. 40).
Velden werden in de juist genoemde publicatie de gebieden
genoemd, die een min of meer natuurlijke afwatering op lager ge
legen terrein hadden.
De ons bekende velden zijn:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Nederhemertse veld; Ammers•ooien: Ganzenveld, Klaverveld; Bruchem: Gere veld, Hoenderveld,
Ho geveld, Lei]graaf veld, Molenveld; Delwijnen: Molenveld. Laag
Molenveld; Driel: Biezenveld; Kerkwijk: Hogeveld, Kortveld, Lageveld, Paradijsveld, Risveld.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Veldstraat; Bemmel:
Binnenveld, Karbrugseveld; Driel: Rietveld, Hogeveld; Eist: Erfveld, 't Hogeveld, Honingsveld, Melingsvetd, "Westerveld, Voorvelden; Gent: Binnenveld, Molenveld, Ktaneveld; Hemmen: 't Veld;
Heteren: Heetvld, Binnenveld; Hien: Oosterveld; Homoet: Ho
moet.se Veld; Huissen: Binnenveld, Steenburger veld, Veld; Indoornik: Brouwersveld; Resteren: Lage veld; Lent: Visveld; Lienden:
Veldstraat, Veldweg; Maurik: Oosterveld; Opheusden: Polseveld,
Westerveld; Randwijk: 't Veld; Valburg: Valburgse veld; Ijzendoorn: Oosterveld; Zetten: Elder veld; Zoelen: Kraaienveld.
Hoeksema (1947 p. 45) heeft de meer-namen van het rivier
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kleigebied verklaard als namen voor binnengedijkte, niet geheel
dichtgeslibde stroombeddingen. Het zijn langgerekte, smalle ter
reinen, die lager liggen dan de omgeving. De thans bekende meernamen zijn de volgende:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Busmelmeer, Eerste
meer, Hogemeer, Kerkemeer, Lagemeer, Meer, Meermezen, de
Meren, 't Meerke, St. Quirijnsmeer, Raad meer, Rijtmeer, Snijdermeer, Twedemeer, Zandmeer, Meersloot; Delwijnen: Holmeer;
Driel: Bussemeer; Hedel: Meer- of Mersbeemden; Nieuwaal: Ter
meer; Zuilichem: Lange Mertsteeg.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , B e m m e l : Meer, Kleine en
Grote meer; Doornenburg: Kleine meer; Echteld: Kleine en Grote
Meer; Eist: Meer; Hemmen: de Meer; Ingen: Meerstraat; Maurik:,
Meerboom, Meerland; Zoelen: Meerboom, Meerkamp.
Met behulp van deze, zonder de bodemkaart onvindbare inter
pretatie kunnen verscheidene misverstanden uit de literatuur worden
opgehelderd.
Tot dezelfde categorie behorend rekenen wij de namen met
laak. Ook deze hebben in het onderzochte gebied betrekking op oude,
thans verlande stroombeddingen. Wij noteerden een laak in Gent
en een in Welie (Hien, Dodewaard). Deze laatste laak, waarvan
hiervoor reeds sprake was onder de tmard-namen (zie p. 10),
mondde waarschijnlijk bij Lakemond (gem. Heteren) in de Rijn uit.
Verscheidene terreinen, ook buurschappen, heten reet, rijt of
riet. Ook zij zijn gebonden aan oude stroombeddingen, klaarblijkelijk
aan brede verwijdingen van deze beddingen, die wellicht uitgestrekte
rietvelden hebben gevormd. Wij vonden de volgende:
B o m m e l e r w a a r d . D r i e l : Rut; Niewaal: Reet.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Riet; Eist: Reet
(buurschap); Medel: de Reth; Zetten: Rietje; Zoelen: Ret.
Daarnaast komen de volgende samenstellingen met het bestand
deel riet voor, waarvan de betekenis niet zonder meer vaststaat:
B o m m e l e r w a a r d , A a l s t : Rietkamp; Gameren: Rietkamp:
Kerkwijk: Houtriet, Rietveld; Zuilichem: Rietveld.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . D o d e w a a r d : Rieteweide;
Driel: Rietbaan, Rietveld; Eist: Rietbaan, Rietland, Rietstuk; Hete
ren: Rietkolk; Hien: Rutkamer; Huissen: Rietkamp, Rietpas; Lakemond: Rietkamp; Zetten: Rietham; Zoelen: Retkamp, Retse wei.
Over de betekenis van deze naam hoopt een onzer later iets te
publiceren.
Dellen. In het rivierengebied liggen talrijke dorpsheuvels, die
sub 1 reeds ter sprake zijn gekomen. Ten einde de voor het op
werpen van deze heuvels benodigde grond te verkrijgen werden in de
onmiddellijke nabijheid gaten gegraven, die ook thans nog als zo
danig bestaan, want de ophoging heeft, gelijk onder 1 werd mede
gedeeld, na de bedijking plaats gevonden, zodat de gaten niet meer
zijn dichtgeslibd. Deze laagten worden als del aangeduid. Zij zijn
ook thans nog veelal moerassig. Sommige liggen in griend, zodat
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er enkele bij de dammen-, pas-, en griend-percelen zijn genoemd.
Er zijn ex veel meer dan uit ons lijstje blijkt:
B o m m e i e r w a a r d . A a l s t : Dellen, Kerkedel; Bruchem: Del;
Gameren: Grote del, Molendel.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . D r i e l : Moesdel; Eist: Del
akkers; Heteren: Del; Hien: Dellen; Ommeren: Dettes; Opheusden:
Dellekes; Zetten: Dellen; Zoelen: Delakkers.
Onder wiel verstaat men het gat, dat in het land wordt ge
slagen, wanneer de dijk breekt. Vele wielen zijn thans nog met
water gevuld. Zij zijn soms binnengedijkt, soms buiten de nieuwe
dijk gelaten. De meeste wiel-namen staan op de topografische kaar
ten vermeld. Verder zij gewezen op het artikel van Van Heusden
( 1945), die verschillende wiel-namen vermeldt. In onze verzameling
is er geen bijzondere aandacht aan besteed. Wij vermelden dan ook
slechts:
B o m m e l e r w a a r d . H e d e l : Wielbos, Wiel wijk; Zaltbommel: Kloosterwiel, Achter de Wiel, Wielkamp,
Kolk is als synoniem van wiel te beschouwen, zoals uit de lig
ging langs dijken en kaden duidelijk blijkt. Onze lijsten bevatten:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Kolksteeg; Bruchem: Kolkskens;
Driel: Kolke.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . H i e n : Kleine kolk, Kleverbladse kolk; Loenen: Grote kolk, Oude kolk.
In Aalst wordt een perceel aangeduid als Braak, een ander als
Akker aan de Braak. Het perceel grenst aan de Eenderkade, de
noordelijke kade van de Drielse Wetering. De naam braak betekent
in Noord-Holland hetzelfde als wiel in ons gebied. Wij moeten de
Braak hier dus klaarblijkelijk opvatten als een oude doorbraak van
genoemde kade.
I n d e B e t u w e v o n d e n w i j waai als synoniem voor kolk en
wiel, namelijk:
Doornenburg: de Waai, W&aise veld; Driel: Waaitjes; Gent:
Waai; Heteren: Waai; Hien: Waaiboomgaard; Kesteren: Waai;
Lent: Waaikampen; Och ten: Op de waai.
In de B o m m e l e r w a a r d komen wel perceelsnamen met
waai voor, echter niet in de bovengenoemde betekenis. Het zijn daar
namen met het bestanddeel weide, in het plaatselijk dialect ook uit
gesproken als waai.
*
In deze zelfde categorie rangschikken we verder nog enkele
namen, die wijzen op littekens van oude doorbraken, dan wel op
sporen van kunstmatige vergravingen. Allereerst die, gevormd met
kom: de Kommekens in Kerkwijk en de Kom in Zaltbommel (beide
B o m m e1e r w a a r d ) .
Verder de samenstellingen met gat, kuil en put.
Gat: B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Holstergat; Driel:
Belegat.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : Grintgat, Ravengaten;
Gent: Grintgat, Gulegat; Loenen: Paardegat; Ommeren: het Diepe
gat.
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Put: B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Putskamp: Bra
chem: de Putten; Driel: Blaarput; Hedel: Putakeren; Nieuwaak
Harenputten; Rossum: de Put; Zuilichem: Putsmorgen.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , H o m o e t : Biezenpit; Valburg:
Meutjes put; Zoelen: Putkamp.
Kuil: B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Messingkuil; Ammersooien:
Reigerskuil; Brachem: Kuilstaart; Hedel: Kievietskuil.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w c , B e m m e l : Leemkuil; Eist: Kuil.
Steenkuil; Herveld: Kuilekens; Heteren: Steenkuil; Hien: Kuil,.
Kuilse kamp; Huissen: Vlodderkuil; Loenen: Zwarte kuil; Valburg:
Kuil.
Ook de poe/-namen zouden we in dit verband willen rang
schikken. Over deze naam had een zegsman in de Betuwe echter
een meer romantische opvatting. De. poelen zouden volgens hem
voorkomen aan de oostkant van oude offerplaatsen; de boze geesten
werden erin vernietigd. Hij schraagde dit met het voorkomen van
poelen ten oosten van de woonplaatsen in Ingen, Kesteren, Lakemond en Zetten. Zonder hier verder op in te gaan of te beweren,
dat alle poeZ-nameri op deze zelfde manier bekeken moeten worden,
laten wij hier het lijstje der ons bekende poel-namen volgen;
B o m m e l e r w a a r d . D r i e l : Poel.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , B e m m e l : Paddepoel, Rozenpoel; Dodewaard: Paddepoel; Eist: Gortepoel, Paddepoel, Rottepoel; Gent: Laarpoel, Paddepoel, Poelwijk; Ingen: Poel, Poelse wei;
Kesteren: Poel; Lakemond: Poel; Lienden: Poel; Opheusden:
Poel; Zetten: Paddenpoel; Zoelen: Hanspoel.
Heuvel-namen komen in allerlei samenstellingen voor. De be
tekenis van verhevenheid ligt zo voor de hand, dat iedere discussie
overbodig schijnt, maar wij kennen enkele landerijen met heuvel
namen, waarin geen spoor van een 'heuvel valt op te merken.
De Broekheuvels van de Bommelerwaard bijvoorbeeld bevatten
bepaald geen heuvel. De naam heeft ons dan ook bijzonder geïntri
geerd. Wij zouden gaarne aan euvel willen denken, en daarvoor
moerassig (dus slecht) grasland lezen, en wij vinden in de bestaande
literatuur (Moerman 1930, p. 21) inderdaad aanknopingspunten, die
ons dat zouden toestaan. Broekheuvels vindt men in de B om m elerwaard in Brachem, Hedel en Nieuwaal.
Samenstellingen met heuvel, die soms inderdaad slaan op lichte
verheffingen van het terrein zijn:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : de Heuvel; Delwijnen: Bies
heuvel, de Heuveltjes; Driel: Heuvelkamp, Kooiheuvels; Gameren:
Bevensheuvel, Eendenheuvel; Hedel: Fellenheuvel, Heuvel, Gansheuvel, Schoonheuvel; Kerkwijk: Heuvelvaard, Vluchtheuvel; Ros
sum: Hengstenheuvel; Zuilichem: Kaatsheuvel, den Heuvel, Kieviets
(of Klents) heuvel.
O v e r- e n Ne d e r-B e t u w e. Bemmel: den Heuvel, Heuvelse
pas. Heuvelstuk; Eist: Ganzenheuvel, Heuvelakkers, 't Heuveltjeï
Gent: Ketsheuvel; Heteren: Spanheuvel; Hien: de Heuvel; Ochten::
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de Heuvel; Ommeren: Kroçnheuvel, Asheuvel; Opheusden: de
Heuvel.
De vluchtheuvels, die in de laatste eeuwen in de dorpen zijn
opgeworpen om tegen zeer hoge vloeden veiligheid te bieden, heten
in de regel heuvel.
De namen Hucht, Heuch, Hoog en Hul dienen altijd ter aan
duiding van een hoger gelegen terrein.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Poppenhil; Driel: Hoogje; Gameren: Hucht; Hedel: Heugt.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Hulstuk; Dodewaard:
Hucht; Driel: Hul; Echteld: Hul; Eist: 't Hoog, Hul, Hucht; Indoornik: Hucht; Kesteren: Hucht; Lienden: Hucht; Maurik: Heuch,
Hucht.
Pol is volgens Beekman (1941, k. 419) een plaats die zich een
weinig verheft boven het oppervlak van 'het omringende water of
terrein. In ons gebied komen deze pollen als volgt verdeeld voor:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Pol, Polsgriend; Driel: Pollekamp; Hedel: Pollenhof.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : de Pol; Dodewaard:
Polse bongerd; Eist: de Pol; Homoet: Kleine Pol; Kesteren: Polse
boomgaard; Opheusden: Po/Zen, Papollen, Polsche boomgaard, Polse
veld; Valburg: de Pol.
Met horst wordt een perceel in Dodewaard aangeduid; verder
is ons bekend de Oliehorst te Gent (reeds eerder, p. 37, als 'huis
naam genoemd).
Namen met start en staart geven eveneens een bepaalde ligging
aan. Wij troffen deze percelen aan in de verste uithoeken van het
dorpsgebied. De wegen lopen er op dood. Men voelt er de betekenis
in van uiteinde. In ons gebied komen zij als volgt voor:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Staartje; Ammersooien: Staart;
BruChem: Staarten, Kuilstaart; Gameren: Start, Startsteeg; Rossum:
Startemunt.
O v e r - e n N e d e r - B e t u ' w e . E k : Apenstaart; Eist: de
Staart; Hemmen: Startweide; Valburg: de Start; Zpelen: Start,
Startse bouwing.
De Krangsteeg (Bruchem) snijdt een bocht in de begrenzing
van de kom tussen Zaltbommel en Bruchem af, die Krang heet,
welke naam volgens Roukens (1948, p. 30) iets verwrongens be
tekent.
Ham-namen zijn gegeven aan percelen, die aan een uitspringend
deel van een water of dorpspoldergrens zijn gelegen, hetgeen trou
wens vaak samengaat. Daardoor zijn de percelen meestal krom van
vorm.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Ham, Hammeke; Driel: Ham;
Hedel: Hamakkers; Rossum: Ham, Hemkes; Zuilichem: Ham, Hamblok.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Ham; Driel: Grote en
Kleine ham, Hamse bongerd; Hemmen: Boelenham; Heteren: Ham
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men, Hoge Hammen; Ommeren: Hamse weitje; Valburg: Ham; Zet
ten: Rietham; Zoelen: Ham, Hamse brug, Hamse waarden.
Tot slot van de landschappelijke namen geven wij nog de naam
oord, waarmee volgens Beekman (1907, p. 1248) een vooruitsprin
gende hoek land, langs het water gelegen, kan worden aangegeven.
Wij vonden in de:
B o m m e l e r w a a r d . H e d e l : O p 't oord.
B e t u w e . B e m m e l : 't Oordje.
9.

NAMEN, DIE MET DE GRONDSOORT SAMENHANGEN.

Deze 'behoeven nauwelijks toelichting; ze spreken voor zichzelf.
Het meest komt voor het bestanddeel zand. Een zandige bodem valt
in het rivierengebied op en kreeg als zodanig een aparte naam.
Veelal gaat het om overslaggronden, ontstaan bij dijkdoorbraak.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : - Zandgriend; Ammersooien:
Zand, Zandmeer; Bruchem: Zandlootje, Zandscheit; Driel: Zandstraatje; Gameren: Zandkamp; 'Hedel: Z<and, Zandakeren, Zand
graaf; Kerkwijk: Zandsel, Aan de Zandweg, Zandweg; Rossum:
Zandslagen; Zaltbommel: Zandkamp.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : 't Zandje; Dodewaard: Zand, Zandstuk; Doornenburg: Zand; Driel: Zandkamp;
Echteid: Zand; Eist: Zandakker, Zandkamp; Hien: Hagezand,
Zandvoort, 't Zandje; Huissen: Het Zand; Lent: Lentse zand,
Sandy hill, Zandakkers; Ochten: Zand, Huikerzand, Mijntjes zand;
Zetten: Zandkampen; Zoelen: Zandkamp.
In de Oost-Betuwe, waar grint in de ondergrond voorkomt,
vinden wij de volgende samenstellingen daarmee:
Eist: Grintgat; Gent: Grintgat, Grintakker; Ochten: de Grinten.
Het bestanddeel steen is niet geheel duidelijk en is voor ver
schillende uitleg vatbaar. Zowel afgeticheld land van de steen
fabrieken, als land, waar stenen in de ondergrond voorkomen, hetzij
natuurlijk, hetzij als restanten van bouwwerken, kunnen met steen
worden aangeduid. Ook kan in sommige gevallen aan een grenssteen
of wegwijzer worden gedacht, men denke b,v. aan de door Harden
berg (1946) beschreven Witte Steen te Merm (gem. Eist).
B o m m e l e r w a a r d . H e d e l : Steensekamp, Steenakker.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : Steenakkers, Steenkuil,
Witte steen, Keiakkers; Gent: Steenbergen; Herveld: Steenland;
Heteren: Steenkuil; Huissen: S teenburger veld, Stenepaal.
Veen en leem zijn zeldzame grondsoorten in ons gebied. In onze
verzameling vonden wij slechts de Leemkuil in Bemmel, en het Ester
veen in Hien en in Dodewaard. Mogelijk is bij deze laatste naam
migratie niet uitgesloten. Deze namen hebben alle drie betrekking
op de B e t u w e.
10.

ENKELE NAMEN, DIE MET DE WATERSTAAT SAMENHANGEN.

Algemene namen als dijk, dam, kade enzovoorts zullen hier niet
worden besproken: zij zijn algemeen bekend. Van belang voor de
kennis van de oude waterstaatkundige toestand is echter het terug
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vinden van de oude sluizen. Wij vonden de volgende samenstellin
gen met sluis:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Sluiskempke; Brachem:
Batenhoevesluiskamp, Sluisakker, Sluiskamp; Delwijnen: Sluiskamp;
Driel: Sluiskamp, Sluiswaard; Hedel: Sluiskamp; Zaltbommel: Sluis
kamp, Aan de Tijningsluis.
O v e r-B e t u w e. Bemmel: Sluiskamp; Randwijk: Schutlaken.
Opmerkelijk is, dat in het uiterste westen van de B o m m e 1 e rwaard tweemaal een zijl voorkomt, het Fries-Groningse synoniem
voor sluis. Aalst kent een Akker aan het Zijl en Zuilichem een Zijlsteeg.
Ook de <foos-namen moeten hier worden genoemd. Onder een
doos verstaat men in het rivierengebied namelijk een brug, waaraan
een schuif is verbonden tot regeling van de waterdoorlaat. Wij ver
zamelden de volgende:
B o m m e l e r w a a r d . B r u c h e m : Dooskamp, de Drie Dozen;
Delwijnen: Dooskamp; Gameren: aan de Dozen.
Spijk-namen zijn in ons gebied niet zeldzaam. Daar het hier
percelen betreft, die langs oude of nieuwe waterlopen zijn gelegen,
kunnen wij ons verenigen met de door Beekman (1907, p. 1517)
opgegeven betekenis van tuin of gevlochten rijshout ter bescher
ming van de walkant, hoewel de door Moerman (1930, p. 45)
daaraan gehechte betekenis van overgang of brug ook overweging
verdient.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Spijk, Spijkdam; Del
wijnen: Spijken,
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . V a l b u r g : Grote Spijk;
Zoelen: Spijk.
Mogelijk horen enkele spijker-namen, door ons onder de
woningnamen gerangschikt, onder de waterstaatsnamen thuis. Be
kend is ons namelijk een landerijnaam Spijkerkamp in de Nude bij
Wageningen, waar men moet denken aan een overgang over de
Eem.
Tot slot geven wij een aantal namen, die te maken hebben met
de dijkplicht. Wanneer een dijkplichtige namelijk wegens finan
ciële onmacht zijn dijkstuk moest verlaten, het zogenaamde spa
steken, verbeurde hij daarmee al zijn bezittingen, gelegen binnen
het dijkgerecht. Hierop doelen waarschijnlijk namen als Kostver
loren in Bruchem ( B o m m e l e r w a a r d ) en in de B e t u w e :
Echteld: Alle verlies; Eist: Verloren morgen; Gent: Alverloven;
Medel (Echteld): 't Verloren land; Ochten: Verlaten land; Loenen:
Kostverloren; Valburg: Verloren Zeeg.
Er is geen reden om in deze namen een aanduiding voor slecht
land te zien.
In Vlaanderen komen honderden perceelsnamen Verloren kost
voor, ook buiten het poldergebied (Lindemans, 1948, p. 8). De
naam gold daar voor plaatsen waar een werk aangevat werd en in
de steek gelaten, zodat de gedane uitgaven niet beantwoordden aan
de verwachte uitslag en de kosten werkelijk verloren waren: hij
18
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duidt dus op een groot economisch verlies. Hetzelfde was het geval
bij het verloren gaan van bezit door spasteken.
Op een gevaarlijke ligging, vlak aan een sterk aangevallen
punt van de dijk wijzen de Duizend Vrezen in Nieuwaal.
10.

ALGEMENE AANDUIDINGEN VAN PERCELEN.

Was in het voorafgaande sprake van bijzondere perceels
namen, thans willen wij mededelen, hoe in ons gebied percelen in
het algemeen worden aangeduid.
In de B o m m e l e r w a a r d bevat circa 15 % van de ver
zamelde namen het bestanddeel kamp. Het is verreweg de meest
voorkomende algemene aanduiding voor een enkel perceel. Het
grootste deel van deze percelen vindt men in de komgebieden, die,
gelijk elders is uiteengezet (Edelman, 1947b, p. 88) in de 14e eeuw
veelal tot grasland ontgonnen en geperceleerd zijn. Van de hon
derden namen, die kamp bevatten, noemen wij de volgende:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Hoekkamp, Hoge kamp, Tielemans kamp; Ammersooien: Blomkamp, Kempke, Lange kamp; Bruchem: Bankamp, Molenkamp, Meistekkerskamp; Kerkwijk: Anna's
kempke, Eendekamp, Sarskamp, Vrijkampke; Rossum: Brouwerskamp, Smidskampke, Vuile kampen.
Minder algemeen, maar toch in alle dorpen van de Bomme
lerwaard met ongeveer 3 % van het totaal voorkomend, zijn
namen met het bestanddeel land. Voor zover wij konden nagaan,
bestaat er geen duidelijk verschil in betekenis tussen kamp- en
land-namen. Onder de land-namen zijn er, die op bouwland wijzen,
zoals Hopland, Enkele andere land-namen zijn:
Bommelerwaard.
Brachem:
Hopland,
Katteland,
Nieuwlarid; Gameren: Dijkschrijversland, Kerkeland, Klaaskensland; Nieuwaal: Jan Bezemerland; Zuilichem: Kempeland, Laag
land.
De naam stuk is in de Bommelerwaard zeldzaam. Wij
noteerden:
Aalst: Welse stuk; Ammersooien: Jiddeke stuk. Stukje; Del
wijnen: de Stukken; Driel: Kromstuk, Pastoorsstukken, Stukskes;
Gameren: Langstuk,
In de B e t u w e liggen de verhoudingen enigszins anders.
Wel zijn de kamp-namen met 9 % nog in de meerderheid, ze
wijken echter terug ten gunste van de land-namen, die 6 % van
het geheel uitmaken en de namen met stuk, die 3 % van het totaal
omvatten.
Bij de laatste perceelsaanduiding valt nog op, dat deze het
veelvuldigst voorkomt in het oosten van de Betuwe, dus in de
Over-Betuwe en westwaarts gaande, in de Neder-Betuwe allengs
verdwijnt. Enige voorbeelden van kamp-, land- en stuk-namen in
de B e t uwe volgen hieronder:
Kamp: Aalst: Haverkamp; Bemmel: Bonekamp, Klaverkamp;
Driel: Arnhemse kamp. Grietenkamp; Eist: Smachkamp, Kalver-
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kamp, Wezeskamp; Hemmen: Blauwe kamp, Ruinenkamp; Lienden: Koekampen; Valburg: Dwarskampen, Vetkampen.
Land: Bemmel: Doris Boersland, Dwarsland; Djriel: Bakkersland, Broeklanden; Echteld: Hoge land, Spijkertand; Eist: Grobbeland, Kapelleland; Huissen: Hazenland, Petersland; Valburg: Fruitland, Kruisland,
Stuk• Bemmel: Heuvelstuk, Platte stuk, Zeegstuk; Driel: Korte
stuk, Noordhoekse stuk; Eist: Bongerdstuk, Bosstuk, Hoekstuk;
Gent: Broekstuk, Bergstuk; Huissen: Diekstuk, Hoevense stuk;
Valburg: Alleestuk, Spoorstuk.
Mogelijk kunnen ook de stek-namen, b.v. de Zeestekken van
Kerkwijk en Hedel (Bommelerwaard) hier nog toe gerekend
worden. Verder kennen wij in de Betuwe nog de Stekkenhof
en de Stekkenstraat in Bemmel en het Stek in Zoelen.
De naam blok komt zo weinig voor, dat de indruk bestaat,
dat het woord niet inheems is, maar door administrerende personen
is ingevoerd, bijvoorbeeld als tiendblok of anderszins.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Blok; Bruchem: Langblok; Gameren: Kwelblok; Zuilichem: Hatnblok, Harenblok.
Be t u w e. Huissen: Blok.
Schotten zullen waarschijnlijk eveneens in deze categorie
thuishoren, hoewel ook de Veluwse betekenis van schot = kooi
mogelijk overweging verdient. Wij troffen er slechts weinige aan:
B o m m e l e r w a a r d . B r u c h e m : Hotsehotten.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , A a l s t : Kolverschoten; Eist:
Onderschotten; Ingen: Oeverschot.
Naast de schotten moeten ook de perken worden genoemd,
waarvan de betekenis wel die van afgesloten ruimte zal zijn. Wij
kennen:
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Perk; Aam ( Eist) :
Park, Parkweide, Grote en Kleine park; Kesteren: Oude en Nieuwe
perk, de Perk; Maurik: de Perk.
Reeds omstreeks 1300 werden de Bommelsdhe weiden van
Zaltbotamel en de Oude weide van Driel „geslagen" 1 ), dat wil
zeggen, op slagen gelegd, geparceleerd. Hoewel de naam slag dus
al oud is, komt hij in ons gebied niet veelvuldig meer voor. Wij
kennen slechts:
B o m m e l e r w a a r d , A m m e r s o o i e n : de Slagen; Nieuwaal:
Vloenslagen; Rossum: Zandslagen.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e , D r i e l : het Slag; Eist: Greveslag, Nieuwslag; Hemmen: Donderslag, Weerslag; Herveld:
Hoeveslag, Lange slag; Lienden: Lienderslag; Maurik: Breedslag;
Zetten: Donderslag; Zoelen: Dijkslag.
Leuten: een bloknaam, die enige malen in ons gebied voor
komt, zouden wij in verband willen brengen met lot - deel. Wij
vinden in deze opvatting steun bij de verklaring en afleiding van
lot in het Middelnederlands woordenboek. Wij lezen daar namelijk,
*)

Zie hiervoor p. 17.
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dat lot, meestal lote, een enkele keer loete geschreven, voorkomt
en stuk land, kavel, aandeel in land betekent. Van één van onze
leutert kennen wij de oude schrijfwijze, namelijk van de Leut van
Gameren: Op 28 Maart 1310 heeft het kapittel van St. Jan te
Utrecht onder meer in erfpacht ontvangen 16 morgen, geheten de
Loet, ibelend o.a. a a n de wetering van Gameren x).
De ons bekende leuten zijn:
B o m m e l e r w a a r d . G a m er e n : de Leut; Hedel: de Leuten,
Munnike leuten, Pwate leuten.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : de Leuten; Driel:
Leetjes (?); Valburg: de Leuten.
Kat/el is in ons gebied niet inheems. Wij vonden slechts een
Jan Kavel in Heteren (Betuwe).
Een groot aantal percelen wordt aangeduid met een oppervlaktemaat. Enkele van deze aanduidingen zijn oude landmaten,
die betrekking hebben op oude ontginningen, die in de bedoelde
landmaat zijn uitgevoerd.
Hoeve is de meest verbreide naam in deze groep en wordt ge
bruikt ter aanduiding van een middeleeuwse ontginning, die men
in vrijwel alle dorpen vindt.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : de Hoeven; Bruchem: Baten
hoeve; Delwijnen: Gasthuishoeve, de Hoef; Driel: de Hoeven; Zaltbommel: de Hoeven; Zuilichem: Drie hoeven.
B e t u w e . H e r v e l d : Hoeveslag; Huissen: Hoe ven se stuk,
Hoevense veld; Randwijk: de Hoeve.
Wij wezen onder de hof-namen reeds op mogelijke verwar
ringen met hoef, maar de door ons hierboven opgesomde hoeven
zijn alle met behulp van hun ligging op hun juistheid gecontroleerd.
Ook de naam garde veroorzaakt door mogelijke verwisseling
met gaard (geerde) gemakkelijk misverstand 2), Betrouwbare gar
den zijn zeldzaam. Wij noemen slechts de Garde in Hedel (Bom
melerwaard).
En groot aantal percelen wordt eenvoudig aangeduid door de
vermelding van hun oppervlakte in het meetstelsel, dat inheems
was vóór de invoering van het metrieke stelsel: roeden, honten (een
hont is honderd roeden), morgen (een morgen is zes honten) en
bunder. De Gelderse bunder is van gelijke grootte als de Gelderse
morgen en is dus als synoniem te beschouwen. Daarnaast verstaat
men tegenwoordig onder bunder een oppervlakte ter grootte van
een hectare. Daar de hectare een moderne maat is, kunnen oude
bundernamen 'hier dus niet op slaan. Onze verzameling bevat de
volgende namen:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Bunder; Hedel: Bunderveld; Zaltbommel: Buunders, Dwarsbuunders, Hoekbuunders.
-L) R.A. Utrecht. Archieven van het kapittel van St. Jan te Utrecht inv.
no. 814.
2)
Zie hiervoor p. 22.
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O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : de Bunder, de Bunders;
Hien: de Büunder; Medel (Echteid): de Buundert.
De hierboven gegeven namen, vooral de samenstellingen, doen
ons vermoeden, dat we naar een geheel andere betekenis van bun
der zullen moeten zoeken. Vergelijken we dit namelijk met ons
materiaal betreffende roede, hont en morgen, dan blijkt een groot
verschil te bestaan. Wij vinden dan namen als: de Zeven hond, de
Schrale morgen, de Twee morgen enzovoorts, echter nooit samen
stellingen met veld, kamp en dergelijke.
11.

NAMEN, DIE BETREKKING HEBBEN OP VROEGERE RECHTS
VERHOUDINGEN, ORGANISATIES, INSTELLINGEN, ENZO
VOORTS.

Onder voorbehoud noemen wij de volgende namen, die ons
doen denken aan oude feodale verhoudingen.
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Heerlijk goed; Ammersooien:
het Leen; Bruchem: Erftijnsen; Delwijnen: het Leen; Driel: Leenakker, de Laatshof; Hedel: Leenroeien; Nieuwaal: Dagelijks goed,
Leenkam,p.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A a l s t : Tiendvrij; Herveld:
Tiendvrijland; Loenen: Tiendvrijland; Zoelen: de Nieuwe tiend.
Aan een oude rechtplaats herinneren ons:
B o m m e l e r w a a r d . D r i e l : de Richter, Hangop; Hedel:
Galgkamp.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . E i s t : Galgewei; Gent: Ga/gendaal.
Verder vermelden wij nog een Keelaf (Delwijnen, Bommeler
waard), een Halsaf in Bemmel en Eist ( Over-Betuwe ) en een Halzenkamp in Maurik, die we op één lijn stellen met bijvoorbeed de
Moordakker onder Herveld.
Een vrij aanzienlijk aantal namen heeft betrekking op kerke
lijke instellingen en personen. Wij noemen daarvan slechts enkele:
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Armenland, Domineesakker,
Heilige Geest; Ammersooien: Papeland, Kerkenezeler; Bruchem:
Diaconiehof, Gasthuisbos, Klopperkamp; Driel: Kapelland, Kloos
terkamp, Kruismorgen, Proostdij, Regulier; Gameren: Kosterie, St.
Janshof; Kerkwijk: Vicary akkertje; Nieuwaal: Mennistenhof.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Nonnenkamp; Echteld: de Bisschop; Eist: Begijnewei, Wezeland; Gent: Munnikenehof; Hien: Heilige land, Monnikenkamp; Lienden: Abdijhof; Mau
rik: Duitse arde; Valburg: V/eem.
Bij namen als Keizersland, Koningsland, Prinsewei in Eist?
Prinsenhof in Heteren en Resteren; Keizershof in Ochten en Ijzendoorn zullen we aan benoeming naar een eigenaar of bewoner
moeten denken.
Noemen wij tenslotte nog in Zaltbommel: de Rekenkamer eri
in Ochten: de Domeinen.
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12.

DIVERSE NAMEN.

In onze verzameling komt een aantal namen voor met het be
standdeel hek, waar nog wel het een en ander over is te zeggen.
Allereerst in de samenstelling veldhekken. De percelen, die met deze
naam zijn aangeduid, vormen namelijk een overgang, een söort
groene weg, die toegang geeft tot de achterste landerijen van het
dorpsgebied, die niet via een gewone weg bereikbaar zijn. Deze
percelen zijn afgesloten door hekken, om 'het vee de doorgang te
verhinderen. Wij vonden verschillende voorbeelden: ,
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Hekkenkamp, Veldhekken;
Nieuwaal: Hekkenkamp.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n g e r e n : Hekkenkamp;
Bemmel: Roodhekken; Echteid: Vierhekken; Lent: Blauwe hekken.
Deze namen vindt men steeds met een meervoudsvorming.
Daarnaast vonden wij in de Betuwe een Klaphek in Driel, Huissen en Zoelen. Mogelijk zijn de Draaiboom te Brachem (Bommeler
waard) en de Draaiboom te Ochten (Betuwe) als synoniem ervan
te beschouwen.
De Landweer onder Doornenburg gaat op hetzelfde principe
van afsluiting of beveiliging terug. Misschien valt echter bij die
draaibomen en klaphekken ook te denken aan oude tolplaatsen.
Directe aanduidingen van het bestaan daarvan zijn:
B o m m e l e r w a a r d H e d e l : Tolhuis.
B e t u w e . E i s t : Oude tol; Hemmen: Tol, Tolhuis.
Of ook de kijk-namen hiermee samenhangen? De percelen Kijk
in de pot te Gameren en Hedel kunnen qua ligging uitkijkposten
van de riviertollen van Zaltbommel en Hedel geweest zijn.
Overigens vergelijke men voor dergelijke namen de door
Schönfeld behandelde imperatieve woordvormingen (Schönfeld,
1932). Wij kennen:
B o m m e l e r w a a r d . G a m e r e n : Kijk in de pot; Hedel: Kijk
in de pot.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . M a u r i k : Kijk in 't veld; Zet
ten: Kijkpas,
Voorts enkele namen, die met het veebedrijf samenhangen.
Zowel in de Betuwe als in de Bommelerwaard houden de sloten
's zomers slecht water. Het gevolg ervan is, dat het vee van die
gelegenheid dikwijls gebruik maakt uit de weiden te breken, waar
door het op wegen of andermans land terecht komt. Het is nu de
taak van de zogenaamde schutter dit loslopende vee op te vangen
en in een stal onder te brengen, waaruit de eigenaar zijn beest
tegen vergoeding terug kan komen halen. Hierop hebben be
trekking:
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Schutskooi, Schutters
hof; Rossum: Schutskooi; Zaltbommel: de Schutters (?), aan de
Schutskooi.
B e t u w e . Z o e l e n : Schutskooi, Schutterssteeg.
En tenslotte de naam Visserij, die we in de Bommelerwaard in
Ammersooien en Zaltbommel ontmoeten. Dit zijn juist plaatsen, die
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direct aan de rivier zijn gelegen. Zou men daarom niet kunnen ver
onderstellen, dat het stukken land waren, in bezit bij het schippers
gilde, eventueel ten gebruike van de nettenboeterij en -drogerij?
In Ammersooien vindt men bovendien nog een Visserstand.

13.

NAMEN MET BIJZONDERE UITGANGEN.

Het rivierengebied kent een aantal namen, eindigend op ik. Door
Schönfeld (1917) is er reeds op gewezen dat deze uitgang van zeer
verschillende oorsprong kan zijn. Slechts een gering aantal gaat
terug op de vorm iacwm en vormt aldus een belangrijk Keltisch
relict in onze taal. Daar de taalkundige schifting dezer namen
buiten onze competentie valt, hebben wij Dr Modderman verzocht
de percelen met een ik~naam archaeologisch te dateren. Het bleek
dat de bewoning hiervan nergens verder terug ging dan tot de
vroege Middeleeuwen. De ons bekende perceelsnamen zijn:
B o m m e l e r w a a r d : B r u c h e m : Kaprik of Keperik; Delwijnen: Perzik; Driel: Sellik, Sellikhof, Hoorsiksè straat, buurschap
Hoorsik; Hedel: Kezik of Kezie; Rossum: Parzik.
D e B e t u w e b e v a t e n i g e p l a a t s n a m e n m e t ik, namelijk: Maurik, Indoornik en Doornik (bij Ressen). Bij Maurik zijn inderdaad
Romeinse vondsten aangetroffen, terwijl Doornik vrijwel geheel
door de Waal is verzwolgen en geen dateerbare vondsten opleverde.
Behalve de vorm Sellik in Driel (Bommelerwaard) bestaat nog
een Selkert in Aalst (eveneens Bomimelerwaard) en een Zeik in
Dodewaard (Neder-Betuwe).
Een andere vrij vaak voorkomende uitgang is die op -erd of
-ert. Zonder ons verder in de betekenis daarvan te verdiepen, noe
men wij ze hier op. Wij constateren alleen, dat er behalve Blankerd
geen enkele overeen komt met de door Lindemans uit het Brabantse
taalgebied medegedeelde erd- en aard-namen (Lindemans, 1928).
B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Selkert; Ammersooien: Huïbert,
Klemert; Bruchem: Lokert, Schrijvert; Delwijnen: Rampert; Driel:
Appert, Blankert, Bontert, Pepert, Sassert, Stinkert; Hedel: Appert,
Sassert; Rossum: Bemert; Zuilichem: Bontert, Kendert, Kollaard,
Rekert.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Bergerden, Vlastert;
Ek: Blankert; Eist: Rill art, Sloffert; Gent: Hastert, Sneppert; Herveld: Meeuwerden; Heteren: Kikkert; Huissen: Knikkert; Lienden:
Gapert; Medel (Echteld): Diepert, Wilmert; Ochten: Buisert;
Randwijk: Astert, Roetert; Valburg: Mellart; Zoelen: Klimmert,
Stinkert.
Ten slotte een aantal namen op -aar, -er, -ere/i en -erik, waar
van de betekenis ons ten enenmale onduidelijk is.
B o m m e l e r w a a r d . A m m e r s o o i e n : Boosteren, Vakeren,
Vameren; Delwijnen: Keilder; Driel: Bussemer, Schiemerik; Game
ren: Romeinder; Hedel: Valderen; Kerkwijk: den Donkeren, den
Duiser, Kulder; Zaltbommel: Keurpenaar.
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O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . B e m m e l : Dijkenaar, Diekelder; Eist: Brederik, Weideren; Gent: Kelder; Hemmen: Schebbelder; Indoornik: Schebbelder; Lienden: Balveren; Ochten: Bikkelder;
Wolferen: Wolf eren.
14.

LIJST VAN NIET BESPROKEN, BELANGWEKKENDE NAMEN:

B o m m e l e r w a a r d . A a l s t : Achter ebbe, Botskamp, Ketel,
Mazenbode, Posten, Riemers, Slootkolen, Tek, Vijze; Ammersooien:
Aamkes, Disschit, Dreg, Heust, Mezen, Piek, Schrees, Smakaas,
Stelt, Uilenkoten; Brachem: Borsten, Houlakker, Ketel; Delwijnen:
Kaatses, Mouw, Nesten, Pech, Rullekens, S torn, Teeuw; Driel:
Beer, Bergfout, Grinsenberger, Heimen, Kloot, Krep, Melegrut,
Nap, Pampus, Riskoten, Snaaijens, Taks, Vleut, Vlierd, Wolfers,
Wulven; Gameren: Basman, Berouw, Beun, Bodsen, K wake maak,
Heusbäk, Kluit; Hedel: Aanschouw, Autel, Boden, Buis, Dieprijk,
Driegen, Duil, Kakelkamp, Klooten, Kor, Ongewelden, Vianen, Vroland; Kerkwijk: Beddelakens, Heuvelvaard; Nieuwaal: Biskamp,
Dolland, Epen, Kwakernaak. Zakken, Zijden; Rossum: Aarkeland,
Bergkoten, Demhoek, Gulike, Plak, Snaaijen, Splinter, Stoksel; Zaltbommel: Brede Plak, Graat, Ketel, Stelt, Trip; Zuilichem: Buil,
Flodderak, Mazenbodem, Stelt, Vorn.
O v e r - e n N e d e r - B e t u w e . A n d e l s t : Brokje, Duffelt,
Klets, Lines; Bemmel: Duit, Eest, Eker, Heinvogel, Hettenscheid,
Huik, Humse, Netser. Plak, Strijdhagen, Viele; Dodewaard: Eenman,
Kuiskens, Masonweide, Ruman, Stug, Vreumkes; Doornenburg:
Koor, Moezel; Driel: Aanval, Breeken, Schrauweide, Wirrel; Echteld: Brei, Hofdooi; Ek: Brakel, Hoof, Klos; Eist: Bremerton, Grip,
Helster, Krikdillen, Krümmel, Lappen, Legt, Logt, Meges, Paddemais, Piezel, Plak, Schrauwendaal, Varkop; Gent: Blaastoet, Booge,
Hos, Middeentmmp, Raait, Schrauwe morgen, Striepen, Vaatjes;
Hemmen: Wuust; Herveld: Gek voort, Heimen; Heteren: Beversgol,
Dumt, Epen, Haantjes, Harke, Hoge west, Inschiet, Lever, Mep,
Reumer, Riem, Riesels, Zijkerts; Hien: Hoezei, Stampen; Homoet:
Muskushouw, Welf houten; Huissen: Haal, Valom; Indoornik:
Schrauwe wei; Ingen: Alewijk, Brei, Gang, Winkel; Kesteren:
Drucht, Haken, Kuip, Meezen, Peel, Pielepompen, Spees; Lakemond:
Maan; Lent: Hutte, Piepenben, Schrauwmolde, Soes, Spenders,
Stelt, Vlieren; Lienden: Binnen Keteltje, Lap; Loenen: Doorn, Hulk,
Schrauwe wei; Maurik: Brakel, Fluit, Gravenmol, Heui, Homoet, Kei,
Lodders, Plak, Roeters, Steurtje, Wikkes; Ochten: Anker, Hoge
Potten, Oplaag, Roordamp, Roosdomp; Ommeren: Bikkels, Brei,
Diskempje, Drosse, Haverschoor, Stegem, Steile, Weibret; Opheusden: Boeg, Brulland; Randwijk: Breier, Reuvel, Zeven verig; Val
burg: Bezoer, Grijn, Herkorf, Lilloor, Rispel, Schrauweide; IJzendoornx Aalsum, Pottem; Zetten: Overkruk, Taart, Vlot, Wanzaaien;
Zoelen: Treeft.
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Wijer te Leuven, die zo vriendelijk was het manuscript critisch door
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J. Hoeksema, dr P. J. R. Modderman en H. C. van Schaik voor
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SUMMARY

Introduction, The Soil Survey Institute collected the living
place-names in the river clay area of the province of Guelders,
especially in the Over- and Neder-Betuwe (between the Rhine and
the Waal), and the Bommelerwaard (between the Waal and the
Meuse).
The work was done in connection with soil survey and an
archaeological inventorizing. The names have been classified in
groups, which follow here. Many names show a difference between
the Betuwe and the Bommelerwaard. The latter belonging more to
the Brabant family.
1. woerd — waard. Woerd is a slight elevation, natural or arti
ficial, which is often, but not always, used for habitation. Waard is
a piece of land on the outside of the riverdike, though by diversion
of the dike it has somenetimes got on the inside.
2. Names of arable land. Eng and ing ( = complex of arable
land) are connected with habitation in about the 4th—7th century.
Akker, also a complex of arable land ( in this sense also used in
Brabant) occurs in the Bommelerwaard, but proved to be somewhat
younger, Bouwing. Many names with the suffix ing occur.
3. Grasland names. Beemd numerous in the Bommelerwaard^
rare in the Betuwe. Meet or maat just the opposite.
Weide numerous everywhere. Bulk is characteristic for the
Bomimelerwaard but rare in the Betuwe, Dries just the opposite*
Names with the part uwe or ooi often occur (Betuwe, Veluwe).
Gemeente, meent, hengmeng mean communal meadows or relics
of it. Schaar,
4. Names of horticultural soils. The common name for orchards
is bongerd (Betuwe) or bogerd (Bommelerwaard), further gaard,
tuin, beet, vergt.
5. Names for wood or forest. In the described country nearly
all the woodland is willow coppice (and some poplars and alders).
In the Betuwe the coppice is called pas, in the Bommelerwaard dammen. Griend ( = willow coppice) and rijs occur too. Loo is a some
what higher spot with natural wood growth, Zaar was once an open
spot in the woodland. Woud ( = wood, forest) is not frequent here.
Rot, raai, rooi remind us of the cutting down of the wood.
Weerd, mosterd, peut too are connected with wood.
Haar is a plot with natural growth of willows, poplars etc.
(abandoned cultivated land getting a grass cover is called dries, if
getting natural willow shrubs it is called a haar).
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6. Names of houses and other buildings.

Hof very numerous; sometimes means court (= curtis), Hoge
hof (High Court) and Lage hof (Low court) remind us perhaps of
the high and low jurisdiction. But in this area hof is also the common
name for a farm.
Huis (= house), burg, steen, heim, kamer, toren ( = tower),
poort ( = gate), kasteel and slot (= castle), singel (= moat), haag
( = hedge), klooster { = cloister), daal, all call to mind important
buildings.
Spijker, bouwing, hofstede (= farmstead), boerderij (= farm),
werf, indicate simpler buildings.
7. Landscape names. Broek is a low area with insufficient drai
nage. Veld has a somewhat sloping surface and by that has a natural
drainage. Meer, laak, riet ( = reed) are always parts of old river
beds. Del is a dug out plot (often dug out for heightening the habi
tation mound, or restoring a dike).
Wiel, waai, kolk, braak are little, deep pools caused by dike
breaches ( = scourhole).
Gat, put, kuil, poel, are all depressions or artificial pits. Heuvel
( = hill is not always used for a high spot, especially not the broek'
heuvel.
Hucht, heuch, hoog, hul, pol, horst are local names for hill.
Start ( = tail ), ham, oord, krang {names indicating situation
and shape).
8. Names indicating the soil type.
Zand ( = sand), grint (= gravel), leem (= loam), veen
( — peat).
9. Names of hydrographie meaning.
Sluis and zijl ( = sluice), doos, spijk, kostverloren.
10. Plot names. Very common are land, kamp (in the Bommelerwaard 15 % of all the names) and stuk (especially in the Betuwe).
Blak, schot, slag, leut are greater units.
Hoeve, gard, roede, hont, morgen, bunder are old square mea
sures.
11. Names relating old jurisdiction, institutions a.s.o.
Leen ( = loan), tiend (= tenth), gasthuis ( — hospice), kloos
ter (= cloister), gilde (= guild), galg (= gallows).
12. Miscellaneous. Hekkenkamp, klaphek (hek = fence), draai
boom, schutter, schutkooi.
13. Special suffixes.
-ik, -erd, -aard, -erd, -aar, -er, -eren, -erik.
14. Some other, not discussed names.
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BESCHRIJVING VAN EEN BODEMKUNDIGE
EXCURSIE NAAR DIDAM
door Dr Ir F. W. G. Pijls

1.

Inleiding

De diepere ondergrond van de gemeente Didam wordt ge
vormd door zeer grove, grindhoudende tot grindrijke zanden. De
bovenste 2 tot 7 m van ongeveer 70 % van het grondgebied be
staan uit zand. Geologisch behoort dit zand tot het laagterras II 8
van de Geologische kaart van Nederland (blad 40 Arnhem, kwart
bladen II en IV). De laatste jaren is dit zand meer bekend als
dekzand. Over de afzetting en de eigenschappen van dekzanden
in het algemeen kan worden verwezen naar het rapport over de
Bodemkartering van Didam (Pijls, 1948). Ook de dekzanden in
Didam vertonen enkele van de typische, voor deze zanden in de
literatuur vermelde kenmerken, te weten de granulaire samen
stelling, het golvend relief van het oppervlak van het gebied waar
ze voorkomen en het voorkomen van kryoturbate verschijnselen.
Het gebied van de zandgronden wordt in het Zuiden en Noor
den omzoomd door rivierkleigronden, die gerekend moeten wor
den tot komkleigronden. De dekzanden duiken geleidelijk weg
onder de komkleigronden. Hierdoor en doordat het oppervlak der
dekzanden ook onder de klei zijn typisch relief heeft behouden, is
de laag komklei plaatselijk zeer dun. Hier en daar steken zelfs
eilanden van zand, dat zeer licht gemengd is met klei, boven de
klei uit. De grond van deze eilanden en die in het overgangsgebied
van de zandgronden naar de komkleigronden, die ook licht ge
mengd is met klei, is als gebroken grond beschreven.
In het dekzandgebied zijn twee landschappen onderscheiden,
die nogal van elkaar verschillen. Het ene is dat van het eeuwen
oude bouw- en grasland en is genoemd het landschap van het oude
gemengde bedrijf. Het andere is het landschap van de jonge ont
ginningen.
Het landschap van het oude gemengde bedrijf komt voor in
het westelijk deel van het gebied van de zandgronden en vormt
daar ongeveer 2/g deel van. Het bouwland heeft zijn kenmerken
gekregen als gevolg van het zeer oude gemengde landbouw- en
veeteeltbedrijf. De mest, nodig voor de akkerbouw, was stalmest,
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•waarvan een belangrijk deel werd gevormd door bosstrooisel en
bosplaggen, die in de potstallen werden gestrooid. Doordat er
maar weinig hei voorkwam in Didam werden zo goed als geen
heiplaggen gebruikt. Zwarte eng- of esgronden, zoals die in andere
zandstreken van ons land voorkomen, worden in Didam niet aan
getroffen. Hier zijn de oude bouwlanden roodbruin van kleur. Be
halve met bosstrooiselmest werd het bouwland ook met kleigrasplaggen bemest. Hieraan danken de meeste oude zandbouwlandgronden het hoger kleigehalte van de bovenste decimeters van hun
profiel in vergelijking met het daaronder voorkomende zand.
Historisch-landbouwkundig vormen de oude zandbouwlandgronden van Didam één geheel met de gebroken gronden en komkleigronden. De twee laatst genoemde waren veelal als weiland
in gebruik. De oudste boerderijen van Didam worden aangetroffen
op de overgang van de oude zandgronden naar de gebroken gron
den en komkleigronden. De gebroken gronden op de bovenge
noemde opduikingen zijn als bouwland in gebruik.
Het landschap van de jonge ontginningen vormt het ooste
lijk deel van het gebied der zandgronden en is van ouds bos ge
weest. Dit bos heeft, blijkens de vele archiefstukken, die er over
aanwezig zijn, o.a. in het archief van Huize Bergh te 's-HeerenBerg, een zeer bewogen geschiedenis doorgemaakt. In de 19e eeuw
werd hier de eikenhakhout-cultuur beoefend, waartoe, in verband
met de hoge grondwaterstand de grond op dammen met daar
tussen greppels was gelegd. Behalve bos heeft in dit gebied in
vroeger tijden op sommige plekken ook hei gegroeid. Op deze oude
heiplekken en ook op de hoogste zandkoppen groeide het eiken
hakhout slecht. Hier werden dan tussen de eikenhakhoutstruiken,
dennen geplant, die het eikenhakhout verstikten. Vanaf de laatste
eeuwswisseling is dit gebied ontgonnen tot landbouwgrond. Behalve
zandgronden worden in het gebied van de jonge ontginningen ook
lemige gronden aangetroffen. De laatste bevatten iets meer afslibbare delen en zijn een weinig fijner dan de eigenlijke zandgronden.
De ontwateringstoestand van de Didamse gronden was van
ouds slecht en is mede tengevolge van genoemde ontginningen in
geheel Didam nog verslechterd. De gebroken gronden, de kom
kleigronden, de lemige gronden en ook veel laag gelegen zand
gronden hebben overlast van water.
De grote invloed van het grondwater op de bodemgesteldheid
van Didam blijkt o.m. uit de afzettingen van ferrihydroxyde, meer
bekend onder de naam van oker, in de lagere gronden. Deze okerlagen worden in alle laag gelegen gronden aangetroffen in banen,
die soms over afstanden van honderden meters zijn te vervolgen.
Plaatselijk komen boven de okerlagen mangaanconcreties voor,
terwijl onder de okerlagen koolzure kalkafzettingen kunnen op
treden.
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2.

Indeling der in Dtdam voorkomende gronden
LANDSCHAP VAN HET OUDE GEMENGDE BEDRIJF

Zandgronden (Ze, Zw)
Zei
Zeer droge, oude, roodbruine zand-bouwlandgrond; min
der dan 50 cm roodbruine teeltgrond, op los geelgrijs tot
zilvergrijs zand; in de ondergrond gebrodelde lemige laag
jes, waaronder plaatselijk kalkrijk zand.
Ze2
Droge, oude, roodbruine zand-bouw:landgrond; idem als
Zei, dóch meer dan 50 cm, maar minder dan 100 cm rood
bruine teeltgrond.
Ze3
Dikke, enigszins vochthoudende, roodbruine zand-bouwlandgrond; idem als Zei, doch meer dan 100 cm rood
bruine teeltgrond.
Ze4
Vochthoudende, oude, roodbruine zand-bouwlandgrond;
grijs roodbruine teeltgrond op geelgrijs tot zilvergrijs zand
en grondwaterafzettingen tussen 100 cm en 130 cm.
Ze5
Zeer vochthoudende, oude, roodbruine zand-bouwlandgrond; idem als Ze4, maar met grondwaterafzettingen tus
sen 50—100 cm; plaatselijk oud bodemprofiel in de onder
grond.
Zwl
Natte, oude zand-graslandgrond; grondwaterafzettingen
tussen 10 en 50 cm.
Zw2 Zeer natte, oude zand-graslandgrond; grondwaterafzet
tingen tot in de zode.
Gebroken gronden (gZ)
gZl
Zeer vochtige, gebroken grönd; ongeveer 50 cm kleihoudend zand op al of niet verspoeld laagterraszand; plaatselijk
„lemige" laagjes in de ondergrond; grondwaterafzettingen
tussen 50 en 100 cm diepte.
gZ2
Natte, gebroken grond; idem als type gZl, doch iets meer
kleihoudend en grondwaterafzettingen tussen 10 en 50 cm.
gZ3
Zeer natte gebroken grond; idem als gZl, doch grondwaterafzettingen tot in de zode.
Koirikleigmnden (Rk)
Rkzl Dunne komkleigrond op zandige ondergrond; minder dan
50 cm kalkloze, taaie, gereduceerde klei, met iets fijnzandhoudende, bruingrijze bovengrond, afkomstig van overslag;
grondwiaterafzettingen tot in de zodè; ondergrond is 10~20 cm kleihoudend zand op los, grof, plaatselijk fijn zand.
Rkz2 Komkleigrond op zandige ondergrond; idem als Rkzl, doch
zandige overgang dieper dan 50 cm, echter niet dieper dan
100 cm, zeer plaatselijk veenlaagjes van 10—20 cm dikte
in de ondergrond.
Rkk
Komklei; idem als Rkzl, doch zandige overgang dieper dan
100 cm; meestal veenlaagjes in de ondergrond, zeer plaat
selijk veenlaag van enkele meters dikte in de ondergrond.
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LANDSCHAP VAN DE JONGE ONTGINNINGEN

Zandgronden (Zob, Zoh)
Zobl Uiterst droge, dunne bos-ontginningsgrond; minder dan 50
cm omgewerkte teeltgrond van los zand op los, geelgrijs
tot wit zand; plaatselijk lemige laagjes in de ondergrond.
Zob2 Uiterst droge, dikke bos-ontginningsgrond; idem als type
Zobl, maar meer dan 50 cm teeltgrond.
Zob3 Zeer droge bos-ontginningsgrond van los zand; grond
waterafzettingen tussen 100 en 130 cm, plaatselijk lemige
laagjes in de ondergrond.
Zob4 Droge bos-ontginningsgrond; idem als type Zob3, maar
grondwaterafzettingen tussen 50 en 100 cm.
Zob5 Vochthoudende bos-ontginningsgrond van samenhangend
zand; grondwaterafzettingen tussen 10 en 50 cm. Plaat
selijk ontstaan door laten zakken van Zob3 of Zob4.
Zoh
Vochthoudende hei-ontginningsgrond, al of niet met tus
senstadium van bos; sterk verwerkte, zwarte grond met
plaatselijk gebroken oerlaag; al of niet opgehoogd met
lichter gekleurde grond.
Zoh6 Zeer natte bos-ontginningsgrond; lage zandgrond met
grondwaterafzettingen tot in de zode.
Lemige gronden (IZob)
lZobl Natte, lemige bos-ontginningsgrond; grondwaterafzettin
gen tussen 10 en 50 cm, plaatselijk kalk in de ondergrond.
lZob2 Zeer natte, lemige bos-ontginningsgrond; idem als lZobl,
maar grondwaterafzettingen tot in de zode.
Bijzondere aanduidingen
Bodemtypen met oker (~~0 en —00)
Landschap van het oude gemengd bedrijf
Zeer vochthouden
de, oude roodbruine
zand-bouwlandgrond
Zeer natte, oude
zand-graslandgrond
Zeer natte, gebro
ken grond
Zeer natte, gebro
ken grond
Dunne komkleigrond op zandige
ondergrond
Komkleigrond op
zandige ondergrond

Ze5 met oker dieper dan 50 cm

Ze5°

50 cm

Zw2°

50 cm

gZ3°

Zw2

,,

gZ3

gZ3 met oker ondieper dan 50 cm

gZ3°°

„

,

50 cm Rkzl°

Rkz2 „

„

50 cm Rkz2°

Rkzl
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Landschap van de jonge ontginningen
Zeer natte bosontZob6 met oker dieper dan 50 cm Zob6c
ginningsgrond
Zeer natte lemige
bosontginningslZob2 ,,
,,
,,
„ 50 cm lZob2°
grond
Bodemtypen met veen (—v)
Komklei Rkk met venige ondergrond Rkkv.
3.

Excursie

Bij de excursie naar Didam op 16 en 17 September j.l. werden
de plaatsen bezocht, die op bijgaande kaart genummerd zijn van
1 t/m 9.
EXCURSIEKAART VAN DE GEM. DIDAM

1. Profiel Greffelkamp
Dit is een ontsluiting in dekzand. Hierin werden vooral gede-
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monstreerd de kryoturbate verschijnselen, die hun oorzaak vin
den in het periglaciale klimaat van de Würmtijd, dat hier zijn
invloed heeft doen gelden.
De kryoturbatie uit zich hier in het sterk golvend verloop van
een leverkleurige, roodbruine, lemige laag. Deze lemige laag,
die kalkloos is, ligt plaatselijk op grijs, kalkrijk zand. De over
gang van kalkloos naar kalkrijk materiaal is messcherp.
Verder was hier te zien de typische opeenvolging van de ver
schillende horizonten, die voorkomt in alle hoger gelegen oude'
zandbouwlanden in Didam. Deze horizonten zijn van boven
naar beneden de volgende:
donkerbruine bouwvoor
roodbruin zand
geelgrijs zand
zilvergrijs zand
gebrodelde, lemige zandlagen
kalkrijk zand.
Het roodbruine zand dankt zijn kleur en enkele andere eigen
schappen aan de bemesting met bosstrooiselmest. Voor de hoger
gelegen en drogere bouwlanden is de diepte, waarop het rood
bruine zand overgaat in geelgrijs zand, belangrijk. Hoe ondieper
deze overgang, hoe droger de grond.
Deèe overgang kan zo ondiep voorkomen, dat zelfs een gewas
als rogge aan droogte lijdt.
Tenslotte werd in het profiel Greffelkamp gewezen op het be
dolven bodemprofiel. Dit profiel, dat in het Jong Atlanticum nog
begroeid was met bos, is na de ontbossing bedolven onder van
de hoger gelegen terreinen in de omgeving afgespoeld zand.
2. Bouwland van de heer Smeenk, O veren k
Hier werden 3 profielen bekeken in droge, oude, roodbruine
zandbouwlandgrond, nl. Ze2 langs de weg, Zei midden op het
perceel en Ze3 in de Noord-West hoek van het perceel. Dit
perceel ligt op een west-oost lopende rug in het terrein. Ten
zuiden van deze rug komt een laagte voor en ten zuiden daar
van weer een west-oost verlopende rug.
In Ze2 zat hier de overgang van roodbruin naar geelgrijs zand
op ongeveer 70 cm diepte, in Zei op 30 cm en in Ze3 veel dieper
dan 1 m. In de afgelopen zomer heeft op dit perceel haver
gestaan. Op de Zei plek stond dit gewas duidelijk slechter dan
in de omgeving.
Op één van de excursie-dagen ontspon zich hier een discussie
over de verbeteringsmogelijkheden van de Zei en Ze2. Mis
schien is verbetering te krijgen door onder de Zei en eventueel
Ze2 geelgrijs zand weg te halen, zodat het oppervlak lager komt
te liggen. In verband hiermee werd er op gewezen, dat in Didam
geconstateerd is kunnen worden, dat door de boeren van b.v.
Ze3 een Zei is gemaakt, doordat men om een of andere reden
roodbruin zand in plaats van geelgrijs zand heeft weggegraven.
19
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3. Bouwland van de Heer Smeenk, Overenk, ten Noorden van
de weg.
Hier was een profiel gegraven in een Ze5. Dit perceel ligt tegen
een helling van de rug, waarop de Zei, 2 en 3 voorkomen. De
Ze5 bleek duidelijk vochtiger te zijn dan de genoemde Zei, Ze2
en Ze3. In Ze5 komt hier de gleyhorizont voor op een diepte
van ongeveer 70 cm.
4. Weiland van de Heer Peters, Vrieswijk
Hier werd allereerst een profiel bekeken in gebroken grond, op
de overgang van de zand- naar de komkleigronden. Het profiel,
een gZ3, bestaat uit ongeveer 50 cm kleihoudend zand op zand.
De roestvlekken, dus de gleyverschijnselen, komen hier voor tot
in de bovenste 10 cm van het profiel. Verder komt hier op een
diepte van ongeveer 65 cm een okerlaag ter dikte van ongeveer
35 cm voor, die met een scherpe grens overgaat in blauwgrijs
zand.
Naar het noorden wordt de gebroken grond zwaarder, om ten
slotte over te gaan in een dunne laag komkleigrond. Naarmate
de laag komklei dikker wordt, blijkt de grasmat slechter te zijn.
In een. profielkuil kon de slechte structuur van de komklei ge
demonstreerd worden. Boven in het profiel zijn de kluitjes tame
lijk hoekig en klein, naar beneden toe worden de aggregaten
grover en hoekiger. De kleur van de komklei verandert naar
beneden toe van grijsbruin in grijs tot blauwgrijs.
5. Bouwland ten Noorden van het weiland van Peters, Vrieswijk
Dit bouwland is gelegen op een opduiking van gebroken grond
te midden van komkleigronden. De ligging van dit perceel is
duidelijk hoger dan de omgeving. Het profiel bestaat uit een
laag van ongeveer 50 cm dikte behoorlijk kleihoudend zand, op
zand. De gleyhorizont komt hier voor op ongeveer 50 cm diepte.
Het is dus een gZ2. Dit is de beste bouwlandgrond van Didam.
Hier worden dan ook o.a. tarwe en suikerbieten op verbouwd.
In 1947 stond hier rogge op van ongeveer 2 m hoogte.

6. Bouwland van de Heer Klein Heerenbrink, Bosslag.
In een gedeelte van dit perceel komen de okerafzettingen voor
tot in de bovengrond. Deze grond wordt door de praktijk rood
grond genoemd.
In een bosje naast dit perceel is een plek, waar loess voorkomt
in de ondergrond.
7. Bouwland van de Heer Lenting te Holthuizen, ten Westen van
de boerderij.
Dit perceel is gelegen in het landschap van de jonge ontgin
ningen. Er is van bekend, dat er voor de ontginning tot bouw
land dennen op hebben gestaan. Onder de bouwvöor, ter dikte
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van ongeveer 25 cm, die zich sinds de ontginning heeft ge
vormd, is nog iets te zien van het okerkleurig wortelprofiel van
de dennen. Verder komt in de bouwvoor een weinig loodzand
voor. De gleyhorizont komt voor op een diepte van 80 cm. Het
is dus een Zob4.
8. Bouwland van de Heer Lenting, Holthuizen, ten Oosten van de
boerderij.
Hier is een voorbeeld van een hei-ontginningsgrond en wel
een lage hei-ontginningsgrond. Het profiel bestaat uit een laag
zwarte grond van ongeveer 30 cm dikte, die rust op grijsgebleekt, sterk roestig zand. De overgang tussen beide lagen
is zeer scherp. In de zwarte grond komen ook nog overblijf
selen voor van de pikkerige, zwarte smeerlaag. In een perceel
weiland, vlak bij het bouwland gelegen, komt iets hoger ge
legen hei-ontginningsgrond voor. Hierin wordt op een diepte
van ongeveer 50 cm nog een oerlaag aangetroffen. Door deze
oerlaag is de kwaliteit van de grasmat zeer slecht.
9. Weiland van de Heer Lenting te Holthuizen tegen de Didamse
leigraaf aan.
Dit weiland is gelegen op lemige grond. In vergelijking met
zandgrond bevat deze lemige grond wat meer afslibbare be
standdelen en is het zand wat fijner. De gleyverschijnselen
komen in dit profiel voor tot in de bovengrond. Op een diepte
van ongeveer 60 cm kolmt hier een flinke laag oker voor. Deze
laag is vrij dik. Met de boor van 1.25 m kon de onderkant niet
aangeboord worden. Boven de okerlaag komen vrij grote
zwarte mangaanconcreties voor.
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1.

Inleiding
Onlangs verscheen van mijn hand een uiteenzetting over de
samenhang tussen loess en dekzanden (Vink, 1949). Hierbij werd
in het bijzonder aandacht besteed aan het gebied van de Veluweloess. Van dit gebied werd een overzichtskaart gemaakt, terwijl
twee gedeelten in detail gekarteerd werden. Van deze detailkartering werden twee afzonderlijke kaarten, een geologische detail
kaart en een bodemkundige detailkaart, vervaardigd. Het is de
bedoeling, hier een korte handleiding te geven voor diegenen, die
zelfstandig excursies in dit gebied willen maken. De problemen
van dit gebied zullen slechts kort worden vermeld.
Er zullen een excursie-route en enige markante plaatsen
worden aangegeven. De route is gebaseerd op een ééndaagse
excursie per fiets en te voet. De meeste plaatsen zijn ook per auto
te bereiken. Buiten de verharde wegen levert dit echter wel enige
moeilijkheden op. Als uitrusting voor de excursie wordt aanbevolen:
a) de kaarten 1 tjm IV van het gebied (Geologische Detail
kaart, Overzichtskaart, Bodemkundige Detailkaart, Hoogtelijnenkaart) welke behoren bij het boven bedoelde boek. De
kaarten zijn voor belangstellenden ook afzonderlijk verkrijg
baar bij de Stichting voor Bodemkartering, Postbus 37, Wageningen.
b) de bladen 470 en 471 van de Topografische kaart 1: 25.000
c) een grondboor, lengte ± 1.50 m
d) een spade
,
e) een flesje zoutzuur ± 25 %.
Het laatste kan voor dit gebied facultatief gesteld worden,
aangezien vrij calcium-carbonaat slechts voorkomt in enkele zware
lemen in het Gestuwd Praeglaciaal.
Als normale aanvangstijd en beginpunt van de excursie zijn
gerekend negen uur 's morgens aan de straatweg in het Centrum
van Velp (halte Velp van de busdienst der Gelderse Tramwegen).
Gerekend wordt, dat de excursie eindigt omstreeks half zes 's mid
dags aan de straatweg in de Steeg.
2.
a.

Korte Beschrijjving van het Gebied

Geologie
De Veluweloess wordt door Staring (1860) beschreven als
„Zavelgrond". Hij beschouwt deze als een afzetting die door ver
wering en afspoeling van de heuvels is ontstaan. Later is men deze
afzetting als een loess gaan beschouwen (Faber, 1946).
Florschütz (1947) vat de Veluweloess en de loess van Groesbeek samen als „Gelderse loess". Op de kleine Geologische Over
zichtskaart van Nederland (Geol. Stichting,1948) worden deze
afzettingen als „lössoiden" aangegeven. In mijn bovengenoemde
publicatie (Vink, 1949) heb ik aan de hand van veldonderzoek en
korrelgrootte-analyses aangetoond, dat in dit gebied echte loess
aanwezig is.
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Deze echte loess komt slechts in een gedeelte van het gebied
voor, zoals uit kaart II blijkt. Voor de rest gaat zij over in een
zeer fijn dekzand. In deze zeer geleidelijke overgang ligt een van
de beste bewijzen, dat de loess en de dekzanden tot dezelfde for
matie behoren.
De dekzanden, die door Staring ,,Zanddiluvium" genoemd
worden (Staring, 1860 en 1889), zijn later herontdekt door Oosting (1936). Ook van Baren (1934), Crommelin (1938), Edelman
(1947) en Florschütz (1938) wezen op het bestaan van deze for
matie. Zij is een van de meest markante voorbeelden van de
invloed van het periglaciale klimaat, dat hier te lande in de laatste
(Würm-) Ijstijd heerste. De loess en de dekzanden zijn niveoaeolisch afgezet (van Straelen, 1947). Hieronder verstaat men de
afzetting door de wind in het toendraklimaat. Tesamen met de
zand- en stofkorrels kwam sneeuw tot afzetting. Deze sneeuw had
op verschillende wijzen invloed op de aard van de afzetting, zoals
ik elders heb beschreven (Vink, 1949).
Een ander belangrijk facet van het periglaciale klimaat is de
kryoturbatie, die o.a. door Edelman, Florschütz en Jeswiet (1936)
is beschreven. Ook deze is in het Veluwegebied waar te nemen.
Hiermede gaat menging van het loess-zand-dek met de ondergrond
gepaard.
Na deze inleiding zal thans overgegaan worden tot een be
spreking van het gebied aan de hand van de kaarten.
De gronden van de kaarten I en II kunnen als volgt gekarak
teriseerd worden.
Kaart I. Geologische Detailkaart van „Middachten" en „Beek
huizen"
Landschap ,,Loess en Dekzand"
Dit landschap omvat het grootste deel van het gekarteerde
gebied. Het is het eigenlijke „Veluweloess" landschap.
Hoofdtype A., ,,Loess"
Tot dit type behoren de profielen waarbij het dek uitsluitend
uit loess is opgebouwd. Slechts kleine zandlensjes komen hierin op
enkele plaatsen voor. Het dek wordt aan de onderkant steeds iets
grover. Hier ligt ook meestal een dun grindbankje, het zogenaamde
„desert pavement", dat karakteristiek is voor een windafzetting.
Type Al.
De dikste loesslaag (meer dan 2 meter, op enkele plaatsen tot
4 meter dik) komt in de dalbodems voor.
Type A 2
De dikte van 1,25 tot 2 meter is regel bij de loesslaag in de
kleine dalen en op de onderste helft van de hellingen.
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Type A 3
Een loesslaag, dunner dan 1,25 meter komt als regel voor op
de bovenste delen van de hellingen en op enkele zadels in de
heuvelruggen. Aan de onderkant komt vaak een zeer zware grindbank voor als gevolg van de grindrijkdom van de heuveltoppen,
die als erosieresten van het Gestuwd Praeglaciaal zijn overge
bleven.
Type A 4
Loess met bijmenging van praeglaciaal zand ligt op de steilste
hellingen en tegen de toppen. Het is een product van de kryoturbatie die hierboven reeds genoemd werd.
Hoofdtype B. „Overgangstypen"
Deze typen vormen de overgang van de loess naar het fijne
dekzand.
Type B 1
De loess gaat in het profiel naar onderen geleidelijk over in
zeer fijn zand. Dit fijne zand ligt op het Gestuwd Praeglaciaal.
Hiertussen ligt meestal, evenals bij de loess, een grindlaagje.
Type B 2
Op sommige plaatsen bestaat het dek uit materiaal dat wat
betreft de korrelgrootte juist ligt tussen loess en fijn zand. Dit
materiaal is „Overgangsmateriaal" genoemd.
Hoofdtype C. „Fijn zand"
Het grofste materiaal in liet dek is een zeer fijn zand. Het is
de fijnste variatie van het dekzand. Deze wordt ook elders in de
dekzandgebieden, aangetroffen. De profielen waarbij het dek uit
dit materiaal bestaat worden tot het hoofdtype C gerekend.
Dit hoofdtype komt ook voor in dalen, waarvan de hellingen
met type B 1 bedekt zijn. In dat geval ligt het in de dalbodem. De
oorzaak hiervan is het optreden van geulenerosie van de afzetting
van het dek. Dit is in de vorm van het dal zeer goed waar te
nemen. Het zand van hoofdtype C is steeds zeer stofrijk. Het
onderscheid tussen dit zand en de loess vergt nauwkeurige waar
neming.
Type C 1
Het dek bestaat geheel uit een laag fijn zand, die dikker is
dan 1 meter.
Type C 2
De laag fijn zand is dunner dan 1 meter.
Type C 3
Het fijne zand van het dek is gemengd met zand van het
Gestuwd Praeglaciaal. Dit is gedeeltelijk een gevolg van plaatse
lijke solifluctie (zie het type A 4). Er komen echter ook dalen
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voor, waarbij het dek op de hellingen uit zuiver fijn zand bestaat,
terwijl het type C 3 in de dalbodem ligt. Hier is het dek door de
bovengenoemde geulerosie zo dun geworden, dat het naderhand
door grondbewerking geheel met de ondergrond vermengd is. Ook
kan vermenging tijdens de erosie opgetreden zijn.
Onder de typen Cl en C 2 komt meestal het grindlaagje, dat
hierboven als „desert pavement" werd aangeduid, voor. Onder
type C 3 is dit een uitzondering.
Hoofdtype D. Gestuwd Praeglaciaal
De toppen van het Gestuwd Praeglaciaal zijn onbedekt:
meestal komt hier matig grof, grindhoudend, zand voor. Op Beek
huizen komt hier en daar zeer fijn zand in het Gestuwd Prae
glaciaal voor. Dit is in het veld moeilijk van het dekzand te onder
scheiden. Zowel uit de kartering als uit de analyses blijkt echter
het verschil. Slechts aan de randen is nog enige vermenging met
materiaal van het dek waar te nemen. Zodoende zijn hier de vol
gende twee typen onderscheiden:
Type Dl — praeglaciaal zand met bijmenging van loess.
Type D 2 — onbedekt Gestuwd Praeglaciaal
Landschap „Lage Gronden"
Dit landschap vormt de overgang van het Veluweloessgebied
naar het IJsseldal. Het is slechts over een smalle strook, op Middachten, in detail gekarteerd.
Aan de voet van de Veluwe gaat de loess weer over in fijn
dekzand. Dit dekzand breekt af tegen de rivierafzettingen. Op de
grens treedt een zóne op, waar het dekzand is vermengd met
rivierleem (voor deze term zie: Edelman, 1948). Op enkele plaat
sen ligt de zuivere rivierleem op het dekzand. Even verder wordt
deze leem bedekt door veen. Aangezien het onderste veen op het
eind van de Laatste (Würm-) Ijstijd gevormd is, kan de loess
dus niet later afgezet zijn. Uit de onderzoekingen van Maarleveld
(1949) is bekend, dat de dalen, waarin de loess is afgezet, na het
Riss-Würm-Interglaciaal (de Eemtijd) gevormd zijn. Daarmee is
de Veluweloess dus gedateerd als een afzetting uit het Würmglaciaal.
Op de Geologische Detailkaart zijn de volgende typen in het
landschap „Lage Gronden" onderscheiden:
El — fijn zanddek,
E 2— mengsel van dekzand en fluviatiel Laagterrasmateriaal
( = rivierleem ),
E 3 — venig materiaal op fluviatiel Laagterras (= rivierleem),
E 4 — holocene klei op veen.
Kaart II, Overzichtskaart van het Gebied der Veluweloess.
Op deze kaart wordt een beeld gegeven van de verspreiding
van loess, fijn dekzand en de overgangstypen tussen deze beide.
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Tevens is op deze kaart het grondgebruik aangegeven. Bijzondere
aaftdächt verdient het feit, dat de oude landgoederen met grote
beukenbossen (Valkenberg, Rhederoord en Middachten) in het
areaal van de loess gelegen zijn. In verband met de kleine schaal
(1:25.000) zijn de omgrenzingen van de gebieden hier meer glo
baal aangegeven dan op de detailkaarten het geval is.
Legenda:
A — loess
Hier komt alleen het hoofdtype A voor.
ß •— overgangen tussen loess en fijn dekzand
Dit is het gebied waar de overgangstypen (hoofdtype B)
voorkomen. Daarnaast komen plaatselijk ook dekzanden (hoofd
type C) en enkele zuivere loessprofielen (hoofdtype A) voor.
C — fijn dekzand
Hier komt alleen het hoofdtype C voor.
D — Gestuurd Praeglaciaal zander deklaag
Dit zijn de heuvelruggen, waarop zoals hierboven reeds werd
vermeld, het loess-zanddek ontbreekt.
S — Glaciaal, bedekt door stuifzanden
Dit legendapunt omvat het hoogste gedeelte van de stuw
wallen, waarop vele stuifzanden voorkomen. Het is voorshands
niet te zeggen of deze stuifzanden uit materiaal van het Gestuwd
Praeglaciaal of uit omgewerkt dekzand zijn gevormd.
De — Recente erosiedalen van beperkte omvang, bodem prae
glaciaal
Dit zijn een tweetal dalen, die door watererosie in de deklaag
ontstaan zijn en waarbij de bodem door het Gestuwd Praeglaciaal
gevormd wordt. De invloed van de mens heeft hiertoe in belang
rijke mate bijgedragen (Moerman, 1934).
R •— Rivierafzettingen en veen
Hiermede worden alle rivierafzettingen en het veen, dat in
dit g e b i e d v o o r k o m t , g e r e k e n d ( z i e d e b e s c h r i j v i n g v a n k a a r t I ) .
b.

Bodemkunde
De geologie van de bovenste lagen speelt een belangrijke rol
in de bodemkunde. De kleinere verschillen, die op kaart I in beeld
zijn gebracht, zijn echter niet alle van voldoende belang om op de
bodemkaart te worden opgenomen. Daarenboven zijn er andere
factoren, die invloed uitoefenen op de productie van een gewas..
Daarom werd besloten om in verband met de zeer gedetailleerde
opname van dit gebied twee afzonderlijke kaarten te publiceren.
Als belangrijke bodemkundige factoren, die naast de geolo
gische gesteldheid een rol spelen, kunnen worden genoemd:
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a)
b)
c)

de invloed van de vegetatie op het bodemprofiel;
de invloed van het water op het profiel;
de invloed van de mens op het bodemprofiel.

De vegetatie oefent invloed op het bodemprofiel uit door
productie van organische stof. Zowel de vertering van het strooisel
als van de afgestorven wortels speelt daarbij een rol (Oosting,
1936). Het vegetatieprofiel is in het gebied van de Veluweloess
vrijwel uniform. Het werd daarom niet op de kaart aangegeven.
Wel werd op de kaart de grens van de verschillende vormen van
grondgebruik: bouwland, weiland, bos en heide aangeduid, aan
gezien de productie van organische stof bij deze drie categorieën
zeer sterk verschilt.
Het profiel in de loess bestaat in het algemeen uit een laag
strooisel (in het beukenbos slecht verteerd), van 5.—10 cm, daar
onder ± 15 cm humeuze grond, vervolgens een roodbruine laag
van ongeveer 40 cm dikte. Het onderste gedeelte van het profiel
wordt gevormd door een zóne van afwisselend witte en bruine
banden, die geleidelijk overgaan in de eigenlijke geelgrijze loesskleur.
In het dekzand is de bruine kleur lichter dan in de loess. Ook
de banden zijn minder duidelijk ontwikkeld en lijken vaak meer op
fibers.
In de grove zandgronden is onder de zwarte grond een gele
tot roestbruine laag aanwezig. De fibers zijn niet duidelijk ont
wikkeld.
Het vegetatieprofiel werd vroeger (Vink en van Nispen,
1948), als „zakwatergley" beschreven, omdat het voornamelijk
beschouwd wordt als een product van het zakwater, dat humuszuren uit de bovengrond bevat.
De invloed van het water op het profiel uit zich meestal in de
„gleyverschijnselen". Deze worden dan ook in de middelhoge en
lage gronden als indicator voor de diepte van het grondwater ge
bruikt. Daar het Landschap „Loessleem en Dekzand" uit hoge
gronden bestaat, komt deze „grondwatergley" in dit gebied vrijwel
niet voor. Wel'wordt boven de grindlaag, die hierboven als ,,desert
pavement" werd beschreven, meestal een sterk roestkleurige zóne
gevonden, die wijst op het periodiek voorkomen van water boven
deze grindlaag. Het betreft hier dan zijdelings van de heuvels
afvloeiend water.
De invloed van de mens op het profiel uit zich in de sporen
van grondbewerking, die men door het gehele gebied vindt, en in
het voorkomen van zogenaamde ,,oude cultuurgronden" (Oosting
1940). Deze sporen van grondbewerking zijn in het oude beuken
bos tot ongeveer 70 cm diepte terug te vinden. Op deze diepte komt
een ondergewerkte oude zode voor. Bovendien bevat de boven
grond tengevolge van deze grondbewerking vaak enig grof zand en
grind. De oude cultuurgronden zijn op de bodemkaart (kaart III)
afzonderlijk aangegeven. Zij zijn gekenmerkt door een grijsbruine
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kleur, die tot grote diepte, meestal tot 80 cm en soms tot meer dan
150 cm, te onderscheiden is.
Kaart III. Bodemkundige Detailkaart van „Middachten" en „Beek
huizen"
Deze kaart onderscheidt, evenals de geologische, twee land
schappen. Deze worden hier „Loessleem en Dekzand" en ,,Lage
Gronden" genoemd. In bodemkundige zin wordt nl. van „loess
leem" gesproken, waarmee het bodemprofiel bedoeld wordt, dat in
de geologische formatie ,,loess" genoemd is (Doormaal 1945, Edel
man 1948).
Het Landschap „Loessleem en Dekzand" bestaat uit „hoge
gronden", d.w.z. gronden waarop het grondwater te diep ligt voor
de planten. Het Landschap „Lage Gronden" omvat hier zowel de
„middelhoge gronden" als de „lage gronden". Onder de eerste
worden verstaan die gronden waar de planten meestal voldoende
van het grondwater kunnen profiteren. Op de „lage gronden" zijn
de planten steeds in contact met het grondwater en hebben in vele '
gevallen wateroverlast.
Landschap „Loessleem en Dekzand"
Reeks If, hoge loessleemgronden en hoge zware zandgronden
Deze reeks omvat zowel de bodems op de loess als die op het
dekzand. De grond op dit laatste wordt „zware zandgrond" ge
noemd. Hiermee wordt dus bedoeld de grond van het „stofrijk fijn
dekzand". De naam „zware zandgrond" wordt in het algemeen
gebruikt voor humusrijke zandgronden. De enige overeenkomst die
de onderhavige met deze humusrijke gronden hebben is hun water
capaciteit, die hoger is dan op de stofarme en humusarme zand
gronden.
Type la. Vochtige dalloessleemgrond
Deze grond is door zijn ligging en zijn diep loessprofiel vrijwel
het gehele jaar vochtig. Hier komen de oude hoogopgaande eiken
opstanden voor.
Type tb — diepe helling-loessleemgrond
Hier wordt het eigenlijke oude beukenbos gevonden. Waar
schijnlijk is deze grond relatief beter geschikt voor de beuk dan
voor de inlandse eik.
Type le — ondiepe helling-loessleemgrond
Deze grond is in het algemeen ongeveer 80 cm diep en wordt
meestal aan de onderkant afgesloten door een zeer zware grindlaag. Hij is daardoor niet zeer geschikt voor beuken.
Type Ifs — loessleemgrond of zware zandgrond met stijve roestlaag
Op enkele plaatsen zijn de roestkleurige lagen in de grond
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-verdicht tot een stijve laag, die aan een roestbank doet denken..
Die plaatsen, waar deze op minder dan een meter diep in het
profiel aanwezig is, zijn op de kaart aangegeven. Zij behoren tot
•de slechtste gronden van het gekarteerde gebied.
Type fhb — diepe hoge zware zandgrond
De grond heeft een laag fijn dekzand van meer dan 1 meter
•dikte. Hij is minder stofrijk en daardoor droger dan de diepe loesstypen. Waar deze grond in de bodem van een dal voorkomt draagt
hij goede beukenopstanden.
Type fhc .— ondiepe hoge zware zandgrond
Door de geringe dikte van het fijn-zanddek, minder dan 1
meter, is deze grond in het algemeen droog, vooral in die gedeelten,
die hoog op een helling liggen. De grindbank is in deze grond nau
welijks van betekenis.
n —- Een zeer vochtige plek in het dekzand is met het teken
{n) aangegeven.
p — Met het teken (p) wordt een tweetal plaatsen aan
gegeven, wiaar op ongeveer 150 cm diepte bronsgroene fosfaatvlekken voorkomen. Deze plaatsen staan beide in de volksmond
bekend als „Franse Kerkhof".
JReeks z, hoge grove zandgronden
Deze reeks omvat de bodems op het Gestuwd Praeglaciaal.
Behalve hun gehalte aan matig grof of grof zand, maakt ook hun
ligging op de heuveltoppen deze gronden zeer droog.
Type zl —• lemige hoge grove zandgrond zonder grindbank
Door hun gehalte aan stof, een gevolg van menging met loess
of met stofrijk dekzand, is het waterbergend vermogen van deze
gronden nog vrij hoog. Op Beekhuizen komen deze gronden in
sommige dalen voor. Zij dragen daar vrij goed loofhout.
Type zlg — lemige hoge grove zandgrond met grindbank
Dit is een variant van de zl grond, waarin op ongeveer 80 cm
diepte een vrij zware grindbank voorkomt. Deze gronden zijn zeer
slecht voor alle opstanden.
Type zz — losse hoge grove zandgrond
De grond heeft een gering waterbergend vermogen, maar is
daarentegen goed doorlucht. Hij draagt betrekkelijk goede grove
den. Waarschijnlijk heeft vanouds op deze grond naaldhout ge
staan (Vink en van Nispen, 1948).
h — heideprofiel in losse hoge grove zandgrond
Op één plaats in „Beekhuizen" werd een heidepodsol met een
duidelijke loodzandlaag gekarteerd. De B-laag is als een typische
roestbruine zóne aanwezig, maar er is geen roestbank in het profiel.
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Landschap „Lage Gronden"
fm — Middelhoge gronden
Deze omvatten de typen:
Type fmo — middelhoge zware zandgrond
Type fmh — middelhoge zware oude bouwland-zandgrond
Dit zijn de typen waarop het meeste bouwland voorkomt. Zij
komen ongeveer overeen met de typen Zw 1 en Ze 5 van de kaart
van Didam (Pijls, 1948).
vh en rk — lage gronden
Type vh — vochtige humus- en veengrond
Deze grond ligt slechts enkele decimeters boven het grond
water. Het hoogste gedeelte heeft een laag van ongeveer 50 cm
vochtige zwarte humus. Het laagste gedeelte heeft een veenprofieL
Type rk
komkleïgrond
Dit type vormt de overgang naar de rivierafzettingen van het
IJsseldal. Een laag zware kalkarme klei ligt hier op een venige
ondergrond.
Op de lage gronden komt vochtig eikenbos en elzenbroek voor.
3.

Te volgen route (zie fig. 1)
Het beginpunt B is de halte Velp van de busdienst ArnhemDieren (G.T.M.). Het eindpunt E is voor het Postkantoor aan de
straatweg in de Steeg. Bijgaand kaartje geeft met een stippellijn
de route aan. De belangrijkste punten zijn met cijfers aangeduid.
route van B naar (1). Men fietst het dorp Velp in oostelijke
richting uit en slaat langs de beek linksaf in de richting Beekhuizen.
Geleidelijk wordt het stuwwal-complex bestegen. In de dalen ziet
men vrij veel loofhout, op de toppen meer naaldhout. Aan de rech- '
terhand heeft men het dal van de beek (legendapunt De van de
Overzichtskaart).
punt (1) Men heeft de Zijpenberg bereikt en krijgt een uit
zicht over het gebied. Naar het noorden ziet men de stuifzanden
die op het stuwwalcomplex liggen (legendapunt S van de Over
zichtskaart). Naar het zuidoosten ziet men dalen, waarin fijn dekzand en loess afgezet zijn (legendapunten A, B en C van de Over
zichtskaart). De heuvelruggen zijn onbedekt (legendapunt D van
de Overzichtskaart). In de verte ziet men het IJsseldal (legenda
punt R van de Overzichtskaart). In de dalen ziet men de gevolgen
van geulerosie.
route van (1) naar (2). Men rijdt over de rand van het stuw
walcomplex en krijgt een goed gezicht op de dalen. De heide op
de heuveltoppen heeft een andere kleur dan die in de dalen. De
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afwezigheid van de deklaag (die een hoge watercapaciteit heeft)
maakt op de heuveltoppen de groei van Erica onmogelijk, terwijl
ook de Calluna minder weelderig groeit. Bijzonder fraai is dit te
zien in de maand Juli, als de Erica bloeit en de Calluna nog niet.
punt (2) Bij de Posbank heeft men een bijzonder fraai uitzicht.
Men ziet voor zich de heidevelden met hier en daar bos. Naar het
zuidoosten ziet men de oude beukenbossen in het gebied van de
•echte loess (legendapunt A van de Overzichtskaart). De oude land
goederen hebben blijkbaar het beste deel van het gebied in bezit
genomen en de rest aan de Marke gelaten.
punt (3). Men kan gemakkelijk van de Posbank ongeveer 150
meter langs de weg naar beneden lopen en het verschil in korrel
grootte van het materiaal in een dal (deklaag) en op de top (onbe
dekt Gestuwd Praeglaciaal) constateren.
route van (2) naar ( 4 ) . Mien rijdt van de rand langzaam een
dal in en ziet geleidelijk het bos beter worden. Bij de Lappendeken
verlaat men het bos en komt in het bouwland, dat in deze eeuw
ontgonnen is.
punt (4). Men heeft hier een overzicht van een wijd dekzand•dal. Vlak aan de weg is een open profiel Bt (geologisch) zichtbaar.
JSodemkundig heeft men hier o.a. het fhc profiel (zie kaart III).
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route van (4) naar (5). Over een heuvelrug komt men in het
dal van de Diepe Steeg, waarin loess aanwezig is, vooral links van
de weg.
punt (5), Im de zandgroeve (zie kaarten I en III) krijgt men
een goed overzicht van het Gestuwd Praeglaciaal en het daarop
liggende loess-dek. Er kunnen hier bovendien kryoturbate ver
schijnselen bekeken worden. Ook het vegetatieprofiel in de loess
is goed waar te nemen.
route van (5) naar (6), Men 'houdt op de straatweg links aan
en komt aan de spoorlijn bij het dorp de Steeg.
punt (6). Het verdient aanbeveling, de fiets in de Steeg te
stallen en te voet verder te gaan.
route van (6) naar (7). Vervolgens volgt men de spoorlijn
in oostelijke richting tot de eerste beukenlaan met spoorwegover
gang. Deze laan slaat men naar links in tot de eerste weg links
(langs de bosrand van een perceel beuken). Men volgt hier een
pad langs de bosrand en komt in het laagste punt van het dal ,,de
Zomp".
punt (7). In het eikenhakhout van dit dal vindt men zeer fijne
loess. Tevens heeft men hier een overzicht van de dalvorm. Men
lette ook op de begroeiing van de grofzandige heuvels (naaldhout).
route van (7) naar (8), Men klimt tegen de heuvel, die de
oostelijke begrenzing van de „Zomp" vormt, op en komt via deze
heuvel in het beukenbos bij de Mestweg. Men krijgt hier een goed
beeld van dit oude beukenbos. Men kruist de Mestweg (let op de
inlandse eik op type la) en beklimt de Schietberg. Op deze heuvel
gekomen volgt men het pad naar links, steekt de Oude Arnhemse
weg over, volgt de weg in het grove dennenbos naar links tot bij
de Zandgroeve (zie kaart I).
punt (8). In deze zandgroeve krijgt men een goed idee van
de verschillende graden van vermenging van de loess met het
materiaal van de ondergrond.
route van (8) naar (9). Men loopt terug naar de Oude Amhemseweg en volgt deze tot de grote Buitenallee, een brede beuken
laan naar links, die eindigt op de Prins Willemsberg.
punt (9). In het beukenbos en de beukenlanen bij de Oude
Arnhemseweg ziet men een goede beukenopstand. Hier is een voch
tig diep loessprofiel (type la) waar te nemen. Men lette vooral op
de beuken langs de Buitenallee.
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route van (9) naar (10). Langs de Buitentallee lopende krijgt
men een indruk van de wijze waarop deze beukenlaan op de bodem
typen reageert. De bomen van deze laan zijn alle even oud.
punt (10). Hier kan men een B1 type op de helling waar
nemen. Hierin is een klein steil recent erosiedal uitgeslepen. In de
bodem van dit dal vindt men type Ciroute nan (10) naar (11). Men volgt de Buitenallee tot aan
de top van de Prins Willemsberg. Let op de slechte beukenbomen.
route van (11) naar (12). Men wandelt de Buitenallee weer
af tot aan de Oude Arnhemse weg, slaat deze weg naar links in en
komt dan aan het bouwland. Rechts van de weg heeft men de oude
es van Ellecom, links later ontgonnen bouwland.
punt (12). Men kan hier de grofste vorm van het dekzand
waarnemen. Hier (noordelijk van de weg )een dunne humuslaag;
type fmo.
route van (12) naar (13). Men slaat rechtsaf een karrespoor
over het bouwland in.
punt (13). Links van dit karrespoor vindt men de duidelijkste
ontwikkeling van het type fmh. Op enkele plaatsen kan men fosfaatvlekken waarnemen.
route van (13) naar (14). Men steekt de spoorlijn over en
volgt de Middachter Allee tot de Eikenstraat. Deze Eikenstraat
slaat men in. Vervolgens gaat men bij de boerderij naar rechts het
karrespoor (het einde van de Boerenweg) in.
punt (14). Op de Boerenweg heeft men een overzicht van het
Landschap „Lage Gronden". Ten noorden van de Middachter Allee
is de grens van dit landschap met het landschap „Loessleem en
Dekzand". In het zuiden ziet men de overgang van de middelhoge
zware zandgronden naar de lage gronden.
Deze overgang ligt bij de grens tussen bouwland en elzen
broek. Aan de Boerenweg liggen nog gronden van het type fmh.
route van (14) naar E. Men volgt de Boerenweg komt langs
verschillende boerderijen, een kwekerij en boomgaarden, en bereikt
via de Smidsallee weer de straatweg naar Arnhem.
punt E. De excursie eindigt aan de straatweg in de Steeg bi)
het Postkantoor.
LITERATUUR
Baren, F. A. van, 1934: Het voorkomen en de 'betekenis van kalihoudende mine
ralen in Nederlandse gronden. Diss. Wageningen.
Crommetin, A. D. 1938: Sedimentpetrologisdhe onderzoekingen in Midden-

303

Nederland, in het bijzonder van het Jong-pleistoceen, (Sed. petrol. Ond.
IV), Medeid. L. H. Wageningen, 42, no. 2.
Doormaal, J. C. A. van, 1945: Onderzoekingen betreffende de lössgronden van
Zuidlimburg, Diss. Wageningen.
Edelman, C. H„ F. Florschütz en J. Jeswiet, 1936: Uber spätpleistozäne undfrüihholozäne kryoturbate Ablagerungen in den Östlichen Niederlanden,
Verh. Geol. Mijnb. Gen., Geol. Ser. 11, afl. 4.
Edelman, C. H„1947: Over de Bodemgesteldheid van Midden-Nederland, Utrecht.
Edelman, C. H„ 1948: Over Leemgronden, Maandblad v. d. Land'bouwvoorl.
Dienst, 5, p. 571—575 (hoofdst. 3 van dit boek).
Faber, F.
1946: Nederlandse Landschappen. Gorinöhem.
Florschätz, F., 1938: Ober Spätpleistozäne Fl ug.sandbi1dun g en in den Nieder
länden. Comptes Rendîus Congr. Intern. Géogr., Amsterdam 1938, Tomie
II, Sect. IIa. llitg. Leiden.
Florschätz, F., 1947: Tentative pour dater le loess de Gueldre. Session extra
ordinaire des Socitétés Belges de Géologie, p. 278—288, Brussel.
Geologische Stichting, 1947: Kleine Geologische Overzichtskaart van Nederland.
Onderz. No. 54, 1, 's-Gravenhage.
M aarleveld, G. C„ 1949: Over de erosiedalen van de Veluwe, Tijdschr. Kon.
Ned. Aardr. Gen., 64, p. 133—142.
Moerman, J. D„ 1934: Veluwsche Beken en daling van het grondwaterpeil, idem
51, p. 495-520, 676-697.
Oosting, XV. A.
1936: Bodemkunde en bodemkartering in hoofdzaak van
Wageningen en omgeving, Diss. Wageningen.
Pijls, F. W. G., 1948: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam.
De Bodemkartering van Nederland I, Versl. v. Landibouwk. Onderz. No.
54, 1, Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage.
Staring, W. C. H., 1860: De Bodem van Nederland, zamenstelling en ontstaan
der gronden in Nederland, Haarlem.
idem, 1889: Geologische kaart van Nederland op de schaal 1 :200.000, (met
„beschrijving").
Straelen, van, 1947: Session extraordinaire des Sociétés Belges de Geologie,
p. 474, M. Hayez, Brussel.
Vink, A. P. A. en ]. E. M. van Nispen tot Pannerden, 1948: Proeve van bodem
kartering in een bosgebied, Ned. Boschbouw Tijdschrift, 20, p. 222—229
(hoofdst. 12 van dit boek).
Vink, A. P. A., 1949: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het
bijzonder van de Zuidoostelijke Veluwe, Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen.

304

tijst van in 1948 in tijdschriften gepubliceerde artikelen
welke hier niet herdrukt zijn

(alfabetisch volgens schrijver)
Buringh, P.: De bodemkartering in ver-schillende delen van Neder
land
Plattelandspost 4, 23 en 25, 1948
idem: Bodemkartering. In: Landbouwcursus, Ontwikkelingsleergang
1946 —1947. Min. van Landb., Visserij en Voedselvoorz. p.
357—360
kiemt Van bodemkartering tot landclassificatie
Tuinbouwgids 1949, p. 949
idem: Militaire luchtfoto's in dienst van praktijk en wetenschap
De Vliegende Hollander, 10 Jan. 1948
idem: Onthullingen van de luchtfoto
Ned. Studieblad 10, Oct. 1948
Crorrimelin, R. D. en W. J. van Liere: Het ontstaan van Zuid-Hol
land in de loop van de laatste duizenden jaren
Tuinbouwgids 1949, p. 951 •—957
Edelman, C. H.: De juiste plant voor de juiste grond, en Slokt de
stad de goede landbouwgronden op?
Ned. Studieblad 10, 8 en 12. 1948
idem: Bodemkartering ten behoeve van de tuinbouw
Groenten en Fruit 4, 5, 29 Juli1 1948
idem: Bodemkartering in verband met de belangen van, de tuinbouw
Uittreksel van een voordracht
Weekblad v. d. Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde
1, 10, 1948
idem: Landclassificatie. Landbk. Tijdschrift 60; 11/12, 1948
Is oek opgenomen in: „Bodemkundige voordrachten" 'in de
serie Landbouwvoorlichting
Egberts, H.: De bodemkartering in de Betuwe
Geld. Landbouwblad 11, 13, 1948
idem: Hoe liggen de 'bodemverhoudingen in de Betuwe?
Groenten en Fruit 4, 2, 18 Nov. 1948
]ant zen, J. ƒ„• De bodemkartering in de Bommeletfwaard
Geld. Landbouwblad 11, 11, 1948
Liere, W. ]. v.: Overzicht van de bodemgesteldheid van de gemeente
Epe. In L.E.I, rapport III betreffende een onderzoek naar het
kleine-boerenvraagstuk in de gemeente Epe, p. 13—20
Pijls, F. W. G.: Bodemkartering in Gelderland
Geld. Landbouwblad 1 1 , 11, 1948
idem: Waterhuishouding en drainage van tuinbouwgronden
Tuinbouwgids 1949, p. -418—420
idem: Bodemgesteldheid, tuinbouw en het probleem van de kleine
boerenbedrijven in onze zandstreken
Meded. Dir. v. d. Tuinbouw 11, 12, 1948
20

305

Schelling J.: De bodem. Globaal overzicht van de bodemgesteldheid
in het karteringsgebied Nieuwstadt-Susteren
L.E.I. Rapport 87 betreffende een sociaal-economisch onder
zoek v. d. Landbouw i. d. gemeente Susteren en Nieuwstadt,
p. 5-—7
idem: Verkort rapport betreffende bodem van Groesbeek
L.E.I. rapport 94 betreffende een landbouw-economisch
streekonderzoek in de gemeente Groesbeek p. 3—10 met
5 kaarten. '
Veenenbos ]. S.: Bodemkartering en de verdrogingsverschijnselen
in het randgebied van de Noordoostpolder
Mndbl. v. d. Landbouwvoor1ichtingsdienst 5, 7, 1948

306

AANHANGSEL
DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
Personalia 1 September 1949
1. Algemeen (General):
Stichting voor Bodemkartering, opgericht 24 Augustus 1945 te
S'Gravennage.
Soil Survey Institute, established the 24th of August 1945 at
the Hague.
Gevestigd (Adress):
Bovenweg 7, Bennekom. The Netherlands.
Telefoon K 8379, 247. Giro: 113278. Postbus: 37, Wageningen.
Bank: Twentse Bank, bijkantoor Wageningen.
2. Bestuur (Administration):
Voorzitten
Ir. H. T. Tjallema .... Directeur van de Akker- en Weide-,
bouw, Bezuidenhout 72, 's-Gravenhage.
Tel. 116390.
Sear.-Penningmeester:
Dr Ir M. J. Boerendonk

.

. Hoofd van de Afdeling Grond- en
Pachtzaken.
Bezuidenhout 215, 's-Gravenhage,
Tel. 720060.

2e Voorzitter:
Ir F. P. Mesu

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

Leden:
Dr D. Burger

Mr J. K. van der Haagen .

Ir W. Ham

Rijksdienst voor het Nationale Plan,
Lange Voorhout 19, 's-Gravenhage.
Tel. 115720.
. Vertegenwoordiger van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
Princessegracht 15, 's-Gravenhage.
Tel. 183130.
Rijksdienst Uitvoering Werken,
Mauritskade 29, 's-Gravenhage.

307
20*

. President-Directeur van de Nederandse Heide Maatschappij, Sickeszplein 1, Arnhem. Tel. 21241.
. Directeur v. d. Dienst Agrarische
Ir. W. C. van der Meer
Plannen.
Bezuidenhout 72, 's-Gravenhage.
Tel. 720060,
. Directeur van de Afdeling Geolo
Dr Ir Th. Reinhold
gische Kaart van de Geologische
Stichting, Spaarne 17, Haarlem.
Tel. 13373.
Ir A. W. van der Plassche . Directeur van de Tuinbouw.
Bezuidenhout 30, 's-Gravenhage.
Tel. 720060.
Ir H . H . Smeenk . . . . . Adjunct-Secretaris van d e Stichting
voor de Landbouw.
Raam weg 25—27, 's-Gravenhage.
Tel. 183510.
Dr Ir S. Smeding . . . . . Directeur van de Wieringermeerpolder en van de Noordoostpolderwerken.
Gebouw Flevo, Zwolle.
Tel. 5841.
Ir C. Staf
Voorzitter van de Landbouworgani
satie T.N.O.
Lyceumplein 53, 's-Gravenhage.
Tel. 776090.
Dr Ir J. van Veen .... Hoofdingenieur bij de Rijkswater
staat, Directie Benedenrivieren,
Van Hoogenhoucklaan 60, 's-Gra
venhage.
Tel. 776390.
Ir J. W. Hudig

3. Directie en Wetenschappelijk personeel;
(Board and scientific itvorkers):
Directeur:
Prof. Dr C. H. Edelman

Hoogleeraar aan de landbouwhoge
school, Afdeling Geologie, Minera
logie en Regionale Bodemkunde.
Duivendaal 2, Wageningen.
Tel.: K 8370, 2363.
Privé adres: Hinkeloordse weg 6,
Wageningen. Tel. 2576.

Secretaris v. d. Directeur:
Ir R. P. H. P. v. d. Schans

308

. Bosweg 32, Bennekom.
Tel. 247.

Vaste medewerkers:

Ir J. Bennema

. Bodemkundige, Rijksstraatweg 198,
Loeneri (U.). Tel. 94.
Ir P. Buringh . . . . . . . Bodemkundige,
Wetenschappelijk
redacteur, Goudenregenstraat 2,
Wageningen.
Dr R. D. Crommelin . . . Geoloog, Belmontelaan 1, Wage
ningen.
Tel.: K 8370, 2318.
Ir D. van Diepen .... Bodemkundige, Deken de Wijs
straat 6, Boxtel.
Ir H. Egberts
Bodemkundige. Speciaal werkzaam
v. h. Tuinbouwvestigingsplan.
Bowlespark 11. Wageningen.
Tel.: K 8370, 2360.
Ir J. C. F. M. Haans . . . Bodemkundige. Tromp Meesterstraat 2, Steenwijk.
Dr Ir W. J. van Liere . . . Bodemkundige. Speciaal belast met
kleine karteringen ten behoeve van
streek- en uitbreidingsplannen.
Hogeweg 24, Bennekom.
Ir K. van der Meer . . . . Bodemkundige. Herenweg 52, War
mond. Tel.: 339.
Jhr. Ir J. E. M. van Nispen tot
Pannerden
Bodemkundige. E 132, Well (L.).
Ir L. J. Pons
. . . . . Bodemkundige, Dijkstraat 11, Wa
geningen. Tel.: 2948.
Ir H; C. de Roo
Bodemkundige, Romerkerkweg 10,
Beverwijk.
Ir J. Schelling
Bodemkundige, Kapittelweg 3, Nij
megen. Woonwagen. Tel.: K 8800,
23172.
Ir L. A. H. de Smet. . . .Bodemkundige. Schönfeldsingel 49,
Winschoten.
Ir J. S. Veenenbos . . . . Bodemkundige. Pastorielaan 29,
Heerenveen. Tel.: 2440.
Mej. Dr A. W. Vlam . . . Geografe. Nassaulaan 2, Bennekom.
Gedetacheerde medewerkers:
Ir P. du Burck
Dr P. J. R. Modderman .

Adjunct b. d. Rijkstuinbouwvoorlichting. Zuid-Scharwoude.
. Archaeoloog. Conservator van de
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Zinzendorfferlaan
9, Zeist. Tel. 2919.

309

Gast medewerkers:
Drs Tj. van Andel .

.

.

. Assistent a. d. Landbouwhogeschool.
Lab. v. Geologie, Duivendaal 2, Wa
geningen. Tel. 2363.
Ir G. de Bakker
Inspecteur v. h. Tuinbk. Onderzoek.
Tholensestraat 173, Scheveningen.
Ir J. Butijn
Zeelands Proeftuin, Wilhelminadorp.
Ir K. J. Hoeksema . . . . Bodemkundig assistent aan d e Land
bouwhogeschool. Nude 33, Wage
ningen. Tel. 2435.
Ir S. F, Kuipers
Rijkslandbouwconsulent voor bo
demaangelegenheden.
Havenkanaal (woonschip) Th 51,
Wageningen.
-Ir F. R. Moormann .... Bodemkundige Geologisch Instituut,
Rozier 6, Gent (België).
Ir J. M. Penders
Rijkslandbouwconsulent.
Stationsstraat 23, Utrecht. Tel.
12838.
Dr Ir F. W. G. Pijls . . . Rijkstuinbouwconsulent voor bodem
aangelegenheden. Dijkseweg 30 Bi,
Didam. Tel. 344.
Ir C. P. Scheepers . . . . Rijkslandbouwconsulent voor Noor
delijk Zuid-Holland. Noordsingel
112B, Rotterdam. Tel. 41766.
Ir ƒ. M. Schijen
Rijkslandbouwconsulent voor Wes
telijk Noord-Brabant. Sophiastraat
34, Breda. Tel. 8017
A . Acarla . . . . . . . Halsterse weg E 17, Bergen o p
Zoom.
R. Giiray
Polanenstraat 5, Halfweg, p/a fam.
de Boer.
4. Personeel binnendienst (Employees-office):
}. G. van Hall
Administrateur, Grunsfoortse weg
12, Renkum. Tel. 296.
B. A. van Houten .... Boekhouder.
J. J. Jantzen
Hoofd van de teken-afdeling, Pru
nusstraat 5, Wageningen.
R. Hey .
Ie tekenaar.
J. P. Heerema
Tekenaar.
L. P. Krooneman
J. P. Leonhardt
C. V. A. Moritz
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C. P. van der Spek .
J. J. Willemsen .
W. Bos
M. A. Claes
B. v. d. Oosterkamp .
J. G. v. d. Poel .
Th. C. Vos . . .
L. B. J. v. Weegel .
H. Welgraven
Mej. Dra. J. Hollestelle
J. C. Steenbeek
Me B. Derwort .
Me . E. J. Martin ,
Me . H. J. Middendorp
Me C. B. van Rijswijk
L. van de Bijl

Tekenaar.
Leerling tekenaar.

Bibliothecaresse.
Werkzaam in het luchtfoto-archief.
Typiste.
Typiste.
Telefoniste-typiste.
Adm.-typiste.
Jongste bediende.

5. Personeel buitendienst (Employees-field) in 1949:
Opzichters en karteerders:
A. M. v. d. Akker
H. de Bakker, Opzichter
M. A. Bazen
G. Beekhuizen
H. G. M. Breteler
H. J. te Brinke
J. de Buck
L. A. Ceelen
J. Dekker
J. Domhof
G. Flikweert
G. W. Froon
C. Hamming
P. Harbers
H. Harmisen, Opzichter
A. J. Havinga
W. H. Hendriks
W. Heyink
J. A. Hulshof, Opzichter
A. Jager
H. L. Kanters

J. L. Kloosterhuis
W. v. d. Knaap, Opzichter
Chr. J. M. Kraanen
G. C. Maarleveld, Ass.
geoloog
W. C. Markus
I. Ovaa, Opzichter
H. Posthumus
H. C. van Schaik, Hoofdopzichter
B. H. Steeghs
P. Sonneveld
T. v. Steenbergen
T. C. Teunissen van Manen
P. F. Veltman
J. J. Vleeshouwer
A. de Visser
C. de Visser
A. W. Waenink
J. Wieringa
A. J. Witte
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UIT BUITENLANDSE KRANTEN
1.

ZUID-AFRIKA

Bodemkaarte in Nederland
In die afgelope jare het Nederlandse deskundiges huile voort
durend beywer om, in verband met die land- en tuinbou, steeds
meer kennis aangaande die Nederlandse grondsoorte en die geskiktheid daarvan vir die verbou van verskeie gewasse te verkry.
Om tot die gewenste resultate te kom, het talryke wetenskaplikes
'n studie gemaak van die groei van gewasse en die ligging van die
grond, terwyl tewens monsters van bepaalde grondsoorte deeglik
ondersoek is om die samestelling en produksiemoöntlikhede daar
van te wete te kom. Aan die hand van lugopnames kon ook heelwat
besonderhede verkry word wat meer insig oor die aard van die
grond verstrek. Op grond van die gegewens wat op hierdie wyse
ingesamel is, kon bepaalde gebiede op kaart gebring word waarop
alle gegewens verwerk is.
'n Tiental jare gelede het dr. Oosting hom aan die studie van
op kaart bring van bepaalde gebiede en grondsoorte, wat in Neder
land bodemkartering genoem word, begin wy. Na sy dood (1942)
is die werk deur prof. dr. C. H. Edelman en 'n aantal landboudeskundiges voortgesit. In 1945 het hy hoof geword van die „Stichting
voor Bodemkartering" te Wageningen (die bekende Nederlandse
sentrum vir landboustudie) en opdrag ontvang om vir verskillende
dele van Nederland 'n bodemkaart saam te stel. Onder die gebiede
val streke in Zeeland, wat tydens die oorlog onder water was, ge
biede in die nabyheid van die groot riviere en 'n deel van die
provinsie Zuid-Holland (die „Westland") wat 'n belangryke tuinbousentrum is.
Wat die Nederlandse Regering laat besluit het om bodem
kaarte van al die streke te vervaardig, was die feit dat verskillende
dele van Nederland tydens die oorlog deur seewater oorstroom is.
Nadat hierdie streke drooggelê is, moes alles gedoen word om die
sout aan die grond te onttrek, terwyl ook besluit is om verbeterings in die verdeling van persele aan te bring deur kleiner stukke
tot groter, doeltreffender eenhede bymekaar te voeg.
Die reeds genoemde „Westland" (die driehoek tussen den
Haag, Rotterdam en Hoek van Holland) is veral ondersoek vanweë die belangrikheid as tuinbousentrum. Deur die ondersoekingswerk het onder meer aan die lig gekom dat de opbrengs van tuinbouprodukte op goeie grond in die „Westland" 200 persent groter
is as die van dieselfde gewasse wat op minder goeie grond verbou
word.
Vir baie vrugtekwekerye geld nog groter verskille. Daar is
opbrengsverskille van 300 persent aangetoon. Op hierdie wyse en
deur monsters van die grondsoorte neem, is vasgestel watter ge
wasse die beste resultate op bepaalde grondsoorte lewer en waar
daardie grond is.
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Omdat die Nederlandse tuinbou gekenmerk word deur be
sonder intensiewe gebruik van die grond is nou planne beraam dat
die tuinboubedrywe beskikking kry oor die beste grond wat in
Nederland is. Gelukkig beskik Nederland nog oor heelwat grond
wat aan die hoogste eise beantwoord, sodat die vraagstuk mettertyd op bevredigende wyse opgelos kan word. Aan die ander kant
kan, deur die gegewens van die bodemkartering, daarteen gewaak
word dat goeie grond vir die uitbreiding van stede, aanleg van
vliegvelde en paaie of vir ander doeleindes gebruik word waar
deur die verbou van gewasse daarop uitgeskakel sal wees.
Ook in verband met grondverbetering, vir ontginning of her
ontginning van grond, vir inpoldering en verbetering van die af
watering van gronde is die bodemkaart van groot belang. Verder
kan kennis van die grond 'n oplossing beteken vir die ontwik
keling van agterlike en armoedige gebiede sodat die ekonomiese
peil van die bewoners van daardie streke, wat gewoonlik kleinboere is, aanmerklik verbeter kan word.
Sowel die Nederlandse Regering as verskillende dienste en
inrigtings in Nederland wat met die Nederlandse grond te doen het,
span saam om die nuwe werk op die beste wyse te laat slaag. In
die buiteland het die werk van prof. dr. Edelman en sy medewerkers
reeds heelwat belangstelling opgewek. Die Belgiese Regering het
onder meer sy hulp ingeroep in verband met die bodemkartering
van België terwyl 'n Nederlandse deskundige in 1946 'n tydlank
in Turkye vertoef het om advies aan, 'n groot maatskappy te ver
strek.
Nederland beskik tans oor voldoende bodemdèskundiges om die
werk kragdadig voor te sit en daardeur aan die Nederlandse land
en tuinbou ontskatbare dienste te kan bewys. Indien die Neder
landse land- en tuinbou in die toekoms dalk in die gedrang kom
vanweë sterk buitelandse mededinging of ander oorsake, dan sal
dit blyik watter goeie vrugte die bodemkartering en die daaruit
voortvloeiende grondgebruik, wat op die beste wyse benut word,
vir die Nederlandse boer en kweker sal beteken. Deur die grond
op die mees ekonomiese wyse te gebruik, sal huile niet alleen 'n
groter opbrengs kan verwag nie, maar ook die gehalte van die
produkte kan opvoer. Indien daar 'n kwaai konkurrensiestryd te
wagte is, sal, soos altyd die geval was, die kwaliteit van die produk
die dèurslag gee en Nederland sy posisie op die internasionale
mark beter kan handhaaf as daardie lande, waarin die resultate
van die moderne wetenskap minder gevorder is.
—OPMERKER
Die Volksstem 16-2-'48.
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2.
4

NIEUW-ZEELAND

Soil Survey Bureau in Holland
Relations With N.Z. Counterpart

The Soil Bureau of New Zealand has „adopted" the Bureau
of Soil Survey in Holland, and for about a year members of the
Dominion staff have been sending parcels to Holland. Many letters
of thanks have been received.
A recent letter from the director of the Dutch bureau (Dr C.
H. Edelman) describes some of the soil survey work being under
taken. He writes: „In our small country, soil survey work was
never considered very important, as many people believed they
knew our soils perfectly. Only the big, new reclamation works,
creating new land, gave rise to soil maps.
„We had the difficult task of proving that the knowledge of
our soils was quite insufficient, and that this lack of knowledge was
causing serious harm in reclamation, soil improvement, horticultural
settling, and agricultural extension work. Only by chance we suc
ceeded, and this was a consequence of war conditions. In 1943 the
Germans caused so much trouble in the work of the universities that
most students disappeared or went underground and life in our
small and quiet college town of Wageningen was no longer safe.
I decided to start field work wiith several of my .underground'
pupils."
Christchurch Press, New Zealand, Juli 1948.

Bodemkartering in 1823
Uit: „Antiquiteiten". Een oudheidkundig tijdschrift, 2e deel,
2e stuk. 1823.
Van de hand van C. J. C. Reuvens naar aanleiding van een
scheepsvondst bij Capelle (bij Geertruidenberg) worden oudere
vondsten gemeld.
Op pag. 254 het volgende:
3. In het Noorden van Frankrijk bij de rivier de Somme,
welke door Amiens en Abbeville naar zee spoelt, vindt men vele
natuurlijke dammen (levées), welke voor verdroogde bedden der
rivier gehouden worden, die thans, veelligt door verzakking van
het veenachtige land daarnevens, dan eens meer, dan eens min,
boven den grond uitsteken. Dezelve bestaan uit rivierzand (welligt
onze zoogenaamde kegelaarde) en tuf: en zij leveren tevens alles
op, wat eene rivier gewoonlijk aanvoert, rivierschelpen, beenderen
en geheele geraamten van dieren (sommige van welke thans in
Frankrijk niet meer bestaan) en zelfs van menschen: verder, eene
menigte Gallische en vooral Romeinsche oudheden: en eindelijk,
van tijd tot tijd, vaartuigen. De Heer Traullé heeft in het Magasin
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Encyclopédique van 1809 (T II p 5), waaruit wij de voorgaande
opgaven getrokken hebben, een dezer vaartuigen, zijnde een plat
boomd, in 1808 gevonden, uitvoerig beschreven, maar ongelukkig
lijk niet anders dan door een klein model opgehelâerd, welk hij
aan den Heer Mangez, voor het Instituut van Frankrijk, heeft op
gezonden. Het schijnt, dat er, rondom deze dammen, veenderijen
bestaan.
Wegens de menigvuldigheid der Rom einsehe overblijfselen,
die gewoonlijk in de bewuste dammen, en toen ter tijd wederom
vlak bij dit schip gevonden werden, gist de Heer Traullé, dat het
een vaartuig der Romeinen was, en wel uit den lateren tijd, toen
dezen, door de invallende woeste volkeren reeds van den Rijn
verdreven, de Somme, als eene tweede linie, trachtten te ver
dedigen. Hij voegt er de gissing bij, dat, daar vele der vaartuigen
aan den binnen-oever liggen, de Romeinen dezelve met opzet heb
ben doen zinken, om den vijand het overvaren onmogelijk te maken.
Behalve dit schip, geeft hij nog zes andere voorbeelden van vaar
tuigen op, in gemelde dammen ontdekt: in een van dezelve wil men
het lijk van eenen krijgsman, met een bronzen helm gedekt, ge
vonden hebben.
Welke ook de naaste oorzaak van het vergaan dier scheepjes
moge geweest zijn, altijd zullen de Romeinsche en Gallische oud
heden, welke dit gewezene rivier-bed oplevert -—• vooral indien
er zich nooit oudheden der middel-eeuwen onder mengen — een
sterk vermoeden geven, dat de rivier, kort na het tijldvak der Ro
meinsche overheersching, hare bedding veranderd hebbe: en dus
dat de daarin gevondene vaartuigen nog van den tijd zijn der
Romeinen.
De beschrijving van de gedeelten van het schip, en derzelver
bewerking en zamenvoeging, is merkwaardig; wij hebben ons echter
aan geene vertaling der kunst-termen durven wagen, maar moeten
tiaar het oorspronkelijke verwijzen.
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LIJST VAN PUBLICATIES VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING
SERIE: DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND
deel uitmakende van de Verslagen van Landbouwkundige onderzoekin
gen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
met Engelse samenvattingen.
Hierin verschenen:
Deel I

Pijls, F. W. GEen gedetailleerde bodemkartering van de
gemeente Didiam. 116 p. Met gekl. krtn., foto's en andere bijl.
V.L.O. 54.1. 's-Gravenfaage, 1948, prijs f 5.50.

Deel II

Liere, W. }. vwi: De bodemgesteldheid van het Westland.
152 p. Met gekl. krtn. enz. V.L.O. 54 6, 's-Gravenhage, 1948,
prijs / 6.—.

Deel III Kaetügs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodetmlkartering van de
omgeving van Azewijn. 46 p. Met gekl. krtn. enz. V.L.O. 55.
's-Gravenhage, 1949.
Deel IV Schelling, ].: De bodemkartering van het landbouwgebied van
de gemeente Groesbeek, pl.m. 40 p. Met gekl. bodemkaart enz.
V.L.O. 55. 's-Gravenhage 1949.
Andere delen zijn in voorbereiding, o.a.:
Veenenbos, ]. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen
Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoost Polder.
Bakker, G. de: Bodem en fruitteelt in Zuid-Beveland.
SERIE: BOOR EN SPADE
Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Met
Engelse samenvattingen, figuren, foto's enz. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade I, 283 p. 1948. Prijs ƒ 6.90.
„ „
„ I I , 222 p. 1948, „ „5.90.
Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder
van de Zuidoostelijke Veluwe. 147 p. Met gekl. krtn. en foto's. Uitg.
leenman, Wageningen. 1949. Prijs ƒ 5.75.
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 p. Uitg.
Oosthoek, Utrecht, 1947. Prijs ƒ 3.90.
Edelman, C. H.: Sociale en Economische bodemkunde, pl. 150 p. ge'ill. Noordhollaodse Uitg. Mij., Amsterdam 1949.
Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbou wonderwijs. Uit
gegeven in de serie Landbouwvoorlichting, No. 9, van de Directie van
de Landbouw. 138 p. geïll. 's-Gravenhage, 1949.
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