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TER INLEIDING
Het zesde deel van de serie „Boor en Spade" omvat wederom een aantal
korte artikelen van algemeen bodemkundige aard, zowel met een genetisch
morphologisch karakter als op het gebied van de bodemvorming, die meer
en meer in het centrum van de bodemkundige belangstelling is komen te
staan. Daarnaast zijn een aantal artikelen opgenomen over de bodem van
een bepaald deel van ons land. Ook zijn enkele artikelen gepubliceerd, die
op nevengebieden van de bodemkunde betrekking hebben.
Enkele artikelen zijn reeds elders in druk verschenen. De Redacties van
de betreffende tijdschriften stonden ons toe, deze artikelen hier in herdruk
te laten verschijnen. Zij stelden ons ook de bijbehorende cliché's ter be
schikking. Voor deze medewerking zijn wij hen ten zeerste erkentelijk.
Moge ook dit deel van Boor en Spade bijdragen tot verspreiding van de
kennis van de bodem van Nederland.
Wageningen, Juli 1953.
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1. DE GEDACHTENGANG BIJ DE BODEMKARTERING
The general approach of the soil survey
door jby

Prof. Dr G. H. Edelman
Voordracht, gehouden tijdens de 29e Wetenschappelijke Bijeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging te Utrecht op 14 November 1952

De redenen, waarom de bodem van Nederland gekarteerd wordt zijn ge
durende de laatste zeven jaar herhaaldelijk uiteengezet; zij worden dit maal
verondersteld bekend te zijn (Edelman, 1945).
Evenals in andere landen is de morphologie van het bodemprofiel het uit
gangspunt van de indeling en kartering van de gronden. Op deze wijze komt
men tot de onderscheiding van de eenheden van de bodemclassificatie:
bodemtypen, bodemseries of bodemreeksen enz. Ook dit is veelvuldig be
schreven (o.a. Edelman, 1950).
Hoewel het denkbaar is, dat de systematische arbeid van het indelen en
karteren van bodemprofielen de geest van een onderzoeker voldoende bezig
houdt, zo leert de ervaring in alle landen, waar deze tak van bodemkunde
bloeit, dat de karterende bodemkundigen zich gaan verdiepen in twee soor
ten problematiek :
a. het ontstaan van de bodem,
b. het gebruik van de bodem.
In verband hiermede ziet men, dat in de classificatie van de bodem gebruik
wordt gemaakt van eigenschappen van de bodem, die of de problematiek
sub a of de problematiek sub b (of beide) illustreren.
In Nederland heeft de kartering van het begin af dit dualistische karakter
vertoond en veel van het succes van het werk is er onverbrekelijk mee ver
bonden.
In het onderstaande zal duidelijk worden gemaakt, hoe de beide aspecten
soms afzonderlijk, soms gezamenlijk, in de indeling van de gronden zijn ver
werkt. Alvorens daarmede een begin te maken, is het gewenst de beide be
ginselen aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Sub a. Het ontstaan van de bodem heeft twee aspecten :
al. het ontstaan van het materiaal van de bodem,
a2. de vervorming van dit materiaal door de natuur resp. de mens.
Sub al. Het ontstaan van het bodemmateriaal leidt vaak tot geologische
studiën, echter van een soort, die afwijkt van wat in de geologische weten
schap gebruikelijk is. Het had misschien anders gekund, maar de geologische
wetenschap heeft zich in de laatste driekwart eeuw nu eenmaal afgewend
van de studie van de oppervlakte van de aarde (Edelman en Tavernier,
1949) en daardoor is een bijzonder interessant studie-object min of meer
braak blijven liggen, waarop de jonge generatie veldbodemkundigen grote
successen heeft kunnen behalen. In het vlakke Nederland liggen bijna over
al holocene en jong-pleistocene afzettingen aan de oppervlakte en de kennis
van deze jonge afzettingen is in de laatste tien jaar zeer snel toegenomen. De
vierklei en de zeeklei zijn uiteengerafeld en de voltooide kaarten van deze
gebieden geven beelden, die voor de sedimentkunde van veel belang zijn.
In geen land ter wereld bestaan geologische kaarten van delta- en kustge
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bieden met een vergelijkbare nauwkeurigheid en de Nederlandse bodemkaarten mogen op dit punt op één lijn worden gesteld met de beste moderne
bodemkaarten van enkele andere landen.
De ervaring met de kartering van alluviale gronden is geweest, dat men
het ontstaan van de alluviale afzettingen moet kennen om een goede bodemkaart te maken. De betreffende arbeid moest verricht worden. Dat deze
arbeid ook de waardering van geologen en geografen verwierf is prettig,
maar het doel is geweest, de bodemkaart een goede basis te verschaffen. Er
is in de regel niet gestreefd naar een bewuste oplossing van geologische pro
blemen.
Voorts is ook veel aandacht besteed aan de veengronden. Ook hier is een
zorgvuldige studie van het materiaal aan de bodemkundige en landbouw
kundige studie voorafgegaan (Bennema, 1949 en 1951).
Ten slotte heeft de groep van de bodemkartering zich uitvoerig bezig
gehouden met de dekzanden, waarvan het bestaan en de betekenis thans
wel algemeen erkend zijn, en met de loessafzettingen (Schelling, 1949; Vink,
1949). De geologische kartering van de Velu we en andere gestuwde terreinen
draagt, veel meer dan de overige onderzoekingen, een echt geologisch ka
rakter (Crommelin en Maarleveld, 1949).
Sub a2. Kunnen de zojuist besproken onderzoekingen over het ontstaan van
het- bodemmateriaal aangeduid worden met de term geogenetiscke studiën, er
bestaat ook een pedogenese. Daaronder kan worden verstaan de vervorming

van het oorspronkelijke materiaal onder invloed van de bodemvorming.
Deze bodemvorming vindt plaats onder invloed van vijf omstandigheden:
klimaat, moedermateriaal, begroeiing, topografie en tijd. In het oude, in
tensief gebruikte Nederland komt hierbij als zesde omstandigheid de werk
zaamheid van de mens.
Het valt niet te ontkennen, dat de pedogenetische studiën in de groep van
de bodemkartering minder ver gevorderd zijn dan de geogenetische. Toch
is er van het begin afin hoge mate gewerkt met een verschijnsel als de bodem
reductie, in samenhang met de gleyverschijnselen. In navolging van Oosting
(1936) is ook rekening gehouden met de zgn. vegetatie- of humusprofielen op
de zandgronden. De drie voordrachten van medewerkers van de bodemkar
tering, die op deze bijeenkomst gehouden zijn, wijzen echter op een kente
ring ten gunste van de pedogenetische problematiek. Men kan het ook zo
zeggen, dat de grote golf van de geogenetische ontdekkingen tot rust komt,
maar gevolgd wordt door een tweede golf, ditmaal van pedogenetische aard.
Niemand kan voorspellen, wat hierbij te voorschijn zal komen. Men zal
moeten wennen aan de gedachte, dat uitheemse begrippen, zoals prairie- en
solonetzgronden, „gray-brown podzolic soils" en andere, ook op Nederlandse
gronden van toepassing zijn.
De menselijke invloed op de bodemprofielen - de mens als bodemvormer is door de arbeid van de bodemkartering reeds van het begin af bestudeerd.
Had Oosting nog moeite zijn tijdgenoten te overtuigen van de betekenis van
bosstrooisel naast die van de heideplag voor het ontstaan van onze oude
zandbouwlanden, het jonge geslacht beschreef zonder aarzeling: opgevaren
gronden, opgebaggerde gronden, zanderij-gronden, mestdekken op knipkleigronden en op oude zandgraslanden, oude cultuurgronden in rivier- en
zeekleigebieden e.a.m. Daarnaast ontstond een soort bodemgeschiedenis,
mede dank zij het veldnamenonderzoek (Edelman en Vlam, 1949; du Burck,
2

1951), de studie van de perceleringen (Hofstee en Vlam, 1952) en de recon
structie van de ontginningsgeschiedenis. Ook de archaeologie (Edelman,
1950) droeg hier toe veel bij ; zij vormt stellig een der meest geslaagde neven
aspecten van de bodemkartering in Nederland, onmisbaar voor de studie van
de alluviale gebieden en interessant als wetenschappelijk document.
Sub b. Het gebruik van de bodem leidt eveneens in verschillende rich

tingen :

bl. De betrekking van het bodemprofiel tot de gewassen, die ge

produceerd kunnen worden in de vorm van tuinbouw, akker
bouw, weidebouw, bosbouw.
b2. De bodemverbetering.

Sub bl. De Nederlandse groep heeft veel succes gehad met de studie van de

betrekking tussen het bodemprofiel en de voornaamste tuinbouwgewassen
(glascultures, fruit, groente in de volle grond, bloembollen). Dit is mogelijk
geweest dank zij een nauwe en zeer gewaardeerde samenwerking met de
deskundigen van de verschillende teelten. Volledigheidshalve zij opgemerkt,
dat deze samenwerking essentieel is. De bodemkundige is geen super-plantenteeltkundige, die met de talrijke in aanmerking komende gewassen ten volle
bekend is. Daarom hebben wij van het begin af naar samenwerking met de
teelt-deskundigen gestreefd en wij achten dit streven door de verkregen
resultaten op schone wijze beloond. Dit betekent uiteraard geenszins, dat er
niet nog veel werk te doen is, maar we zijn niet alleen op de goede weg, maar
hebben op deze goede weg reeds een flinke afstand afgelegd. Dank zij de zo
verkregen kennis is het voor de Regering mogelijk geweest, een bepaald be
leid na te streven om de goede tuinbouwgronden voor de cultuur te behou
den en te beschermen tegen de stadsuitbreiding. Ik kan zeggen, dat al het
werk van de Stichting voor Bodemkartering met hoge interest betaald is door
de resultaten in de tuinbouw.
Ten aanzien van de akkerbouwgewassen zijn eveneens duidelijke resultaten
bereikt, maar deze hebben niet altijd ingang gevonden. De samenwerking
met de deskundigen van de teelten is minder intensief geweest. Er moet dan
ook nog veel worden gedaan. De samenwerking met de gray/anrf-deskundigen
verloopt beter en hoewel het onderwerp: de betrekking grasland-perma
nente bodemeigenschappen, moeilijk te bestuderen is, kunnen er toch goede
resultaten worden verwacht. De eigenlijke kartering van de bosgronden is eerst
kort geleden begonnen, maar de samenwerking met de bosbouw-deskundigen is van dien aard, dat het vast staat, dat het resultaat bevredigend zal zijn.
Sub b2. De bodemverbetering is in Nederland, gelijk bekend, zeer belang
rijk. Voor landaanwinning, ontginning en bodemverbetering wordt veel
meer geld besteed dan voor onderwijs, onderzoek en voorlichting samen.
Het is zonder meer duidelijk, dat de bodemkartering verschijnselen bestu
deert, die voor de cultuurtechniek van belang zijn, hoewel omgekeerd het
cultuurtechnisch onderzoek veel kan omvatten, wat buiten de sfeer van de
bodemkartering ligt.
De groep van de bodemkartering heeft van het begin af met veel klem het
watergebrek als limiterende factor voor de landbouw op de zandgronden
betoogd, in een tijd, dat velen daarvoor niet open stonden. Destijds werden
zandgronden vaak ontwaterd alsof het kleigronden waren. Ook thans be-
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Staat er nog wel misverstand op dit punt, maar een goede watervoorzie
ning van de zandgronden wordt thans ook met kracht nagestreefd. Desamen
werking van de bodemkartering met de cultuurtechniek is in de laatste jaren
veel verbeterd en dat was nodig, om het werk van de bodemkartering ook
op dit punt in goede banen te leiden.
Wanneer men de voltooide bodemkaarten van gedeelten van Nederland be
studeert in samenhang met het zojuist besprokene, zo zal men zien, dat alle
genoemde gezichtspunten, soms gecombineerd, in de gebruikte indelingen zijn
terug te vinden. De kaarten uit het rivierkleigebied, zoals die van de Bommelerwaard (Edelman c.s., 1950), waren aanvankelijk sterk geogenetisch-landschappelijk. De gepubliceerde detailkaart van een deel van de Bommelerwaard geeft een mooi beeld van de opbouw van de oeverwallen en de in
deling is daarop gebaseerd. Wel zijn er criteria, ontleend aan het bodemgebruik. Zo is het type Rsl verdrogend in normale zomers en het type Rs2 ver
drogend in droge zomers. Het criterium is de diepte van het grove, losse
zand. Men zoekt op deze kaart echter tevergeefs naar de ontkalkingsdiepte.
Op een latere, onlangs voltooide kaart, die van Maas en Waal, is een onder
scheid gemaakt tussen jonge en oude rivier-afzettingen, in verband met de
mate van veroudering van het oorspronkelijke materiaal. De oudere pro
fielen hebben minder kalk en een slechtere structuur dan de jongere. Dit is
een pedogenetisch element. In Utrecht wordt de rivierklei thans in drie
etages gesplitst: oud en sterk ontkalkt, oud en enigszins ontkalkt, jong en
nauwelijks ontkalkt.
Op geen van deze kaarten is echter het oude bouwland aangeduid, waar
dank zij de eeuwenoude bemesting een aanzienlijk hogere vruchtbaarheid
wordt gevonden dan op overeenkomstige niet of weinig bemeste terreinen.
Dit zou een historisch kenmerk zijn, maar dat tevens van evident practisch
belang is.
Op de zeekleikaarten ziet men iets soortgelijks. Ze waren aanvankelijk ge
baseerd op geogenetische kenmerken vermengd met criteria ontleend aan
het bodemgebruik. Echter beschreef reeds De Bakker (1950) de uitspoeling
van kleifractie (< 2 mu) uit de bovengrond naar de ondergrond. Dit is een
pedogenetisch kenmerk. De latere kaarten gingen meer in op de ouderdom
van de klei, o.a. in verband met de ontkalking. Men zal de „verjonging" van
de oudelandgronden terugvinden op de kaarten van Walcheren (Bennema
en Van der Meer, 1952) en Schouwen-Duiveland en Tholen (voltooid). Men
zal tevens zien op hoe fraaie wijze dit pedogenetische kenmerk met geogene
tische verschijnselen in verband is gebracht. Een zeer belangrijk kenmerk,
gebruikt bij de indeling van de gronden van het Westland (Van Liere, 1948),
is de structuur van de ondergrond (gorsgronden tegenover broekgronden).
Dit is uiteraard een pedogenetisch kenmerk, aangepast aan de bijzondere
eisen van de voornaamste teelt van het Westland: de druif.
De kaarten uit de zandgebieden (Pijls, 1948; Buringh, 1951) zijn alle ge
baseerd op de vegetatieprofielen (bos, heide en oud bouwland) en op de
diepte van de gleyverschijnselen (vochttrappen). Dit zijn beide pedogene
kenmerken. De vochttrappen zijn echter tegelijk belangrijke bodemgebruikseenheden. Men vindt dus ook hier weer de vermenging van genetische ver
schijnselen en gebruikskenmerken. De gepubliceerde kaarten van loessgebieden (Vink, 1949; Schelling, 1949) zijn al weer iets ouder en sterk geogenetisch. De kartering van Zuid-Limburg, die thans aan de gang is, berust
4

echter reeds veel meer op pedogenetische verschijnselen, in navolging van de
resultaten van onze geachte Belgische collega's.
In het Oldambt is veel aandacht besteed aan de kalkdiepte en dus de
mogelijkheid om kalk boven te ploegen (woelklei). Naar de mening van de
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering is de kalkarmoede van
de bovengronden van de oudere Dollardgronden niet een gevolg van bo
demvorming, maar van ontkalking tijdens de afzetting (Edelman en De
Smet, 1951). Het verschijnsel is dus geogeen, maar de betekenis voor de
cultuurtechniek is evident.
Zo ziet men in de indeling van de Nederlandse gronden steeds genetische
kenmerken (geogeen en in toenemende mate pedogeen) vermengd met ken
merken ontleend aan de eisen van belangrijke gewassen. Men kan zich af
vragen of een dergelijk dualistisch beginsel op den duur wel bevrediging zal
schenken. Bij de beoordeling van deze vraag verlieze men niet uit het oog,
dat een bodemkartering zonder genetische inslag ernstig tekort schiet in
wetenschappelijkheid, terwijl een zuiver genetische kartering aan bloed
armoede ten gronde moet gaan, wegens het ontbreken van impulsen van de
zijde van het bodemgebruik. Dit is wat men in sommige landen kan waar
nemen. Zo heeft Frankrijk met zijn pedologie naar Russisch voorbeeld geen
man in het veld, terwijl de Reichsbodenschätzung in Duitsland ondanks de
kolossale arbeid, die verricht is, geen bevrediging kon schenken, aangezien
de* moderne wetenschap er geen rol in heeft gespeeld.
De bodemkartering is een methode van onderzoek van de bodem. Behalve
de informatie over de gronden, die als minimum voor een beschaafd land
nodig is, levert de kartering ook nieuwe kennis op, die misschien niet altijd
voor de bodemcultuur van belang is. Dit is bovendien moeilijk van te voren
te zeggen. Men duide het de bodemkartering niet euvel, dat ze haar theorie
ontwikkelt, naast de studie van de voor de plantenteelt of cultuurtechniek
belangrijke bodemkundige verschijnselen van meer blijvende aard.
Er wordt thans hard gewerkt aan de legenda van de systematische bodemkaart van Nederland. De nieuwe kennis omtrent de bodem van Nederland
wordt thans zorgvuldig gewogen en ingepast in het thans algemeen gang
bare Amerikaanse systeem, dat men een morphometrisch systeem (Thorp and
Smith, 1949; Soil Survey Staff, 1951) zou kunnen noemen. Op deze wijze
werkende, zullen verscheidene theoretisch belangrijke zaken buiten de clas
sificatie vallen, terwijl omgekeerd blijkt, dat enkele andere kenmerken nadere
studie behoeven.
Niettemin zal ook de nieuwe indeling het in het bovenstaande besproken
dualistische karakter behouden, maar daarin stemt onze kartering overeen
met alle buitenlandse karteringen, die bloeien en succes hebben.
Summary

In all countries where soil survey has attained a high standard, the surveying
soil scientists are occupying themselves with two groups of problems : a. the
genesis of the soil, b. the utilization of the soil. Also in the Netherlands soil
survey shows this dual character.
The genesis of soils shows two aspects : 1. the formation of the soil material,
2. its transformation by nature and human interference. The first aspect de
mands a study of surface geology, a domain in which Dutch soil scientists
have achieved many successes. Especially with the survey of alluvial soils it
5

has become evident that a knowledge of the origin of sediments is indispensible in designing a good soil map. Also the investigation of loess and cover
sands has mainly been taken up by soil scientists.
The pedogenetic study has been advanced far less by the group of Dutch
soil scientists. Yet right from the beginning much attention has been paid to
soil reduction in relation to gley phenomena. Also the vegetation profiles of
the sand soils have always been duly taken into consideration. To-day, how
ever, a turn is noticeable in favour of the study of pedogenetic problems. The
human influence exerted on soil formation has always had the full attention
in the densely populated Netherlands. The historic study of land utilization
has made much progress due to investigations on the names of fields, on parcellation and on the original occupation.
Much succes has been booked by the team from the investigations on the
relation between soil profile and crop development, particularly in horticul
ture. Thanks to the collaboration with the experts on various horticultural
crops, it has been possible to found the action of protecting first class horticul
tural soils against the encroachments by urban development on a sound
knowledge of the soils in question.
Land improvement is a very important proposition in the Netherlands.
Soil scientists have forcefully emphasized that shortage of water is the limiting
factor to plant growth in sand soils.
When studying the soil maps, so far completed, it will become evident that
all the aspects dealt with in the foregoing can be traced in the-classification
applied. The genetic characteristics are always combined with desirable cha
racteristics as deduced from the requirements of important crops.
The question whether this dual character will yield satisfaction in the long
run, can be answered in the affirmative. A survey without genetic features is
lacking a scientific foundation, whilst a purely genetic survey would miss the
stimulating effect exerted by problems confronting land use and would not
find any application.
The knowledge of the soils of the Netherlands is being adjusted at present
to the generally adopted American morphometric system. In applying it, the
dual character will be perpetuated.
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2. HETEROGENISATIE VAN HET BODEMPROFIEL
IN NEDERLAND
Heterogenisation of the soil profile in the Netherlands
Aooxjby

Dr Ir J. S. Veenenbos
Voordracht gehouden tijdens de 29e Wetenschappelijke Bijeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging te Utrecht op 14 November 1952
I. ALGEMEEN OVERZICHT

Onder het begrip heterogenisatie worden verstaan de veranderingen in phy
sische en chemische eigenschappen, welke na verloop van tijd in het bodem
profiel van een sediment plaatsvinden. Deze veranderingen illustreren door
de ontwikkeling van bepaalde horizonten de bodemvorming, welke het ge
volg is van een onderlinge samenwerking tussen:
a. mechanische en chemische verwering,
b. humusvorming (afbraak, omzetting en humificatie van organische stof),
c. transport en accumulatie in bepaalde horizonten van de verweringsproducten en de producten der humificatie.
2»
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Het meest bekende voorbeeld van heterogenisatie in Nederland treft men
aan in het loodzandprofiel van de Podzolgronden. Naast humusophoping in
de Ao-horizont vindt transport van humusverbindingen naar beneden en
daarmee uitspoeling van Fe en Al uit deA2- of loodzandhorizont plaats. Ten
slotte treedt weer een afzetting van humus en Fe-humusverbindingen in de
donkerbruine of roodbruine zgn. B-horizont op, welke vaak verkit is.
Dicht bij de Podzolgronden staan de Nederlandse Bruine Bosgronden. Deze
eveneens zure, soms zwak lemige zandgronden bezitten onder een zure strooisellaag (Ao) slechts een door humusstoffen „verborgen" A2-horizont, welke
geleidelijk overgaat in een nimmer verkitte, bruine of geelbruine B-horizont.
Deze Brown Podzolic gronden vertonen dus een geringe profiel differentiatie.
Humusophopingen in de bovengrond komen ook voor in de grondwater
profielen, de zgn. Gleygronden van zand- en kleigebieden. Naar het al of niet
voorkomen van een gebleekte, uitgeloogde horizont onder de humeuze, soms
zelfs venige bovengrond staan deze gronden in het Amerikaanse systeem van
bodemclassificatie bekend als Low-Humic Gley gronden en Humic Gley gronden.
Het Low-Humic Gley profiel vertoont op lemig moedermateriaal in vele ge
vallen een door klei-inspoeling zwaarder ontwikkelde B-horizont met pris
matische structuren (zie fig. 2). In mindere mate is dit ook het geval bij de
Humic Gley gronden. In het bijzonder in de zandiger sedimenten vertonen
de Low-Humic Gley gronden vrij vaak een ijzer-inspoelings B-horizont.
Een minder sprekend voorbeeld van heterogenisatie wordt aangetroffen
in de ondergrond van vele van onze kleigronden. Onder de bovengrond ver
tonen zij veelal duidelijk prismatische structuren. Op de vorming van der
gelijke structuren wordt in de Noordoostpolder zelfs de drainage gebaseerd.
Op zichzelf zijn deze structuurelementen nog geen voorbeelden van hetero
genisatie. Zij zijn slechts het gevolg van een ontwatering en niet van één van
de hierboven genoemde factoren.
Wel is er sprake van heterogenisatie, wanneer de structuurelementen een
dun, donker humushuidje vertonen. Er heeft dan een neerwaarts transport
van humeuze stoffen uit de bovengrond plaatsgevonden en een inspoeling
in de onderliggende (B-)horizont. Bij een kleurbepaling valt dit duidelijk te
constateren door de kleur ongewreven en gewreven te vergelijken. Gewreven
is de kleur dan bruiner, lichter dus. Dergelijke gronden zijn zwak zuur. Ze
zijn steeds ontkalkt en zijn tot ontwikkeling gekomen onder een langdurige
begroeiing met gras. Zij staan bekend als Prairiegronden.
Naast de Prairiegronden komen er in Nederland, in het bijzonder in het
noordelijk zeekleigebied, gronden voor, welke ook onder een grassenvegetatie zijn ontwikkeld en soortgelijke, doch meer geprononceerde profielken
merken vertonen. Het zijn de zgn. knipkleigronden, welke niet een pris
mastructuur, doch een kolomstructuur in de B-horizont vertonen. Grote,
compacte, harde structuurelementen staan als „mannetjes" naast elkaar in
het profiel (zie fig. 3). Behalve uitspoeling van humus vindt mogelijk in deze
gronden tevens kleitransport vanuit de A-horizont plaats. De klei van deze
gronden bevindt zich nl. in sterk gepeptiseerde toestand door een vaak zeer
hoge Na'-bezetting van het adsorbtiecomplex. Als zodanig moeten deze
gronden worden gezien als Solonetzgronden.
Heeft in deze gronden een nog niet nader geverifieerd kleitransport plaats
gegrepen, wel is dit het geval in zgn. slempige gronden, o.a. in Zeeland.
Deze slempigheid treedt op in de oudere reeds ontkalkte afzettingen en ver
toont daarbij een uitspoeling van klei.
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Fig. 1.

Goed ontwikkeld podzolprofiel in zandgrond.
Well developed Podzol profile in a sand soil.

Fig. 2.

Humic Gley profiel met prismastructuur in
de B-horizont.
Humic Gley profile with prismatic structure in the
B horizon.

Fig. 3.
Knipkleiprofiel met kolomstructuur in de
B-horizont.
„Knip"-clay profile (Solonetz) with columnar
structure in the B horizon.

Fig. 4.
Gray-Brown Podzolic profiel van een
oude stroomruggrond in het Utrechtse
rivierkleigebied.
Gray-Brown Podzolic profile of an old river
ridge soil in the Utrecht river clay region.

Meer bekendheid geniet het verschijnsel van klei transport in de Gray-Brown
Podzolic gronden (podsolige Braunerden), welke op de oudste stroomgronden

van het Utrechtse rivierkleigebied en ook op de pleistocene rivierleemgron
den van Noord-Limburg tot ontwikkeling zijn gekomen. Het bodemprofiel
van de gronden van deze Great Soil Group vertoont een lichtere A-horizont
boven een door klei-inspoeling zwaarder ontwikkelde, prismatische B-hori
zont (zie fig. 4). In de jongere, nog kalkrijke stroomgronden van het rivier
kleigebied is de bodemvorming minder geprononceerd, alhoewel op vele
plaatsen de profielontwikkeling in een duidelijke kleivorming reeds alle ken
merken draagt van de Brown Forest grond (Braunerde hoher Basensättigung).
II. PROCESSEN BIJ DE HETEROGENISATIE

Beschouwen we nu de verschillen in profielontwikkeling nader, dan behoeft
eerst het systeem in het tot stand komen van de verschillende bodemvor
mingen nadere toelichting. Daarbij zal niet in extenso worden ingegaan op
de verschillende theorieën omtrent de verweringsprocessen in de bodem en
de vraag, of er al dan niet en op welke wijze transport bij een bepaalde pro
fielontwikkeling plaatsvindt.
Ten aanzien van de verweringsprocessen geniet de iso-electrische verweringstheorie van
Mattson de grootste bekendheid. Mineralen worden door oxydatie en hydrolyse afgebroken,
waarbij de bouwstenen van het kristalrooster, o.a. de amphotere colloidale sesquioxyden en
het kiezelzuur vrij komen. Bestendig zijn de sesquioxyden slechts als gel in een iso-electrische
toestand, voor Al(OH)3 en Fe(OH)3 resp. bij de pH 8,1 en 7,1, terwijl ook het kiezelzuur
slechts in alkalisch milieu als zodanig bestendig is. Bij pH's lager dan 8,1 en 7,1 verkeren
volgens Mattson de sesquioxyden in een solvormige electropositieve toestand, waardoor
verbindingen met het electronegatief geladen kiezelzuur mogelijk worden. Een nieuwvor
ming van zgn. gemengde gelen treedt hierdoor op; het ampholyt streeft steeds naar een isoelectrische toestand. Bij elke pH toestand vertoont het nieuw gevormde meng-gel een an
dere Si02/R203 verhouding. Onder bepaalde gunstige omstandigheden kan het meng-gel
tot een kleimineraal kristalliseren (b.v. Kaoliniet A12Ö3.2 Si02 2.HaO).
Theoretisch zou, naarmate de dissociatiegraad van de sesquioxyden groter wordt, de
hoeveelheid gebonden SiOa groter moeten zijn. Deze en daarmede de gehele Mattsonse be
schouwingen gaan evenwel alleen op in basenarm milieu. In basenrijk milieu verlopen de
reacties der klei-nieuwvorming geheel anders. Daar is de Si02/R203 verhouding juist groter.
Montmorilloniet b.v., gevormd in basenrijk, zwak alkalisch tot neutraal milieu, heeft een
Si02/R203 verhouding van ±4:1, terwijl in basenarm, zuur milieu kaoliniet wordt ge
vormd met een Si02/R203 verhouding van ±2:1.
Bij zeer lage pH's - in het algemeen beneden de pH 4 (Laatsch, 1938) - is volgens Matt
son (1932, 1933) de dissociatiegraad van de ampholyten zo groot, dat geen bestendige neu
trale verbindingen met kiezelzuur meer mogelijk zijn. Er treedt geen nieuwvorming van
klei meer op. Integendeel, de kleiafbraak gaat overheersen en de vrijkomende Fe- en Al
verbindingen gaan nu solvormige, electronegatieve verbindingen aan met de humuszuren.
Volgens Correns en von Engelhardt (1938) spelen zich in het geheel geen colloidale
reacties af, doch verloopt het proces der verwering volgens ionenreacties. Van Schuylenborgh en Sänger (1950) tekenen hierbij aan, dat het onwaarschijnlijk is dat amorphe sesquioxyden-silicium colloiden, zonder een ionenstadium te passeren, zouden overgaan in
duidelijk platerig opgebouwde kleimineralen. Beide auteurs stellen bovendien de Mattsonse
theorieën in een aanvechtbaar licht, door aannemelijk te maken, dat in de bodem de ses
quioxyden niet electropositief, doch electronegatief zijn.
Jackson c.s. (1948) zien het proces der verwering volgens het residu principe. Er bestaat
een evenwicht tussen constante afbraak en opbouw. Bij een dalende pH kan elk kleimineraal
het moedermateriaal zijn van een nieuw kleimineraal door verlies van Si02. Dit proces zou
ook reversibel zijn onder opname van basen.
Ook ten aanzien van het proces van kleitransport in de bodem zijn de meningen ver
deeld. Volgens Pallmann, Frei en Hamdi (1943) vindt een passief transport van colloidale
bodemdeeltjes uit de A-horizont plaats, naast een inspoeling in een B-horizont. Zij onder
scheiden bij dit transport van colloiden een „Wanderphase" en een stabilisator. In een
zwak alkalisch of neutraal milieu is transport mogelijk met behulp van een schutcolloid ;

2

9

kiezelzuur en Si0a-Ra03 complexen fungeren als stabilisator. In gronden met een pH < ±
5,5, dus bij een lage basenverzadiging, is kleitransport mogelijk met H • -ionen als stabilisa
tor. Cline en Frei (1949) tonen aan, dat het bij dit transport in hoofdzaak gaat om de fractie
< 2 mu en wel in het bijzonder om de fractie < 0,2 of 0,5 mu (zie tabel 1).
Laatsch deelt deze inzichten over mechanisch kleitransport niet.1) Hij gaat uit van nieuw
vorming ter plaatse in de B-horizont. Brown en zijn medewerkers Thorp en Byers (1938 en
1942) staan ook een transport van kleimineralen in solvorm voor.

In het kort komen alle theorieën hierop neer, dat onder een natuurlijke
bosvegetatie in alkalische tot neutrale gronden de vrijkomende componenten van
de verwerende silikaten direct nieuwvorming van kleimineralen te zien geven.
Echter bij een zeer hoge basenbezetting in het bijzonder in CaC03-rijke
gronden (Jackson, 1948), verloopt deze verwering en daarmede de kleivorming zeer langzaam. Er vindt een gerede neutralisering van de humuszuren
plaats, o.a. door uitwisseling van de overmaat kationen.
In iets minder basenrijke alkalische tot neutrale gronden veroorzaakt de afbraak
van de organische stof een sterkere H'-ionen productie en daarmede een
krachtiger verwering en dus ook een sterkere nieuwvorming. De Duitse
nomenclatuur spreekt hier van „Verlehmung". In gronden met een pH >
± 6,5 vindt nog geen kleitransport plaats. De profielontwikkeling is niet uit
gesproken, d.w.z. men vindt geen uit- of inspoelingshorizonten (Brown Fo
rest grond of Braunerde hoher Basensättigung).
In gronden met een basenverzadiging van globaal gesproken beneden ±80%, in
het algemeen in gronden met een pH < 6, begint onder invloed van de
hogere H'-ionenconcentratie transport van colloidale kleimineralen (d.w.z.
deeltjes < 2 mu) op te treden. Uit de zwak zure bovengrond (A-horizont)
spoelt klei naar beneden, zodat dus meestal een kleiverrijking in de zwaar
dere B-horizont valt te constateren. De Amerikaanse classificatie spreekt hier
van een Gray-Brown Podzolic grond, terwijl, al naar de ontwikkeling van de
uitspoelingshorizont, de Duitse classificatie spreekt van een podsolige Braunerde mittler of niedriger Basensättigung. Cline en Frei (1949) laten deze
inspoeling zeer fraai in een foto zien, terwijl Laatsch (1938) het verschil in
karakter van A- en B-horizont aantoont met de verzadigingsgraad en het
§
basenhoudend vermogen (resp. V- en T-waarde, waarbij V =
100 en
S = basenbezetting) in fig. 5.
In gronden met een basenverzadiging van globaal gesproken minder dan 25%
(pH < ± 5) vindt nagenoeg geen nieuwvorming of transport van klei
mineralen meer plaats, maar slechts afbraak. De vrijkomende Fe- en Al
verbindingen spoelen uit met humuszuren, zonder bindingen met kiezelzuur
aan te gaan. De uitspoelingshorizont kan het typisch gebleekte karakter van
het podzolprofiel gaan vertonen. Dieper in het profiel slaan de Fe- en Al
verbindingen bij een hogere pH weer neer en vormen daar een bruine Fehumus B-horizont.

Al deze typen van bodemvorming komen in Nederland voor. Men kan
zich nu voorstellen, dat elk dezer profieltypen zich door een geleidelijke ver
dere uitspoeling van de basen en de daarmee voortschrijdende verzuring van
de bodem uit een voorgaand stadium heeft ontwikkeld.: De beginphase in
*) Zie hoofdstuk 21 op blz. 212.
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Fig. 5.
Het verloop van de basenverzadigingsgraad (A) (V-waarde) en de kationenwaarde (B)
(T-waarde) in verschillende loessgronden van Midden-Duitsland (naar Laatsch, 1938).
The degree of saturation (^1) ( V-value) and Cation-exchange capacity (B) ( T-value) of different
loess-soils in Middle-Germany (after Laatsch, 1938).

deze ontwikkelingsgang wordt dan bepaald door de basenrijkdom van het
oorspronkelijke moedermateriaal.
In hoeverre een ontwikkeling van het ene profieltype in het andere plaats
vindt, valt vaak moeilijk te zeggen. Verschillende onderzoekers accepteren
evenwichtstoestanden in deze ontwikkelingsgang; zij spreken daarbij van
een rijpe bodemontwikkeling. Wanneer de profielkenmerken een overgaan
van het ene profieltype in het andere demonstreren, spreekt men van een
onrijpe bodem. Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt, enerzijds dat
elk overgangstype tussen twee typische profielen (Great Soil Groups) in een
evenwichtstoestand kan verkeren, terwijl anderzijds de mogelijkheid van een
werkelijke evenwichtstoestand ten zeerste moet worden betwijfeld. Het pro
ces van bodemontwikkeling onder natuurlijke omstandigheden verloopt ech
ter zo langzaam, dat dit doorgaans aan het menselijk waarnemingsvermogen
ontsnapt.
Gegeven een bepaald klimaat wordt de bodemvorming beheerst door :
a. aan de ene kant de basencapaciteit en basenbezetting van het moeder
materiaal,
b. aan de andere kant de snelheid van uitspoeling van de basen.
De regelende factoren bij het evenwicht hiertussen zijn :
le. de doorlatendheid van het profiel, dus de granulaire samenstelling,
2e. de vegetatie.
De natuurlijke bosvegetatie voert telken jare door zijn bladafval basen
uit de ondergrond terug naar de bovenste profiellagen. Wanneer er tussen
uitspoeling en aanvoer evenwicht bestaat, wordt de profielontwikkeling rijp
genoemd en ontstaat geen andere bodemvorm uit het bestaande profiel.
De vegetatie als exponent van voedselrijkdom, water- en luchtverhoudingen, mag dan ook in zijn verschillende componenten vaak als kenmerkend
voor een bepaalde profielontwikkeling worden gezien. Was de bodem niet rijp, dan
verandert na verloop van tijd met de algehele profielontwikkeling ook het
begroeiingstype. De onderzoekingen van Tüxen hebben hierop een duidelijk
licht geworpen. De regelende functie van de vegetatie bij de profielontwikke11

Fig. 6.
Overgang van het Brown Forest profiel naar het Gray-Brown Podzolic profiel (naar Cline,
1949).
A Brown Forest - Gray-Brown Podzolic profile sequence (after Cline, 1949).

ling is oorzaak, dat, wanneer van een bepaalde grond de vegetatie veran
derd wordt, ook de profielontwikkeling anders gaat verlopen.
Cline, Frei en McCaleb (1950) hebben de overgangen van de verschil
lende profieltypen bestudeerd. Cline (1949) vergeleek allereerst de over
gangen van een Brown Forest grond naar een Gray-Brown Podzolic grond
(zie fig. 6). Bij afnemend kalkgehalte, dus in de richting van de Gray-Brown
Podzolic grond, wordt de Al-horizont minder granular en krijgt meer een
kruimelstructuur. Er heeft zich een zwak zure uitspoelings(A2-) horizont ont
wikkeld, waarvan in de Honeoye serie het bovenste gedeelte (A2I) zwak geel
achtig bruin van kleur is. De A22-horizont vertoont een duidelijk bleekbruine
kleur en een platerige structuur. De zware B21-horizont vertoont duidelijke
prismatische structuren. In het onderste deel (B22) kan deze horizont zwak
kalkhoudend zijn. Het moedermateriaal is sterk kalkhoudend.
Vervolgens vergelijkt Cline de overgang van het Gray-Brown Podzolic
profiel naar het zgn. Brown Podzolic profiel (zie fig. 7), waarin reeds sesquioxyden vrijkomen (bij een pH < 6,0). Hierbij valt op te merken, dat de
kruimelige (muil), practisch neutrale tot zwak zure, humeuze bovengrond
wordt vervangen door een sterk zure humusverrijking in de A0-horizont.
Een uitspoelingshorizont (A2) heeft zich in de karakteristieke Brown Pod
zolic grond nog niet ontwikkeld. De bleekbruine A2-horizont van het GrayBrown Podzolic profiel vertoont de donkerder, geelach tig bruine Fe-humaat
kleuren van het zuurdere Brown Podzolic profiel. De platerige A22-horizont
van het Gray-Brown Podzolic profiel is overgegaan in een fijnkruimelige
structuur.
Ofschoon de verschillende gronden uit de gereproduceerde figuren geacht
worden in een evenwichtstoestand te verkeren en dus rijp te zijn, meent Cline
toch een zekere ontwikkeling van het ene profiel in het andere te kunnen ont
dekken tengevolge van een met de tijd voortschrijdende verarming en ver
zuring. Zo acht hij het niet onmogelijk, dat de donkerder geelachtige kleu
ren van de A21-horizont van het Gray-Brown Podzolic profiel een begin
nende Brown Podzolic ontwikkeling illustreren. Immers in gronden met een
pH > 6 komen de verschillen in habitus tussen een A21- en A22-horizont
12
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Fig. 7.
Overgang van het Gray-Brown Podzolic profiel naar het Brown Podzolic profiel (naar
Cline, 1949).
A Gray-Brown Podzolic - Brown Podzolic profile sequence (after Cline, 1949).

niet voor. Ook de aanwezigheid van klei in het Brown Podzolic profiel in de
onderste Bn- en Bf2-horizonten brengt Cline in verband met de mogelijk
heid van een in gang zijnde, doch nog niet geheel voltooide klei-afbraak in
de diepere profiellagen. De waarneming, dat naar de podzolkant de kleiig
heid van deze lagen afneemt, steunt deze mening wel. Dit zou evenwel in
houden, dat hier oorspronkelijk een Gray-Brown Podzolic profiel ontwik
keld was, hetwelk nu in afbraak is.
Volgens Cline komt het eigenlijke Brown Podzolic profiel pas tot ont
wikkeling, wanneer door een verdere uitputting van de basen ook de vege
tatie gaat veranderen en daarmee ophoudt aanzienlijke hoeveelheden basen
omhoog te voeren.
Cline concludeert dus tot ontwikkelingen van het ene profiel in het andere.
Aan de hand van tabel 1 wordt gedemonstreerd, hoe zich daarbij de B-horizont, of beter gezegd de horizont van de grootste klei-accumulatie naar be
neden verplaatst, m.a.w. hoe de A2-horizont zich verdiept.
Ook Mattson geeft naar aanleiding van de inzichten van Aaltonen weer,
hoe de profielontwikkeling, i.e. van het podzolprofiel, gedacht moet worden
(zie fig. 8).
Hieruit blijkt ook bij het podzolprofiel een geleidelijke verdieping van de
A2-horizont en voorts een steeds krachtiger wordende ontwikkeling van het
bovenste deel van de B-horizont op te treden.
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TABEL 1. Mechanische samenstelling en pH van de verschillende horizonten in een Brown

Forest grond (I), de nog neutrale overgang naar de Gray-Brown Podzolic grond
(II) en de reeds zure overgang van de Gray Brown naar de Brown Podzolic
grond (III).
Mechanical composition and pH of the different horizons of a Brown Forest soil (I), a still
neutral intergrade to a Gray-Brown Podzolic soil (II) and an acid intergrade of a GrayBrown Podzolic soil to a Brown Podzolic soil (III).
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Fig. 8.
Ontwikkeling van de A- en Bhorizont in het podzolprofiel vol
gens Aaltonen (1939).
The development of the A and B
horizons in the Podzol profile ac
cording to Aaltonen (1939).

III. BESPREKING VAN DE PROFIELTYPEN IN NEDERLAND

PODZOLGRONDEN

De algemene ontwikkelingstendenz van het podzolprofiel behoeft weinig toe
lichting meer. Onder de Nederlandse klimaatsomstandigheden is de vorming
van het podzolprofiel gebonden aan de arme zandgronden en dan nog in
het bijzonder aan de grovere zandgronden. Ligt de top van de fractieverdeling van het zand beneden 105 mu, dan wordt de doorlatendheid van het
zand zo gering, dat podzolering, d.w.z. de vorming van een A2-horizont,
veelal niet meer optreedt.
De ontwikkeling van het podzolprofiel in Nederland is in feite een degra
datieproces. Tengevolge van de verstoring van de natuurlijke begroeiing,
welke vervangen werd door de ondiep wortelende heidebegroeiing, is een
sterke verarming, verzuring en daarmee gepaard gaande uitspoeling op gaan
treden.
Enige typische kenmerken van het podzolprofiel behoeven nog nadere toe
lichting :
a. De podzolen worden in het algemeen ingedeeld in: ijzer podzolen,
ijzer-humus podzolen en humus podzolen. Volgens Tamm heeft het podzol
profiel meer het humuskarakter, naarmate de grondwater beïnvloeding
krachtiger, of in het algemeen het profiel vochtiger is.
Uit gloeiproeven is evenwel gebleken, dat op dekzand verschillende hoge
en middelhoge heideprofielen in Nederland, welke laatste vooral een uitge
sproken roodbruine en veelal verkitte B-horizont bezitten, practisch geen
ijzer in de B- of inspoelingshorizont bevatten. In feite is deze horizont, wat
het Fe betreft, een uitspoelingshorizont; een zwakke ijzeraccumulatie valt
juist onder de B2-horizont, in het overgangsgebied naar het onveranderde
C-materiaal te constateren. Voor de humusstoffen was de B2 de eigenlijke
inspoelingshorizont. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze humus
stoffen een ernstige verkitting veroorzaken.
De verklaring van dit verschijnsel wordt gezocht in de minerale samen
stelling van het moedermateriaal. In het zand bevinden zich weinig of geen
mineralen, waaruit na verwering Fe vrij komt. Op rijkere, o.a. praeglaciale
zanden, werd door gloeien wel een duidelijke ijzeraccumulatie in de B2horizont geconstateerd. Ook spreekt hierbij de samenstelling van het grond
water een rol. Wordt nl. zand gegloeid uit de doorgaans keiharde B2-horizont van middelhoge profielen nabij beekjes, dan blijkt de in hetzelfde Fearme moedermateriaal ontwikkelde B2-horizont wel Fe te bevatten. In het
eerste geval bestaat het grondwater uit stagnerend voedselarm regenwater ;
in het tweede geval uit werkelijk grondwater, dat een hogere pH heeft, nl.
ca 6-6,5.
b. Een ander verschijnsel, dat de laatste tijd veel aandacht vraagt, is de
humusophoping, vaak gepaard gaande met een wortelvilt, juist boven de
oerlaag. Voor sommigen is het wortelvilt aanleiding, in deze laag een oud
oppervlak te zien, vooral wanneer daaronder weer een loodzandachtige ont
wikkeling valt te constateren. Het bovenste loodzand zou dan van andere
origine zijn, b.v. opgestoven.
De aanwezigheid van een humusophoping boven de B-horizont kan even
wel zijn ontstaan door inspoeling van onvolledig afgebroken humusresten.
Veldtman (1934) spreekt van Torfortstein en verklaart dit door inspoeling
van „humuskool". De verder voortschrijdende humificatie van deze accu15

mulatie van organische stof veroorzaakt onder deze horizont een aantasting
van de B-horizont en opnieuw een loodzand vorming. Geleidelijk aan verdiept
zich hierdoor de A2-horizont.

Florschütz (1941) geeft een geheel andere verklaring. Ook hij oppert de
mogelijkheid, evenals Beyerinck (1941), dat het loodzand als zodanig niet
bij het podzolprofiel behoort, doch is opgestoven. Het soms aanwezig zijn
van pollen in het loodzand kan hierop wijzen, alsmede het feit, dat soms
artefacten vlak boven de B-horizont worden aangetroffen. Volgens zijn in
zichten zakt de B-horizont bij een verdere ontwikkeling van het podzolpro
fiel niet naar beneden, maar komt hij juist omhoog, doordat loodzandkorrels
van de uitgeloogde zode na nieuwe overstuivingen weer met humus-Fe ver
bindingen omhuld worden.
Het is nog moeilijk de verschillende theorieën over de ontwikkeling van het
podzolprofiel op hun juiste waarde te schatten. Temeer nog daar, naar van
Diepen heeft aangetoond, de A-horizont vooral in het onderste humeuze deel
vertikale krimpscheuren vertoont, welke, gezien in horizontaal afgestoken
vlakken, duidelijke polygonaalstructuren te zien geven. In deze scheuren
wordt een ophoping van organische stof aangetroffen. De vraag blijft, wan
neer deze accumulatie heeft plaatsgevonden en of deze misschien nog steeds
plaatsvindt.
Deze scheuren ontstaan, doordat het humeuze deel van de A-horizont
onderhevig is aan krimp- en zweivermogen. Via deze scheuren zijn wellicht
ook stenen en o.a. de artefacten in het onderste deel van de A-horizont
geraakt.
Niet slechts vindt de bovenvermelde humusverrijking in verticale scheuren
in dit deel van de A-horizont plaats, ook valt er een humusverrijking in hori
zontale scheuren waar te nemen. Het ontstaan van deze horizontale scheuren
is eveneens het gevolg van afwisselende indroging en bevochtiging en loopt
als verschijnsel geheel parallel met deplaterige structuur van de A2-horizont
van de Gray-Brown Podzolic gronden in loess. Eenzelfde platerigheid vindt
men aan ingedroogde wanden van loessgroeven. Ook in zandgroeven wordt
een platerige indroging van de wanden gezien. De platen zijn hier evenwel
veel dikker, minder samenhangend en minder in aantal.
Niet geheel ondenkbaar is dus, dat de vaak zeer uitgesproken verrijking
met organische stof in het onderste deel van de A-horizont, welke soms aan
leiding geeft daar een vroegere zodelaag te veronderstellen, voor een groot
deel ontstaan is door inspoeling van organische stof, mede via de verticale
scheurtjes. Het zode-achtig karakter is later versterkt doordat de heide in
deze laag is gaan wortelen.
BROWN PODZOLIC GRONDEN

De Nederlandse „bruine bosgronden" worden vooral op de Veluwe aange
troffen in die gebieden, waar het bos - zij het wellicht met onderbrekingen gehandhaafd is. Bij voorkeur is dit het geval op de, uit bosbouwkundig oog
punt meest gewenste, iets lemige zandgronden. Gezien de vegetatiegeschie
denis van de Nederlandse zandgronden, mag dan ook worden veronder
steld, dat uit deze Brown Podzolic gronden waarschijnlijk al onze Podzolgronden door devastatie van de natuurlijke bosbegroeiing zijn ontstaan.
Dat aan dit Brown Podzolic type een profielontwikkeling als van de GrayBrown Podzolic grond vooraf is gegaan, is slechts in enkele gevallen waar
16

Fig. 9.
Monsterpiekken onder diverse ophogingsphasen van een grafheu
vel nabij Ermelo.
Points of sampling underneath diffe
rent phases of raising of a tumulus
near Ermelo.

schijnlijk. Het voorkomen van dunne, bruine, doch lemige fibers onder het
eigenlijke bodemprofiel in de kalkrijke dekzandgronden (Pijls, 1948) enpraeglaciale afzettingen op de Veluwe wijst hierop. De meeste Nederlandse zand
gronden evenwel zijn van oorsprong reeds te arm geweest voor een profiel
ontwikkeling als van het Gray-Brown Podzolic type.
De Brown Podzolic grond is eigenlijk een Podzolgrond, welke echter in
een minder ver gedegradeerde toestand verkeert. In deze zure grond vindt
geen nieuwvorming of transport van klei, maar in hoofdzaak klei-afbraak
plaats. Er heeft zich nauwelijks of geen loodzand ontwikkeld. Een A2-horizont is wel aanwezig, doch deze is door humusverbindingen verborgen.
Wordt deze horizont gegloeid, dan blijkt door het suikerwitte afgeloogde ka
rakter der zandkorrels het podzolkarakter van deze grond overduidelijk. Uit
gloeiproeven blijkt, dat zich op de rijkere zandgronden onder deze „ver
borgen" A2-horizont een zeer uitgesproken Fe2- (en A1-) verrijkingshorizont
bevindt. Volgens onderzoekingen van Schelling wordt deze B-horizont door
de accumulatie van colloïdale verbindingen, zowel in het terrein als in de
ERMELOSE

GRAFHEUVEL

HEIDE

MO

PROFIEL

ZOOL 1* PERIODE 1200 V CH«
BOTTOM Of THE TUMULUS, ISTPE&tQO. 1200 B.C.

ZOOL
BOTTOM

ZOOI

2* PCRlOOf
OF THE TUMULUS, 2*10. PEftlOO

4 5 PERIODE *00 V. C«B

BOTTOM OF THe TUMULUS 4tH. PEfflOO *00 6

RECENT
PODZOL
&1/ITEN HEUVEL
OUTSiDE TH£ TUMULUS
10 °/o VAN MINERALE. DELEN
% OF TOTAL OffGAWC • Fff££ $!Z£ GROUPS

F R A C T I E G R E N Z E N BOUNDARIES BETWEEN
X

<2 sU

HS <*M

0

<8 ..
<16

t&HIUfcl 6-t6Al

•

<25 ..
<37 ..

O

L: -

1

S/ZE GROUPS

-1 g-OM

1 ta-zsju
711

Fig. 10.
Verloop van de granulaire samenstelling in het solum van profielen van verschillende
ouderdom onder en naast een grafheuvel nabij Ermelo (overgang van Brown Podzolic
naar Podzol).
Mechanical composition in the solum of profiles of different age underneath and outside a tumulus near
Ermelo (change from Brown Podzolic to Podzol).
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analyseresultaten, gekenmerkt door een hoger gehalte aan deeltjes < 2 mu
(zie fig. 10). De verrijking met sesquioxyden is echter onevenredig krachtig,
zodat wel een omhoog voeren van Fe en Al door de begroeiing moet worden
verondersteld. Opmerkelijk is dat de B-horizont in tegenstelling tot die van
het podzolprofiel nooit verkit is, doch een hoog poriënvolume heeft en los
van structuur is.
Schelling heeft de ontwikkeling van het profiel van de Brown Podzolic
grond tot in zijn degradatiestadium (het podzolprofiel) kunnen volgen, door
profielen te bemonsteren onder opeenvolgende ophogingslagen van een graf
heuvel en daarbuiten (zie fig. 9). Het blijkt, dat met de verdere ontwik
keling van het profiel het gehalte aan deeltjes < 2 mu in de B-horizont toe
neemt. Voorts is het een opvallend verschijnsel, dat bovenin het profiel het
percentage 16-37 mu aanzienlijk groter is dan in de onveranderde onder
grond (C-horizont). Hierin komt de verwering, de af braak van mineralen en
het achterblijven van kiezelzuur als amorph kiezelzuur „meel" tot uiting
(fig.10).

Behalve in het krachtiger worden van de accumulatie van colloidale delen,
waarschijnlijk ijzeroxyden, komt de heterogenisatie van het profiel ook tot
uiting in fig. 11. De begroeiing voert behalve Fe en Al ook P uit de onder
grond omhoog. De verarming, wanneer de bodemvorming overgaat tot het
zuivere podzolprofiel, wordt duidelijk gedemonstreerd door het terugvallen
van de pH en de hoeveelheden P citr. in het profiel buiten de grafheuvel.
GRAY-BROWN PODZOLIC GRONDEN

Deze zwak zure gronden vertonen in het profiel een klei-inspoeling in de
diepere profiellagen. De profielontwikkeling is evenwel nogal afwijkend in
verband met de doorlatendheid van het moedermateriaal.
a. In lemige afzettingen, zoals o.a. loess, vertoont het profiel doorgaans een
duidelijke brede B-horizont met vaak sprekende prismatische structuren
(zie ook fig. 4).
b. In het beter doorlatend lemige zand, of in het geval een betrekkelijk dunne
leemlaag op zand rust, is de B-horizont gesplitst in enkele afzonderlijke
zware leembanden in het zand.
c. In zand is een B-horizont nauwelijks ontwikkeld, behalve in dunne
lemige inspoelingsbandjes, welke tot enkele meters diepte in het profiel
kunnen voorkomen.
Het geleidelijk naar beneden zwaarder worden van de leem in het pleisto
cene rivierleemlandschap en de daarbij toenemende lutum/slib verhouding,
het soms zelfs zandige karakter van de bovenlagen van het profiel en de
zware klei-inspoelingsbanden in het onderliggende zand van het „braided
river" systeem werden reeds door Schelling (1952) waargenomen (zietabel2).
SLEMPIGE GRONDEN

Het verschijnsel van klei-uitspoeling uit de bovengrond en een verrijking met
klei in de ondergrond manifesteert zich ook in de zgn. slempige of „loperige"
gronden (Bennema en Van der Meer, 1952).Vooral in de zeekleigebieden van
Nederland en België, waar gesproken wordt van blekgronden (Moormann,
1951; Ameryckx, 1952), komt dit verschijnsel voor. Fig. 12 illustreert zeer
fraai het verschil in de lutum/slib verhouding van boven- en ondergrond in
19

Fig. 12.
De lutum-slib verhouding in boven- en ondergrond van ontkalkte oude kleiplaatgrond,
MOa, en oude kreekruggrond, MOk, (A) en van zavelige, zwaar zwavelige en kleiige kalkrijke jonge kreekruggrond, MMk, (B) in Walcheren.
The ratio < 2 muf <16 mu in topsoil and subsoil samples of decalcified old kielplaat soils, MOa, and
old creek-ridge soils, MOk, (A) and of sitly and clayey calcareous young creek-ridge soils, MMk, (B)
in Walcheren.

jonge (A) en oude (B) gronden, respectievelijk van de Middelland- en Oudland-legenda, op Walcheren. De Bakker (1950) schrijft het verschijnsel van
slempigheid toe aan peptisering van de klei door vroegere zoute inundaties.
In hoeverre deze invloed hierbij een rol speelt, kan moeilijk worden gezegd.
Echter de krachtiger heterogenisatie in de oudere gronden zou zeker op een
normaal bodemvormend verschijnsel van het Gray-Brown Podsolic type
kunnen duiden. Bovendien, er valt geen verband te constateren tussen de
mate van slempigheid en de intensiteit van de inundaties met zout water.
In verband met de invloed van de factor tijd op de bodemvorming, wordt
hier nog herinnerd aan het verschijnsel, dat een profielontwikkeling van het
Gray-Brown Podzolic type, behalve op de pleistocene rivierleemgronden
ook reeds op de oudste, oorspronkelijk kalkrijke systemen van de holocene
rivierklei-afzettingen voorkomt.
BROWN FOREST GRONDEN

Op de jongere systemen van de rivierklei-afzettingen,
i.e. de stroomruggronden, is de heterogenisatie nog niet zo ver voortgeschreden. Deze gronden
vertonen nog in het geheel geen profielontwikkeling of de profielontwikke
ling van het nog weinig gedifferentieerde type der Brown Forest gronden.
Deze gronden zijn nog alkalisch of neutraal.
In verschillende gevallen werd waargenomen, dat door de vervanging van
de natuurlijke bosvegetatie door een grassenvegetatie, de bodemvorming
een geheel andere richting genomen had. Een Prairiegrond had zich daar
ontwikkeld.
PRAIRIEGRONDEN

Prairiegronden ontstaan in het Nederlandse klimaat op plaatsen, waar de
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TABEL 2. De lutum-slib verhouding in de verschillende horizonten van Gray-Brown

Podzolic gronden in de pleistocene rivierleem van Noord-limburg.
The ratio < 2 mu/< 16 mu in the different horizons of Gray-Brown Podzolic soils in the
pleistocene river-, ,loam" of Northern Limburg.

Type

Diepte
in cm

Beschrijving monster

< 2 mu.
<2 mu 2-16mu —TS
m
<16mu %

Donkerbruin humeus
lemig zand
Lichtbruin sterk lemig
fijn zand
Lichtroodbruine zanddige leem
Lichtroodbruin lemig
fijn zand
Rivierzand

87-120
>120

Hoge bruine ri
vierzandgrond,
SZbl

Zwartgrijs humeus zand
Geelbruin zand . . .
Geelgrijs zand ....
Roodbruin lemig laagje

0-9
9-46
46-90
90-98

1
11

Lage zware ri
vierleemgrond,
Sil

Lichtgrijze zandige
leem
Lichtgrijze sterk zandi
ge leem
Grijze iets fijnzandige
taaie leem
Grijs sterk lemig zand .
Grijs iets samenhangend
zand

0-22

11

17

39

22-34

20

16

56

34-60
60-80

24
21

13
9

65
70

>80

2

Hoge rivierleem
grond, Shi

0-29

10

9

53

29-60

17

14

55

60-87

23

14,5

61

6

4
0,3

60
0

1,5
5
2,3
6

57
0
33
69

-

2
-

4,9
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TABEL 3. Basenbezetting in procenten van de kationenwaarde van knip- en niet knipklei-

gronden in Friesland.
Kation saturation in percentage of the Way-value of some „knip" (Solonetz) and other soils
in Friesland.
Profiel
Profile

% van de kationenwaarde
% of the Way-value

pH

Humus %

5,6
4,6

7,03
8,20

0,87
0,17

15,0
19,6
27,5
40,8

6.55
7,10
7.56
7,85

2,11
0,85
0,47
0,38

7,2
4,7

7,0
7,61
7,71
7,90

2,49
1,25
0,92
0,43

6,77
7,77

0,2

Ca

Mg

Na

Middelzeegrond
18-46 cm
46-62 cm

72,7
72,0

22,6
23,3

Knipklei Baard
14-30 cm
30-50 cm
58-73 cm
73-95 cm

54.0
42,6
32,8
42.1

35,15
41.4
36,9
35.5

Kwelderklei Tzum
18-30 cm
30-46 cm
46-68 cm
68-80 cm

84,7
90,0
79,5
86,9

12,8
14,8
12,6
14,5

Knip op kwelder Goudberg
30-45 cm
57-64 cm

58,0
57,0

28
33

10
6
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begroeiing sinds lange tijd uit grassen bestaat en de drainage niet zo slecht
is, dat zich een Gleygrond vormt. De best ontwikkelde Prairiegronden wor
den dan ook aangetroffen op de hogere gronden, d.w.z. de oeverwal-, kwelderwal- of kreekruggronden van rivier- en zeekleigebieden, welke lange tijd
in gras hebben gelegen en nog liggen. Zij worden gekenmerkt door een ont
kalking tot ca 60-150 cm diepte, blocky of prismatische structuren en humushuidjes op de structuurelementen. Deze gronden zijn doorgaans zwak zuur,
doch hebben nog een hoge basenbezetting. Zo gauw dergelijke gronden als
bouwland in gebruik worden genomen en zwaar bemest worden, vervaagt
de bodemvorming.
De zwaardere gronden in de rivier- en zeekleilandschappen vertonen door
gaans geen of een zwakke profielontwikkeling. Behalve een geringere doorlatendheid is hiervan in hoofdzaak de lagere ligging in het terrein en de
daarmee gepaard gaande - althans eertijds - slechte ontwatering de oorzaak.
Vroeger heeft in vele gevallen in deze gronden de profielontwikkeling van
het type van de Gleygronden overheerst. Door delatere ontwateringen is hier
in verandering gekomen. Momenteel worden in deze gronden dan ook alle
overgangen tussen Gleygronden, Prairiegronden en Alluviale gronden*)
waargenomen.
SOLONETZGRONDEN

In de zware knipkleigronden, o.a. van Groningen en Friesland, worden over
gangen naar en zelfs ook uitgesproken typen van de Solonetzgrond aange
troffen. Volgens de definities is hier eigenlijk geen sprake van een non-saline
alkali grond, zoals de Amerikaanse conceptie van de Solonetz (U.S. Reg. Sal.
Lab., 1947) luidt, doch van een overgang naar de gedegradeerde Solonetz
grond.
Immers de Solonetzgrond kenmerkt zich door :
le. een hoog gehalte aan uitwisselbare Na'
2e. en/of een extreem hoge pH (> 8,5).
Deze overgang naar de gedegradeerde of wel solodized Solonetz draagt alle
typische structuurkenmerken van het solonetzprofiel. Slechts de pH van de
bovengrond is lager dan 8,5, tot zelfs ± 6 toe. Nog heeft zich evenwel niet
de typische uitspoelings(A2-) horizont ontwikkeld, welke zo typerend is voor
de solodized Solonetzgronden.
Uit een oogpunt van morphologie zou hier dus nog van een non-solodized
Solonetz gesproken moeten worden. Op het hoge gehalte aan uitwisselbare
Na' en Mg" werd reeds vroeger gewezen (Veenenbos, 1950; Veenenbos en
Van Schuylenborgh, 1951 ; Van Schuylenborgh en Veenenbos, 1951).
Tabel 3 illustreert in vergelijking met andere mariene gronden van het
noordelijk zeekleigebied het hoge Na'-percentage van de kationen waarde
van de knipkleien, evenals de betrekkelijk hoge pH ( ± 6,5-7,8) van deze
toch veelal geheel CaC03-vrije kleien.
Kenmerkend voor deze knipkleigronden is:
le. de compacte kolomstructuren („mannetjes") in de B-horizont (zie fig. 3) ;
2e. de ronde, kapvormige ontwikkeling van de structuurelementen (zie fig.
13A);
l)

Onder Alluviale gronden worden hier verstaan die gronden, afgezet door water, doch
waarin nog geen profielontwikkeling heeft plaatsgevonden (dus in de zin van de Amerikaan
se Great Soil Group).
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Fig. 13A.

Kapvormig afgeronde kolommen uit de B-hori
zont van een knipkleiprofiel.
Colums with rounded tops from the B horizon of a
knip-clay profile (Solonetz).

P'ig. 13B.

Vloeistructuren van de klei op de verticale wand
van een kolom uit de B-horizont.
Traces of flowing of clay on the vertical side of a column
from the B horizon of a knip-clay profile.

3e. het ontbreken van een uitgesproken humusverrijking als huidjes op de
structuurelementen. Wel is er een egale donkere kleuring van de klei door
een gepeptiseerde toestand van de humus waar te nemen, in het bijzon
der in het bovenste deel van de structuurelementen ;
4e. een slechts dunne A-horizont en een gepeptiseerde - „vloeiende" - toe
stand van de klei (zie fig. 13B).
De minder ernstige knipkleiprofielen vertonen, naast een geringere be
zetting van het adsorbtiecomplex met Na', een dikkere A-horizont, een min
der uitgesproken kapvorm van de kolommen, ook een geringere compact
heid van deze kolommen. Zij vallen gemakkelijker in prisma- en kubusstruc
turen uiteen. Zowel de ernstige als de minder ernstige knipkleigronden ver
tonen alle een hoge Mg''-bezetting van het adsorbtiecomplex.
Summary

Up till now soil formation, the existence of horizons with different chemical
and physical properties formed in soils originally more or less homogenous,
has not been an object of study in the Netherlands. However it became evi
dent that members of various Great Soil Groups occur, not only on the sandy
and loamy pleistocene soils, but also in the holocene low-land area.
An outline is given of the representatives of the various Great Soil Groups
in the Netherlands, their mutual relationship and factors of soil formation.
Special phenomena and characteristics of the solum are further elucidated.
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3. DE NATUURLIJKE HOMOGENISATIE
VAN HET BODEMPROFIEL IN NEDERLAND
The natural homogenization of the soil profile in the Netherlands
door I by

Ir K. J. Hoeksema
Voordracht, gehouden tijdens de 29e Wetenschappelijke Bijeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging te Utrecht op 14 November 1952

Onder homogenisatie verstaan we de menging van de bodemdeeltjes onder
invloed van flora en fauna. Bovendien oefent de mens door zijn cultuur
maatregelen een grote invloed uit op de menging van de bouwvoor, maar in
deze voordracht zal voornamelijk de nadruk gelegd worden op de natuurlijke
homogenisatie.
Vooral onder een natuurlijke begroeiing zijn de meeste bodemprofielen
zeer intensief doorworteld. De afgestorven worteldelen dienen met of zonder
tussentrappen tot voedsel voor een zeer rijk sortiment van dierlijke organis
men. Het doorwortelbare deel van het profiel is hierdoor doorweven met
een zeer intensief netwerk van grote en kleine wortelholten en diergangen.
Bij de groei van de wortels wordt de grond opzij gedrukt, in wortelholten en
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Fig. 1.

Molshopen van zuiver dekzand op een gebro
ken grond in Langbroek.
Molehills of pure coversand overlying a sandy silt
soil in Langbroek (Prov. of Utrecht).

Foto: Ir P. Veldman

Fig. 2.

Stroomgrondprofiel bij Houten. De bovenste
meter van het profiel is door biologische activi
teit gehomogeniseerd. De ondergrond is nog
duidelijk gelaagd. De grote holten zijn molgangen; de kleine zijn wormkanalen en wor
telgangen.
Profile of a river-ridge soil near Houten {Prov. of
Utrecht). The upper meter of the profile has been
homogenized by biological activity. The subsoil is
still clearly stratified. The large holes are moleholes,
the small ones wormholes and roottraces.

Fig. 3.

Gelaagd profiel in jonge zeeklei - nog niet
gehomogeniseerd.
Stratified profile in young seaclay; not yet homo
genized.

Fig. 4.

Gehomogeniseerd profiel in jonge zeeklei.
Deze afzetting is ouder dan die van fig. 3.
Homogenized profile in young seaclay. This sedi
ment is somewhat older than that of fig. 3.

scheuren kunnen gronddeeltjes naar beneden vallen, maar de bodemfauna
speelt een actieve rol bij de verplaatsing van de gronddeeltjes over grotere
afstanden. De voornaamste vertegenwoordigers van de bodemfauna zijn indit opzicht wel de mollen en de wormen. Zij brengen ook systematisch mate
riaal uit de ondergrond naar de oppervlakte. Om een beeld te geven hoe
groot de verplaatsing van grond door mollen wel kan zijn, zij hier vermeld,
dat we op een perceel grasland in Langbroek constateerden, dat de mollen
in 14 dagen tijds op een oppervlakte van 100 m2 alleen aan molshopen reeds
0,2 m3 grond omhoog gebracht hadden. Dit komt overeen met 2 mm over
de gehele oppervlakte, waarmee bovendien een aanzienlijk grotere ver
plaatsing ondergronds gepaard gaat (fig. 1). Het resultaat van deze inten
sieve menging is een gehomogeniseerde grond.
Ter voorkoming van misverstand zij er hier uitdrukkelijk op gewezen, dat
een gehomogeniseerde grond iets totaal anders is dan een homogene grond,
zoals die o.a. door Engelhardt (1928) beschreven wordt. Heeft een homogene
grond een uniforme poriëngrootte, de gehomogeniseerde grond is wat dit
betreft zijn tegenvoeter, want hier is een aaneenschakeling van zeer grote
en zeer fijne poriën. Ook in zijn consequenties is het verschil zeer belangrijk :
hoe uniformer de poriën van een grond, des te moeilijker is de lucht- en
waterhuishouding van het profiel. Een tot grote diepte gehomogeniseerd
profiel heeft daarentegen een zeer goede lucht- en waterhuishouding.
Oorspronkelijk zijn alle zandige rivier- en zeekleiafzettingen gelaagd ge
weest. In het rivierkleigebied werd bij hoge waterstanden het grovere mate
riaal afgezet; als het water zakte, bleef op rustige plaatsen ook een beetje
slib achter. In de zeekleigebieden waren het veelal de storm- en spring
vloeden, die hier grover materiaal aanvoerden, terwijl met de normale vloed
standen fijner materiaal werd afgezet. Op een zandige ondergrond wordt
pas bij periodiek droog vallen iets slib achtergelaten. Naar boven toe worden
de zandige lagen steeds dunner en fijner. De sliblaagjes worden in de regel
naar boven niet dikker, maar in verhouding worden er dus boven wel meer
fijne delen afgezet (fig. 2, 3 en 4). Met Doeglas-grafieken (Doeglas en Brezesinska-Smithuyzen, 1941) kan worden aangetoond, dat een mooi aflopend
profiel practisch nooit als zodanig is afgezet, maar een gevolg is van homogenisatie.
Zeer belangrijk is de homogenisatie ook voor de gebroken gronden; dit
zijn gronden op de overgang van de zware komklei van het rivierkleigebied
naar het dekzand. Zeer fraai hebben we het effect hiervan kunnen bestuderen
in het gebied van Langbroek. Hier liggen dekzandkopjes (fig. 5, 1) geheel
omsloten door zware komklei. Het dekzandlandschap is hier geleidelijk aan
vochtiger geworden. In de lagere delen werd veen gevormd (fig. 5, 2). Nog
later is het gehele gebied bedekt met zware komklei (fig. 5, 3). Na het in
cultuurnemen van deze gronden is de grondwaterstand gedaald (fig. 5, 4).
Pas toen kon het onderliggende dekzand goed gemengd worden met de
bovenliggende zware komklei (fig. 5, 5 en 6). In het voorjaar heeft de mol
een zeer oppervlakkig gangenstelsel. Naarmate de zware kleigrond op het
dekzandkopje uitdroogt, bewegen de wormen zich naar beneden. De mol is
nu ook genoodzaakt op een dieper niveau een gangenstelsel te maken. De
zware taaie komklei kan hij moeilijk verwerken, dus maakt hij precies onder
de zware klei in het dekzand een gangenstelsel. Daarbij wordt door scheuren
in de zware klei het dekzand omhoog gebracht. Het omhooggebrachte dek25
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Fig. 5.
Schematische voorstelling van menging van komklei met dekzand door mollen (zie de tekst).
Sketch of the mixing of basin clay with cover sand by activity of moles.

zand mengt zich met de zodelaag. Het merkwaardige is in dit geval, dat de
bovengrond intensief met de ondergrond wordt gemengd, terwijl de midden
laag wel verontreinigd wordt met dekzand, maar toch zwaarder blijft dan
de bovengrond. Men kan, bij een profiel van 60-80 cm slibhoudende boven
grond op dekzand, het dekzand eruit rekenen en dan blijkt, dat er oor
spronkelijk slechts ± 30 cm zware komklei op gelegen heeft.
Zeer vele profielen door Koenigs (1949) in het rivierleemgebied van Azewijn beschreven, kunnen door deze biologische menging afdoende verklaard
worden. De zandige ondergrond van een rivierleemgebied is echter niet zo
uniform van samenstelling als een dekzandkopje.
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TABEL 1. Mechanische samenstelling van een profiel in gebroken grond in Langbroek.
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Ook op de oeverwallen van de in de laatste phase van de rivierleemafzetting tijdens het Würmglaciaal gevormde profielen vertonen meestal een
grofzandiger bovengrond op fijnzandiger lagen op grof zand (Schelling, 1951,
tabel 2). Ook hier zal de mol in het oorspronkelijk gelaagde profiel vooral de
grofzandigste lagen uitgekozen hebben voor zijn gangenstelsels en daarbij is
het grofzandigste materiaal naar boven gewerkt. Dat na een intensieve homogenisatie de oorspronkelijke laging geheel verdwenen is, is de reden, dat
de geologen deze 1-1,50 m dikke laag bruine leem gezien hebben als een
onveranderd sediment en als „Hochflutlehm" hebben betiteld.
Bij de beschouwing van een bodemkaart van het rivierkleigebied (Edelman
c.s., 1950; Egberts, 1950) valt op, dat vele met zware klei opgevulde stroom
draden plotseling ophouden en even plotseling weer beginnen.
De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat een verlaten stroomsysteem op
het laatst alleen maar met zware komklei overstroomd wordt. Het profiel,
dat hierbij ontstaat, is afhankelijk van de hoogteligging en de aard van de
ondergrond. We hebben hier verder te doen met de asymptotische opslibbing
(fig. 6). Hoe lager de ondergrond, des te vaker en met een des te dikkere
laag slibrijk water wordt deze overstroomd, waardoor in het begin de lage
profielen veel sterker opslibben dan de hogere (fig. 6, 1 en 2).
De hogere profielen vallen vlug weer droog en daar treedt direct een in
tensieve menging van het zware slib met de daar aanwezige ondergrond op
(fig. 6, 3). De oude bedding valt in het begin nooit droog; hier kan het zware
slib zich niet mengen met de zandige ondergrond. Na enige tijd opgeslibd
te zijn, valt de zware klei in de oude bedding periodiek ook droog, maar hier
kan dan slechts menging optreden van zware klei met zware klei. De oor
spronkelijke verschillen in hoogteligging tussen de bedding en de naast
liggende zandbanken wordt door de asymptotische opslibbing zeer sterk
genivelleerd (fig. 6, 4). Vooral als er onder in de bedding enige veenvorming
heeft plaatsgevonden, worden na de ontwatering door verschil in klink de
hoogteverschillen weer iets groter.
Onder invloed van de begroeiing zal in de wortelzone vrij veel CaCOg in
oplossing gaan. Daar de natuurlijke begroeiing op de goede stroomruggronden een zeer hoog waterverbruik heeft, behoeft de opgeloste CaC03 niet
uit het profiel te spoelen, maar slaat meestal op enige diepte neer. Zijn op
deze hoogte de mollen nog actief, dan zullen die ook deze kalkrijke gronden
weer omhoogbrengen. In het profiel van fig. 7 had de bovengrond een CaC03gehalte van 0,3 %, maar de mollen brachten grond met een CaC03-gehalte
van 3,0 % omhoog.
Op andere plaatsen konden we constateren, dat wormen kalkrijke onder
grond omhoogbrachten in een kalkarme bovengrond. De ontkalking van
een profiel kan dus zeer sterk geremd worden door de biologische menging.
Dat lager gelegen profielen van dezelfde ouderdom vaak meer kalk uit de
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Fig. 6.
Asymptotische opslibbing van stroomgronden.
Asymptotical accretion of natural levées.

bovengrond verloren hebben, is niet zozeer een gevolg van de snellere ont
kalking, maar van een geringere mogelijkheid tot regeneratie door omhoogbrengen van kalkrijk materiaal uit de ondergrond.
Organische bemesting vervangt bij agrarisch gebruik van de grond de af
val van de natuurlijke vegetatie en stimuleert als zodanig de bodemfauna. In
28

Fig. 7.
CaCOj •/.
Profiel van een stroomgrond van de Kromme
DIEPTE IN CM
DCPTH I N C
Rijn bij Werkhoven.
Profile of a river-ridge soil of the Kromme Rijn 0,3
{former branch of the Rhine) near Werkhoven (Prov.
of Utrecht).
a. zode, zwak zandige klei (33 % < 2 mu)
turf, slightly sandy clay (33 % < 2 mu)
7.7
b. zwak zandige klei met vele holten van mol
len en wormen
slightly sandy clay with many holes of moles and
worms
H.4c. fijnzandige klei (28 % < 2 mu)
fine sandy clay (28% <2 mu)
14.0
d. fijnzandige klei (20 % < 2 mu)
fine sandy clay (20% <2 mu)
e. fijn zand
10,5
9S 96'
fine sand
f. fijn zand, iets grover
fine sand, somewhat coarser
g. zeer fijnzandige klei
very fine sandy clay

O
O
O

10.8

vele oude bouwlanden is hierdoor de donkere humeuze kleur gedaald tot
onder de bouwvoor. Dit is zeer gunstig, aangezien we hierdoor minder last
hebben van eventuele ploegzolen. Maar in de rivierkleigebieden is een gun
stige bijkomstigheid, dat de bodemorganismen juist op het oude bouwland
veel kalkrijk materiaal uit de ondergrond omhoog hebben gebracht.
TABEL 2. Vruchtbaarheidsanalyses van enige percelen bouwland in Bruchem.1
Zand

Nadere aanduiding van het monster

321259 Kees Slegh
0- 5 cm
321260 Kees Slegh
5-20 cm
321262 Kees Slegh
20-40 cm
321267 de Veertienhont 0-20 cm
321268 het Bosch
0-20 cm

48
48
48
48
87

22

19
19

6

59

26
29
29
42
28

44
45
45
49
9

6

4,2
2.4
3,1
4.5

7,2

7.1

7.2
6,5

6,1

3,1
3,1
4,4
0,3

14
11
7
1
2

196
227
184
14
15

0,055
0,034
0,014
0,014

Voor deze gegevens zijn wij dank verschuldigd aan de Rijkslandbouwconsulent te Tiel.

Uit deze analyses blijkt, dat hoge P-citroencijfers samengaan met hoge
CaC03-gehalten en hoge pH's en omgekeerd. Het klinkt enigszins paradoxaal,
dat door organische bemesting de ontkalking van de bouwvoor kan worden
tegengegaan, maar dit demonstreert tot slot nog eens te meer hoezeer de
homogenisatie gezien moet worden als tegenhanger van de heterogeniserende
krachten.
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Summary

Until recently the responsibility of the genesis of soil profiles in the Nether
lands was mainly attributed to the way of sedimentation and soil formation,
viz. to heterogenization.
Whilst young alluvial deposits usually showed a pronounced stratified
structure, this stratification had evidently disappeared in similar deposits of
an older age, at least in the upper part of the profiles. This is due to a joint
action of the soil flora and fauna. These soils have been what is called homo
genized.
Homogenization is as a rule confined to the part of the profile penetrable
to plant roots. Particles of the soil can drop down into pores leftbehind by
roots, but the soil-faunistic activities accomplished by moles, worms etc.,
are responsible for the moving upward of material from the subsoil. Homo
genization should, however, not only be looked upon as a cause of the elimi
nation of stratified structures, but also as a counterpart of heterogenization
forces.
For a proper interpretation of the structure of the profile in alluvial dis
tricts homogenization cannot be dispensed of.
An abondoned system of river courses is finally silted up with heavy basin
clays, but the nature of the ensuing profiles proves to depend on their eleva
tion and the nature of the subsoil. For this mode of sedimentation we have
adopted the term asymptotical accretion (fig. 6).
The rate at which the originally calcareous profiles loose the lime in the
topsoil has proved to be dependent to some extent on the potentialities of
regeneration. If the surface of a profile is high enough above the watertable,
the moles and worms move the calcareous material upward from the subsoil.
Heavy dressings of organic manure regularly applied for a long term of
years on some river-ridge soil profiles have stimulated the activity of the soil
fauna with the result that the dark colour of the soil now extends downward
under the tilled layer, but on the other hand so much calcareous material
was moved upward that even to-day free chalk is available in the tilth which
still shows a proper pH. The top-layers of the other profiles, originally of the
same composition, but not managed properly, are now destitute of lime and
show low pH's.

4. DE ONTKALKING TIJDENS DE OPSLIBBING
BIJ NEDERLANDSE ALLUVIALE GRONDEN
Decalcification during accretion of alluvial soils in the Netherlands
door f by

Ir J. Bennema
Voordracht, gehouden tijdens de 29e Wetenschappelijke Bijeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging te Utrecht op 14 November 1952

De theorie over de ontkalking tijdens de opslibbing is in Nederland het eerst
naar voren gebracht door Zuur (1936) bij zijn onderzoek in de Wieringermeer, waar hij in de oude zeeklei kalkrijke wadafzettingen naast kalkarme
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kwelderafzettingen vond. Door ons werd deze theorie toegepast ter verkla
ring van verschillen in kalkgehalte van kreekruggen en poelen op Walcheren
(Bennema en Van der Meer, 1952) en ook verder in Zeeland. Enige voor
lopige mededelingen hierover verschenen in Soils of the Netherlands (Edel
man, 1950). Korte tijd daarna bleek echter, dat op allerlei punten in de jonge
en oude zeekleigebieden verschillen in gehalten aan koolzure kalk optreden,
die aan ontkalking tijdens opslibbing geweten moeten worden. Zo werden
primair ontkalkte gronden langs het IJ (Güray, 1951), in het mondingsgebied van de grote rivieren en overal in de oude zeeklei, zowel in het gebied
van de zogenaamde kwelderkleien als in het gebied der modderkleien, ge
vonden. Onlangs wees ook Van der Spek (1952) op het grote belang van pri
maire ontkalking van de Nederlandse alluviale gronden, waarbij hij vooral
de aandacht vestigde op de invloed van de sulfidenhuishouding.
De voorbeelden van primaire ontkalking, die hiervoor reeds werden aan
gestipt, zijn alle van de zeeklei. Daarbij gaan we er van uit, dat het zwevend
slib in zee en dus ook het pas afgezette slib steeds kalkrijk is. We weten door
het onderzoek van Zuur (1936) en de Rijkswaterstaat nl. met zekerheid, dat
het zwevend slib in zee zeer veel koolzure kalk bevat en dat deze over alle
fracties verdeeld is, al komt in elke fractie niet evenveel voor. Ook de pas gesedimenteerde zeeklei of zavel zal dus kalkrijk zijn. De gegevens over het
zwevend materiaal, waaruit onze rivierafzettingen ontstaan zijn, duiden er
ook op, dat dit kalkrijk is. Hoe de kalk over de fracties verdeeld is, is echter
thans nog onbekend. Deze gegevens zijn ook moeilijk te verkrijgen, daar de
tegenwoordige omstandigheden in onze grote rivieren geheel afwijken van
de vroegere. Het best blijkt dit wel bij de Maas, waar, zoals door Schelling
(1952) is beschreven, thans materiaal op de uiterwaarden wordt afgezet, dat
een groot percentage kolenslib bevat. Dit kolenslib is voornamelijk afkomstig
uit de Belgische mijnstreek.
Uit 1883 en 1885, dus uit een tijd, waarin de rivieren nog niet zo sterk ver
vuild waren als thans, zijn enige gegevens bekend, waaruit blijkt, dat toen
tertijd het verse slib rijk aan koolzure kalk was (Lely, 1887). In 1883 werden
verschillende monsters slib, welke bij Pannerden op verschillende dagen (in
September, November en December) verzameld waren, geanalyseerd. Hier
bij werden koolzure kalk + koolzure magnesia en ijzeroxyden niet geschei
den. De hoeveelheden koolzure kalk + koolzure magnesia en ijzeroxyden
varieerden op de verschillende data van 15 tot 38 %. In 1885 werden mon
sters van verschillende plaatsen, zowel uit Rijn als Maas, onderzocht. Nu be
paalde men de ijzeroxyden koolzure kalk en koolzure magnesia meest wel af
zonderlijk. De hoeveelheid koolzure kalk varieerde van 14 tot 28 %, de kool
zure magnesia van 0,8 tot 2,4 % en de ijzeroxyden van sporen tot 8,8 %. Bij
al deze getallen moet men echter wel bedenken, dat men het slib won door
het in open schalen te laten bezinken. Het is niet uitgesloten, dat gedurende
dit proces koolzure kalk uit het water neersloeg door verandering in het kool
zuur gehalte en in de temperatuur en dat de gevonden hoeveelheden dus niet
geheel in het oorspronkelijke zwevende slib aanwezig waren.
Dat deze neerslag een belangrijke rol zou kunnen spelen blijkt, als men
weet, dat de gevonden hoeveelheden koolzure kalk in het slib 10 à 20 mg per
liter water betekenen, terwijl volgens een opgave, die in Schuiling (1934) voor
komt, de totale hoeveelheid opgeloste CaC03 per liter enkele malen groter
is. Wel mogen we echter uit de resultaten concluderen, dat het vers afgezette
riviersediment in elk geval rijk aan CaC03 is. Hetzelfde resultaat volgt ook
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uit het werk van Hissink (1926), die vers afgezet slib onderzocht, waarbij ook
vrij zwaar sediment aanwezig was.
Beziet men, met deze kennis gewapend, de kalkgehalten van de rivier
kleigronden binnen de dijken, dan valt direct het grote verschil tussen de
gronden van de oeverwallen en die van de kommen op, waarbij de profielen
van de oeverwallen kalkrijk en die van de kommen kalkloos of kalkarm zijn.
Dit verschil wordt veroorzaakt door een verschil in ontkalkingssnelheid. De
oeverwallen groeien sneller omhoog dan de kommen en bovendien is het
milieu in de kommen ook gunstiger voor ontkalking tijdens de opslibbing.
De kommen zijn nl. natter en meer gereduceerd. Zoals in het volgende be
toogd zal worden, is dit een omstandigheid, die het proces bevordert. Naast
deze factoren kan plaatselijk een derde factor werkzaam zijn, nl. de aanvoer
van water, dat agressief is voor koolzure kalk. Dit water kan, indien het zich
mengt met het water dat het slib aanvoert, reeds tijdens het vervoer van het
slib de koolzure kalk aantasten. Ook kan het tijdens de sedimentatie of er na
werkzaam zijn. Door Ir L. J. Pons en Ir K. J. Hoeksema worden plaatse
lijke verschillen in kalkgehalten van de profielen van de oeverwallen hieraan
toegeschreven. Ook in de verschillende uiterwaarden kan men volgens
Buringh (1951) en Ir K.J. Hoeksema oeverwallen en kommen onderscheiden,
waarbij de oeverwal weer kalkrijk en de kom kalkarm is. Bovendien vond
Buringh dichtgeslibde strängen, gelegen in kalkrijke uiterwaarden, die zelf
kalkarme profielen bezaten. Deze verschijnselen kunnen het best begrepen
worden door het aannemen van een ontkalking tijdens de opslibbing, waar
bij in een laag liggend gebied sterkere ontkalking optreedt dan in een hoog
gelegen gebied met goed doorluchte bodem, een proces dat plaatselijk, b.v.
langs de Veluwerand, versterkt kan worden door de aanvoer van agressief
water. De theorie, dat juist in een gereduceerd milieu sterkere ontkalking op
treedt, vindt ook zijn bevestiging in het onderzoek van Ir I. S. Zonneveld in
de Biesbosch.
In het Biesboschlandschap kan men in hoofdzaak de volgende elementen
onderscheiden :
a. geulen,
b. hogere oeverwalletjes langs de geulen,
c. kommen of platen tussen de ruggetjes.
Zowel kommen als platen hebben een sterke ontwikkeling van de vegetatie.
De grond in de kommen is modderachtig en sterk gereduceerd, terwijl de
oeverwalletjes, die meest ook uit wat lichtere grond bestaan, gedurende enkele
maanden van het jaar beter doorlucht zijn. Volgens de voorlopige gegevens
van Ir Zonneveld zijn de oeverwallen kalkrijker dan de platen of kommen.
In de noordoost hoek van de Biesbosch vindt men in sommige polders in de
plaatgronden een kalkarme, zeer zware laag, die op een lichtere ondergrond
ligt. Boven deze plaat komt iets lichtere, maar nog steeds zware, kalkhoudende
bovengrond voor. Volgens Ir Zonneveld dateert de kalkarme laag uit de tijd,
waarin het gebied niet gebruikt werd voor riet- en griendcultuur, terwijl de
kalkhoudende laag is gevormd in de tijd van griend- en rietcultuur, toen het
landschap sterk doorgreppeld werd en hierdoor zijn komachtige karakter
verloor.
Zover de gegevens thans een conclusie toelaten, moet volgens Ir Zonne
veld dit verschil in kalkrijkdom tussen de kalkarme laag en de bovengrond
verklaard worden als een verschil in doorluchting van de kommen in het
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natuurlandschap met zijn sterk gereduceerde kommen en het beter geaëreerde landschap tijdens de griendcultuur.
Door Moormann (1951) wordt in zijn proefschrift over het Oudland van
Veurne-Ambacht ook betoogd, dat ontkalking in het algemeen in slechter
ontwaterde gebieden sterker is dan in goed ontwaterde gebieden. Als voor
beeld noemt hij een poelgebied, dat sinds lang voor een deel wel goed ont
waterd is en voor een ander deel niet. De kalktoestand blijkt in het goed ont
waterde gebied beter te zijn dan in het slecht ontwaterde. Hoewel hij hierbij
vooral het oog heeft op de ontkalking tijdens het landbouwkundig gebruik,
is er geen enkele reden deze theorie niet uit te breiden voor de omstandig
heden tijdens de opslibbing. In vele gebieden is juist tijdens de opslibbing de
moerassigheid extreem groot. Deze theorie sluit aan bij de oude boerenwijs
heid, dat bij slechte ontwatering de grond verzuurt. Ligt de grond echter zeer
laag, zodat er het gehele jaar een weinig water op staat, dan ziet men vaak
het tegenovergestelde; o.a. door het dierenleven (schelpen) kan er dan kalk
worden vastgelegd.
Dat in een gereduceerd milieu sterkere ontkalking kan optreden dan in een
goed geaëreerd milieu kan aan verschillende factoren worden toegeschreven.
In een sterk gereduceerd milieu, d.w.z. in een slecht doorluchte grond met
organische stof die omgezet wordt, kan de koolzuurspanning in het water
hoger oplopen dan in goed doorluchte gronden. Wel wordt de uitwerking,
die het koolzuur heeft, nl. de hoeveelheid CaCOs die het kan oplossen, bij
aanwezigheid van meer koolzuur steeds geringer, maar er kan toch maxi
maal ca 5 X zoveel CaCOs opgelost worden bij hoge koolzuurspanningen
dan bij de koolzuurspanning, die in evenwicht is met de lucht.
Maken we een berekening van de ontkalking die tijdens de opslibbing
mogelijk is op grond van een normale ontkalking, zoals die b.v. in de Dollardpolders voorkomt, dan mogen we rekenen dat in ca 75 jaar 40 cm grond
1 % kalk verliest (Edelman en De Smet, 1951). Bij een opslibbing van 40 cm
in 750 jaar zouden er in sommige gebieden dus kalkloze afzettingen door nor
male ontkalking kunnen ontstaan. Willen we, zoals Hissink (1952) doet, liever
met een ontkalkingssnelheid van 47 jaar rekenen, dan komen we tot ca 40 cm
in 470 jaar en met de getallen van Maschhaupt (1952) tot ca 40 cm in 250
jaar. Daar deze cijfers berekend werden in een gebied, dat voor een groot
deel uit bouwland bestaat, zal onder weiland en ook onder natuurlijke om
standigheden de ontkalking sneller gaan ; de anthropogene homogenisatie
werkt hier immers minder sterk. Bovendien werkt de hogere COa-spanning
versnellend op de ontkalking. Aan de hand hiervan mogen we ongeveer
rekenen, dat in voor ontkalking gunstige omstandigheden in 250 jaar 40 cm
grond 10 % kalk door de C02-ontwikkeling heeft verloren. Dit cijfer is een
schatting en bedoeld om een indruk te krijgen van hetgeen we van deze C02ontkalking kunnen verwachten. Nu verliep in vele gevallen de opslibbing van
oude afzettingen, dus van die voor de bedijking, niet veel sneller dan 40 tot
80 cm in 250 jaar. Uit hoofde van de COa-ontkalking kunnen we in deze
gevallen dus reeds op een vrij sterke ontkalking rekenen. Door Zuur (1936)
werd de ontkalking tijdens de opslibbing van de kweldergronden in de Wieringermeer geheel aan de C02-ontwikkeling geweten.
Naast de C02 kan echter ook de zwavelhuishouding in dergelijke milieu's,
die tijdelijk gereduceerd zijn, een belangrijke rol spelen bij de ontkalking
tijdens de opslibbing, zoals door Van der Spek (1952) wordt betoogd. Ook
de gegevens, die Ir J. van der Linde uit de gorzen van Overflakkee verza
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meld heeft, wijzen in dezelfde richting. Hierbij wordt niet alleen gedacht
aan de verzuring, die optreedt bij de ontwatering van het land tijdens de in
gebruikneming, maar meer aan de invloed van de sulfiden tijdens de opslib
bing. Door reductie ontstaan ni. zwavelijzer en pyriet, die bij oxydatie zure
producten, zwavelzuur en ferrosulfaat, vormen, waardoor de aanwezige kalk
wordt aangetast. Bij een beschouwing van deze processen stuiten we echter
op een tekort in onze kennis. Hoewel de invloed van de oxydatie van zwavel
ijzer en pyriet op de koolzure kalk en op de basenhuishouding in het alge
meen goed bestudeerd is, weten we vrij weinig van de invloed van de sulfaat
reductie op de koolzure kalk. Bij de sulfaatreductie ontstaat naast sulfiden
ook CaC03. Volgens sommige auteurs, zoals Baier (1937) en Bovendamm
(1932), zou CaC03 in bepaalde gevallen neerslaan. In dit geval geeft een
latere oxydatie van de sulfiden alleen ongeveer de begintoestand terug en is
er geen eigenlijke verarming van het sediment. Of de zwavelhuishouding tot
vermindering van de CaCOa zal leiden, is dus ook afhankelijk van de moge
lijkheid van het bij deze reductie gevormde CaCOs om in oplossing te blijven.
Hierbij kan de verhoogde COa-spanning een gunstige rol spelen; een ge
deelte van de C02 kan dan echter geen invloed meer uitoefenen op de in het
sediment reeds aanwezige kalk. De sulfaatreductie werkt dus in dit veronder
stelde geval de ontkalking in eerste instantie tegen. De latere oxydatie van
de sulfiden komt dus hiervoor min of meer in de plaats. Hoe groot de rol van
de sulfaatreductie op de kalkprecipitatie is onder diverse omstandigheden,
zal nader detailonderzoek moeten uitmaken.
Naast deze sulfaatreductie spelen er talrijke andere factoren een rol, die
tot CaC03-aanrijking kunnen leiden. Behalve de kalk, die in schelpen, foraminiferen en ostracoden wordt neergelegd, spelen verschillende biochemi
sche processen een rol bij de kalkaanrijking, zoals o.a. de koolzuurassimilatie
van ondergedoken waterplanten en de omzettingen van ammoniak, eerst tot
ammonium carbonaat (NH4)2C03 en later tot sulfaat. Hoe groot de rol van
deze processen in onze aanslibbingen is, is echter geheel onbekend. Door
Maschhaupt (1949), die aan deze kwestie een uitvoerige beschouwing wijdt,
wordt dan ook terecht opgemerkt, dat een onderzoek hiernaar spoedig dient
te geschieden.
De bovengenoemde sulfidenhuishouding zal vooral een rol spelen in de
zoute en brakke gebieden, maar toch zal hij in de zoete gebieden ook niet
geheel ontbreken. Door sommige buitenlandse onderzoekers, zoals b.v.
Stremme, wordt de invloed van de sulfaathuishouding ook in zoete gebieden
zeer belangrijk geacht. Uit Nederland zijn ons hierover echter geen gegevens
bekend.
Als derde mogelijkheid van ontkalking tijdens opslibbing moet de ontwikke
ling van organische zuren worden gezien. Baier (1937) deelt mede, datKuznetsov in het bodemslib van meren 0,14 tot 1 % mierenzuur, azijnzuur en
boterzuur vond. Of deze factor bij ons al dan niet een rol speelt, zal ook door
verder onderzoek moeten worden uitgemaakt.
De ontkalking tijdens de opslibbing vindt men zowel in gebieden, die door
zout, als in gebieden, die door brak water overstroomd worden en naar we
aannemen, ook in de gebieden, die door zoet water overstroomd worden. D e
vegetatie kan zowel die van een kwelder of rietgors als die van een broek (m et
houtgewas) zijn. In het voorgaande werd reeds het voorbeeld van de Biesbosch gegeven, waar de platen of kommen met houtgewas begroeid war en.
Op W alcheren werd door ons de theorie van de primaire ontkalking ge
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bruikt om de verschillen in kalkrijkdom tussen de profielen van poelen en
kreekruggen te verklaren. De poelen, bestaande uit zware klei op veen, liggen
nu laag, maar waren tijdens de opslibbing de hoogste delen; zij zijnkalkloos
of kalkarm. De kreekruggen, die voor het merendeel van voor 800 n. Chr.
dateren, lagen vroeger als beddingen het laagst in het land ; thans liggen ze
het hoogst. Vergelijkt men de profielen van de kreekruggen met die van de
poelen, dan blijken de eerste altijd veel kalkrijker dan die van de bijbehorende
poelen. Men zou dat verschil toe kunnen schrijven aan een verschil in ont
kalking, daar de poelen altijd slechter ontwaterd waren. Het blijkt echter,
dat ook op oudere ruggen, die na hun verlanding een dek poelklei hebben
gekregen, kalkarme profielen te vinden zijn. Dat dit niet aan de zwaarte van
de grond ligt, blijkt wel uit het feit, dat er ook zware, kalkrijke kreekrugprofielen te vinden zijn. Het sediment in de kreken kreeg tijdens de opslibbing
nog kalk toegevoerd in de vorm van schelpen. De poelgronden hebben daar
entegen reeds tijdens de opslibbing koolzure kalk verloren. Wel heeft deze
ontkalking waarschijnlijk niet geheel kalkloze afzettingen tengevolge gehad;
in de jongere poelgronden vindt men op enige diepte nog steeds iets kalk, de
oudere zijn wel geheel kalkloos. Het water van de overstromingen, waardoor
de poelklei werd afgezet, was zout, zoals uit de schelpenfauna in de kreken
wel bleek. Ook blijkt het als men nagaat, waar dit water vandaan kwam;
een groot gedeelte ervan was nl. afkomstig uit de Noordzee. De vegetatie
tijdens de opslibbing was dan ook die van een zoute schor. Bij de ontkalking
speelde de betrekkelijk slechte ontwatering van de poelen tussen de vrij
schaarse overstromingen een grote rol. Hierdoor ontstond er tussen deze
overstromingen in, althans tijdelijk, een gereduceerd milieu met brak water.
Naast het vloedwater kreeg nu ook het regenwater kans een rol te spelen bij
de ontkalking. Dit brakke milieu was er ook de oorzaak van, dat de poelkleien vaak zo'n dichte structuur hebben, ook al bezitten ze nog een weinig
kalk. Men kan dit zien in het licht van de mededelingen over de knipklei van
Van Schuylenborgh en Veenenbos (1951), waarin er op werd gewezen, dat
in een brak milieu Na-Mg kleien met een kleiner vlokvolume ontstaan dan
in een zout milieu. Het is echter waarschijnlijk niet nodig, dat de overstro
mingen op zichzelf brak zijn. Deze theorie sluit aan bij die van Adriani ( 1945),
die de vegetatie en bodem van de schorren op Goeree bestudeerde en wel
aan de westpunt. Hij vond hier in het zoute gebied, dat het gedeelte van de
schorren, dat regelmatig overstroomd werd, kalkrijk was en een goede struc
tuur vertoonde ; het gehalte aan lucht was bij deze gronden aanzienlijk. Aan
de dijkvoet vond hij echter grond, die veel minder vaak overstroomd werd,
slechts 3 % CaC03 bevatte en zeer dicht was. Hij nam aan, dat deze grond
onder invloed van het regenwater deze dichte structuur verkreeg. Deze grond
was begroeid met een lage vegetatie behorende tot het Armerion maritimae.
Een geheel ander milieu vindt men in de modderkleien van de oude zee
klei, zoals deze b.v. in de Ronde Venen voorkomen. Tijdens een kartering
van de droogmakerij Groot Mijdrecht konden gegevens verzameld worden
die een indruk geven van de verspreiding van de kalk en de sulfiden in de ge
reduceerde ondergrond. De droogmakerij bestaat in het oosten uit ca 3 m
veen liggend op het dekzand ; in het westen vinden we een modderkleilandschap bestaande uit kreekruggen en kommen. Vaak ligt de slappe zeeklei
echter niet geheel aan de oppervlakte, maar is bedekt met een laag veen, die
bij de vervening is blijven zitten.
De kreken met oeverstroken liggen thans veel hoger in het landschap dan
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Fig 1.
Organische stof, koolzure kalk en zwavel in de mon
sters uit de gereduceerde ondergrond van de droog
makerij Groot-Mijdrecht.
Organic matter, Calcium-carbonate and sulfur in the
samples derived from the de-oxidized subsoil of the re
claimed lake Groot-Mijdrecht.
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Fig. 2.
Koolzure kalk, organische stof en zwavel in mon
sters met 65-85% afslibbaar uit de gereduceerde
ondergrond van de droogmakerij Groot-Mijdrecht.
Calcium-carbonate, organic matter and sulfut in samples,
containing 65-85% particles smaller than 16 mu, derived
from the de-oxidized subsoil of the reclaimed lake GrootMijdrecht.
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De monsters zijn gesorteerd naar toenemend kalkgehalte.
Betekenis van de symbolen :
Ij bredere ruggen; II2 vlakken met kalkrijke klei of zavel boven 2,00 m; II4 en II5 modderkleigebieden met kalkloze of kalkhoudende klei.
The samples have been assorted according to increasing content of CaC03.
Meaning of the symbols:
broader ridges-, II2 areas with calcareous clay or silt above 2.00 m below the turf; IIt and II5 mudclay
areas with non-calcareous or slightly calcareous clay.

de kommen, tengevolge van de grotere klink van de kommen. De kommen
hebben over het algemeen slappe profielen, bestaande uit zware, kalkarme,
humeuze kleien. Deze kleien bevatten vaak rietresten, die er op wijzen, dat
het overstromingswater brak was. De bredere ruggen hebben over het alge
meen kalkrijke zavelige profielen. Ook komen echter in de rug zware kleien
voor, die dan meest ook kalkrijk zijn. In de meest westelijke gedeelten van
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de polder en in het noorden komen in de ondergrond van de kommen vaak
lichtere, zavelige platen voor, die kalkrijk zijn.
Fig. 1 geeft een overzicht van de gehalten aan kalk en zwavel (deze laatste
is meest aanwezig als FeS2) van monsters uit de gereduceerde ondergrond,
gerangschikt naar toenemend slibgehalte. Hierbij blijkt, dat alle monsters
met minder dan 65 % afslibbare delen kalkrijk zijn. De monsters met meer
dan 65 % afslibbaar zijn soms kalkrijk, soms niet. In fig. 2 zijn de monsters
met meer dan 65 % afslibbare delen gerangschikt naar toenemend kalkgehalte. Hierbij is tevens het percentage organische stof en zwavel (aan
wezig in de zwavelverbindingen) alsmede de bodemgroep aangegeven. Uit
deze grafiek blijkt, dat de kalkloze profielen altijd in de kommen gevonden
worden; vaak bevatten deze extra veel zwavel en gemiddeld ook meer or
ganische stof dan de monsters uit de ruggen. Slechts enkele monsters uit de
gebieden tussen de ruggen zijn kalkrijk.
Men zou kunnen veronderstellen, dat deze ontkalking veroorzaakt zou
zijn door de vegetatie, die later groeide en het veen op de klei gevormd heeft.
Tengevolge van deze latere vegetatie heeft waarschijnlijk enige ontkalking
plaats gehad. Vaak ziet men nl., dat er van boven naar beneden iets meer
kalk in het profiel voorkomt, zonder dat het karakter van de klei veel ver
andert. Toch blijkt ook in de diepere ondergrond van de komvormige gebie
den het kalkgehalte veel lager te zijn dan in de ruggen. Vooral in de kleien
met veel rietresten is dit kalkgehalte zeer laag en vaak zelfs nihil. Vele van de
kleien in de diepere ondergrond zijn dan ook ongeschikt om bovengespit te
worden, daar ze bij oxydatie katteklei zullen vormen. (Onder katteklei wordt
door ons de klei met gele vlekken van het basisch ferrisulfaat verstaan). In
de bredere ruggen is de situatie anders, hier vindt men kalkrijke profielen.
De CaC03 is vaak vrijwel van bovenaf aanwezig, waaruit ook wel blijkt, dat
aan de ontkalking door het bovenliggende veen niet te veel waarde mag
worden gehecht.
De verschillen in kalkrijkdom tussen rug en kom zijn vooral ontstaan door
ontkalking tijdens de opslibbing in het komgedeelte, terwijl mogelijk ook een
kalkaanrijking in de geul anderzijds invloed heeft; zo komen in het sediment
van de geul vrij veel ostracoden voor.
De grond in de kommen is erg slap en heeft op 50 tot 100 cm beneden het
maaiveld een A-cijfer (gram vocht per 100 g droge grond) van ongeveer 140,
terwijl de grond sinds zijn ontstaan al zeer aanzienlijk geklonken is, nl. ca
2 m. Deze A-cijfers zijn dus oorspronkelijk veel hoger geweest. Naar het ons
voorkomt, kan men niet verwachten, dat in deze sedimenten veel doorspoe
ling heeft plaats gehad, zoals deze door Zuur als voorwaarde voor de ont
kalking wordt gesteld. Naar wij ons voorstellen moet hier vooral gedacht
worden aan een wegvoeren van de kalk door het brakke overstromingswater.
Het water, dat tussen de vloeden door met kalk aangerijkt werd, wordt vol
gens deze zienswijze dus bij een volgende vloed ten dele tegen vers over
stromingswater uitgewisseld en weggevoerd. Of in dit geval van Groot Mij
drecht de C02-ontwikkeling of de sulfidenhuishouding als belangrijkste fac
tor voor de ontkalking tijdens de opslibbing gezien moet worden, is niet dui
delijk. Bovendien kan ook de aard van het water (mengsel van rivier-, zeeen veenwater) hierbij een rol gespeeld hebben.
In het bovenstaande werd een geval behandeld van kalkarme modderkleien. Niet alle modderkleien zijn echter kalkarm. In de Puttepolder wer
den door ons zeer zware modderkleien met een koolzure kalkgehalte van
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o,e<v Fig. 3.
Gehalte aan afslibbare delen, organische stof, kool
zure kalk en zwavel in de Adriaanpolder.
Percentage of particles smaller than 16 mu, organic mat
ter-, Calciumcarbonate-, and sulfur-content in the Adriaan
polder.
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17 % aangetroffen (dat is hoger dan normaal), terwijl het pyrietgehalte ook
hoog was. Deze gronden zijn eveneens in een brak gebied afgezet, dat echter
wel zouter was dan het gebied van de Ronde Venen. Bovendien vond de se
dimentatie waarschijnlijk plaats in een gebied, dat ook bij laag water nog
niet geheel droog viel. Dit voorkomen van pyrietrijke, zeer kalkrijke gronden
wijst erop, dat tijdens de sedimentatie hier de precipitatie de oplossing van
CaC03 heeft overtroffen.
De hierboven genoemde voorbeelden uit Walcheren en de droogmakerijen
zijn cultuurgronden. Door Ir J. van der Linde werden de recente en subrecente gorzen aan de noord en noordoost kant van Overflakkee in studie
genomen, waarbij hij zeer overtuigende voorbeelden van ontkalking tijdens
de opslibbing vond. De gorzen in het noordoosten van het eiland zijn brak;
gedeeltelijk zijn het rietgorzen, gedeeltelijk weidegorzen. In beide gevallen
treedt ontkalking tijdens de opslibbing op. In fig. 3 zijn gegevens omtrent
het gehalte aan afslibbare delen, organische stof en CaC03 van een profiel
uit een oud rietgors, dat in 1929 bekaad werd en thans bekend is als de Adri
aanpolder, grafisch voorgesteld. Deze grond is ontstaan op de kalkrijke zavel
grond van een gedeelte van een polder, dat in 1717 verlaten werd. In de
ondergrond van het profiel, op 120 cm onder het huidige maaiveld, wordt
dit oude oppervlak aangetroffen. In de achter liggende polders vormen de
oudere gronden nog het maaiveld en zijn daar nog steeds kalkrijk. In het
profiel van de Adriaanpolder is echter het jongere profiel bovenin kalkloos.
De pH van de bovengrond blijkt 4,1 te zijn en er komen ook gele vlekken
van basisch ferrisulfaat in voor. Dit is dus een voorbeeld van een jong kattekleiprofiel.
Behalve dit jonge kattekleiprofiel werden door Van der Linde ook nog voor
beelden van recente, nog opslibbende gronden gevonden, die zeer kalkarm
waren. De meeste gevallen slaan op gronden van rietgorzen en een enkel
geval ook op de grond van een weidegors. Bij deze voorbeelden bleek, dat
vooral de zwaardere gronden (met meer dan 55 % afslibbaar) ontkalkt
waren. De lichtere grondsoorten bevatten vaak iets meer kalk. Ook bij kalkloze cultuurgronden kan men het verschijnsel aantreffen, dat dunne lichtere
laagjes in het profiel wel enige kalk bevatten. Hierbij spelen waarschijnlijk
verschillende factoren een rol. Een van de factoren is, dat deze lichtere gron
den van nature minder humeus zijn en een andere, dat ze niet zo snel redu
ceren, omdat ze minder water opnemen; liggen ze door bijzondere omstan38

digheden echter in een milieu, dat sterk gereduceerd is en is er wel veel hu
mus aanwezig, dan kunnen deze lichtere gronden ook tijdens de opslibbing
ontkalken. Zo vond Van der Linde in een dijkput een zeer licht sediment van
20 % afslibbaar met nog slechts 3 % kalk. Bovendien waren er nog 87 m.aeq.
S03 (zwavelverbindingen) aanwezig, die de CaC03 konden aantasten.
Overzien we de hierboven genoemde voorbeelden van ontkalking tijdens
de opslibbing, dan blijkt, dat deze zowel een grote rol speelt bij een hoge
kwelder, die door zout water wordt overstroomd maar tijdelijk brak is, als
bij een weidegors en rietgors in de gebieden met brakke overstromingen. Ook
zijn uit de literatuur gegevens bekend van ontkalking onder water in brakke
gebieden. Andrée (1917) meldt dit b.v. uit de Oostzee, waar in het bodemslik de schelpen oplossen. Reeds in 1910 wordt dit verschijnsel door Sudry
vermeld van de Lagune van Thau in Zuid-Frankrijk. Bij zoete gebieden
(rivierklei) treedt de ontkalking tijdens de opslibbing vooral op in de kom
men. Het blijkt dus, dat in allerlei milieu's de ontkalking een rol speelt, al
leen niet in de typisch zoute gebieden, dus in de gebieden, die steeds onder
invloed van onvermengd zeewater staan. De oorzaak hiervan moet men
waarschijnlijk vooral zoeken in de aard van het water. Volgens Wattenberg
(1937) zijn de bovenste lagen van het zeewater bijna steeds oververzadigd
met CaC03. Een verhoging van de C02-spanning zal dan ook geen merk
baar effect kunnen hebben, terwijl eventueel gevormde zuren door het reeds
in oplossing verkerende CaC03 kunnen worden geneutraliseerd. Hiernaast
zou men kunnen veronderstellen, dat de C02-productie in het zoute slik ook
geringer is dan in brakke gebieden, zoals Van der Spek (1952) doet.
De theorie van ontkalking tijdens de opslibbing werd door Edelman en
De Smet (1951) gebruikt om een verklaring te vinden voor de grote snelheid
van ontkalking van de bouwvoor, die door Van Bemmelen (1863) en Maschhaupt (1949) voor de Dollardpolders gevonden werd, bij vergelijking van de
achtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders (1 % in de 25 jaar). Edelman en
De Smet maakten het aannemelijk, dat in de loop der tijden de invloed van
de ontkalking tijdens de opslibbing geringer was geworden, waardoor te
hoge waarden werden gevonden. Zij berekenden een snelheid van ontkal
king van 1 % CaC03 in 75 jaar. Hissink (1952) bestreed de cijfers, maar sloot
zich verder bij de zienswijze aan, dat de kalkgehalten van de Dollardpolders
in de loop der tijden verminderd waren. Hij berekende de ontkalking van
1 % CaC03 in 47 jaar. Hoewel Maschhaupt ook aanneemt, dat er verschil
len in ontkalking tijdens het kwelderstadium kunnen optreden, handhaafde
hij (Maschhaupt, 1952) echter ook na het artikel van Edelman en De Smet
zijn oude standpunt en achtte een ontkalking van de bouwvoor met 1 %
CaC03 in 25 jaar het meest aannemelijk. Hij wees er o.a. op, dat ook de observatievelden in de Dollardpolders tussen de jaren 1919 en 1933 steun aan
deze opvatting geven. Onzes inziens is deze steun echter gering. Er werden
nl. voor de verschillende velden de volgende getallen gevonden : 1 % CaC03
verlies in 78 jaar, 200 jaar, 33 jaar en 40 jaar, naast een veld zonder ont
kalking. Ook wees hij erop, dat de Groningse lysimeters een ontkalking
van 1 % in 34 jaar te zien geven. Bij de beschouwing van de cijfers van de
lysimeters (Maschhaupt, 1941) valt op, dat hier de ontkalking vrijwel tot
0-15 cm beperkt is, dit in tegenstelling tot de ontkalking in de Dollardpolders, die ook dieper doorgaat (Maschhaupt acht 1 % CaCOs in 25 jaar
van de laag van 20-40 cm waarschijnlijk). De cijfers in lysimeters en van de
Dollard blijken dus niet goed vergelijkbaar te zijn. Vraagt men zich b.v. af,
39

hoeveel de ontkalking van de bovenste 40 cm in de lysimeters is, dan vindt
men 1 % CaC03-verlies in ca 70 jaar, terwijl uit Maschhaupt's cijfers voor de
Dollardpolders 1 % in 27 jaar volgt. Waarschijnlijk hangt het hoge ontkal
kingsgetal van de lysimeters samen met het feit, dat de ontkalking zich hier
over geringere diepte uitstrekt dan normaliter in de Dollardpolders. Zo ge
zien kunnen de lysimeters bezwaarlijk als een argument voor de ontkalking
van de bouwvoor van 1 % CaCOa in 25 jaar van de Dollardpolders gelden.
Een langzamere ontkalking lijkt zowel aan de hand van de observatievelden
als ook aan de hand van de lysimeters eerder aannemelijk.
Summary

Decalcification during accretion of alluvial soils in the Netherlands has evi
dently exerted a considerable effect. This decalcification must be attributed
to CÓ2 and sulphur processes. Which of these processes has played the most
prominent part will have to be ascertained case by case. The essential parti
culars are still lacking.
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5. „GREAT SOIL GROUPS" IN NEDERLAND
Great Soil Groups in the Netherlands
door/by

Ir J. Bennema, Dr J. Schelling en Dr J. S. Veenenbos
1. INLEIDING

De Great Soil Group1) is in het Amerikaanse systeem van bodemclassificatie een
hoofdbodemgroep, waartoe diverse bodemseries of bodemtypen met overeen
komstige morphometrische profielkenmerken samengevoegd zijn. Het betreft
hier geen eigenschappen zoals de textuur of een bepaalde opeenvolging van
bodemlagen, welke door de geogenese bepaald zijn, doch profielkenmerken,
welke inhaerent zijn aan de aard van de bodemvorming.2)
Het karakter van de bodemvorming, ook wel aangeduid als pedogenese, is
afhankelijk van de bodemvormende factoren : moedermateriaal, klimaat, bio
logische invloed, topografie en tijd.
In Nederland heerste tot nog toe algemeen de mening, dat de Nederlandse
holocene gronden nog te jong waren, om een duidelijke bodemvorming te
vertonen. Deze gronden zouden dus nog alle behoren tot de Alluvial Soils en
Regosols, bodemgroeepn, gekenmerkt door het ontbreken van enige profiel
ontwikkeling.
Inmiddels is bij een bezoek van de Amerikaanse bodemkundige Dr Guy D.
Smith 3), na een grondige kennisname van de typische profielkenmerken der
verschillende Great Soil Groups, gebleken, dat in de Nederlandse rivier- en zee
1) Er is in dit stadium afgezien van pogingen om een Nederlandse vertaling van de
Amerikaanse terminologie te geven.
2) Het begrip bodemvorming wordt hier volgens de internationale nomenclatuur ge
bruikt, dus in de zin van profielontwikkeling.
3) Principal Soil Correlator bij de Division of Soil Survey, U.S. Dept. of Agriculture,
Beltsville, Md.

41

kleigronden verschillende vertegenwoordigers van de hoofdbodemgroepen
voorkomen. Ook in de pleistocene gronden, waar slechts het podzolprofiel
van de zandgronden als Great Soil Group enige bekendheid genoot, blijken nog
verscheidene vertegenwoordigers van andere hoofdbodemgroepen aanwezig
te zijn.
De Heer Dr Guy D. Smith bracht een bezoek van ongeveer 3 maanden
aan Europa, waarbij Engeland, Nederland, België, Portugal en Noorwegen
bezocht werden. Bovendien werden vanuit Nederland en België kleine toch
ten naar Duitsland en Frankrijk georganiseerd.
Tijdens het verblijf in Nederland (20 Mei-15 Juni 1952) werden excursies
gemaakt in de volgende gebieden: Noord-Limburg, Maas en Waal, Utrecht
se rivierengebied, West-Nederlandse veengebied, Haarlemmermeer, Oude
Duingebied tussen Noordwijk en Haarlem, Westland, Noordoostpolder,
Breda, Peel, Veluwe, Ommen-Dalfsen, Friese Knipgebied, Friese Wouden,
Dollardgebied en Veenkoloniën.
Het doel van het bezoek stond in verband met het omwerken van het Ame
rikaanse systeem van bodemclassificatie. De Amerikaanse bodemclassificatie
bestaat tot nog toe uit een hoofdindeling, die ingedeeld was in Great Soil
Groups (zie tabel 1) en een indeling op lager niveau van soil series en soil types.
Tussen de soil series en de Great Soil Groups is practisch nog een hiaat, dat vol
gens de Amerikanen door een tweetal categorieën opgevuld moet worden.
Behalve het opvullen van deze nog steeds ontbrekende categorieën, wil
men de gehele hoofdindeling boven de Great Soil Groups, dus de orders en de
suborders, veranderen. Deze indeling voldoet niet meer en wel onder meer om
de volgende redenen :
le De indeling van de zonale en intrazonale orden aan de ene kant en de
azonale orde aan de andere kant vindt volgens verschillende principes
plaats.
2e Er zijn vele uitzonderingen op de regel dat de zonale Great Soil Groups
slechts in één klimaatzone zouden voorkomen.
3e De azonale en intrazonale gronden vertonen vaak ook zonale kenmerken.
Het omwerken van de orden en suborden grijpt ook direct in op de inde
ling van de Great Soil Groups. Men krijgt automatisch, dat sommige van deze
groepen op het niveau van de Great Soil Group gesplitst zullen moeten worden.
In de derde plaats wil men de gehele naamgeving op de helling zetten.
Het bezoek van de Heer Guy Smith moet vooral gezien worden in verband
met het omwerken van de hoofdindeling. Een voorlopige nieuwe indeling
hiervoor werd in Amerika opgesteld; het toetsen van deze indeling aan de
West-Europese profielen was de hoofdtaak van de Heer Guy Smith. Door
ook gebieden buiten Amerika in beschouwing te nemen, wordt getracht aan
deze nieuwe indeling een wijdere betekenis te geven. De belangstelling van de
Heer Guy Smith tijdens zijn bezoek ging dan ook uiteraard vooral uit naar
de indeling van de profielen op het niveau van de Great Soil Groups en hoger.
2. DE IN NEDERLAND AANWEZIGE GREAT SOIL GROUPS

Dit onderwerp kan het beste behandeld worden aan de hand van het thans
in Amerika gebruikte systeem, dat hieronder is afgedrukt (tabel 1) in de
vorm, zoals het door Thorp en Smith (1949) is gepubliceerd.
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TABEL 1. Soil classification in the higher categories.

Order
Zonal soils

Suborder
1. Soils of the cold zone
2. Light-colored soils of arid
regions

3. Dark-colored soils of semiarid, subhumid and humid
grassland
4. Soils of the forest-grassland
transition
5. Light-colored
podzolized
soils of the timbered regions

6. Lateritic soils of forested
warmtemperate and tropi
cal regions
Intrazonal soils

1. Halomorphic (saline and
alkali) soils of imperfectly
drained arid regions and lit
toral deposits
2. Hydromorphic soils of mar
shes, swamps, seep areas,
and flats

3. Calcimorphic soils
Azonal soils

Great Soil Groups
Tundra soils
Desert soils
Red Desert soils
Sierozem
Brown soils
Reddish-Brown soils
Chestnut soils
Reddish Chestnut soils
Chernozem soils
Prairie soils
Reddish Prairie soils
Degraded Chernozem
Noncalcic Brown or
Shantung Brown soils
Podzol soils
Gray Wooded, or
Gray Podzolic soils 1)
Brown Podzolic soils
Gray-Brown Podzolic soils
Red-Yellow Podzolic soils x)
Reddisch-Brown Lateriticsoils1)
Yellowish-Brown Lateritic soils
Laterite soils *)
Solonchak, or
Saline soils
Solonetz soils
Soloth soils
Humic-Glei soils (includes Wie
senboden) v)
Alpine Meadow soils
Bog soils
Half-Bog soils
Low-Humic Glei soils *)
Planosols
Ground-Water Podzol soils
Ground-Water Laterite soils
Brown Forest soils (Braunerde)
Rendzina soils
Lithosols

In tabel 2 zijn de Great Soil Groups aangegeven, waarvan tijdens de excursies
met Dr Guy Smith in Nederland vertegenwoordigers zijn aangetroffen. Bo
vendien zijn er waarschijnlijk ook nog gronden, die behoren tot de volgende
Great Soil Groups: Red- Yellow Podzolic soils op het Vuursteen-Eluvium in ZuidLimburg, Rendzina soils op krijthellingen in Zuid-Limburg en Solonchak soils
op buitendijkse schorren.

l)

4

New or recently modified Great Soil Groups.
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TABEL 2. In Nederland komen vertegenwoordigers van de volgende Great Soil Groups

voor.

Prairie soils 1)
Podzol soils
Brown Podzolic soils
Gray-Brown Podzolic soils
Red-Yellow Podzolic soils ^

Half-Bog soils
Low-Humic Glei soils
Ground-Water Podzol soils
Brown Forest soils r)
Rendzina soils x)

Solonchak soilsx)
Solonetz soils x)
Humic-Glei soils
Bog soils

Regosols
Alluvial soils

3. BESCHRIJVING VAN DE GREAT SOIL GROUPS,
DIE VOOR NEDERLAND VAN BELANG ZIJN

In een artikel van Baldwin, Kellogg en Thorp (1938) vindt men korte defini
ties van de Great Soil Groups. Een aanvulling hierop met nieuwere inzichten
wordt gegeven in hoofdstuk II van genoemd artikel (Thorp and Smith, I.e.).
Een overzicht over de toentertijd bekende soil series kan men ook in het
boek „Soils and Men" (1938) vinden.
Bij de beschrijving van de Great Soil Groups is zowel gebruik gemaakt van de
hierboven genoemde literatuur als van de mededelingen van de Heer Dr Guy
Smith.
Prairie soils
Definitie: Zeer donkerbruine tot grijsbruine Al-horizont2) via een bruine

kleur (B) in het lichter gekleurde moedermateriaal overgaand op een
diepte van 60 tot 150 cm. Deze grond ontstaat onder gras in een gematigd
tot koel, vochtig klimaat.
De prairiegronden hebben een ABC- of ABD-profiel, zijn kalkloos, maar
hebben nog een hoge basenverzadigingsgraad. De pH 5,6, die bij het profiel
in Utrecht voorkwam, klopte hiermede ook goed.
De B-horizont is in eerste instantie een structuur-kleur-B, die practisch
aansluit bij de door humus donker gekleurde Al ; alleen een overgangslaag
tussen beide (A3) kan aanwezig zijn.
De A-horizont heeft een granular structuur; de B-horizont is blocky en zwak
of sterk prismatisch.
Prairiegronden kunnen zich zeer snel vormen. Het zijn over het algemeen
well tot imperfectly drained soils. In een ouder stadium kunnen deze gronden
een textuur-B krijgen. Zij kunnen dan overgaan in Planosols. Hiermee zijn
echter tienduizenden jaren gemoeid. Poorly drained soils behoren in het alge
meen niet tot de prairiegronden, of komen als tussenvorm naar de HumicGlei soils voor.
De Prairie soil onderscheidt zich van de Alluvial soil, die dezelfde structuren
kan vertonen in de A- en B-horizonten, doordat in de Prairie soil de structuur
elementen omhuld zijn met donkere humushuidjes {coatings). Dit blijkt bij het
r) Deze Great Soil Groups spelen slechts een ondergeschikte rol. Zij zijn slechts volledig
heidshalve opgegeven. Uit het oogpunt van studie en onderwijs zijn deze hoofdbodemgroepen nog wel van belang te achten.
2) Zie voor de betekenis van Al, A2, A3, enz. en de overige terminologie van de profiel
beschrijving de Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1951).
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stukwrijven. De kleur wordt dan bruiner en soms ook lichter. Bovendien to
lereren de huidige inzichten geen CaC03 in de B-horizont.
Karakteristieke kleuren x)

A-horizont-ongewreven : 10 YR 3/2 of 10 YR 2/2. Soms is de kleur 10
YR 3/1, indien de grond imperfectly drained is. Dit blijkt uit het optreden
van gleyvlekken in de B-horizont.
-gewreven: 7,5 YR 3/2.
B-horizont-ongewreven : 10 YR 4/4-5/4, indien er geen gleyvlekken in
voorkomen.
In het nattere Westlandprofiel (Woudgrond) :
-ongewreven : 2,5 Y 4/2.
-gewreven: 10 YR 4/3.
Prairie soils werden waargenomen :

a. in het rivierkleigebied Utrecht-Kromme Rijn (gebroken grond op dekzand-homogenisatie). Het bestudeerde profiel was een natte vertegen
woordiger van deze Great Soil Group ;
b. in het Westlanddek (kreekrug). De B-horizont was zwak prismatisch;
c. in een kwelderrug nabij Tzum ; ontkalkt tot 45 cm diepte met een scherpe
overgang van B naar C; kleur B-horizont (gewreven) : 2,5 Y 4/3. Dezelfde
gronden, echter in bouwland, waren minder ontkalkt.
Podzol soils
Definitie: Gronden met een dek van organisch materiaal (AO) op een dunne

Al (donkergrijs) ; een witgrijze A2 op een bruine B-horizont, welke door
gaans een donker bruine B2h (humus) boven een meer geelbruine B2ir
(ijzer) vertoont. Deze gronden zijn ontwikkeld op kalkloos of ontkalkt
moedermateriaal.
De Podzolgronden in Nederland zijn doorgaans typische heide-podzolgronden, welke zich van de in Amerika algemeen voorkomende Podzolgron
den, die onder bos ontwikkeld zijn, onderscheiden door een donkerder A2horizont (nat: 10 YR 3/1).
De A2-horizont in Amerika is veel lichter van kleur: b.v. 10 YR 6/1 of 7/1.
De B-horizont van de bos-podzolgronden heeft ongeveer de kleur 7,5 YR 3/2.
Eveneens in tegenstelling tot de Amerikaanse Podzolgronden, is in de heide-podzolgronden de B2h nagenoeg steeds krachtig ontwikkeld.Waarschijn
lijk wordt de bruine kleur van de B2ir ook grotendeels door humusverbindingen veroorzaakt (na het gloeien treedt weinig roodkleuring op; deze methode
wordt ook in Amerika toegepast). Het is dus nog de vraag of de aanduiding
B2ir wel juist is.
Voorts is het de vraag of in Nederland droge bos-podzolgronden voorko
men.
Brown Podzolic soils
Definitie: Zure strooisellaag op een zeer dunne, donkergrijze Al-horizont,
een dunne grijsbruine of geligbruine gecamoufleerde A2-horizont (concealed
A2) en een bruine of geelbruine B2-horizont, welke slechts weinig zwaar1)

Kleurbeschrijvingen van vochtige monsters volgens „Munsell Color Chart".
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der in textuur is dan de A-horizont. Het gehele profiel is zelden dikker
dan 60 cm ; het is ontwikkeld onder bos. De B-horizont is nooit verkit,
heeft een laag volumegewicht en een groot poriënvolume {fluffy). De
basenverzadigingsgraad (7=

x S)

yan de B_horizont is laag> nL

maximaal 10 % ; onder de B bedraagt de basenverzadiging ca 25 % of
minder.
De B-horizont vertoont geen klei-accumulatie, maar in hoofdzaak een ver
rijking met ijzer en organische stof. Ook de A2-horizont is door organische
stof gecamoufleerd. Het teveel aan ijzer in de B-horizont kan niet worden
verklaard door normale uitspoeling. Volgens sommige Amerikanen is het
afkomstig uit het strooisel. De bomen brengen het via de wortels naar boven.
In Amerika heeft men tegenwoordig de neiging de Brown Podzolic en de Podzol
soils samen te voegen tot één Great Soil Group.
Brown Podzolic gronden werden gezien :
a. in het Speulderbos op Gestuwd Praeglaciaal en op dekzand;
b. langs de Maas op stuifzand; minimale ontwikkeling.
Gray-Brown Podzolic soils
Definitie: Een vrij dun dek van milde humus op een dunne, 5-10 cm dikke,

donker gekleurde, neutraal tot zwak zure Al op een grijsbruine of grijsgelige, zwak uitgeloogde, zwak zure A2-horizont met een bruine, zwaar
dere B-horizont, welke naar onderen geleidelijk lichter van kleur wordt.
Het totale profiel is practisch nooit dikker dan 1,20 m.
De A2-horizont valt doorgaans duidelijk in het profiel op door een lichtere
textuur, doch ook door een lichtere kleur. In het bijzonder in loessgronden
vertoont de A2 een horizontale platerigheid.
De B-horizont heeft, zowel door inspoeling als door nieuwvorming, een ho
ger kleigehalte dan de A-horizont. In lichte gronden is de B-horizont duidelijk
zwaarder dan de G ; in zwaardere gronden is de B meestal lichter dan de C.
Min of meer karakteristiek voor de B-horizont is, dat het volumegewicht naar
beneden toeneemt.
Behalve een inspoeling van klei, vertoont de B-horizont rond de structuur
elementen donkerder huidjes (kleurbeschrijving b.v.: gewreven 10 YR 4/3,
niet gewreven 7,5 YR 3,5/4).
Als meest typische kleuren gaf Dr Smith voor de A2-horizont 10 YR 5/3 op
en voor de B-horizont 10 YR 4/4 (ongewreven).
De structuur van de B-horizont is blocky en vaak iets prismatisch.
In het algemeen treft men in lichtere gronden of in zware gronden met
lichtere ondergrond geen uitgesproken B-horizont aan, doch een opeenvol
ging van dunnere of dikkere lagen B-materiaal. Deze bandjes (ca 1-5 cm dik)
zijn duidelijk zwaarder dan het omringende materiaal.
De basenverzadigingsgraad in de B-horizont is niet minder dan 30 % en
stijgt onder de B-horizont tot ca 50 %. In het algemeen vindt men deze GrayBrown Podzolic soils in ons land niet op de lichtere gronden.
Het is in twijfelgevallen moeilijk de Brown Podzolic en Gray-Brown Podzolic
soils te onderscheiden. Wanneer de B-horizont slechts een zwakke klei-aanrijking te zien geeft, zou eerder van een Brown Podzolic soil gesproken moeten
worden. Eigenlijk zou een bepaalde grens moeten worden vastgesteld.
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Bij voortgaande uitloging kunnen bij verder afnemende basenstatus de

Gray-Brown Podzolic soils overgaan in Brown Podzolic en tenslotte in Podzol-

gronden.
Deze gronden werden waargenomen :
a. in Noord-Limburg op bruine rivierleem en bruin rivierzand (goed ont
wikkeld),
b. in Maas en Waal op bonte rivierleem (Sb2 en Sb3) en op oude Maasoeverwalgrond (RMt3).
Op de kalkloze Maasstroomgronden van 1000 jaar oud was nog geen
profielontwikkeling te zien (Alluvial soil). Op de gronden, die 2000 jaar
oud zijn, werd reeds een duidelijke overgangsvorm tussen Alluvial en GrayBrown Podzolic soils waargenomen.
c. in het Kromme Rijngebied op oude Rijnstroomruggrond (ontkalkt Rs2profiel). Dit was een typisch Gray-Brown Podzolic soil op een grond van ca
4000 jaar oud. In het evenoude Rs3-profiel met een zwaardere ondergrond
was de Gray-Brown Podzolic ontwikkeling nog niet zo sterk.
d. in een oude grafheuvel op de Ermelose heide. Profielontwikkeling zeer
zwak, overgang naar Brown Podzolic soil. Fossiel profiel van ca 2000 jaar v.
Chr. Opmerkelijk was, dat het chroma van de B-horizont eigenlijk te hoog
was.
e. in verschillende loessprofielen in Duitsland. Dit komt ongetwijfeld in de
Nederlandse loessgronden ook voor.
Red- Tellow Podzolic soils
Definitie: Een dun dek van organisch materiaal op een geelgrijze, geelbruine

of grijsbruine A2-horizont, met een zwaardere, gele of rode B-horizont.
Deze gronden lijken veel op de Gray-Brown Podzolic soils, doch worden ge
kenmerkt door een sterkere kleur (chroma ca 8) in de B-horizont. De kleur
van de B-horizont van de Gray-Brown Podzolic heeft doorgaans een chroma
van 4.
In het algemeen beschouwt men deze gronden als fossiele bodemvormin
gen uit een warmere klimaatsperiode (sub-tropisch). Ook veronderstelt men
wel, dat een warmer klimaat niet nodig was voor hun ontwikkeling, doch
slechts een grotere ouderdom, waarbij een oorspronkelijke Gray-Brown Podzo
lic soil in de Red- Yellow Podzolic overging.
Niet ondenkbaar is volgens ons, dat bij begraven profielen door verdwij
nen van de humus het chroma toeneemt. De B-horizont van het Gray-Brown
Podzolic profiel zou hierdoor de kleur van het zgn. Red-Yellow Podzolic profiel
kunnen aannemen. Dit proces kan o.a. bij de begraven profielen onder de
grafheuvels en bij diep omgezette bosgronden een rol spelen.
Voorkomen van Red-Yellow Podzolic soils:
a. In Nederland werd een overgangsvorm naar de Gray-Brown Podzolic waar
genomen in de rode keileem van de Hondsrug. De bovenkant van de B2horizont was reeds in afbraak. Het naar beneden spoelende kleimateriaal
bevond zich dieper, ook in de C-horizont in de polygonaalachtige scheursystemen, welke als witte aders in de pro fielwand waarneembaar zijn. De
lichte kleuren ontstaan door stagnatie (reductie) van regenwater in deze
scheuren.
b. In Engeland waren op de verweringsgronden van het krijt de Red-Yellow
Podzolics rijkelijk vertegenwoordigd. Waarschijnlijk komen ze op het Vuursteen-Eluvium in Zuid-Limburg ook voor.
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c. Ook in Duitsland werden verschillende Red-Yellow Podzolic soils aangetrof
fen.
Solonchak of Saline Soils
Definitie: Zoute gronden, welke alleen een fijne, kruimelige (granular) struc

tuur vertonen zonder ontwikkeling van horizonten.
Onze schor- en kweldergronden behoren in feite tot deze hoofdbodemgroep. De klassieke Solonchak soils komen meer in de ariede gebieden voor.
De gronden van onze tuinbouwkassen kunnen hiermee worden vergeleken.
Tegenwoordig gebruikt men ook wel een andere indeling van de zoute
gronden (zie Soil Survey Manual, biz. 339) en wel in:
Saline soils: hoog zoutgehalte in het bodemvocht en een niet extreem
hoge pH.
Alkali soils: hoog gehalte aan uitwisselbare Na (15 % of meer) of een ex
treem hoge pH (> 8,5) of beide.
Saline-Alkali soils: hoogzoutgehalte in het bodemvocht, gecombineerd
met een extreem hoge pH ( > 8,5) of met een hoog gehalte aan uitwissel
bare Na (15 % of meer) of met beide.
In het algemeen dispergeren de Solonchakgronden bij ontzilting en gaan
over in Solonetz soils. Bij onze kwelder- en schorgronden gebeurt dit echter
meestal niet, omdat het Ca' ' van het CaS04 het Na' van het adsorptiecomplex vervangt. In enkele speciale gevallen treedt het verschijnsel wel op, zoals
bij de knipkleien en de jongste inundaties.
Solonetz soils
Definitie: Een zeer dunne, kruimelige (granular) A-horizont op een donkere,

harde B-horizont, met duidelijke kolomstructuren en met een hoge Nabezetting van het adsorptiecomplex in het bijzonder in de diepere profiellagen. Deze gronden zijn gewoonlijk imperfectly drained. De kolom
structuur onderscheidt zich van de prismatische structuur, door de af
geronde vorm van de bovenkant van het structuurelement.
In de regel zijn deze Solonetzgronden solodized, d.w.z. dat er zich boven de
B-horizont een dunne, enkele milimeters dikke, witte, gebleekte A2-horizont bevindt.
Deze gronden werden waargenomen in de Friese knipklei. Zij vertoonden
evenwel geen solodization. De minder uitgesproken knipkleiprofielen zijn over
gangsvormen tussen de Solonetz en de Humic-Glei soils.
Humic-Glei soils
Definitie: Een donkere, sterk humeuze tot soms venige A-horizont, dikker dan
10 cm, al of niet met roestige gleyvlekken erin, op een blocky of prismati

sche Bg-horizont, welke vrij snel in de G-ondergrond overgaat. Het is
een poorly of very poorly drained grond.
Een eventuele Ap-horizont moet een waarde hebben van 3 of kleiner dan
3 (nat). De AO- of Ap-horizont vertoont gleyvlekken. De B-horizont heeft
evenveel of meer klei dan de C-horizont. In het algemeen is deze B-horizont
slechts een structuur-B (in jongere gronden).
Deze groep van gronden omvat o.m. de vroegere Wiesenboden. Zij onder
scheiden zich van de Prairie soils door een lager chroma in de A-horizont, te
weten 3/1-2/1. Een uitzondering hierop vormen de rodoornige gronden.
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De pH van deze gronden varieert van 5-7, doch ligt doorgaans hoger dan
6. Zij kunnen zich onder verschillende vegetaties ontwikkelen. Ontwikkeld
onder gras zijn zij over het algemeen donkerder dan onder bos. Wanneer de
grond nog kalkrijk is, kan ook onder bos de kleur nog vrij donker zijn.
Op verschillende plaatsen werden deze profielen in Nederland gezien, o.a.
in het Westland (de woudgronden), het rivierkleigebied, Ommen-Dalfsen,
de Dollardgronden (dik, oud dek) en de Haarlemmermeergronden. Op zand
gronden werden deze profielen niet waargenomen.
Bog soils en Half-Bog soils
De laatste tijd heeft men de neiging deze twee groepen tezamen te nemen.
Ze omvatten onze veengronden {Bog soils) en de sterk venige zandgronden
{Half-Bog soils). Bij klei-op-veen met een kleidek dikker dan 40 cm gaat men
over naar andere Great Soil Groups.
Bog soils werden o.a. in West-Nederland waargenomen.
Low-Humic Glei soils
Definitie: Een zeer dunne, sterk humeuze Al-horizont op een gebleekte A2-

horizont, welke practisch nooit roestige gleyvlekken vertoont. Onder
deze A2-horizont bevindt zich soms een B2g-horizont.
In de regel gaat de A2-horizont over in een met bleekgele of soms oranje
roestvlekken gevlekte, gebleekte (Bg) horizont, met op ca 80-100 cm de
G-ondergrond. Onder de B2g-horizont kan soms eenfragipan voorkomen.
De B is echter zelf niet verkit, dit in tegenstelling met de Ground-Water
Podzol. De Al-horizont vertoont doorgaans roestvlekken.
De Low-Humic Glei soil is imperfectly ofpoorly drained. Er vallen evenwel twee
soorten Low-Humic Glei soils te onderscheiden :
a. met alleen een humus-B of een humus-ijzer-B (liggen dicht bij de Podzol
soils),

b. met een duidelijke textuur-B (liggen dicht bij de Gray-Brown Podzolic soils).
Wat voor een B-horizont zich zal ontwikkelen is in hoofdzaak afhankelijk
van de basen-status van het moedermateriaal. Hierdoor treffen we in Neder
land op onze arme zandgronden alleen Low-Humic Glei soils aan met een hu
mus-ijzer-B. In rijkere zandgronden kan zich in het Gray-Brown Podzolic ge
bied bij 5 % klei in het moedermateriaal een B-horizont vormen met 20-25 %
klei.
In de rivierleem- of loessleemgronden zullen zeker ook gronden van deze
Great Soil Group kunnen voorkomen met een textuur-B.
Er deed zich in Nederland een moeilijkheid voor doordat er gronden wa
ren, die wel hoog grondwater hebben of periodiek geheel met regenwater
verzadigd zijn en die verder ook de morfologie van de Low-Humic Glei soils
vertonen, maar waarin de gley niet duidelijk als zodanig zichtbaar was. Tij
dens de nabesprekingen bleek Dr Guy Smith de mening toegedaan, dat deze
gronden toch ook tot de Low-Humic Glei gerekend moeten worden. Sommige
heideprofielen vallen dus onder deze groep.
Low-Humic Glei soils werden waargenomen in Ommen-Dalfsen, de Friese
Wouden, Maas en Waal en Noord-Limburg.
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Ground- Water Podzol soils
Definitie: Een dunne Al-horizont op een gebleekte A2; een B-horizont, be

staande uit een B2h- en B2ir-horizont of alleen uit een B2ir-horizont,
rustend op een G-horizont. De B2ir is verkit. Doorgaans zijn deze gron
den alleen ontwikkeld in zand.
Dezelfde moeilijkheid als bij de Low-Humic Glei soils (grondwater zonder
duidelijke gley) doet zich bij deze groep voor. Ook in dit geval zal men meer
op de waterhuishouding dan op het al of niet optreden van duidelijke gley
moeten letten.
De Ground-Water Podzol soils onderscheiden zich van de Low-Humic Glei soils
door de verkitte B-horizont. Dit betekent dus, dat b.v. middelhoge heideprofielen, die verkit zijn, tot deze groep behoren, terwijl ze in niet verkitte vorm
tot de Low-Humic Glei soils te rekenen zijn. Voor Nederlandse omstandigheden
is dit niet erg bevredigend. Deze groep staat dan ook bij de beschouwingen
van een nieuwe indeling geheel op de helling.
Ground-water Podzols werden o.a. in Friesland, Ommen-Dalfsen en de Peel
waargenomen.
Brown Forest soil
Definitie: Een donkerbruine, humeuze Al-horizont, geleidelijk overgaande

via een lichter bruine, weinig geprononceerde kleur (B2ir-) en/of structuur-B in het kalkrijke moeder materiaal. De bovengrond is soms nog
zwak kalkhoudend of vertoont alleen een hoge basenverzadiging. Er
vindt in deze grond weinig uitspoeling van Fe en humus plaats.
Deze gronden werden in Nederland geconstateerd in het Utrechtse rivierklei gebied. Ze ontwikkelen zich daar in principe alleen op de zeer kalkrijke
stroomruggronden als overgangsstadium van de Alluvial soil naar de GrayBrown Podzolic soil. In de minder kalkrijke stroomruggronden (b.v. van de
Maas) wordt het stadium van Brown Forest soil overgeslagen.
Rendzina soils
Definitie: Een bruine of zwarte A-horizont, direct rustend op kalkgesteente.
In het algemeen wordt de Rendzina als AC-profiel beschreven. Dikwijls

echter valt vlak onder de A-horizont op de afzonderlijke gesteentefrag
menten een klei-ontwikkeling (b-materiaal) te bespeuren.
Hoewel deze gronden tijdens de excursie niet werden gezien, komen ze in
Zuid-Limburg waarschijnlijk wel voor.
Regosols
Definitie: Gronden bestaande uit diepe, niet stenige, losse, fijnkorrelige mine

rale afzettingen, waarin weinig of geen profielkenmerken zijn ontwik
keld (b.v. stuifzand).

Alluvial soils

De definitie van de Alluvial soils maakt eigenlijk geen onderscheiding van de
Regosols mogelijk. Ook hier betreft het gronden zonder zichtbare bodemvorming. In het algemeen heeft men de neiging de jonge, door water afgezette
gronden als Alluvial soils te betitelen. Een en ander is onbevredigend.
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Summary

A description is given of the morpbometric soil characteristics of various
Great Soil Groups of which representatives occur in the Netherlands. Up till
now not much attention has been paid to the occurrence of Great Soil Groups
in the Netherlands; in particular not in the holocene river- and sea-clay soils,
which were believed to be too young for developing a solum.
The study was made during the tour through western Europe of Dr Guy
D. Smith, Principal Soil Correlator of the Division of Soil Survey, U. S. Dept.
of Agriculture. We are in great debt to Dr Guy Smith for his helpfullness in
recognising and classifying the various soils.
Members of the following Great Soil Groups occur in the Netherlands:
Prairie soils, Podzol soils, Brown Podzolic soils, Gray-Brown Podzolic soils,
Red-Yellow Podzolic soils (?), Solonchak soils, Solonetz soils, Humic-Glei
soils, Low-Humic Glei soils, Ground-Water Podzol soils, Brown Forest soils,
Rendzina soils, Bog soils, Half-Bog soils, Regosols and Alluvial soils.
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6. BOUWTEGRONDEN
„Bouwte" soils
door I by

Ir L. A. H. de Smet
1. INLEIDING

Bij de kartering van de alleroudste inpolderingen van de voormalige weste
lijke en oostelijke Dollardboezem hoorden we in de practijk zeer dikwijls de
naam bouwtegrond gebruiken voor die gronden, welke buiten de invloeds
sfeer van de vroegere Dollardzee waren gebleven. Over het algemeen zijn
het de oudere zand- en veenontginningsgronden, die de overgang vormen
naar de veenkoloniale gronden, welke men met de naam bouwtegrond aan
duidt. Elders in de provincie komt deze naam sporadisch voor. Buiten de pro
vincie Groningen is zij onbekend.
In de literatuur vindt men betrekkelijk weinig gegevens over bouwtegronden. Venema (1856 en 1865) heeft de alleroudste ontginningen van de
venen om het Dollardgebied vrij uitvoerig beschreven. Deze ontginningen
worden door hem veenbouwten genoemd. Ook Blink (1902 en 1929) en later
Keuning (1933) hebben aandacht geschonken aan de alleroudste vcenontginningen. Deze ontginningen droegen nl. in tegenstelling met die van het
grote centrale veengebied, een sterk individueel karakter.
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Volgens Hofstee (1937) herinnert de naam bouwte, die men aan de oude
zand- en veenontginningsgronden - welke buiten het Dollardkleigebied gele
gen zijn - geeft, nog aan de tijd, dat klei en grasland practisch synoniem wa
ren. De zand-en veengronden waren toen meestal als bouwland of bouwten in
gebruik.
Op oude kaarten van het gebied om de Dollard worden namen als bouw
ten en veenbouwten nogal eens aangetroffen. Zelfs op onze huidige topogra
fische kaarten komt de naam bouwte voor. Zo wordt o.a. op de topografische
kaarten 1:25.000, blad 119, Bellingwolde en 1:50.000, blad 13, Bourtange,
het gebied ten oosten van Bellingwolde met veenbouwten aangeduid.
2. LIGGING VAN DE BOUWTEGRONDEN

De gronden om en bij het Dollardgebied, die met de naam bouwtegronden
of kortweg bouwten betiteld worden, liggen in een vrij smalle strook, die bui
ten de uiterste Dollard-kleigrens aangetroffen wordt. De uiterste kleigrens
wordt vrijwel gevormd door de plaatsen Noordbroek, Zuidbroek, Munten
dam, Meeden, Westerlee, Scheemda, Midwolda, Oostwolde, Finsterwolde,
Beerta, Winschoten, Blij ham, Friescheloo en Bellingwolde. Al deze dorpen
zijn wegdorpen, gelegen op w.-o. of n.-z. gerichte ruggen van zand en keileem. Aan de ene zijde van deze dorpen liggen de kleigronden van de beide
voormalige Dollardboezems, aan de andere zijde de bouwtegronden zie
fig. 1).
Fig. 1.

De voornaamste bodemgroepen in
het Dollardgebied.
Principal soil units in the Dollard region.
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Buiten de strook met bouwtegronden liggen de veenkoloniale gronden. Het
veenkoloniale gebied wordt in tegenstelling met het gebied, waarin de bouw
tegronden liggen, gekenmerkt door het voorkomen van wijken. Ten zuiden
van Blijham en Friescheloo wordt het Veenkoloniale gebied onderbroken
door het zandlandschap van Westerwolde.
3. BEWONING EN VERKAVELING

Volgens de literatuur waren de zandkoppen en zandruggen van Winschoten
en omgeving reeds lang voor de 13e eeuw bewoond. Het dorp Meeden wordt
in 1436 voor het eerst in een oorkonde genoemd (Blink, 1929). In vorm en
sociale structuur weken deze nederzettingen af van de reeds eerder bewoonde
gebieden in de aangrenzende streken.
In Westerwolde en Drente kende men toen reeds de esdorpen met hun es
sen en marken. In het noorden lagen, vóór de Dollardinbraak, langs de Eems
hoge kleigronden met terpdorpen (Klei-Oldambt). De percelering van dit
gebied bestond uit een blokverkaveling („Blockflur"). De laatste resten van
dit gebied vinden we terug in het oude gedeelte van de gemeente Termunten
en langs de Eems in Duitsland. Ten zuiden van het Klei-Oldambt lag het
Wold-Oldambt. Vóór de Dollardinbraak was het Wold-Oldambt een veen
gebied met zand- en leemruggen. Dit gebied, dat in een latere tijd bewoond
werd, wordt gekenmerkt door de reeds eerder genoemde wegdorpen, die op
de zand- en leemruggen gelegen zijn. De verkaveling bestond hier uit opstrekkende heerdten. De bewoning van de Veenkoloniën is van veel jongere
datum. Dit laatste gebied is rationeel verkaveld.
Beperken we ons tot het Wold-Oldambt, dan hebben we volgens Hofstee
(1937) onder het recht van opstrek te verstaan: het eigendomsrecht, dat een
grondbezitter heeft op de voor en achter zijn in cultuur gebrachte gronden
gelegen onontgonnen gronden (eventueel aanwassen), voor zover ze binnen
de verlengden van de zwetsloten (grenssloten) en binnen de grenzen van zijn
dorp gelegen zijn. Op basis van dit recht werden de gronden in het vroegere
Wold-Oldambt verdeeld. Voor iedere boer werd toen nl. een aantal roeden
op de dorpsweg uitgemeten. Loodrecht op de weg mocht hij dan, voor- en
achteruit in de woeste gronden, zijn zwetsloten doortrekken.
Na de Dollardinbraak en de dichtslibbing van de beide Dollardboezems
bleef het recht van opstrek bestaan. De nieuwe aanwassen werden dus op
dezelfde manier, van bestaande en ook wel van nieuw opgerichte bedrijven
uit, verdeeld.
4. TEGENSTELLING BOUWLAND - GRASLAND

De ontginning van de zand- en veengronden in het randgebied van de vroe
gere Dollard ging van de zandruggen uit het veen in. De hoger liggende gron
den, die in de regel aan een en dezelfde kant van de dorpen lagen, werden
tot bouwland ontgonnen. De lager liggende venen aan de andere kant van de
dorpen, die later bij de Dollardinbraak overstroomd werden, waren toen,
voor zover ze ontgonnen waren, hoogstwaarschijnlijk als grasland in gebruik.
Na de Dollardinbraak en de dichtslibbing werden de nieuw aangewonnen
kleigronden als „groenland" geëxploiteerd. Pas in de vorige eeuw werd,
vooral tengevolge van de veepest, het grootste gedeelte van het grasland op
de klei gescheurd.
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Zowel voor als na de Dollardinbraak hadden we dus aan de ene kant van
de dorpen de zand- en veenontginningsgronden als bouwlanden of bouwten.
Aan de andere kant van de dorpen lagen de groenlanden, eerst op de lager
gelegen veengronden, later, na de overstroming en dichtslibbing, op Dollardklei.
De naam bouwte dateert nu uit de tijd, toen de woeste, over het algemeen
iets hoger gelegen gronden, tot bouwland ontgonnen werden. Deze eerste tot
bouwland ontgonnen gronden in dit gebied worden nu nog steeds met bouwtegronden of bouwten aangeduid. De later gescheurde kleigraslanden werden
toen niet en worden nog steeds niet als zodanig betiteld.
5. ONTGINNING TOT BOUWTEGRONDEN

Over de techniek van de ontginningen, vooral de exploitatie van het veen,
in het randgebied om de Dollard, is Venema (1865) vrij uitvoerig. Toen het
veen waarde begon te krijgen als brandstof, heeft men vanuit bestaande en
nieuw opgerichte landbouwbedrijven het veen afgegraven. Houtgebrek was
toen een omstandigheid, die de afzet van de gegraven brandstof verze
kerde. Het veen werd in opstrekkende heerdten afgeveend en ontgonnen tot
bouwland.
Daar elk individu voor zich afzonderlijk het ontginningswerk aanpakte,
moest de exploitatie van het veen wel tot de randen beperkt blijven. Boven
dien bleef, doordat er geen samenwerking was, aanleg van kanalen achter
wege. Deze ontginningen aan de peripheric van het veen zijn reeds sinds
eeuwen aan de gang. Daarnaast begonnen - dikwijls eerst veel later - de ont
ginningen van het grote centrale veengebied. Bij deze laatste ontginningen,
die veel grootser van opzet waren, werden geheel andere methoden gevolgd,
waarbij dan ook een totaal ander landschapstype ontstond.
Bij de individuele ontginningen werden dus geen kanalen gegraven. Van
de weg uit werden meestal evenwijdige hoofdgoten het veen in gegraven. In
vele gevallen lieten de toenmalige hoge grondwaterstanden het niet toe om
het veen tot op de diluviale zandondergrond af te graven. Meestal bleef dus
nog vast veen zitten. In tegenstelling met de latere veenontginningen bleef
hier geen bolster achter. Deze dus meestal gedeeltelijk afgeveende gronden
werden onmiddellijk in cultuur gebracht.
Het direct in cultuur brengen van de bloot gekomen ondergrond bracht
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Fig. 2.
Aanleg van veenbouwten volgens Venema.
a. greppels; b. hoofdgoot.
Reclamation of partly excavated peat soils according to Venema.
a. small ditches; b. main ditches.

met zich mee, dat de turfputten dwars over de heerdt gegraven moesten wor
den. De afgeveende grond, die niet meer voor zetveld nodig was, kon dan on
middellijk bewerkt worden. Gewoonlijk had een turfput een breedte van on
geveer 3 m. Was het perceel te smal in verband met de hoeveelheid turf, die
men nodig had, dan liet men de put hier en daar in het veen inspringen (zie
De individuele verveningen verliepen langzaam, maar eisten weinig kapi
taal. Ze waren bij uitstek geschikt voor de randgebieden, waar de veenlaag
minder dik was. Door het ontbreken van kanalen was de turfafvoer, die alleen
per as kon plaatsvinden, duur. De turf diende dan ook meestal voor eigen ge
bruik of locale voorziening.
Bezanding van de verveende gronden bleef meestal achterwege. Doordat
er geen kanalen aangelegd werden, kwam praktisch geen zand vrij. Het zgn.
„toemaken" van de grond gebeurde met „dong". Dong was een speciaal voor
dit doel bereide koemest, gemengd met afval van de boerderij. De op deze
wijze ontgonnen gronden werden door Venema veenbouwten genoemd.
6. PROFIELOPBOUW
EN DE IN DE PRACTIJK VOORKOMENDE BENAMINGEN

De gronden, die volgens bovengenoemde methode ontgonnen zijn, vertonen
alle mogelijke variaties in profielopbouw. De bouwvoor is dun, zwart humeus
en rust in de regel op een vaste veenlaag. Onder het veen zit meestal pleistoceen zand, meest dekzand, soms keileem. Deze ondergrond heeft een golvend
verloop. De vaste veenlaag varieert zodoende sterk in dikte. Ter plaatse van
de zand- en leemruggen is de veenlaag erg dun en meestal practisch niet meer
aanwezig. In de lagere gedeelten, tussen de koppen en ruggen in, kan de veen
laag soms zeer dik zijn. In de meeste gevallen echter zit het Pleistoceen bin
nen een diepte van 1,50 m beneden maaiveld.
In de practijk maakt men soms onderscheid tussen zand- en veenbouwten.
De zandbouwten bestaan uit profielen met een zeer dunne veenlaag onder
de humeuze bouwvoor en dus met zand op geringe diepte. De veenbouwten
hebben daarentegen een betrekkelijk dikke veenlaag onder de humeuze
bouwvoor.
De uit zand ontgonnen gronden worden in de practijk eveneens tot de
bouwtegronden gerekend. In de regel worden ze dan ook met de term zandbouwte aangeduid. Het zijn meestal de hoger liggende gronden van de zandkoppen. Deze zandkoppen zijn nooit met veen bedekt geweest. De bouwvoor
van deze zandbouwten is humusarmer dan die van de andere bouwtegron
den, omdat hier meestal een hoog heidepodzol voorkomt (loodzand in de
bouwvoor).
Behalve zand- en veenbouwten kent men in de practijk ook nog zware
bouwten. De term zware bouwte wordt echter niet overal gebruikt. De zware
bouwtegronden hebben in de regel eveneens een dunne, humeuze bouwvoor,
maar deze is hier, in tegenstelling tot de andere bouwtegronden, slibhoudend.
Deze gronden hebben vroeger binnen de invloedssfeer van de voormalige
Dollardzee gelegen en zijn zodoende slibhoudend in de bovengrond.
In sommige gevallen kan het slib van de zware bouwten afkomstig zijn van
later uitgevoerde bekleiingen. Vooral in de vorige eeuw werden bij wijze van
grondverbetering de minder productieve gronden bekleid met vers, kalkrijk
• Dollardslib.
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De gedeeltelijke afgraving van het veen van de gronden, waaruit de zware
bouwten ontgonnen zijn, is meestal achterwege gebleven. Deze gronden la
gen ten opzichte van de andere gronden, waaruit bouwtegronden ontgonnen
zijn, laag.
Niet in alle gevallen verstaat men onder zware bouwten gronden, waarvan
de humeuze bouwvoor slibhoudend is. De term zware bouwte wordt ook nog
wel eens gebruikt voor die bouwtegronden, welke een vrij dikke bouwvoor
hebben.
De verschillen in profielopbouw zijn bij de bouwtegronden dus vrij groot.
Alle bouwtegronden hebben echter als typisch kenmerk een bouwvoor, die
sterk humeus is. Humusgehalten van meer dan 40 % in de bouwvoor zijn bij
de veenbouwten geen uitzondering. De zandbouwten, die geen veen in het
profiel hebben, hebben een aanmerkelijk lager humusgehalte (gemiddeld
10 %). Uit analysecijfers blijkt, dat het gemiddelde humusgehalte van alle
bouwtegronden ongeveer 20 % bedraagt. In vergelijking met de veenkoloniale
gronden is dit cijfer hoog. Het gemiddelde humusgehalte van de veenkoloniale
gronden ligt nauwelijks boven 10 %.
Het grote verschil tussen de humusgehalten van de bouwtegronden en die
van de veenkoloniale gronden moet verklaard worden uit het feit, dat de
bouwtegronden, in tegenstelling tot de veenkoloniale gronden, niet bezand
zijn, wat niet wil zeggen, dat de bouwvoor van deze gronden totaal geen zand
zou bevatten. Men vindt daarin steeds een zeker percentage zand, dat af
komstig is uit greppels en van nabij gelegen zandkoppen. Over het algemeen
bestaat er een zekere correlatie tussen het percentage zand in de bouwvoor
en de diepte van de pleistocene zandondergrond. In de nabijheid van de
zandkoppen is het zandgehalte soms zeer hoog.
De laatste tijd worden verschillende bouwtepercelen herontgonnen. Bij
deze ontginningen wordt de zandondergrond geëgaliseerd. De eventueel in
het zand voorkomende oerbank wordt gebroken, terwijl het bruine zand ge
bruikt wordt voor bezanding. Deze percelen krijgen dus een aanmerkelijk
zandiger bouwvoor.
Over het algemeen vertoont dus de bouwvoor van de meeste bouwtegronden,
voor zover ze niet herontgonnen zijn, geen grote verschillen. De vaste veen
laag echter, die bij de meeste bouwtegronden onder de bouwvoor voorkomt,
geeft grotere verschillen te zien.
Zonder in details te treden, kunnen we van de vaste veenlaag, wanneer
deze niet te dik en de pleistocene zandondergrond niet te diep gelegen is, op
merken, dat het veen hoofdzakelijk een oligotrooph karakter heeft. Is de veen
laag dikker, dan is het veen onderin meestal eutrooph. Dikwijls vinden we
dan in de ondergrond, op de overgang naar het zand, een horizont met stob
ben.
Door de verbeterde ontwatering is het veen onder de bouwvoor van de ver
schillende bouwtepercelen gaan klinken. In de profielen met een stobbenlaag
is de klink onregelmatig. De stobben klinken niet mee en komen zodoende na
enige tijd aan de oppervlakte. Deze stobben leveren vrij veel moeilijkheden
op bij de grondbewerking. Door de meeste boeren zijn of worden deze stob
ben dan ook verwijderd.
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7. IETS OVER DE VRUCHTBAARHEIDSTOESTAND
VAN DE BOUWTEGRONDEN

De pas ontgonnen bouwtegronden waren arm aan plantenvoedende stoffen.
De eerste gewassen, die men op deze gronden teelde, gaven over het algemeen
dan ook lage opbrengsten. Venema vermeldt o.a., dat de veenbouwten aan
vankelijk armelijke opbrengsten aan boekweit, haver en aardappelen ople
verden. Deze opmerking van Venema doelt waarschijnlijk op de bouwte
gronden, die in het begin van de 19e eeuw ontgonnen zijn.
De Oldambtster bedrijven waren in vroegere jaren veebedrijven met veel
grasland en weinig bouwland. In die tijd, toen er nog geen kunstmest bestond,
was een vrij grote veestapel noodzakelijk om de vruchtbaarheid van het
bouwland in stand te houden. Alle stalmest kwam toen op de „bouwten"
terecht. Het gevolg hiervan was, dat de vruchtbaarheid van de bouwtegron
den geleidelijk steeg. Toch zal de jarenlange organische bemesting het land
wel enigszins te zuur gemaakt hebben. En zeer waarschijnlijk zullen de voor
al in de vorige eeuw toegepaste bekleiingen met vers kalkrijk Dollardslib
gunstige resultaten opgeleverd hebben.
Toen in de vorige eeuw de meeste „groen"landen gescheurd werden en de
veestapel zienderogen inkromp, werd de behandeling van de bouwtegronden
met stalmest aanzienlijk minder. De kunstmest deed toen echter ook zijn in
trede. De vruchtbaarheid van de eenzijdig met stalmest bemeste gronden kon
toen gemakkelijk op peil gebracht en in vele gevallen zelfs nog verbeterd
worden. Nu de kunstmest algemeen in gebruik is, is de voedingstoestand van
een grond geheel een kwestie van bemesting geworden.
Eigenaardig is echter, dat de bouwtegronden over het algemeen oogstzekerder zijn dan de veenkoloniale gronden en in sommige gevallen zelfs
oogstzekerder dan de kleigronden van de alleroudste Dollardinpolderingen.
De veenkoloniale ziekten komen op de bouwtegronden lang niet zo veelvul
dig voor als op de veenkoloniale gronden. Bij de bouwtegronden behoeft men
zich, in tegenstelling tot de veenkoloniale gronden, niet zo strikt te houden
aan een bepaald vruchtwisselingssysteem. Afgezien van de minder goede
bouwtegronden, die over het algemeen profielfouten vertonen, is uit de practijk genoegzaam bekend, dat gewassen, zoals aardappelen, rogge en haver
op de bouwtegronden hogere opbrengsten geven dan op de kleigronden van
de alleroudste Dollardinpolderingen.
De bemesting van de bouwtegronden met kunstmest is in de laatste jaren
sterk toegenomen. Toch zijn deze gronden nog steeds erg dankbaar voor een
bemesting met stalmest. De Oldambtster bedrijven produceren nu, in ver
gelijking met vroeger, aanmerkelijk minder stalmest. Overeenkomstig de er
varing in de practijk, wordt deze stalmest meestal op de bovendien dicht bij
huis gelegen bouwtegronden gebracht.
De ruime bemestingen, in vroegere jaren uitsluitend met stalmest en na
het eind van de vorige eeuw vooral met kunstmest, hebben de bouwtegron
den in een zeer goede voedingstoestand gebracht. Dit laatste blijkt zeer dui
delijk, wanneer we de voornaamste vruchtbaarheidscijfers van deze gronden
vergelijken met die van de veenkoloniale gronden en met die van de klei
gronden van de alleroudste Dollardinpolderngen.
De meeste bouwtepercelen hebben een P-citroencijfer van 60 en meer. Dit
cijfer ligt voor de veenkoloniale gronden tussen 20 en 60, gemiddeld ongeveer
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bij 40. Voor de kleigronden van de alleroudste Dollardinpolderingen ligt dit
cijfer nog lager, nl. bij 20 à 30.
Ook de K-getallen van de bouwtegronden zijn vrij hoog. Deze liggen
meestal tussen 8 en 25, gemiddeld echter bij 20. Het K-getal van de veen
koloniale gronden ligt gemiddeld bij 10, van de kleigronden van de aller
oudste Dollardinpolderingen gemiddeld bij 16.
SAMENVATTING

De gronden, die buiten de uiterste Dollardkleigrens op de overgang naar de
veenkoloniale gronden aangetroffen worden, staan in de Provincie Gronin
gen bekend onder de naam van bouwtegronden. Het zijn de oudste uit zand
en veen tot bouwland of „bouwte" ontgonnen gronden om het Dollardgebied. De ontginningen gingen van de zandkoppen, waarop de bedrijven ge
vestigd waren, uit het veen in. In opstrekkende heerdten werd het veen
slechts gedeeltelijk, zulks in verband met de toenmalige hoge grondwater
standen, afgegraven. Deze gedeeltelijk afgeveende gronden werden direct in
cultuur gebracht. In tegenstelling met het later ontgonnen Veenkoloniale
gebied bleef geen bolster achter en zand voor bezanding kwam, aangezien
kanalenaanleg achterwege bleef, niet vrij.
Door het golvend verloop van de pleistocene zandondergrond en door het
.sterk individuele karakter van deze ontginningen zijn de verschillen in profielopbouw bij de bouwtegronden tamelijk groot. De bouwvoor is echter bij
de meeste van deze gronden vrij uniform; in de regel dun, sterk humeus (ge
middeld 20 %) en zwart gekleurd. De meeste bouwtegronden verkeren in een
vrij goede vruchtbaarheidstoestand. In vroegere jaren ontvingen deze gron
den, toen het bedrijven waren met veel grasland, ruime stalmestgiften. Na
het scheuren van het grasland in de vorige eeuw is de bemesting van de
bouwtegronden met kunstmest sterk toegenomen. Afgezien van de minder
goede gronden, welke meestal profielfouten vertonen, zijn de meeste bouwte
gronden oogstzekerder dan de veenkoloniale gronden en de aan de bouwte
gronden grenzende Dollardkleigronden.
.1Summary

The soils outside the outer border of the Dollard clay area, gradually passing
into the excavated-peat soils of the so-called Peat-Colonies are known in the
province of Groningen as „bouwte" soils.
They are the oldest reclamations in the Dollard-region and were reclaimed
from sand and peat into arable land by mixing sand and peat. The recla
mations were started from the sand mounds on which the farms had been
built, into the peat area. The overlying peat on land allocated to the farms
in very long but narrow strips, was only partly excavated on account of the
high levels of the watertable at the time the land came into cultivation.
These partly excavated peat soils were reclaimed at once. Contrary to the
reclaimed excavated peat soils of the Peat-Colonies, no partly decomposed
moss-peat was left behind and no sand, essential for reclamation, became
available, as no canals were dug.
Due to the undulating nature of the pleistocene sand subsoil and due to
the individual character of the reclamations the differences in the structure
of the profiles are considerable. The tilled layer, however, is very uniform in
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most of these soils being usually shallow, very humous (about 20 percent or
ganic matter) and of a black colour.
Most of the „bouwte" soils are in a rather fertile condition. In years gone
by, when the farms consisted for a larger part of grassland, high quantities
of farmyard manure were applied. After the grassland had been ploughed up
during the last century, manurial treatment of these soils with fertilizers be
came a common practice. Apart from the less good soils which usually show
defects in the structure of the profile most of the „bouwte" soils are more
reliable in cropping than the excavated Peat-Colonial soils and the Dollard
clay soils adjoining them.
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7. ENKELE BODEMKUNDIGE AANTEKENINGEN
OVER DE DRENTSE ESSEN
Some soil-scientific notes on the „essen" (open fields) in Drenthe
door I by

Dr Ir H. G. de Roo
I. ALGEMEEN
1. INLEIDING

Uit de onderzoekingen van Dr W. A. J. Oosting, de grondlegger van het
bodemkundig profielonderzoek in Nederland, bleek duidelijk, dat in ons
land op vele plaatsen de werkzaamheid van de mens in vroegere tijden van
groot belang is geweest voor de bodemvorming. In een artikel „De ouderdomsbepaling van onze bouwlanden op het plistoceen en het vraagstuk der
ophooging door plaggenbemesting" (Oosting, 1940) geeft hij op grond van
jarenlange ervaring talrijke wenken aan bodemkundigen, landschapsonder
zoekers en archaeologen, die zich met deze problemen mochten bezighouden.
Zoals reeds vele malen is beschreven, hebben de oude bouwlanden een
dikkere humeuze, donkerbruine tot zwarte bovengrond, die zijn eigen
schappen dankt aan een eeuwenlange bemesting met potstalmest (zie o.a.
Edelman, 1947 en 1950).
De vegetatie-, ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de gronden op

het Drentse plateau is in grote trekken behandeld door Waterbolk (1951).
Deze auteur beschrijft, hoe de vegetatie reeds sedert lang (vanaf het Jonge
Steentijdperk en de Bronstijd) sterk onder invloed van de mens heeft gestaan.
Omtrent het ontstaan van de meeste van de tegenwoordige kern-esdorpen
merkt hij op, dat deze wel in de tijd van de grote volkverhuizingen (ca 4e of
5e eeuw na Chr.) zullen zijn gevormd, vermoedelijk steeds aan de rand van
een beekdal op plaatsen, waar tegelijkertijd nog oude bossen aanwezig waren,
meestal tussen een keileemhoogte en het beekdal. Het ontstaan, de grootte
en de huidige ligging van de essen zouden dus voor een belangrijk deel be
paald zijn door de toenmalig door moeilijke ontginbaarheid of andere om
standigheden bepaalde ligging en grootte van woudresten. Daarop was, naast
het toeval, vooral de grondsoort van grote invloed, want op de vruchtbare,
zwaardere keileemgronden was het bos meer weerstandskrachtig en kon het
met de tevoren gebruikte - stellig veel primitievere - middelen niet aange
pakt worden. Een gedeelte van het bos werd gerooid om als bouwland ge
bruikt te worden. Voor het eveneens noodzakelijke groenland was men vrij
wel steeds aangewezen op de stroomdalen, waar het elzenbroek ontgonnen
werd tot wei- en hooiland.
De merkwaardige verdeling van de essen in tot afgeronde blokken ver
enigde percelen zou wellicht een verklaring kunnen vinden in het feit, dat
men eerst de meest gunstige gedeelten van het bos - de lemige gronden ontgon tot bouwlanden en deze pas later samenvoegde door ontginningen
van de tussengelegen bos- of heidegronden. Zodoende zijn de oude bouw
landcomplexen naar elkaar toegegroeid, totdat een aaneengesloten es was
ontstaan.
In de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943) staat dit ontginnings
proces van de Drentse essen als volgt beschreven. „Bij die samenvoeging
werden de aardwallen om de bijzondere kampen of bouwvelden grootendeels
geslecht, al hebben wij omstreeks 1870 nog enkele resten daarvan gekend.
Later werd door gemeenschappelijke samenwerking een nieuwe groote wal
gebouwd, die gewoonlijk rondom de gehele korenesch liep. Binnen dien wal
werden ook nog wel woeste terreinen opgenomen, die later, bij toenemende
behoefte aan bouwakkers ontgonnen werden. Voorts werd de wal niet steeds
geheel voltooid, om de gelegenheid te laten bestaan tot verdere uitbreiding
van den esch, terwijl men ook wel alleen aan die zijde wallen bouwde, van
waar de meeste aanvallen van vee op het korengewas te vreezen waren... Als
vrij zeker nemen wij aan, dat het ontginningsproces van de Drentsche esschen
een zeer langzaam verloop heeft gehad, dat vele akkers in het midden der
esschen gelegen reeds eenige eeuwen werden bewerkt en bebouwd, vóór de
laatste aan den buitenkant in cultuur werden gebracht."
Het is duidelijk, dat een dergelijke ontginningsgeschiedenis verantwoor
delijk is voor de meestal merkwaardige verdeling van de essen in min of
meer rechthoekige blokken, waartussen vaak gerende percelen voorkomen.
De blokken zelf zijn weer in een betrekkelijk groot aantal percelen onder
verdeeld, dikwijls in verschillende richtingen, hetgeen verband kan houden
met de wisselende terreinsgesteldheid.
In het algemeen neemt men aan, dat - zoals Tiesing hierboven beschreefde oorspronkelijke blokken meestal met aarden wallen omgeven waren. Van
deze walletjes is echter ondanks nauwkeurig en uitgebreid bodemkundig
profielonderzoek op meerdere essen, zowel door Oldenbanning (1949) als
door ons niets of zeer weinig teruggevonden. Van de grote wal om de gehele
60

es vindt men echter veelal nog vele sporen of zelfs nog enkele bestaande ge
deelten terug.
Oldenbanning (1949) stelt zich voor, dat het oudste deel van de es eerst
een open plek in het bos was, die men door het kappen van hout langzamer
hand heeft uitgebreid. Een wal was dan ook overbodig. Tevens kende men
destijds nog geen turf, zodat hout als brandstof gebruikt moest worden.
Enkele es- en perceelsnamen zouden in deze richting wijzen.
De oude perceels- en veldnamen - zoals Oldenbanning (1949) opmerkt,
het meest stabiele element van de dorpsgemeenschap - zijn veelal blijven
bestaan. Het is dan ook duidelijk, dat men door bestudering van de oude
perceelsnamen, perceelsindelingen en -vormen van de essen vaak een vrij
goed beeld kan krijgen van de wijze van aanleg en groei van de es. Een
dergelijk onderzoek is nu op grotere schaal aangepakt door een Commissie
voor Esonderzoek onder auspiciën van het Drents Genootschap voor de
Landbouw.
Het bodemkundig onderzoek kan bij een dergelijke studie van groot nut
zijn. Een regionaal onderzoek leert ons nl. waar bij de aanleg van het oude
bouwland oorspronkelijk een ontginning van bos en waar een heideontginning plaats vond. Daar zeer waarschijnlijk deoudste bouwlanden door bos
on tginning ontstaan zijn, kan men met deze gegevens en met die van het naam
kundig onderzoek met enige mate van zekerheid de oudste delen van de es
aanduiden en vaak hieruit weer enigszins de groei van de es afleiden.
Uit bovenstaande blijkt wel, dat het bos een belangrijke rol speelde bij
de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de grond. Met Waterbolk (1951)
kunnen we dan ook beter spreken van de viereenheid bos-heide-weiland-es
als basis voor het klassieke Drentse boerenbedrijf in plaats van de gebruike
lijke drieëenheid heide-weiland-es.
Ook Oosting (1940) vermeldt, dat de meeste oude bouwlanden op voor
malige bosgronden zijn aangemaakt.
Hoewel we, zoals we nader zullen zien, vele oude bouwlandgronden met
een heideondergrond aantreffen, zijn dus zeer waarschijnlijk in de meeste
gevallen de oudste door bosontginning ontstaan.
Wat betreft het vraagstuk van de ophoging door plaggenbemesting maakt
Oosting (I.e.) allereerst duidelijk, dat bij het bepalen van de diepte van de
zwarte grond vele moeilijkheden optreden, welke men slechts door een drie
dimensionaal profielonderzoek op kan lossen. De gecompliceerde geschiede
nis van de bouwlandprofielen, de afwisseling bouwland, driest, bos, heide,
woonplaats, begraafplaats in bonte volgorde maken, dat vele profieltypen zijn
dooreengeweven. Naar zijn mening zal men in vele gevallen de ophoging
van een bouwland het best kunnen vaststellen door uit te gaan van de basis
van het boswortelprofiel. „Aannemende dat deze op 1 m diepte ligt (deze
maat is ruim genomen; het normale bosprofiel reikt, wat de humeuze laag
betreft, in de regel niet dieper dan 70 cm), komt men derhalve tot een maat
voor de ophoging door van oppervlakte tot maagdelijke grond de afstand te
bepalen en deze met één meter te verminderen." Zelfs in gevallen waarbij
vergraving heeft plaats gehad, zonder dat het gehele bosprofiel en de maag
delijke grond op de schop kwam, is deze methode bruikbaar.
De Drentse essen zijn eveneens in meerdere gevallen vergraven, doch
meestal ging men hierbij niet zo diep, dat men het gehele onderliggende
boswortelprofiel ofheidepodzolprofiel verstoorde. Omwoeling van het boven
ste deel van het profiel had plaats o.a. bij het keiendelven en bij het uitrooien
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van de eikenstobben. Tegen de zeventigerjaren van de vorige eeuw kwamen
talrijke misoogsten voor op de essen, zoals later bleek vnl. door phosphaatgebrek. Deze ziekte van de essen was de oorzaak, dat men op vele oude
bouwlanden een eikenhakhoutcultuur ging bedrijven, die grotendeels weer
verdween bij de invoering van de kunstmest (Edelman, 1943).
Inzake de ouderdomsbepaling van de oude bouwlanden in Nederland
kunnen we de volgende literatuurgegevens aanhalen. Staring (1856) en
Oosting (1940) schatten, naar aanleiding van ervaringen, waarschijnlijk in
hoofdzaak buiten Drente opgedaan, de ophoging van de oude bouwlanden
door de eeuwenlange bemesting met plaggenmest op gemiddeld 1 mm per
jaar, dat is dus ongeveer 1 m in 1000 jaar.
De methode, om uit de dikte van de zwarte bovenlaag de ouderdom van
de verschillende oude bouwlandpercelen te bepalen, is echter, althans in
Drente, zeer onnauwkeurig of liever onbruikbaar, ook in relatieve zin. Dit
zal welhaast zonder meer uit het hieronder volgende blijken. Ook Oosting
(1940) maakte in dit verband reeds de opmerking: „In Drenthe kan het ge
bruik van plaggen op gebrek aan stroo wijzen en werd bij voorkeur stroo
gebruikt, vandaar misschien de geringe ophooging der esschen."
2. GEGEVENS VAN HET VELDBODEMKUNDIG ONDERZOEK
IN DRENTE

Bij het regionale bodemonderzoek bleek allereerst, dat de door ons gekar
teerde of verkende essen, in overeenstemming met de hierboven reeds ver
melde literatuurgegevens, vrijwel steeds topografisch betrekkelijk hoog in het
landschap zijn aangelegd. Ook bodemkundig is de hoogteligging van vele
essen, of althans van de grootste delen ervan, vrij hoog tot zeer hoog. Dit is
begrijpelijk, wanneer we voor ogen houden, dat het Drentse plateau tot voor
enige tientallen jaren merendeels nog slechts ontwaterd en zeer nat was. Dat
bij een dergelijke ligging in het landschap vele essen in hun hoogste delen of
zelfs wel geheel uit min of meer lemige gronden met keileem in de ondergrond
bestaan, houdt verband met de genese en opbouw van het Drentse plateau.
Dit bestaat uit een meer of minder sterk geërodeerd grondmorenelandschap,
bedekt met een dunner of dikker kleed van dekzandafzettingen, die plaatse
lijk sterk gerimpeld liggen. De keileemkoppen, -ruggen en -schollen in de
ondergrond van vele hogere gronden vormen de voor erosie gespaarde res
tanten van een oorspronkelijk ononderbroken grondmorenelaag (de Roo,
i952).
Op deze zeer algemene regel zijn natuurlijk meerdere uitzonderingen.
Niet alle essen of hooggelegen delen daarvan bestaan uit keileem of hebben
keileem in hun ondergrond. Zoals gezegd, op het in meerdere of mindere
mate sterk geërodeerde grondmorenelandschap ligt op vele plaatsen een dik,
golvend aeolisch dekzandpakket, dat soms het karakter van een complex landduinen aanneemt, zoals b.v. langs de Reest in het karteringsgebied Nolderveld (de Roo, 1952). Verscheidene essen zijn nu op de hogere delen van een
dergelijk dekzandlandschap aangelegd, waarbij op grotere diepte onder het
maaiveld al dan niet keileem kan optreden.
In het laatst aangehaalde artikel is reeds uiteengezet, dat vooral dergelijke
dikkere pakketten aeolisch dekzand (bestaande uit betrekkelijk los, stuif
zandachtig materiaal) zeer gevoelig zijn voor verstuiving. In het bijzonder
binnen deze gebieden hebben dan ook de grote zandverstuivingen plaats62

Fig. 1.
Hoog opgestoven oud bouwlandprofiel van een kampontginning langs de Reest
(kartering Nolderveld). 0-30 cm donkergrijze humeuze bovengrond (dun esdek) ;
30-60 cm geel stuifzand : 60-75 cm donker-bruingrijs, weinig humeus zand met
donkere humusrijke plekken, bewerkt; dieper dan 75 cm hoog heidepodzolprofiel in aeolisch dekzand, waarvan oude zodelaag slechts gedeeltelijk ver
werkt is.
Highly overblown old arable land profile of an open field along the rivulet Reest. 0-30 cm
darkgrey humous topsoil; 30-60 cm yellow blown sand; 60—75 cm dark brownish grey,
slightly humous sand with some humous patches, worked; deeper than 75 cm podzol profile
in eolian cover sand, the old heath sod is only slightly worked.

Fig. 2.
Geleidelijk opgestoven oud bouwlandprofiel op de es van Aalden
(gemeente Zweelo). De grond in het profiel boven het handvat van
de schop gelegen is opgeworpen bij het graven van de ontsluiting.
0-45 cm grijszwart humeus zand met vele loodzandkorrels; 45-60
cm bruingeelgrijs, zwak humeus stuifzand met weinig houtskool
stukjes, zwak gelaagd; dieper dan 60 cm hoog heidepodzolprofiel
in aeolisch dekzand.
Gradually overblown old arable land profile on the open field of Aaiden.
The soil in the profile above the haft of the spade has been thrown up by
digging the pit. 0-45 cm greyish black humous sand with many bleached
grains; 45-60 cm yellowish browngrey, slightly humous blown sand with
some charcoal, slightly stratified; deeper than 60 cm podzol profile in eolian
cover sand.

gevonden, voornamelijk in de droge periode voor het begin van onze jaar
telling (overgang van Brons- naar Ijzertijd) en in de middeleeuwen (Water
bolk en van Andel, 1951 ; de Roo, 1952).
Vele essen op dergelijke hogere dekzandgebieden aangelegd, zijn dan ook
wel eens in hun geschiedenis met de ondergang bedreigd door zandver
stuivingen, die meestal door vernieling van het vegetatiedek in het aan
grenzende dekzandlandschap ontstonden. In enkele gevallen werd de es hier
bij ten dele in eens onder een betrekkelijk dikke laag stuifzand bedolven
(fig. 1). Meestal had echter een meer geleidelijke opstuiving plaats, waarbij
het oude bouwland kennelijk in cultuur bleef. In het laatste geval heeft de
opstuiving dikwijls zo geleidelijk plaatsgevonden, dat deze meer of minder
werd bijgehouden door de jaarlijkse grondbewerking en bemesting. D.w.z.
dat de opgestoven stuifzandlaagjes veelal zo dun waren, dat zij van de be
werkingszone slechts een klein onderdeel uitmaakten en bij de daaropvolgen
de grondbewerkingen geheel met de oude bouwvoor en de mest werden ver
mengd. Dergelijke esprofielen kenmerken zich door lichter gekleurde, min
der humeuze lagen in de zwarte bovenlaag, of zij bezitten nog een enkel dun
scherp gemarkeerd, gelig stuifzandbandje (fig. 2).
Dat dergelijke zandverstuivingen ook reeds voor de es-aanleg plaatsvonden,
bewijst fig. 3. Het onderste heideprofiel ontwikkelde zich in een aeolische dekzandlaag, waarna het overstoven werd met oud stuifzand, waarop zich ver
volgens weer een heideprofiel vormde. Tenslotte ontgon de mens deze met
heide begroeide, oude zandverstuiving of beter legde er zijn es op aan, daar
zowel de loodzandlaag als de zodelaag (op deze foto niet goed zichtbaar, zie
hiervoor fig. 2) van het bovenste heideprofiel vrijwel niet verwerkt zijn. Het
esdek zelf was bij deze ontsluiting reeds afgegraven, doch op enkele meters
van de profielwand was dit gemiddeld 50 cm dik.
Op de Zuider es van Grollo werd eveneens een esaanleg op een oude zandopstuiving bestudeerd, die in dit geval door een latere eeuwenlange bosbegroeiing een duidelijk boswortelprofiel vertoonde (fig. 4). De aanleiding
tot het graven van deze profielkuil was de aanwezigheid van vele kleine
aardewerkscherven, die op enkele plaatsen in deze omgeving bij het boren
naar boven werden gebracht. Deze scherven lagen steeds op de overgang
van het lichtgrijsbruine bosprofiel onder het esdek naar de maagdelijke gele
zandondergrond. De overgangslaag zelf, waarin de scherven verspreid lagen,
was wat humeuzer en grauwer van kleur en wees op een oud woonoppervlak,
dat tussen 80 en 100 cm onder het maaiveld lag. Volgens een voorlopig
onderzoek van Dr P. J. R. Modderman1 is het schervenmateriaal afkom
stig van aardewerk uit de vroege Ijzertijd en/of de Romeinse tijd. Na die
tijd is dit oude maaiveld-woonoppervlak met een laag stuifzand, afkomstig
uit nabijgelegen gebieden, overstoven en vervolgens met bos begroeid geraakt.
Voor de vorming van een dergelijk diep en goed ontwikkeld bosprofiel zijn
vele eeuwen nodig. Dit wordt wel ten duidelijkste bewezen, wanneer we
eens het vegetatieprofiel van het huidige Grollerholt bekijken. Dit bos, dat
toch wel reeds zo oud is, dat het nog steeds een punt van discussie uitmaakt
of we hier met een restant van het uit de geschiedenis van Drente zo bekende
Grollerholt te doen hebben, blijkt geheel op een vrij laag tot middelhoog
heideprofiel te liggen (fig. 5 en 6). Zoals de foto's duidelijk tonen hebben de
boom- en ondergroeiwortels nog geen kans gezien het krachtig ontwikkelde
1

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
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middelhoge heideprofiel ook maar enigszins te verdoezelen, laat staan om te
zetten in een bosprofiel, dat past bij een eikenbegroeiing. Toch is dit bos
reeds betrekkelijk oud, daar het omstreeks 1880 door de Provincie Drente als
object van cultuurhistorische betekenis (oude vergaderplaats van het landschapsbestuur) is aangekocht. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het oor
spronkelijke Grollerholt zeer waarschijnlijk aan de westzijde van de weg
Grollo-Schoonlo heeft gelegen, waarop ook reeds van andere zijde is ge
wezen (Drentse Volks Almanak van 1884).
Het hierboven beschreven bosprofiel in oud stuifzand werd dus na het
rooien van het oude bos (vermoedelijk in 1833, zie Drentse Volks Alma
nak van 1887) in vrij recente tijd in bouwland gelegd. Het esdek in dit deel
(z.w.-hoek) van de Zuider es van Grollo varieert in dikte tussen ca
25-55 cm.
Tot nu toe hebben we enige esprofielen besproken, die óf op een krachtig
ontwikkeld heideprofiel óf op een dito bosprofiel aangelegd waren. Er werden
onder de essen echter ook vele tussenvormen tussen het normale bosprofiel
en het heideprofiel aangetroffen. Het overwegend zwak tot matig ontwikkelde
heidevegetatieprofiel onder een dergelijke es vertoont dan meestal in hori
zontale richting opmerkelijke variaties. Nu eens is het profiel meer boskleurig
dan weer heeft het de uitgesproken kenmerken van goed ontwikkeld heidepodzolprofiel. De vegetatiegeschiedenis van het landschap (b.v. gerecon
strueerd aan de hand van palynologische gegevens) en ook bodemkundige
onderzoekingen (Oosting, 1940; Waterbolk en Van Andel, 1951) leren ons,
dat een heideprofiel vrijwel altijd gesuperponeerd is op een ouder bosprofiel,
met uitzondering echter van die gevallen, waarbij het heideprofiel zich op
subrecent of ouder stuifzand heeft gevormd, zoals hierboven reeds werd be
schreven (fig. 3).
Deze verschijnselen treffen we o.a. aan op de es van Schoonlo. Het bos
profiel onder het esdek overweegt hier echter en vertoont slechts plaatselijk
een duidelijke beïnvloeding door een heidevegetatie. We hebben hier blijk
baar met een geval te maken, waarbij na de ontbossing van het gebied en een
tijdelijk gebruik als bouwland de heide volgde en dat spoedig daarna deze
terreinen weer als bouwland in gebruik werden genomen en toen waarschijn
lijk voor goed. Het boswortelprofiel, gevormd in een dekzandpakket met een
vrijwel ononderbroken keileemlaag in de diepere ondergrond (De Roo, 1952),
reikt hier nagenoeg constant tot 70 à 80 cm onder het maaiveld.
De Noorder es van Grollo heeft daarentegen overwegend een heideprofiel
in de ondergrond, dat op vele plaatsen, vooral in het zuidelijk gedeelte van
de es, nog opmerkelijk de bruinkleuring van een bosgrond vertoont. Kenne
lijk is hier de invloed van de heidebegroeiing na de bosontginning en vóór de
definitieve aanleg van het oude bouwland van langere duur geweest. Bij de
vorming van dit minder duidelijk gedifferentieerde vegetatieprofiel onder
deze es is echter nog een factor in het samenspel van invloeden betrokken.
Deze es is nl. bodemkundig vrij laag gelegen (de keileem ligt vrijwel overal
ondieper dan 100 cm o.mv.), zodat de heideprofielen merendeels tot de
lagere heidetypen behoren, die gekenmerkt worden door weinig of geen loodzandvorming en een meer bruin getinte, zachte, humeuze oergrondlaag.
Overigens is de zwarte bovenlaag van deze es over het algemeen zeer dun
en varieert op vele plaatsen van ruim 25 tot 40 cm dikte. Het begrip es krijgt
dus in een dergelijk geval wel een zeer sterke geografische inslag. Het esdek
ontstaan onder invloed van een eeuwenlange bemesting met potstalmest, is
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Fig. 3.
Ontsluiting in de es van Aalden, gemeente Zweelo. Onder een 40-60 cm dik esdek
twee goed ontwikkelde hoge heidepodzolprofielen. Vanaf het handvat van de
schop : 0-55 cm geel oud stuifzand, waarin zich een hoog heidepodzolprofiel
ontwikkeld heeft; dieper dan 55 cm dekzandpakket, bovenin aeolisch, waarin
zich een hoog heidepodzolprofiel gevormd heeft. De in horizontale richting
enigszins grillig verlopende dunne bandjes zijn bruinzwarte z.g. infiltratie
bandjes, die genetisch bij het hoge heidepodzolprofiel behoren.
Sandpit in the open field of Aalden. Beneath an old arable land profile of40-60 cm, two well
developed podzol profiles. From the haft of the spade downward: 0-55 cm yellow old blown
sand in which a podzolprofile has developed; deeper than 55 cm eolian coversand in which
another podzol profile has developed. The small horizontal, more or less irregular bands are
brownish black infiltration-bands, belonging to this kind of podzol profile.

Fig. 4.
Oud bouwlandprofiel met bosondergrond op de Zuider es van Grollo (ten noord
westen van het Grollerholt).
Het profiel is grotendeels stofdroog, waardoor de kleurschakering weinig sprekend
is; het bovenste deel is donkerder gekleurd door het zakwater van een regen
periode.
0- ca 30 cm bruinig zwart humeus zand met weinig loodzandkorrels; ca 30-93
cm in sterk uitgedroogde toestand grijsbruin boskleurig zand met enkele ver
spreide houtskoolstukjes, naar beneden geleidelijk lichter van kleur wordend, iets
vast en dicht, een ongestoord boswortelprofiel; 93-100 cm donkerder grijsbruin
humeus zand met weinig houtskoolpartikels en enkele kleine aardewerkscherven,
vrij scherp, onregelmatig overgaand in geel zand.
Old arable land profile overlying an old forest soil on the open field of Grollo. As a result of
the very dry profile contrast in the photograph is not very clear; the upper part is more dark
coloured because of a shower.
0- abt 30 cm brownish black humous sand with some bleached grains; abt 30-93 cm
greyish brown (when dry) sand of the forest root profile; downward gradually growing
lighter in colour, somewhat compact, some charcoal; 93-100 cm darker greyish brown
humous sand with some charcoal and potsherds, sharply overlying yellow sand.

Fig. 5.
Middelhoog heidepodzolprofiel in het Grollerholt (eikenbos met ondergroei van varens
en bramen).
Medium high podzol in the Grollerholt (Oak forest with undergrowth offerns and blackberries).

Fig. 6.
Steen in het Grollerholt op heideprofiel, waarvan de loodzandlaag zich scherp
aftekent.
Stone in the Grollerholt on a podzol profile, the A horizon of which is clearly noticeable.

hier ni. niet veel dikker dan de humeuze bovengrond van een veel jongere
heideontginning.
De es van Rolde met naaste omgeving ligt weer op een veel dikker en
sterker golvend dekzandpakket met overwegend keileem in de diepere onder
grond. Op de Noorder es ligt de keileem merendeels binnen boorbereik
(1,30 m o.mv.). Op de Zuider es is het aeolische dekzandpakket veelal dikker.
Westelijk van de weg Rolde-Grollo bestaat het onderliggende vegetatie
profiel meestal uit een karakteristiek heideprofiel, dat echter plaatselijk zwak
ontwikkeld en min of meer boskleurig kan zijn. Ten oosten van deze weg is
de es daarentegen aangelegd op een ondergrond, die overwegend een bos
wortelprofiel vertoont met hier en daar wat heide-invloed. Vermoedelijk is
het laatstgenoemde deel van de Zuider es van oudere datum. Even ten
westen van Rolde heeft een dikker pakket aeolisch dekzand aanleiding ge
geven tot de vorming van grote zandverstuivingen, die niet alleen de es doch
ook het dorp Rolde zelf met overstuiving bedreigd moeten hebben. Zij zijn
nu bebost, doch het feit, dat we in dit stuifzand vrijwel nergens een vegetatie
profiel van enige betekenis aantreffen, bewijst, dat zij nog betrekkelijk kort
geleden actief waren. Geregeld vinden we in oude acten het opdringen van
stuifzand vermeld, evenals de noodzaak hiertegen maatregelen te treffen
(Waterbolk, 1951).
Een enkele maal treft men ook wel oude bouwlanden aan, waarvan de
zwarte bovenlaag, over een kleinere of grotere oppervlakte, met een scherpe
overgang direct ligt op het geelgrijze of grijswitte zand van de ondergrond.
Het vegetatieprofiel onder het esdek ontbreekt dan volkomen of is nog slechts
zichtbaar als een lichte bruinkleuring aan de bovenkant van het onder
liggende zand.
Een kampje - een zgn. eenmansesje - te Schoonvelde, tussen Koekange en
de Wijk, dat momenteel wordt afgegraven, levert ons van dit verschijnsel een
mooi voorbeeld (fig. 7 en 8). Fig. 7 geeft een beeld van het dwarsprofiel over
het hoogste centrale deel van deze vrij sterk bol liggende kamp. We zien een
merkwaardig verloop van het scherpe contactvlak tussen de zwarte humeuze
bovenlaag en de grijswitte zandondergrond. Deze kanteelvormige figuratie
wordt veroorzaakt door een dwarsdoorsnede van smalle, naast elkaar ge
legen geulen in de ondergrond, die opgevuld zijn met de zwarte humeuze
bovengrond van het esdek.
Aanvankelijk meenden wij, dat het verschijnsel zijn ontstaan te danken
had aan een regelmatig rigoleren of rioleren van deze grond in vroegere
tijden. Bij het bebossen van de oude bouwlanden, vooral in de 19e eeuw, is
dit stelsel gevolgd (Oosting, 1940). De sleuven liggen hiervoor echter wel
wat al te dicht op elkaar.
Bij nader onderzoek komt het ons waarschijnlijker voor, dat een en ander
het gevolg is van het „laten zakken" van het hooggelegen centrale deel van
het bouwland, waarbij tevens de lage, natte randgedeelten van het kampje
werden opgehoogd (fig. 8). Men groef hiertoe sleuven op de hoogste plaatsen,
haalde onder uit humusarm, maagdelijk zand en bracht dit op de lage rand
gedeelten van het bouwland, waarna de sleuven met zwarte grond werden
opgevuld. Volgens een mondelinge mededeling van Ir J. J. Westerhof ziet
men in de praktijk deze wijze van grondbewerking en egalisatie ook tegen
woordig nog wel.
De laag geel, lemig zand in het randprofiel (fig. 8) is kennelijk opgebracht
ter ophoging van de lage, vochtige heidegrond. Ook de grijszwarte boven
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laag, die hier zeer dik is (70 cm), zal ten dele ineens opgeworpen zijn. We
kunnen ons, althans in dit geval, moeilijk voorstellen, dat dit dikke esdek
geheel opgebouwd zou zijn door een langdurige bemesting met plaggenmest.
Verder is het zeer aannemelijk, dat een deel van deze bovenlaag opgestoven
of opgespoeld is met zwarte grond van het veel hoger liggende centrale deel
van het kampje. Ook bij het ploegen van hoog naar laag wordt op den duur
veel grond verplaatst (we komen op deze kwesties terug bij de bespreking
van de es van Borger).
II. DE ES VAN BORGER
1. INLEIDING

In het eerste deel van dit artikel hebben we enkele van de belangrijkste
bodemkundige gegevens besproken, die bij het veldbodemkundig onderzoek
van een aantal essen op het Drentse plateau verzameld werden. Hier zullen
we wat nader ingaan op de bodemkundige verschijnselen, die zich op een
es kunnen voordoen. Voor dit doel kozen we de es van Borger, gelegen op de
Hondsrug. Dit dorp met de omliggende oude bouwlandcomplexen mag, wat
aanleg en ligging betreft, als een klassiek voorbeeld van een Drents kernesdorp gelden. Het is gelegen aan de rand van een beekdal, op een plaats
tussen een zgn. keileemhoogte en het beekdal (zie verder Waterbolk, 1951).
In het volgende zullen we alleen op de voornaamste bodemkundige ver
schijnselen ingaan, welke tijdens een detailkartering van de es van Borger
zijn waargenomen. Hierbij zal weer allereerst blijken, dat de dikte van de
zwarte bovengrond een weinig betrouwbare indicatie is voor de ouderdom
der verschillende delen van de es en dat zowel in absolute als in relatieve zin.
2. GEOGRAFIE EN GEOLOGIE

In de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943) vinden we een uit
voerige beschrijving van de oude bouwlandcomplexen om Borger, de ge
boorte- en woonplaats van Harm Tiesing. Ook bij de bespreking van de aan
leg, het gebruik en de groei van de Drentse essen in het algemeen komt in
dit boek de es van Borger meermalen ter sprake.
Borger ligt op de zuidpunt van de noordelijke helft van de Hondsrug.
Deze rug, die de oostgrens van het Drentse plateau vormt, wordt namelijk
juist even ten zuiden van Borger doorsneden door een diep dal, het stroomdal van het Voorste Diep. Dit diepje vormt met zijn zijtakken de enige af
watering van het Drentse plateau in oostelijke richting. Het stroomt even ten
zuiden en ten oosten van Borger, om ten noordoosten daarvan in de Hunze
uit te monden. In 1930 is in dit enige dal door de Hondsrug het kanaal
Buinen-Schoonoord gegraven, waarin het Voorste Diep voor een groot deel
is opgenomen (fig. 9).
Het dorp zelf ligt, verscholen tussen de bomen, even oostelijk van de kruin
van dit deel van de Hondsrug en wel grotendeels op het begin van de helling
naar het hierboven beschreven dal door de rug (fig. 10). Het oude bouw
land, dat bij Borger behoort, bestaat uit verschillende essen, die naar de
windstreken genoemd zijn, zoals veelal het geval is. De beide grote essen, de
Zuider en Noorder es, liggen in hoofdzaak ten zuidwesten, ten westen en ten
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Fig. 7.
Dwarsprofiel van een kampje te Schoonvelde (tussen Koekange en de Wijk). Het hoog
gelegen centrale deel (verklaring zie tekst).
Profile of an old arable land soil on an open field at Schoonvelde; the central, high lying part.

Fig. 8.
Het laaggelegen randgedeelte van het dwarsprofiel van een kampje te Schoonvelde (ca 40 m naar rechts van afb. 7).
0-70 cm grijszwart humeus zand met vele loodzandkorrels en enkele houtskoolen baksteenstukjes; 70-80 à 85 cm geel, iets lemig zand met donkerbruine humeuze plekken, die zich scherp en hoekig aftekenen (opgebracht en bewerkt) ;
dieper dan 80 à 85 cm : een laag heideprofiel, naar links geleidelijk in een middel
hoog heideprofiel overgaand (hier begint loodzandvorming op te treden).
The lower-lying border of the open field at Schoonvelde.
0—70 cm greyish black humous sand with many bleached grains and some charcoal and
brick; 70-80 à 85 cmyellowish, slightly loamy sand with some dark brown patches {worked);
deeper than 80 à 85 cm humic gley profile.

Fig. 9.
Situatiekaart. / Locality map.

noorden van het dorp. De Ooster es is reeds sedert geruime tijd voor een groot
deel met huizen bebouwd (fig. 12).
Volgens de hoogtelijnen van de Topografische Kaart 1:50.000, blad 12
Assen O. en 17 Beilen O., ligt het grootste deel van de oude bouwlanden
rondom Borger tussen 15 en 20 m +N.A.P. Alleen het noordwestelijk deel
van de Noorder es reikt juist even boven de 20 m en wel tot ca 22 m +N.A.P.
(zie ook fig. 11).
De geologie van de omgeving van Borger, dat wil zeggen van het westelijk
deel, het zgn. zandgedeelte van deze gemeente, benoorden het kanaal Buinen-Schoonoord, is in grote trekken reeds elders beschreven (De Roo, 1952).
De dwarsdoorsnede van de Noorder es van Borger (fig. 11) samengesteld
uit boringen, welke maximaal tot ca 6 m onder het maaiveld reikten, geeft
een goed beeld van de geologische opbouw van dit gebied.
De diepere ondergrond bestaat bijna in het gehele profiel uit een pakket
grijswitte, fijne tot zeer fijne, sterk gesorteerde zanden met een zgn. dekzandachtige korrelgroottesamenstelling. Op het hoogste deel van de Hondsrug
wordt dit praemorenale zand overdekt door een vrij dikke laag grondmorene ofwel keileem, terwijl het op de lagere delen in hoofdzaak onder een
dunnere of dikkere laag postmorenaal dekzand ligt bedolven.
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Esdek, zwarte humeuze bovengrond
Black humous iopsoil (man made)

Gemengd zandig materiaal, vaak met wat grind

Bosprofiel in keizand
Forest profile in gravelly sand

Mixed sand, often containing some gravel

Bosprofiel in dekzand

Matig grof zand, plaatselijk zwak lemig gelaagd

Forest profile in coversand

Medium coarse sand, locally slightly loamy stratified

Heideprofiel in dekzand

Grindhoudend grenslaagje
Desert pavement

Podzolprofile in coversand
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Fijn premorenaal zand
Fine „premorenal" sand

Hoogtel.{Elevation in m + N.A.P. (mean sea level)
Boorpunten / Points of augering (see fig. 12)

Fig. 11.
Dwarsdoorsnede 1-17 van de Noorder es van Borger.
Cross-section 1-17 of the 'Noorder es' (open field) of the village of Borger.

In tegenstelling met hetgeen we in het algemeen elders in het karteringsgebied Borger aantreffen, wordt hier op de Hondsrug, nabij de voor de smelt
watererosie gespaarde keileemresten, tussen de praemorenale en postmorenale zandformaties veelal een vrij goed gemarkeerde grenslaag aangetroffen.
In de boringen 1 tot en met 3 bestaat het scheidingsniveau uit een meer of
minder grindhoudend zandlaagje, terwijl het tussen de boringen 8 en 14 uit
een veelal wat lemig gelaagd en grindhoudend zand bestaat. Deze afzettingen
doen sterk denken aan de door Edelman en Steur (1951) beschreven niveofluviale verschijnselen, waarbij langs hellingen door bodemglijding (solifluctie) en door verspoeling sterk gemengd materiaal tot afzetting is gekomen.
Tussen boring 14 en 17 gaat deze afscheidingslaag over in overwegend iets
grovere zanden, slechts hier en daar afgewisseld met een dunnere, zwak
lemige zandlaag.
Het aan de oppervlakte liggende materiaal bestaat uit betrekkelijk los en
uniform middelkorrelig dekzand. Slechts waar dit pakket op keileem ligt, is
het meer of minder lemig en bevat het op de meeste plaatsen morenegruis
- keien en grindsteentjes -, veelal tot in de bouwvoor. Zeer waarschijnlijk is
deze overwegend dunnere laag dekzand op keileem - hier met keizand aange
duid - onder invloed van de vorst- en opdooiverschijnselen tijdens de periglaciale omstandigheden van hetLaatglaciaal min of meer omgewerkt en vermengd
met materiaal, afkomstig van de onderliggende verspoelde keileemlaag.
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Fig. 10.
Gezicht op Borger vanaf de Zuider es.
Vieuw of Borger from the open field "guider es".

3. DE BODEMGESTELDHEID

Op het vereenvoudigde bodemkaartje (fig. 12) zijn allereerst onderscheiden
de min of meer lemige keizandgronden met keileem in de ondergrond en de
meer homogene zandgronden, welke een dergelijke voor water vrijwel ondoorlatende ondergrond missen.
De zwarte oude bouwland-keizandgronden op de es van Borger, alle ge
kenmerkt door een boswortelprofiel in de ondergrond, zijn als volgt onder
verdeeld :
1. gronden, waarbij de keileem reeds boven een diepte van 65 cm onder het
maaiveld optreedt. Al naar gelang de keileem ondieper voorkomt, is de
bovengrond sterker lemig en rijker aan grof grind en stenen, tevens is
deze dan minder zwart en dunner. Deze gronden komen uitsluitend op
de Noorder es voor en hoewel ze geografisch bij de es behoren, kunnen ze
voor het grootste - westelijke - gedeelte nauwelijks tot de oude bouwlandgronden gerekend worden. Behalve dat hun zwartbruine bovengrond hier
zeer dun is, is uit overlevering bekend, dat zij voor 120 jaar nog groten
deels met bos begroeid waren.
2. zwarte oude bouwland-keizandgronden, waarbij de keileem tussen 65
en 120 cm diepte begint op te treden.
Voor een goede waterberging hebben eerstgenoemde gronden een te ge
ringe profieldiepte boven de compacte ondoorlatende keileem. Zij reageren
hierdoor vrij scherp op het weer, hetgeen een mindere bedrijfszekerheid ten
gevolge heeft. De gronden met keileem in de ondergrond dieper dan 65 cm
o.mv. behoren daarentegen tot de beste cultuurgronden van het Pleistoceen.
Alle landbouwgewassen van deze gebieden kunnen er met succes op ver
bouwd worden, zoals rogge, aardappelen, haver en bieten. Soms treft men
zelfs een enkel perceeltje tarwe op deze gronden aan. De gronden met de
hoogste landbouwkundige waarde hebben een keileemdiepte van 70 à 80 cm.
Zoals uit fig. 11 duidelijk blijkt, nemen de keizandgronden de hoogste pun
ten van het landschap in. Zij vormen de kruin van dit deel van de Hondsrug.
Waar deze strook op de Noorder es het breedst is, liggen zij vrij vlak en vor
men daar een klein plateau.
De zwarte oude bouwland-zandgronden zijn onderverdeeld in gronden
met een bosprofiel en die met een heidevegetatieprofiel in de ondergrond.
De esgronden met een onderliggend bosprofiel sluiten aan bij de hoog
gelegen keizandgronden met een bosprofiel en keileem in de ondergrond.
Hun overwegend zandig profiel bestaat in de ondergrond meestal uit min of
meer lemig gelaagd gemengd materiaal (zie §2 en fig. 11). Binnen deze
gronden treedt nogal wat variatie op, zoals in alle overgangstypen. Langs de
keizandgronden neemt de lemigheid in de ondergrond iets toe, terwijl nabij
de lager gelegen zandgronden met heide-ondergrond het bosprofiel duide
lijk een invloed van de heidevegetatie vertoont. Zodra de heide-invloed op
de profielontwikkeling sterker wordt, verdwijnt ook meestal de lemige ge
laagdheid. Door de praktijk worden ze nog als goede landbouwgronden be
schouwd, hoewel ze minder geschikt zijn voor bieten en haver.
De zwarte oude bouwland-zandgronden met heide-ondergrond, die de
laagst gelegen terreindelen in beslag nemen, bevatten daarentegen in hun
ondergrond geen fijn materiaal van betekenis. Daar deze armere gronden
bodemkundig nog hoog gelegen zijn - het onderliggende heideprofiel be
hoort overwegend tot het hoge tot middelhoge heidetype -, zijn zij zeer
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Zwarte oude bouwland-keizandgrond op bosprofiel, keileeem < 65
cm o.rav.
Black old arable land-gravelly sand soil
overlying a forest-root profile; boulder
clay < 65 cm under the turf

Zwarte oude bouwland-keizand
grond op bosprofiel; keileem tussen
65 en 120 cm o.mv.
Black old arable land-gravelly sand soil
overlying a forest-root profile; boulder
clay between 65 and 120cm under the turf

Zwarte oude bouwland-zandgrond
op bosprofiel
Black old arable land sand soil overlying a forest-root profile

Zwarte oude bouwland-zandgrond
op heideprofiel
Black old arable land sand soil over
lying a podzol

Heideontginnings-keizandgronden
Heath-reclamation gravelly sand soils

A. keileem < 65 cm o.mv.
A. boulder clay < 65 cm under the turf

B. keileem tussen 65 en 120 cm o.
mv.
B. boulder clay between 65 and 120 cm
under the turf

Bosontginnings-keizandgronden
Woodland-reclamation gravelly sandsoils

A. keileem < 65 cm o.mv.
A. boulder clay < 65 cm under the turf

Heideontginningszandgronden
Heath-reclamation sand soils
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Boorpunten (zie fig. 11)
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Fig. 12.
Vereenvoudigde bodemkaart van de es van Borger.
Simplified soil map of the open field of the village of Borger.
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droogtegevoelig en behoren zij tot de esgronden met de minste landbouw
kundige waarde. Alleen even ten noorden van de bebouwde kom van Borger
is het oude bouwland over een kleine oppervlakte aangelegd op een matig
vochthoudend heideprofiel.
De profielvariaties binnen deze groep van zandgronden met een heideondergrond betreffen overigens in hoofdzaak de dikte van de zwarte humeuze
bovengrond en de aard van het bodemvormende materiaal in de diepere
ondergrond. De oergrondlaag van het onderliggende heidepodzolprofiel is
meestal ongestoord en op vele plaatsen wordt zelfs een volledig onverwerkt
heidevegetatieprofiel onder het esdek - de zwarte humeuze bovenlaag - aan
getroffen (fig. 13).
Tenslotte zij hier nog vermeld, dat de bodemoppervlakte van de laatstbesproken gronden een betrekkelijk sterk micro-reliëf vertoont. Binnen het
gebied van deze gronden komen langs de voet van de grotere hellingen van
de Hondsrug ondiepe kommen voor, welke ongunstig bekend staan om hun
nachtvorstschade aan de gewassen. De iets hoger gelegen gronden zijn weer
extra gevoelig voor droogte.
De beschrijving van de es van Borger onder het hoofd ,,De hoedanigheid
der Esschen" in de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943), waarin in
grote trekken de landbouwkundige waarde van de verschillende esdelen
wordt besproken, komt met het bodemkaartje en het bovenstaande vrij
nauwkeurig overeen.
4. HET VRAAGSTUK VAN DE OPHOGING
DOOR PLAGGENBEMESTING

Zoals gezegd, wordt algemeen aangenomen, dat een eeuwenlange bemesting
met plaggenmest uit de potstal de hoofdoorzaak is voor het ontstaan van de
dikke zwarte bovengrond van de oude bouwland- of wel esgronden. Aan
deze langdurige toepassing van een meststof, die in hoofdzaak uit grondhoudende stabiele heide-humusstoffen bestaat, zouden de esgronden hun op
hoging te danken hebben.
Met dit voor ogen heeft men wel gemeend uit de dikte van de zwarte
bovenlaag de ouderdom van de verschillende kampen of essen te kunnen
aflezen (Oosting, 1940). Oldenbanning (1949) merkte echter reeds op, dat
deze methode onnauwkeurig of onbruikbaar moet zijn, daar bemesting en
plaggen steeds zeer ongelijk geweest moeten zijn. Ook de braak werd ver
schillend toegepast.
Een nadere beschouwing van fig. 11 en fig. 12 maakt het wel duidelijk,
dat men inderdaad - althans in dit geval - langs deze weg niet veel bereikt
en zelfs niet in staat is om de oudste delen of kampen van een en dezelfde es
aan te wijzen. Uit fig. 11 blijkt, dat de zwarte humeuze bovenlaag het dunst
is, nl. overwegend 35 à 45 cm dik, op de hogere delen van de Noorder es,
waar de min of meer lemige keizandgronden met een bosprofiel en keileem
in de ondergrond worden aangetroffen. Op de lager gelegen delen van de es,
waar de zandgronden met een heide-ondergrond voorkomen, is het esdek
daarentegen gemiddeld dikker, nl. merendeels 40-60 cm. Op de Zuider es
wordt bij deze gronden plaatselijk zelfs wel een zwarte bovenlaag ter dikte
van 80 cm aangetroffen.
Aan de hand van deze gegevens en afgaande op de dikte van het esdek
zou men dus kunnen concluderen, dat de oudste percelen van deze es nu
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ook op de lagere esdelen met een heide-ondergrond voorkomen. De oudste
bouwlanden zouden dan door heide-ontginning ontstaan zijn. Dit nu is niet
zeer waarschijnlijk, zoals reeds meermalen gebleken is. Een nauwkeurige
studie van de perceelsnamen en -indeling van de es zou ons hierover moge
lijk nader uitsluitsel kunnen verschaffen.
Uit het bodemkaartje (fig. 12) blijkt echter wel zonder meer, dat de oudste
esdelen welhaast niet anders dan op de gronden met een boswortelprofiel
aangelegd kunnen zijn en wel allereerst in hoofdzaak op de lemige keizand
gronden met keileem in de ondergrond. Afgezien van het feit, dat deze
gronden een grotere natuurlijke vruchtbaarheid bezitten en om deze reden
reeds het eerst voor ontginning in aanmerking kwamen, sluiten zij bijna
overal bij de bebouwde kom van Borger aan, waar de boerderijen zich be
vinden. Verder nemen zij de hoogste punten van het landschap in beslag en
zijn zij uit bos ontgonnen. Volgens andere onderzoekingen zijn deze om
standigheden in het algemeen karakteristiek voor de oudste delen van de es.
Tegen de verwachting in is er dus tussen de dikte van het esdek en de af
stand tot de boerderijen geen verband te leggen. De oude bouwlanden met
een bosondergrond op deze es behoren toch zeker tot het land, „waarvan
de ouden zeiden, dat het den haan hoort kraaien, wat dus inzake bemesting
wel eens bevoorrecht werd, omdat het dicht bij het dorp ligt'' ( Edelman, 1943).
In ons geval verloopt de dikte van de zwarte humeuze bovenlaag van de
esgronden eerder parallel met de mestbehoefte van het land. Het verschil in
producerend vermogen van de onderscheiden gronden wordt gedemon
streerd door een aantal gemiddelde opbrengstcijfers, die ons door de plaatse
lijke Bureauhouder te Borger, die zelf een landbouwbedrijf leidt, ter be
schikking zijn gesteld (zie verder De Roo en Harmsen, 1951).
Bodemkundige eenheid

Es-keizandgrond op keileem tussen 65120 cm o.mv
Es-keizandgrond op keileem ondieper
dan 65 cm
Es-zandgrond met bosondergrond . .
Es-zandgrond met heideondergrond .
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4500

33.000
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2800
3000
2520

3800
4000
2740
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Ook tegenwoordig ontvangen de armelijke es-zandgronden met heideondergrond in de meeste gevallen steeds meer stalmest dan de overige,
minder armelijke of zelfs vruchtbare esgronden en vermoedelijk zal dit de
eeuwen door ook altijd wel zo geweest zijn. Naast onze eigen veldwaar
nemingen en mededelingen van de boerenpraktijk, verzameld tijdens de
karteringswerkzaamheden, konden we in een enkel geval tevens de beschik
king krijgen over iets meer concrete gegevens inzake deze verschillen in be
mesting. Volgens deze gegevens uit een van de weinige beschikbare bouwboeken in deze streken, wordt stalmest - toegepast om de 3 jaar bij de ver
bouw van aardappelen - gegeven in hoeveelheden van 36.000-40.000 kg/ha
op de es-zandgronden met heide-ondergrond en van 25.000-30.000 kg/ha
op de es-keizandgronden met leem in de ondergrond. Zo goed als alle gier
komt op eerstgenoemde gronden en wel in een hoeveelheid van ca 8.000 1
per ha. Ook bij de bemesting met kunstmeststoffen wordt steeds vrij nauw
keurig rekening gehouden met de hoedanigheid van de grond (zie verder De
Roo en Harmsen, 1951).
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Fig. 13.
Profiel van een zwarte oude bouwlandzandgrond met heideondergrond. 0-56 cm grijszwart, humeus zand (esdek) ; 56-58
cm zwarte, sterk humeuze band (rest van de oude heidezode) ;
> 58 cm hoog heidepodzol.
Profile of an old arable land sand soil overlying a podzol. 0-56 cm
greyish black, humous sand (mammade); 56-58 cm black, very humous
remnant of the old heath-sod; > 58 cm podzol profile.

Een dergelijke aan de bodemgesteldheid aangepaste plaggenbemesting
kan dus inderdaad in de loop der tijden bijgedragen hebben tot de vorming
van een esdek, dat in het algemeen bij de minder productieve es-zandgronden met heide-ondergrond dikker is dan bij de goede, min of meer lemige esgronden met een bosondergrond. En dit ondanks het feit, dat laatstgenoemde
gronden meestal veel langer in cultuur zijn, zoals althans hier naar alle
waarschijnlijkheid het geval is.
Als voornaamste oorzaak van de hierboven beschreven extra ophoging
van het esdek van de zandgronden met heide-ondergrond, zien we echter
een zeer geleidelijke en uiterst langzame toevoer van zwarte bovengrond van
af de hoger gelegen delen van de es. Dit laatste als gevolg van watererosie
— hoewel deze vrijwel nergens opvallende afmetingen aanneemt en eerder
als het ware als een „geologisch" proces gezien moet worden - of als gevolg
van de jaarlijkse grondbewerkingen of ten gevolge van beide werkingen.
Vele percelen worden nl. jaar in jaar uit in de richting van de helling van
het terrein (op fig. 11, 50 maal overdreven voorgesteld) geploegd, hetgeen
op zichzelf op den langen duur reeds een merkbaar transport van de bouwvoor naar de lagere delen ten gevolge moet hebben. Verder is het begrijpe
lijk, dat vooral op dergelijk bewerkt land bij zware regenval de afspoeling
van bovengrond langs de ploegvoren bevorderd wordt. De gebruikers van
de es zijn althans bekend met dit verschijnsel.
Vooral onder de oudere boeren zijn er dan ook velen - zoals ons bij een
enquête bleek - die van mening zijn, dat het dikkere esdek op de topogra
fisch lagere zandgronden met heide-ondergrond in hoofdzaak te wijten is
aan opspoeling.
5. NABESCHOUWING

Bovenstaande waarnemingen, verricht bij bodemkundige karteringen en
verkenningen van verscheidene essen op het Drentse plateau, maken wel
duidelijk, dat de opbouw en de geschiedenis van de verschillende oude bouw
landcomplexen nogal gevarieerd kan zijn. We hebben echter wel de indruk
dat de wordingsgeschiedenis van de verschillende Drentse oude bouwlanden
in het algemeen minder gecompliceerd is dan het beeld, dat Oosting (1940)
ons daaromtrent van de Gelderse kampen en enken (essen) geeft. Vooral de
drukke verplaatsing en afwisseling in bonte volgorde van de woonplaatsen,
begraafplaatsen en akkers, zoals hij ons die beschrijft, ontbreekt bij de door
ons onderzochte Drentse essen. Na het verlaten van de vele zgn. Romeinse
of heidense legerplaatsen heeft de bevolking van Drente zich blijkbaar meer
blijvend gevestigd in de verschillende nieuwe woonplaatsen. Voor latere
tijden zijn er aanwijzingen, dat de grootte van de dorpen en gehuchten
eeuwenlang dezelfde is geweest. Waterbolk (1951), Edelman (1943, blz. 21)
en Oldenbanning (1949) wijzen eveneens op de geleidelijkheid, die aan het
ontstaan van de Drentse essen ten grondslag ligt.
Vergravingen, die dieper gaan dan het onderliggende vegetatieprofiel,
ontbreken in de regel in de Drentse essen. Zeer waarschijnlijk houdt dit ver
band met de hierboven genoemde betrekkelijk rustige ontwikkelingsgeschie
denis en de weinig gevarieerde gebruiksgeschiedenis van de kampen en essen.
Opvallend is verder de betrekkelijk geringe ophoging van de Drentse essen,
welk feit eveneens door Oosting is vermeld. Zoals hij opmerkt, vermoedelijk
doordat de Drentse boer bij voorkeur stro in de mest gebruikte (zie ook Edel73

man, 1943, biz. 39). Bij het vraagstuk van de ophoging van de oude bouw
landen zal men echter naar onze ervaringen in Drente, tevens dikwijls - meer
dan Oosting blijkbaar deed - rekening moet houden met een min of meer
geleidelijke overstuiving. In bepaalde gevallen, in het bijzonder bij de helling
essen kunnen ook de af- en opspoeling van de zwarte bovengrond, vooral
onder invloed van de grondbewerking, een grote rol spelen.
De diepte van de zwarte bovenlaag van de door ons gekarteerde of ver
kende Drentse essen varieert in hoofdzaak van nauwelijks 40 cm tot ruim
50 cm, althans in normale omstandigheden, waarbij zich dus geen van de
zo juist genoemde bijzondere invloeden voordoen. Met het bepalen van de
diepte hebben we zeker geen moeite, wanneer zich onder het esdek een vrij
wel ongestoord of een slechts ondiep verwerkt karakteristiek heidepodzolprofiel bevindt, wat op vele plaatsen het geval is. Een van de scherp gemar
keerde lagen van dit vegetatieprofiel kan dan als punt van uitgang fungeren.
Ook bij de meeste bosondergronden levert deze vasttelling weinig moeilijk
heden op, wanneer we hierbij tenminste steeds uitgaan van de onderkant van
het boswortelprofiel, zoals Oosting ook adviseerde. De overgang van de
donkere bruingrijs-zwarte oude bovengrond naar de donkerbruine boven
zijde van het boswortelprofiel is namelijk veelal zeer geleidelijk en bij het
rooien van de boomstronken en wortels omgewerkt. Bovendien heeft het
merendeel van de bospro fielen zich meestal gevormd in gronden met grondmorene (keileem) ondiep in de ondergrond, waarin veelal naar keien ge
dolven is.
Bij de kartering van dergelijke oude bouwlandgronden op een bosondergrond - al dan niet met keileem op geringere diepte — bleek het bosprofiel
vrijwel steeds tot een diepte van 70 à 80 cm onder het maaiveld te reiken.
Dit was b.v. het geval op de es van Borger, Schoonlo, Grollo en Ballo. Zouden
we nu aannemen, zoals Oosting deed, dat het normale bosprofiel, wat de
humeuze boskleurige laag betreft, in de regel tot ca 70 cm reikt, dan blijft er
in het gunstigste geval voor een eventuele ophoging van het profiel door de
toediening van potstalmest niet veel meer over dan enkele centimeters.
Het is ons evenwel gebleken, dat, althans op het Drentse plateau, het ge
middeld bosprofiel, zoals dit nu nog vrij algemeen in de lagere veldgronden
langs de oevers van de stroomdalen wordt aangetroffen, overwegend niet
veel dieper dan 40 à 45 cm o.mv. reikt. Gaan we nu van deze gemiddelde
diepte van het bosprofiel uit, dan komt men tot een maat voor de ophoging,
die varieert van 25-40 cm.
Deze maat nu is meer in overeenstemming met die, welke we vinden bij
het gemiddelde esprofiel aangelegd op een ongestoord karakteristiek heidepodzolprofiel. In het algemeen is het esdek op laatstgenoemde profielen wat
dikker, nl. 40-60 cm diep, wat veroorzaakt zal zijn door een sterkere bemes
ting van de armste gronden en de genoemde opspoeling.
Summary

The "essen" (open fields) in Drenthe belong to the oldest cultivated areas
in the Netherlands. These old arable soils have a black humous top layer,
deriving its characteristics from the age-old application of built-up heathsod-litter manure (see for a general description "Soils of the Netherlands"
by Edelman, 1950).
The oldest "es"-soils, probably reclaimed during the big migration of
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nations, were originally forest soils. Later on also heath soils were reclaimed
into arable land.
The problems accruing from the piling up of heath-sod-litter manure can
best be studied by starting from the underlying old vegetation profile. In the
case this is a shallowly worked characteristic heath podzol profile, very few
difficulties will be encountered. One of the horizons of this podzol profile can
be adopted as the starting point. In the case of a forest soil profile, with its grad
ual transgressions, it is better to start from the basis of the humous forestroot zone. By adopting an average depth for a normal forest soil profile - in
our case being fixed at 45 cm - it is possible to find the extent of the piled up
heath-sod manure by measuring the distance between the soil surface and
the basis of the forest soil profile.
Many complications may be met with, however, such as distortions to a
greater depth than the underlying vegetation profile, excavations and level
ling operations (fig. 7 and 8), covers of wind drifted material, wind erosion,
be it gradual or sudden (fig. 1, 2, 4), erosion or accretion of the topsoil by
water.
The village of Borger, situated on the "Hondsrug", is as regards the sur
rounding complexes of old arable land, its lay-out and site a classic example
of a Drenthe "es"-village (fig. 9 and 10). The topographical and pedological
features are illustrated by fig. 11 and 12.
The oldest "es"-constituents - strips without farms on it - have as a rule
been laid out at the highest points in the landscape and originate from rec
lamations of forest soils. By the subsequent regular expansions the various
fields have come closer together and today they form one almost compact
"es". During this process also the poorer sand soils with a heath podzol pro
file have been reclaimed (fig. 11, 12 and 13).
When looking more closely at fig. 11 and 12 it can be stated that the me
thod to estimate the age of the arable land and the increase in height result
ing from the continuous application of heath-sod-litter manure from the
depth of the black layer is not a suitable one, at least not in this case and the
same applies to other Drenthe open fields.
The younger "es"-soils with a heath podzol subsoil have most probably
attained their more substantial or extra elevation in the first place from a
very gradual but small supply of black topsoil from the higher lying parts of
the "es", on account of soil erosion and annual tilling operations. Also a more
heavy-a so-called adjusted-dressing with heath-sod-litter manure of these
poor sand soils with a heath podzol profile (fig. 13) may partly have been
contributed to the formation of the deeper black toplayer.
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8. ENKELE AANTEKENINGEN
OVER DE VOCHTVOORZIENING VAN ROGGE
OP EEN HOOGGELEGEN ZANDIGE DRENTSE ESGROND
Some notes on the moisture supply to rye crops on high lying sandy soils (old arable land)
in the Province of Drenthe
door/by

Dr Ir H. C. de Roo
1. INLEIDING

Ons land heeft een humied klimaat, hetgeen wil zeggen, dat de jaarlijkse
hoeveelheid neerslag (gemiddeld 705 mm) de verdamping overtreft.
In de Nederlandse bodem heeft dus in het algemeen een neerwaartse
waterbeweging plaats. Zo zakt b.v. in de goed doorlatende en weinig be
groeide, humusarme bodem van de duinen een groot gedeelte van de neer
slag, nl. 50-65% van de jaarlijkse hoeveelheid, vlot en diep weg. De duin
zandgronden met hun zeer homogene profielen, opgebouwd uit het vrij
grove en gelijkkorrelige duinzand, vormen dan ook een infiltratiegebied bij
uitmuntendheid. Het infiltrerende neerslagwater komt als zgn. „nuttige
neerslag" aan de vorming van het grondwater ten goede. De rest gaat door
directe verdamping aan de lucht verloren, wordt door de planten benut of
stroomt oppervlakkig af.
De aanvulling van het grondwater heeft merendeels plaats in het winter
halfjaar, wanneer de verdamping zeer gering is en de neerslag meestal regel
matiger valt. In het zomerhalfjaar is de resultante van neerslag en ver
damping gewoonlijk negatief, zodat van aanvulling van het grondwater geen
of nauwelijks sprake is. Onder invloed van neerslag en verdamping wisselen
dan ook de grondwaterstanden met de seizoenen en met langere perioden
van droogte en vochtigheid.
Het water, dat na een natte periode tussen de bodemdeeltjes en in nauwe
capillairen in het bovenste deel van het bodemprofiel blijft hangen, wordt
hangwater genoemd. De hoeveelheid hangwater, die de bodem kan vast
houden, varieert in hoofdzaak met de profielbouw, de korrelgrootte van de
bodemdeeltjes, zijn humusgehalte en structuur. Voor zandgronden geldt in
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het algemeen, dat naarmate de grond rijker is aan fijne bodemdeeltjes (stof
en lu tum) of meer organisch materiaal bevat - zoals de humusrijke boven
grond, een zachte oergrond van een oud heidepodzolprofiel of een boswortel
profiel — de watercapaciteit groter is.
Het water, dat in de bodem voor de gewassen beschikbaar is, kan op twee
wijzen in de bewortelingszône terechtkomen. Bij gronden met een betrekke
lijk ondiepe grondwaterstand is het het water, dat door capillaire opstijging
van het grondwater afkomstig is, bij gronden met een zeer diepe waterstand
is het het hangwater, dat door de regen aan de grond geleverd wordt en
het kan ook een combinatie van beide zijn. Zogenaamd zuivere hangwaterprofielen zijn dus gronden, waarin het grondwater of het daarmede samen
hangende capillair water geen betekenis heeft voor de vochtvoorziening van
de planten door een te diepe ligging onder het maaiveld.
Het grote waterverbruik van de gewassen, gemiddeld ca 400 liter water
per kg droge stof die gevormd wordt, moet dus bij hangwaterprofielen - zoals
in het onderhavige geval - geheel geleverd worden door de hoeveelheid
hangwater, die bij de aanvang van het groeiseizoen aanwezig is en door het
hangwater, dat afkomstig is van de neerslag gedurende het groeiseizoen. Ge
zien de wisselvalligheid van de regenval in het zomerhalfjaar met daarbij
het grote verlies door verdamping aan de lucht, is het voor een bedrijfszekere
cultuur van uitermate groot belang, dat eerstgenoemde hoeveelheid hang
water en dus het waterbergend vermogen van de grond zo groot mogelijk is
of zo hoog mogelijk opgevoerd wordt.
Op dergelijke gronden kan gedurende het groeiseizoen het eventuele te
kort tussen aanvoer van water en het verbruik door het gewas slechts worden
gedekt door het hangwater, dat bij de aanvang van het groeiseizoen in de
bewortelingslaag van de grond aanwezig is. Het gewas dient dus de beschik
king te hebben over een grote waterreserve in de bovengrond en de direct
daaronder gelegen ondergrond. Deze reserve moet worden gevormd ge
durende de winter, wanneer de helft van de totale jaarlijkse hoeveelheid
neerslag valt, terwijl de verdamping en voorts het watergebruik van de ge
wassen gering is.
Bij de zandige hangwaterprofielen speelt hierbij de meerdere of mindere
fijnheid van het zand nog wel een rol, doch het gehalte aan organische stoffen,
die een groot waterbindend vermogen bezitten, en de dikte van de humeuze
horizonten in de bewortelingszône zijn van doorslaggevende betekenis voor
de watercapaciteit van de grond.
Op de oude bouwlandcomplexen van de Drentse essen heeft nu in de loop
der eeuwen een aanzienlijke verrijking van de bovengrond met organische
bestanddelen plaats gehad. Zij werden bemest met mest uit de potstallen,
vermengd met heideplaggen en zijn zodoende op den langen duur in min
dere of meerdere mate opgehoogd en verrijkt met stabiele humusstoffen,
zoals deze o.a. door de heidezode worden geleverd.
Door deze heideplaggenbemesting is op de oude bouwlandgronden of essen
rond de Drentse dorpen een dikke, zwarte, humeuze bouwvoor opgebouwd,
welke het zelfs mogelijk maakte van bodemkundig hooggelegen, dorre zand
gronden redelijke opbrengsten te verkrijgen. Zoals we hieronder echter nader
zullen zien, is ook op deze gronden de vochtvoorziening van de gewassen
gedurende drogere perioden in de zomer verre van ideaal en oogstdepressies
door droogte of onregelmatige verdeling van de neerslag komen dan ook op
de hoge zandige esgronden geregeld voor.
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2. HET UITPUTTINGSPROEFVELD OP ESGROND TE BORGER

Bij de bodemkartering van de es van Borger bleek ons, dat het zgn. uitput
tingsproefveld op esgrond (D44) zeer gelijkmatig van bodemgesteldheid is,
geheel in het gebied van een door ons gekarteerd bodemtype valt en wat de
profielbouw betreft als kenmerkend voor dit bodemtype mag gelden.
Dit proefveld werd 20 jaar geleden aangelegd bij de heer Hamming te
Borger op een, volgens de praktijkervaring, goede eszandgrond. Er is 10 keer
rogge op verbouwd en 10 keer stonden er aardappelen, zoveel mogelijk af
gewisseld. Door de welwillende medewerking van Ir Th. J. Tienstra, Rijkslandbouwconsulent te Emmen, zijn we in staat gesteld de beschikbare ge
gevens van dit proefveld te verwerken.
Het doel van deze proef is, om na te gaan welke voorraad aan N, K en P
in deze grond aanwezig is en hoe en wanneer de opbrengst van het gewas er
door beïnvloed wordt, als geen volledige bemesting wordt gegeven. Stalmest
wordt niet gegeven, ook niet bij de volledige bemesting. Het humusgehalte
is van 1939 tot 1949 ongeveer gedaald van gemiddeld 9% tot 8% (zie verder
Schrijvers, 1949).
Voor onze beschouwingen zijn alleen de opbrengsten aan rogge van de
veldjes met een volledige bemesting in aanmerking genomen, die per ha
zijn omgerekend. De aardappelopbrengsten laten we hier buiten beschou
wing, daar dit gewas, volgens meerdere ervaringen, naast een zekere reactie
op de waterhuishouding tevens sterk — en wel sterker dan de graangewassen onder invloed staat van andere factoren, zoals behandeling, hoeveelheid
zonneschijn enz.
Volgens de waardering van de boerenpractijk ligt het proefveld dus op
een zandige oude esgrond van goede kwaliteit. Door ons is het proefveld ge
classificeerd als een matig vochthoudende, oude, zwarte bouwland-zand
grond met bosondergrond (kortweg es op bos, bodemtype Zfb3). De onder
verdeling van de bodemreeks oude, zwarte bouwland zandgronden (Zf) be
rust op het vochthoudend vermogen van deze merendeels hooggelegen gron
den. De watercapaciteit wordt, behalve door de zwarte humeuze bovengrond,
tevens voor een belangrijk deel bepaald door aard en dikte van de daaronder
voorkomende humeuze horizonten, alsmede door het gehalte aan afslibbare
delen en de grofheid of grindrijkheid van het zand.
De donkere, bruinzwarte, behoorlijk humeuze bovengrond (ca 45 cm dik)
vertoont onder de bouwvoor al spoedig een meer uitgesproken bruine tint en
gaat vrij geleidelijk in boskleurig, bruin fijn zand over, dat naar de diepte
toe geleidelijk lichter van kleur wordt en op ca 70 cm in geel, meestal zeer
zwak lemig fijn zand overgaat. Op grotere diepte (> ca 100 cm) is het fijne
tot zeer fijne zand in vele gevallen min of meer gelaagd met dunnere of
dikkere, zwak lemige zandlaagjes, waarop gley-roestverschijnselen voor
komen. Duidelijk waarneembare roestvlekken komen niet hoger in het pro
fiel voor.
De watervoorziening van de rogge kan alleen plaatsvinden uit de water
voorraad boven de grondwaterspiegel. Na het uitermate natte winterhalf
jaar 1950-1951 werd medio Februari 1951 door ons in dit proefveld een
boring verricht, waarbij op een diepte van 5 m onder het maaiveld nog steeds
het grondwater niet was bereikt. De gewassen zijn hier dus geheel aangewezen
op het vochthoudend vermogen van het bodemprofiel en de beschikbare
hoeveelheid water is volledig afkomstig van de neerslag.
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3. INVLOED VAN DE TOTALE HOEVEELHEID EN DE VERDELING
VAN DE NEERSLAG OP DE KORRELOPBRENGSTEN
VAN DE ROGGE

De opbrengst van een gewas is van vele factoren afhankelijk. We kunnen
deze als de volgende functie schrijven (Schuffelen, 1949) :
Opbrengst = f (gewas, bodem, klimaat, mens, tijd).
Daar we hier met één proefveld, dat steeds een zo uniform mogelijke be
handeling ondergaan heeft, en één gewas te maken hebben en het ons slechts
om globale beschouwingen te doen is, kunnen we in ons geval wel het kli
maat als enige belangrijke variabele factor beschouwen.
Hoewel we ons bewust zijn, dat de korrelopbrengsten van de rogge mede
door andere klimatologische factoren - zoals een gunstige verdeling van
zonneschijn, koude en warmte - beïnvloed worden, willen we hier de invloed
van de hoeveelheid en de verdeling van de neerslag op deze opbrengsten in
de verschillende jaren nagaan, om zodoende tot een indruk omtrent de be
drijfszekerheid van het gegeven bodemtype te komen.
Bij de samenstelling van de grafiek (fig. 1) is gebruik gemaakt van de ge
gevens van het dichtstbijgelegen regenstation op het Drentse plateau, nl. dat
van Assen. De metingen van de neerslag te Borger gedurende de laatste
20jaren zijn merendeels zeer onregelmatig verricht; vele waarnemingen
ontbreken.
De verdeling en de totale hoeveelheid neerslag in het betreffende cultuur
jaar zijn door ons aan de hand van de maandelijkse regenval te Assen in een
accumulatiegrafiek weergegeven (fig. 1). Op de ordinaat staat de hoeveel
heid neerslag in mm aangegeven, terwijl op de abcis de maanden, begin
nende met October, zijn af te lezen. Rechts bij de boveneinden van de
neerslaglijnen staat het cultuurjaar aangegeven, waarop de betreffende lijn
betrekking heeft. Op deze wijze kunnen we de hoeveelheid en de verdeling
van de neerslag in een cultuurjaar met één lijn voorstellen en zodoende dus
alle jaren waarin rogge verbouwd is in één figuur samenvatten. Het lijntype
geeft de korrelopbrengst van rogge in kg per ha weer in het cultuurjaar (zie
de legenda bij fig. 1). De kruisjeslijn stelt de gemiddelde maandelijkse regen
val in Nederland voor.
Bezien we de verklaring van de verschillende lijntypen in fig. 1, dan valt
allereerst op, dat de roggeopbrengsten (in kg per ha) zeer sterk uiteenlopen
in de verschillende jaren, dat dit gewas op het proefveld werd verbouwd. In
fig. 2 is dit nog iets duidelijker weergegeven.
Verder blijkt uit fig. 1, dat de totale hoeveelheid neerslag in de roggejaren eveneens vrij sterk varieert en dat deze vrijwel steeds boven 's lands
gemiddelde ligt. Alleen in het cultuurjaar 1933/34, dat een topproductie
van 4080 kg korrelopbrengst per ha opleverde, bleef de totale hoeveelheid
neerslag van October 1933 tot en met September 1934 belangrijk onder het
gemiddelde van Nederland.
Het verloop van de lijn 1933/34 laat zien, dat de winterperiode October
1933 t/m Februari 1934 relatief droog was, in het bijzonder in de maanden
December (7,4 mm) en Februari (18 mm). Na Februari 1934 verloopt de
neerslaglijn zonder knikken vrijwel parallel aan 's lands gemiddelde, zodat
er in de rest van dit cultuurjaar sprake was van een voor ons land normale
verdeling in hoeveelheid van de neerslag. De betrekkelijk geringe regenval
(157,3 mm) in de winterperiode October 1933 t/m Februari 1934 en de nor79
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Fig. 1.
Accumulatie grafiek van de gemiddelde maandelijkse neerslag te Assen in verband met de
rogge-opbrengsten van het proefveld D44 te Borger.
Accumulation graph of the mean monthly rainfall at Assen in connection with the grain yield of rye on
the trial field D44 at Borger.

male, regelmatig verdeelde regenval in de volle groeiperiode daarna moeten
van zeer groot belang, zo niet van doorslaggevende betekenis geacht worden
voor de recordoogst in dat jaar.
Ook de drogere periode in' het winterhalfjaar 1933/34 moet op dit bodem
type gunstig gewerkt hebben. Dit valt af te leiden uit een vergelijking van
de neerslagcurve van 1933/34 met die van het cultuurjaar 1936/37, in
welk jaar een korrelopbrengst aan rogge van 3033 kg per ha werd verkregen.
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Fig. 2.
Korrelopbrengsten van rogge op het proefveld D44 te Borger.
Grain yield of rye on the trial field D44 at Borger.
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Dit jaar had een zeer natte winterperiode October 1936 t/m Februari 1937
(478,5 mm), terwijl na Februari 1937 het verloop van de neerslag weer in
grote lijnen parallel verliep aan die van 1933/34 en aan die van Nederland's
gemiddelde. Zeer waarschijnlijk dus heeft de regenwinter 1936/37 op deze
hooggelegen zandige esgrond een ongunstig effect gesorteerd (oogstderving
van ruim 1000 kg). Volgens de zeer schaarse gegevens in de proefveldrap
portjes waren de weersomstandigheden tussen zaaien en opkomst in het na
jaar 1936 inderdaad zeer slecht, waardoor een late opkomst van het gewas
werd teweeggebracht.
De neerslagcurven van de overige rogge-cultuurjaren vertonen een veel on
regelmatiger verloop met vele knikken.
De curve 1940/41, het cultuurjaar met de slechtste opbrengst, geeft, na
een normale Octobermaand, een zeer natte periode (met 245 mm neerslag)
in de maanden November en December 1940 aan. Tevens geldt de winter
1940/41 voor een zeer strenge winter, zodat uitwintering van het gewas kan
plaatsgevonden hebben. Na December 1940 verloopt de lijn gedurende enige
maanden vrijwel parallel aan het gemiddelde van Nederland, zodat er een
normale regenval heeft plaatsgevonden. In Juni 1941 volgt een relatief droge
periode (23,6 mm, terwijl 's lands gemiddelde 49 mm is). Ten slotte volgt
hierop weer een zeer natte maand Augustus (188 mm), welke het oogsten
nadelig beïnvloed heeft. Het proefveldrapportje vermeldt: „Toestand grond
bij het zaaien goed; heeft daarna geleden van waterschade, is dichtgeslagen,
zodat op tijd schoffelen zeer nodig was; voorjaar erg koud."
De neerslagverdeling in het cultuurjaar 1938/39, eveneens een jaar met
een slechte rogge-opbrengst, heeft in grote trekken veel gemeen met die van
1940/41. Een zeer natte periode van October 1938 t/m Januari 1939, daarop
nog eens een natte Aprilmaand, gevolgd door de relatief droge maanden
Mei en Juni. Tot slot werd het afrijpen en de oogstwerkzaamheden bemoei
lijkt door een zeer natte maand Juli (124 mm).
Het cultuurjaar 1945/46 zette vrij droog in, waarop een zeer natte maand
Februari volgde (127,5 mm). De maand April was weer droog (12 mm),
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waarna de te natte maanden Mei en Juni volgden, terwijl in de relatief droge
maand Juli een enigszins redelijke opbrengst van 2320 kg/ha werd geoogst.
Het proefveldrapportje zegt: „Toestand grond bij het zaaien mooi droog;
in begin goed weer, tamelijk vruchtbaar, later minder, weinig zon."
De curve 1935/36 verliep vrijwel parallel aan de lijn van de gemiddelde
maandelijkse neerslag van Nederland met droge perioden in de maanden
Maart en Juni 1936 en een vrij natte maand April (70,5 mm).
Tenslotte zette het cultuurjaar 1942/43 vrij nat in — vooral de maand Oc
tober 1942 was zeer nat (148,8 mm) -, waarna in Maart een iets drogere
periode kwam, terwijl de flinke droogte in Juli 1943 het afrijpen en de oogst
ten goede kwam, zodat uiteindelijk een goede 2800 kg/ha rogge werden
binnengehaald. Volgens het proefveldrapportje was: „De toestand grond bij
het zaaien of poten goed, geschikt weer, zachte winter en goed vruchtbaar
voorjaar, een sterke droogte in het laatst van Juli, waardoor gewas vlot rijp."
4. DE WATERHUISHOUDING VAN HET
BETREFFENDE BODEMTYPE

Hoe globaal we bovenstaande beschouwingen, waarin dus in grote lijnen de
watervoorziening, van het gewas rogge op een - volgens de practijk - zan
dige oude esgrond van goede kwaliteit met een zeer diepe grondwaterstand
is nagegaan, zullen moeten opvatten, toch zijn ze o.i. wel voldoende om een
karakteristiek te kunnen geven van de waterhuishouding van deze grond, die
bij de bodemkartering geclassificeerd is als een matig vochthoudende, oude,
zwarte bouwland-zandgrond met bosondergrond (Zfb3).
Ten eerste blijkt de wateractiviteit of wel de dikte van het gehalte aan
watervasthoudend materiaal van dit bodemprofiel onvoldoende te zijn voor
een goede bedrijfszekerheid. Alle cultuurjaren met een onregelmatig verloop
van de neerslag in het volle groeiseizoen geven een meer of minder belang
rijke oogstderving te zien, in het bijzonder wanneer de droogteperioden in
de voorzomer (Mei en Juni) vallen. In het algemeen kan gezegd worden,
hoe onregelmatiger de neerslagcurve ten opzichte van het veeljarige gemid
delde van de maandelijkse neerslag van Nederland verloopt, des te slechter
de oogstresultaten, ook al ligt de totale hoeveelheid neerslag boven die van
's lands gemiddelde.
In overeenstemming hiermede zien we, dat in jaren met een zo regelmatig
mogelijk verdeelde neerslag in het zomerhalfjaar (jaren 1934 en 1937; de
curve verloopt dan vrijwel parallel aan 's lands gemiddelde) de oogstresul
taten veel gunstiger zijn, ook wanneer de totale hoeveelheid neerslag betrek
kelijk gering is, zoals in het cultuurjaar 1933/34.
Dit bewijst wel, dat het waterbergend vermogen van dit bodemtype niet
in staat is om een droogteperiode van enige betekenis te overbruggen, laat
staan een voldoende watervoorraad te vormen aan het begin van het groei
seizoen, waaruit eventuele tekorten in de watervoorziening gedurende het
zomerhalfjaar kunnen worden aangevuld. De betekenis van de zwarte humusrijke bovenlaag (humusgehalte 8 %, dikte 45 cm) voor de vochtvoorziening van de gewassen valt dus niet mee.
Ten tweede vonden we bij de bespreking van fig. 1 sterke aanwijzingen
voor het feit, dat dit hangwaterprofiel - waarin slechts in de diepere, iets
lemige en fijne zandlagen (mediaancijfer M 80-95) enige gley-roestverschijnselen optreden - een minder goede doorlatendheid voor water bezit. Meer82

dere cultuurjaren, waaronder die met de allerslechtste opbrengsten, hebben
een nat winterhalfjaar. Zeer waarschijnlijk moeten dan ook de oogstdepressies voor een min of meer belangrijk gedeelte aan te natte bodemomstandig
heden in de winter, al of niet gepaard gaande met uitwintering van het ge
was, geweten worden. Vooral het verloop van de neerslagcurve van het cul
tuurjaar 1936/37 geeft een aanwijzing in dit opzicht. Hoewel de zomerregens,
evenals in het topproduct]ejaar 1934, betrekkelijk regelmatig verdeeld waren,
staat dit jaar bij laatstgenoemd jaar in productie achter. Dit moet, althans
voor een belangrijk deel, te wijten zijn aan het natte winterhalfjaar 1936/37.
De hoge opbrengst van 4080 kg rogge per ha in 1934 werd daarentegen na
een behoorlijk droge winter verkregen.
Hoewel in het voorgaande ongetwijfeld niet veel meer dan oude boerenwijsheden zijn verkondigd, kwam het ons interessant voor, aan de hand van
enige concretere gegevens de waterhuishouding van deze esgrond van zo
genaamd goede kwaliteit na te gaan.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat zowel het wateropnemend als het
waterbergend vermogen van dit bodemtype slechts beperkt zijn, hetgeen
voor een dergelijk gelijkkorrelige (de ondergrondlagen bestaan voor 35 tot
46% uit de korrelfractie 75-100 mu) en fijne zandgrond niet valt te ver
wonderen (de Roo, 1952).
De vochtvoorziening van het roggegewas op deze oude bouwland-zand
grond staat, ondanks het behoorlijke humusgehalte van de zwarte boven
grond en het vrij diepe en enigszins humeuze boswortelprofiel, nog duidelijk
merkbaar onder invloed van de verdeling van de neerslag over het cultuur
jaar. Een grote oogstzekerheid kan dan ook aan deze esgrond niet toege
schreven worden.
Summary

Based on records made over 20 years of the rye yields from an experimental
field, laid out on so-called good old arable land soil in the Province of Drenthe,
an attempt is made to form a more concrete conception of the cropping relia
bility of the type of soil concerned with the aid of data on rainfall recorded
at a nearby rainfall recording station (fig. 1). The soil is a moderately moi
sture retaining black old arable sand soil overlying a forest soil (compare
Edelman, 1950). The case in question is one where, considering the low level
of the watertable, a crop must rely on the moisture retained in the soil above
the watertable.
The yields of grain per ha over the various years fluctuate considerably
(fig. 2). Fig. 1 shows the propitious effect of a precipitation well distributed
over the seasons, particularly during the six summer months. The moisture
retaining capacity of this type of soil is therefore, in spite of the application
of much litter manure for many ages, not adequate to be sure of satisfactory
crops.
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9. ENKELE BODEMKUNDIGE
ASPECTEN VAN HET VEENGEBIED
IN HET LAND VAN VOLLENHOVE
Some pedological aspects of the peat area in the Land van Vollenhove
dooi:I by

Ir J. C. F. M. Haans
1. INLEIDING

Het deel van Overijssel gelegen benoorden het Zwarte Water en het Meppeler Diep wordt Land van Vollenhove genoemd (fig. 1). Behalve de hogere
zand- en keileemgronden bij Vollenhove, Steenwijk en Steenwijkerwold is
het een laag gelegen gebied, dat bestaat uit veengronden of klei-op-veengronden en dat voor een deel zeer nat en moerassig is. Dit is vooral een ge
volg van de vervening, die hier op grote schaal heeft plaats gehad, waardoor
het natuurlijke landschap geheel vernield is. Waar verveend is, zijn trekga
ten ontstaan, die soms tot grotere of kleinere plassen zijn samengevloeid.
Deze plassen met de in verschillende stadia van verlanding verkerende trek
gaten verlenen het landschap zijn moerassig aspect.
Slechts een klein gedeelte van het gebied is niet verveend; men treft er dus
nog de oorspronkelijke profielopbouw aan. Dit is het geval bij een brede
strook langs de voormalige Zuiderzeedijk, langs de Linde en langs het ZwarFig. 1.
Situatiekaart. / Locality map.
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te Water en het Meppeler Diep. Bijna overal elders is het veen voor turfbereiding vergraven. Veel land is nadien weer tot cultuurland aangemaakt.
Als nl. de verlanding na de vervening ver genoeg gevorderd is, kan men van
de uitgeveende percelen hooiland maken, soms ook weiland.
Sommige delen van het uitgeveende gebied zijn omlcaad en na verlaging
van de grondwaterstand ontgonnen, waardoor hoogwaardig cultuurland
ontstaan is. In de toekomst zullen nog grote delen van het gebied ingepol
derd worden.
Van dit uit landschappelijk oogpunt wisselende en vaak aantrekkelijke ge
bied zullen enkele bodemkundige aspecten besproken worden, naar aanlei
ding van een in dit gebied uitgevoerd bodemkundig onderzoek. Over de
bodemgesteldheid van een gedeelte ervan, nl. het onvergraven veenland
noordelijk van Blokzijl, werd reeds een uitvoerige studie gepubliceerd door
Veenenbos (1950), van wiens gegevens in het volgende ook gebruik is ge
maakt.
2. VEENVORMING EN VERSPREIDING DER VEENSOORTEN

Het veenpakket in het Land van Vollenhove rust op laagterras, dat als dekzand ontwikkeld is. Bij de voormalige Zuiderzeedijk ligt dit op 3 à 4 m be
neden maaiveld, oostwaarts in de richting van Steenwijkerwold en Steenwijk komt het hoger. Het veenpakket wordt in die richting dus dunner tot
het tegen de hogere gronden van Steenwijkerwold en Steenwijk uitwigt. De
keileem, die in de hogere gronden aan de oppervlakte komt, treffen we niet
onder het veen aan. Op het veen ligt vanaf de Zuiderzeedijk een dunne klei
laag, die in oostelijke richting snel uitwigt (fig. 2).
De daling van de zandondergrond in westelijke richting vertoont in werke
lijkheid verschillende onregelmatigheden; er komen ruggen en dalen in
voor. Vele ruggen zijn door veen overdekt en aan het oog onttrokken, soms
zijn ze echter zo hoog, dat ze niet door het veen overgroeid zijn, zodat ze als
pleistocene opduikingen er bovenuit steken.
De veengroei in dit gebied begon in het Boreaal (Veenenbos, 1950) bij
een veel lagere zeespiegelstand dan thans. Met de stijging van de grondwa
terspiegel gedurende het Atlanticum hield de veengroei gelijke tred, zodat
een dik veenpakket gevormd kon worden.
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rj Peat

tVVVVV Keileem
Boulder clay

Fig. 2.
Doorsnede van Blokzijl (W) naar Steenwijkerwold (O).
Cross-section from Blokzijl (W) to Steenwijkerwold (E).
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The location of the different kinds of peat in the Land van Vollenhove (partly after Veenenbos, 1950).

De omstandigheden tijdens de vorming van het veenpakket waren van
dien aard, dat niet overal hetzelfde veen tot ontwikkeling kwam. De van
de hogere gronden in het oosten komende stroompjes, die door het veen
gebied een weg zochten naar het westen, beïnvloedden de veengroei in de
nabijheid van hun loop. Hoewel ze vrijwel geen slib afvoerden, waren de
groeiomstandigheden voor het veen door de grotere voedselrijkdom van het
water hier gunstiger, zodat er zich mesotrooph en ook eutrooph veen kon
vormen. Verder van de riviertjes af ontstond oligotrooph veen, veenmosveen,
dat voor zijn voedselvoorziening alleen op het regenwater was aangewezen.
In fig. 3 is de verspreiding van de veensoorten, zoals hier geschetst, zeer glo
baal aangegeven. Het zeggeveen of rietzeggeveen bevindt zich in brede
stroken of banen langs de rivierlopen ; het veenmosveen ligt er, min of meer
in de vorm van eilanden, tussen in. Het onderste gedeelte van de profielen in
de veenmosveengebieden bestaat meestal uit zeggeveen. In de beginperiode
van de groei van het veen was het millieu hier dus voedselrijker.
De belangrijkste rivierlopen, die de groei van het veen beïnvloed hebben,
zijn op het kaartje aangegeven. In het noorden is het de Linde. Wat zuide
lijker ligt een geheel verland rivierloopje, dat van de hogere gronden bij
Steenwijkerwold in de richting van Blokzijl liep. Gedeeltelijk is de bedding
ervan opgevuld met veenslik. De vroegere Steenwijker A is westelijk van
Steenwijk tot Steenwijker Diep gekanaliseerd. Nabij Blokzijl kwam deze
met het eerstgenoemde veenstroompje samen. In het zuiden tenslotte is het
Meppeler Diep belangrijk geweest.
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Al voordat het veen tot ontwikkeling kwam, voerden deze riviertje- water
af, waarbij geulen in de pleistocene zandondergrond werden uitgeschuurd.
Met de groei van het veen gingen de stroompjes omhoog.
Nabij het Giethoornse Meer is een gebied aangegeven, waar veenslik voor
komt. Hieronder zal op de verbreiding van dit materiaal op deze plaats nog
nader worden ingegaan.
De veengroei ging door tot in het begin van onze jaartelling, waarna een
omstreeks 300 n. Chr. inzettende sterke transgressie van de zee een einde er
aan maakte (Veenenbos, 1950). Dicht bij de Zuiderzeedijk werd ten gevolge
hiervan het veen met een kleilaag bedekt. Deze laag wigt enkele kilometers
landinwaarts snel op het veen uit. Wellicht ging verder landinwaarts achter
Giethoorn en Wanneperveen de veengroei nog langer door, hetgeen echter,
nu hier vrijwel alles verveend is, moeilijk meer is na te gaan.
3. DE BODEMGESTELDHEID VAN EEN NIET VERVEEND GEBIED

Als voorbeeld van de bodemgesteldheid van een niet verveend gebied is
hierbij een vereenvoudigd bodemkaartje van het gebied zuidoost van Blok
zijl en van de omgeving van het Giethoornse Meer weergegeven (fig. 4).
Het kleidek wigt vanaf de dijk in oostelijke richting uit. Behalve dat het
in die richting dunner wordt, is het ook anders geaard. Dicht bij de dijk is
het dek tot 1 m dik, zavelig en sterk gelaagd met zuivere zandlaagjes. Verder
naar het oosten ontbreken de zandlaagjes langzamerhand, de klei is zwaar
der, heeft een iets knippig karakter, maar is nog grijs van kleur. Nog verder
weg verliest de klei zijn knippig karakter, wordt humeus tot venig en bruin
en bruinzwart van kleur. Het dek is dan niet meer dan 15 à 25 cm dik. Dit
verloop is geleidelijk; op het kaartje is het tot twee legendapunten samenge
vat. Langs de dijk komen op dit kleipakket nog overslagdekken voor.
Het veenpakket onder het kleidek bestaat in dit gebied naast zeggeveen en
veenmosveen uit veenslik.
Een indruk van het verloop van de pleistocene zandondergrond geeft de
dwarsdoorsnede in fig. 5. De algemene tendenz is hoe verder westelijk, hoe
dieper de ligging t.o.v. N.A.P. Ongeveer in het midden van het profiel be
vindt zich een vrij diepe insnijding in de zandondergrond, welke geul door
een riviertje is uitgeslepen, voordat het veen ging groeien, terwijl de plei
stocene opduiking westelijk ervan als een rivierduin van deze stroom be
schouwd moet worden.
Op fig. 3 is deze rivierloop aangegeven, die is ontstaan uit de samenvloei
ing van een bij Blokzijl uit noordelijke richting komende stroom met de
Steenwijker A. Samen lopen ze in zuidoostelijke richting om later naar het
westen af te buigen. Met de groei van het veen is deze rivier mee omhoog
gegaan, waardoor zij dus op de duur oevers van veen kreeg. Later heeft de
stroom zich verlegd en voerde voortaan van Blokzijl direct in westelijke
richting zijn water af, terwijl de vroegere, meer zuidelijk gaande loop,
een dode arm werd. Op de duur werd deze met veenslik opgevuld. Op het
bodemkaartje komt het zuidelijk deel van deze verlande stroom duidelijk als
een slurfvormige figuur uit. Het veenslik is slap amorph, zwart materiaal,
dat uit verpulverd en verslagen veen gevormd is en meer of minder sterk
vermengd kan zijn met anorganische bestanddelen (Veenenbos beschrijft in
zijn meergenoemde studie hetzelfde materiaal onder de naam bagger. Veen
slik leek ons een meer geschikte naam er voor).
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Fig. 4.
Vereenvoudigde bodemkaart van.
de omgeving van het Giethoornse
Meer.
Simplified soil map of the environments
of Lake Giethoorn.
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Merkwaardig is nu, dat noordelijk en noordoostelijk van genoemde stroom
in de richting van het Giethoornse Meer het veenslik nog een grote uitbrei
ding heeft. Dit moet verklaard worden door aan te nemen, dat de rivierarm
zich hier verwijd heeft door afslag van de noordelijke en noordoostelijke
oevers onder invloed van overheersende winden uit tegengestelde richting.
Het afgeslagen veenmateriaal werd in het water verpulverd en bezonk als
veenslik, waarmee in eerste instantie de dode rivierarm werd opgevuld. Het
proces zette zich voort. Onder verwijding van de rivierarm werd steeds meer
veen van de noordelijke en noordoostelijke oevers afgeslagen, dat door on
derstroming in het water aan de tegenoverliggende kant bezonk. Deze ver
wijding heeft zich, op de duur steeds groter wordend, in genoemde richting
verplaatst onder opvulling van de vrijkomende ruimte met veenslik. Uit
eindelijk resulteerde hieruit een plas, het Giethoornse Meer. Uit het bodem
kaartje blijkt, dat de noordelijke en oostelijke oevers ervan uit veenmosveen
of zeggeveen, dat hier en daar verveend is, bestaan; de tegenoverliggende
oevers bestaan uit veenslik. Ook de dwarsdoorsnede (fig. 5) laat dit zien.
Hieruit blijkt tevens, dat niet al het vaste veen weggeslagen is; het veenslik
rust vaak op autochthoon zeggeveen.
Het bovenste deel van het veenslikprofiel bestaat meestal uit jong verlandingsmateriaal (een dicht net van wortelresten, vooral van riet) of is er sterk
mee vermengd. Blijkbaar droeg dus in laatste instantie een rijke vegetatie
hier ook tot de verlanding bij.
Over een grote oppervlakte zijn de veenslikprofielen bedekt met een kleilaagje, waaruit afgeleid mag worden, dat het geschetste proces van afslag en
opvulling zich in hoofdzaak voor de afzetting van het kleidek afspeelde, hoe
wel het natuurlijk ook daarna nog wel doorging.
Terwijl de overige plassen in het Land van Vollenhove vrijwel alle de
naam „wijde" dragen (Bovenwijde, Beulakerwijde), heeft deze plas een
„meer" naam. De wijde's zijn alle van veel jonger datum. Ze zijn nl. ont
staan in de periode, dat op grote schaal verveend werd en wel door samen
vloeiing en verdere verwijding van door turfwinning gevormde trekgaten.
Het veenslik was voor vervening kennelijk geheel ongeschikt, want waar
het veenslik begint, heeft men niet meer verveend.
4. VERVENINGSTECHNIEK

Bij de vervening van het gebied is de techniek van natte vervening toege
past, die baggerturf oplevert. Wat na de vervening overblijft is een landschap
van trekgaten en zetwallen. De trekgaten zijn de waterplassen, waaruit het
veen weggehaald is. De vorm ervan is rechthoekig. Bij een breedte van 10 à
15 m tot 30 à 40 m, kan de lengte meerdere honderden meters bedragen. De
zetwallen (ribben of legakkers) zijn de smalle strookjes land, die tussen de
trekgaten overblijven. De breedte ervan bedraagt 1 m tot 5 à 6 m. Ze zijn
even lang als de trekgaten. Op fig. 6 is schematisch weergegeven hoe men
zich het ontstaan van een dergelijke zetwal moet denken.
Wanneer het veenprofiel bedekt is met een kleilaagje, moet dit opzij gezet
worden, terwijl ook het bovenste deel van het veen voor turfbereiding onge
schikt is, omdat het teveel is veraard. Ongeveer de eerste halve meter van het
profiel, de zetgrond, wordt dan ook weggehaald, voordat met de eigenlijke
turfwinning begonnen wordt, en gedeponeerd in de sloten, die het te verve
nen perceel begrenzen. Men begint met de vervening in het midden van het
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Pleistocene zandondergrond / Subsoil of pleistocene sand
Voor turfbereiding ongeschikte bovengrond / Topsoil unfit for making lumps of peat
Zetgrond J Soil of the strips
Veen / Peat
Kragge / Floating mat of vegetation
Water / Water

Fig. 6.
Schematische voorstelling van het ontstaan van een trekgat met zetwallen.
Schematic representation of peat exploitation resulting in open water (trekgat) and small strips of the
original land surface (zetwal), usedfor drying the lumps of peat {turf).

perceel in een strook ter breedte van enige meters. Naarmate de vervening in
volgende jaren voortschrijdt, werkt men naar de kanten toe en worden de
sloten geheel met zetgrond opgevuld. Het veen wordt met schop of baggerbeugel uit het water gehaald, in de mengbak met water gekneed en vertrapt,
daarna gespreid op het land. Wanneer het veen wat ingedroogd is, wordt
het in moten gesneden en daarna verder gedroogd. Soms wordt het veen tot
op het zand weggehaald; zeer dikwijls heeft men ook een laag laten zitten,
hetzij omdat het minder geschikt was voor turfbereiding, hetzij omdat het te
moeilijk was het veen weg te halen, b.v. door het voorkomen van stobben.
Als het perceel geheel verveend is, kunnen de oorspronkelijke sloten, die
dan geheel met zetgrond opgevuld zijn, als zetakker voor het spreiden en
drogen van de turf gebruikt worden. Om uitzakken van de zetwallen te voor
komen, laat men er een strook vast veen, bij wijze van „steunbeer",
tegenaan zitten. De zetgrond, die niet meer nodig is voor het maken van de
zetwallen, wordt vaak in het water geworpen (zie fig. 6, a t/m c).
Dit is één wijze van het ontstaan van zetwallen. Waar een uitgeveend ge
bied grenst aan vast veenland, blijkt vaak, dat de zetwallen in het verlengde
van de perceelssloten op het vaste veenland liggen, hetgeen bewijst, dat de
zetwallen op de bovenomschreven manier ontstonden. De bovenste 1,5 à 2
m van het profiel in een zetwal bestaan dan uit menggrond (veraard veen
met meer of minder klei) ; daaronder treft men autochthoon veen aan.
Men is ook wel aldus te werk gegaan, dat midden in een te vervenen per
ceel een strook ter breedte van de toekomstige zetwal uitgeveend werd,
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Fig. 7.
Luchtfoto van de omgeving van Belt. A. Zandgronden; B. Kraggelanden ; C. Beulaker
Wijde.
Aerial photograph of the environments of Belt. A. Sand soils; B. Area where the peat has been excavated,
the open water being filled with floating mats of vegetation (rhizomes etc. of waterplants) ; C. Lake
Beulaker Wijde.
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Fig. 8.
Luchtfoto van de omgeving van Kalenberg. Het regelmatige patroon van de vervening is
zeer duidelijk zichtbaar. A. Onverveend land (oude veenstroom) ; B. Verveend veenmosveengebied in een ver stadium van verlanding; C. Kragge-hooiland; D. Verveend zeggeveengebied, minder ver verland dan B; E. De Hooge Weg (oude dijk); F. Wiel (dijkdoor
braak); G. Zandopduikingen; H. Dorp Kalenberg; K. Recent verveend land, open trek
gaten.
Aerial photograph of the environments of Kalenberg. The regular pattern of the peat exploitation is
clearly visible. A. Not-excavated land (silty peat along a rivulet in the peat area); B. Excavated
sphagnum-peat area, the former open water nearly completely filled with floating mats of vegetation
(„quaking bog"); C. Floating mats of vegetation in use for hay-making; there is still a great deal of
open water; D. Excavated sedge-peat area; the filling is not so far advanced as in B.; E. An old
embankment; F. Lake, formed by a breach of the dyke; G. Outcrops of pleistocene sandfrom the subsoil;
H. The village of Kalenberg; K. Recently excavated peat, much open water.

waarna daaropvolgend van de kanten van het perceel naar het midden toe
gewerkt werd, waarbij de vrijgekomen zetgrond in de in het eerste jaar uitgeveende sleuf geworpen werd.
Daarnaast is er ook, hoewel slechts weinig voorkomend en vooral bij de
recentere verveningen, land verveend waar men als legveld smalle stroken
autochthoon veen heeft laten zitten. Men treft daar het ongestoorde veenprofiel nog aan, eventueel bedekt met een kleilaagje. De oorspronkelijke bo
vengrond van het verveende land ligt dan op de bodem van het trekgat.
5. VERLANDING

De trekgaten gaan na verloop van tijd verlanden, aan welk proces ver
schillende elkaar opvolgende plantengezelschappen deelnemen. In het be
ginstadium zijn het allerlei ondergedoken en drijvende waterplanten (vooral
Krabbescheer valt onder deze laatste erg op), die de overhand hebben, later
treden o.a. lisdodde en riet zeer op de voorgrond. Het zijn vooral de wortels
van de laatste planten, die de kragge vormen. De kragge is een dooreenge
vlochten massa van wortels en wortelresten vlak onder de oppervlakte van
het water, die naarmate de verlanding verder voortschrijdt dikker en steviger
wordt. Onder de kragge bevindt zich een doorwortelde zeer waterige bagger,
afkomstig van planten die vóór de kraggevorming in het trekgat groeiden,
verder van verslagen veen, zetgrond, enz. De kragge drijft als het ware op
d i t w a t e r ( f i g .6 , d ) .
In het beginstadium van de kraggevorming, als er nog water op de kragge
staat, groeit er meestal welig riet. Men kan er dan juist op lopen. Op de duur
wordt de kragge dikker en steviger en komt „droog" te staan. De rietgroei
gaat dan achteruit en langzamerhand degenereert het riet helemaal. Een
armelijker vegetatie kan dan gaan overwegen, waarin Sphagnum soorten
met dopheide en struikheide voorkomen, verder grassen als pijpestrootje e.d.
Vaak ook gaan opgaande bomen en struiken, zoals els, berk, wilg en gagel op
deze steviger kragge groeien. Overigens schijnt het verloop van het verlandingsproces met de bodemtoestand verband te houden, o.a. met de diepte
ligging van de zandondergrond en vooral met de aard van het veen, dat
oorspronkelijk aanwezig was. Zo maakt de verlandingsvegetatie in oor
spronkelijke veenmosveengebieden met zanddiepten van 2,5 à 3,5 m een veel
armelijker indruk dan die in oorspronkelijke zeggeveengebieden. Ook in de
rietgroei komt dit tot uiting. Het riet is economisch belangrijk. Het wordt
gesneden om als dakbedekkingsmateriaal gebruikt te worden. Het voor dit
doel beste riet komt uit oorspronkelijke veenmosveengebieden, waar het ste
vig en taai is, niet breekt bij buigen en verder dun, recht en egaal van dikte
is. Riet van minder goede kwaliteit is zachter en brozer, dikker van stengel en
niet zo mooi recht. Nu schijnt riet uit oorspronkelijke zeggeveengebieden in
het algemeen van wat mindere kwaliteit te zijn, wat dan waarschijnlijk aan
de iets rijkere standplaats moet toegeschreven worden.
Een oude kragge kan een aanzienlijke dikte bereiken. Er komen kraggen
voor tot een meter dikte. Vaak zijn ze door wortels in de ondergrond veran
kerd. Wanneer dit niet het geval is, gaat de kragge bij het rijzen van de wa
terspiegel mee omhoog. De vast verankerde kraggen lopen dan onder water,
hetgeen vroeger geregeld voorkwam. Sinds een boezembemaling tot stand is
gebracht (door de oprichting van het gemaal Stroink in 1918), heeft het wa
ter een vast peil en behoort dit tot het verleden. De verlanding verloopt nu
7
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veel sneller dan voordien, toen door de periodiek hoge grondwaterstanden
en overstromingen de kraggevorming geremd werd.
6. VERLOOP VAN DE VERVENINGEN

Omtrent de geschiedenis van de vervening is bekend, dat deze al in de mid
deleeuwen is begonnen. Het hoogtepunt ervan valt in de 17e, 18e en 19e
eeuw. Aanvankelijk heeft men vrij „wild" verveend, d.w.z. dat men weinig
systematisch is te werk gegaan, zonder voldoende voorzorgsmaatregelen te
treffen om afslag van land te voorkomen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat er
- door samenvloeiing van trekgaten - plassen ontstonden, die zich door
stormen en overstromingen nog meer konden vergroten, zoals het Belter- en
het Beulakerwijde. Later zijn er reglementen gekomen voor de vervening,
die bepaalde breedten van trekgaten en zetwallen voorschreven.
Uit het patroon van het huidige landschap is na te gaan, dat men met de
vervening in het zuiden van het gebied begonnen is, in de omgeving van
Giethoorn en Wanneperveen en oostelijk van de keileemgronden van Vollenhove, in een veenmosveengebied. Kennelijk was dit veen voor de turfbereiding het meest geschikt. Fig. 7 geeft een beeld van een deel van dit gebied.
Onvergraven veenland komt hier, behalve op enkele plaatsen waar het
pleistocene zand ondiep ligt, zoals bij het dorp Belt en langs de hogere zand
gronden van Vollenhove, niet voor. Wat er aan land op de foto te zien is, is
grotendeels kraggeland. Het gebied is dus, blijkens het verre verlandingsstadium, lang geleden verveend. Het regelmatige patroon van zetwallen en trek
gaten, dat op de andere luchtfoto's voorkomt, ontbreekt hier. Het gebied is
kriskras doorsneden door vaarten, terwijl verschillende grotere en kleinere
plassen voorkomen. Dit alles wijst op een zeer onregelmatige, „wilde" ver
vening.
Het veenmosveengebied zuidelijk van Ossenzijl is eveneens reeds langere
tijd geleden verveend, want de trekgaten bevinden zich merendeels in een
vergevorderd stadium van verlanding (fig. 8). De smalle strook onvergraven
veenland, die ongeveer in het midden dwars over de foto loopt, geeft de plaats
aan waar een veenstroompje gelopen heeft. Het veen was hier voor turfbereiding ongeschikt. Noordelijk hiervan ligt het veenmosveengebied. Het is ver
verland en gedeeltelijk met bos begroeid. Duidelijk is hier echter het patroon
van zetwallen en trekgaten nog te herkennen. De zetwallen zijn zeer smal,
enkele meters, de trekgaten 10 à 20 m breed. Alles wijst hier op een meer
systematische vervening, dan bij het eerst besproken gebied het geval was.
Zuidelijk van genoemde strook vast veenland ligt zeggeveen. Ook hier is re
gelmatig verveend. De verlanding is echter in het algemeen minder ver ge
vorderd, wat echter op de foto niet erg duidelijk tot uiting komt.
Fig. 9 geeft een beeld van een recenter verveend gebied. De verlanding is
hier veel minder ver gevorderd; veel trekgaten hebben nog bijna open water.
Opvallend is ook, dat zowel de trekgaten als de zetwallen hier veel breder
zijn dan in het hiervoor besproken veenmosveengebied. In het algemeen
komen in de zeggeveengebieden de breedste trekgaten voor en ze zijn ook het
minst ver verland, omdat men hier met de vervening het laatst begonnen is.
7. LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK NA DE VERVENING

Wanneer de verlanding van een trekgat ver gevorderd en de kragge vol
doende stevig geworden is, kan deze tot hooiland worden aangemaakt. Daar92
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Fig. 9.
Luchtfoto van de omgeving van Wetering. Betrekkelijk recent verveend zeggeveengebied
met weinig verlande brede trekgaten. A. Zetwallen; B. Weinig verlande trekgaten; C. Aan
gevaren land; D. Wetering; E. Giethoornse Meer; F. Veenpolder; G. Veenpolder in ont
ginning.
Aerial photograph of the environments of Wetering. Rather recently excavated sedge-peat area, the
broad canals being only slightly filled with floating mats of vegetation. A. Strips of original peat land,
left behind for drying lumps of peat; B. Canals out of which the peat has been dug, slightly filled with
mats of vegetation; C. Land artificially formed by filling canals with mats of vegetation procured from
elsewhere; D. Mean canal; E. Lake Giethoorn; F. Peat-polder, artificially drained; G. Peat-polder
under construction.

Fig. 10,
Kraggehooiland bij Belt.
Floating mats of vegetation in use for hay-making near Belt.

Fig. 11.
Brede, als hooiland gebruikte zetwal bij Wetering. Links een nog bijna
open trekgat.
Strip of original peat land, left behind for drying the lumps of peat, now in use for
hay-making. To the left a nearly open canal.

toe wordt de kragge, wanneer de ruige begroeiing eraf gehaald is, bedekt met
een dunne laag bagger, die uit een door de kragge gemaakte sloot wordt ge
haald. Hierin wordt gras gezaaid. Het aldus verkregen cultuurland kan al
leen als hooiland gebruikt worden, aangezien de oppervlakte te week en te
slap is om vee te dragen. Door de lage en natte ligging is het bovendien hooi
land van inferieure kwaliteit (fig. 10). De zetwallen ziet men als kleine ver
hogingen door dit hooiland lopen.
In het op fig. 9 afgebeelde gebied, waar de zetwallen zeer breed zijn, wor
den deze eveneens als hooiland of als weide voor jongvee gebruikt (fig. 11).
Verschillende trekgaten zijn tot weiland aangemaakt door de kragge met
van elders aangevoerd materiaal te verstevigen. Dit materiaal bestond uit
zetgrond, die bij vervening van een perceel vrijkwam, uit baggermateriaal
van tochten en vaarten, enz. Er werd dan daarvan zoveel op de kragge ge
bracht, dat deze voldoende draagkracht kreeg om als weiland dienst te doen.
Hiertoe moesten soms aanzienlijke hoeveelheden materiaal van elders aan
gevoerd worden. Op fig. 9 komen achter de bebouwing langs het kanaal
Wetering een aantal van deze percelen voor.
Een techniek van land aanmaken, die in de vorige eeuw nog wel werd toe
gepast en die door Staring (1846) en Hoefer (1914) beschreven wordt, is het
kragge- of heveslepen. Dit werd speciaal in Giethoorn gedaan. De zandonder
grond ligt hier in het algemeen ondiep, op 1 à 2 m, hetgeen een vereiste was.
Wanneer men een stuk land met ondiepe zandondergrond verveend had en
het ontstane trekgat tot land wilde aanmaken, werden elders van kraggeland
repen kragge losgesneden. Deze werden op zij gekanteld, waarbij ze bleven
drijven. Met punters werden deze repen nu naar het trekgat gevaren, dat
men wilde aanmaken, waar ze weer rechtop kwamen te staan. Reep werd zo
naast reep gezet, totdat het hele trekgat dicht was. Aldus was het mogelijk,
zoals Staring zegt, dat binnen een half dozijn jaren op dezelfde plaats vee
werd geweid, turf gebaggerd, vis gevangen en weer vee geweid. Fig. 12, 13 en
14 geven een beeld van het losmaken en verslepen van deze repen kragge.
Tegenwoordig gebruikt men die nog wel voor het opzetten van kanten van
vaarten en dergelijke.
Sinds de boezembemaling tot stand gekomen is, is er in de omgeving van
Giethoorn veel land tot weiland aangemaakt. Zoals hiervoor reeds vermeld,
ligt de pleistocene zandondergrond hier ondiep (1 à 1,5 m). Daardoor is het
mogelijk zand uit de slootbodems op de kragge te brengen, hetgeen in het
verder westelijk gelegen gebied met een veel diepere ligging van de zandon
dergrond zeer moeilijk uitvoerbaar is. Wanneer de kragge voldoende stevig
en dik is, kan door de bedekking ervan met een laag zand redelijk weiland
verkregen worden. De zandbedekking geeft een voldoende stevige zode, de
kragge kan misschien nog wat zakken, maar komt dan direct op de zandon
dergrond te rusten.
8. MODERNE ONTGINNINGSMETHODEN

Voor het meer westelijke gelegen gebied met een diepere ligging van de zand
ondergrond is met deze ontginningsmethode niets te bereiken. Zonder dieper
ingrijpende maatregelen is hier slechts een armelijke landbouw mogelijk,
aangezien het grootste deel van het cultuurland kragge-hooiland is. Boven
dien staat ook de ontoegankelijkheid van het gebied een goede ontwikkeling
in de weg.
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Deze dieper ingrijpende maatregelen zijn gevonden in de ontginning na
partiële inpoldering. Hierbij worden stukken land van de orde van grootte
van 500 à 1000 ha omkaad, waarna er het peil verlaagd wordt. De kragge
gaat hierdoor sterk zakken, terwijl de zetwallen als ruggen blijven staan.
Naast het aanleggen van een ontwateringsstelsel, bestaat de ontginning voor
al in het spitten en egaliseren van dit terrein. Na een exploitatie van enkele
jaren, tijdens welke de gronden kunnen bijzakken, volgt nog een heregalisa
tie en een bezanding. Door de bezanding krijgt de bouwvoor gunstiger
physische eigenschappen. Onder de bezande bouwvoor bestaat het profiel
uit veraard venig materiaal van de zetwallen en uit verteerd kraggemateriaal
en bagger. Dieper volgt vaak nog onvergraven veen. De gronden, die op deze
manier verkregen worden, zijn van goede kwaliteit. Ze kunnen ook als
bouwland geëxploiteerd worden, terwijl er ook voor tuinbouw mogelijkhe
den zijn.
Reeds enkele duizenden hectaren werden op deze manier ontgonnen en
ook in de toekomst zullen nog grote gebieden op een dergelijke wijze ver
beterd worden.
Summary

The peat in a large part of the Land van Vollenhove, in the North-Western
corner of the province of Overijssel, has been excavated. The consequence
has been that a very swampy area was left behind with many pools.
The peat layer overlies a slightly undulating coversand. In the utmost
West this sand is at 3 to 4 metres below the surface. Further eastward it gra
dually wedges out against the higher lying soils. The peat was formed from
the Boreal onward until the beginning of the Christian era. Along the small
rivers mesotrophic and eutrophic peat was formed with oligotrophic mosspeat in between. The principal river courses are set out in fig.1 and 3.
By a transgression of the sea about 300 A.D. a clay layer was deposited on
the peat in the West of this region, putting a stop to the growth of peat.
The soil conditions of a not excavated peat area are discussed on the basis
of fig. 4. The clay cap wedges out from the dyke eastward and at the same
time it becomes heavier.
Due to erosion of the river banks in the peat area the „Giethoornse meer"
(Giethoorn lake) was formed subsequently filled up with peaty detritus.
As a result of the excavation of peat an area has been formed with pits from
where the peat has been removed and strips on which the turves were dried.
A vegetation develops in the pits and in the long run they were filled up by
it again. These filled up pits were originally used for meadows intended for
haymaking. The area is now gradually reconditioned according to modern
methods.
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Fig. 12, 13 en 14.
Het lossnijden en verslepen van kragge.
Loosening and dragging floating

mats of vegetation.

10. STANDEN VAN HET LANDIJS IN NEDERLAND
Extention of the ice skeet in the Netherlands
door jby

G. C. Maarleveld
Het is een algemeen bekend feit, dat ons land gedurende de derde ijstijd ten
dele met een ijskap bedekt is geweest. Over de vraag in hoeverre het ijsfront
aan schommelingen onderhevig was, weet men echter veel minder met ze
kerheid; uit recente tijden zijn deze schommelingen uit de Arctis bekend en
Gripp (1951) en Todtmann (1952) publiceerden onlangs kaartjes, die geen
twijfel overlaten omtrent de vraag of ook het ijsfront in de laatste ijstijd be
wegelijk was en zich parallel terugtrok. Door de hogere ouderdom is de oor
spronkelijke vorm van onze stuwwallen echter niet gemakkelijk te herkennen.
Keilhack (1915) meende hier toch zonder aarzeling een vijftal standen van
het landijs te kunnen onderscheiden. Genoemde schrijver wees als de oudste
heuveJrij de stuwwallen van het Gooi, Utrecht, Nijmegen en Montferland
aan. Het ijs zou daarbij een min of meer gesloten front gehad hebben en
eerst de genoemde meest westelijk gelegen reeks van heuvels gevormd heb
ben. Keilhack veronderstelde, dat hierna de heuvels van de westelijke Veluwe gevormd waren en dat de meest oostelijke heuvels van ons land het
jongste waren. Briquet (1908), Huffiiagel (1915), Tesch (1927) en Hol (1936)
hebben echter duidelijk gemaakt, dat het ijs hier geen gesloten, doch een ge
lobd front bezat. Deze kennis houdt dus tevens o.a. in, dat niet de stuwwallen
van de provincie Utrecht ouder moeten zijn dan die van de westelijke Veluwe, doch dat beide gezien moeten worden als evenwijdig aan de ijslob ge
vormde heuvelreeksen. De voorstelling van de standen van het landijs, zoals
die door Keilhack was beschreven, kwam dus te vervallen.
We waren zo gelukkig de stuwwallen van Nederland nader te kunnen be
studeren en bij de afsluiting van de veldwerkzaamheden kwam de vraag bij
ons op, of we door dit werk iets naders omtrent eventuele schommelingen
van het ijs, gezien in het licht van de theorie van het gelobde ijsfront, te
weten waren gekomen. Alvorens hier verder op in te gaan, willen we eerst
beschrijven wat onder stuwwallen verstaan is en daarna iets mededelen over
het materiaal en de ligging van deze heuvels.
Enige jaren geleden hebben Crommelin en Maarleveld (1949) uiteenge
zet, waarom van Wageningse zijde de stuwwallen van de Veluwe in een
onderzoek waren betrokken. Ten eerste werd het feit genoemd, dat reeds
lang voor dit landschap belangstelling bestaat, vooral na het naar voren ko
men van nieuwe denkbeelden omtrent de vorming van de bovenste lagen.
Ten tweede — en dit is zeker niet minder belangrijk — moest rekening gehou
den worden met het karteren van de stuwwalgronden ten behoeve van de
bosbouw. Reeds bij de kartering van de bosgronden nabij Epe bleek, dat de
gronden met een bepaalde korrelgrootte in stroken liggen en dat de richting
van deze stroken evenwijdig aan de strekking van de gestuwde lagen is. Weet
men nu de strekking vooraf, dan kan men de raaien, waarlangs geboord
moet worden, loodrecht op de strekkingsrichting trekken, waarbij de afstand
tussen de raaien aanzienlijk groter mag zijn dan die tussen de boorpunten
langs de raai.
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Reeds enige malen is in het bovenstaande het woord stuwwal genoemd
en een omschrijving van dit begrip is zeker op zijn plaats. Onder een stuw
wal wordt hier een gebied verstaan, waarvan het materiaal door de ijsdruk
ten dele in verticale richting verplaatst is. Een gestuwd gebied zal dus vol
gens deze definitie hogere delen bezitten dan hetzelfde gebied in ongestuwde
toestand. Hierbij is het dus onverschillig, waaruit het materiaal bestaat en
we willen, voor ons verder met de ligging van de stuwwallen bezig te houden,
zeer kort iets over dit gestuwde materiaal vermelden. We kunnen 3 groepen
onderscheiden :
a. Volgens de algemene opvatting bestaan de stuwwallen hoofdzakelijk uit
leem, zand, grind en stenen van de Rijn, meestal met een geringe hoe
veelheid Maas-materiaal vermengd (Edelman, 1933). Ten westen van de
lijnen Westerhaar-Almelo-Haaksbergen vinden we dit materiaal vrij
regelmatig, waarbij in westelijke richting het aantal Maas-componenten
minstens bij de grovere bestanddelen toeneemt (Maarleveld, 1952a).
b. Ten oosten van de lijn Putten-Arnhem-Elten vinden we op verschillen
de plekken tussen de onder a genoemde sedimenten oostelijke grinden
(Maarleveld, 1952). Men kan hierbij opmerken, dat, naarmate men meer
in oostelijke richting komt, deze oostelijke afzettingen talrijker worden.
Ten oosten van de onder a genoemde lijn Westerhaar-Almelo-Haaks
bergen komt alleen oostelijk materiaal voor en van de hand van Dr Crommelin zal binnenkort een artikel over dit sediment verschijnen. Rijn- en
Maas-materiaal ontbreekt hier dus.
c. Het onder a en b genoemde materiaal is van fluviatiele oorsprong. In de
stuwwallen komt hier en daar ook materiaal voor, dat door het smelt
water van het landijs is afgezet. Deze fluvioglaciale sedimenten werden
nabij de Hollandse Rading en Rijssen gevonden en ook het zuidoostelijke
deel van Montferland (tussen Zeddam en 's Heerenberg) bestaat hieruit.
Over de noordelijke bestanddelen van laatstgenoemd gebied werd in een
excursieverslag door Huffnagel (1913) reeds gesproken. Nabij Zeddam
werd door ons tussen gestuwde zandlagen zelfs glaciale leem opgemerkt.
Lorié (1887) was voor zover ons bekend de eerste in Nederland, die me
tingen van gestuwde lagen gepubliceerd heeft. In 1938 werd op een fraai
kaartje door Tesch de strekking van de gestuwde lagen schematisch aange
geven. Crommelin en Maarleveld (1949) hebben naar aanleiding van een
paar honderd metingen een schematisch beeld van de strekking voor de
zuidelijke Veluwe kunnen ontwerpen en mede van de gegevens van deze
kaart werd in diverse publicaties gebruik gemaakt. Verschillende schrijvers
hebben nadien de strekkingslijnen van de Nederlandse stuwwallen schema
tisch aangegeven (Brouwer, 1950; Edelman, 1950; Hol, 1951; Pannekoek,
1951). Wat de Veluwe betreft, heeft vooral het noordelijkst gelegen deel de
belangstelling van geologen gehad. Lorié geeft in 1887 reeds een meting van
gestuwde lagen. Molengraaff (1951) concludeerde uit het beeld van de ge
stoorde leemlagen een toenmalige ijsbeweging in westelijke richting. De
Waard (1952) verrichtte nadien in deze omgeving nog enige metingen en
bepaalde een druk van het ijs uit zuidoostelijke richting. Over het oostelijke
deel van Overijssel zijn belangrijke gegevens te vinden in het artikel van
Burck (1950). De Jong (1952) gaf ons tenslotte een beeld van de gestuwde
lagen van de Archemerberg.
Na enige jaren veldwerk is het thans mogelijk een groot aantal waarne96
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mingen aan de reeds bekende toe te voegen (fig. 1). Helaas is het aantal
gegevens van oostelijk Overijssel gering en wij hopen zeer - dit geldt ook
voor de andere delen van ons land -, dat deze gegevens nog eens aangevuld
kunnen worden. Ongetwijfeld zal mettertijd een juister beeld ontstaan.
In fig. 2 zijn de strekkingen schematisch aangegeven. Uit het kaartbeeld
blijkt, dat de strekking veelal evenwijdig loopt met de lengte van de stuwwal,
evenals Carlé (1938) bij de Würmglaciale stuwwallen heeft gevonden. Een
opvallende afwijking van deze regel vinden we bij het Montferland, Lutten
berg en Rijssen, waarop later nog wordt ingegaan.
Van bijzonder belang zijn wel de ombuigingen van een heuvelrug. Crommelin en Maarleveld (1949) konden het hierdoor aannemelijk maken, dat
0.a. de stuwwal van Oud-Reemst jonger is dan die van Ede. Eerstgenoemde
wal ligt ten noorden van Ede (fig. 2) om de laatstgenoemde heen en het ligt
voor de hand om hieruit de conclusie te trekken, dat bij de vorming van de
wal van Oud-Reemst de rug van Ede reeds aanwezig was en als een buffer
gefungeerd heeft. Thans is het echter mogelijk om ook op andere plaatsen
enige conclusies omtrent de ouderdom van de stuwwallen ten opzichte van
elkaar te trekken. Hierbij wegen echter morphologische argumenten zwaar,
zodat de onderscheiding van oudere en jongere stuwwallen op de kaart (fig.
2) beschouwd dient te worden als het resultaat van een geomorphologischtectonisch onderzoek.
De stuwwallen zullen we thans in 4 groepen bespreken.
1. DE STUWWALLEN VAN HET GOOI EN DE PROVINCIE UTRECHT

Deze stuwwalreeksen zijn, op enkele kleine geïsoleerd liggende plekken na,
de meest westelijk gelegen stuwwallen. Volgens de Geologische Kaart is het
hogere gebied van Huizen tot de Hollandse Rading een ononderbroken
stuwwal. Een aantal geïsoleerd liggende heuvels bevindt zich tussen Hilver
sum en Soest. Verder vormt de stuwwal vanaf Amersfoort, met een onder
breking bij Darthuizen, een belangrijk element van het Utrechtse landschap.
Het beeld van de stuwwallen van het Gooi wijkt op fig. 2 enigermate van
het bekende beeld af, daar in plaats van een enkele stuwwal in het Gooi,
evenals op de kaart van Keilhack (1915), er twee op zijn ingetekend. Dit ver
eist een nadere verklaring.
Bij de bezoekers van het Gooise landschap is het reeds lang bekend, dat de
zeer grote zandgroeve van de Nederlandse Spoorwegen nabij de Crailosche
Brug, noordelijk van Hilversum, vrijwel uitsluitend horizontaal liggende
zanden te zien geeft (het zuidelijk deel bezit over een korte afstand een zwak
ke storing x). Groeven in andere delen van het Gooi tonen veelal een fraai
beeld van stuwing en bovendien een sterke afwisseling van grind-, zand-, en
leemlagen. Deze verschillen waren dan ook de aanleiding tot een uitspraak
van Edelman en Oosting (1941) over het fluvioglaciale karakter van de se
dimenten nabij de Crailosche Brug. In 1945 lag in de heide tussen de Crai
losche Brug en het St. Janskerkhof een tankgracht (zie foto 26 bij De Waard,
1947). Op een al zeer gemakkelijke wijze waren we hierdoor in staat, om de
grens tussen de gestuwde en ongestuwde pakketten op een plek zeer nauw
keurig vast te stellen. De grens van deze ongestuwde lagen blijkt over het al
gemeen daar te liggen, waar in het landschap een steiler deel begint. Het
x) De Heer C. J. Louwerens, phys. geogr. cand., was zo vriendelijk mij hierop opmerk
zaam te maker).
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ongestuwd terrein helt hier naar het westen met een verval van 10 m over
een afstand van ongeveer 2 km. Het hoogste deel, waar de horizontaal lig
gende lagen voorkomen, ligt ongeveer 12,5 m + N.A.P. en dit zijn feiten, die
het denkbeeld van Enkelaar (1948) over de aanwezigheid van ongestuwd
Hoogterras voor ons onaannemelijk maken. We willen op deze plaats hier
niet verder op ingaan, doch hopen spoedig in een artikel over de fluviogla
ciale afzettingen van Nederland er nader op terug te komen. De grenzen in
het overige deel van dit gebied verschillen weinig van die van de Geologische
Kaart, zodat we dit verder kunnen laten rusten.
Beschouwen we de strekking van de gestuwde lagen van dit gebied op
fig. 2 nader, dan vallen enige punten in het oog. Zo ten eerste de afwijking
van de strekking tussen Huizen en Laren. Verder zien we, dat bij de twee
geïsoleerd liggende stuwwallen ten westen van Baarn de strekking van het
noordelijke deel van de heuvels loodrecht staat op die van het zuidelijke
deel. Ook de strekkingslijnen van de stuwwal van Soesterberg (tussen Den
Dolder en Amersfoort) liggen loodrecht op die van de rug van Austerlitz.
Enige afwijkingen van het algemene beeld merken we verder bij de stuwwal
van Amerongen ten noorden van genoemde plaats op en tevens ten zuiden
van Veenendaal. Bij de Emmikhuizerberg treffen we tenslotte een scherpe
ombuiging van de strekkingslijnen aan.
2. DE STUWWALLEN VAN GARDEREN, OUD-REEMST EN EDE

De stuwwal van Garderen is ten noorden van deze plaats zeer breed. Ten
zuiden ervan vermindert de breedte zeer snel en uit de strekking van de lagen
blijkt, dat we hier met een andere stuwwal te doen hebben dan die, waar het
dorp Garderen op ligt. In zuidelijke richting gaande ontmoeten we de stuw
wal van Oud-Reemst (door Hol (1948) stuwwal van Mossel genoemd), die
dezelfde breedte bezit als die bij Kootwijk. We zien dan ook de ruggen bij
Kootwijk en bij Oud-Reemst als één grote stuwwal. De onderbreking van de
wal ten oosten van Otterlo wordt volgens Crommelin en Maarleveld (1949)
veroorzaakt door een overrijding van de wal van Oud-Reemst door die van
de oostelijke Veluwe. Tussen Ede en Barneveld valt de reeds genoemde om
buiging van de strekkingslijnen van de stuwwal van Oud-Reemst om die van
de wal van Ede op. Enige belangrijke verschillen tussen de grens van de
stuwwallen op de Geologische Kaart en die op fig. 2 mogen niet onvermeld
blijven. Zo is op onze kaart ten noorden van Putten de stuwwal aanzienlijk
breder en ten oosten van Garderen smaller. De stuwwal bij Kootwijk zullen
we tevergeefs op de Geologische Kaart zoeken. Briquet (1908) veronderstelde
hier een stuwwal en ook Tesch (1938) heeft dit volgens fig. 6 van zijn publi
catie vermoed. Gestuwde afzettingen komen nabij Kootwijk slechts op en
kele plekken nabij de oppervlakte voor en na veel graafwerk was het mogelijk
er sporen van te vinden. Een aanzienlijke verandering heeft verder het
kaartbeeld van de zuidelijke Veluwe ondergaan. Hierover is reeds uitvoerig
geschreven (Crommelin en Maarleveld, 1949; Maarleveld, 1953), zodat we
kunnen volstaan naar deze publicaties te verwijzen.
3. DE STUWWALLEN VAN DE OOSTELIJKE VELUWE, ARNHEM
NIJMEGEN EN HET MONTFERLAND

Het noordelijk deel van de grote stuwwal van de oostelijke Veluwe is van
de rest van deze wal door een laagte gescheiden. Boerman (1915) noemde
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deze laagte het Tongerense dal. We menen door de uitzonderlijk grote breed
te er goed aan te doen hier het woord dal niet te gebruiken, temeer daar op
de Veluwe onder dalen geheel andere landschapsvormen verstaan worden.
We willen het vlakke, lage gebied de Laagte van Weina noemen. Het ge
noemde noordelijke deel is bekend als de Woldberg en vooral de hier voor
komende gestuwde leemlagen (nabij Hattem) hebben bij de geologen van
wege het fraaie stuwingsbeeld bekendheid verkregen. Opvallend is de uit
zonderlijk grote breedte van de gehele wal; de grootste breedte wordt zui
delijk van Apeldoorn bereikt. De strekkingslijnen liggen ongeveer evenwijdig
aan de stuwwal en bij het zuidelijke deel merken we een zwakke ombuiging
op. De stuwwal van Arnhem staat vrijwel loodrecht op die van de oostelijke
Veluwe en er is hier dus, wat de strekking betreft, een scherpe grens tussen
beide stuwwallen. Over een deel van de stuwwal van Nijmegen werd enige
jaren geleden geschreven (Crommelin en Maarleveld, 1949a). We zien bij
deze heuvelrug zeer duidelijk hoe om het tongbekken van Groesbeek de
strekkingslijnen zich buigen.
Het Montferland is een merkwaardig gebied. Zo bezitten hier de lagen
van het westelijke deel een strekking, welke niet evenwijdig aan de heuvelrug
verloopt. Uit de bepaling van de strekking is gebleken, dat de door Moerman
(1928) gesignaleerde ijzerkuilen in de strekking liggen. Al buitengewoon
fraai is de kaart van de ijzerkuilen van het Montferland door Van Heek
(1952). Ook hier bleek, dat de kuilen in de richting van de strekking zijn te
vervolgen. Huffiiagel vermeldde met medewerking van Tesch in 1913, dat in
het gebied tussen Zeddam en 's Heerenberg het grind noordelijke bestand
delen bevat. Naar aanleiding van de resultaten van verrichte grindtellingen
noemen wij dit materiaal fluvioglaciaal. We kunnen vanwege de stuwing in
de afzetting geen kames zien (Huffiiagel, 1913) en onderstrepen de opvatting
van de samensteller van de Geologische Kaart.
4. DE STUWWALLEN VAN OVERIJSSEL EN DE GRAAFSCHAP

Helaas was het niet mogelijk om bij alle op fig. 2 als stuwwallen ingeteken
de gebieden waarnemingen te verrichten. Dit komt in hoofdzaak door het
ontbreken van goede ontsluitingen. De grenzen van verschillende stuwwal
len zijn dan ook naar aanleiding van bet reliëf en de gegevens van de Geo
logische Kaart getrokken. In het westen van Overijssel ligt een belangrijke
stuwwallenreeks. De noordelijkste stuwwal is de Bestmerberg. In zuidelijke
richting gaande volgt hierna de Lemelerberg, waarover de Jong (1952) een
publicatie het licht deed zien. Nog zuidelijker volgt de Hellendoornseberg
en de Holterberg, waarbij zich het merkwaardige feit voordoet, dat een
deel van deze rug zo breed is. Dit zeer brede gedeelte blijkt morpholo
gisch in twee delen te scheiden te zijn. Het op fig. 2 als het jongste stuk van
deze wal aangegeven deel ligt tegen het oostelijke gedeelte aan en de grens
tussen beide is getrokken, waar het vlakke, hoge gebied van het westelijke
deel van de wal overgaat in de vrij steile westhelling van het oostelijke ge
deelte van deze rug. In de vrij lage ruggen Daarle—Wierden zijn maar en
kele groeven en het is slechts in twee gevallen gelukt hier de stuwing te
meten. Nabij Rijssen en bij Luttenberg bleek de strekking niet evenwijdig
aan de heuvels te zijn, hetgeen reeds eerder bij het Montferland vermeld is.
In oostelijk Overijssel was het bij de stuwwal van Ootmarsum mogelijk om
verschillende metingen te verrichten. Merkwaardig is, dat in het zuidelijk
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deel van deze wal de strekking niet evenwijdig aan de rug is (zie ook Burck,
1950).
In de Graafschap liggen de Lochemerberg en de Neederberg. Bij de
Lochemerberg konden enige metingen verricht worden; bij de Neederberg
(zie ook Tesch, 1931) helaas slechts één, zodat aanvullend onderzoek ge
wenst is.
De lezer zal misschien de hoogten tussen Eibergen en Aalten missen. Dit
gebied wordt echter met opzet niet behandeld, daar vrijwel nooit stuwing
werd geconstateerd. Onlangs wees de Vries (1952) hier nog eens op, terwijl
voordien Faber (1942) de stuwing in twijfel trok. Bezien we de hoogten ten
noorden van Aalten en vergelijken we die met die ten zuiden en noordoosten
van deze plaats, dan blijkt er geen reden te zijn om aan te nemen, dat de la
gen van de rug van Aalten door het ijs omhoog gebracht zijn. Ook zijn de
plekken, waar volgens de Geologische Kaart Mioceen nabij de oppervlakte
komt, noordelijk van Aalten niet hoger gelegen dan oostelijk van deze plaats.
Er dient mede in dit verband wel de aandacht gevestigd te worden op het
feit, dat morphologisch goed ontwikkelde stuwwallen doorgaans tevens dui
delijke stuwingsverschijnselen bezitten. Bij zwak ontwikkelde ruggen is op
veel plaatsen ook weinig van de stuwing te merken. Het blijft mogelijk, dat
bij de rug Aalten-Eibergen de stuwing zo gering is, dat de verschijnselen
ervan in de groeven niet opgemerkt worden. Hier staat echter tegenover,
dat zwakke stuwingsverschijnselen - zoals in het noorden van ons land waargenomen worden, zonder dat aan stuwwallen gedacht wordt.
Daar het de bedoeling is de vraag te behandelen in hoeverre de stuwwallen
in ouderdom van elkaar verschillen, is in het bovenstaande beknopt over de
wallen zelf geschreven. Reeds is enige malen de ombuiging van een stuwwal
om een andere vermeld. We kunnen hieruit dan ook dikwijls belangrijke
conclusies betreffende de ouderdom trekken. Zo hebben we reeds gezien,
dat uit het beeld van de strekking volgt, dat de stuwwal van Oud-Reemst
jonger is dan die van Ede. De stuwwal van Oud-Reemst is nabij Kootwijk in
noordelijke richting te volgen en ligt om die van Garderen (zie de grote
breedte van de wal op fig. 2). Het is al zeer verleidelijk om aan te nemen, dat
de wal van Garderen en die van Ede door eenzelfde ijslob gevormd zijn. Bij
een latere uitbreiding van het landijs zou een lob zich in oostelijke richting
een weg gebaand kunnen hebben, waarbij de stuwwal van Garderen-Ede
doorbroken werd, en de wal van Oud-Reemst gevormd hebben.
Halverwege Ede-Barneveld ligt een kleine heuvel naast het westelijke
einde van de stuwwal van Oud-Reemst. In westelijke richting gaande, ont
moeten we de Emmikhuizerberg en de heuvels van Veenendaal. Ook heb
ben we ten noorden van Amerongen en ten zuiden van Veenendaal storingen
in het gewone beeld van de strekking bij de stuwwal van Amerongen en bij
het zuidelijke deel van de stuwwal van Austerlitz opgemerkt. Onwillekeurig
ziet men verband tussen de vormingen van de stuwwal van Oud-Reemst en
de geïsoleerd liggende heuvels in de Gelderse Vallei. Een kleine ijslob zal nog
juist voldoende kracht gehad hebben om deze wallen te vormen, zonder
echter de reeds gevormde wal van Amerongen te kunnen doorbreken.
Nabij Amersfoort zien we een opvallende ombuiging van de strekkingslijnen naar het oosten. Uit de ligging van de gestuwde lagen valt op te maken,
dat de heuvelrug tussen Den Dolder en Amersfoort (de stuwwal van Soesterberg) door een andere ijslob gevormd is dan die van Austerlitz. Nemen we
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aan, dat de stuwwallen van Amerongen en Austerlitz - evenals die van Ede tot de oudste wallen rond de Gelderse Vallei behoren, dan is die van Soesterberg dus jonger. We zouden trouwens, indien de wal van Soesterberg reeds
bestond voor de vorming van de wal van Austerlitz, nabij de stad Amersfoort
door de druk van de grote lob - die het gehele zuidelijke deel van de Gelderse
Vallei gevuld moet hebben - een meer noord-zuid gerichte strekking mogen
verwachten. Ook krijgt men uit de vorm van de wallen wel de indruk, dat door de ijsdruk uit noordelijke richting - een wal tegen de reeds aanwezige
heuvelrug van Austerlitz gelegd is. Misschien is de stuwwal van Soestdijk
eerst met die van Austerlitz verbonden geweest en heeft bij de latere uitbrei
ding van het landijs een vooruitschuivende lob de verbinding doorbroken en
de reeds meergenoemde rug van Soesterberg gevormd.
De twee stuwwallen ten westen van Baarn hebben beide een noordelijk
deel, dat blijkens de strekking jonger moet zijn dan het zuidelijke deel.
De ruggen van het Gooi kunnen ook niet gelijktijdig gevormd zijn, want
de noordelijkst gelegen rug (Huizen-Laren) ligt voor die van HilversumHollandse Rading en is dus jonger dan de laatstgenoemde rug, terwijl boven
dien de rug Huizen-Laren nog een jonger deel bezit.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat zowel bij het westelijke deel als bij het
oostelijke deel van de Gelderse Vallei minstens één jongere uitbreiding van
het ijs geweest is en we kunnen hier aan schommelingen van het ijs denken.
Bij de eerste en tevens krachtigste uitbreiding van het ijs zullen de stuwwal
len van Garderen, Ede, Amerongen, Austerlitz, Soest en Hilversum-Hollandse Rading gevormd kunnen zijn. Een latere uitbreiding zal dan, indien
deze gedachtengang juist is, verantwoordelijk zijn voor de vorming van de
stuwwallen van Oud-Reemst, Emmikhuizerberg, Soesterberg en HuizenLaren.
Bezien we thans de stuwwallen van de oostelijke Veluwe, Arnhem, Nij
megen en Montferland nader. Uit de ombuiging van de strekkingslij nen bij
de stuwwal van de oostelijke Veluwe om die van de wal van Arnhem volgt,
dat de stuwwal van Arnhem ouder is dan die van de oostelijke Veluwe
(Crommelin en Maarleveld, 1949). Burck (1950) meent, dat de stuwwal van
de oostelijke Veluwe gelijktijdig met die van Arnhem in een andere vorm
dan thans bekend aanwezig was en dat de oostelijke Veluwe wal gezien moet
worden als het resultaat van twee stuwingen. Hieruit zou dan ook de grote
breedte te verklaren zijn. Hetzelfde hebben we hierboven reeds nabij Putten
gezien. Ook hier is de grote breedte door twee opeenvolgende stuwingen te
verklaren.
Reeds Briquet (1908) - en hierover is nadien weinig verschil van mening
geweest - beschreef de stuwwallen van Arnhem, Nijmegen en het westelijke
deel van het Montferland als één grote wal, die later sterk verbrokkeld is.
We hebben geen aanwijzingen gevonden, die er op wijzen dat ook gelijktijdig
het oostelijk deel van het Montferland gestuwd is (zie ook Hol, 1948). Dit
deel bestaat, zoals in het begin reeds vermeld is, uit fluvioglaciaal materiaal
en we achten het mogelijk, dat dit sediment afgezet is door het water van de
ijslob, die westelijk van het Montferland lag. Merkwaardig is de strekking
van de gestuwde afzettingen van het Montferland. Bij de heuvelruggen van
Arnhem en Nijmegen zien we, dat de strekking evenwijdig aan de rug ligt,
doch bij het Montferland is dit niet het geval. Het is dan ook mogelijk dat
ten tijde van de vorming van de grote oostelijke Veluwe stuwwal het Mont
ferland opnieuw aan de ijsdruk blootgestaan heeft en de strekking hierdoor
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veranderd is. Misschien strekte het westelijk deel van het Montferland zich
eerst wat meer noordelijk uit en is bij de latere uitbreiding van het landijs
dit deel wat naar het zuiden gedrukt, waarbij gelijktijdig het aanwezige
fluvioglaciaal opgeperst kan zijn.
Morphologisch interessant is vooral het noordelijk deel van de oostelijke
Veluwe stuwwal. Zo zien we dat tussen Apeldoorn en Epe de stuwwal ge
leidelijk lager wordt, evenals dit bijvoorbeeld het geval is bij de stuwwal van
Garderen ten noorden van Putten. Het is als ware het een geleidelijke over
gang naar het grondmorenegebied. Bij de oostelijke Veluwe stuwwal doet
zich echter het merkwaardige feit voor, dat de wal ten noorden van de lijn
Epe-Nunspeet plotseling rijst (de Woldberg). Dit hoge deel heeft de vorm
van een afzonderlijke wal en we kunnen deze hoogte dan ook niet anders ver
klaren dan te zijn ontstaan door de druk uit noordelijke richting van een
jongere ijslob. Indien dit juist is, is dit deel van de wal dus eerst uit oostelijke
richting gestuwd en daarna uit het noorden. We merken hier dus, wat de tijd
betreft, bij de stuwwallen van de oostelijke Veluwe drie verschillende stuwin
gen op. De oudste stuwwal is die van Arnhem, daarna volgt de vorming van de
ons thans bekende oostelijke Veluwe stuwwal zuidelijk van Epe en nog later
heeft de vorming van de Woldberg plaatsgevonden.
Er werd reeds op gewezen, dat bij de stuwwallen rond de Gelderse Vallei
minstens één oudere en één jongere groep te onderscheiden zijn. Ook hier is
de oudste ijslob het meest vooruitgedrongen. Nadien zijn o.m. de wallen van
Oud-Reemst en Huizen-Laren gevormd. Bij de laatstgenoemde wal wezen
we bovendien op een nog jonger deel (halverwege Huizen-Laren) en er zijn
tevens aanwijzingen, dat het noordelijk deel van de stuwwal van Baarn ook
jonger is dan de wal van Huizen-Laren en Soesterberg. Ook hier zien we
dus evenals bij de stuwwal van de oostelijke Veluwe 3 groepen van na elkaar
gevormde stuwwallen.
Bij de stuwwallen van Overijssel en de Graafschap is het ons helaas niet
gelukt een duidelijk beeld van na elkaar gevormde wallen te verkrijgen. Zo is
het niet zeker, of de geïsoleerd liggende plekken tussen Hellendoorn en Daarle
gevormd zijn tijdens het eerste opdringen van ijslobben en nadien overreden
zijn of dat ze tijdens een jongere uitbreiding zijn ontstaan. Brouwer (1950)
werpt in het artikel, waarin hij op een duidelijke wijze de glaciale landschapsvormen van Nederland beschrijft, de vraag op of niet de verbrokkeling van
de stuwwallen van de Achterhoek te wijten is aan het feit, dat deze wallen
na de oorspronkelijke vorming nog eens door een ijsmassa bedekt is geweest.
Dit ijs zou, evenals Boissevain (1946) en Crommelin en Maarleveld (1949)
veronderstelden, een westwaartse bewegingsrichting gehad hebben. Burck
(1950) merkte op, dat hierover geen zekerheid bestaat en bezien we thans
fig. 2, dan wijst noch de strekking van de Lemelerberg, Holterberg, noch die
van de ruggen Daarle-Wierden op een overrijding door een ijsstroom uit
oostelijke richting. Burck (1950) meent, dat een ijslob vanuit het Vechtdal
nabij Zwolle in zuidelijke richting omboog en de stuwwal van de oostelijke
Veluwe daarbij de tegenwoordige gedaante gaf. Het is mogelijk, dat laatst
genoemde stuwwal ten noorden van Loenen zijn vorm hieraan ten dele te
danken heeft en misschien is het reeds eerdergenoemde westelijke deel van
de stuwwal van Holten toen ook gevormd. Blijkens de strekking en de geïso
leerd liggende stuwwallen kan echter wel een ijsstroom zich ten zuiden van
Holten in westelijke richting bewogen hebben en het is mogelijk, dat het
zuidelijke deel van de stuwwal van de oostelijke Veluwe hierdoor gevormd is.
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Weinig gegevens zijn aanwezig van het overige deel van Overijssel, met
uitzondering van de stuwwal van Ootmarsum. De genoemde heuvelreeks
van Ootmarsum is door het werk van Burck (1950) vrij goed bekend. De
stuwwal van Oldenzaal zal volgens Hol (1948) uit oostelijke of noordooste
lijke richting gestuwd zijn. Richter, Schneider en Wäger (1950) menen, dat
de strekking vrijwel oost-west is en zien in de stuwwallen van Oldenzaal
(noordelijk deel) en Ootmarsum de westelijkst gelegen wallen van het Reh
burger stadium (Woldstedt, 1950). Ook de smalle rug Westerhaar-Balderhaar moet dan hiertoe behoren en misschien ook de heuvel van Den Ham
en de Bestmerberg. Ten zuiden van Oldenzaal werd evenwijdig aan de rug
een ongeveer noord-zuidelijke strekking gevonden (zie ook Faber, 1942), zo
dat misschien de rug van Oldenzaal uit een ouder en een jonger deel bestaat,
waarbij het noordelijke deel dan het jongste zal zijn. Hoe dit ook zij, het is
thans nog niet mogelijk een duidelijk beeld van het Rehburger stadium te
verkrijgen, al zijn er aanwijzingen - zie b.v. de ligging van de rug Balderhaar-Westerhaar, die de kom van Vriezenveen vrijwel afsnoert -, dat een
deel van de stuwwallen, die tot het Rehburger stadium behoren, jonger is
dan de stuwwallen van het Amersfoortse stadium1.
Brouwer (1950) heeft aannemelijk gemaakt, dat het landijs een tijd tot
stilstand kwam bij een lijn, die men trekken kan over Texel, Wieringen,
Gaasterland, Steenwijk naar Gramsbergen. Dit stadium noemt Brouwer het
Drents stadium. Dit is ouder dan het Amersfoortse en het Rehburger sta
dium. De meest westelijk gelegen stuwwallen rekent Woldstedt (1950) tot
genoemd Amersfoortse stadium. De oudste stuwwallen (phase a van fig. 2)
behoren hiertoe. De vorming van de stuwwallen van phase b op fig. 2 zal
jonger zijn, terwijl tot de jongste vorming de wallen van phase c gerekend
moeten worden.
We zijn ons ervan bewust, dat nog zeer veel onzeker is, doch niettegen
staande dit bezwaar hebben wij gemeend er goed aan te doen deze gedachten
over de standen van het landijs samen te vatten. Aanvullende waarnemingen
zullen ons zeker nader tot de oplossing van deze problemen brengen.
Summary

At the ice-pushed ridges in the Netherlands a number of measurements were
taken of the slopes and strikes (fig. 1). From the data recorded, linked up
with a geomorphological investigation, the age of the pushed ridges was more
closely gone into.
All ice-thrusted deposits are of Riss-glacial (3rd glaciation) origin and
have been formed by glacier-lobes. By the pressure exercised by these lobes
on the under lying soil, the pushed ridges were formed.
The oldest extension of the ice sheet has proved to be the most vigorous
one. The pushed ridges of phase a (fig. 2) have therefore the most westward
location.
The ice sheet expanded once more later on, giving rise to the formation
of the pushed ridges of phase b. Those of phase c belong to the youngest
formation (fig. 2).
1)

Hiertoe behoren de meest westelijk gelegen stuwwallenreeks van het Neder-Rijngebied
en Nederland.
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11. DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN DE
ZUIDELIJKE VELUWE
The geological history of the Southern Veluwe
door I by

G. C. Maarleveld
In 1951 werden de resultaten van de jongere geologische onderzoekingen
betreffende het zuidelijke deel van de Veluwe summier gepubliceerd (Maar
leveld, 1951a). Nadien zijn in enkele tijdschriften artikelen over het ontstaan
van dit deel van ons land verschenen, welke hierbij in het reeds genoemde
overzicht worden ingelast.
De grind-, zand- en leempakketten (Hoogterras) van de Veluwe zijn afgezet
in de tijd vóór het landijs van de Risstijd 1 dit landschap bereikte. De basis
van dit Hoogterras ligt ongeveer op 30 m-N.A.P. (Steenhuis, 1951). Deze
afzetting bestaat overwegend uit bruine zanden, doch op de zuidelijke Ve
luwe zijn ook witte zanden geconstateerd. Het grind uit de witte zanden
blijkt een andere samenstelling te bezitten dan dat uit de bruine zanden. De
grovere bestanddelen van de bruine zanden bestaan geheel uit materiaal van
onze zuidelijke rivieren, Rijn en Maas. De witte zanden bevatten daarente
gen grinden, welke door het water van de Midden-Duitse rivieren (Ems,
Wezer, Elbe) en het smeltwater van het landijs uit de ondergrond van
Noordwest-Duitsland zijn opgenomen. Het grind van dit zand bevat dan
ook bestanddelen uit de Kaolienzanden, enige glaciale grindjes en verder
materiaal van de Midden-Duitse rivieren. Dit grind behoort tot het grindtype Hellendoorn (Maarleveld, 1952).
Bij de grovere grinden van de bruine zanden kunnen 2 gezelschappen on
derscheiden worden. Zo vindt men ten westen van de lijn, welke van OudReemst in zuidelijke richting naar de Spoorbrug over de Rijn (westelijk van
Arnhem) getrokken kan worden, bij de rolstenen van 20-30 mm meer nietgerolde vuurstenen dan in het gebied oostelijk van deze lijn. Er komen in dit
westelijk deel gemiddeld 5 % niet-gerolde vuurstenen voor en in het overige
Door v. d. Vlerk en Florschütz (1950) Drenthien genoemd en in Noord-Duitsland be
kend als Saale-tijd.
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deel gemiddeld nog geen 1 %. Ook het kwartspercentage toont een belangrijk
verschil. In het gebied met gemiddeld 5 % niet-gerolde vuurstenen bedraagt
het gemiddeld 41 %. Het oostelijk gelegen gebied heeft een gemiddelde van
51 %. De verschillen houden verband met de hoeveelheid aanwezige Maas
bestanddelen. Het genoemde oostelijke gebied bevat weinig Maas-compo
nenten en het rolstenengezelschap wordt daarom Rijn (+ Maas) associatie
genoemd. Bij het westelijke deel is de Maasinvloed groter en we vinden hier
de Rijn-Maas associatie (Maarleveld, 1952a). Door verschillende schrijvers
(Brouwer, 1950; Faber, 1942; Oestreich, 1938) is het vermoeden geuit, dat
vóór de ijsbedekking een Maasarm, op de plaats waar thans de Gelderse
Vallei is, gelegen zal hebben. Het resultaat van het rolstenenonderzoek
steunt in belangrijke mate deze gedachten.
De hierboven genoemde gesteentedeeltjes zijn door de rivieren in de vorm
van een puinkegel afgezet. Stroomafwaarts vindt men bij een puinkegel een
afname van de grovere bestanddelen. Het gebied van de zuidelijke Veluwe
ligt tussen de stroomafwaarts gelegen noordelijke Veluwe, welke minder
grove bestanddelen bezit, en het stroomopwaarts gelegen grovere deel, zoals
het Rijk van Nijmegen.
Het voortbewegende landijs volgde eerst de laagst gelegen delen van het
terrein en zal van de door de rivieren gevormde dalen gebruik hebben ge
maakt. De vooruit kruipende ijsmassa's persten de dalwanden op, diepten
de dalen uit en het door deze werking verplaatste materiaal werd als wallen
om de ijslobben neergelegd. Door de grote kracht van het ijs werden de oor
spronkelijk vrijwel horizontaal liggende rivierafzettingen sterk gestoord en
worden daarom gestuwd Hoogterras genoemd (112 van de Geol. Kaart). In
de groeven valt dit stuwingsverschijnsel dikwijls goed waar te nemen en wel
i n het bijzonder als leemlaagjes gestuwd zijn (zie fig. 1).
Wil men de richting (strekking) der gestuwde lagen meten, dan is het
gewenst van deze leemlagen gebruik te maken. Men maakt voor dit doel in
een groeve twee loodrecht op elkaar staande wanden en bovendien een ho
rizontaal vlak. Bij gestuwde lagen is het zeer gemakkelijk in het horizontale
vlak de richting van de lagen met het kompas te bepalen. Deze waarnemin
gen zijn van belang om een inzicht te verkrijgen over de werking, die het
landijs op de ondergrond uitgeoefend heeft. Op de kaart (fig. 2) zijn de
strekkingslijnen schematisch aangegeven. Uit de ligging der lijnen blijkt, dat
een viertal stuwwallen op de zuidelijke Veluwe wordt aangetroffen en wel de
stuwwallen van Ede, Arnhem, Oud-Reemst en die van de oostelijke Veluwe.
Uit de ligging blijkt verder, dat deze wallen niet gelijktijdig gevormd kunnen
zijn. Het westelijke deel van de stuwwal van Oud-Reemst ligt om de stuw
wal van Ede en het zuidelijk deel van de stuwwal van de oostelijke Veluwe
ligt om die van Arnhem. Bovendien zijn er aanwijzingen, dat het oostelijke
deel van de stuwwal van Oud-Reemst door de grote stuwwal van de oostelij
ke Veluwe is overreden. Hieruit volgt, dat de wal van Oud-Reemst ouder
is dan die van de oostelijke Veluwe. De stuwwal van Oud-Reemst ligt, zoals
reeds werd opgemerkt, om die van Ede. Deze ombuiging van de stuwwal bij
het contact met de andere stuwwal zal ontstaan zijn door het reeds aanwezig
zijn van de ene wal bij de vorming van de andere. De stuwwal, in dit geval
de wal van Ede, fungeerde als een buffer bij de vorming van de wal van OudReemst. Dit geldt tevens voor de stuwwallen van Arnhem en van de ooste
lijke Veluwe. Ook de aanzienlijke hoogten nabij de ombuiging pleiten voor
deze opvatting. Hieruit volgt, dat de stuwwal van Ede ouder is dan die van
106

JTjg

J

Foto: Lab. voor Geologie, Wageningen

Gestuwd Praeglaciaal. De oorspronkelijk horizontaal gelaagde sedimenten zijn ten gevolge
van de ijsdruk schuin omhoog geperst.
Pushed Preglacial. The effect of the pressure of the ice-sheet is clearly visible in the ollique stratifica
tion of the originally horizontal layers.

Fig. 2.

Glaciaal-geologische kaart van de Zuid-Veluwe. / Glacial-geological map of the southern Veluœe.
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Oud-Reemst en dat de wal van Arnhem ouder is dan de oostelijke Veluwe
stuwwal. De aanzienlijke breedte van de stuwwal van de oostelijke Veluwe
doet vermoeden, dat deze wal 2 maal opgestuwd is (Burck, 1950). Hoe dit
ook zij, de verrichte veldwaarnemingen hebben duidelijk gemaakt, dat de
stuwwallen niet gelijktijdig kunnen zijn ontstaan en een grote beweeglijkheid
van het ijsfront moet wel aangenomen worden (Crommelin en Maarleveld,
1949). Met nadruk moet erop gewezen worden, dat voor de verklaring van
het niet gelijktijdig ontstaan van de stuwwallen niet een ijsbedekking gedu
rende verschillende ijstijden noodzakelijk is. Tot heden zijn hiervoor geen
aanwijzingen gevonden, zodat het gehele stuwingsverschijnsel in de Risstijd zal hebben plaats gehad. Ook de resultaten van het onderzoek van de
gesteenten van de grondmorene wijzen in deze richting.
Helaas is door de erosie dit spoor van de ijsbedekking vrijwel verdwenen
en men vindt er slechts hier en daar restanten van. Op de voor sterke erosie
gespaard gebleven plekken bereikt een dichte bestrooiing van noordelijke
stenen de 50 m hoogtelijn, hetgeen verband kan houden met het hoofdzake
lijk voorkomen van het transport van de grondmorene in de verlagingen van
de ijsvloer. Dit sluit echter het voorkomen van de grondmorene op hoger
gelegen plekken niet uit. Keileemresten worden b.v. op de hoogste plek van
de stuwwal van Oud-Reemst (nabij Lunteren) aangetroffen en ook op de
hoogste plekken van de wal van de oostelijke Veluwe (nabij Teriet) liggen
noordelijke stenen. De stuwwallen zijn bij de grootste uitbreiding van het
landijs mogelijk voor korte tijd geheel met ijs bedekt geweest.
Nu zien we bij een dwarsprofiel van de stuwwal twee vrij steile flanken en
een vlakker hooggelegen deel (fig. 3). Het is waarschijnlijk - het voorkomen
van resten van de grondmorene wijst in die richting -, dat dit vlakke, hoge
deel door de werking van het landijs is ontstaan. Het ijs zal bij de grootste
uitbreiding de rij toppen van de stuwwal glad geschaafd hebben (Maarle
veld, 1950).
Het door stuwwallen ingesloten gebied van de zuidelijke Veluwe werd
vroeger als een ongestuwd deel van de Rijn- en Maaspuinkegel beschouwd.
Bij onderzoek bleek deze afzetting inderdaad ongestuwd te zijn, maar er
werden tevens argumenten gevonden, waardoor de oude voorstelling toch
onaanvaardbaar bleek. Zo helt het gebied van het n.o. naar het z.w. Indien
dit gebied een deel was van de Rijn- en Maaspuinkegel zou een helling van
het z.o. naar het n.w. aannemelijk zijn. Bovendien ligt het hoogste punt van
deze afzetting ca 60 m boven N.A.P., hetgeen tientallen meters hoger is dan
bij een ongestoorde Rijn- en Maasafzetting kan verwacht worden. Ook werd
door metingen bepaald, dat de afwatering in zuidwestelijke richting heeft
plaatsgevonden. Al deze argumenten pleiten tegen de oude opvatting en voor
het beeld van een fluvioglaciale afzetting. Dit fluvioglaciale materiaal is hier
voor een groot deel afgezet door het smeltwater van de ijslob, welke in het
dal van de Gelderse IJssel lag. Het smeltwater zal zich eerst tussen het ijs en
de stuwwal verzameld hebben en zal daarna over de laagste plekken van de
wal zijn weg in westelijke richting gezocht hebben. Door de waterwerking
werden laagten (de glaciale dalen) in de stuwwal uitgeschuurd, waardoor
zoveel zuidelijk materiaal werd meegenomen, dat tussen het grind van het fluvioglaciaal van de zuidelijke Veluwe slechts weinig noordelijke stenen worden
aangetroffen. Door vermindering van de stroomsnelheid bezonk het materiaal
nabij de westelijke rand van de stuwwal en zo werd een grote filuvioglaciale
puinkegel (Sandr) gevormd, waarvan de top nabij Teriet is gelegen.
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Fig. 3.
Schematisch profiel door de stuwwal van de oostelijke Veluwe (zuidelijk deel).
Profile through the ice-pushed ridge of the eastern Veluwe {southern part).
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Hoewel na de Risstijd het landijs ons land niet meer bereikt heeft, was de
invloed van de hevige koude gedurende de laatste ijstijd 1 zeer sterk. Zo
hebben de op de Veluwe zo veelvuldig voorkomende droge dalen hun vorm
en voor een belangrijk deel hun ontstaan aan het klimaat van deze tijd te
danken. Bij deze dalen kunnen, wat hun vorm betreft, vier typen onderschei
den worden (Maarleveld, 1949). De eerste drie typen, de zwak ontwikkelde
erosiedalen, de sterker ontwikkelde erosiedalen en de zeer brede erosiedalen,
treffen we bij de stuwwallen aan. De indeling houdt verband met de graad
van ontwikkeling en zo bezit het eerstgenoemde type de zwakst ontwikkelde
dalvorm. Een dwarsdoorsnede van het dal vertoont slechts een flauwe in
zinking. De sterker ontwikkelde erosiedalen hebben een meer V- en U-vormige doorsnede, waarbij de dikwijls wat steilere oosthelling opvalt. De zeer
Meestal in ons land Würmtijd genoemd. Volgens de indeling van v. d. Vlerk en Florschütz (1950) Tubantien en door de Noord-Duitse geologen Weichsel-tijd genoemd.
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brede erosiedalen zijn, niettegenstaande hun breedte, kort en worden daar
om wel trechterdalen genoemd. Volgt men de dalen in het terrein, dan blij
ken ze meestal met het zwak ontwikkelde type te beginnen. Dalafwaarts gaat
dit type over in het sterker ontwikkelde erosiedal-type. Waar verscheidene
van deze dalen bij elkaar komen, is dikwijls het begin van een zeer breed,
trechtervormig dal.
Voor de openingen van de grote dalen liggen puinkegels. Het materiaal
van een puinkegel (het niveofluviatiel van Van der Hammen en Maarleveld,
1952), welke voor de opening van het dal van de Eerbeekse Beek is gelegen,
ligt boven continentale afzettingen uit de warme Eemtijd. Hieruit blijkt, dat
na deze Riss-Würm interglaciale tijd een belangrijke daluitspoeling en bodemafglijding heeft plaatsgevonden. Bovendien bleek het veen, dat op de
puinkegel ligt, niet ouder dan het Praeboreaal te zijn, zodat hier aangetoond
is, dat er een belangrijke dal-erosie gedurende de Würmtijd geweest is. Het
in de Risstijd gevormde glaciale dalsysteem moet dan ook in de Würmtijd
vervormd zijn tot een erosiedalsysteem. Reeds werd er op gewezen, dat de
stuwwal twee steile flanken en een hiertussen gelegen vlakker deel bezit. De
belangrijkste erosie valt nu bij de steile flanken waar te nemen en hier zijn
de grootste erosiedalen uitgeschuurd.
De oorzaak van de belangrijkste dalerosie was de hevige koude gedurende
het eerste deel van de Würmtijd (Van der Hammen, 1951). Het klimaat was
in deze tijd ongeveer gelijk aan dat van de tegenwoordige toendra's en door
de nog betrekkelijk hoge zeewaterstand en westelijke winden zal de neerslag
van sneeuw groot geweest zijn. De ondergrond was permanent bevroren en
verhinderde het naar beneden zakken van het water van de 's zomers ont
dooiende sneeuwmassa's. Het water moest, in tegenstelling tot warmere tij
den, langs de oppervlakte afvloeien, waardoor mede door de geringe vegeta
tie in die tijd een sterke erosie ontstond.
Merkwaardig is de ongelijkzijdigheid bij vele sterker ontwikkelde erosie
dalen en bij de droge dalen van het vlakke fluvioglaciale gebied van de zui
delijke Veluwe. Niet alleen hier doch in geheel westelijk Europa komt de on
gelijkzijdigheid bij de dalen in hoofdzaak voor bij de noord-zuid liggende
dalen en wel zo, dat de oostelijke dalwand steiler is dan de westelijke. Voor
deze asymmetrie worden de sneeuwrijke westelijke winden gedurende de
Würmtijd verantwoordelijk gesteld. Een dal, dat loodrecht op de windrich
ting is gelegen, zal bij een zekere breedte niet geheel met sneeuw worden
opgevuld; er ontstaat een eenzijdige opvulling, waarbij de sneeuw aan de
tegen de wind beschutte dalzijde accumuleert. Bij de dooi in het voorjaar
zal het sneeuwsmeltwater zich aan de voet van de sneeuwmassa verzamelen,
waardoor een aantasting van de sneeuwvrije dalwand zal plaatsvinden.Vooral bij de met sneeuw bedekte wand zal een sterkere solifluctie kunnen op
treden, waardoor de asymmetrie zeer wordt bevorderd. Een belangrijk ar
gument voor de veronderstelling dat voor deze vorm de koude omstandig
heden gedurende de Würmtijd verantwoordelijk gesteld moeten worden, is
het feit, dat slechts deze dalasymmetrie daar voorkomt waar kryoturbatie
algemeen is (Poser, 1947).
Evenals de hierboven beschreven sneeuwafzetting zal ook de loess in de
luwte bezonken zijn. Aan de oppervlakte komt op de Veluwe de loess voor
aan de zuidoostelijke helling van de oostelijke Veluwe stuwwal (de Veluwezoom). Achter deze vrij hoge en tamelijk steile wanden konden de door de
wind aangevoerde stofmassa's tot rust komen en sedimenteren (Vink, 1949).
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Doch niet alleen aan de oppervlakte, ook op enige diepte komt loess voor.
Zo is onder dekzand ten n.w. van Wageningen een loesslaagje gevonden, dat
in oostelijke richting meer nabij de oppervlakte komt. Bovendien werd op
enige diepte onder deze laag nog een loesslaag gevonden, welke in het lagere
deel van de Gelderse Vallei een dikte van meer dan 10 m bereikt en naar het
oosten tegen de stuwwal uitwigt (Buringh, 1951).
In de tijd dat de loess van de Veluwe-zoom werd afgezet, werden meer
nabij de oppervlakte grote hoeveelheden zanddeeltjes door de wind ver
plaatst. De in deze tijd ontstane zandpakketten zijn als oud-dekzand bekend
(Van der Hammen, 1951). Loess en oud-dekzand liggen ook in de droge
dalen, hetgeen erop wijst, dat deze door de wind gevormde afzettingen jon
ger zijn dan de dalvorming en dus in een later deel van de Würmtijd afgezet
zijn.
Zoals reeds boven werd vermeld, zal de dalvorming in het eerste deel van
de Würmtijd hebben plaats gevonden, hetgeen steunt op de uitkomsten van
een uitgebreid onderzoek van veenlaagjes (Van der Hammen, 1951). Deze
tijd noemt laatstgenoemde schrijver Pleniglaciaal A. De loess en het ouddekzand zijn volgens dezelfde onderzoeker in het Pleniglaciaal B afgezet. In
dit al zeer koude deel van de Würmtijd was de zeewaterstand aanzienlijk
lager dan in het Pleniglaciaal A en kwam ons land onder continentale in
vloed. De overheersende windrichting zal zeer waarschijnlijk anders geweest
zijn dan in het Pleniglaciaal A en de hoeveelheid neerslag van sneeuw was
daarbij minder. Dit had tot gevolg, dat de werking van het sneeuwwater in
kracht afnam en de windwerking ging overheersen (de tijd waarin loess en
oud-dekzand gevormd werd). Gedurende het laatste deel van de Würmtijd
(Laat-glaciaal genoemd) is het klimaat enige tijd zoveel minder koud ge
weest, dat uitgestrekte dennen- en berkenbossen in ons land voorkwamen.
We vonden herhaaldelijk boven oud-dekzand restanten hiervan in de vorm
van een houtskoollaagje (bekend als Usselo-laag). De zeespiegel was verder
in het laatste deel van het Laat-glaciaal tengevolge van de klimaatsverbete
ring gestegen en het klimaat was niet meer continentaal (Van der Hammen,
1951).
Na de tijd in het Laat-glaciaal dat hier bossen waren, werd het nogmaals
kouder. Deze koude tijd staat bekend als Jongere Dryastijd. Het klimaat
was bovendien tengevolge van de hogere zeewaterstand sneeuwrijk en gelijkt
dus op het eerste deel van de Würmtijd (Pleniglaciaal A). Hoewel in gerin
gere mate, vond in deze tijd een hernieuwing van de dalerosie plaats en we
vinden de afzettingen uit dit laatste deel van de Würmtijd vooral langs de
oostrand van de grote stuwwal van de oostelijke Veluwe. Deze afzetting bezit
geen gelaagdheid en wordt wel solifluctielaag of jong-grinddek genoemd
(Van der Hammen en Maarleveld, 1952).
Op het profiel (fig. 3) kan men zien, dat dit grinddek ver buiten de stuw
wal voorkomt. Dit dek bevat veel grind van de gestuwde Hoogterraslagen
en bovendien noordelijk materiaal. Hieruit blijkt, dat het voorkomen van
noordelijke zwerfstenen nog niet inhoudt, dat de ondergrond een minstens
Riss-ouderdom bezit.
Gezamenlijk worden windafzetting, solifluctie- en verspoelingsmateriaal
in depressies en droge dalen aangetroffen. Deze afzettingen nemen een be
langrijk oppervlak in en men heeft aanleiding gevonden dit verschijnsel de
naam Niveofluviaal te geven (Edelman en Steur, 1951 ; Steur, 1951).
Ook op zoeven genoemd jong-grinddek vinden we op verschillende plaat110

sen dekzand. Dit dekzand is in de Jongere Dryastijd gevormd en is dus jonger
dan het dekzand uit het Pleniglaciaal B. Het dekzand uit laatstgenoemde tijd
is oud-dekzand genoemd en het dekzand uit de Jongere Dryastijd is door
Van der Hammen (1951) als jong-dekzand beschreven. Het laatste dekzand
is meestal belangrijk grover dan oud-dekzand. De oorzaak van dit verschil in
korrelgrootte is nog onvoldoende verklaard, doch er zijn wel enige aanwij
zingen. Zo is het klimaat in het Pleniglaciaal B anders geweest dan in de
Jongere Dryastijd en dit was mogelijk oorzaak van een verschil in over
heersende windrichting gedurende die tijden. Vink (1949) meent, dat de
loess en (oude) dekzanden uit de toenmaals droog gelegen Noordzee af
komstig zijn en dat in die tijd vooral winden uit noordwestelijke richting
waaiden. Nu moet in de Jongere Dryastijd de zeestand door de afname van
het landijs en de gletschers veel hoger geweest zijn dan in het Pleniglaciaal B.
Aanvoer van materiaal uit het gebied, dat in het Pleniglaciaal B droog lag,
was door de hogere zeestand in de Jongere Dryastijd onmogelijk of zeer ver
minderd. Jong-dekzand zal, indien bovenstaande gedachtengang juist is,
over kortere afstand vervoerd zijn en meer bestanddelen ontleend hebben
aan de ook thans nog nabij de oppervlakte liggende zanden van de stuwwal
len en het fluvioglaciaal.
Het reliëf van het dekzand onderscheidt zich duidelijk van de meer recente
zandverstuivingen. Deze laatste windvorming ontstaat door de uitblazing
en snelle accumulatie, waarbij we dus naast elkaar de hierdoor ontstane
kommen en duinen aantreffen. Het dekzand werd veel over grotere afstanden
vervoerd. Hierdoor treden over het algemeen veel minder opvallende hoogte
verschillen op dan bij de recente stuifheuvels. Van grote invloed kan tevens
het verschil in begroeiing geweest zijn en de omstandigheid, dat gedurende
de tijd waarin het dekzand afgezet werd, tevens hoeveelheden sneeuw met
het zand werden meegevoerd.
Waarschijnlijk zijn de veelvuldig voorkomende stuifruggen van gelijke
ouderdom als jong-dekzand. Deze ruggen liggen evenals jong-dekzand een
sterk ontwikkeld podzolprofiel. De ruggen liggen op het in het Pleniglaciaal
A gevormde reliëf en moeten dus jonger zijn (Edelman en Maarleveld, 1944).
Deze stuifruggen bestaan bovendien steeds uit zand met een weinig fijn grind
en onderscheiden zich hierdoor al zeer van het fluvioglaciale materiaal. Ook
werden op een aantal plekken onder deze ruggen humeuze lagen met houts
kool gevonden, die heel sterk op de laag van Usselo gelijken. De zandruggen
komen verder alleen op plekken voor, waar de invloed van de westelijke
winden groot is. Dit wijst op een ontstaan door winden uit deze richting.
De ruggen bezitten algemeen ongeveer een oost-west richting en zullen in de
richting van de wind gevormd zijn. Ze kunnen daarom ook streepduinen
genoemd worden (Maarleveld, 1951). Ze tonen veel overeenkomst met de
oude landduinen van Europa.
Summary

This article is a survey of the results of more recent geological investigations.
The Southern Veluwe (province of Guelderland) consists of a sandr-plain,
surrounded by several ice-pushed ridges. This glacial landscape originates
from the Riss-glaciation (3rd glaciation).
The pushed ridges mainly consist of Rhine material with a low rate of
Meuse components. Gravel from Mid-German rivers was found at some spots.
Ill

During the Würm (4th) glaciation this region has much changed by
periglacial influences. In this epoch the erosion valleys assumed their present
shape and the pushed ridges were partly covered with cover-sand and loess.
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12. TWEE STUDIEKARTERINGEN OP DE STUWWALLEN
VAN DE VELUWE
Two study-surveys on the ice-pushed ridges of the Veluwe
door jby

Dr Ir J. Schelling
1. INLEIDING

Om een legenda ten behoeve van de bosbouw op te kunnen stellen voor de
bodemkartering van de stuwwallen zijn enkele studiekarteringen verricht.
De problematiek van deze kartering heeft twee belangrijke aspecten. In
de eerste plaats dient de variatie in bodemgesteldheid te worden bestudeerd.
Daarnaast en tezamen hiermee zal men het verband tussen plantengroei en
bodemgesteldheid moeten bezien.
We zullen in dit artikel enkele resultaten mededelen van de geologischbodemkundige zijde van het werk.
Het praeglaciaal van de Midden-Nederlandse stuwwallen bestaat in hoofd
zaak uit zand, variërend van zeer grof tot uiterst fijn. Plaatselijk komt zeer
grindrijk grof zand en leem voor. Zoals vroeger reeds is aangetoond (Crommelin en Maarleveld, 1949), zijn deze zand- en leempakketten door het landijs opgestuwd, waardoor de oorspronkelijk vrijwel horizontale lagen thans
meer of minder steil staan. Deze gestuwde lagen dagzomen in stroken, welke
meestal evenwijdig aan de lengterichting van de stuwwal (strekking) liggen.
De stuwwal heeft na de vorming enige veranderingen ondergaan. In het
bijzonder vallen de thans droge dalen op (Maarleveld 1949).
Voor het gestelde doel was het van belang het patroon uit te karteren van
gebieden met een in grote lijnen gelijke korrelgrootte, aangezien de korrel
grootte van het zand een van de belangrijkste factoren is, die de watercapa
citeit bepalen. Het resultaat hiervan is op de beide kaartjes van het Speulderbos en Doorwerth (fig. 1 en 2) weergegeven. Duidelijk ziet men hierop even
wijdig liggende banen van verschillende korrelgrootte. De richting van deze
stroken is dezelfde als de strekking (Crommelin en Maarleveld, 1949 en
1952). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze voorstelling enigszins is
vereenvoudigd. Het lijkt ons niet gewaagd om de conclusie te trekken, dat
de min of meer evenwijdige banen dagzomende gestuwde lagen voorstellen.
Uit de hierna volgende beschouwingen zijn meer argumenten voor de juist
heid van deze conclusie te putten.
Achtereenvolgens zullen nu de volgende facetten worden bekeken: de
samenhang tussen de topografie en de korrelgrootte van de gestuwde lagen,
de opbouw van de gestuwde lagen, het solifluctiedek en de lemigheid van
het solifluctiedek.
2. DE SAMENHANG TUSSEN DE TOPOGRAFIE EN DE KORREL
GROOTTE VAN DE GESTUWDE LAGEN

Van het gebied van het Speulderbos (fig. 1) is het westelijk deel gelegen op
de oosthelling van de stuwrug van Garderen, het oostelijk deel op het Fluvioglaciaal (Crommelin en Maarleveld, 1952). Het terrein helt van w. naar
o. en de grote dalen verlopen dan ook in deze richting (zie fig. 3). De strek
king is hier vrijwel n.—z. (Crommelin en Maarleveld, 1952), zodat de grote
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Fig. 1.
Vereenvoudigde bodemkaart van een ge
deelte van het Speulderbos bij Garderen.
Simplified soil map of apart of the „Speulder
bos" near Garderen.

Legenda
Legend a)
Zeer fijn tot
matig fijn zand *)
Very fine and fine sand 1)
Matig fijn tot matig grof
en grof zand x)
Fine and medium sandx)
Grof tot uiterst grof zand
en grind x)
Medium, coarse and
very coarse sand and gravel
Leem
Sandy clay loam

soom

x)
8)

In de solifiuctielaag is steeds enig zand van afwijkende korrelgrootte en wat verspreid grind aanwezig.
In the solifludion layer always some sand of deviating grain size and some gravel is mixed.
Texture terminology in this and the following figures according to U.S.A.-usage.
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Fig. 3.
Kaart van de dalen en ruggen van een gedeelte van het Speulderbos bij Garderen. Op
name: G. C. Maarleveld.
Map of the valleys and ridges of apart of the „Speulderbos" near Garderen. Survey: G.C. Maarleveld.

Dalen
Valleys
uil'
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Ruggen

R'dges

Kammen
Small ridges
Fijnzandige stroken
•* Strips of fine sand

dalen de hellende lagen dwars doorsnijden. De kleinere zijdalen liggen vrij
wel evenwijdig aan de n.—z. gerichte stroken. In vele gevallen zijn deze
kleine, subséquente dalen in de fijnzandige afzettingen ingesneden, terwijl
de grofzandige banen dikwijls als flauwe ruggetjes in het terrein zijn weer te
vinden. Deze samenhang is echter niet zo nauw, dat alle relatief hogere
delen grofzandig zijn en alle lage delen fijnzandig. Zoals uit de kaartjes
(fig. 1 en 3) blijkt, komt ook het tegenovergestelde wel voor, zij het dan in
een veel kleiner aantal gevallen.
Het gebied van Doorwerth (fig. 2) is gelegen op de stuwwal van Arnhem,
die evenwijdig aan de Rijn ligt. In dit gebied is de strekking, die bij Arnhem
nog ongeveer oost—west verloopt, tot in vrijwel noord—zuid richting om
gebogen (Grommelin en Maarleveld, 1949). Het gekarteerde terrein helt
naar het Rijndal af. Hier is de hoofdrichting van de erosiedalen evenwijdig
aan de strekking in tegenstelling tot het geval bij Speulde. Vrijwel alle dalen
volgen fijnzandiger stroken, slechts enkele dwarsdalletjes staan hier min of
meer loodrecht op en doorsnijden grofzandigei' stroken.
3. DE OPBOUW VAN DE GESTUWDE LAGEN

Zoals in iedere ontsluiting valt waar te nemen, is de opbouw van het Gestuwd
Praeglaciaal uiterst gecompliceerd. Hoewel de strekking over grote afstan
den vrijwel gelijk blijft, kan de helling sterk variëren. Ook plooien e.d.
komen voor. Hieruit kan men de conclusie trekken, dat een verticale door
snede dwars op de strekking een grillig beeld vertoont. De doorsnede, die De
Jong (1952) van de Archemerberg geeft, is vrij eenvoudig. Onze ervaringen
bij het maken van verticale doorsneden zijn minder gunstig. Om met behulp
van een aantal profielkuilen van enkele meters diepte en een groot aantal
boringen een dwarsdoorsnede te tekenen, is over het algemeen, wegens het
grillige verloop van de gestuwde lagen, een moeilijke opgave. Volkomen be
trouwbaar kan het beeld pas worden wanneer men de wand van een grote
ontsluiting opneemt. Bij het tekenen van een dwarsdoorsnede uit boringen
en een beperkt aantal profielkuilen, zoals door ons werd gedaan, bestaat het
gevaar, dat de tekenaar een deel van zijn interpretatie in de profieltekening
verwerkt. Men moet de gegeven doorsneden dan ook - ondanks de vele
waarnemingen die er aan ten grondslag liggen - zien als een poging om
een zojuist mogelijk beeld te geven. De werkelijkheid is nog gecompliceerder.

Zeer fijn, fijn en matig fijn zand
Very fine and fine sand

Matig grof zand
Fine sand

Grof en zeer grof zand
Medium and coarse sand

Grind- en keienbestrooiing
Gravel and cobbles

Uiterst grof zand
Very coarse sand

Ondergrens van de lemige laag
Lower boundary of theslightly loamy
sand layer

Fig. 4.
Dwarsprofiel loodrecht op de strekking in het Speulderbos.
Cross section perpendicular to the strike in the „Speulderbos".
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Fig. 5.
Sommatiecurve van de granulaire samenstelling van uiterst fijn zand.
A. Solifluctielaag met grofzandige bijmenging
B. Overgang van A naar C
C. Uiterst fijn zand van het Gestuwd Praeglaciaal
Size frequency curve of the mechanical composition of very fine sand.
A. Solifiuction layer, mixture of veryfine and coarse sand
B. Transition between A and C
C. Very fine sand of the ice-pushed ridge

Duidelijk blijkt uit de doorsnede (fig. 4) uit het Speulderbos, dat de fijne
en uiterst fijne zanden in vrij dikke, homogene lagen voorkomen, terwijl de
grovere zanden op korte afstand grote variaties in korrelgrootte vertonen.
Deze dikke, fijnzandige lagen zijn zeer homogeen, een verschijnsel dat we
in een rivierafzetting niet zouden verwachten. De granulaire samenstelling
(fig. 5) komt overeen met die van de fijne dekzanden. We zijn geneigd deze
fijnste zandlagen als praeglaciale dekzandafzettingen te beschouwen (ver
gelijk de praemorenale dekzanden in Drente; de Roo, 1952).
Voor de practische bosbouwer zijn deze lagen van groot belang, aange
zien het bos hier een uitstekende groei vertoont.
4. HET SOLIFLUCTIEDEK

Met opzet is de solifluctie in de voorgaande beschouwingen nog niet ge
noemd.
Boven de duidelijk gestuwde lagen vinden we een laag, waarin zand van
verschillende korrelgrootte gemengd voorkomt. Het gehalte aan deeltjes
< 50 mu in deze laag is als regel groter dan in het onderliggende gestuwde
Praeglaciaal. In verscheidene gevallen wordt de grens tussen deze laag en
het duidelijk gestuwde pakket gemarkeerd door een meer of minder dichte
bestrooiing met grind. Vaak is dit grindrijkere laagje echter niet aanwezig.
Het solifluctiedek is synoniem met het Niveofiuviaal, dat door Edelman en
Steur (1951) beschreven is.
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De verklaring voor de opbouw van deze laag levert vele problemen, die
voorlopig niet alle opgelost kunnen worden. Naast de geologische vorming
speelt ook de homogenisatie door biologische invloeden (verplaatsing door
dieren, wortels, omwaaien van bomen, enz.) een rol. Het is moeilijk om deze
invloeden te scheiden. We zullen in het onderstaande enkele typische ge
vallen nader toelichten:
a. Er is geen merkbare bijmenging van dekzand uit de Wiirmtijd in de solifluctielaag,
maar deze bestaat geheel uit praeglaciaal materiaal.

Dit voorbeeld is te vinden in het westelijk deel van de kaart van het
Speulderbos (fig. 1).
Voor de afwezigheid van Würm-dekzand in het solifluctiedek zijn de vol
gende argumenten aan te voeren.
Ie. Het fijne zand, dat plaatselijk in de solifluctielaag voorkomt, is geen
dalopvulling van de grote dalen. Deze dalen liggen dwars op de strekking,
terwijl de stroken fijn zand volgens de strekking georiënteerd zijn (fig. 1 en
3) en plaatselijk deze dalen zelfs snijden.
2e. De kleinere zijdalen, die wel in de strekking liggen, zijn in vele geval
len in het fijne zand uitgeslepen, maar ook hier is geen sprake van dalop
vulling. De dwarsdoorsnede (fig. 4) geeft dit duidelijk aan. De grens groffijn heeft de helling van het gestuwde materiaal.
3e. In het over vrijwel het gehele oppervlak aanwezige solifluctiedek vin
den we geen Würm-dekzand component bijgemengd.
In de doorsnede (fig. 4) zien we duidelijk, dat het materiaal van de soli
fluctielaag als regel over een afstand van slechts enkele meters verplaatst is.
Het grove materiaal, dat dikwijls de ruggetjes in het terrein vormt, is als
regel het verste verplaatst, tot enkele tientallen meters toe. We hebben dus
de typische omstandigheid, dat boven een fijnzandige laag het solifluctiedek
Fig. 6.
Dwarsdoorsnede door een groot dal in het Speulderbos.
Cross section of a large valley in the „Speulderbos".

Complex van zeer fijne tot matig
grove zanden
Complex of very fine and fine sands

Complex van matig grove tot
uiterst grove zanden
Complex of medium to very coarse sands

Complex van matig grove en grove
zanden
Complex of medium sands

Complex van zeer grove en uiterst
grove zanden
Complex of coarse and very coarse sands
Ondergrens van de zwak lemige
laag
Lower boundary of the slightly loamy
layer

119

Fig. 7.
Dwarsdoorsnede door een dal op de plaats, waar dit een fijnzandige laag dwars doorsnijdt
(Speulderbos).
Cross section of a valley crossing a fine sandy strip {„Speulderbos").

N

*Z

Fijn en zeer fijn zand
Very fine sand

TTj

tüüüüüüB Fijn met matig grof zand
Very fine with fine sand

*

Matig grof en grof zand gemengd
met fijn zand
Medium sand mixed with very fine sand
Grof en zeer grof zand
Medium and coarse sand

• • «0j Zeer grof zand met grind
Coarse and very coarse sand with gravel

J

als regel grotendeels ook fijnzandig is, zij het dan met een zekere bijmenging
van grover materiaal.
De solifluctielaag is in Speulde meestal niet door een grindlaagje van de
gestuwde lagen gescheiden, maar gaat geleidelijk over in de met de helling
van het terrein mee omgebogen gestuwde lagen (in Duitsland „Hakenwerfen" genaamd). Door de bijmenging van zand van afwijkende korrel
grootte in de deklaag is de grens van het solifluctiedek en het Gestuwde Praeglaciaal wel bij benadering aan te geven.
Een tweetal daldoorsneden (fig. 6 en 7) laten zien, dat het solifluctiedek
in de dalen plaatselijk een grotere dikte kan bereiken. Het centrum van het
brede dalgedeelte in fig. 6 is gedeeltelijk opgevuld met fijner zand. Dit lijkt
enigszins op een dekzandopvulling. Deze fijnzandiger laag menen we echter
te moeten verklaren door een verplaatsing in dal-afwaartse richting van fijn
zand, dat even verder dalopwaarts in de gestuwde lagen voorkomt. In deze
twee-dimensionale figuur is dit niet tot uitdrukking te brengen.
Men zou verwachten, dat dit verschijnsel van de verplaatsing van solifluctiemateriaal door een groot dal zich zou manifesteren door de aanwezig
heid van een dikker solifluctiedek, dat in korrelgrootte belangrijk afwijkt van
de gestuwde lagen in de ondergrond (fig. 8). Dit verschijnsel bleek echter
van zo beperkte omvang, dat het niet goed was uit te karteren.
Fig. 7 is de dwarsdoorsnede door een dal op de plaats, waar dit een fijnzandige baan, die in de strekking ligt, vrijwel dwars doorsnijdt. We zien hier,
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Fig. 8.
Schematische voorstelling van de samenstelling van de solifluctielaag bij de doorsnijding
van zandbanen van verschillende korrelgrootte door een groot dal (Speulderbos).
Outline of the composition of the solifluctiort layer at the crossing of strips of different texture in a large
valley (Speulderbos).
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dat er wel enige verplaatsing van grof materiaal dalafwaarts heeft plaats ge
vonden. De schaal van het verschijnsel is in dit gebied echter zo klein, dat
dit zelfs bij een detailkartering niet is op te nemen.
b. Er is in bepaalde stroken in het terrein een duidelijke bijmenging van door de wind
van elders aangevoerd materiaal in het solifluctiedek.

Als voorbeeld hiervoor is gekozen een gebied bij Doorwerth, dat gelijkenis
vertoont met de z.o. Veluwerand (Vink, 1949).
Bij de eerste blik op de kaart (fig. 2) valt op, dat de grofzandige stroken
en de leemstroken volgens de strekking zijn georiënteerd. In de dalen is een
zekere bijmenging van loessmateriaal (een windafzetting met een top in de
de fractieverdeling tussen 10 en 50 mu) te constateren.
Nabij de dalvoet is het loessgehalte het grootst, hoger op de hellingen
121

Fig. 10.
Schematische voorstelling van de samenstelling van de
solifluctielaag van een profiel op de dalhelling (Boswachterij Doorwerth).
Outline of the composition of the solifluction layer of a profile on
the slope of a valley near Doorwerth.

Gestuwd praeglQciaal

Pushed preglacial

Grof zand / Coarse sand
I

I Fijn zand / Fine sand

Y///A Loess / Loess

neemt de loessbijmenging af en wordt ook de loesshoudende laag dunner
Aangezien beneden het solifluctiedek, dat in verschillende gevallen door
een grindhoudend laagje van de gestuwde lagen in de ondergrond is ge
scheiden, geen loesshoudende lagen voorkomen, menen we te mogen con
cluderen, dat hier aanvoer van elders moet hebben plaatsgevonden.
De dalen zijn over het algemeen in fijnzandiger lagen ingesneden en de
loess kan dus grotendeels met ter plaatse aanwezig zand zijn gemengd. Het
is mogelijk, dat behalve de loess ook een zekere hoeveelheid zand van elders
door de wind is aangevoerd. Waar een dal een zeer grofzandige laag door
snijdt, vinden we plaatselijk nl. toch een opvulling met fijn zand, terwijl dit
hoger op in de gestuwde lagen niet aanwezig is (zie fig. 2).
In verscheidene gevallen echter zijn de dalen in fijnere zandlagen uit
geslepen, zodat hier een bijmenging van dekzand niet behoeft te worden
aangenomen.
De bijmengingen in een fijnzandig profiel in de dalhelling kunnen we ons
als volgt schematisch voorstellen (fig. 10).
Hieruit blijkt, dat de onderzijde en de bovenzijde van het solifluctiedek
de sterkste bijmenging van grof zand vertonen. Daartussen ligt een laag
waar de grof zand bijmenging het geringste is en het loessgehalte het grootst.
Hieruit kunnen we concluderen, dat de solifluctiewerking door een periode
van overheersende loessaanvoer onderbroken is geweest.
Op de hoge, zeer grofzandige ruggen in dit gebied vinden we een laag,
die bestaat uit ongelaagd, slecht gesorteerd materiaal. Loess en dekzand bij
menging zijn op het gevoel en met het oog niet te constateren. De stuwing
is zichtbaar onder deze laag, op 30-65 cm diepte. In hoeverre de afwezig
heid van gelaagdheid hier aan de biologische homogenisatie moet worden
toegeschreven of dat hier toch nog van solifluctie sprake is, blijkt niet altijd
duidelijk.
c. Andere mogelijkheden van de samenstelling van het solifluctiedek.

In verschillende andere gebieden werden detailkarteringen uitgevoerd. In
sommige gevallen kwamen hierbij moeilijkheden voor, omdat de korrel
grootte van het praeglaciale fijne zand en het Würm-dekzand gelijk was.
Wanneer de richting van de dalen samenvalt met de strekking is ook aan
9
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het kaartbeeld niet meer te zien tot welke afzetting we het fijne zand moeten
rekenen.
In principe zijn de overige voorbeelden als variaties van de bovengenoemde
twee gevallen te beschouwen.
5. DE LEMIGHEID VAN HET SOLI FLU CTIEDEK

In het gebied van de stuwwallen komen verschillende processen van bodem
vorming voor. De belangrijkste typen zijn de lemige bruine bosgrond en het
podzolprofiel. Over de lemige bruine bosgrond willen we hier enkele op
merkingen maken. (Over de details van de profielontwikkeling zal later
elders een uitvoeriger artikel verschijnen.)
Binnen deze lemige bruine bosgronden vinden we zwak lemige en lemige
tot sterk lemige gronden. De sterk lemige gronden komen in het Speulderbos
voor als smalle langgerekte stroken, die volgens de strekking zijn georiën
teerd. Het gehele solifluctiedek is hier lemig, terwijl er een nauwe samen
hang bestaat met het voorkomen van leemlagen in het Gestuwde Praeglaciaal van de ondergrond. Deze leem moet wel grotendeels uit het Gestuwd
Praeglaciaal afkomstig zijn.
We vinden echter over een zeer groot oppervlak zwak lemige profielen.
De lemigheid neemt van boven naar beneden gaande eerst toe, om daarna
geleidelijk weer af te nemen. Meestal is het lemige dek dunner dan de solifluctielaag. Wegens deze verspreiding van de lemigheid in het bodemprofiel
lijkt het niet waarschijnlijk, dat deze is ontstaan door aanvoer van fijn mate
riaal door de lucht. Ook uit de leemlagen van het Gestuwd Praeglaciaal kan
het fijne materiaal niet afkomstig zijn, omdat het over een zeer groot opper
vlak voorkomt, ook op plaatsen waar geen leem in de gestuwde lagen aan
wezig is. Bovendien zou dan het solifluctiedek over de volle dikte lemig
moeten zijn.
De lemigheid van deze profielen moet o.i. aan bodemvorming ter plaatse
worden toegeschreven. Te zijner tijd zullen we hier nog meer argumenten
voor aanvoeren. Ook de grillig verlopende, geel tot rossig bruine, lemige
bandjes, die we op 100 tot 300 cm diepte aantreffen in een lemige bruine
bosgrond, die op fijn zand ontwikkeld is, moeten aan bodemvorming worden
toegeschreven en niet aan geologische oorzaken.
Summary

This article reviews some geological and pedological results of study-surveys
on the ice-pushed ridges of the Velu we (Prov. of Guelderland).
The soil maps (fig. 1 and 2) and cross-sections (fig. 4, 6 and 7) show that
the parallel strips of sand of a different mechanical composition can be con
sidered as being protuding ice-thrusted layers.
In many cases small and big valleys have been worn out in the fine-sandy
strips, whilst the strips of coarse sand and gravel mostly form small ridges
(fig. 1 and 3).
If the land is sloping parallel to the strips, consisting of differently sized
particles, even the bigger valleys run parallel to the strike (fig. 2). If the
slopes do not run parallel to the strips, then only the small valleys are parallel
to the strike of the ridges (fig. 3).
The fine sandy layers are very homogeneous (fig. 4) and we consider their
material to be pre-glacial cover sand.
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Some particulars are given on the constitution and eventual origin of the
solifluction layer. The so called Niveo-fluvial of Edelman and Steur (1951)
is virtually identical to this solifluction layer. The formation of this layer is
mainly attributed to a solifluction of material from the pushed ridge (fig. 4,
6 and 7). In certain cases Würm cover-sand or loess is admixed to this layer
(fig. 2, 9 and 10). This admixture can partly be explained by biological
homogenisation.
Loamy solifluction-layers can be formed in one of the following ways :
1. Solifluction over a short distance of clay and loam layers belonging to the layercomplex of ice-thrusted pre-glacial material. In this case the solifluctionlayer consists of heavy material over its whole depth.
2. Mixture of wind-drifted loess with pre-glacial material. The solifluction layer
contains larger or smaller quantities of particles of 10 to 50 mu, usually
over its full depth (fig. 9 and 10).
3. Soil-formation. In this case the loamy or slightly loamy layer is usually shal
lower than the solifluction-layer. We meet here with a Brown Podzolic
Soil with a low rate of particles < 2 mu in the B horizon and also in
narrow bands in the C horizon.
In the cases sub 1 and 2 a Gray-Brown Podzolic Soil is formed or an intergrade between the latter and the Brown Podzolic Soil.
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13. OEVERGRONDEN ALS MIDDELEEUWSE
AFZETTINGEN EN OVERSLAGGRONDEN ALS DIJKDOOR
BRAAKAFZETTINGEN IN HET RIVIERKL EIGEBIED
River-bank soils as medieval deposits and crevasse-deposit soils
as dike-breach deposits in the river-clay region
door/by

Ir L. J. Pons
1. INLEIDING

Zeer lichte, grofzandige afzettingen, die rusten op zwaardere gronden, zijn
in het rivierkleigebied steeds opgevat als overslaggronden, ontstaan bij dijk
doorbraken. Vink (1926) heeft ze het eerst beschreven, terwijl Edelman
(1943, 1944/45, 1945), Pijls (1944, 1946, 1947), Egberts (1947, 1948, 1950)
en Edelman c.s. (1950) naast de vorming, vooral de landbouwkundige eigen
schappen behandeld hebben.
Hoeksema (in: Edelman c.s., 1950) wijst voor het eerst op de mogelijk
heid van een andere ontstaanswijze van deze zeer lichte, grofzandige rivier
kleigronden dan tengevolge van dijkdoorbraken. Hij beschouwt als oorzaak
van de vorming vooral de plotselinge verleggingen van rivieren. Dit ging
gepaard met de afzetting van zand onmiddellijk langs de oevers, waarna ten
gevolge van de bedijking hierop geen zwaardere klei meer gesedimenteerd
kon worden. Ook Edelman (1950) maakt reeds melding van deze nieuwe
inzichten.
2. HET ONDERZOEK IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL EN HET
RIJK VAN NIJMEGEN

Tijdens de bodemkartering in dit gebied gedurende de jaren 1947 tot en
met 1949 namen wij verschillende verschijnselen waar, die er op wezen, dat
de oude verklaring over het ontstaan van de zeer lichte, grofzandige rivier
kleigronden (overslaggronden), die vaak op een wat zwaardere ondergrond
rusten, niet juist kon zijn. In het genoemde gebied komen op enkele plaatsen
langs de dijken meer of minder dichtgeslibde geulachtige of op doorbraakkolken gelijkende, lage plaatsen voor, die we aanvankelijk voor gewone dijkdoorbraakresten (kolken, wielen, waaijen) hielden. Bij nader inzien bleken
ze toch een aantal eigenschappen te vertonen, waardoor ze onderscheiden
konden worden van werkelijke dijkdoorbraakkolken.
3. VERSCHILLEN ^TUSSEN DIJKDOORBRAAKGATEN EN OEVERWALDOORBRAAKGATEN

Tussen deze beide landschapselementen komen een aantal typische ver
schillen voor, die we hieronder opsommen:
a. De oeverwaldoorbraakgaten zijn alle min of meer langwerpig in tegen
stelling tot de dijkdoorbraakgaten, die in het algemeen meer rond zijn. Fig. 1,
2 en 3 vertonen een aantal oeverwalgaten (B) en een tweetal typische dijk
doorbraakkolken (A), waarbij het verschil duidelijk opvalt.
b. In het algemeen zijn echte wielen of waaijen zeer diep. Verscheidene
hebben een diepte, welke groter is dan 10 m. Vink (1926) vermeldt diepten
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Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944. Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering Ie Wageningen

schaal ca 1 : 12.000

appr. scale 1 : 12,000

Fig. 1.
Een deel van de zuidelijke oeverwal van de Waal onder Ewijk. Bij a binnengedijkte kolken
van echte dijkdoorbraken. De dijk maakt een duidelijke lus om het gat. De ongeveer ronde
kolken zijn vrij diep. Bij b een oude oeverwaldoorbraak. De geul is door een dam afgedamd.
Hierop zijn aan weerszijden de dijken aangesloten. De vorm van het gat is langwerpig.
Ook buiten de dijk, op de uiterwaard, zijn nog resten van de geul waar te nemen. Het
oeverwaldoorbraakgat is zeer ondiep en gedeeltelijk begroeid.
Part of the southern levee of the river Waal near Ewijk. Enclosed dyke-burst pools near a. The dyke
makes a clear loop around the pools. The more or less roundish pools are rather deep. Near b an old
river-bank breach. The gap has been dammed. The river dyke has been connected to this dam. The
shape of the gap is oblong. Outside the dyke, on the foreland, remnants of the gully are noticeable. The
gap is very shallow and partly overgrown.

Fig. 2.
Twee afgedamde oeverwalgaten met oevergronden en enkele dijkdoorbraken met overslaggronden in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen:
a. langs de Waal tussen Ewijk en Winssen;
b. langs de Maas tussen Batenburg en Appeltern.
Two dammed gaps of a river-bank with river-bank soils alongside and some dyke-bursts with, crevassedeposit soils:
a. along the river Waal between Ewijk and Winssen;
b. along the Meuse between Batenburg and Appeltern.
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Winssen
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250 300
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X
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Batenburg

1^

Bandijk
Riverdyke
Oevergrond dunner dan 100 cm
Less than 100 cm river-bank soil
Oevergrond dikker dan 100 cm
More than 100 cm river-bank soil
Herkenbare grove overslaggrond
Recognizable coarse sandy creuasse-deposit soil

A.
Aa
ß

Water
Water
Binnengedijkte dijkdoorbraakkolken
Enclosed dyke-burst pools
Buitengedijkte dijkdoorbraakkolken
Exclosed dyke-burst pools
Oeverwaldoorbraakgat
Gaps of a river-bank breach

Het oevergrondpakket hangt horizontaal samen met de stroomruggronden buiten het pakket
The river-bank soils are horizontally connected with the river-ridge soils
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Afgegraven voor dijkverzwaring
Excavated in order to reinforce the dyke
[• • • j Zeer grofzandige,slibarme overslaggrond dikker dan 50 cm
I' '
More than 50 cm very coarse sandy crevasse-deposit soil, poor in silt
Grofzandige slibhoudende overslaggrond dikker dan 50 cm
More than 50 cm coarse sandy, slightly silty crevasse-deposit soil
V///\

/A

•Zijderveld

Grofzandige slibhoudende overslaggrond dunner dan 50 cm
£ess ifian so cm coarse sandy, slightly silty crevasse-deposit soil
Water of moeras J Water or marsh
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Buitengedijkte dijkdoorbraakkolk J Exclosed dyke-burst pool

c

Overslaggeul J Dyke-burst gully

Het overslagpakket ligt op het oude land
The crevasse-deposition overlies the former surface of the land
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Fig. 3.
Dijkdoorbraakkolk in de Diefdijk bij Zijderveld met overslaggronden.
Dyke-burst pool in the Diefdijk near £'ijderveld with crevasse-deposit soils,

van 7-22 m voor de kolken in de Lekstreek. De oeverwalgaten daarentegen
zijn nooit zeer diep en soms zelfs gedeeltelijk dichtgeslibd. Een grotere diepte
dan 4 m treft men vrijwel nooit aan. De stroom, die passeerde, was in tegen
stelling tot die bij een dijkbreuk nooit zeer hevig.
c. De dijk werd na een dijkbreuk steeds om de daarbij ontstane kolk heen
gelegd (binnengedijkte (Al) en buitengedijkte (A2) kolken, waarbij resp.
de dijk aan de rivierzijde of aan de landzijde langs de kolk werd gelegd).
Men vermeed vrijwel steeds de dijk dwars door de diepe kolken heen te leggen
(zie fig. 1, 2 en 3). De dijk vertoont dan ook bij een dijkbreuk een typische
bocht. Bij een oeverwalgat ligt in de meeste gevallen de dijk dwars door het
gat, dat veel ondieper was. Wanneer men de luchtfoto's goed bestudeert,
moet men tot de conclusie komen, dat de dijken in de omgeving aangesloten
zijn op de dijk, die dwars door het oeverwalgat is aangelegd (zie fig. 1). Met
andere woorden, nog voor de eigenlijke bedijking heeft men als eerste water
staatkundige maatregel de oeverwalgaten afgedamd, daarjuist hierdoor het
water naar binnen kwam, waarvan men in het lagere gedeelte zoveel last
had. Pas daarna heeft men door het verbinden van de dammen in de oever
walgaten de dijkring gesloten. Soms is de dam later zelf nog eens doorge
broken, waardoor gecompliceerde gevallen zijn ontstaan, die slecht zijn te
herkennen.
d. De afzettingen achter oeverwalgaten en dijkdoorbraakkolken blijken
geheel verschillend te zijn. Uit fig. 2 blijkt, dat de afzettingen, die samen
hangen met een oeverwaldoorbraak, een grote uitgestrektheid bezitten. Ze
vertonen bovendien een structuur, die duidelijk aantoont, dat we hier te
maken hebben met zuivere natuurlijke vormingen, die geen verband houden
met dijken. Uit de opbouw van het landschap blijkt verder, dat de afzettingen
van een oeverwaldoorbraak samenhangen met andere afzettingen langs de
oeverwallen waarop later de dijken gebouwd zijn.
De overslagpakketten van een echte dijkdoorbraak zijn steeds beperkt.
Edelman en Pijls (1946) beschrijven de afzettingen van de dijkdoorbraak
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van 1944 en 1945 bij Eiden in de Betuwe. De zandafzettingen blijken slechts
een gering oppervlak in te nemen. Ook de kolken langs de Diefdijk zijn af
komstig van echte dijkdoorbraken en de geringe oppervlakte van de afzet
tingen valt ook hier weer op (Pons, 1951). In fig. 3 zijn de afzettingen weer
gegeven van een der doorbraken van de Diefdijk (de Waaij bij Zijderveld).
De figuur laat duidelijk zien, dat het overslagpakket straalsgewijze afgezet
is vanuit de kolk. Het zandlichaam, dat ook reeds beschreven werd door
Vink (1926), vertoont opvallend veel gelijkenis met de recente overslag, die
Edelman en Pijls (1946) beschrijven van de dijkvernielingbij Eiden. Dezelfde
geulen als in Eiden, die straalsgewijs door het grofzandige pakket lopen,
komen ook bij Zijderveld voor. Het pakket ligt er als een schild over de
ondergrond heen, die evenals bij Eiden uit zware klei bestaat.
e. De aard van de afzettingen zelf is verschillend. Materiaal, dat afgezet
is bij een oeverwaldoorbraak, is in het algemeen minder grofzandig dan het
echte overslagmateriaal. Daar dit laatste vaak van grote diepte afkomstig is,
bevat het meestal zeer grof zand en vaak ook grind. Dit gaat overigens slechts
in zijn algemeenheid op, want men kan ook betrekkelijk fijnzandige overslaggronden aantreffen, zoals achter het zeer grote wiel bij Schoonrewoerd in de
Diefdijk (Pons, 1951). Daarnaast komen ook zeer grofzandige oeverwaldoorbraakafzettingen voor, o.a. bij Zevenaar (Pons, 1952).
Bij echte overslaggronden treft men altijd wel dunne, zeer lichte grof
zandige lagen aan, wat bij oeverwaldoorbraakafzettingen slechts zelden het
geval is. Wanneer de laag bij deze laatste afzettingen uitwigt, wordt deze
tevens zwaarder en/of fijnzandiger.
Complicaties kunnen natuurlijk weer daar optreden, waar vlak bij oeverwaldoorbraken dijkbreuken hebben plaats gehad. Dit is nogal eens gebeurd,
daar de lichte grofzandige oeverwaldoorbraakafzettingen vaak de onder
grond van de dijken vormt en veel kwel doorlaat. Dit is vaak aanleiding ge
weest tot het doorbreken van de dijk.
4. OEVERGRONDEN

Behalve de oeverwaldoorbraken met hun zandige afzettingen vinden we
precies dezelfde afzettingen, eveneens zeer verbreid, in smalle stroken aan
de rivierzijde van vele oeverwallen, vooral in de buitenbochten van vroegere
meanders. Hoewel een deel van deze gronden misschien op een ander tijd
stip gevormd is, nemen we toch aan, dat het merendeel ongeveer te zelfder
tijd als de oeverwaldoorbraakafzettingen gevormd is. De meeste hangen hier
mede namelijk zijdelings samen. Vaak zal een oeverwaldoorbraakgat door
verruiming van een rivierbocht geheel weggeërodeerd zijn. Wanneer da
tering mogelijk is, blijken de oevergronden in de buitenbochten van vroegere
meanders steeds weer even oud te zijn als de afzettingen van de oeverwal
doorbraken.
We hebben deze afzettingen naar hun ligging oevergronden (Ra) genoemd.
Ze liggen of onmiddellijk langs de doorbraakgaten of -geulen, óf aan de
rivierflank van normale oeverwallen. Buringh (1951) gebruikte de naam
reeds voor bepaalde lichte langs de rivier liggende uiterwaardgronden.
Hun gehalte aan afslibbare delen in de bovengrond kan oplopen tot on
geveer 30 % (delen <16 mu), het bedraagt slechts zelden minder dan 15 %.
Tenzij de afzetting dun is en op zware klei rust, komen in het profiel nooit
storende, zwaardere lagen voor, terwijl ook betrekkelijk zelden los zand op
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minder dan 100 cm diepte wordt aangetroffen. Alle reeds vroeger door eerder
genoemde auteurs opgesomde gunstige landbouwkundige eigenschappen van
overslaggronden (Ro) gelden dus feitelijk voor de oevergronden (Ra). De
echte overslaggronden, die steeds zeer grofzandig of grindhoudend en bijna
altijd slibarm zijn en bovendien sterk kwellen, hebben helemaal niet zulke
gunstige landbouwkundige eigenschappen.
5. VOORKOMEN

De echte overslaggronden blijken nu nog maar een betrekkelijk kleine op
pervlakte in te nemen. Oevergronden daarentegen zijn zeer verbreid in het
rivierkleigebied.
In de Bommelerwaard (Edelman c.s., 1950) en in de Betuwe (Egberts,
1950) moet het grootste gedeelte van de daar als overslag aangegeven gronden
als oevergronden beschouwd worden. Een typisch oeverwaldoorbraakgat
treft men o.a. aan bij Huissen in de Over-Betuwe (na de bedijking is hier de
dijk echter nog meer dan eens doorgebroken), terwijl op vele plaatsen oever
gronden langs de buitenbochten van de Rijn en de Waal aangetroffen
worden. Het Kloosterwiel in de Bommelerwaard moet eveneens een oeverwaldoorbraak zijn, al is hier de dijk eveneens later nog wel doorgebroken.
Ook in de Bommelerwaard treft men, zowel langs de Waal als langs de
Maas, brede stroken oevergrond aan, die door Hoeksema (in: Edelman c.s.,
1950) reeds „natuurlijke overslaggronden" genoemd werden.
In de Lijmers vindt men langs de Oude Rijn een zeer grote oppervlakte
oevergronden aan weerszijden van een langgerekte oeverwaldoorbraak, het
stroompje de Aa, waaraan later Zevenaar is gesticht. Andere typische oeverwaldoorbraken worden door Schelling (1951) voor Wijhe langs de IJssel
beschreven, terwijl Pons (1951) een tweetal beschrijft in de Vijfheerenlanden
langs de Lek bij Hagestein en bij Lexmond. Ook langs de Maas aan de
Maaskant moeten ze voorkomen.
In het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen zijn ze zeer
verbreid. Men treft ze aan langs de Waal : één tussen Ewijk en Winssen (zie
fig. 2a), één bij Druten, twee stuks in Leeuwen, één in Dreumel; langs de
Maas: één in Overasselt, twee stuks in Nederasselt, één zeer grote tussen
Batenburg en Appeltern (zie fig. 2b) en één ten N. van Alphen. In genoemde
gebieden zijn tevens de oevergrondstroken langs de rivierbochten sterk
verbreid.
6. DATERING VAN DE AFZETTING

Uit de hierboven weergegeven feiten blijkt duidelijk, dat de oeverwaldoorbraken ouder zijn dan de eigenlijke bedijking van het rivierkleigebied, zoals
we die op 't ogenblik kennen en die we op omstreeks 1300 mogen stellen. We
zullen hier verder niet ingaan op de vraag of er in het rivierengebied ook
oudere bedijkingen zijn geweest. Er zijn vele aanwijzingen, dat dit verschijn
sel wel gebonden is aan een bepaalde periode van de oeverwalvorming. Op
enkele plaatsen is het gelukt oeverwaldoorbraken archaeologisch te dateren.
Zo bleek de doorbraak tussen Ewijk en Winssen jonger te zijn dan ongeveer
begin 13e eeuw. Vergelijkbare afzettingen bij Ooy (ten O. van Nijmegen)
bleken volgens Pons en Modderman (1951) dezelfde ouderdom te bezitten.
De oevergronden bij Ammersooyen moeten ontstaan zijn na of bij de af
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snijding van de Maasmeander ter plaatse. Hetzelfde doet zich voor bij de af
snijding van de Maaslus bij Balgoy. Langs beide oude meanders komen geen
oevergronden voor. Aangezien de beddingen beide van het formaat van de
tegenwoordige Maas zijn en onvolledig zijn dichtgeslibd, kunnen ze nooit
veel ouder zijn dan de bedijking. Toch zijn ze beide nog wel min of meer
verland, wat vóór de bedijking plaats gehad moet hebben. Men vindt er geen
politieke grenzen langs, wat wel het geval is met enkele later afgesneden
Maasmeanders, waarlangs men wel oevergronden aantreft. Wij zijn van
mening, dat ze in de 11e en 12e eeuw nog in werking waren en dat de oevergrond afzetting van de Maas niet ouder is dan de 12e eeuw. Bovendien ont
breken oevergrondafzettingen langs riviertakken, zoals de Linge, de
Kromme Rijn en het Oude Maasje, die in de middeleeuwen buiten gebruik
geraakt en daarna bij de bedijking afgedamd zijn. Voor de afdamming
was hun betekenis reeds sterk afgenomen, zodat het niet meer tot de zeer
lichte oeverafzettingen kwam. Daarnaast ontstonden geheel nieuwe rivier
armen, zoals de Maas van Heusden naar Woudrichem. Hiervan is bekend,
dat ze in of na de 12e eeuw is ontstaan (Hardenberg, 1934). Langs de oevers
van deze rivier vindt men alleen oevergronden en geen echte oeverwallen.
Dan is nog een nadere datering mogelijk aan de hand van de ligging van
de oeverwaldoorbraken ten opzichte van de dorpen. Uit het archaeologisch
onderzoek van Modderman (1947, 1949, 1949a, 1951) blijkt, dat de dorpen
in het rivierkleigebied zijn gesticht op de hoogste plaatsen van de oeverwallen
in de vroege middeleeuwen van de 9e tot 11e eeuw. Vele oeverwaldoor
braken nu liggen tussen twee dorpen in (oorspronkelijk de laagste plaatsen)
en hebben daar door hun afzettingen de grond hoger doen opslibben dan
in het eigenlijke dorp. Tegen wateroverlast zoekt men steeds de hogere
plaatsen op, hoewel het oude dorp slechts in het uiterste geval wordt ver
laten. Zo zien we b.v. door de beide oeverwaldoorbraken binnen de polder
Leeuwen aan weerszijden van het oude dorp, dat het oude dorp Leeuwen
(dat bij het archaeologisch onderzoek niet zo oud bleek, maar al heel vroeg
genoemd wordt) bijna geheel ontvolkt is en dat zich twee nieuwe dorpskernen
(Boven- en Beneden-Leeuwen) op de hoger gelegen oevergronden ontwikkeld
hebben. Op andere plaatsen is dit eveneens het geval (Hoge Waard bij Winssen en Ewijk, Oude Maasdijk bij Dreumel, Greffeling bij Alphen, de Tuut
enz. bij Appeltern). Modderman (1949a) noemt het ook voor de Bommelerwaard voor Nieuwaal en Well. Hieruit blijkt ook weer, dat de vorming der
oeverwaldoorbraken en de afzetting van de oevergronden in de meeste ge
vallen jonger is dan de stichting van de „normale" dorpen in het rivierklei
gebied, aangezien bij aanwezigheid van deze afzettingen de dorpen zeker
hierop gesticht zouden zijn. Ook meer naar het westen in het rivierkleigebied,
zoals in de Vijfheerenlanden (Pons, 1951) en in het estuariumgebied, zijn
allerlei vergelijkbare verschijnselen op te merken.
7. RHYTHMISCHE OPSLIBBING VAN HET RIVIERKLEIGEBIED

Wij menen uit het bovenstaande te moeten afleiden, dat de oeverwalvorming
in het rivierkleigebied blijkbaar niet altijd even sterk is geweest. De tijd van de
12e tot en met de 14e eeuw moet beschouwd worden als een periode, waarin
door Rijn en Maas meer water werd aangevoerd dan daarvoor en daarna.
De zeer karakteristieke en specifieke afzettingen uit deze periode, die we
met de naam oevergronden aanduiden, wijzen - samen met het verschijnsel
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van de oeverwaldoorbraken - op het heftige karakter, dat de riviersedimen
tatie in deze periode heeft gekenmerkt. Door middel van bedijking aan het
einde van de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw heeft men aan de na
delen, die men hiervan ondervond, een einde gemaakt, evenals in het westen
van Nederland de middeleeuwse transgressie van de zee met behulp van
de bedijking is bestreden.
Een aantal riviertakken (Linge, Kromme- en Oude Rijn, Vecht, Hol
landse IJssel en Oude Maasje), die bij de bedijking van einde 13e en begin
14e eeuw afgedamd zijn (sommige reeds vroeger), vertonen de oevergrondafzetting langs hun oevers niet. Ze waren reeds vóór de bedijking, gedurende
de 12e en 13e eeuw min of meer als normale riviertakken uitgeschakeld. Dit
verschijnsel hangt samen met de verlegging van het rivierstelsel in zuid
westelijke richting. Door de middeleeuwse transgressie van de zee waren daar
in de 1 le en 12e eeuw grote delen van het veengebied opgeruimd, zodat de
lage ebstanden tot ver landinwaarts hun aantrekkingskracht op de rivieren
konden doen gelden. Dit was eveneens met de Zuiderzee het geval, die
- door het opruimen van het veen - eb en vloed gelegenheid gaf tot ver land
inwaarts hun invloed te doen gelden. Bepaalde rivieren, zoals de Waal ge
combineerd met de Maas, de Lçk en de Gelderse IJssel, kwamen in het
voordeel boven de bovengenoemde takken. Langs deze rivieren had in de
12e en 13e eeuw de oevergrondvorming plaats.
Hiermede willen wij niet zeggen, dat de oevergrondafzettingen een gevolg
zijn van de middeleeuwse transgressie van de zee. We beschouwen het ver
schijnsel als geheel op zichzelf staand en onafhankelijk van trans- of regressies,
die nooit hun invloed op afzettingen zo hoog in het rivierkleigebied zouden
hebben kunnen uitoefenen. Dit in tegenstelling tot de richting van de rivieren,
die wel degelijk door de transgressies is beïnvloed.
Veel meer beschouwen wij de oevergrondafzetting uit de 12e, 13e en 14e
eeuw als een verschijnsel, dat - evenals de zeetransgressies van het Subatlanticum - veroorzaakt is door een en dezelfde oorzaak, nl. een klimaats
verandering, die zijn invloed - behalve op de zeestand - ook op de afvoer
van het stroomgebied van de rivieren deed gelden.
Summary

In the river-clay region some very sandy deposits are met with which formerly
were supposed to originate from dyke-bursts. Closer investigations however
disclosed that most of these deposits were formed in the 12th and 13th cen
tury. The rivers in the river-clay region were embanked at the end of the
13th century and at the beginning of the 14th century as a reaction against
these calamities. Genuine crevasse-deposit soils prove to be rather an exception.
It is now suggested to call the sandy soils formed in the Middle Ages : riverbank soils. Some examples of typical dyke-burst pools and dyke-burst gullies
dating back to the 13th century can be seen on fig. 1, 2 and 3.
The diversion of the river-system in a S.W. direction during the Middle
Ages is directly attributed to transgressions in that period, by which very
much land was destroyed in the S.W. of the Netherlands. The river-bank
soils should be considered as the outcome of a temporarily much intensified
activity of the rivers. There is no direct association between the deposition of
riverbank soils in the Middle Ages and the transgression of the sea in that
epoch. Both of them can be attributed to the same cause viz. a change in
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the climatic conditions which affected the level of the sea but also the
behaviour of the rivers.
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14. PYRIET EN KOOLZURE KALK
IN DE DROOGMAKERIJ GROOT MIJDRECHT
Pyrite and calcium carbonate in the soil of the reclaimed lake „Groot Mijdrecht"
door jby

Ir J. Bennema
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I. INLEIDING

In monsters uit de gereduceerde ondergrond van onze zeekleigronden kan
men veelal pyriet (FeS2) en soms iets zwavelijzer (FeS) aantreffen. Deze ver
bindingen zijn ontstaan door een reductie van de in het zee- en brakke
water aanwezige sulfaten.
Als de gereduceerde ondergrond wordt geaëreerd, doordat hij boven
wordt gebracht of doordat hij dieper wordt ontwaterd, worden de sulfiden
geoxydeerd. Bij afwezigheid van koolzure kalk (CaC03) vormt zich bij oxydatie van pyriet het gele basisch ferrisulfaat ((Fe203)n S04) en zwavelzuur
(H2S04), dat op de bodem inwerkt en deze verzuurt. De kleien met de vlek
ken van het basisch ferrisulfaat worden vaak „katteklei" (Edelman, 1946)
genoemd. Indien er voldoende koolzure kalk (CaC03) aanwezig is, dan ont
staan als eindproducten ferrihydroxyden (Fe(OH)3) en gips (CaS04). De
gips kan uitspoelen; de totale hoeveelheid CaC03 vermindert hierbij, maar
van een verzuring kan men niet spreken.
Op deze processen in de Nederlandse bodem, welke gedeeltelijk als bio
chemische processen moeten worden beschouwd, is vooral dooi Van Bemmelen (1886), Hissink (1923), Van der Spek (1934 en 1950), Harmsen (1938),
Verhoop (1940) en Edelman (1946) gewezen. Van der Spek (1950) geeft een
duidelijk overzicht van de processen, die bij de sulfaatreductie en bij de oxydatie van de sulfiden een rol spelen.
Pyriet kan overal ontstaan, waar het milieu sterk reducerend is (meest
veroorzaakt door omzettingen van organische stof) en waar genoeg CaS04
en ook ijzer aanwezig is. In brakke milieu's wordt vaak aan deze voorwaarde
voldaan ; de plantengroei, die men dikwijls in deze gebieden aantreft, zorgt
voor de organische stof, terwijl in het brakke water vrij veel CaS04 aan
wezig is. Ook in gebieden met zout water kan pyriet ontstaan. Zo komt vol
gens Van Straaten (1950) in de bodem van de Waddenzee op enige deci
meters onder de oppervlakte een zone voor, waarin het ijzer in pyrietvorm
aanwezig is. Daarboven treft men een zone aan, waarin het ijzer in de vorm
van zwavelijzer aanwezig is. Het allerbovenste laagje is bij eb, als de gron
den droog vallen, vaak geaëreerd en hier vindt men dan tijdelijk het ijzer als
ferrihydroxyd e.
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Hoewel in zoete gebieden de omstandigheden iets minder gunstig zijn
voor het vormen van ijzersulfiden, ontbreken zij toch niet geheel. Zo kan
men in het zoete bosveen van West-Nederland wel eens enig pyriet aantreffen
dat onder het microscoop als kleine zwarte bolletjes te herkennen is.
Of een gereduceerde klei na oxydatie zal verzuren hangt in eerste instan
tie af van de verhouding tussen kalk en pyriet ( + monosulfiden). Is er ge
noeg kalk aanwezig, dan blijft de pH hoog; is er te weinig, dan kan de zure
„katteklei" gevormd worden.
Over deze naam „katteklei" is nogal enige verwarring ontstaan. Van
Bemmelen (1886) dacht, dat deze grond de naam had gekregen door de
gele vlekken, die op uitwerpselen van katten lijken. Van der Spek (1950)
reserveert de naam zelfs uitdrukkelijk voor het gele materiaal (het basisch
ferrisulfaat). Edelman (1946) bracht echter naar voren, dat de naam „katte
klei" een scheldnaam is en slechte klei betekent. Dat de mening van Van
Bemmelen en Van der Spek waarschijnlijk niet juist is, kan blijken uithetfeit,
dat de boeren in Holland ook aan stugge, zware kleien zonder gele vlekken
de naam katteklei geven. Een dergelijke „katteklei" behoeft zelfs niet bij
zonder zuur te zijn. Het gebruik van de naam katteklei in deze zin is ons o.a.
bekend uit Zegveld, Haarlem, Rotterdam en Neerlangbroek.
In de wetenschap is de naam katteklei echter langzamerhand wel gereser
veerd voor klei met de gele vlekken van het basisch ferrisulfaat. Men zou
ook de kleien, die door omzettingen van pyriet of monosulfiden zuur zijn
geworden, zonder dat de gele vlekken opvallen (b.v. door een gelijkmatige
verdeling van de FeS2 of door voorhanden zijn van veel monosulfiden), tot
de katteklei kunnen rekenen. Het verzuren bij de oxydatie door de FeS2 en
FeS is immers het belangrijkste bodemkundige verschijnsel en de vorming
van de gele vlekken is vooral als begeleidend verschijnsel interessant, waar
door het voor de veldbodemkundige vaak mogelijk wordt om deze zure
gronden op het eerste gezicht te herkennen.
Bij de bodemkartering van de droogmakerij Groot Mijdrecht stond het al
of niet geschikt zijn van de kleien in de ondergrond, om te worden bovengespit of -geploegd, in het middelpunt van het onderzoek. In dit verband
werden 36 monsters uit de gereduceerde ondergrond genomen, waarvan in
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Oosterbeek naast humus,
slib, zand, kalk en pH ook de totale hoeveelheid zwavel werd bepaald.
In tabel 1 vindt men de analyseresultaten. De zwavel werd hierbij uitge
drukt in milli-aequivalenten S03, terwijl behalve de koolzure kalk (CaC03),
ook alle aanwezige Ca afzonderlijk bepaald werd. Deze is in milli-aequiva
lenten CaO uitgedrukt. De zwavel is bij de kleigronden van Groot Mijdrecht
meest afkomstig van pyriet (FeS2). Daar de kleigrond niet zwart is en ook
niet bijzonder sterk naar zwavelwaterstof ruikt, zijn de hoeveelheden hoe
veelheden FeS en H2S waarschijnlijk zeer gering.
Men zou naast pyriet soms nog wat gips (CaS04) kunnen verwachten, als
de gronden reeds iets geoxydeerd zouden zijn, of doordat gips vanuit de
bovengrond kan ingespoeld zijn. Soms ziet men in geoxydeerde of half geoxydeerde zware zeekleien deze gips inderdaad als kleine kristalletjes. Als er
in de ondergrondmonsters inderdaad vrij veel CaS04 aanwezig zou zijn, zou
men dit kunnen zien bij vergelijking van het CaC03-gehalte en het aantal
milli-aequivalenten CaO. In dit geval zou het aantal milli-aequivalenten
CaO nl. beduidend groter moeten zijn dan het percentage CaC03, omge
rekend in milli-aequivalenten ( 1 % CaC03 = 20 milli-aequivalenten CaO).
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TABEL 1. Analyses van 32 monsters uit de gereduceerde ondergrond van de droogmakerij

Groot Mijdrecht en van 6 monsters uit de Puttepolder.
Analyses of 32 samples derived from the deoxidized subsoil of the reclaimed lake Groot Mij
drecht and of 6 samples of the Puttepolder.
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Dit is echter bij de meeste beschouwde monsters niet het geval. Bij de mon
sters, waarin iets CaS04 aanwezig zou kunnen zijn, gaat het slechts om
kleinere hoeveelheden.
Bij de venige gronden en de veengronden kan een gedeelte van de zwavel
afkomstig zijn van de organische stof. Hierdoor wordt voor deze gronden de
informatie, die de monsteranalyses geven over de aanwezigheid van pyriet
(+ monosulfiden + eventueel CaSÖ4), wat onnauwkeuriger.
Bij het uitdrukken van de aanwezige zwavel in milli-aequivalenten S03
en de calcium in milli-aequivalenten CaO wordt het zeer eenvoudig om een
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voorspelling te doen omtrent het gedrag van de grond bij oxydatie. Hierbij
is het verder ook niet belangrijk, of een deel van de S misschien in de vorm
van monosulfiden (FeS) of CaS04 aanwezig is. Zijn er meer milli-aequivalenten CaO aanwezig dan milli-aequivalenten S03, dan zal de grond ook na
oxydatie CaC03 blijven bevatten. Zijn er meer milli-aequivalenten S03 aan
wezig dan milli-aequivalenten CaO, dan bestaat er kans, dat de grond zuur
wordt. Bij een geringe overmaat van S03 zal dit nog wel meevallen, doordat
een gedeelte van het gevormde H2S04 uitspoelt (v. d. Spek, 1950) en eerst
in de diepere bodemlagen zijn invloed uitoefent. Bovendien kunnen naast
het Ca ook de andere kationen de gevormde zure producten neutraliseren.
Gaat men er dus van uit, dat de grond - wil hij geschikt zijn om bovengeploegd te worden - meer milli-aequivalenten CaO moet bevatten dan
milli-aequivalenten S03, dan kan men er vrij zeker van zijn na oxydatie een
kalkrijke tot iets kalkhoudende grond over te houden.
Deze monsterresultaten leerden ons dus iets over de geschiktheid van de
zeekleien om bovengeploegd of gespit te worden, maar bovendien verruim
den ze het inzicht over het voorkomen van de hoeveelheid pyriet en koolzure
kalk in de sedimenten. Alvorens hier echter op ingegaan kan worden, moeten
wij eerst de bodemgesteldheid van het gebied uiteenzetten.
II. OVERZICHT VAN DE BODEMGESTELDHEID VAN DE
DROOGMAKERIJ GROOT MIJDRECHT

De droogmakerij Groot Mijdrecht (fig. 1) bestond oorspronkelijk uit veenland, dat ongeveer even hoog lag als de naaste omgeving. Door vervening
verdwenen in de regel de bovenste meters van het veen (het zogenaamde op
pervlakteveen) en zo ontstonden er plaatsen, die in 1880 werden droogge
legd. De bodem van deze drooggelegde plassen is thans in gebruik als wei- en
bouwland.
De doorsnede (fig. 2) geeft een schematisch beeld van de tegenwoordige
opbouw van het gebied.
In het westen vindt men meest een venige bovengrond, die op een vaak
slappe ondergrond van zeeklei ligt. Onder deze klei komt op ongeveer 2,50 m
opnieuw veen voor, het zogenaamde „veen-op-groter-diepte", dat op pleistoceen zand ligt. Dit zand is fijn ; het is zogenaamd dekzand. Behoudens een
lichte helling naar het westen vertoont de bovenzijde van dit zand in dit ge
bied weinig hoogteverschillen (Bennema, 1951).
In het oosten vinden we de oude zeekleilaag niet meer. Hier ligt 3 m veen
op de zandondergrond. Dit veen, dat bij de vervening bleef zitten, noemen
we restveen. Het onderste gedeelte van dit veen is te vergelijken met het
veen-op-groter-diepte, terwijl het bovenste gedeelte gevormd is in de tijd,
waarin verder naar het westen de oude zeeklei gesedimenteerd werd. Dit veen,
waarin verder naar het westen de oude zeeklei gesedimenteerd werd. Dit
veen, dat in een brak milieu ontstond, is een rietzeggeveen. De bovenkant
van dit brakke rietzeggeveen ligt ongeveer even hoog als of iets hoger dan het
oppervlak van de oude, meer westelijk gelegen zeeklei. Niet overal vindt men
echter in het oostelijke gedeelte dit brakke rietzeggeveen. Ten noordoosten
van Waverveen komt verslagen veen voor. In dit gedeelte was nl. door de
vervening een meer ontstaan, waarin de bodem tot op grotere diepte omge
woeld werd. De bodem van de plas bestond uit verslagen veen en waarschijn
lijk wat nieuw materiaal, dat in het meer zelf gevormd werd. Plaatselijk lig137

Fig. 1.
Situatiekaartje van de droogmakerij Groot Mijdrecht.
Locality map of the reclaimed lake Groot Mijdrecht.
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gen dus in het oostelijke deel van de droogmakerij Groot Mijdrecht de wei
landen op rietzeggeveenprofielen en plaatselijk op de omgewoelde meerbodem, die vooral uit verslagen veen bestaat. Verder vindt men ook nog in
het westelijke deel hier en daar wat restjes van de oude legakkers, die niet
geheel verveend zijn. Hier treft men dus resten van het oude oppervlakte
veen aan (meest veenmosveen).
In het westelijk gedeelte van de polder is er zeer weinig van het opper
vlakteveen gespaard gebleven, alleen een zeer klein laagje op de zeeklei, dat
ook nog lang niet altijd aanwezig is. Dit laagje, dat als het indroogt nogal
hard wordt en dan iets schilferig is, heeft nogal eens in het middelpunt van
de belangstelling gestaan. Oosting (1941) en Edelman (1946) wezen op het
voorkomen van dit laagje. Edelman beschouwde het als rietveen, dat bij de
vervening was blijven zitten. Hierop vindt men dan de bovengrond. Deze
is afkomstig van materiaal, dat na de vervening op de bodem van de plas is
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Fig. 2.
Schematische doorsnede van Mijdrecht naar Vinkeveen.
Cross-section from Mijdrecht towards Vinkeveen.
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gevormd. Oosting noemt het laagje op de zeeklei „bonk". Dit laagje is
ontstaan in plasjes op de oude zeeklei. Behalve uit wortelstokken en wortels
van riet en andere moerasplanten bestaat het vooral uit fijne bagger (een
gyttja), die in plasjes ontstond. Uit de aanwezige zaden van waterplanten
blijkt deze vorming duidelijk.
Dit bonklaagje begint vooral op te vallen als het indroogt. Men ziet het
dan ook meest in de indrogende percelen. Hoewel er waarschijnlijk wel enige
slechte invloed van dit laagje op de waterhuishouding van het profiel uit
gaat, moet men het toch niet als eerste oorzaak van de indroging beschou
wen. Ook zonder bonklaagje droogt land met een venige bovengrond, als het
wat hoger uit het water ligt, bij gebruik als grasland makkelijk in.
Behalve dit bonklaagje is plaatselijk ook wat spalterveen aanwezig (zie
ook Hudig en Duyverman, 1951). Spalterveen bestaat volgens de onder
zoekingen van Florschütz (1941) vooral uit een fijne veenmossoort (Sphag
num cuspidatum). Het is zeer fijn gelaagd. Een belangrijke rol speelt dit
spalterveen bodemkundig gezien in Groot Mijdrecht echter niet.
De oude zeeklei, die in het westelijke deel van de polder voorkomt, is
over het algemeen slap (althans in de ondergrond) en als modderklei of zeepklei ontwikkeld. Meestal bevat de klei rietresten. Soms komen er ook veenlenzen in voor, bestaande uit slibhoudend rietveen. Ook treft men er allerlei
overgangen van rietveen naar slappe klei aan, vooral in het overgangsgebied
van de oude zeeklei naar het veengebied. Naast de slappe kleiprofielen komen
er echter ook profielen voor, die wat steviger zijn. De klei wat dieper in het
profiel is dan vaak ook wat minder zwaar en moet lichte klei of zavel ge
noemd worden ; deze bevat minder plantenresten.
Karteert men deze profielen uit, dan blijken deze gronden in het algemeen
in doorlopende stroken voor te komen. Deze stroken liggen hoger in het ter
rein en vormen tezamen patronen op de kaart, die op een eb- en vloedstelsel
wijzen. De hogere stroken, met de wat vastere en vaak ook lichtere profielen,
moeten dan ook als oude kreekjes opgevat worden, die verland zijn en die
door verschil in klink thans als hoogten in het land liggen. Vaak is in het
centrum van de rug nog een beddinkje aanwezig.
In fig. 3 ziet men een overzicht van deze eb- en vloedkreken in de Ronde
in
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Fig. 3.
De voornaamste eb- en vloedkreken in het gebied der Ronde Venen.
The principal tidal creeks in the area.
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Venen. Het blijkt, dat het gebied vooral beïnvloed werd door een stelsel,
waarvan de hoofdtak zich in de buurt van Uithoorn bevond.
In het zuidwesten en ook in het noorden vindt men nog enkele grotere
zelfstandige systemen. Het noordelijke systeem heeft niet tot het einde toe
gewerkt, het wordt doorsneden door het stelsel van Uithoorn. Ook uit het
voorkomen van vastere kleien en zavels in de diepere lagen van de oude zee
klei in dit noordelijk gebied, die door slappere lagen worden afgedekt, blijkt,
dat dit stelsel tegen het einde van de afzetting van de oude zeeklei aan be
lang heeft ingeboet.
Uit het feit, dat de verbreiding van de oude zeeklei en het krekenstelsel
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Fig. 4.
Dwarsdoorsnede in het oude zeekleigebied van de droogmakerij Groot Mijdrecht.
Cross section through the old sea clay area of the reclaimed lake Groot Mijdrecht.
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samenvallen, blijkt, dat de slappe kleien tussen de kreken vanuit deze eb- en
vloedstelsels zijn afgezet.
Dit blijkt ook duidelijk uit de dwarsdoorsnede (fig. 4), die een gedetail
leerd beeld geeft van de opbouw van de oude zeeklei in dit gebied. Men ziet,
hoe de klei vanaf de kreekjes langzamerhand slapper en veniger wordt. Een
dergelijk beeld is alleen goed te begrijpen, als men aanneemt, dat de klei
inderdaad vanuit de kreekjes is afgezet. Bovendien blijkt uit de afbeelding,
dat de kreekjes tezamen met het omringende landschap omhoog zijn „ge
groeid". Tijdens de sedimentatie van de oude zeeklei steeg de zeespiegel.
Deze stijging werd in dit gebied bijgehouden door de sedimentatie. Hier
door kwam het gebied tussen de kreken tezamen met de zeespiegel steeds
hoger te hggen. De diepte van de kreekjes in een dergelijk gebied is aange
past aan de stromingen in het kreekje, dus aan het watertransport (Van Bendegom, 1950). Daar dit watertransport gelijk bleef, moest de diepte der
kreekjes hetzelfde blijven, wat alleen mogelijk was door een verhoging van
de bodem der kreekjes. De kreekbodems groeiden dus ook tezamen met het
veenniveau omhoog. Naast deze zeespiegelrijzing speelde ook de klink tij
dens de sedimentatie een belangrijke rol bij de vorming van het gebied. Rechts
in het profiel ziet men, dat soms ook tussen de kreken in de ondergrond zavel
of lichte klei aanwezig kan zijn. Deze treft men vooral in de meest westelijke
delen van de Ronde Venen aan. Ook komen soms vastere banken kleien
voor. Deze sedimenten zijn waarschijnlijk in wat dieper water afgezet en
vormen een overgang naar het wadgebied, dat we meer naar het westen in
de oude zeeklei aantreffen.
Het zeer slap zijn van de kleien tussen de ruggen hangt samen met hun
hoge watergehalte. Fig. 5 geeft een indruk van de watergehalten. Het A-cijfer
(aantal grammen water tijdens de bemonstering omgerekend op 100 g droge
grond) blijkt op een diepte van 60-100 cm onder het maaiveld boven 100 te
liggen. Het is bij een ongeveer gelijk kleigehalte, zoals uit de grafiek blijkt,
vooral afhankelijk van de humusgehalten.
Tijdens de afzetting moet het A-cijfer nog belangrijk hoger zijn geweest
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Fig. 5.
Vochtgehalten van een aantal monsters uit de ondergrond van de droogmakerij Groot Mijdrecht.
De monsters zijn afkomstig van diepten tussen 50 cm
en 110 cm onder maaiveld. De klei heeft 80% afslibbaar in % van de minerale delen.
Moisture percentages of a number of samples from the
su})SOti of the reclaimed lake Groot Mijdrecht. The samples
between 0.5 and 1.10 m below the turf. The clay
arg
contains about 80 % particles smaller than 16 mu.

dan nu. Op het ogenblik ligt de bovenkant van deze slappe kleien ni. op
ca 6 m -N.A.P., terwijl de hoogteligging tijdens de sedimentatie ca 4 m
-N.A.P. of nog iets hoger is geweest. Er is dus een belangrijke kiink (2 m of
meer) opgetreden, die met een daling van het A-cijfer gepaard zal zijn
gegaan.
Vergelijkt men de huidige vochtcijfers van de slappe kleien uit Groot Mij
drecht met die van soortgelijke monsters uit de Wieringermeer vlak na de
droogmaking (Zuur, 1936), dan blijken deze ongeveer dezelfde te zijn
(zware kleimonsters met 5 à 6 % organische stof uit het oostelijke kwelder
land in de Wieringermeer bezitten meest A-cijfers tussen 120 en 150). De
kleien in Groot Mijdrecht zullen dus tijdens hun afzetting wel slapper zijn
geweest dan de genoemde Wieringermeerkleien.
In de tijd, dat de oude zeeklei werd afgezet, moet het landschap er als
volgt hebben uitgezien.
In het oosten groeide het riet(zegge)veen, waarin naast riet ook talrijke
andere waterplanten voorkwamen. Dit gebied werd slechts af en toe over
stroomd en ontving dan een weinig slib. In het westen troffen we vele kreek
jes aan, die een grillig getijdenstelsel vormden. Door deze kreekjes stroomde
brak water. In de gebieden tussen de kreekjes kwamen grote rietgorzen voor
met een zeer slappe en venige bodem. Hier en daar waren in het uiterste
westen van het beschouwde gebied lagere plekken met open water.
III. DE VERSPREIDING VAN DE PYRIET

a. In het veengebied

In het veengebied zijn de belangrijkste veentypen het riet (zegge) veen en
het verslagen veen. Koolzure kalk komt in geen van beide typen voor. Pyriet
echter wel. Neemt men een monster uit de gereduceerde ondergrond van het
riet(zegge)veen en bekijkt men deze onder het microscoop, dan ziet men
vele pyrietbolletjes. Ook bij het verslagen veen ziet men deze bolletjes, meest
echter in iets mindere mate dan bij het riet(zegge)veen.
Bij oxydatie worden deze veentypen dus sterk zuur. In één geval werd in
slibrijk rietveen op een diepte van 60 tot 80 cm onder het maaiveld een pH
(HaO) van 1,9 gemeten. De pH van dit in eutroof milieu ontstane veen kan
dus door oxydatie van de pyriet lager zijn dan de pH van oligotroof veen.
De bovengronden op deze venen bezitten vaak weer een veel hogere pH.
Deze is echter uiteraard mede afhankelijk van de bemesting.
Gele vlekken van basisch ferrisulfaat vindt men in de venen niet. Het is
niet bekend of deze verbinding bij de omzettingen in het geheel niet wordt
gevormd of dat zij alleen niet opvalt, omdat zij b.v. gelijkmatig verdeeld in
de veengrond voorkomt.
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b. In het Oude Zeekleigebied

1. Bonklaagje
In par. II werd reeds op het voorkomen van het bonklaagje gewezen. Dit
bonklaagje springt ook in de volgende analysen van monsters uit een profiel
aan de rand van een klein ruggetje in het oog.
Laag
0-5 cm
25-38 „
38-43 „

Humus

PH

40
87,5
11,5

5,7
3,9
3,6

Bovengrond
Bonklaagje zwart brokkelig
Katteklei

Opvallend is, dat de pH van het bonklaagje maar weinig hoger is dan de pH
van de katteklei. Uit de polder Wilnis-Veldzijde ten zuiden van de Ronde
Venen en uit de Puttepolder bij Boskoop werden een aantal monsters van
een nog gereduceerd bonklaagje genomen. Deze monsters bleken behalve
zaden van waterplanten ook vrij veel pyriet te bevatten. Het bonklaagje be
vat dus, althans plaatselijk, pyriet. De lage pH in het bovengenoemde mon
ster moet dan ook waarschijnlijk aan verzuring door pyriet geweten worden.
2. O u d e Z e e k l e i
De Oude Zeeklei in de gereduceerde ondergrond van de droogmakerij Groot
Mijdrecht blijkt overal vrij grote hoeveelheden zwavelverbindingen te be
vatten. In fig. 6, 3e kolom, staat het zwavelgehalte van 31 monsters, die ge
rangschikt zijn naar toenemend slibgehalte, aangegeven. Het zwavelgehalte
in de monsters (meest aanwezig als pyriet) wisselt van £ tot 3 %, gemiddeld
is het 1\ tot 2 %. Zwavelgehal ten boven 1| % blijken alleen in de wat zwaar
dere monsters (met 60 % afslibbaar en meer) aanwezig te zijn. Daar in de
ruggen vrij veel lichtere gronden voorkomen, vinden we hier dus in het
algemeen ook wat lagere zwavelgehalten. De zwaardere gronden in de
Fig. 6.
Organische stof, koolzure kalk en zwavel in de mon
sters uit de gereduceerde ondergrond van de droog
makerij Groot Mijdrecht.
Organic matter, Calcium-carbonate and sulfur in the samples
derived from, the deoxidized subsoil of the reclaimed lake
Groot Mijdrecht.
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Fig. 7.
De hoeveelheid zwavel verdeeld in klassen opklimmend met
0,5 % in de ondergrond van Groot Mijdrecht, de Puttepolder
en de Wieringermeer.
Sulfur content, divided in to classes with an interval of 0.5 %, in the
subsoil of three different polders.

Zwavel in de ondergrond van de brede ruggen, Groot
Mijdrecht
Sulfur in the subsoil of the broader ridges, Groot Mijdrecht

Zwavel in de ondergrond van de gebieden tussen de rug
gen, Groot Mijdrecht
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ruggen (II) hebben echter ook niet zulke hoge gehalten als buiten de
ruggen (112, 4, 5), zoals uit fig. 7 blijkt. Ter vergelijking zijn ook enkele
monsters van de Oude Zeeklei uit de Puttepolder en uit de Wieringermeer
weergegeven. In de ruggen blijken gehalten hoger dan 2,5 % niet voor te
komen, terwijl in de gebieden tussen de ruggen percentages lager dan 1 %
niet te vinden zijn. Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze monsters alle
uit de diepere gereduceerde ondergrond komen; het bovenste laagje van de
ruggen kan mogelijk oorspronkelijk een hoger pyrietgehalte gehad hebben.
De monsters uit de Wieringermeer blijken ongeveer vergelijkbaar te zijn met
de ruggen. Zij bezitten dus wat lagere zwavelgehalten dan de modderkleimonsters uit de gebieden tussen de ruggen en uit de Puttepolder.
De maximale zwavelgehalten blijken in de modderkleien rond 3 % te
liggen. Monster 30 (tabel l)heeft 185 m.-aeq. S03 en 23 m.-aeq. CaO. Hier
blijkt dus een tekort van ca 160 m.-aeq. CaO te zijn; dat is 8 % CaC03. De
monsters 18 en 54 hebben resp. 8 en 7 % tekort aan CaC03 ten opzichte van
de aanwezige zwavelverbindingen.
IV. HET VOORKOMEN VAN KOOLZURE KALK

De hoeveelheid koolzure kalk in de ondergrondmonsters van Groot Mij
drecht hangt enigszins samen met de textuur, zoals uit fig. 6 blijkt. Bij de
monsters met een gehalte aan afslibbare delen tussen 30 en 65 % is vrij veel
CaC03 aanwezig (9 % en meer). Bij de monsters met meer dan 65 % afslib144

Fig. 8.
Koolzure kalk, organische stof en zwavel in monsters
met 65-85 % afslibbaar uit de gereduceerde onder
grond van de droogmakerij Groot Mijdrecht.
Calcium-carbonate, organic matter and sulfur in samples,
containing 65-85 % particles smaller than 16 mu, derived
from the subsoil of the reclaimed lake Groot Mijdrecht.

De monsters zijn gesorteerd naar toenemend kakgehate. Bst ekenis van de symbolen:
Ix bredere ruggen; II2 vlakken met kalkrijke klei of zavel boven 2,00 m; II4 en II6 modderkleigebieden met kalkloze of kalkhoudende klei.
The samples have been assorted according to increasing co ntent of calcium-carbonate. Meaning of the sym
bols: 11 broader ridges-, II, areas with calcareous clay or silt above 2.00 m below the turf ; IIi and IIS
mudclay areas with non-calcareous or slightly calcareous clay.

baar is soms vrij veel en soms weinig of geen CaC03 aanwezig. Vergelijken
we dit met de Oude Zeeklei uit de Wieringermeer (Zuur, 1936), dan blijkt
deze regel daar niet op te gaan. In de Wieringermeer zijn soms ook de wat
lichtere monsters kalkarm.
In fig. 8 zijn de wat zwaardere monsters gerangschikt naar toenemende
kalkgehalten. Er blijkt nu, dat de monsters uit de bredere ruggen (I 2) steeds
kalkrijk zijn. De kalkarme of kalkloze monsters stammen uit de gebieden
tussen de ruggen (II4 en II 5). Slechts enkele monsters tussen de ruggen zijn
kalkrijk. Het monster II2 is op de kalkrijkdom gekarteerd en eveneens is een
monster II4, dat dus een overgang naar II 2 vormt, kalkrijk. De kalkarme
monsters hebben alle een vrij hoog humusgehalte, nl. meer dan 6 %. De
kalkrijke zijn meest minder humeus, maar niet altijd (monster 22 en 47).
Men vindt dus in Groot Mijdrecht, vooral in de ondergrond van de ruggen,
goed kalkrijk materiaal om naar boven te brengen en de gronden mee te ver
beteren. De ondergronden in de gebieden buiten de ruggen zijn voor dat
doel meest niet geschikt. Daar ze wel veel zwavelverbindingen bezitten en
slechts weinig of geen koolzure kalk, vormen ze bij aëratie de zure katteklei.
V. OVER DE OORZAKEN VAN HET VERSCHIL IN HET KOOLZURE KALKGEHALTE

Door Van der Spek (1952) wordt aangegeven, dat katteklei alleen kan ont
staan bij kleien, die veel pyriet bevatten en die verder door de veenvegetatie,
die boven op de klei groeit, hun kalk hebben verloren. Vergelijkt men nu de
profielen van rug en depressies, dan blijkt op de bredere ruggen vrijwel di
rect onder het veen reeds kalkrijke grond voor te komen, hoogstens is er een
klein laagje van 5 à 10 cm dat kalkarm is. Hieruit blijkt dus wel, dat de in
vloed van de veenvegetatie slechts gering is geweest. Ook in de meer weste
lijk gelegen polders vindt men oude zeeklei, die vrijwel tot bovenin kalkrijk
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Fig. 9.
Kalkverschillen in de profielen van een ruggetje naar de depressie in de droogmakerij
Groot Mijdrecht.
Differences in calcium-carbonate content going from a ridge towards a depression in the reclaimed lake
Groot Mijdrecht.

Bovengrond soms met bonklaagje j Topsoil> occasionaly containing a mucky layer
Katteklei / Acid clay
Iets riethoudende klei / Clay with very few remnants of reed-rhizomes
Riethoudende klei / Clay with a few remnants of reed-rhizomes
Rietklei / Reed clay
Vrij blanke klei / Clay, with a low organic matter content

rrm
CZl
IZZ2

EEZ3

m

Kleihoudend rietveen / Clayey reed-peat
Weinig koolzure kalkhoudend / Very slightly calcareous
Iets koolzure kalkhoudend j Slightly calcareous
Koolzure kalkhoudend / Calcareous
Koolzure kalkrijk J Very calcareous

is; hoogstens kan een dun kalkarm laagje aanwezig zijn geweest, dat later
weer is doorgeploegd. Boort men op plekken, waar niet verveend is, dóór het
veen in de klei, dan treft men boven op de zeeklei vaak een dun laagje aan,
dat inderdaad kalkarm of kalkloos is. Dit laagje is bij grotere ruggen zeer
dun, bij kleinere ruggetjes vaak dikker. Het bestaat meestal uit klei met rietresten. Men kan zich nu afvragen, of dit laagje reeds tijdens zijn ontstaan
alle CaC03 verloren heeft of onder invloed van de vegetatie, die op de klei
groeide. Waarschijnlijk hebben beide factoren hierbij een rol gespeeld. Het
laagje is waarschijnlijk reeds vrij kalkarm geworden tijdens de afzetting en
heeft later de weinige kalk, die het nog bevatte, verloren. Indien er onder
dit laagje zavel voorkomt, dan is deze meest weer kalkrijk. In fig. 9 ziet men
een voorbeeld van de verspreiding van de kalk in Groot Mijdrecht en wel
vanaf een kleine rug naar een depressie. Er vallen, wat het kalkgehalte be
treft, twee verschijnselen op, nl. het kalkgehalte neemt af van rug naar de
pressie en het neemt toe van boven naar onderen.
Beschouwen we eerst de afname van de koolzure kalk van onderen naar
boven. Deze afname kan voor een groot deel verklaard worden door de
invloed van de CaC03 oplossende producten, die bij de oxydatie van de
pyriet in de bovenste lagen ontstonden. Het blijkt echter in het veld, dat de
kalkloze zone vaak dieper rijkt (althans in de depressies) dan de zóne, waar
in oxydatie plaatsvindt. Het is daarom ook mogelijk, dat bovendien andere
factoren een rol spelen, zoals de invloed van de veenvegetatie, die op de
klei groeide en de verandering in het milieu tijdens de sedimentatie van de
bovenste laag van de oude zeeklei, wat, zoals we later zullen zien, invloed
op het koolzure kalkgehalte kan hebben.
Beschouwen we de diepere lagen van de kleine kreekruggen en depressies,
dan zien we, dat in de ruggen deze lagen rijk aan koolzure kalk zijn, terwijl
ze in de depressies veel minder kalk bevatten. Deze diepere lagen zijn alle
gereduceerd. De oxydatie van pyriet zal hier geen rol meer spelen, terwijl
ook de invloed van de veenvegetatie, die op de oude zeeklei groeide, nihil zal
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zijn (daarvoor liggen deze lagen te diep). Deze verschillen in kalkgehalte
moeten dus reeds dateren uit de tijd, dat deze oude zeeklei ontstond. Voor
de practijk zijn deze verschillen in gehalte aan koolzure kalk niet zonder
belang. De diepere lagen in de depressies bezitten soms te weinig kalk (vaak
maar ca 2 % CaC03) om bij het boven brengen de zure producten, die bij
oxydatie van pyriet ontstaan, te neutraliseren en vormen dan katteklei.
Gaan we na door welke factoren we de kalkverschillen in de diepere onder
grond kunnen verklaren, dan kan in de eerste plaats erop gewezen worden,
dat op de gors (nu de depressie) ontkalkende en in de kreek kalkverrijkende
invloeden werkten. Door Zuur (1936) werd een dergelijke theorie gelan
ceerd voor de wad- en kweldergronden in de Wieringermeer. De eerste zijn
steeds kalkrijk, terwijl in de kweldergronden ook kalkarme lagen voorkomen.
Door Zuur werd deze ontkalking tijdens de opslibbing beschouwd als een
normale uitspoeling, die misschien door de aanwezigheid van veel vegetatie
en veel verterende organische stof wat sneller verliep dan normaal. Hij bracht
dan ook naar voren, dat deze gronden tijdens de opslibbing vrij hoog boven
het grondwater moesten hebben gelegen om te kunnen doorspoelen. Deze
theorie van primaire ontkalking bleek later ook in vele jonge zeekleigebieden
te kunnen worden toegepast, zoals b.v. in Walcheren, de Oudere Dollardpolders en de rand van het IJ (Edelman, 1950). Ook in Groot Mijdrecht
blijkt deze theorie bruikbaar.
Aan de voorwaarde, dat deze gronden hoog boven het water moeten liggen
tijdens de opslibbing, wordt echter hier niet voldaan. Deze gronden waren,
zoals reeds naar voren werd gebracht, tijdens hun ontstaan bijzonder slap.
Dit wijst er op, dat ze niet hoog boven het grondwater hebben gelegen. Ook
is de doorlatendheid van dergelijke zware, natte kleien zeer gering. Veel
doorspoeling zal er dus in elk geval niet zijn geweest. De ontkalking verliep
dus waarschijnlijk anders dan Zuur heeft aangegeven. Deze slappe humeuze
kleien waren waarschijnlijk tijdens de afzetting steeds of bijna steeds gere
duceerd. In een gereduceerd milieu kan de C02-spanning veel hoger op
lopen dan in een goed geaëreerd milieu, zodat de invloed van de C02 op de
ontkalking toeneemt. Bovendien treedt reductie van sulfiden op. Deze sul
fiden kunnen bij een latere oxydatie ook invloed uitoefenen.
De inwerking van het koolzuur en de zwavelhuishouding kunnen in een
dergelijk milieu beide ontkalkend werken. Indien er door koolzuur of sulfidenoxydatie wat CaC03 is opgelost, dan moet dit opgeloste CaC03, wil het
proces niet stagneren, ook worden afgevoerd. Dit ging moeilijk door de met
water verzadigde ondergrond. De hoeveelheden, die door het profiel zakten,
zullen maar klein zijn geweest. Het belangrijkste gedeelte werd waarschijn
lijk afgevoerd door een uitwisseling tegen het er boven staande water bij een
volgende vloed.
Voor het verklaren van de verschillen in kalkgehalte tussen de profielen
van de ruggen en depressies is dus de ontkalking tijdens de sedimentatie in de
gebieden tussen de ruggen belangrijk. Anderzijds is ook de kalkverrij king in
de kreken, waar zowel door dieren als door chemische processen kalk kan
neerslaan, belangrijk. Elders in dit boek (Bennema, 1953) wordt verder op
de ontkalking en verrijking tijdens de opslibbing ingegaan.
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Summary

The differences in the pyrite and calcium-carbonate contents in the soils of
the reclaimed lake „Groot-Mijdrecht" are discussed in relation to the gene
sis of that area. The former bottom of „Groot-Mijdrecht" lies about 5.50
metres below sea-level. In the east is a layer of peat of 3 m overlying sand, in
the west is a shallow peaty toplayer overlying old sea clay. This old sea clay
which was formed in the border area between peat and the former sea shal
lows, is usually very soft but heavy and contains a large number of reedrhizomes. It is, however, intersected by strips where at a certain depth a
somewhat more solid lighter clay or a silt edge is to be found. These strips,
as indicated on the map, form a pattern of small tidal creeks. Due to the
diversity of shrinkage they are now higher than the intermediate areas.
The samples (table 1 ; fig. 5 to 9) originate mainly from the reduced sub
soil and show something of the distribution of the calcium-carbonate and of
the sulphur compounds. The peat is non-calcareous, but pyrite can be traced
by the microscope.
Sulphur compounds (mainly pyrite) are also present in the clay and silt
of the creek-„ridges", but at the same time the calcium content is very high,
particularly in the slightly wider ridges. The soils between the ridges con
tain very little or no CaCOs but many sulphur compounds. The content of
sulphur is on the average higher there than in the subsoils of the creek-ridges
and also the organic matter content is usually slightly higher. The low CaC03
content of the soils in the areas between the ridges is probably due to a decal
cification during sedimentation, as there are reasons to assume that the silt
was high in calcium-carbonate when it was deposited. It is not quite clear
whether the decalcification was due to a formation of big quantities of C02
or to the formation of H2S04 from ferric sulphide (during sedimentation).
If aerated, the non-calcareous clays rich in pyrite are forming an acid clay
with yellow spots of basic ferri-sulphate, called „katteklei" (cat-clay) in the
Netherlands.
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15. OVER DE WENSELIJKHEID
V A N L A N DC L A S S I F I C A T I E I N O N S L A N D
The desirability of land-classification in the Netherlands
door/ij

Z. van Doorn
In de kringen van de Stichting voor Bodemkartering wordt landclassificatie
van groot belang geacht, mede omdat deze in wezen onafscheidelijk is van
de gebruikelijke bodemkartering.
De bodemkartering is een classificatie van de gronden op basis van bodemkundige kenmerken, terwijl wij de landclassificatie zien als een uitwerking en
ontwikkeling van de resultaten der bodemkartering, waarbij de gronden
naar diverse gebruiksmogelijkheden en geschiktheden worden ingedeeld.
Dit onder gebruik making van verdere landbouwkundige kennis en in samen
werking met de betrokken deskundigen.
Het moge denkbaar zijn in ander verband de bodemkartering te zien als
een onderdeel van de landclassificatie, wij houden ons - in dit stadium en
in dit bestek — aan de eerste opvatting. Hoe dit ook zij en welk organisato
risch verband men tussen bodemkartering en landclassificatie wil leggen, in
elk geval zal de bodemkartering aan een doelmatige landclassificatie vooraf
moeten gaan en is zij daartoe een onmisbare grondslag en inleiding.
Landclassificatie is het indelen van de gronden in klassen van geschiktheden
of gebruiksmogelijkheden. Men kan dit voor eenzelfde gebied op verschil
lende wijzen doen. Elke landclassificatie heeft een speciaal doel1). Het uit
gangspunt is steeds de kennis van bodemen terrein, het doel kan velerlei zijn:
landbouwkundig, cultuurtechnisch, planologisch, stedebouwkundig, enz.
Geen wonder, dat de landclassificatie de belangstelling heeft van velen,
ook van landbouwkundigen en in het bijzonder van landbouwkundigen, die
tevens bodemkundigen zijn. De veldbodemkundige kan van de bodemkun
dige gegevens op een bodemkaart een overzichtelijk beeld samenstellen, dat
voor hemzelf en voor anderen een hanteerbaar uitgangspunt kan zijn voor
velerlei soort landclassificatie.
In verband met de zeer verschillende doeleinden kan de uitwerking tot
een landclassificatie alleen in samenwerking met deskundigen op het speci1) Zie o.a. C. H. Edelman: Landclassificatie. In: Bodemkundige Voordrachten. Serie
Landbouw No. 9, 1949, 124—136. 's-Gravenhage.
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ale gebied, waarvoor de classificatie wordt gemaakt, tot een goed resultaat
leiden.
Een landclassificatie, die niet berust op een bodemkaart en alleen opper
vlakkige of pleksgewijze bodemkennis tot grondslag heeft, verliest daarmee
een groot deel van haar waarde. Toch worden, vooral in primitieve landen,
nog herhaaldelijk dergelijke landclassificaties gemaakt in die gevallen, dat
er voorlopig geen uitzicht is op een behoorlijke bodemkaart. En zelfs in
Nederland, waar dit uitzicht wel bestaat, gaat men niet altijd uit van het
juiste standpunt, dat een landclassificatie, een ruimtelijke ordening - waar
toe ook streek- en gemeentelijke uitbreidingsplannen behoren - minstens op
de bodemkaart moeten berusten.
Omgekeerd kan men zeggen, dat de gebruiker - die veelal niet bodemkundig onderlegd is - alleen door de uitwerking tot een landclassificatie een
duidelijk beeld krijgt van de resultaten en de waarde van een bodemkartering,
die anders voor hem een min of meer gesloten boek blijft.
Uit het bovenstaande volgt wel, dat de bodemkaart zelf niet eenzijdig op
een bepaald doel gericht moet zijn. Zij moet de mogelijkheid bieden, het
uitgangspunt te kunnen zijn voor velerlei toepassingen en landclassificaties.
Zij moet juist met velerlei aspecten en ervaringen rekening houden, deze in
zich opnemen. Zij zal daardoor rijker en bruikbaarder worden. Wij zien dan
ook bodemkartering en landclassificatie in nauw onderling verband ten bate
van beide.
Tot zover is de landclassificatie beschouwd als het indelen van een gebied
naar graden van geschiktheid of bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden,
b.v. grasland, bouwland, suikerbieten, aardbeien, kersen, enz.; voor bevloei
ing, drooglegging, grondverbetering; voor bouwterrein of park. Tot zover
ook ziet de Stichting voor Bodemkartering hierin een taak, zij het niet voor
zich alleen. Men kan echter de sfeer van de landclassificatie nog veel verder
uitstrekken. Men kan er naast de geschiktheid volgens de bodemgesteldheid
van heden, ook de potentiële geschiktheid bij verbetering, of de economische,
sociale en politieke mogelijkheden en wenselijkheden bij betrekken. Daar
mee verlaat men het terrein van de „geschiktheid" en betreedt dat van de
„bestemming", het gebied van de ruimtelijke ordening in volle omvang.
Aldus opgevat zijn er velen, die zich min of meer bewust op het terrein van
de landclassificatie bewegen. Al moge dan ook de term landclassificatie in
ons land weinig gebruikelijk zijn, het begrip is wel degelijk bekend en van
toepassing.
Wij bepalen ons in het onderstaande tot de agrarische landclassificatie.
Hoewel de bodemkartering ook voor algemene planologische classificatie be
langrijke bijdragen levert, is voor deze laatste classificatie een eigen ont
wikkeling nodig, die ligt op het terrein van de kartering voor Streek- en
Gemeentelijke uitbreidingsplannen, voor welke karteringen onze Stichting
reeds een afdeling heeft.
Wij zullen in het kort bespreken of herhalen :
Wat is agrarische landclassificatie?
Wat doet de Stichting voor Bodemkartering op het gebied van agrarische
landclassificatie?
Wat behoort de Stichting voor Bodemkartering te doen?
Wat heeft de Stichting voor Bodemkartering nodig om aan die eisen te
voldoen?
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Wat is agrarische landclassificatie?

Zij houdt in de studie van de beoordeling en indeling der gronden naar ge
schiktheid voor de in aanmerking komende gewassen. De bestemming blijft dan

een zaak van practisch beleid.
De tevoren op bodemkundige eigenschappen (bij een bodemkartering)
geclassificeerde gronden wil men dan van een nadere (landbouwkundige)
classificatie voorzien in verband met hun geschiktheid en productiever
mogen voor gewassen. Dikwijls onderscheidt men verschillende soorten landclassificatie, al naar gelang het oogmerk, b.v. geschiktheid voor tuinbouw,
voor bloembollen, voor grasland, voor graan, voor suikerbieten, voor recre
atie, enz.
Uiteraard moet men hierbij niet alleen de natuurlijke hoedanigheden van
de gronden, maar ook de mogelijkheden of beperkingen in het oog vatten,
die in de grondbewerking, de bemesting of de cultuurtechnische verbetering
zijn gelegen.
De landclassificatie gezien als een dergelijke partiële en speciale klassen
indeling, kan weer de weg banen tot het bewuste streven om voor elke grond,
voor elk bodemtype, de geschiktheid en het productievermogen aan te geven
voor de in aanmerking komende gewassen en de normale of mogelijke cul
tuurmethoden. Voorts onderschatte men niet de coördinerende betekenis,
die de ontwikkeling der landclassificatie zou kunnen hebben voor het ge
zamenlijke werk van het bodemkundige en landbouwkundige onderzoek in
ons land.
Wat doet de Stichting voor Bodemkartering op het gebied van agrarische landclassi
ficatie?

De Stichting voor Bodemkartering heeft als taak de veldbodemkunde en
levert als product bodemkundige kaarten en rapporten.
In de eerste plaats zijn dit bodemkaarten, maar daarnaast zijn ook voor
verschillende gebieden geschiktheidskaarten (dan wel overeenkomstige ta
bellen of beschrijvingen) vervaardigd, waarop de bodemtypen zijn ingedeeld
naar hun geschiktheid voor bepaalde gewassen. Deze bodemgeschiktheidskaarten worden gevraagd en gemaakt bij alle karteringen, die ons worden
opgedragen voor gemeentelijke uitbreidingsplannen en voor streekplannen,
b.v. IJ-mond, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Breda, Bergen op Zoom
en vele andere; ook bij sommige grotere bodemkarteringen: Didam, Westland, Bloembollenstreek, e.a. In het bijzonder de Directie van de Tuinbouw
staat op het standpunt, dat de bodemkaart eerst belangrijk wordt door de
daarvan afgeleide geschiktheidsbeoordeling en dat juist hiervoor tijd en geld
beschikbaar moet zijn.
De grondslag voor de bodemkaart en haar toepassingen is de bestaande
en verworven bodemkundige en landbouwkundige kennis. Onze wens is, dat
die grondslag, mede door het werk van andere instituten, verbeterd wordt.
Het eerste doel is een bodemkaart met een indeling in zo homogeen moge
lijke bodemeenheden, die men dan verder kan bestuderen. Deze kartering
van ons land naar bodemkundige eenheden is aan de Stichting voor Bodem
kartering opgedragen.
Elke verdere studie kan onvolmaaktheden aan het licht brengen en ver
betering van de kaarten mogelijk maken. Dit zal altijd zo blijven en is geen
reden met de vervaardiging te wachten.
151

Wat behoort de Stichting voor Bodemkartering te doeriï

Een geschiktheidskaart is eigenlijk een vereenvoudigde kaart, uit de bodemkaart afgeleid door groepering en toepassing voor bepaalde landbouwkundige
mogelijkheden.
Deze classificatie naar geschiktheid is noodzakelijk, omdat de niet-bodemkundige opdrachtgever of gebruiker van de bodemkaarten en -rapporten de
door hem gewenste classificatie niet kan opmaken. De bodemkaarten moeten
verklaard, toegepast en gericht worden op de aan de orde gestelde vragen en
daartoe dienen de geschiktheidskaarten.
Trouwens de veldbodemkunde en de bodemkaart berusten in oorsprong
en in wezen grotendeels op landbouwkundige verschijnselen en verschillen,
die men in het veld ziet en die men dan uit de bodemopbouw tracht te be
grijpen en te verklaren. Het volgende stadium is, dat men op grond van
boringen en andere waarnemingen naar analogie besluit, ook als het ge
was er niet staat.
Naar de ene kant moet verdere studie het inzicht in bodemopbouw en
-eigenschappen zuiveren en verdiepen. Naar de andere kant moet voort
gezette waarneming van de groei en productiviteit van gewassen een steeds
juistere interpretatie van bodemkaarten mogelijk maken. Altijd echter zal
het nodig zijn en blijven, dat de veldbodemkundige zijn bodemkaarten ten
behoeve van niet-vakkundige gebruikers vertaalt, in de vorm van afgeleide
kaarten.
Wat heeft de Stichting voor Bodemkartering nodig om aan de eisen te voldoen?

De bodemkundige kartering beoogt de classificatie en kartering van wezen
lijke bodemverschillen op grond van merendeels in het veld waarneembare
bodemkundige kenmerken en landbouwkundige eigenschappen en wel vol
gens beschikbare en steeds toenemende kennis. Het daarvoor noodzakelijke
grondmonsteronderzoek laat de Stichting voor Bodemkartering door andere
instituten doen en verder laat zij het laboratoriumwerk en detailonderzoek
aan anderen over.
Zij is er voor om in de bodemkaarten aan andere bodemkundige en land
bouwkundige onderzoekers een uitgangspunt voor verder detailonderzoek te
verschaffen. Aan de landbouwvoorlichting en -practijk en aan agrarische
planologen geeft zij al dadelijk steun voor de beoordeling en het juiste ge
bruik van gronden, mede in de vorm van bodemgeschiktheidskaarten (classi
ficaties naar geschiktheid).
Omgekeerd kan de bodemkartering het niet stellen zonder de critiek, de
medewerking en de voorlichting van de vele werkers, die met hun onderzoek
en hun ondervinding kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de bodem
kundige en landbouwkundige eigenschappen van de grond.
Zoals gezegd, de landbouwkundige verschillen zijn hierbij het uitgangs
punt, waarbij men dan tracht die verschillen te verbinden aan in het veld
waarneembare of in het laboratorium te constateren eigenschappen van het
bodemprofiel.
De ontwikkeling dezer bodemkundige en landbouwkundige aspecten, het
op peil blijven met de vordering van het wetenschappelijk onderzoek op dit
veelzijdige terrein, stelt zeer hoge eisen aan de capaciteiten, de studiezin en
de volharding van de medewerkers.
Dit zijn eisen aan iedere medewerker afzonderlijk, maar behalve dit wordt
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het steeds meer noodzakelijk een uniforme werkwijze voor het gehele land
te betrachten.
Aan de Stichting voor Bodemkartering is door het Ministerie van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening het maken van een bodemkaart
1:25.000 van het gehele land opgedragen. Een uniforme bodemkundige
legenda daarvoor zal weldra in ontwerp gereed zijn. Evenzeer noodzakelijk
zijn afgeleide classificatiekaarten, die a.h.w. een toepassing, een interpretatie
beogen voor de voornaamste gebruikers, hetzij landbouwkundigen of plano
logen.
Deze toegepaste kaarten zullen veel kunnen bijdragen tot begrip en waar
dering voor de veldbodemkunde.
De samenstelling ervan onderhoudt en verzekert het vruchtbare en levende
contact van de bodemkartering met de landbouwkundige wereld. Voor die
samenstelling en de ontwikkeling ervan is gecoördineerde samenwerking met
andere landbouwkundige instellingen vereist en is bij de Stichting voor
Bodemkartering een aparte persoon nodig, die de interne eenheid van wer
ken verzekert en het contact met anderen behartigt.
Landclassificatie, met name de beoordeling en classificatie van de grond
op zijn geschiktheid voor gewassen, is een onmisbaar en onvermijdelijk deel
van het werk der Stichting voor Bodemkartering en behoort tot ontwikkeling
te worden gebracht. Men zou het ons kwalijk moeten nemen als we dat
verzuimen.
Een vruchtbaar arbeidsveld voor de Stichting voor Bodemkartering is op
de duur alleen verzekerd :
1. als zij de landclassificatie tot haar taak rekent o.m. in de vorm van classi
ficatiekaarten voor diverse doeleinden,
2. als zij een speciale medewerker met de zorg hiervoor kan belasten.
Zoals reeds in de aanvang werd opgemerkt, is hier speciaal de ontwikke
ling van een agrarische landclassificatie bepleit. Behalve aan deze taak
- waarmee ook uiterst belangrijke aspecten van ruimtelijke ordening zijn
gediend - zal de Stichting voor Bodemkartering ook haar aandacht moeten
gaan wijden aan andere niet-agrarische aspecten van planologie, stedebouw
en andere. Zij kan hierbij - met haar regionale opneming van de bodem
gesteldheid - in samenwerking met planologen en stedebouwers nuttige aan
wijzingen geven en wegbereider zijn voor het meer gedetailleerde en gelocaliseerde grondmechanisch onderzoek, dat aan anderen toekomt.
Deze kant van ons werk heeft nog weinig gelegenheid gehad tot ontwikke
ling, maar gaat die nu krijgen. Over een afdeling, die hieraan haar aandacht
kan wijden, beschikken wij reeds in de vorm van de Afdeling Karteringen
voor Streek- en Uitbreidingsplannen.
Samenvatting

1. Landclassificatie, d.i. de beoordeling en classificatie van gronden naar de
de geschiktheid voor bepaalde doeleinden, is een onmisbaar en onver
mijdelijk deel van de bodemkartering, vloeit er logisch uit voort.
2. De bodemkaart geeft op grond van de verkregen kennis van de vooral
landbouwkundig belangrijke eigenschappen van het bodemprofiel een
samenvatting, een indeling, een classificatie naar bodemtypen.
Eensdeels is deze voorstelling onvolledig en noopt zij tot verder onder
zoek; anderzijds geeft zij voor vele gebruikers te veel. Er zijn afgeleide
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speciale kaarten nodig, die de classificatie naar een bepaalde eigenschap
of naar de geschiktheid voor bepaalde gewassen in beeld brengen.
3. De opdrachtgevers van de Stichting voor Bodemkartering (ministeriële
organen als Directie van Akker- en Weidebouw, Directie van de Tuin
bouw, Cultuurtechnische Dienst, Provincies, Gemeenten, e.a.) hebben
alle het verlangen naar dergelijke toegepaste kaarten.
4. Landclassificatie, voornamelijk in de vorm van deze uit de bodemkaarten
afgeleide geschiktheidskaarten, is altijd tot de taak van de Stichting voor
Bodemkartering gerekend en door haar beoefend in samenwerking met
andere organen.
5. De verdere ontwikkeling van deze agrarische landclassificatie is niet alleen
een eis gesteld door de landbouwpractijk, maar tevens noodzakelijk om
de bodemkartering zelf tot verdere ontplooiing te brengen.
6. Zij heeft voor de ontwikkeling van die taak een speciale medewerker
nodig.
7. Aan de bodemkaart 1:25.000 van Nederland, waarvan de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de samenstelling aan de Stich
ting voor Bodemkartering heeft opgedragen, moeten agrarische classificatiekaarten worden verbonden, om het nuttig gebruik der kaarten te
bevorderen.
8. Naast deze agrarische landclassificatie dient ook de niet-agrarische classi
ficatie tot ontwikkeling te komen, waartoe thans een weg is geopend. Dit
zal een taak zijn van de reeds bestaande Afdeling voor Streek- en Uit
breidingsplannen.
Summary

1. Land classification, i.e. the judgement and classification of soils on, res
pectively according to suitability for defined objectives, is an indispensible and unavoidable object of soil survey.
2. A soil map is a compendium, a classification and a representation of the
knowledge acquired on the characteristics of the soil profile of importance
from an agronomic point of view. On the one hand such a representation
is incomplete and is an inducement to further investigations, on the other
hand it particularizes too much for many users and for their convenience
special maps deduced from the former depicting a definite characteristic
or the suitability of the soils for defined crops, are necessary.
3. Also the principals of the Soil Survey Institute (Director of Arable and
Pastoral farming, Director of Horticulture of the Department of Agricul
ture, Government Service of Planning and Advancement of Rural Deve
lopment Schemes, Municipalities, etc.) show the same keennes that such
special maps are designed.
4. Land classification, particularly depicted in suitability maps deduced
from soil maps, has always been a part of the task of the Soil Survey In
stitute and is accomplished in collaboration with other institutions.
5. The further evolution of this way of land classification is not only required
by practical farmers, but is also needed for the expansion of soil surveying
itself.
6. To accomplish this task properly the Institute is in need of a special colla
borator.
7. To a soil map of the Netherlands 1:25,000, as the Minister of Agriculture,
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Fisheries and Food has ordered the Soil Survey Institute to design, should
be subjoined agricultural suitability maps to achieve that the maps can
advantageously be consulted.
8. Side by side with this agrarian landclassification it is necessary to develop
a non-agrarian classification. This will be a task for the special section of
the Soil Survey Institute in charge of the soil survey for town and country
planning.
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1. INLEIDING

Dit artikel heeft ten doel een overzicht te geven van het vele onderzoek, dat
gedurende de laatste acht jaar in Nederland is verricht op het gebied van de
bodemkunde van de voornaamste tuinbouwgewassen. Het overgrote deel
van deze onderzoekingen is verricht door of onder invloed van de medewer
kers van de Stichting voor Bodemkartering. De vorderingen zijn snel ge
weest, de toepassingen vele en de economische gevolgen groot.
De daarbij gebruikte methoden zijn in wezen van een grote eenvoud en
men kan zich afvragen, hoe het komt, dat er in onze moderne tijd nog be
langrijke vraagstukken over waren, die met zulke simpele methoden bestu
deerd konden worden. Op andere gebieden van de landbouwwetenschap
ziet men, hoe zeer ingewikkelde research slechts op lange termijn voordelen
voor de landbouw oplevert. Deze eigenaardige uitzonderingspositie van het
tuinbouw-bodemkundig onderzoek moet psychologisch worden verklaard.
Bodemkundige vraagstukken trokken in de vooroorlogse tuinbouw eenvou
dig niet de aandacht. Men leefde in een periode van technische vooruitgang.
Met betere cultuurmethoden, zoals ziektebestrijding en bemesting, maakten
allerlei tuinbouwteelten grote vorderingen. Onder deze omstandigheden deed
de grond er minder toe. Op'een slechte grond verkreeg men met goede cultuur
methoden hogere opbrengsten dan met slechte methoden op een goede grond.
IX
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Bovendien was het tuinbouwareaal in de periode in en na de economische
depressie aan weinig veranderingen onderhevig, aangezien de productie ten
gevolge van overheidsmaatregelen beperkt was.
Toch was ook voor de oorlog reeds bekend, dat de grondgesteldheid van
grote invloed was op de groei en gezondheid van vruchtbomen. Toen Oosting, de pionier van de veldbodemkunde in Nederland, in 1939 de ongunsti
ge gevolgen van een natte en ondoorlatende ondergrond in boomgaarden
demonstreerde, werd hij echter scherp terecht gewezen. De tijd was niet rijp
voor onderzoek op dit gebied.
In 1943 is in deze toestand verandering gekomen. Onder invloed van de
oorlog waren een aantal studenten onder onze leiding met de bodemkartering begonnen, en wel in de Bommelerwaard, een deel van het rivierkleige
bied. In het onderzochte gebied treft men op bepaalde gronden veel tuin
bouw aan, vooral aardbeien, op andere gronden fruit. Tijdens de kartering
viel op, hoezeer de resultaten van de aardbeienteelt op verschillende plaat
sen uiteenliepen. Op sommige gronden werden zeer hoge geldelijke opbreng
sten verkregen, terwijl op andere plaatsen de teelt nauwelijks lonend was. In
dit geval werd het verschil voornamelijk veroorzaakt door de vroegheid van
de gronden, een eigenschap, die tevoren in Nederland nauwelijks bestudeerd
was en die toch van vaak doorslaggevende betekenis is voor het succes van
bepaalde tuinbouwteelten.
Ook de boomgaarden van de Bommelerwaard bleken zeer interessant te
zijn. Sommige boomgaarden vertoonden een zo slechte groei, dat ze verlies
gevend waren. Nog belangrijker waren boomgaarden, die plaatselijk een
slechte groei vertoonden. Hier kon het groeiverschil van de bomen worden
nagegaan onafhankelijk van de bedrijfsleiding. De bodemkartering wees uit,
dat twee profieleigenschappen voor de slechte groei verantwoordelijk waren,
die schematisch als volgt konden worden geformuleerd :
a. een natte, ondoorlatende ondergrond,
b. een dorre, grofzandige ondergrond.
Aangezien dergelijke gronden in het Nederlandse rivierkleigebied op korte
afstand kunnen afwisselen met superieure gronden, leveren de bestaande
boomgaarden op tal van plaatsen fraaie voorbeelden op voor het verband
tussen de bodemgesteldheid en de ontwikkeling, resp. productie van de
vruchtbomen ( fig. 1).
Deze in 1943 duidelijk gedemonstreerde verbanden lieten niet na de aan
dacht van de verantwoordelijke tuinbouwkundigen te trekken en het duurde
niet lang of soortgelijk onderzoek was ook in andere delen van het land aan
de gang.
Zo begon De Bakker zijn onderzoek van fruitgronden in Zeeland in 1944;
Van Liere maakte in hetzelfde jaar een begin met zijn zo belangrijke studiën
van het glastuinbouwgebied van het Westland.
De genoemde eerste resultaten waren reeds zo duidelijk, dat de conclusie
gerechtvaardigd was, dat de financiële resultaten van de Nederlandse tuin
bouw in hoge mate samenhangen met de kwaliteit van de gronden en dat
vele tuinbouwgronden verre van optimaal zijn voor de betreffende teelten.
In het verleden is de keuze van de tuinbouwgronden niet altijd gunstig ge
weest en de huidige tuinbouwbedrijven ondervinden daarvan nog steeds de
ongunstige gevolgen. Daarnaast vindt men land van topkwaliteit, dat niet
voor tuinbouw gebruikt wordt. Vestiging van de tuinbouw op bij uitstek ge
schikte gronden zou de rentabiliteit van de Nederlandse tuinbouw zeer kun156

Fig. 1.
Gedetailleerde bodemkaart van een kersenboomgaard te Valburg.
Detailed soil map of a cherry-orchard at Valburg.
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nen verhogen. Dit alles is reeds uiteengezet in ons artikel : De tuinbouw heeft
de beste gronden nodig (Edelman, 1945).
Tevens werd duidelijk, dat de tuinbouw verschillende kenmerken heeft,
waardoor deze vorm van bodemcultuur bijzonder aantrekkelijk is voor de
bodemkundige. Wij willen enkele van deze kenmerken hier opsommen.
1. De tuinbouw wordt slechts uitgeoefend op een onbetekenend gedeelte
van het cultuurland. In Nederland met zijn enorme exporttuinbouw be
draagt dit percentage 6 %. Beperkt men zich tot de meest intensieve vorm
van tuinbouw, die onder glas, dan is het percentage slechts 0,15 %. Dienten
gevolge is het, ruimtelijk gesproken, niet moeilijk de tuinbouw op bij uitstek
geschikte gronden te vestigen.
Men réalisere zich, dat dit voior de normale landbouwteelten niet mogelijk
is. De landbouw wordt uitgeoefend op het gehele beschikbare areaal, dat
zeer goede, goede, middelmatige, slechte en zeer slechte gronden omvat. De
onderscheiding van deze kwaliteitsklassen is van veel belang, maar kan niet
veel verandering brengen in het bestaande grondgebruik, aangezien het ge
hele areaal toch in gebruik blijft. Slechts zijn correcties mogelijk langs de
grens met de bosgronden.
2. Bijna alle vormen van tuinbouw zijn zeer arbeidsintensief. Wil deze arbeid
beloond kunnen worden volgens de normen van een moderne progressieve
maatschappij, dan moet niet alleen de teelt op een hoog technisch peil staan,
maar ook de opbrengst zo hoog mogelijk zijn. Deze zeer hoge opbrengst
wordt alleen op de bij uitstek geschikte gronden verkregen. Het kenmerken
en opsporen van deze bij uitstek geschikte gronden is niet alleen dringend
noodzakelijk, maar ook voor de bodemkundige interessant en inspirerend.
3. Verscheidene vormen van tuinbouw zijn ook kapitaal-intensief. Deze in
vestering geeft het beste rendement, waar het product het meest opbrengt.
De mogelijkheid tot grote investering verhoogt de aantrekkelijkheid en de
waarde van bij uitstek geschikte gronden. Het opsporen en aanwijzen van
dergelijke gronden is dus zowel in het belang van de individuele eigenaar
als van de overheid. Het ontdekken van terreinen, die grote winsten voor de
tuinbouw beloven, is voor de economie van het land even belangrijk als het
ontdekken van een nieuwe vindplaats van erts, steenkool of olie. Het opspo
ren van dergelijke terreinen met verborgen kwaliteiten is zeer stimulerend
voor de bodemkundige.
4. De Nederlandse tuinbouw omvat ongeveer 200 gewassen, die elk hun
eigenaardige reacties ten aanzien van de bodem hebben. Bovendien is de
cultuurwijze van deze gewassen zeer gevarieerd en worden zij in vele geval
len in een snelle vruchtopvolging verbouwd. Er bestaat geen rijker gescha
keerd materiaal voor de studie van de betrekkingen tussen plant en grond
dan de tuinbouwgewassen.
De tuinbouwautoriteiten van Nederland hebben deze bijzondere positie
van de tuinbouw vroegtijdig ingezien en uitgebreide onderzoekingen mo
gelijk gemaakt, waarvan er verscheidene reeds voltooid zijn en tot publica
ties aanleiding hebben gegeven, terwijl andere teksten voor de druk gereed
worden gemaakt. De resultaten van andere studiën zijn vastgelegd in dienst
rapporten van de Stichting voor Bodemkartering of van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden. Maar reeds voor de voltooiing
van de eerste onderzoekingen zijn de toepassingen begonnen. De Rijkstuin158

bouwvoorlichtingsdienst maakt overal in het land gebruik van de nieuwe
inzichten en kennis (Pijls, 1948a). Belangrijk zijn ook de stedebouwkundige
toepassingen, die in Nederland zeer de aandacht hebben getrokken.
In het vervolg van dit artikel zullen zowel de verkregen resultaten, als de
toepassing en de consequenties van het verrichte onderzoek in bespreking
komen.
2. METHODE VAN ONDERZOEK

De methoden, die gedurende de laatste jaren in Nederland bij het tuinbouw
kundig bodemonderzoek zijn gevolgd, waren steeds ongeveer dezelfde. Het
is geenszins de bedoeling, deze als origineel te bestempelen ; ze liggen even
zeer ten grondslag aan succesrijke onderzoekingen in andere landen. Men
zoekt ze evenwel tevergeefs in de bekende hand- en leerboeken over bodem
kunde.
Het uitgangspunt is, dat men zich bij de studie van de bodem door het
gewas laat leiden en daartoe moet men het onderzoek beginnen in een cen
trum van de teelt van een bepaald gewas. Men vindt daar vele percelen met
het gewas begroeid en al spoedig bemerkt men, dat het gewas op de ene
plaats veel beter is dan op een andere. Het verschil kan bestaan in de op
brengst, in de kwaliteit of in de datum van oogstbaarheid. Er kunnen vele
redenen zijn, die het waargenomen verschil verklaren en de kunst is, die ge
vallen uit te zoeken, waar het geconstateerde verschijnsel de uiting is van de
eigenschappen van de grond en niet van de cultuurwijze. Om dit te bereiken
verdienen percelen met de hoogste opbrengsten allereerst de aandacht. Zijn
de opbrengsten zeer hoog, dus ver boven het gemiddelde van de streek, dan
mag men aannemen, dat de bodemgesteldheid gunstig en tevens de cultuur
wijze goed is. Door deze simpele beschouwing verkrijgt men reeds in het be
gin van het onderzoek een klare voorstelling van een bodemgesteldheid, die
relatief als optimaal kan worden beschouwd. Dit is al direct een zeer belang
rijk resultaat en bovendien een uitgangspunt voor een doeltreffende classi
ficatie van de gronden van het betreffende gebied. Immers, een gedetailleer
de bodemkartering van een intensief tuinbouwgebied zal steeds moeten be
rusten op die blijvende eigenschappen van de bodem, die van overwegende
betekenis zijn voor de groei van de plaatselijk belangrijke tuinbouwgewassen
en in deze indeling nemen de optimale bodemtypen uiteraard een belang
rijke plaats in.
Nadat deze typen herkend en gedefinieerd zijn, kan een begin worden
gemaakt met de studie van de minder goede gronden. Alle overige bodem
typen zijn afwijkingen in ongunstige zin van de optimale typen. Het meest
sprekend is, dat voor de slechtste gronden van het gebied, die zo ongunstig
zijn, dat ze feitelijk niet meer voor de betreffende teelten in aanmerking ko
men. Op dergelijke gronden vindt men geen enkel voorbeeld van een goede
ontwikkeling van de belangrijkste gewassen.
Meer moeilijkheden geven de middelmatige gronden. In beginsel kan men
op middelmatige gronden middelmatige gewassen verwachten, maar men
vindt ook middelmatige resultaten op de goede gronden, namelijk wanneer
de bedrijfsvoering te wensen overlaat. Men mag de middelmatige gronden
slechts beoordelen, indien men er zeker van is, dat de bedrijfsleiding goed is.
Deze voorwaarde schept een moeilijkheid, die een bodemkundige niet
zelfstandig kan overwinnen. Een bodemkundige is niet een super-expert, die
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zelfstandig een oordeel kan vellen over de kwaliteiten van de tuinders met
hun vaak ingewikkeld bedrijf. In deze phase van het onderzoek heeft de
bodemkundige de hulp nodig van de beste deskundigen van de betreffende
teelten, die beschikbaar zijn. In Nederland kan men de hulp ontvangen van
de locaal zeer deskundige Hoofdassistenten van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst. In een aantal gevallen hebben deze mensen gedurende geruime tijd
deel van de karteringsploeg uitgemaakt. Het bodemprofiel hebben zij met
hun eigen ogen leren beoordelen en toetsen aan hun vaak zeer gedegen ken
nis van de plaatselijke tuinbouw. Op deze manier is uit de verwarrende veel
heid van verschijnselen welbewust het essentiële uitgekozen, dat represen
tatief is voor een goede bedrijfsleiding en karakteristiek voor bepaalde bo
demprofielen. Zodoende kan men veelal de bodemtypen zodanig definiëren,
dat ze tevens productiviteitstrappen voorstellen.
Om misverstand te vermijden moet worden vastgesteld, dat de bodemkundige indeling
zelf zuiver morphologisch is en moet zijn (Edelman, 1950). De eigenschappen, die men bij
de definitie van de bodemkundige eenheden gebruikt, moeten meetbaar, althans waarneem
baar zijn. Maar bij het vaststellen van maten heeft de bodemkundige een zekere vrijheid.
Gesteld, dat men rivierkleigronden karteert en dat men gronden aantreft, waarvan de on
dergrond uit grof zand bestaat. Zit deze grove zandlaag diep, b.v. op 150 cm, dan heeft zij
wellicht geen invloed meer op de plantengroei en komt de laag bij de profielbeschrijving
niet meer tot uitdrukking. Vergelijkt men een aantal overeenkomstige gronden, waarvan
de zanddiepte geleidelijk geringer wordt, dan is er één diepte, waarop het grove zand in
beschouwing moet worden genomen, aangezien de gewassen er op blijken te reageren.
Gesteld, dat deze diepte 80 cm is. Uit een morphologisch oogpunt is het tamelijk onver
schillig of men de grens op 90, 80 of 70 cm aanlegt, maar uit een agronomisch oogpunt niet.
Blijken de voornaamste gewassen te reageren bij een zanddiepte van 80 cm, dan wordt dat
het criterium, dat op de kaart de gronden met diep en ondiep grofzand van elkaar scheidt.
Wil men nog een tweede grens bij circa 50 cm leggen, dan kan ook deze wellicht worden be
paald door na te gaan, welke waarde agronomisch het voordeligst uitvalt. In het besproken
geval liggen de criteria van de bodemkundige indeling morphologisch vast op 80 en 50 cm.
Voor andere gewassen had men de grens misschien beter op 70 en 40 cm kunnen leggen.
Men richt zijn morphologische detailindeling dus enigermate naar de bijzondere gewassen
in het betreffende gebied. Dat elders de indeling enigszins verschillend uitvalt is helemaal
niet zo erg, want het gaat steeds om de indeling van zeer gedetailleerde karteringen met een
schaal 1:10.000 of groter en die kan men toch niet voor omvan grijke gebieden uitvoeren.

Heeft men al vergelijkend en studerend de indeling van de gronden van het
te onderzoeken gebied vastgesteld, dan kan de kartering uiteraard voltooid
worden, maar bestaat nog de behoefte, om het verband tussen de gewassen
en de bodemgesteldheid op een overtuigende manier in cijfers uit te drukken.
De daarbij tot nu toe gevolgde methoden zijn:
a. de „beste bedrijven" methode,
b. de „slechte plekken" methode.
a. De „beste bedrijven" methode omvat juist hetgeen in het bovenstaande is uit
eengezet. Men verzamelt alle gegevens op bedrijven, die als goed gekwalifi
ceerd kunnen worden, onder weglating van uitzonderlijke omstandigheden,
die een overdreven beeld zouden kunnen opleveren. De methode is ontwik
keld tijdens de kartering van het Westland door Van Liere (1948).
Als voorbeeld van zijn werkwijze wordt hier iets medegedeeld over wat
hij waarnam bij de druif (Black Alicante op eigen wortel) op verschillende
bodemtypen.
1. De beworteling

De ondergrondse plantendelen vormen een zeer instructief materiaal voor
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Clichés* : Afd. Documentatie, Min. v. Landbouw, V. en V.

Fig. 2.
Wortels van Black Alicante in bodem
type 1. Uitstekende beworteling door het
gehele opgevaren profiel.

Fig. 3.
Wortels van Black Alicante in bodemtype 6. Structuur van de grond slecht.
De kleine wortels ontbreken.

Distribution of Black Alicante's roots in soil
type 1. Excellent rooting through the whole
shipped-up profile.

Distribution of Black Alicante's roots in soil
type 6. The structure of the soil is compact.
The smaller roots are lacking.

Foto's: Proefstation Naaldwijk
Cliché's: Afd. Documentatie, Min. v. Landbouw, V. en V.

A
Op bodemtype 1

B
Op bodemtype 2

On soil type 1

On soil type 2

C
Op bodemtype 4

D
Op bodemtype 5

E
Op bodemtype 6

On soil type 4

On soil type 5

On soil type 6

Fig. 4.
Ontwikkeling van Black Alicante (liggende snoeren).
Development of Black Alicante (horizontally trained).

de beoordeling van het verband tussen bodem en gewas. In goede gronden
kan het wortelstelsel zich goed ontwikkelen. Het reikt tot aanzienlijke diepte
en is zeer regelmatig over het bodemprofiel verdeeld. De minder goede gron
den zijn die, waarbij het grondwaterregiem minder gunstig is. Bevat het
profiel ondoorlatende lagen, waarop in vochtige tijden het water stagneert,
dan neemt men dit aan de wortels van de druif waar. Deze ongunstige in
vloed kan zo sterk zijn, dat de wortels afsterven en verrotten, in zodanige
mate, dat de bomen dood gaan. In minder ernstige gevallen reageren de
bomen door een verminderde groei en opbrengst.
Een tweetal bodemprofielen van het Westland, met de bijbehorende wor
telstelsels van de druif, zijn afgebeeld in fig. 2 en 3. Met de eenvoudige tech
niek, die Van Liere heeft toegepast, is een sprekend beeld ontstaan, dat
duidelijk weergeeft, hoe de ondergrondse delen van de druif de bodemge
steldheid weerspiegelen.
2. De bovengrondse plantendelen
De ontwikkeling van de bovengrondse plantendelen is op goede en slechte
gronden zeer verschillend en daardoor een maat voor belangrijke grondverschillen. De foto's, die Van Liere heeft gepubliceerd, zijn op nagenoeg dezelfde
data in vergelijkbare druivenkassen genomen (fig. 4). Ook later in het seizoen
zijn de verschillen duidelijk en gemakkelijk op het oog waarneembaar.
(5o
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Fig. 5.
Opbrengst van Black Alicante op een bedrijf op bodemtype 2
over de jaren 1935 t/m 1946 in kilogrammen per strekkende
roede (ca 40 m2).
Tield of Black Alicante grown on soil type 2 during the years 1935
through 1946 in kilograms per 40 ma.
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Fig 6.
Opbrengst van Black Alicante op een bedrijf op bodem
type 6 over de jaren 1933 t/m 1946 in kilogrammen per
strekkende roede (ca 40 m2).
Yield of Black Alicante grown on soil type 6 during the years
1933 through 1946 in kilograms per 40 in2.
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3. De opbrengsten in gewicht
Van Liere verkeerde in de gelukkige omstandigheid, dat hij opbrengstgegevens over tien en meerjaren van een aantal druivenkassen op goed geleide
bedrijven kon gebruiken. Twee van zijn grafieken zijn in fig. 5 en 6 overge
nomen. Zij illustreren de enorme verschillen in opbrengst in kg, die voor ver
schillende Westlandse bodemtypen karakteristiek zijn. Het gemiddelde van de
streek blijkt overeen te komen met een grondgesteldheid, die verre van opti
maal is. Wat de streek als aanvaardbaar beschouwt, wordt thans, na het
bodemkundige onderzoek, als hoogstens nog juist toelaatbaar gekenschetst,
terwijl het beste uit de streek als norm geldt. Dat het verworven inzicht een
enorme economische betekenis heeft voor de betreffende teelt behoeft nau
welijks te worden betoogd.
4. De opbrengst in geld
De opbrengst in geld is afhankelijk van de opbrengst in gewicht, de kwaliteit
en de oogstdatum. Deze laatste is in het geval van de druif sterk afhankelijk
van de bedrijfswijze, in het bijzonder van de verwarming van de kassen.
Opbrengsten in geld kunnen dan ook slechts worden vergeleken onder strikt
gelijke omstandigheden. Het materiaal over de druiventeelt, dat Van Liere
in het Westland kon verzamelen, stond hem toe, enkele betrouwbare gege
vens te publiceren (tabel 1 ). Zij tonen aan, dat de kwaliteit van de druiven
van de goede gronden financieel hoger gewaardeerd wordt dan die van
slechte gronden. Het reeds behandelde grote verschil van de opbrengst in
gewicht wordt nog versterkt door een hogere prijs per kg. De oorzaak van
het prijsverschil is de grotere geschiktheid van de druiven van de goede
gronden voor bewaring in het koelhuis.
TABEL 1. Veilingprijs van druiven (Black Alicante) van twee bedrijven, op bodemtype 2
(Bedrijf II) en bodemtype 6 (Bedrijf I). (naar Jvan Liere, 1948).

Auction-price of grapes (Black Alicante) of two growers on soil type 2 (Grower II) and
on soil type 6 (Grower I). (after: van Liere, 1948).
Jaar (Tear)
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Bedrijf II (Grower II)
Bedrijf I (Grower I)
gulden per kg (H.fljkg) gulden per kg (H.fl/kg)
0,25

0,20

0,145
0,195
0,215
0,275
0,17

0,31
"0,24
0,19
0,25
0,235
0,27
0,17

b. De „slechte plekken" methode berust op het feit, dat de gewassen op bepaalde
plaatsen een slechtere stand vertonen, tengevolge van een plaatselijk afwij
kende bodemgesteldheid. In dergelijke gevallen is het mogelijk het gewas te
vergelijken op twee verschillende bodemtypen, veelal een gunstig en een on
gunstig, onder een en dezelfde behandeling. Hoewel later zal blijken, dat er
bepaalde bezwaren tegen deze methode bestaan, is ze bijzonder instructief.
Bepaald spectaculair is ze in boomgaarden. Deze hebben veelal een bepaald
plantverband, terwijl de verschillende bomen van één soort precies dezelfde
behandeling ondervinden. Als overblijvend gewas stelt het fruit ons in staat
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Map of the soil types with the diameter of the crown
of the fruittrees

Bodemtypenkaart met de kroondoorsnede der
bomen
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Lichte zavelgrond, met een zandige, enigszins slibhou
dende ondergrond
Lichte zavelgrond, met van af 35 cm een vrij grove, ge
laagde zandige ondergrond
Kroondoorsnede
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fig-8

LEGEND
Sandy loam, with a loamy sand layer from 3d down to 52 cm,
and a sandy ham subsoil
Sondy loam, with o fine sondy subsoil
Sandy loam, with a coarse sand subsoil, deeper than 35 cm
Diameter of the crown
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Cross section of the soif along row 4

lengteschaal
hoogste en laagste waterpeil in
het jaar Mei 1946-Mei 1947

j

profielkuil
waterstandsbuis
schaal van de stamomtrek
schaal van de kroon
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LEGENDA
Donkergrijze, lichte zavel (12-17% afslibbaar)
Lichtgrijze, lichte zavel (-t 17 % afslibbaar)
J Vrij grof zand, enigszins libhoudend (8-9% afslibbaar)
Vrij grof zand' (5-6 % afsiibbaar)
Zandige zavel, enigszins roestig (20 % afslibbaar)
Grof, grijs, dor zand

length scale
highest and lowest groundwater
level in the year from May 1946

Moy 1947

LEGEND
Dark gray, sandy loam (12' 17 percent < 16 ft)
Light gray, sandy loam ( ± 17 percent < 16 ft)
loamy coarse sand (Ô-9 percent < 16 ft)
Coorse sand (S-6 percent < 16 ft)
Sandy loam, somewhat rusty (20 percent < 16 ft)
Gray, dry coarse sand
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jaren na een beschrijving van de slechte plek nog eens na te gaan, hoe de
bomen zich sindsdien ontwikkeld hebben.
De Bakker ( 1950) heeft een aantal boomgaarden met een slechte plek zeer
zorgvuldig opgemeten en beschreven. De meeste van deze plekken hebben
betrekking op zeekleigronden met plaatselijk grof zand op geringe diepte.
De bomen lijden op dergelijke gronden periodiek van droogte en hun ont
wikkeling wordt daardoor geremd. In vergelijking tot de bomen op de om
ringende goede gronden kan men de onvoldoende groei van de bomen op de
slechte plek op allerlei wijzen illustreren, b.v. door middel van de stamdiameter, de kroondoorsnede, de lengte van het jaarlijkse lot enz. (fig. 7, 8 en 9).
Aangezien het voor de hand ligt, dat een grote en flink groeiende boom meer
produceert dan een achterblijver, geeft de geconstateerde grotere of geringere
groei tevens enigermate een beeld van de productie.
In andere fruitgebieden zijn goede voorbeelden opgemeten van boom
gaarden met slechte plekken, waarvan de ondergrond uit zware, ondoorlatende klei bestaat, die het water doet stagneren.
Talrijke boomgaarden zijn op soortgelijke, maar meer kwalitatieve wijze
bekeken (Guide to the excursions, 1950). Daardoor is het mogelijk geworden,
de meeste variëteiten op diverse onderstammen op allerlei bodemtypen gade
te slaan. De bestaande kennis over de aanpassing van het sortiment aan de
bodemgesteldheid is op deze wijze verkregen. Als eerste uiting van deze
kennis kan de rassenlijst voor fruit voor het rivierkleigebied worden be
schouwd. Het zou mogelijk zijn, zonder grote uitgaven nog een aanmerkelij
ke uitbreiding aan de bedoelde kennis te geven.
De slechte plekken zijn in vele opzichten interessant, aangezien menigeen
de vraag heeft gesteld, of de slechte groei op dergelijke plaatsen met betere
cultuurmaatregelen te verbeteren zou zijn. Zo constateerde Mulder op één
van de slechte plekken van De Bakker, dat het gewas aan zinkgebrek leed,
hetgeen weer allerlei gevolgen voor het onderzoek van dit en andere sporen
elementen heeft gehad. Op andere plaatsen, b.v. in het Westland, heeft de
methode klaarheid verschaft in drainage-aangelegenheden.
Toch bestaat er kritiek op de „slechte plekken" methode. De soortenkeuze
en de verzorging van de gewassen is aangepast aan de toestand op de omrin
gende goede gronden. Zou een geheel perceel uit het ongunstige bodemtype
bestaan, zo zou een zodanige cultuurwijze gevolgd zijn, dat het resultaat al
licht beter geweest zou zijn dan op de overeenkomstige slechte plek. Anders ge
zegd, de slechte plek wordt te slecht beoordeeld. Dit bezwaar is juist, maar
niettemin is de slechte plekken methode interessant en instructief. De resul
taten hebben echter geen absolute, maar slechts een relatieve waarde.
3. ENKELE RESULTATEN

a. Fruit

In het bovenstaande is reeds herhaaldelijk sprake geweest van de gevoelig
heid van fruit voor bepaalde ongunstige profieleigenschappen, waarvan bo
demreductie en dorre ondergronden de meest opvallende zijn (Oosting,
1939; Butijn, 1950; Egberts, 1950). Ook werd reeds gewezen op het ver
schillend gedrag van diverse variëteiten en onderstammen op eenzelfde bo
demtype en op de eerste voorlopige rassenlijst voor fruit, die daarop berust.
De nieuw verworven kennis wordt reeds algemeen toegepast. Het fruitareaal breidt zich geleidelijk uit en de Tuinbouwvoorlichtingsdienst heeft
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handen vol werk met het beoordelen van de nieuw in te steken terreinen en
het ontwerp van plantschema's, die zo goed mogelijk aan de bodemgesteld
heid zijn aangepast. De genoemde voorlichtingsdienst beschikt over perso
neel, dat daartoe door de Stichting voor Bodemkartering is opgeleid. De
betreffende percelen worden eerst zeer gedetailleerd gekarteerd, waarna be
oordeeld wordt of fruitteelt op dat terrein voldoende kans op succes biedt.
Daarna kan het overige advieswerk beginnen.
Dank zij deze bedrijfskarteringen is nagenoeg al het fruit, dat na de oorlog
geplant is, op goede tot redelijke gronden terechtgekomen. De algemene
opinie is, dat deze jonge boomgaarden zeer productief zullen worden, met
een kostprijs, die veel lager is dan die van vele oude, middelmatige boom
gaarden.
b. Fruit en groente onder glas

In het bovenstaande was reeds sprake van de druiventeelt onder glas, die
door Van Liere in het Westland is bestudeerd (Van Liere, 1949). Tegelijker
tijd zijn de verhoudingen bij enkele andere teelten en wel de komkommeren tomatenteelt onderzocht. Daarbij is gebleken, dat de tomaat als éénjarig
gewas wel minder sterk op ongunstige bodemtoestanden reageert dan de
druif, maar toch nog in aanzienlijke mate. Op de als zeer goed herkende
gronden is de opbrengst 50 % hoger dan op de slechte, hetgeen nog steeds een
aanzienlijke marge voorstelt, vooral economisch.
Interessant zijn de ervaringen bij de komkommerteelt. Deze teelt wordt
uitgeoefend op nagenoeg kunstmatige gronden, maar blijkt toch zeer on
gunstig te reageren op slechte ondergronden. De verklaring van dit ver
schijnsel wordt gezocht in wortelziekten, zoals Fusarium. Op de goede
gronden gelukt het, de schade door Fusarium met behulp van normale bestrijdingsmethoden binnen redelijke grenzen te houden, zodat de teelt blij
vend kan worden volgehouden. De ontsmetting blijkt op de slechtere gron
den minder effectief te zijn, zodat de schade door Fusarium de teelt hier ge
heel onmogelijk kan maken.
Het advieswerk in verband met de bovenvermelde resultaten is reeds zeer
succesvol geweest. Overal waar in het westen van het land sprake is van ver
plaatsing van glasbedrijven, wenden de tuinders zich om advies tot de proef
tuin in Naaldwijk, die over personeel beschikt, dat deskundig is om de be
treffende percelen nauwkeurig te karteren en in detail aan te geven hoe de
beschikbare grond het best kan worden gebruikt. Tevens worden talrijke
bestaande bedrijven in het fijnste detail gekarteerd, om na te gaan welke
verbeteringen op deze bedrijven aangebracht kunnen worden. Dikwijls
betreffen deze verbeteringen drainage boven ondoorlatende ondergronden,
met als resultaat een vaak aanzienlijke stijging van de productie. Vier mede
werkers van de proeftuin Naaldwijk hebben aan al deze adviezen een volle
dige dagtaak.
Belangwekkend is ook de kwestie van de verzilting van de bovengrond van
de kassen. De zoutrest van de meststoffen en het gietwater hoopt zich op den
duur in de kasgronden op, waardoor zoutconcentraties kunnen ontstaan, die
bepaald schadelijk voor de gewassen zijn. Ir Riemens heeft sinds jaren aan
deze zaak aandacht besteed en de bepaling van het zoutgehalte van grond
en gietwater vormt een normaal onderdeel van het grondonderzoek, dat
door de proeftuin te Naaldwijk en later ook door andere instituten voor de
tuinbouw wordt verricht. Men bestrijdt deze zoutschade door uitspoeling
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met grote hoeveelheden water of door uitgraven en vernieuwen van de bo
vengrond. Sinds de tuinbouwgronden goed bestudeerd zijn, is gebleken dat
deze zoutoverlast veel groter is op de profielen met ondoorlatende onder
gronden dan op de goede gronden, alhoewel ook deze geregeld gecontroleerd
moeten worden. Op ondoorlatende gronden moet veel meer gegoten worden
dan op de goede gronden. Het gevolg is, dat de in het gietwater opgeloste
zouten in versterkte mate aan het zoutbezwaar van de minder goede gron
den bijdragen. Bovendien is het moeilijker om deze gronden door te spoelen,
vanwege hun geringe doorlatendheid.
Deze bezwaren hebben er toe bijgedragen, dat thans veel aandacht be
steed moet worden aan het zoet houden van de binnenwateren van westelijk
Nederland. Daarvoor worden reeds grote ingenieurswerken uitgevoerd en
nog grotere zullen in de toekomst moeten volgen.
c. Groente en klein fruit in de volle grond

Verscheidene medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering hebben
te maken gehad met de problemen van de groenteteelt. Een goede grond
voor de groenteteelt moet aan enige eisen voldoen, die moeilijk samengaan.
Voor een economische productie moet de grond zeer waterrijk en steeds ge
makkelijk bewerkbaar zijn. Deze eisen zijn reeds enigszins tegenstrijdig.
Daarnaast wordt vroege oogstbaarheid verlangd. Zeer vochtige gronden zijn
echter koud en laat.
Toch zijn er wel gronden, die de drie genoemde eigenschappen vrij goed
combineren. De belangrijkste zijn veengronden, waarvan de bovengrond
zwart is, een mooie structuur heeft, voorts gemakkelijk opdroogt en goed be
werkbaar is, terwijl de ondergrond sponsachtig en de grondwaterstand hoog
is. Er bestaan ook zandgronden met doorlatende ondergronden, hoge grond
waterstanden, maar toch een droge, steeds bewerkbare bovengrond. In het
rivierkleigebied bestaan eveneens gronden, waarvan de ondergrond vochtig
en de bovengrond zacht en gemakkelijk bewerkbaar is. Dergelijke uitzonder
lijke gronden zijn echter slechts in beperkte mate aanwezig.
De groenteteelt heeft zich echter nog op een andere wijze aan de bodemkundige eisen aangepast en wel op de zwak golvende zandgronden. Deze
terreinsgesteldheid brengt met zich mee, dat een bedrijf over een combinatie
van gronden met uiteenlopende vochthuishouding beschikt. De lagere gron
den zijn humusrijk en vochtig. Zij zijn koud in het voorjaar en dus ongeschikt
voor vroege teelten, maar zeer geschikt voor de teelt van zomer-bladgroenten. Iets drogere gronden zijn wel vroeg, maar niet voldoende groeizaam in
de zomer. Men teelt er dus alleen vroege producten op. Nog drogere gronden
zijn alleen geschikt voor bijzondere producten, zoals asperges. Het bodemgebruik is dus extensiever dan in het geval van de pas besproken zeer geschik
te gronden, maar niettemin kunnen de tuinbouwbedrijven het gehele seizoen
door economisch produceren.
De geschiktheid van de gronden in deze zwakgolvende zandlandschappen
is dus beperkt, maar dank zij de mogelijkheid van combinatie zijn zij toch
bruikbaar. Haans (1948 en 1948a) stelde een tabel samen voor het tuinbouw
gebied van Bergen op Zoom, waarbij de bodem typen genummerd zijn en de
geschiktheid van de gronden in een eenvoudige waardering is weergegeven
(tabel 2). Deze tabel is de sleutel tot de beoordeling van de Nederlandse
zandgronden voor de groente- en klein fruitteelt.
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TABEL 2. Landclassificatie voor de omgeving van Bergen op Zoom (naar Haans, 1948;
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Asparagus

i
4
2
3
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Asperges

i
4
2
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Cherries

Apples, Pears

Appels, Peren

Sic
S2b
S3a
S3b
S3c
S4b
Hl
H2b
H3a
H3b
H4a
L3b

I Kersen

Raspberries

Frambozen

Cabbage

Siuitkool

Currants

Strawberries

Aardbeien

Bessen

Tablebeet

Rode bieten

Witloof Chicory

Leek, Carrots

Prei, Peen

Witlof

Celleriae

Knolselderie

4
4

Erwten, Bonen Peas, Beans

Lettuce
Spinach
Endive

Bladgroente :
Sla, Spinazie,
Andijvie

4
4

!

Soil-type

Bodemtype

iets vereenvoudigd).
Land-classification for the environments of Bergen op Zoom (after Haans, 1948; some
what simplified).

i
3
3
4
4
2

i
2
4
4
4
3

1
1

1
1

3
3
2
3

3
2-1
3
1

Sic Zeer vochtige, zeer humeuze stuifzandgrond
Very moist drift-sand soil, rich in humus
S2b Vochtige, humeuze stuifzandgrond
Moist, humous drift-sand soil
S3a Matig vochtige, humusarme stuifzandgrond
Moderately moist drift-sand soil, poor in humus
S3b Matig vochtige, humeuze stuifzandgrond
Moderately moist humous drift-sand soil
S3c Matig vochtige, zeer humeuze stuifzandgrond
Moderately moist drift-sand soil, rich in humus
S4b Droge, humeuze stuifzandgrond
Dry, humous drift-sand soil
Hl Zeer vochtige, venige heide-ontginningsgrond
Very moist, peaty reclaimed heath soil
H2b Vochtige, humeuze heide-ontginningsgrond
Moist, humous reclaimed heath soil
H3a Matig vochtige, humusarme heide-ontginningsgrond
Moderately moist, reclaimed heath soil, poor in humus
H3b Matig vochtige, humeuze heide-ontginningsgrond
Moderately moist, humous reclaimed heath soil
H4a Droge, humusarme heide-ontginningsgrond
Dry reclaimed heath soil, poor in humus
L3b Matig vochtige, humeuze, lemige zandgrond
Moderately moist, humous loamy sand soil
1.
2.
3.
4.

ongeschikt
matig geschikt
geschikt
zeer geschikt

unsuitable
mediocre
suitable
very suitable

d. Bloembollen

Deze beroemde Nederlandse exportteelt is gebonden aan zeer bepaalde bodemkundige voorwaarden, die onlangs door Van der Meer (1952) tijdens de
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bodemkartering van het bloembollengebied tussen Leiden en Haarlem zijn
bestudeerd. Daarbij moet worden vooropgesteld, dat het hier gaat om het
intensieve bloembollenbedrijf, waarbij de vruchtwisseling geheel of in hoofd
zaak uit verschillende bloembolgewassen bestaat, zodat een effectieve ziekte
bestrijding mogelijk moet zijn.
In de praktijk betekent deze eis, dat de grond periodiek verdolven moet
worden, d.w.z. dat steriele ondergrond boven gebracht moet worden en de
besmette bovengrond naar beneden wordt gewerkt. Deze verwisseling van
grondlagen gaat tot een diepte van ongeveer 90-120 cm en één der bijzon
derheden van de goede Nederlandse bollengronden is, dat deze diepe be
werking niets verandert aan het bodemprofiel, aangezien dit geheel uit uni
form, humusarm duinzand bestaat. Het zal duidelijk zijn, dat er weinig
gronden op de wereld bestaan, die aan een dergelijke extreme eis voldoen.
Een tweede voorwaarde is een zeer constante grondwaterstand op gunstige
diepte, omstreeks 55 cm. Het meest eisende bolgewas, de hyacint, is zeer
kieskeurig in dit opzicht. De eis komt neer op een zo constant mogelijk slootwaterpeil en een zeer doorlatende ondergrond. Het bloembollengebied pro
fiteert van het nauwkeurige waterstaatkundig beheer van het Hoogheem
raadschap Rijnland en heeft een nagenoeg constant slootwaterpeil. De beste
bollengronden bestaan tot op grote diepte uit zuiver kalkrijk duinzand, dat
als zeer doorlatend mag gelden. Minder goede gronden hebben een storende
laag in de ondergrond, soms op 2-4 m diepte, die een vrije beweging van het
grondwater belemmert.
De goede Nederlandse bloembollengronden hebben blijkens het boven
staan d e u i t z o n d e r l i j k e e i g e n s c h a p p e n e n h u n k a r t e r i n g w a s d a n o o k z e e r i n 
teressant.
e. Overige tuinbouwgewassen

Voorts is aandacht besteed aan de bodemgesteldheid in verband met de
boomkwekerij, de bloementeelt en de tabak. Het zou echter te ver voeren,
in deze publicatie op al deze teelten in te gaan.
4. SLOTOPMERKINGEN

a. Jong en oud tuinland

Wanneer in dit artikel sprake is van voor tuinbouw geschikte gronden, dan
wordt daarmede bedoeld, dat het bodemprofiel voor de betreffende teelten
optimaal is. Gewoonlijk betreft dit de physische eigenschappen van het pro
fiel, in het bijzonder de waterhuishouding. Dit betekent echter nog niet, dat
de cultuurtoestand optimaal is. Deze betreft immers ook de bovengrond, die
door bemesting, bewerking, vermenging met grondverbeterende materialen
en anderszins in een betere toestand kan worden gebracht.
Oud tuinland heeft in de loop der jaren waardevolle eigenschappen ver
kregen, die jong tuinland in het algemeen nog mist. Vooral de organische
bemesting draagt bij tot deze geleidelijke verbetering. De hoeveelheden stal
mest, die de tuinders in de loop der jaren naar hun land hebben gebracht,
zijn enorm en deze hebben de tuingrond een structuur gegeven, die voor
beeldig genoemd kan worden.
Deze goede structuur vergemakkelijkt niet alleen de grondbewerking,
maar vervroegt ook de groei van de gewassen (Edelman, 1948). Oud tuinland
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is in het algemeen vroeger dan overeenkomstig jong tuinland en dit verschil
betekent aanzienlijk hogere inkomsten voor de tuinder. Volgens het oordeel
van de praktijk is een tijdsruimte van zes jaar nodig om ook de beste nieuwe
grond in een goede cultuurtoestand te brengen.
Behalve stalmest gebruikt men ook wel turfstrooisel, voorts een losse veenaarde, die plaatselijk in het westen van Nederland wordt gewonnen en thans
bekend staat onder de naam van Wilnisser grond. Verder wordt hier en daar
gebruik gemaakt van bagger uit enkele plassen. Zo drijft de beroemde serin
genteelt van Aalsmeer op de bagger van de Westeinderpias. Deze bagger
wordt toegediend op veengronden, maar in feite rust reeds een laag van meer
dan 50 cm baggerresten op de oude veenzode. Soortgelijk is de toestand in
enkele centra van groenteteelt. Dergelijk gedurende tientallen of honderd
tallen jaren opgebaggerd land heeft eigenschappen verkregen, die men in
nieuw tuinland tevergeefs zal zoeken. Het zijn „man made" gronden van de
allerbeste kwaliteit en zij zijn in letterlijke zin onvervangbaar, aangezien de
arbeidslonen thans te hoog zijn om zulk werk nog in dezelfde omvang uit te
voeren.
b. Planologische gevolgen

Vele zeer goede tuinbouwgebieden liggen in dichtbevolkte delen van Neder
land en er bestaat een voortdurend conflict tussen het zich uitbreidende nietagrarische grondgebruik en de tuinbouw. In feite zijn grote delen van de
voornaamste steden op prima oud tuinland gebouwd. Vroeger vernam men
weinig van het bedoelde conflict. Particulieren boden hoge prijzen voor
bouwgrond en de opbrengst van het verkochte land stelde de verdreven
tuinder gewoonlijk in staat elders opnieuw te beginnen. Tegenwoordig is de
toestand anders en wordt het land onteigend, weliswaar tegen aanzienlijke
prijzen, maar toch vaak niet voldoende, omdat voor de geldende, officieel
vastgestelde prijzen geen goed land te koop is. Onteigening betekent vaak,
dat de tuinder uit zijn beroep wordt gestoten, of op slecht land terechtkomt.
De na-oorlogse stadsuitbreidingen hebben heel wat moeilijkheden met de
tuinbouw opgeleverd. Wij hebben steeds nadrukkelijk gepleit voor een zo
danige stadsontwikkeling, dat het goede tuinland zoveel mogelijk wordt
gespaard. Het goede tuinland is één der kurken waarop de Nederlandse
economie drijft, niet het slechte tuinland. Onnodige verplaatsing van tuin
bouwbedrijven betekent verspilling van in tientallen van jaren gevormde
bodemvruchtbaarheid, die, blijkens de vorige paragraaf, vaak onvervang
baar is. Van ongeveer 100 Nederlandse gemeenten werden de terreinen voor
uitbreiding bestudeerd uit het oogpunt van kwaliteit voor de tuinbouw. Op
deze wijze heeft de bodemkartering veel schade voor de tuinbouw weten te
voorkomen. De gedachte, dat eerste kwaliteit tuinland zoveel mogelijk zijn
bestemming moet behouden, heeft thans ook bij de stedebouwkundigen en
bestuurderen ingang gevonden en wordt op deze wijze meer en meer aan
vaard.
Een geheel andere planologische consequentie van de nieuw verworven
kennis is gelegen in de vestiging van de tuinbouw zelf. Lang niet alle tuin
bouwbedrijven werken onder optimale omstandigheden, hetgeen kan wor
den verklaard uit historische oorzaken, die hier niet nader besproken zullen
worden. Omgekeerd is er veel grond van topkwaliteit, waarop in het geheel
geen tuinbouw wordt aangetroffen. Een inventaris van dergelijke bij uitstek
geschikte gronden kan een wegwijzer zijn voor de richting, waarin de tuin
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bouw zich moet ontwikkelen (Egberts en Scheer, 1948; Egberts, 1950).
De voordelen van een verschuiving van de tuinbouw van middelmatige
naar zeer goede gronden zijn zo evident, dat hierin een groot tuinbouwbelang gezien moet worden. Men hoopt dit doel te bereiken door voorlichting,
niet door voorschriften. De werkzaamheden, die met deze inventarisatie
samenhangen, staan bekend onder de naam van tuinbouwvestigingsplan.
Zij berusten op de nieuwe kennis van de relatie gewas-grondgesteldheid en
op de zich snel uitbreidende kennis van de bodem van Nederland. De inven
tarisatie vestigt de aandacht op bepaalde terreinen, waarin veel zeer goede
gronden voorkomen en die een nauwkeurige kartering voor tuinbouwdoeleinden waard zijn.
c. Voorlichting, cursussen, bedrijfskarteringen

Het zou niet mogelijk zijn geweest de nieuw verworven inzichten snel toe
gepast te krijgen, indien de bodemkundigen niet veel tijd en moeite besteed
hadden aan de opleiding van deskundigen bij de Voorlichtingsdienst en de
proeftuinen. De wetenschappelijke publicaties verschijnen voor dat doel
veelal te laat en gaan uiteraard diep in op de problematiek. Wat verspreid
moet worden, zijn de resultaten en de inzichten.
Vele tientallen medewerkers van de Voorlichtingsdienst zijn opgeleid
tijdens de uitvoering van de karteringen, die de nieuwe resultaten hebben
opgeleverd, of tijdens speciale cursussen. De Tuinbouwvoorlichtingsdienst
heeft een speciaal consulentschap voor bodem- en bemestingsaangelegenhe
den ingesteld, met de leiding waarvan een vroegere medewerker van de
Stichting voor Bodemkartering, Dr F. W. G. Pijls, is belast. Dit consulent
schap is verantwoordelijk voor de instructie van locale medewerkers van de
Voorlichtingsdienst, die het plaatselijke advieswerk verzorgen. Op deze wijze
is de nieuwe bodemkunde tot in alle uithoeken van het land doorgedrongen.
Overal kunnen tuinders en fruittelers hun land laten karteren in verband
met hun toekomstplannen en zoals reeds in vorige paragrafen werd uiteen
gezet wordt van deze mogelijkheid een druk gebruik gemaakt. Dit advies
werk betreft zo nodig ook de grondverbetering, zoals wegspitten van slechte
lagen, drainage en thans ook de kunstmatige beregening van bepaalde gron
den.
Summary

In consequence of the technical progress in the management of horticultural
crops, up to 1940 very little attention had been paid to soil survey in the
Netherlands. When due to war-conditions the survey of soils in a fruit-far
ming district was taken in hand in 1943, it soon became evident that the
structure of soils is extremely important to success in horticulture.
Earliness, a first consideration in market-gardening, proved to depend to
a large extent on the soil profile. The occurence of interrupting layers in the
subsoil proved frequently to be the reason of poor growth of fruittrees.
After the war mainly two methods have been applied in the investigations
to determine the relation between soil and crop in horticulture, viz. :
1. The „best-holdings" method of Van Liere (1948),
2. The „poor-patches" method of De Bakker (1950).
Both with regard to the planting of orchards and to the growing of various
vegetable crops and bulbs, very decisive evidence has already been gained
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as to the most desirable soil types for these purposes. Also in designing a
horticultural settlement scheme the availibility of soil survey is of prominent
importance.
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17. DE GROND IN VERBAND
MET KUNSTMATIGE BEREGENING
The soil in relation to sprinkler irrigation
Aoorjby

Dr Ir F. W. G. Pijls
Overgenomen uit De Fruitteelt 43, 24, 13 Juni 1953, blz. 484-487
INLEIDING

Eij de kunstmatige beregening in de landbouw en ook in de fruitteelt doen
zich verschillende vraagstukken voor. Deze vraagstukken zijn van drieërlei
aard. Men kan spreken van problemen van plantenteeltkundige aard, wan
neer het gaat over de benodigde hoeveelheid water. Deze hoeveelheid is
eensdeels een kwestie van waterverbruik door een boomgaard en anderdeels
12
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van het vermogen van de grond om dit waterverbruik mogelijk te maken.
Er zijn dus ook vraagstukken van bodemkundige aard. Plantenteeltkundige
en bodemkundige gegevens en beschouwingen leren ons welke gronden niet
in staat zijn de vruchtbomen van voldoende water te voorzien. Dan zijn aan
de orde vraagstukken van cultuurtechnische en tuinbouwtechnische aard,
die zich bezighouden met de vraag op welke manieren de watertekorten
kunnen worden aangevuld.
Dit artikel zou zich dus moeten bezighouden met de volgende vragen :
1. Wat is het waterverbruik van een boomgaard of anders gezegd, hoeveel
water moet de grond aan de aanplant kunnen aanbieden voor maximale
productie.
2. Welke eisen stellen vruchtbomen aan de opneembaarheid van het water
uit de grond.
3. Welke gronden zijn in staat de onder 1 genoemde hoeveelheid water
aan te bieden met de onder 2 genoemde en nog te bespreken opneem
baarheid.
De opneembaarheid van het water zal buiten beschouwing worden gelaten.
Voorlopig zal dus ingegaan worden op de eerste en een deel van de derde
vraag.
WATERVERBRUIK VAN EEN BOOMGAARD

Dank zij zeer theoretisch en fundamenteel onderzoek, dat in Amerika en
vooral ook in Engeland is verricht, door Dr Penmann van het bekende proef
station Rothamstead, is het mogelijk het waterverbruik van te velde staande
land- en tuinbouwgewassen - dus ook van een fruitaanplant - vrij nauw
keurig vast te stellen. Bij deze onderzoekingen is gebleken, dat er een zeer
nauwe betrekking bestaat tussen de verdamping van een open watervlakte
en het waterverbruik door een gewas. Een en ander komt er op neer, dat,
wanneer men van een bepaald gebied weet hoeveel water er van een open
watervlak of uit een speciaal daarvoor geconstrueerde waterbak verdampt,
men deze hoeveelheid maar met een bepaalde factor hoeft te vermenig
vuldigen om het waterverbruik van een gewas te kennen. Die factor is voor
ieder gewas verschillend en moet langs experimentele weg worden bepaald.
Voor boomgaarden is deze factor volgens Amerikaanse gegevens 0,7. Ver
dampt dus in een bepaald tijdvak in een of ander gebied van een open
watervlak 80 mm water, dan is in dat zelfde tijdvak het waterverbruik door
een boomgaard 0,7 X 80 mm = 56 mm. Een en ander is uitgedrukt in mm
om de gevonden bedragen direct te kunnen vergelijken met de hoeveelheden
neerslag, die ter beschikking staan. Het onderzoek over waterverbruik van
gewassen is in ons land pas begonnen. Naast andere methoden wordt ook
volgens de methode Penmann gewerkt. Het onderzoek is er o.m. op gericht
om voor verschillende gewassen de genoemde factor vast te stellen. Verder
wordt nagegaan of de door Penmann ontwikkelde formule ter bepaling van
het waterverbruik ook voor Nederlandse omstandigheden bruikbaar is.
Mocht dit het geval blijken te zijn, dan kan voor een groot aantal streken in
ons land het waterverbruik van gewassen vrij eenvoudig worden bepaald.
Hier verder op deze kwestie ingaan zou te ver voeren.
Om toch enigszins een indruk te geven van de orde van grootte van de
hoeveelheden water, waar het in ons land om gaat, volgen hieronder water
verbruikscijfers, die zijn berekend voor boomgaarden. De berekeningen zijn
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geschied met behulp van bovengenoemde factor 0,7, die in Amerika is be
paald en verdampingscijfers, die in 1948 door Zuiderzeewerken voor open
water werden gepubliceerd. Volgens deze berekening zou het waterverbruik
in de maanden Maart t/m November in de omgeving van de Noordoost
polder in een normaal jaar hoeveelheden bedragen als hieronder zijn ge
specificeerd.
Maart
16

April
35

Mei
57

Juni
70

Juli
77

Augustus
74

September
57

October
37

November
14 mm

In totaal is dit 437 mm. Dit is voor een boomgaard in zwarte grond. Vol
gens eveneens Amerikaanse gegevens moeten voor een grasboomgaard of
een boomgaard met onderteelt de bedragen met 30 % worden verhoogd.
VERBRUIK EN NEERSLAG

De vraag doet zich nu voor in welke mate dit waterverbruik gecompenseerd
wordt door de hoeveelheden neerslag, die in genoemde maanden vallen.
Iedereen is er van overtuigd, dat lang niet alle neerslag, vooral niet die in de
zomer op een fruitaanplant valt, ten goede komt aan de wortels van de bomen
en dus opgenomen kan worden. Er zijn goede redenen om aan te nemen, dat
niet meer dan 70 % van de regen in de grond doordringt. Als regencijfers
zijn die gekozen, welke in de Tuinbouwgids 1953 voor Groningen zijn op
gegeven. Worden onder de neerslagcijfers meteen de verbruikscijfers gezet,
dan kan voor iedere maand het regentekort of de regenovermaat worden
aangegeven. Het overzicht ziet er dan als volgt uit :
Maand . . . .

M

A

M

J

J

A

S

O

70 % neerslag
Groningen

30

34

35

39

56

59

50

50

48 mm

Verbruik
boomgaard

16

35

57

70

77

74

57

37

14 mm

-22

-31

-21

-15

+ 13

+ 34 mm

Overmaat +
Tekort -

+ 14

-1

-7

N

Uit dit overzicht blijkt, dat in het noorden van het land in een gemiddeld jaar
in de maanden April t/m September een boomgaard ruwweg 97 mm of afgerond
100 mm meer water verbruikt dan er in de vorm van neerslag in de grond terugkomt.

Nogmaals zij erop gewezen, dat deze cijfers onder voorbehoud worden ge
geven. De bedoeling is alleen een indruk te geven om de gedachten te be
palen. Ze maken in de verste verte geen aanspraak op nauwkeurigheid.
GROND EN WATERVERBRUIK

De vraag doet zich nu voor: hoe komt het dat, ondanks het feit dat er van
April t/m September meer water wordt verbruikt dan in de vorm van neer
slag terugkomt in de grond, er niet meer droogteverschijnselen of lage op
brengsten in ons land voorkomen.
Het antwoord op deze vraag kan eenvoudig zijn : doordat zeer veel gronden
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het grondwater voldoende dichtbij hebben, zodat de gewassen daar rechtstreeks uit
kunnen putten. Lang niet alle gronden hebben het grondwater echter dichtbij

en toch worden daar hoge, zo niet maximale opbrengsten behaald. Worden
deze gronden nader bestudeerd, dan blijken het gronden te zijn, die óf be
staan uit dikke lagen goed doorwortelbare kleigrond of uit dikke lagen humeus zand.
De verklaring voor de goede groei en/of opbrengsten op laatstgenoemde
gronden ondanks
a. het genoemde waterverbruikstekort in de zomer en
b. de diepe grondwaterstand
is dan gelegen in het volgende feit :
De dikke kleilagen of dikke humeuze zandlagen gaan met een reserve aan goed op
neembaar water de maand April in. De maand dus, waarin het waterverbruik de hoe
veelheid neerslag, die in de grond dringt, gaat overtreffen. Deze reserve moet voor het
Moorden van ons land dus minstens de bovengenoemde 100 mm water bedragen, ter
wijl verder nog eisen worden gesteld aan de opneembaarheid van het water.

De mogelijkheid om water te reserveren is afhankelijk van 3 factoren. Deze
zijn:
le uiteraard de hoeveelheid neerslag, die van October t/m Maart valt. Deze
is ruimschoots voldoende en zelfs teveel; Nederland is niet voor niets be
kend geworden door de oplossing van zijn waterafvoer- ei) drainage
problemen;
2e van het slib- en humusgehalte van kleigrond en het humusgehalte van
zandgrond ;
3e van de dikte van de klei- en/of humeuze lagen; hoe dikker deze lagen,
met des te meer reserve aan water gaan deze gronden de maand April in.
DIKTE VAN DE VOCHTHOUDENDE BOVENLAGEN
EN WATERVOORZIENING

Wanneer de vraag gesteld wordt, hoe dik deze lagen dan moeten zijn om
in het Noorden van ons land de meer genoemde 100 mm water in een of
andere vorm van opneembaarheid te kunnen reserveren, dan kan daarop
nog geen exact antwoord worden gegeven. Het ziet er naar uit, dat die dikte
al gauw 1 m of meer moet bedragen.
Er kunnen dus 2 groepen gronden worden onderscheiden, die uit een oog
punt van watervoorziening goed zijn te noemen, nl. :
le gronden met de grondwaterstand op de juiste diepte, d.w.z. niet te hoog
en niet te laag ;
2e gronden met voldoend dikke klei- en/of humeuze zandlagen, wanneer de
zomerwaterstand laag is.
Deze laatste gronden zijn echter alleen maar goed, wanneer de lagen goed
doorworteld kunnen worden. Er mogen dus geen ondoorlatende lagen in voor
komen. Verder mag, hetgeen op zandgrond en ook op rivierklei nogal eens
voorkomt, de grondwaterstand in het voorjaar niet te hoog zijn. De wortels
dringen dan maar zeer oppervlakkig in de grond en wanneer het grond
water dan in de zomer diep wegzakt, lijdt het gewas toch aan droogte, on
danks dikke lagen goed vochthoudend materiaal. Het klinkt paradoxaal, maar
er zijn in Nederland vele fruitteeltgronden die, wanneer ze gedraineerd zouden worden,
minder droogtegevoelig zouden zijn en dus hogere opbrengsten zouden geven.
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DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN

Uit het bovenstaande is gemakkelijk af te leiden, welke gronden droogtegevoelig zijn en waarvan te verwachten is, dat de gewassen, die erop worden
geteelt, zullen reageren met hogere opbrengsten, wanneer op een of andere
manier de waterhuishouding wordt verbeterd.
Dat zijn in de eerste plaats de reeds genoemde gronden met voldoend dikke
klei en/of humeuze zandlagen, maar met storingen in het profiel of met
slechte drainage in de winter en vooral in het voorjaar en in de tweede
plaats de gronden met enerzijds dunne klei- en/of humeuze zandlagen en
anderzijds met (te) diepe grondwaterstand.
VERBETERINGSMOGELIJKHEDEN

a. Grondverbetering en drainage

De verbeteringsmogelijkheden van gronden met een gestoord profiel werden
terloops reeds even aangeduid. Hier zij er nog op gewezen, dat wanneer men te
doen heeft met grond, waarop men droogteverschijnselen waarneemt of vreest,
men er zich eerst van dient te overtuigen, dat de grond goed - d.w.z. tot
grote diepte - doorworteld wordt of kan worden. Is dit niet het geval, dan
moet men de oplossing zoeken in grondverbetering en/of drainage. Grond
verbetering in een bestaande aanplant is niet altijd uit te voeren, drainage
echter wel. Voor nieuw in te planten percelen is, ook al heeft men met goede
grond te doen, profielonderzoek noodzakelijk, om na te gaan of grondver
betering nodig is.
b. Grondwaterstandsverhoging of kunstmatige besproeiing

Voor de gronden met dunne vochthoudende bovenlagen en (te) diepe grond
waterstand zijn twee verbeteringsmogelijkheden. De ene is: verhoging van
de grondwaterstand, de andere : bevloeiing over de oppervlakte. Onder dit
laatste is ook kunstmatige beregening begrepen.
Verhoging van de grondwaterstand, al of niet met behulp van drainbuizen of
greppels, infiltratie genoemd, is niet altijd mogelijk. Het is alleen mogelijk,
of heeft alleen maar zin
a. wanneer het oppervlak van de grond vlak ligt en er dus maar weinig hoeft
te worden geëgaliseerd. Zonder vlakke ligging heeft grondwaterstands
verhoging geen zin ;
b. wanneer de grondwaterstand maar weinig behoeft te worden verhoogd;
verhoging van meer dan 1 m is technisch misschien nog wel mogelijk,
maar is dusdanig kostbaar, dat het economisch niet meer verantwoord is ;
c. wanneer het gaat om gebieden of bedrijven van enige uitgestrektheid ;
naarmate de oppervlakte kleiner is, zijn de verliezen aan water, die aan
de randen optreden, naar verhouding groter, vooral wanneer de grond
waterstand flink verhoogd moet worden.
Uit hetgeen er onder «, b en c gezegd is, volgt, dat niet in aanmerking komen
voor grondwaterstandsverhoging of infiltratie die gevallen, waarbij :
1. de grond ongelijk ligt, waarvoor egalisatie dus te kostbaar is;
2. de grondwaterstand zeer diep is, b.v. dieper dan 2 à 3 m;
3. het gaat om kleine oppervlakten, b.v. kleiner dan 10 ha.
Deze gevallen zijn dus aangewezen op oppervlaktebevloeiing, meer spe
ciaal kunstmatige beregening.
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GRONDEN, DIE ALLEEN MAAR IN AANMERKING KOMEN
VOOR BEREGENING

Gaan we nu na, welke gronden in Nederland in concreto in aanmerking
komen voor beregening ter verhoging van de productiviteit van de fruitteelt,
dan blijkt het volgende :
Zandgronden

Allereerst komen in aanmerking alle hoge zandgronden, omdat die zowel
een ongelijke als een hoge ligging t.o.v. het grondwater hebben. Of het ren
dabel is de hoogst gelegen zandgronden in Nederland te beregenen is nog
een vraag. Met de hoge ligging gaat nl. gepaard, dat deze zanden zeer grof
zijn. Hierdoor houden ze bij beregening maar zeer weinig water vast. Meer
water geven dan ze kunnen vasthouden heeft geen zin, omdat dit meerdere
water ongebruikt naar de diepte wegzakt. Wil men op deze gronden de
watervoorziening zo gunstig mogelijk maken, dan zal men zeer dikwijls
kleine hoeveelheden moeten geven. Hierdoor zal de post arbeidsloon bij de
beregening zeer hoog worden.
Verder komen in aanmerking alle lager gelegen zandgronden met dunne
lagen humeuze en/of lenige bovengrond. Uitgezonderd zullen zijn de zeer
oude zandgronden, waar 80 cm tot 1 m zwarte grond op zit. Van de zandgron
den zullen verder uitgezonderd zijn de laaggelegen gronden, mits de grond
waterstand in het voorjaar niet te hoog is, waardoor de wortelontwikkeling
zou worden belemmerd, of de in de afgelopen zomer gevormde wortels tot
afsterven zouden worden gebracht.
Rivierkleigronden

Van de rivierkleigronden komen in aanmerking de gronden, die bekend
staan als heischenen, of beter gezegd alle gronden waar minder dan 80 cm
klei op zit. Deze gronden liggen weliswaar niet ongelijk en zouden dus niet
geëgaliseerd behoeven te worden bij grondwaterstandsverhoging. Ze liggen
echter vrijwel steeds omringd door gronden, waarvan de kleilaag dik is en/of
waarin de waterstand goed is. De oppervlakten van deze gronden, die in het
rivierkleigebied meestal maar pleksgewijs voorkomen, zijn te klein voor
grondwaterstandsverhoging. Bovendien loopt men de kans dat, wanneer
voor deze plekken de waterstand hoog genoeg is, deze voor de omgeving te
hoog zal zijn. Wil men deze plekken goed krijgen, dan is beregening de
enige aangewezen weg.
Zeekleigronden

In de zeekleigronden tenslotte komen zeer veel gevallen voor, waar de klei
laag onvoldoende dik is. Dit verklaart zeer waarschijnlijk de voorkeur van
de Zeeuwse fruittelers voor zwarte grond boven gras onder de bomen. Zoals
we reeds zagen, is het waterverbruik volgens Amerikaanse gegevens van een
grasboomgaard 30 % hoger dan van een zwart gehouden boomgaard. Voor
zwarte boomgaarden zal de watervoorziening op zeer vele Zeeuwse gronden
nog net voldoende zijn, terwijl voor grasboomgaard de kleilaag te dun is.
De zeekleigronden met de dunne kleilagen komen vaak in grote aaneen
gesloten complexen voor. Hier zou grondwaterstandverhoging of infiltratie
dus overweging verdienen, ware het echter niet, dat er een zeer groot be
zwaar is, dat op zeer veel plaatsen - vooral in de zomer - het grondwater
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V

Fig. 1.

Beregenen over de bomen heen.

Cliché: De Fruitteelt

Overhead sprinkling in an orchard.

Cliché: De Fruitteelt

Fig. 2.

De trekker drijft de pomp aan. Rechts de puls,
links de persleiding.
A tractor furnishes power for the pump. To the right the
well, to the left pressure supply line.

te veel zout bevat. Waar beregening, mits oordeelkundig toegepast, het minste water
kost van alle manieren van watervoorziening, zou het dus ook op deze gronden aan
beveling verdienen te beregenen.

Hiervoor is echter zoet water nodig. Gezien het feit, dat dit op vele plaat
sen in Zeeland ook niet op grote diepte te vinden is, kan men zich voorstellen,
dat de Zeeuwse fruittelers grote belangstelling hebben voor de plannen, die
de Delta Commissie uiteindelijk ter tafel zal brengen.
VERSCHIL TUSSEN NOORD- EN ZUID-NEDERLAND

In het bovenstaande is er van uitgegaan, dat het waterverbruik, of beter het
tekort op de neerslag, in de zomermaanden over het hele land hetzelfde is.
Zoals blijken zal, is dit niet het geval. Gaat men nl. na hoe groot dit tekort
voor het zuiden van ons land is, dan komt men tot het overzicht in onder
staande tabel. Bij de samenstelling ervan is - wat de neerslag betreft - uit
gegaan van de regencijfers, die de Tuinbouwgids 1953 opgeeft voor Maas
tricht. De berekening van het waterverbruik is gebeurd aan de hand van de
reeds meergenoemde gegevens van de Noordoostpolder en de correlatie, die
er bestaat tussen waterverbruik en temperatuur. De temperatuurgegevens
zijn die, welke in de Tuinbouwgids 1953 voor Maastricht worden opgegeven.
Maand

Ma

Ap

Mei

Juni

Juli

Aug

Se

70% neerslag
Maastricht

29

34

33

37

46

46

38

41 mm

Waterverbruik
boomgaard

29

42

66

77

87

81

66

39 mm

0

-8

-33

-40

-41

-35

-28

+2 mm

Overmaat +
Tekort -

Oc

Het overzicht leert, dat van April t/m September het waterverbruik van een
fruitaanplant in de omgeving van Maastricht 185 mm meer bedraagt dan
er in de vorm van neerslag in de grond terugkomt.
Het tekort op de neerslag in het noorden van ons land bedroeg, zoals hier
boven werd berekend, rond 100 mm. In de omgeving van Maastricht bedraagt
het tekort op de neerslag dus 85 mm meer dan in het noorden van ons land.

Ondanks het grote voorbehoud, dat ook hier weer moet worden gemaakt
ten aanzien van de absolute grootte van de cijfers, volgt er toch wel zeer
duidelijk uit, dat men in het zuiden van ons land eerder aan een regen
installatie toe zal zijn dan in het noorden. Men kan het ook anders zeggen :
een grond in het noorden van ons land, waarvan de dikte van de kleilaag of
de humeuze zandbovenlaag nog juist dik genoeg is voor voldoende water
voorziening, zal in het zuiden beslist aan droogte lijden.
Het behoeft dus geen verwondering te wekken, dat men in oostelijk NoordBrabant en Noord-Limburg zoveel belangstelling heeft voor kunstmatige be
regening. Temeer wanneer men weet dat, zoals uit een nog te publiceren
kaartje van Dr Post van het K.N.M.I. blijkt, in die streken in Augustus het
minste neerslag valt van ons gehele land.
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SAMENVATTING

Dit betoog kan tenslotte in een paar punten worden samengevat.
1. Van April tot October is het waterverbruik van een boomgaard hoger
dan de hoeveelheid water, die in de vorm van neerslag in de grond terug
komt.
2. Dat er desondanks op zeer vele gronden geen droogteverschijnselen of
lage opbrengsten voorkomen, is een gevolg van het feit
a. dat op vele gronden de gewassen rechtstreeks kunnen putten uit het
grondwater,
b. dat andere gronden met een lage grondwaterstand dusdanig dikke kleiof humeuze zandbovenlagen hebben, dat ze met voldoende reserve aan
water de maand April in gaan.
3. Op de onder 2b genoemde gronden kunnen toch droogteverschijnselen
optreden, nl. wanneer ze door storende lagen of onvoldoende drainage
niet volledig doorworteld kunnen worden; grondverbetering en/of drai
nage is dan de oplossing.
4. Droogtegevoelig zijn die gronden, die bij een lage zomer-grondwaterstand dunne klei en/of humeuze zandbovenlagen hebben.
5. Van de onder 4 genoemde gronden komen voor beregening in aanmer
king:
a. gronden met een ongelijke ligging, waarvan dus de kosten voor egali
satie, die voor iedere andere vorm van watervoorziening noodzakelijk
is, te hoog zijn; vrijwel alle zandgronden dus;
b. gronden, waarin de grondwaterstand aanmerkelijk verhoogd moet
worden om een optimale watervoorziening te krijgen;
c. wanneer het om kleine oppervlakten gaat.
6. In het zuiden van ons land zal men eerder aan kunstmatige beregening
toe zijn dan in het noorden, omdat daar het tekort op de neerslag groter
is dan in het noorden.
Summary

1. During the months of April to October the uptake of water from the soil
in orchards exceeds in the Netherlands the quantity of water supplied by
precipitation.
2. That nevertheless no symptoms of desiccation or low yields are noticeable,
is due to :
a. the fact that on many soils the crops can draw supplies from the undergroundwater,
b. the fact that certain soils with a low watertable have such deep toplayers of clay or humous sand, that they hold sufficient reserves of water
by the beginning of April.
3. The soils referred to sub 2b may yet show symptoms of drought, namely
when on account of interrupting layers or inadequate drainage the roots
cannot properly penetrate them. In that case the solution will be soil im
provement and/or drainage.
4. Susceptible to droughts are those soils which have shallow clay and/or
humous sand top-layers, linked up with a low level of the watertable
during summer.
5. The following types of the soils referred to sub 4 would benefit from sprin
kler irrigation :
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a. soils with an uneven surface, implying that the costs of levelling, essen

tial to precede the application of any other system of irrigation, are
excessive. These include virtually all sand soils,
b. soils of which the watertable should be considerably raised to ensure
an optimum supply of water to the crops,
c. soils covering a small area only.
6. In the south of the Netherlands sprinkler irrigation will sooner be neces
sary than in the north as the deficiency of the quantity of water supplied
by rain is larger than in the north.

18. ENKELE EIGENAARDIGHEDEN VAN DE GROND
IN VERBAND MET KUNSTMATIGE BEREGENING
Some soil properties in relation to sprinkler irrigation
doorjby

Dr Ir F. W. G. Pijls
Overgenomen uit De Fruitteelt 43, 25, 20 Juni 1953, blz. 500-503
HET WATERHOUDEND VERMOGEN VAN DE GROND

Veronderstel: we hebben een hoog boven het grondwater gelegen grond.
We brengen daar een grote hoeveelheid water op, of er valt een zware regen
bui op, zoiets van 150 mm en we wachten dan 24 of 36 uur.
Wanneer men dan op 30 cm diepte een grondmonster neemt, dan blijkt de
grond een bepaalde hoeveelheid vocht te bevatten. Dit dank zij het vermogen
van de grond, om ondanks de zwaartekracht, die het water naar beneden
trekt, dit water vast te houden. De grond kan water vasthouden tegen de
zwaartekracht in door capillaire krachten, die in de grond werkzaam zijn.
Er zijn verschillende manieren om deze krachten aan te duiden. Een van de
grootheden waarin de kracht, waarmee het water wordt vastgehouden, kan
worden uitgedrukt, is die in atmosferen druk. Nu is gebleken dat de kracht,
of de spanning of de druk, waarmee het water, dat zich 24 of 36 uur na een
bevloeiing of een regenrijke tijd als hangwater in de grond bevindt, wordt
vastgehouden, altijd hetzelfde is, nl. 0,5 atmosfeer onder Amerikaanse om
standigheden en 0,1 atmosfeer voor Nederlandse omstandigheden. Dit laat
ste volgens onderzoekingen van Ir J. Butijn van „Zeelands Proeftuin". Men
kan het ook anders zeggen, nl. alleen het water, dat met een druk of spanning
van 0,5 of 0,1 atmosfeer of meer wordt vastgehouden, zakt niet onder in
vloed van de zwaartekracht naar beneden en wordt dus vastgehouden. Alles
wat met een geringere kracht wordt gebonden, zakt naar de diepte weg.
Voor de practijk van de kunstmatige beregening, die op hoog boven het
grondwater gelegen gronden zal worden toegepast, is het belangrijk te weten
hoeveel water de grond bij besproeiing kan vasthouden. Men weet, dat de
kracht waarmee dit gebeurt 0,5 of 0,1 atmosfeer is. Daarom is er een be
palingsmethode, waarbij een grondmonster, dat men eerst flink vochtig
heeft gemaakt, in een toestel op het laboratorium wordt afgezogen met een
onderdruk van 0,5 of 0,1 atmosfeer. Als dit enige tijd heeft geduurd, bepaalt
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men de hoeveelheid vocht, die er in het grondmonster is achtergebleven en
men weet dan hoeveel water een grond met een spanning of druk van 0,5 of
0,1 atmosfeer kan vasthouden. Of in meer practische termen gezegd : hoe
veel water een grond vasthoudt na een bevloeiing of zware regenbui nadat
alle water, dat de grond niet kan vasthouden, is weggezakt. Fig. 1 geeft een
voorbeeld van een toestel, waarmee het vochtgehalte van de grond bij ver
schillende onderdrukken kan worden bepaald.
DE VELDCAPACITIEIT VAN DE GROND

De grond is dan wat men noemt op veldcapaciteit. Voor de beregeningspractijk is het belangrijk te weten hoeveel water een grond kan bevatten bij
veldcapaciteit, of wat hetzelfde is bij 0,5 of 0,1 atmosfeer onderdruk. Het
heeft immers geert zin om bij eert bevloeiing of beregening meer water te geven dan rtodig
is om de grond {weer) op veldcapaciteit te brengen. Wat men meer geeft, zakt toch

naar de diepte weg, omdat de grond het niet kan vasthouden.

TOT WELKE DIEPTE MOET DE GROND
OP VELDCAPACITEIT WORDEN GEBRACHT?

De vraag is nu: tot welke diepte moet de grond bij iedere beregening op
veldcapaciteit worden gebracht. Het antwoord hierop kan eenvoudig zijn :
zo diep als de wortels in de grond dringen, want tot die diepte kunnen de
planten water opnemen. Dieper dan bewortelingsdiepte nat maken is niet
gewenst, omdat het water dan toch niet wordt opgenomen. De vraag is
alleen nog: hoe diep dringen de wortels in de grond?
BEWORTELINGSDIEPTE

Hierop diep ingaan is weer een hoofdstuk op zich. Daarom wordt hier vol
staan met enkele algemene opmerkingen. De diepte van beworteling is ener
zijds een eigenschap van het gewas zelf en anderzijds afhankelijk van het
bodemprofiel. Iedereen weet dat er gewassen zijn, die van nature ondiep
wortelen en andere, die diep wortelen en weer andere, die daartussenin staan.
Aan het vermogen van de gewassen om van nature de grond tot een bepaalde
diepte te wortelen, worden vaak beperkingen opgelegd door het bodem
profiel. Bekend zijn b.v. in het rivierkleigebied de gronden, die bestaan uit
ongeveer 60 cm klei op grof zand. In dit onderliggende grove zand dringen
geen wortels door en de beworteling is dus beperkt tot de bovenliggende klei
laag van 60 cm dikte. Zou men hier dus beregenen, dan behoeft bij iedere
besproeiing alleen maar de 60 cm klei op veldcapaciteit te worden gebracht.
Geeft men meer water, dan zakt dit weg in het grove zand, waarin geen
wortels zitten. Eenzelfde beschouwing kan worden gehouden over humeuze
zandgrond, met een ondergrond van zeer grof zand. Er zijn echter ook klei
gronden of humeuze zandgronden, waarvan de ondergrond bestaat uit fijn
zand of leemhoudend zand, waarin wel wortels doordringen. Op deze gron
den kan men de grond bij iedere beregening tot grotere diepte op veldcapa
citeit brengen dan op de humeuze zandgronden met een grofzandige onder
grond.
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VELDCAPACITE I T EN DE HOEVEELHEID WATER,
DIE BIJ EEN BESPROEIING MOET WORDEN GEGEVEN

Inzicht in de betekenis van de veldcapaciteit van de grond is nog uit een
ander oogpunt van belang. Stel we hebben een grond, waarvan de doorwortelde laag bij veldcapaciteit 200 mm water kan bevatten. Stel verder,
dat er 80 mm uit verbruikt is. Dan moet dus 80 mm regen worden gegeven
om de doorwortelde laag weer op veldcapaciteit te brengen. Men kan dan
b.v. niet volstaan met b.v. 30 mm te geven en dan te redeneren : ik breng de
doorwortelde laag weliswaar niet volledig op veldcapaciteit, maar neem ge
noegen met het feit, dat de hele laag over zijn volle diepte een watergehalte
heeft dat overeenkomt met § van de veldcapaciteit. Immers, zou men verder
kunnen redeneren, er zat 120 mm in, ik voeg 30 mm toe, dat is samen
150 mm. Er kan in totaal 200 mm in en 150 mm is het f deel van 200 mm.
Deze redenering is fout. En wel om de volgende reden. We zagen reeds dat
er geen water naar de diepte wegzakt, wanneer een grond op veldcapaciteit
is. Omgekeerd kan men zeggen: wil men water naar de diepte laten ver
plaatsen, dan zal men de grond meer water moeten geven dan nodig is om
hem op veldcapaciteit te brengen. Wat gebeurt er nu wanneer men beregent.
Eerst zal, bij wijze van spreken, de bovenste 10 centimeter grond op veld
capaciteit moeten zijn, wil door dit laagje water kunnen zakken om het
tweede laagje van 10 centimeter nat te maken. Eerst wanneer dit tweede
laagje ook op veldcapaciteit is, ontvangt het derde laagje water. Met andere
woorden het is niet mogelijk dieper gelegen grondlaagjes vochtig te maken, zonder eerst
de daarboven gelegen grond volledig op veldcapaciteit te hebben gebracht.

Keren we nu terug tot het bovengenoemde voorbeeld en nemen we aan,
dat de doorwortelde laag 1 m dik is. Deze kan dus 200 mm water bevatten.
Per 10 cm is dat 20 mm. Er zat 120 mm water in die meter grond of per 10
cm 12 mm. Om een laagje grond van 10 cm op veldcapaciteit te brengen, is
dus 8 mm water nodig. Met de 30 mm, die we van plan waren te geven,
brengen we dus alleen maar de bovenste 37,5 cm grond op veldcapaciteit
(30/s X 10 cm = 37,5 cm). De 62,5 cm grond daaronder blijft net zo droog
als vóór de beregening, of beter gezegd die droogt verder uit, doordat de wor
tels doorgaan met daar water op te nemen, totdat het niet meer mogelijk is.
Men heeft dus niet de gehele doorwortelde laag op f van zijn veldcapaciteit gebracht,
maar f van de doorwortelde laag op volledige veldcapaciteit. Door de eigenaardig
heid van de grond, dat door een bepaald laagje alleen maar water zakt,
wanneer er meer water wordt gegeven dan dat laagje bij veldcapaciteit kan
vasthouden, is het onmogelijk bij beregening een grondlaag over zijn hele
diepte een andere vochttoestand te geven dan die, welke overeenkomt met
zijn veldcapaciteit. Het is m.a.w. onmogelijk om een uitgedroogde grond
laag over zijn volle diepte op b.v. de helft of drie kwart van zijn veldcapaci
teit te brengen. Geeft men dus op een gegeven moment minder water dan
nodig is om het hele profiel op veldcapaciteit te brengen, dan maakt men
alleen het bovenste deel van de grond nat, terwijl de daaronder gelegen
lagen net zo droog blijven, of beter gezegd nog droger worden dan voor de
beregening.
Boven zagen we reeds, dat bij iedere beregening niet meer water gegeven
moet worden dan nodig is om de doorwortelde laag op veldcapaciteit te
brengen. Uit het laatste betoog volgt, dat iedere keer ook niet minder ge
geven moet worden. Geeft men minder, dan bestaat het gevaar dat op een
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bepaalde diepte de grond ondanks beregening te sterk uitdroogt, met alle
nadelige gevolgen van dien, zoals wortelsterfte, nog grotere droogtegevoelig
heid, enz. Voor een jonge aanplant op lichte grond is dit zeer gevaarlijk,
men loopt dan nl. kans, dat de beworteling beperkt blijft tot de bovenste
grondlaag, die geregeld nat wordt gemaakt. Het per keer niet minder geven
dan noodzakelijk is, heeft verder nog het voordeel, dat het aantal malen dat
beregend moet worden minder kan zijn en dat per keer meer water gegeven
kan, of beter gezegd, moet worden gegeven.
DE VELDCAPACITE I T VAN VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN

De vraag is nu hoeveel water kunnen de verschillende grondsoorten bij veldcapaciteit bevatten. Zoals in het begin van dit artikel reeds opgemerkt, kan
dit op het laboratorium worden bepaald door een grondmonster, dat op een
bepaalde manier in het veld is genomen en voorbereid, met een onderdruk
van 0,5 of 0,1 atmosfeer af te zuigen. Er wordt op het ogenblik druk gewerkt
om b.v. bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in
Oosterbeek gelegenheid te scheppen voor de practijk veldcapaciteit en nog
andere grootheden, die betrekking hebben op de waterhuishouding van de
grond, te bepalen. Men is echter nog niet helemaal zo ver. Naar we ver
nemen, zal dit in de zomer van 1954 wel het geval zijn. Intussen gaat de
practijk door met beregenen of het aanschaffen van regeninstallaties, en
men zou gebaat zijn, wanneer men alvast een indruk had van het aantal
mm water, dat een grond maximaal tegen de zwaartekracht in kan bevatten.
Welnu, dan wordt de Amerikaanse manier van voorlichting geven toegepast.
In Amerika is men ook pas begonnen voor de practijk grondmonsters op
vochtkarakteristieken te onderzoeken en hebben ook nog lang niet alle
boeren, die bevloeiing toepassen, hun grond laten onderzoeken. Ook daar
wordt nog vaak te veel of te weinig water gegeven. Om de boeren zo goed
mogelijk te laten bevloeien, geeft men dan het volgende zeer schematische
overzicht van veldcapaciteiten van de verschillende grondsoorten:
Zeer lichte grond, in ons land b.v. grof duinzand of
grof diluviaal zand
Lichte grond, in ons land b.v. lichte rivierklei of
humushoudend dekzand
Middel zware grond, b.v. rivierklei of lichte zeeklei
Zware grond, b.v. goede zeeklei
Zeer zware grond

60-120 mm water per m grondlaag.
120-180 „

„

„ „

180-240 „
240-280 „
215-240 „

„
„
„

„ „
„ „
„ „

Dit overzicht, hoe gebrekkig ook, leert al zeer veel voor de beregeningspractijk. Wanneer nu eens aangenomen wordt, dat dit schema voor Neder
landse omstandigheden bruikbaar is, dan kan de volgende redenering worden
opgezet. Het is bekend, dat ongeveer de helft van de opgegeven hoeveelheid
water opneembaar is voor de gewassen. D.w.z. dat zo lang de helft van de
voor de verschillende grondsoorten opgegeven hoeveelheden water of meer
in deze grondsoorten aanwezig is, de gewassen niet aan droogte zullen lijden.
Is er minder dan de helft van de opgegeven hoeveelheden in de grond aan
wezig, dan komt men te dicht bij het zgn. verwelkingspunt van de grond.
Bij dit punt wordt het water met een zuigkracht van 15 atmosfeer door de
grond vastgehouden. De plantenwortels kunnen nog wel tot 15 atmosfeer
opbrengen, maar meer niet. Ze nemen dan weinig of geen water meer op.
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Foto: Bosbouwpr oefstation T.N.O.
Cliché: De Fruitteelt

Fig. 1.
Toestel om het vochtgehalte van de
grond bij verschillende onderdrukken
te bepalen. In de bovenste van de op el
kaar staande metalen cylinders bevindt
zich het grondmonster. De glazen buizen
op de achtergrond bevatten kwik om de
verschillende onderdrukken te kunnen
instellen en controleren.
Instrument for measuring the soil moisture
content under different tensions. The upper
cylinders contain the soil sample. The glass
tubes in the background are manometers.

Fig. 2.
Grondboren voor het controleren van
het vochtgehalte van de grond voor en
na beregening.
Rechts : de besproken spiraalboor. Links:
grondboor, zoals die bij de bodemkartering wordt gebruikt.
Soil augers to controll the moisture content of
a soil before and after irrigation.
To the right: screw type. To the left: Dutch
core type.

Fig. 3.
Boorlichamen. Detail van fig. 2.
Links : spiraalboor. Rechts : grondboor
gebruikt bij bodemkartering. Midden:
handvat met schroefdraad. Kan worden
losgedraaid voor tussenvoeging van ver
lengstukken.
Bits of soil augers, detail of fig. 2.
To the left: screw type. To the right: Dutch
core type. In the centre: handle with crosspiece
to add extensions.

OP WELK MOMENT BEREGENEN?

De verschillende grondsoorten moeten beregend worden als is aangegeven
in onderstaande tabel. Voor de overzichtelijkheid zijn de hoeveelheden
water, die ze bij veldcapaciteit kunnen bevatten, nog even vermeld.

Zeer lichte grond . .
Lichte grond ....
Middelzware grond .
Zware grond ....
Zeer zware grond . .

Aantal mm water bij
veldcapaciteit per m grond

Kan men laten uitdrogen
tot nog aanwezig in mm
per grondlaag

Er moet dan worden
gegeven in mm per m
grondlaag

60-120
120-180
180-240
240-280
215-240

30- 60
60- 90
90-120
120-140
112-120

30- 60
60- 90
90-120
120-140
112-120

Uit deze tabel blijkt, dat naarmate de grond lichter is, men vroeger in
het jaar moet beginnen te beregenen. Heeft men te doen met een gewas dat
de grond tot 1 m diepte doorwortelt, dan zal men in het Noorden van ons
land op de allerlichtste grond in een gemiddeld jaar de eerste week van Juni
al 30 mm water moeten geven. Dan bedraagt immers, blijkens de tabel in
hoofdstuk 17, het tekort op de neerslag 30 mm. Naarmate de grond zwaarder
wordt, kan op een later tijdstip worden beregend en kan, of beter gezegd,
moet men per keer meer geven. Middelzware grond is pas eind Augustus
aan beregening toe en er kan dan 90 mm worden gegeven. Hier zou dus,
wanneer men deze grond zou gaan beregenen, met 1 keer sproeien kunnen
worden volstaan. De allerlichtste grond, die we aan het eind van de eerste
week van Juni 30 mm hebben gegeven, moet omstreeks 8 à 9 Juli weer 30mm
en eind Augustus nog eens 30 mm hebben. Naarmate de doorwortelde laag
dunner is dan 1 m zal men
le eerder moeten beregenen;
2e per beregening minder kunnen geven;
3e steeds meer keren moeten beregenen.
Zo is het ook te begrijpen dat, ondanks het feit dat het technisch misschien
wel mogelijk is ook de lichtste gronden in ons land te beregenen, het niet
rendabel zal zijn doordat men te veel keren moet beregenen. Dit geldt voor
het zuiden van ons land nog meer dan voor het noorden.
VERSCHIL TUSSEN ZUID EN NOORD

Bestudering van de tabel over het tekort op de neerslag in het zuiden van
ons land, in hoofdstuk 17, leert, dat men in het zuiden op de allerlichtste
grond aan het eind van de derde week van Mei al aan beregening toe is.
Dan bedraagt het tekort op de neerslag al ongeveer 30 mm. De tweede be
regening moet dan al weer plaats hebben ongeveer half Juni, terwijl een
derde zal moeten plaats hebben aan het eind van de eerste week van Juli, de
vierde eind Juli en nog een vijfde tegen het eind van de derde week van
Augustus. Op eenzelfde lichte grond, die tot 1 m diepte doorworteld is, zal
men in het zuiden van ons land 2 weken eerder moeten beginnen met berege
nen dan in het noorden, terwijl er in ons rekenvoorbeeld in het zuiden 5 keer
beregend moet worden tegen 3 keer in het noorden.
183

DE GEGEVEN BEREKENINGEN
DRAGEN EEN VOORLOPIG KARAKTER

Zoals reeds werd opgemerkt draagt het Amerikaanse schema ook voor Ame
rikaanse omstandigheden nog een voorlopig karakter. Bij het opstellen van
bovenstaande redenering werd er verder van uitgegaan, dat het voor Neder
land bruikbaar zou zijn. De hoeveelheden water en de data die genoemd zijn,
moeten daarom als zeer voorlopig worden beschouwd. Ze werden toch ge
geven om gemakkelijker te kunnen aangeven in welke richting men het moet
zoeken bij beregening, op welke principes men moet letten, welke fouten
men kan maken en waar de voetangels en klemmen liggen. Het is echter
ook niet zo, dat gegeven cijfers en tijdstippen als volkomen fictief moeten
worden beschouwt. Vooral wanneer men ze meer kwalitatief dan kwantita
tief beschouwt, bieden ze zeer veel houvast.
Men zou nu kunnen zeggen : als het er op aan komt weet ik nog niets; wil
ik goed kunnen beregenen, dan zou ik de veldcapaciteit en het verwelkingspunt van mijn grond moeten kennen en moeten weten tot hoever de grond
mag uitdrogen. Hiervoor zijn laboratoriumbepalingen nodig en die zijn niet
eerder te krijgen dan volgend jaar zomer. We doen nu weer als de Ameri
kaanse voorlichtingsinstanties en geven een advies, dat gezien onze huidige
kennis zo goed mogelijk is. Dit luidt dan als volgt. Iedere fruitteler kent zijn
grond wel zo'n beetje en vindt op een gegeven moment dat er nodig regen
moet komen, anders gebeurt er iets met zijn gewas. Bezit hij dan een regen
installatie, dan schakelt hij in. Het moment van uitschakelen kan hij zelf min
of meer vaststellen door regelmatig te controleren hoe diep het water in de
grond is gedrongen. Pas wanneer het boven naar beneden zakkende water
weer contact heeft gemaakt met de vochtig gebleven dieper gelegen lagen is
het moment gekomen om uit te schakelen. Meestal wacht men toch niet zo
lang met sproeien tot de hele doorwortelde laag is uitgedroogd. Het naar
beneden zakkende water beweegt zich als een front naar beneden en kan
dus goed worden waargenomen. Een werktuig, dat deze controle zeer ver
gemakkelijkt, is een grondboor (fig. 2 en 3). Deze kan men eventueel laten
maken door op een ouderwetse avegaar of wel een wagemakersboor een
ijzeren staaf met handvat te laten maken. Dit soort boortjes wordt in
Amerika door de irrigatie-boeren zeer veel gebruikt om te controleren of
werkelijk de hele doorwortelde laag wordt nat gemaakt.
S N E L H E I D OF I N T E N S I T E I T V A N B E R E G E N I N G

Er is nog één eigenaardigheid van de grond waarmee rekening moet worden
gehouden bij beregening en waartegen nogal eens fouten worden gemaakt.
Het komt ni. hier en daar voor dat boeren of tuinders de opmerking maken,
dat beregening op hun bedrijf niet slaagt, omdat de grond volkomen dicht
slaat. Op deze gronden wordt dan echter de fout gemaakt dat met te grote
snelheid of intensiteit wordt beregend. Het is nl. zo, dat naarmate de grond
zwaarder wordt, de snelheid waarmee kan worden beregend kleiner wordt.
Het bovenste laagje neemt naarmate de grond zwaarder wordt moeilijker
water op, of laat het moeilijker door; komt daar dus per tijdseenheid te veel
water op, dan wordt dit laagje bij wijze van spreken tot pap en vervloeit,
m.a.w. slaat dicht. De Amerikanen geven daarom het „alweer voorlopige"
schema.
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Snelheid, of intensiteit van watergeven bij beregening op verschillende grondsoorten en hellingen
Helling
0-2%
2-5%
5-8%

Grof zand

Lichte zavel

Zavel

Klei

Zware klei

50 mm p. uur
50 mm p. uur
35 mm p. uur

20 mm p. uur
20 mm p. uur
15 mm p. uur

15 mm p. uur
15 mm p. uur
10 mm p. uur

5 mm p. uur
5 mm p. uur
3 mm p. uur

wordt niet
beregend

(Bij een helling van 2 % helt het land per 100 meter 2 meter.)

Deze tabel demonstreert wel zeer duidelijk, hetgeen in het bovenstaande is
gezegd. Ze is voor Nederlandse omstandigheden weer zeer voorlopig, maar
geeft toch weer de richting aan waarin de oplossing van het eventueel dicht
slaan van de grond moet worden gezocht.
Summary

In sprinkler irrigation practice it is important to know what storage capacity
the soil has for available water. In relation to this it is necessary to know the
water content at field capacity. In the U.S.A. conception the tension at field
capacity is 0,5 atm. According to investigations of Butijn in Zeeland the ten
sion at field capacity is 0,1 atm.
It has no reason to apply with each irrigation more water than is necessary
to bring up the root-zône to field capacity. An estimate is given of the storage
capacity for available water of different soil types.
Because of the fact that irrigation water does not move downward into the
soil before the soil is at field capacity, it is not possible to bring up with
sprinkler irrigation deeper layers of the soil to field capacity, without bringing
up the uppermost layers to that point.
Therefore it is not possible to wet the entire root-zône to a part of the field
capacity. By giving too less water one wets only the uppermost part of the
root-zône to the entire field capacity. To avoid troubles with soil structure
and ponding with sprinkler irrigation it is adviced to take in account the in
filtration rate of the soil. A review of application rates for water with sprinkler
irrigation on different soil types and slopes is given.

19. BODEMKARTERING EN BODEMWAARDERING
EEN OUD EN EEN NIEUW PLEIDOOI
Soil surveying and soil evaluation
An old and a new argumentation

door/by

Z. van Doorn
A. EEN OUD PLEIDOOI

Het oude pleidooi is een vrijwel vergeten voordracht van Van Schermbeek
(1902), gehouden voor de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde.
Deze Van Schermbeek was toentertijd de hoog gewaardeerde docent
- later hoogleraar - in de Bosbouw te Wageningen. Tevoren was hij onge185

veer 15 jaar houtvester in Indië geweest en 10 jaar bij het Staatsbosbeheer
in Breda. Ook in deze functies had hij blijk gegeven van brede visie, moderne
denkbeelden en veel initiatief en werkkracht.
In zijn onderwijs was hij zijn tijd ver vooruit: origineel, vooruitstrevend
en een weinig philosophisch aangelegd. Dat blijkt ook uit zijn voordracht,
waarin hij allerlei bepleit, dat pas veel later aan de orde kwam.
De taal van zijn tijd klinkt ons wat ouderwets in de oren en de omstandig
heden waren geheel anders: zo bestond toen nog slechts een kiem van het nu
zo uitgegroeide Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Voor het kadaster ziet hij een belangrijke leidende taak op het gebied der
bodemcultuur, waaronder hij verstaat de ontwikkeling van de landbouw in
de ruimste zin, de ontginning van woeste gronden, een rationeel bodemgebruik, alsmede een rechtvaardige verdeling van de grondbelasting, even
redig aan het productievermogen.
Het is een beetje anders gelopen, maar toch zien we nu na 50 jaren een
kadaster, dat, samen met de Cultuurtechnische Dienst, een belangrijke taak
heeft bij ruilverkaveling en ontginning en zorgt voor de onmisbare geode
tische grondslag.
De kern van Van Schermbeek's betoog is een vurig pleidooi voor een
„bodemkaarteering", een agronomische opname, uit te voeren door een or
gaan van het kadaster, als onmisbaar uitgangspunt voor elke verbetering en
ontwikkeling, die hij voor land- en bosbouw nodig acht. De „bodemkaar
teering", zoals hij die wil, is niet iets vaags en primitiefs, maar is een bodemkartering in optima forma, uitgevoerd door een goed uitgerust wetenschap
pelijk corps van in Wageningen opgeleide „geodeet-cultuurtechnici".
Thans, na 50 jaren, voldoet de Stichting voor Bodemkartering nauwelijks
aan de hoge eisen die hij aan het werk stelt. Deze eisen zijn:
1. Een goede geodetische grondslag voor de kaarten.
Wie enig begrip heeft van de chaotische toestand in 1952 op het gebied van
kaarten tekenen, overtekenen, aan elkaar lappen, reproduceren, vergroten,
verkleinen, nog eens overtekenen, inkleuren, enz. door de honderden grote
en kleine tekenbureaux in ons land, zal met schaamte lezen wat Van Scherm
beek in 1902 schreef: „Bestaat er nu bij ons dit in elkaar grijpen der verschil
lende diensttakken, die met openbare metingen zijn belast? Tot heden nog
niet, behoudens enkele lokale uitzonderingen. Nog steeds ziet men tech
nische lichamen, klein en groot, op eigen houtje werken." Ook hij bepleit al
de noodzaak van goede basiskaarten op grote schaal, die thans nog niet be
staan en die aan de behoefte van honderden tekenkantoren, groot en klein,
tegemoet zouden komen. Eerst in 1952 heeft de Minister van Oorlog aan de
Topografische Dienst opdracht gegeven over te gaan tot het vervaardigen
van basiskaarten schaal 1:10.000.
2. Uitgaan van de geologische kaart.
Dit acht hij wel nuttig, maar niet noodzakelijk. Bodemkartering is een af
zonderlijk werk, veel intensiever dan de geologische kartering.
3. Bodemprofielopname tot 2,50 m of tot het grondwater.
4. Net van profielkuilen en boringen.
Hierbij merkt hij op, dat de hoofdpunten van dit net de hoogste en laagste
punten van het terrein moeten zijn (dus uitgaand van de terreinconfiguratie
en niet van een regelmatig waarnemingsnet).
5. Het vaststellen van de diepte en mate van beworteling.
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6. Het beschrijven en fotograferen van de op elkaar volgende bodemlagen
in boringen en proefkuilen.
7. Het nemen van grondmonsters, die zowel physisch als chemisch en mycologisch nader bestudeerd dienen te worden.
8. Het nagaan van het bodemgebruik en de productie van cultuurgewassen.
De samen te stellen kaarten en bijlagen zouden moeten omvatten: bodemkaarten, humuskaarten, grondkaarten, bodemlengtepro fielen en een ver
zameling van karakterprofielen.
Van Schermbeek formuleert zijn bodemkartering nog belangrijk uitvoe
riger dan ik hier aangaf, met als doel een deugdelijke grondslag te verschaffen
voor de gehele bodemcultuur. In moderne termen zouden wij zeggen: een
grondslag en uitgangspunt voor verder landbouwkundig onderzoek, land
bouwvoorlichting, bodemverbetering, landbouwpraktijk, landclassificatie en
planologie.
Uit dit beknopte overzicht van de thans nog zeer lezenswaardige voor
dracht van Van Schermbeek blijkt wel, dat hij een bijzonder man was, zijn
tijd ver vooruit.
Zijn wens van een bodemkartering, zij het op andere wijze, is ten dele in
vervulling gegaan, doch eerst 40 jaar later en ook thans nog niet zo breed op
gezet als hij in 1902 voorstelde.
B. EEN NIEUW PLEIDOOI

Wat is er thans na 50 jaar op dit gebied geschied? Er is sinds 15 of 20 jaar op
kleine schaal gewerkt aan bodemkartering, doch eerst 7 jaar geleden, in
1945, is de Stichting voor Bodemkartering opgericht, die merkwaardiger
wijze vrijwel in de geest van Van Schermbeek is georiënteerd.
Deze overeenstemming is zeer zeker opmerkelijk. Het is wel mogelijk, dat
de promotoren als Dr W. A. J. Oosting en Prof. Dr C. H. Edelman Van
Schermbeek's voordracht kenden, maar er is, tenminste bij mijn weten, niet
naar verwezen en niet positief van uitgegaan.
In de korte tijd van haar bestaan heeft de Stichting voor Bodemkartering
al veel tot stand gebracht en reeds een belangrijk deel van ons land gekar
teerd, ten dienste van toepassingen in velerlei richting. Uit de aard der zaak
liggen die toepassingen merendeels op het gebied van de Landbouw. Hoewel
als zelfstandige Stichting georganiseerd, is zij dan ook ten nauwste verbon
den met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Het karakter van de bodemkartering, zoals zij wordt verricht, alsook
het toegepaste Onderzoek, dat er een uitgangspunt in kan vinden, en vooral
de mogelijke toepassingen door Voorlichting en Practijk wil ik trachten
nader te belichten. Die toepassingen zijn vele en moeten geleerd en geoefend
worden, zowel door het personeel van de Stichting voor Bodemkartering
zelf, alsook door de diensten en organen, die tot toepassing geroepen zijn.
Het zuiver wetenschappelijk (fundamenteel) bodemkundig en landbouw
kundig onderzoek laat ik in dit verband buiten beschouwing.
Bodemkartering is het in kaart brengen van de bodemeenheden, die men
onderscheiden wil.
Deze bodemeenheden berusten primair op het bodemprofiel en de profiel
eigenschappen, voor zover die van landbouwkundige betekenis zijn. Dit
laatste wil dus zeggen, dat men reeds dadelijk uitgaat van verschillen in de
187

geschiktheid en productiviteit voor landbouwkundig gebruik, welke ver
schillen men constateert aan de groei en opbrengst der gewassen en verder
in verband brengt met en afleidt uit de opbouw en eigenschappen van het
bodemprofiel. Zo is althans het begin geweest.
Men tracht zoveel mogelijk het geconstateerde onderscheid in geschikt
heid en gebruikswaarde van de gronden te verbinden met en te verklaren
uit de zichtbare of meetbare eigenschappen van het profiel en de grond zelf.
Een bodemclassificatie, die alleen van het morphologische of genetische
onderscheid zou willen uitgaan, zonder geregeld het verband met de feite
lijke groeiverschillen te zoeken, zou een minder vruchtbaar veld betreden.
Bodemclassificatie en bodemkartering gaan dus onvermijdelijk uit van de
landbouwkundige geschiktheid en gebruikswaarde der gronden. De beoor
deling hiervan is inhaerent aan en onafscheidelijk van de bodemkartering.
Omgekeerd zijn de resultaten van de bodemkartering weer een onmisbaar
uitgangspunt voor het uitgestrekte terrein der landclassificatie, waaronder
men verstaan kan alle verder onderzoek en indeling naar de geschiktheid, de
uit bodemkundig oogpunt juiste gebruikswijze der gronden, alsmede naar de
mogelijkheden van bewerking, bemesting en cultuurtechnische verbetering
ter opvoering van de productiviteit.
Het spreekt vanzelf, dat voor dit uitgebreide werk der landclassificatie en
het vele speciale en gedetailleerde onderzoek daarvoor, de medewerking en
samenwerking van de wetenschappelijke bodemkundige en landbouwkun
dige instituten nodig is, alsook van de meer op de praktijk gerichte diensten
voor landbouwvoorlichting en cultuurtechniek. Wat de Stichting voor Bo
demkartering hieraan kan doen is slechts een fractie.
Zo zien wij, dat er een gewichtig en onvermijdelijk wederkerig verband is
tussen de bodemkartering en de beoordeling van de geschiktheid van de
bodem voor agrarisch en niet-agrarisch gebruik.
De Stichting voor Bodemkartering is een bescheiden instituut geheel ge
richt op veldonderzoek. Bij haar oprichting is er welbewust van afgezien
haar met laboratoriumwerk te belasten, omdat daarvoor reeds andere in
stituten waren (Bodemkundig Instituut en Landbouwproefstation T.N.O.
te Groningen, het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen, e.d.). Een minimum aan onvermijdelijk grondmonsteronderzoek laat zij uitvoeren door die andere instituten.
Toch moet de veldbodemkunde noodzakelijk steunen op al wat er aan
bodemkundige en landbouwkundige kennis bestaat en zich ontwikkelt. Hier
in ligt zowel de kracht als de zwakheid van de Stichting voor Bodemkartering.
De zwakheid, omdat het toch wel veel waard is, als men geheel beschikken
kan over mensen, die een probleem in eigen sfeer en in een eigen laboratorium
kunnen bestuderen. De kracht, omdat de medewerkers zich niet in het tijd
rovende laboratoriumwerk begeven en zich de kennis, het onderzoek en het
inzicht van andere onderzoekers moeten en kunnen eigen maken, ten dienste
van hun veldbodemkundig werk. Dit stelt zeer hoge eisen aan de capaciteiten,
de studiezin en de volharding van de medewerkers der Stichting voor Bodem
kartering: een bijzonder hoge wissel op hen en ook op de bereidheid tot
medewerken en samenwerken van de andere onderzoekers.
Het pleidooi uit 1902 van A. J. van Schermbeek, dat ik hierboven rele
veerde, is waard de hoofdzaken er uit nogmaals in beschouwing te nemen.
Hij pleit voor een goed opgezette wetenschappelijke bodemkartering van
ons land, speciaal met het oog op de landbouwkundige toepassingen, de
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praktijk van de landbouw en de bodemverbetering, die hij alle onder cultuur
techniek samenvat.
Hij wil deze bodemkartering baseren op het bodemprofiel en zijn eigen
schappen, op biologisch chemisch en physisch grondonderzoek. Hij wil daar
aan nauwkeurige hoogtemetingen van het terrein verbinden. Ook de studie
van de toepassingen voor ontginning, waterbeheersing, grondverbetering, be
mesting, bewerking, gewassenkeuze stelt hij uitdrukkelijk als eis.
Wat is van dat programma in de sindsdien verlopen halve eeuw tot uit
voering gekomen?
Wij (d.w.z. de oudere bosbouwers, want anderen kennen hem niet) er
kennen thans in Van Schermbeek een profeet, die zijn tijd ver vooruit was.
Eerst veel later vonden zijn denkbeelden ingang, toen men vergeten was, dat
hij ze zo lang geleden en zo duidelijk had uitgesproken.
Nu pas begint men, mede door het werk van Oosting, Edelman en de
Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, te erkennen, dat het - naast
alle gespecialiseerde en gedetailleerde bodemkundige en landbouwkundige
onderzoekingen en als onmisbare grondslag voor een economische opzet
daarvan - noodzakelijk is allereerst over een bodemkaart van ons land te be
schikken. Deze moet op basis van veld- en laboratoriumonderzoek van het
bodemprofiel en zijn eigenschappen een indeling van onze gronden en hun
ligging in beeld brengen, in overeenstemming met de huidige stand van de
kennis.
Het is hiermede enigszins als het is gegaan met het gebruik van topogra
fische kaarten. Wie zich moet bezighouden met land, terrein, wegenbouw,
waterstaat, stedebouw, planologie, landbouw, bosbouw, cultuurtechniek,
enz. zal allereerst vragen naar de beste, meest gedetailleerde topografische
kaarten. Toch was er een tijd, dat de practici, de ontwerpers van wegen, de
wetenschappelijke landbouwkundigen op hun ervaring vertrouwden en een
topografische kaart nauwelijks nodig achtten.
Ook ten aanzien van de wenselijkheid van bodemkaarten was dat zo en
begint het nu pas anders te worden. Ook thans zijn er nog velen, die aarzelen
en van te voren zouden willen weten welk nut ze er achteraf van kunnen
hebben. Tegenover de velen, die uitdrukkelijk een bodemkaart wensen, zijn
er ook wel - b.v. onder de ontwerpers van stadsuitbreidingsplannen en
andere technische werken -, die het maar lastig vinden met weer een nieuw
gegeven als een bodemkaart is, rekening te moeten houden. Die aarzeling
moet de wereld uit. In de uitvoering van alle landbouwkundige, bosbouw
kundige, weg- en waterbouwkundige, stedebouwkundige werken worden
zulke enorme kapitalen geïnvesteerd, dat men over de op eenvoudige wijze
te verkrijgen hulpmiddelen als eerste eis moet kunnen beschikken. Hiertoe
behoren allereerst een topografische kaart voor de terreinconfiguratie en per
ceelsindeling en een bodemkaart voor de opbouw van het bodemprofiel en zijn
betekenis voor het bodemgebruik.
Wil men een maximum profijt trekken van de bodemkaart, dan zou men
ook willen beschikken over een bodemgebruikskaart en liefst over een gedetail
leerde hoogtekaart van het terrein.
Met de bodemkartering zou men het maken van een bodemgebruikskaart
kunnen en moeten verbinden, als een beeld van het bestaande verband
tussen bodem en gewas.
Doch ook een periodieke, op de kaart vastgelegde perceelsgewijze bodemgebruiksinventarisatie van ons gehele land, een periodieke momentopname
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dus, is wenselijk. Het is opmerkelijk, dat men daarover in ons kleine, aller
wege zo minutieus bestudeerde en gedirigeerde landje nog niet beschikt.
Wanneer men zorgt voor gedetailleerde topografische kaarten (kort ge
leden besliste de Minister van Oorlog dat er basiskaarten 1:10.000 vervaar
digd zouden worden) en voor de bijbehorende luchtfoto's, dan is een perio
dieke inventarisatie als momentopname van het bodemgebruik een betrek
kelijk eenvoudige zaak. Als eens in de 10 jaar het personeel van Land- en
Tuinbouwvoorlichting zich daaraan wijdt, is het in een paar maanden ge
beurd. Daarbij is het wenselijk tevoren zo weinig mogelijk groepen te maken,
maar de teelt van de afzonderlijke landbouwgewassen in de kaart in te
schetsen en haar oppervlakte te bepalen. De groepen kan men er later wel
uithalen.
Wanneer dit eens in de 10 jaar geschiedt (een jaarlijkse inventarisatie is
van later zorg), dan wordt dat een onschatbare bron van kennis voor alle
vormen van voorlichting en van onderzoek met betrekking tot het bodemgebruik, voor de planologie in het algemeen en de landbouw in het bijzonder.
Juist die periodiek herhaalde inventarisatie van de oppervlakte der afzon
derlijke teelten met de ligging op de kaart is nodig voor de bodemkunde, de land
bouwkunde, ook voor economische en sociale studie (pacht- en koopprijzen)
en de velerlei voorlichting.
Merkwaardigerwijze is het Staatsbosbeheer wèl - en thans voor de tweede
maal en gedetailleerder - tot een dergelijke periodieke opname van het bos
overgegaan en is daarmee de landbouw een eind voor.
Voor de bodemkartering, evenals voor velerlei landbouwkundig onder
zoek, is een dergelijke periodieke kaart van het bodemgebruik van bijzonder
belang. Zij biedt de gelegenheid om, niet alleen incidenteel, maar over de
gehele linie het verband tussen bodemtype en gewas te bestuderen, om daar
op een steeds beter gefundeerde bodemgeschiktheidsbeoordeling te baseren.
Hierboven vergeleek ik de aarzeling om de bodemkaart te beschouwen als
een onmisbare grondslag voor verder werk, met eenzelfde aarzeling in een
vroegere periode ten aanzien van de topografische kaart. Wel is de bodemkaart meer specialistisch en ingewikkelder dan een topografische kaart, maar
toch is ook die bodemkaart een hulpmiddel, een uitgangspunt voor allerlei
gebruik, voorlichting en onderzoek, dat men niet meer missen wil, wanneer
men zich de terminologie eenmaal heeft eigen gemaakt. En dit mag op den
duur van de landbouwkundigen verwacht worden.
Van weerskanten en in samenwerking zal men zich op het gebruik, de toe
passing, de interpretatie van bodemkaar ten moeten toeleggen, van de zijde
der bodemkartering en van de zijde der anderen, die nut van de bodemkaarten kunnen hebben. De bodemkartering heeft met het produceren van
bodemkaarten niet genoeg gedaan. Zij moet, meer nog dan zij reeds doet,
allerlei toepassingen bestuderen en in de vorm van toegepaste, op bepaalde
aspecten gerichte geschiktheidskaarten of op andere wijze in beeld brengen.
Zij kan dit alleen doen in samenwerking met hen, voor wie die aspecten het
studie- en arbeidsveld inhouden. Omgekeerd kunnen deze zich van de onder
scheiden bodemtypen op de hoogte stellen en daarvan een verdere studie
maken.
Zo kan men langzamerhand elkaar naderen, elkaar aanvullen, corrigeren
en gezamenlijk de grondslag leggen voor een juiste beoordeling der bodem
typen naar geschiktheid en productievermogen.
Ook bij het richting geven aan koop- en pachtprijzen mogen de onder
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scheidingen, die de bodemkaart geeft, niet ontbreken. Economische en soci
ale factoren spelen daarbij terecht een belangrijke rol. Maar de zeer goede
of zeer slechte toestand, als gevolg van een tijdelijk bijzonder goede of slechte
bedrijfsvoering, zal niet in gelijke mate mogen meespreken.
Voor een juiste bodemwaardering zal een bodemkartering niet gemist
kunnen worden.
Samenvatting

1. A. van Schermbeek heeft juist 50 jaar geleden gepleit voor een weten
schappelijke, breed opgezette bodemkartering van ons land als uitgangs
punt en hulpmiddel voor ander landbouwkundig en planologisch werk.
2. Eerst 7 jaar geleden is een instituut, de Stichting voor Bodemkartering,
tot stand gekomen, zij het met een minder brede opzet. Aan deze Stich
ting is thans de bodemkartering van Nederland opgedragen, voorname
lijk gericht op de landbouwkundig belangrijke eigenschappen van de
grond en op landbouwkundige en planologische doeleinden.
3. Deze systematische kartering van de Nederlandse bodem op grond van
gedetailleerd veldonderzoek zal later wèl aangevuld en verbeterd, maar
niet licht herhaald worden.
4. Juist wegens dit éénmalige karakter zal een wijs beleid hoge eisen stellen
aan de opzet, voorbereiding en uitvoering, eisen die in hoofdzaak reeds
50 jaar geleden door Van Schermbeek genoemd werden.
5. Onder meer houden die eisen in: het maken van de bodemkaart te ver
binden met een hoogtekaart, een bodemgeschiktheidskaart en een bodemgebruikskaart. Dan eerst heeft men de grond in zijn natuurlijke ligging zo goed
mogelijk bij de belanghebbenden op tafel gebracht.
6. Een gecoördineerde samenwerking met andere bodemkundige en land
bouwkundige instellingen is hiervoor noodzakelijk.
7. Ook met niet-agrarische instanties, die de ruimtelijke ordening en het
niet-agrarisch bodemgebruik als arbeidsveld hebben, is samenwerking
nodig.
Summary

1. Just 50 years ago A. van Schermbeek advocated a scientific comprehen
sive soil survey of the Netherlands as the starting point of and an expedient
to other agronomic and planological work.
2. Only 7 years ago the Soil Survey Institute has been founded though on a
more narrow basis. This Institute is now charged with the survey of soils
in the Netherlands, its duties being mainly focused on the agricultural
characteristics of soils and on agronomic and planological objectives.
3. This systematical survey of Dutch soils, based upon detailed field investi
gations, may at a later date be supplemented and improved, but very
likely never be repeated.
4. In particular because this work will only be done once, the pursuance of
an efficient policy will entail that the scheme must comply with high re
quirements as regards preparations and execution, as was already emphazized by Van Schermbeek.
5. Amongst other things these requirements imply: the design of a soil map
coupled with the design of a contour map, a soil classification map and a soil
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utilization map. Not before this task has been accomplished people interested
in land will become properly informed on the features of the land in rela
tion to its natural surroundings.
6. Co-ordination of the work of the institute with the work conducted at
other pedological and agricultural institutions is essential for this purpose.
7. Co-operation with non-agricultural institutions engaged in town and
country planning and non-agricultural land development schemes is also
necessary.
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20. STROOISELWINNING VOOR POTSTALLEN
IN VERBAND MET DE PROFIELBOUW VAN HEIDE
EN OUDE BOUWLANDGRONDEN
Procurement of litter for built-up heath-sod litter manure in connection with the profile of heath-soils
and old arable land
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De potstal en de bereiding van potstalmest
De oude bouwlandgronden
1. INLEIDING

Reeds lang is bekend, dat de diep humeuze oude bouwlandgronden, de zgn.
es- of enkgronden, geen natuurlijk profiel hebben, met andere woorden niet
door geogene of pedogene processen zijn ontstaan. Zij zijn gevormd door de
activiteit van de mens, als gevolg van een eeuwenoude bemestingswijze.
Voor de invoering van de kunstmest op het einde van de vorige eeuw was
men voor de bemesting van het bouwland uitsluitend aangewezen op de
organische mest, die voor een belangrijk deel bestond uit de vaste en vloei
bare uitwerpselen van mens en dier. Voor het in cultuur houden van een
geringe oppervlakte bouwland was veel mest nodig, in het bijzonder op de
goed bewoonbare, maar van nature arme zandgronden. Daarom moest het
vee 's nachts en gedeeltelijk zelfs overdag op stal worden gehouden. Door
het ontbreken van een rationele mestbewaring, zoals wij die thans kennen,
zoals gierkelders, ondoorlatende stallen en mestbewaarplaatsen, was het
moeilijk de geproduceerde zuivere faecaliën op te vangen en te bewaren.
Voor het opvangen van die mest moest een absorberend materiaal gebruikt
worden, dat tevens diende om de hoeveelheid te vergroten en de versprei
ding te vergemakkelijken. Graanstro kwam daarvoor niet in de eerste plaats
in aanmerking. Er was slechts weinig beschikbaar ten opzichte van de ge
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produceerde hoeveelheid mest, wegens de geringe oppervlakte bouwland
en de toenmalige lage opbrengsten. Bovendien moest een deel van het graanstro gebruikt worden voor veevoeder en een niet gering deel voor andere
toepassing in het bedrijf, o.a. als dakbedekking in streken, waar daarvoor
geen riet beschikbaar was. Daarom was men genoodzaakt naast graanstro
naar ander materiaal uit te zien dat de strooiselbehoefte kon dekken. Men
heeft in de allereerste plaats hiervoor heideplaggen gebruikt. Ook zijn er
wel andere stoffen aangewend, zoals bosstrooisel, zand, grasplaggen e.d.,
maar slechts zelden in die mate als de heideplaggen.
De met mest vermengde en doordrenkte plaggen worden nu gebruikt voor
de bemesting van het oude bouwland. Behalve bemest, werden deze bouw
landen ook opgehoogd met het in de plaggenmest aanwezige zand. Als ge
volg van deze handelwijze zijn in de loop der eeuwen de diep humeuze pro
fielen ontstaan, die wij thans op onze oude bouwlanden aantreffen.
Bij het onderzoek is gebleken, dat de aard van het humeuze dek afhanke
lijk is van de soort strooisel, die men in de potstal heeft gebruikt. De dikte
van dit dek wordt, behalve door de aard van het materiaal, ook bepaald
door de ouderdom van het bouwland, alsmede door het oorspronkelijke
bodemprofiel, waarop men is begonnen te mesten en te ploegen (heide- of
bosprofiel).
Er is dus een materiaal transport te constateren van de gronden, waar het
strooisel gewonnen werd, via de potstallen naar de oude bouwlanden. Daar
door moeten eerstgenoemde gronden een dunnere humeuze bovengrond ge
kregen hebben, terwijl de esgronden in dikte toenamen.
In het volgende zal worden uiteengezet hoe de winning van het stalstrooisel in zijn werk is gegaan en welke gevolgen deze winning heeft gehad voor
de afgeplagde gronden en de met dit strooisel bemeste bouwlanden, een en
ander getoetst aan de ervaring van de kartering in het gebied OmmenDalfsen.
2. HET WINNEN VAN HEIDEPLAGGEN

a. De plaggengronden

In het gebied Ommen-Dalfsen, ten noorden van de Vecht, bevindt zich
ongeveer evenwijdig aan de Vecht een vrij grote oppervlakte esgronden, die
een humusdek van gemiddeld 70 cm bezitten. Het materiaal, waarmee deze
esgronden zijn opgebouwd, is voor een groot deel afkomstig van de heide
velden. Daarnaast werd humeus zand gebruikt. Hierop zullen we in het
volgende nader in gaan.
De heidevelden in dit gebied waren hoofdzakelijk gelegen in een strook
ten noorden van de Hessenweg, ten westen van de Stouwe (gemeentegrens
tussen Dalfsen en Ommen) (fig. 12, blz. 201).
Voordat de ontginning van deze heidevelden op grote schaal ter hand
werd genomen boden deze voldoende materiaal voor de strooiselvoorziening.
Men behoefde niet zo dikwijls op eenzelfde plaats plaggen te steken; men
kon zelfs de meest geschikte plekken uitzoeken. Ook groeide een deel van
het humusrijke heidemateriaal, dat men afplagde, na enige jaren weer aan.
Het zal duidelijk zijn, dat het afplaggen van heidegronden in die tijd voor
de heidebodem als zodanig van geringe betekenis was.
Naarmate men op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw
overging tot het ontginnen van de woeste gronden, werd de mogelijkheid om
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de meest geschikte plekken uit te zoeken geringer, met als gevolg dat men
op de resterende heidevelden, die steeds in oppervlakte afnamen, vaker
plaggen moest winnen. Ook de mestbehoefte speelde hierbij een belangrijke
rol. Naast de vrij grote oppervlakte oude bouwlandgronden in dit gebied
nam de oppervlakte cultuurgrond door kleine boerenontginningen steeds
toe, waardoor de mestbehoefte werd vergroot. Men probeerde door meer
strooisel (heideplaggen) in de stallen te verwerken, hierin gedeeltelijk te
voorzien.
Een andere reden was de veebezetting, of wel de strooiselbehoefte. Deze
was in dien tijd vrij groot, zoals bleek bij navragen in deze omgeving. Naast
een groot aantal schapen hield iedere boer hier rond 1900 5 à 9 koeien, waar
bij nog een aantal stuks jongvee. Deze grote veebezetting was mogelijk, om
dat in het midden van het Dalfse veld een grote oppervlakte lage, lemige
gronden voorkomt, die nimmer een heide-, doch altijd een wilde grasvege
tatie gedragen hebben, geschikt om te weiden en te hooien.
Tenslotte zijn de heidevelden, welke het best ontsloten waren en het ge
makkelijkst bereikt konden worden ook sterker afgeplagd dan de verder van
de dorpen gelegen en moeilijker te bereiken gebieden.
Bovengenoemde factoren hebben er toe geleid, dat aanzienlijke stukken
heidegronden sterk zijn afgeplagd.
Op de topografische kaart van 1884 komen we in dit gebied dan ook
namen tegen als: „Plaggengronden bewesten het Slag" en „Plaggengronden
beoosten het Slag"1). Deze plaggengronden zijn alle in recente tijd ont
gonnen heidegronden met slechts een 10 à 15 cm dikke, zwak humeuze
bovengrond.
Door bodemkartering zijn in het algemeen gemakkelijk deoude bouwlandgronden (es- of enkgronden) op te sporen. De dikke humeuze bovengrond
is een duidelijk criterium. De omgrenzing valt veelal samen met perceels
scheidingen, soms met gemeentegrenzen of belangrijke zandwegen. Tevens
vallen ze, bij vergelijking van twee in ouderdom verschillende topografische
kaarten, spoedig op.
Moeilijker zijn de afgeplagde gronden te herkennen. De afplagging ging
zelden met perceelsscheidingen samen, zodat binnen eenzelfde perceel nog
meer of minder sterk afgeplagde gronden voorkomen. Behalve de hiervoor
genoemde factoren, die een belangrijke rol speelden bij de mate van afplag
ging, was ook de min of meer ongelijke ligging van betekenis. Op de van
nature laaggelegen heidevelden plagde men meer dan op de hogere koppen
en stroken, terwijl men op de hoge heidegronden juist de plaggen won op de
iets lager gelegen delen. Dit hield verband met de aard van de heide.
Het afgrenzen van afgeplagde gronden wordt momenteel nog bemoeilijkt
door de moderne ontginningen. Bij deze ontginningen wordt de bovenste
30 à 40 cm omgespit en de bruine zandlaag van het heideprofiel wordt
hierbij door de oorspronkelijke bovengrond gemengd. Het is te begrijpen,
dat het in een dergelijk geval moeilijk is om aan de dikte en de aard van de
bovengrond te bepalen of we met een al dan niet sterk afgeplagde grond te
maken hebben.
In het hier bedoelde gebied liggen de afgeplagde heideontginningsgronden
vrij vlak met zacht glooiende ruggetjes en kopjes. Deze laatste bezitten onder
Met „Slag" is in dit geval bedoeld een complex gronden, die reeds lang in cultuur zijn.
Ze worden gekenmerkt door een afwijkende perceelsindeling, houtbegroeiing, enz.
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Fig. 1.

De plaggenzicht met plaggenhaak, zoals die in de Gelderse-Achterhoek
werd gebruikt. De plaggenhaak (rechts) heeft twee tanden.
Scythe used for cutting heath sods. The pitchfork {right) has two teeth.

Fig. 2 en 3. Plaggenmaaier in actie. Let er op, dat de plag wordt gemaaid onder de linker
voet (fig. 3).
Sod-scyther at work. The sod is mowed under the left foot {fig. 3).

Fig. 4.
De plaggenschop, z.g. vijfhoek, gebruikt
in de omgeving van Dalfsen.

Fig. 5.
Het steken van heideplaggen met de
schop.

A shovel, so-called pentagon,used for sod-cutting.

Cutting of heath sods by means of a shovel.

Fig. 6.
Links heideplag gestoken met een schop. Rechts heideplag gemaaid
met de plaggenzicht.
De gestoken heideplag is sterker grijs gekleurd door het hogere loodzandgehalte (dikkere plag).
Heath sod cut with a shovel {left). To the right two sods cut with a scythe.
The shovel-cut sod is more grey as a result of more bleached sand in it ( the sod
is thicker than the sod to the right).

de bovengrond een zachte bruine zandlaag. In de vlakker en lager gelegen
delen ontbreekt meestal de bruine zandlaag en rust een dunne bovengrond
op bruingrijs, niet zelden roestig zand.
Door de oppervlakkige bewerking (gewoon ploegen) bij de ontginning van
deze gronden is soms een deel van de bruine zandlaag door de bovengrond
gewerkt, waardoor deze een bruinzwarte kleur gekregen heeft. In de lagere
delen is de bovengrond daarentegen zwarter, soms gemengd met wat grijs
zand. Loodzand komt in deze gronden zeer weinig voor, dit is waarschijn
lijk reeds lang afgevoerd met de heideplaggen.
Landbouwkundig kan van deze gronden gezegd worden, dat ze voor
bouwland meestal niet erg geschikt zijn, omdat ze dikwijls vrij laag liggen en
daardoor soms erg nat zijn, waardoor ze voor bepaalde gewassen teeltrisico's
inhouden. Tevens is in droge perioden de dunne licht humeuze bovengrond
erg vatbaar voor verstuiving. Als grasland geven ze een vaste en stevige zode
en zijn ze goed te noemen, mits de grondwaterstand gunstig is.
b. De techniek van het plaggen

De heideplaggen werden in deze omgeving uitsluitend gestoken met een
schop. Dit was een speciale schop, een zgn. vijfhoek met vlakke steek (hoek
schop-steel ca 150 à 155°), zodat men zich bij het steken van de plaggen
niet zover behoefde te bukken (fig. 4 en 5). Deze schoppen werden vervaar
digd door dorpssmeden.
In andere streken van ons land werd gebruik gemaakt van de „plaggenzicht" (fig. 1) (b.v. in de Gelderse Achterhoek). Hier sprak men ook niet
van plaggen steken, doch van plaggen maaien (fig. 2 en 3). Elders werden
nog andere werktuigen voor dit doel gebruikt, o.a. de „Smakke" en de „Hak"
(b.v. in Midden- en Zuidoost-Overijssel).
Men gaf overal de voorkeur aan zo dun mogelijk gestoken heideplaggen,
het liefst stak men tussen de heidezode en het zand door. Nu is de schop niet
het meest geschikte werktuig om gelijkmatige dunne heideplaggen te steken.
Weliswaar zijn de randen van een met de schop gestoken heideplag dun,
maar het centrum is meestal vrij dik en loodzandhoudend. Met een plaggenzicht daarentegen verkreeg men een veel regelmatiger dunne en minder
loodzandhoudende plag (fig. 6).
Bij het steken van „heideveenplaggen" maakte men gebruik van het zgn.
„aanhalen". Bij dit heideveen, dat ca 10 cm dik is (zie sub c), stak men de
venige laag horizontaal enkele malen door, terwijl men de spade aan het
eind geleidelijk omhoog liet lopen, zodat telkens aan elke plag een plukje
heide bleef zitten (fig. 7).
Na gestoken te zijn, worden de heideplaggen eerst een tijd te drogen ge
legd. Dit gebeurde door ze met de bovenkant van de plag naar beneden ge
1« pla
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Fig. 7. Het steken van heideveenplaggen met de schop.
The way of cutting heat-peat sods with a shovel.
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keerd, naast elkaar uit te spreiden. Waren ze na een tijd afgestorven en flink
aangedroogd, dan werden de plaggen gestapeld op hopen van ca 1 m door
snede bij 1 à 1,20 m hoogte (fig. 8 en 9). In de Gelderse Achterhoek werden
ze tijdens of direct na het maaien op kleine hoopjes gezet en bleven ze zo
staan totdat ze geheel droog waren. Een dergelijk klein plaggenhoopje, be
staande uit ca 6 plaggen, noemde men een „kap". Hier gold het volgende
gezegde: „Elke slag een plak, zes plakken een kap, honderd kappen een kar
vol."
Wanneer de plaggen voldoende droog waren, werden ze bij huis gereden
en aan een mijt opgetast.
De plaggen, die meestal in de voorzomer bij huis werden gehaald, gebruikte
men speciaal voor winterstrooisel. De plaggen, die 's zomers nodig waren,
werden al naar gelang de behoefte direct van het veld in de stallen gebruikt.
c. De aard van de plaggen en de benodigde oppervlakte plaggengrond

De oppervlakte plaggengrond en de hoeveelheid plaggen, die men jaarlijks
nodig had, hielden verband met de aard van de plaggen, dik of dun gestoken,
plaggen begroeid met kortere of langere heide en meer of minder sterk ab
sorberende plaggen (venige of zandige). Nog andere factoren spelen een rol,
o.a. de oppervlakte bouwland, de mestbehoefte dus, de grootte van de vee
stapel of de strooiselbehoefte en het al dan niet gebruiken van veel ander
stalstrooisel naast heideplaggen.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat het niet gemakkelijk is
hieromtrent concrete gegevens mede te delen.
Men gaf de voorkeur aan plaggen van dopheide, omdat deze het vlugst
verteerde en - naar men meende - het voedselrijkst waren. Ook dopheide
{Erica tetralix) ofstruikheide {Calluna vulgaris) doorgroeid met buntgras werden
gaarne gebruikt. Bij gebrek hieraan plagde men niet te lang geworden struikheide af. Meestal werd niet de gehele strook waar men plagde geheel kaal
afgestoken, doch men zocht er de meest geschikte plekken uit. Plaatsen met
te korte heide liet men staan.
Op een dergelijke manier afgestoken heidegronden kon men, althans bij
matig vochtige heidegronden, na 5 tot 8 jaar weer opnieuw plaggen. Dit gold
echter niet voor die stroken die geheel kaal waren afgestoken. Dit gebeurde
wanneer men heidegronden pachtte om plaggen te steken. Dan ging het er
om, zoveel mogelijk materiaal van een perceel te halen. Vanzelfsprekend
werd er dan veel zand aan de plaggen gestoken. Voordat dan weer normale
plagheide aanwezig was, verliepen 12 tot 15 jaren.
Te lange en te oude heide was ook niet gezocht. Beschikte men over vol
doende heidegronden, dan ging men over tot afbranden van te lang ge
worden heide om zodoende weer gunstiger plagheide te verkrijgen.
Plaatselijk groeit in de heidevelden heideveen. Dit is een plm. 10 cm dik
zwart, gliedeachtig, sterk doorworteld veen. Meestal groeit hierop normale,
doch iets grovere heide. In het algemeen werd dit heideveen voor plaggenwinning niet gebruikt. Na afmaaien of afbranden van de heide werd turf
gestoken voor brandstof. Deze turven noemde men hier „zudden", elders
„schadden" (fig. 10 en 11). Boeren, die beschikten over goede vochthoudende
en zelfs natte bouwlandgronden en gebrek hadden aan goede plagheide, ge
bruikten dit heideveen wel om plaggen te steken. Deze plaggen noemde men
heideveenplaggen of kortweg „veneplaggen".
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Fig. 8. Het drogen van heideplaggen. Op de achtergrond reeds gedeeltelijk gedroogde en
opgetaste heideplaggen.
Drying heath sods. In the background dry sods have been piled up.

Fig. 9. Plaggenhoop van nabij gezien.
Pile of heath sods.

Fig. 10. Het drogen van heideveen turven, zgn. „zudden".
Drying of peat lumps.

Fig. 11. Een heideveenturf.
A peat lump.

De heideveenplaggen hadden, althans goed droog gewonnen, een sterk
absorberende werking in de stallen, doch het nadeel was, dat ze in de vrij
droge oude bouwlandgronden zeer moeilijk verteerden. Werden deze heide
veenplaggen het ene jaar ondergeploegd, dan kreeg men een volgend jaar
bij het ploegen al deze plaggen weer aan de oppervlakte. De boeren in de
omgeving van Dalfsen zeggen, dat het na het ploegen was, „of het land be
zaaid was met dode kraaien".
De oppervlakte heidegrond, die jaarlijks door één boer werd afgeplagd,
loopt sterk uiteen. Wanneer men beschikte over een grote oppervlakte bouw
land, ten opzichte van de veestapel, werden er meer heideplaggen in de
stallen gestrooid dan voor de ligging en het droog houden der dieren nodig
waren. Ook de lengte van de heide speelde een rol. Van korte heide moest
men een veel groter oppervlak afplaggen om voldoende strooisel te verkrijgen.
Gebruikte men heideveenplaggen in de stallen, dan had men slechts een ge
ringe oppervlakte heidegrond nodig om voldoende strooisel te kunnen win
nen. Het ca 10 cm dikke heideveen stak men bij het plaggen horizontaal
midden door, waardoor men twee à drie plaggen boven elkaar kon winnen.
De jaarlijks af te plaggen oppervlakte is tenslotte ook sterk afhankelijk van
ander stalstrooisel, dat men naast heideplaggen gebruikte, zoals bosstrooisel,
zand, enz.
Een onderzoek naar de jaarlijks af te plaggen oppervlakte heidegronden
bij een aantal boeren in Nieuw-Leuzen en omgeving waar veel heideveen
plaggen zijn gebruikt, waarbij alleen rekening is gehouden met de grootte
van de veestapel (dus de strooiselbehoefte), wees uit dat voor ca 10 koeien
en enkele stuks jongvee ongeveer 18 à 22 are nodig was.
Gebruikte men uitsluitend heidezandplaggen, dan was de oppervlakte die
men jaarlijks afplagde, voor eenzelfde veestapel 30 à 40 are.
In de omgeving van Oud-Leuzen en Dalfsen, de reeds genoemde oude esbouwlandstrook langs de Vecht, liepen de af te plaggen oppervlakten nog
sterker uiteen, omdat hier naast heideplaggen veel ander stalstrooisel is ge
bruikt, doch boeren, die vrijwel uitsluitend heideplaggen hadden gebruikt,
gaven eenzelfde oppervlakte op.
3. ANDER MATERIAAL VOOR STALSTROOISEL

In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat naast heideplaggen ook ander
materiaal werd gebruikt. In bosrijke streken is veel gebruik gemaakt van
bosstrooisel. In de omgeving van Lochem-Barchem-Ruurlo voorzag bos
strooisel naast wat heideplaggen uitsluitend in de strooiselbehoefte.
In het gebied Ommen-Dalfsen ten noorden van de Vecht is naast heide
plaggen wel wat bosstrooisel gebruikt, doch dit was in de jaren rond 1900
niet van veel betekenis.
Humeus zand is in dit gebied veel als strooisel toegepast. Opvallend is wel,
dat dit het meest gebeurd is in de omgeving van de esdorpen Dalfsen en OudLeuzen. In de omgeving van Nieuw-Leuzen is het gebruik van humeus zand
in de stallen van veel geringere betekenis geweest. Hier heeft men zich be
perkt tot grasplaggen, gestoken van grasheggen1) en wegbermen en soms
wat zand in de schaapskooien, pinkstallen en varkenshokken.
In de oude esbouwlandstrook van Dalfsen en Oud-Leuzen was het gebruik
1)

Grasheggen zijn 3 à 4 m brede grasstroken, die een perceel bouwland omzomen.
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van humeus zand traditie. Naast een „plaggenbult" had elke boer telkenjare een „aardebult" (hoop humeus zand) bij huis. Hier gold het gezegde
„hoe groter plaggen- en aardebult bij huis, hoe beter boer".
De „aarde" (humeus zand) werd in de voorzomer gegraven, liefst van
koppen uit het weiland. Wanneer die niet meer aanwezig waren, dan groef
men de rest van het grasland af. De zode werd teruggezet. Het onderliggende
zand werd, zover het humeus was, voor het grootste deel afgegraven.
Op boven omschreven wijze zijn in de omgeving van Oud-Leuzen ver
schillende percelen grasland, die normaal een 40 à 45 cm dikke donker
bruin humeuze bovengrond hebben, afgegraven tot er slechts 15 à 20 cm
humeus zand, de zode meegerekend, overbleef. Plaatselijk werden ook oude
bouwlanden (esgronden) afgegraven. Meestal waren dit uitstekende of niet
gemakkelijk bewerkbare delen van percelen. Soms zijn oude bouwlanden
dicht bij huis afgegraven en maakte men er een zgn. huisweitje van.
Naast zand strooide men in de zomer grasplaggen. Waarschijnlijk is het
steken van grasplaggen van wegen mede oorzaak, dat verschillende wegen
door de esgronden zo diep zijn ingesneden. Op deze wijze is in deze omgeving
een zeer grote hoeveelheid zand via de potstallen terechtgekomen op de
oude bouwlanden. In de winter werd er regelmatig meer zand in de stallen
gestrooid dan in de zomer.
Een enquête, gehouden bij een aantal oude boeren van 75 jaar en ouder,
wees uit, dat er in de jaren tussen 1880 en 1910 voor 8 à 10 koeien 4 à 5 karren
zand (ca 2 à 2i m3) per week nodig waren, naast heideplaggen en wat
graanstro.
Het zal duidelijk zijn, dat jaarlijks een grote hoeveelheid materiaal de pot
stallen passeerde, dat zich moeilijk, soms zelfs niet voor verdere vertering
leende (zand). Evenmin is het te verwonderen, dat daardoor een belangrijke
ophoging van de oude bouwlanden heeft plaats gehad.
4. DE POTSTAL EN DE BEREIDING VAN DE POTSTALMEST

Een potstal was een lage stal meestal aan een zijkant van de boerderij. De
breedte van de stal varieerde, naargelang de afstand van de gebinten tot aan
de buitenmuur, van ruim 2 m tot meer dan 4 m. De stal was vroeger altijd
dieper dan de deelx). Het hoogteverschil bedroeg 60 à 80 cm. Wanneer de
stal geheel geledigd was, konden de dieren soms nauwelijks op de deel kijken.
In Oud-Leuzen en Nieuw-Leuzen kwamen plaatselijk stallen voor, die
een gedeelte van het achterhuis over de volle breedte innamen. Bij een der
gelijke inrichting stonden een aantal dieren langs de zijkanten van de stal
met de koppen naar de muur. De rest werd midden in de stal vastgebonden
aan zware eikenhouten voederbakken. Aan elke bak was plaats voor vier
dieren. De bakken werden bij het vullen van de stal geleidelijk mee omhoog
getrokken. Deze bakken zijn momenteel nog op één plaats in Nieuw-Leuzen
aanwezig.
Wanneer een potstal geheel leeg was, werd er een grote hoeveelheid heide
plaggen, afgewisseld met zand in de stal gebracht. Soms was de eerste laag
zo dik, dat het lang duurde voordat het strooisel vochtig werd. Had men ge
brek aan stalmest en kon men niet wachten totdat het gehele dek vochtig
*) Onder „deel" wordt verstaan dat gedeelte van een boerderij, dat zich tussen de gebinten
bevindt.
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was, dan goot men er water bij. Meestal was echter het water gieten niet
nodig. Nagenoeg alle boerderijen lagen nl. laag ten opzichte van de om
ringende gronden. Dakgoten langs de huizen waren er niet, terwijl de muren
van de huizen, dus ook van de stallen, bestonden uit stenen, die met kalk
en zand waren gemetseld. Het laat zich begrijpen, dat het regenwater ge
makkelijk de stallen kon binnendringen en de dikke lagen strooisel bevoch
tigen. Alleen in een droge herfst en wanneer men veel stalmest nodig had
voor het roggeland, ging men over tot water gieten. Was de eerste laag een
maal flink vochtig, dan bracht men er nadien elke dag een nieuw laagje zand
op, bedekt met heideplaggen of stro. De mest werd zo gelijkmatig mogelijk
door de stal verdeeld, terwijl het nog droge strooisel in de omgeving van de
voorpoten weer naar achteren werd gebracht. Primair was zoveel en zo ge
lijkmatig mogelijke mest te verkrijgen. De dieren schoon en droog houden
was slechts bijzaak.
Het bijvullen van de stal ging door totdat de bovenkant van de mestlaag
ongeveer gelijk met de deel was gekomen. Niet zelden stonden de dieren dan
haast met hun rug tegen de zolder. De geheel gevulde stal werd dan ineens
leeggehaald en het proces begon opnieuw. Wanneer men stalmest nodig had
werd de stal ook wel leeggehaald voordat hij geheel gevuld was.
Dit alles geldt alleen voor een zgn. „platte stal", die hoofdzakelijk in de
zomer gebruikt werd. In de herfst, wanneer de dieren voorgoed op stal wer
den gehouden, werd van de platte stal een soort grupstal gemaakt. Dit ge
beurde op de volgende wijze: In een gevulde platte potstal stak men achter
de dieren op ca 2 m afstand van de reppels met een scherpe spade verticaal
door de mest. Het achterste deel van de stal werd leeggehaald, terwijl de
dieren op het voorste gedeelte bleven staan. Meestal werd dit nog verstevigd
door er wat hout tegen te plaatsen om aftrappen te voorkomen.
De mest en de gier konden nu afvloeien naar de gemaakte grup, die elke
dag werd voorzien van een nieuwe laag zand en heideplaggen, terwijl ze
slechts af en toe werd geledigd.
Het gebruik van de grup-potstal stamt eerst uit de laatste jaren van het
bestaan van de potstallen. Het systeem werd toegepast om de dieren iets
beter schoon te kunnen houden.
5. DE OUDE BOUWLANDGRONDEN

Het is niet aan twijfel onderhevig, dat de grote hoeveelheid stalstrooisel, die
via de potstallen op de oude bouwlanden is gebracht en waarmee deze zijn
opgehoogd, zijn invloed hierop heeft uitgeoefend. Het is echter aan de aard
en dikte van het humeuze esdek lang niet altijd even duidelijk te zien uit
welk strooiselmateriaal het is opgebouwd, evenmin hoeveel de dikte van het
humeuze dek door deze bemesting is toegenomen. De redenen hiervoor zijn
de volgende : In de eerste plaats is vaak allerlei stalstrooisel door elkaar ge
bruikt, zodat het verband stalstrooisel-oude bouwlandgronden alleen daar
duidelijk is, waar men aangewezen was op één of ten hoogste twee soorten
strooiselmateriaal. In de tweede plaats hangt de mogelijkheid tot identificatie
van het humeuze dek af van de aard van het natuurlijke bodemprofiel,
waarop de oude bouwlanden zijn ontstaan. Bestaat de ondergrond uit een
heidepodzol, dan ligt meestal het esdek vrij scherp op de plm. 15 cm dikke
iets geroerde, sterk loodzandhoudende vaalgrijze, licht humeuze zandlaag,
behorende tot dit podzolprofiel en kan de rest van het humeuze dek geacht
199

worden te zijn opgebracht. Wanneer de ondergrond bestaat uit een bosprofiel, dan is de scheiding tussen de meestal 40 à 50 cm dikke bruine, licht
humeuze ondergrond, waaruit het bosprofiel bestaat, en het opgebrachte
esdek moeilijker te zien. In de meeste gevallen gaat dan de bruine onder
grond naar boven geleidelijk via donkerbruin naar bruinzwart in een zwart
humeus esdek over.
Dat de menging van het natuurlijke profiel en het opgebrachte dek, bij de
oude bouwlanden met een boskleurige ondergrond, sterker is dan bij de
gronden met een podzolprofiel in de ondergrond, is misschien te verklaren,
doordat de eerste van nature voedselrijker waren en men de eerste tijd na de
bosontginning zonder zware bemesting hierop gewassen kon telen, terwijl
later een deel van dit bosprofiel in het opgebrachte dek is opgenomen. Op de
heidegronden (meest hoge heidegronden) was dit niet mogelijk en moest
men van het begin af zwaar bemesten, zodat het podzolprofiel hier spoediger
overdekt raakte.
In het gebied Ommen-Dalfsen zijn naar de kleur en de aard van het hu
meuze dek en de ondergrond, de volgende oude bouwlandgronden onder
scheiden (zie fig. 12) :
I. Oude, zwarte, sterk humeuze, darghoudende heideontginningsgronden.
II. Grijszwarte, diep humeuze esgronden, rustend op een heidekleurige
ondergrond.
III. Grijszwarte, diep humeuze esgronden, rustend op een vaalbruine bos
kleurige ondergrond.
IV. Grijsbruinzwarte, diep humeuze esgronden, rustend op donkerbruine
tot rossig bruine boskleurige ondergrond.
V. Oude, diep bruine, iets slibhoudende bouwlandgronden met een plm.
25 cm dikke donkerbruine bovengrond.
Pijls (1948) veronderstelt, dat de bruine oude bouwlanden in die gemeente
hun kleur te danken hebben aan het veelvuldig gebruik van bosstrooisel in
de potstallen.
Voor zover was na te gaan, is in de omgeving van Dalfsen, waar een grote
oppervlakte esgronden voorkomt met een plm. 40 cm dikke bruinzwarte tot
zwarte bovengrond, betrekkelijk weinig bosstrooisel gebruikt. Alhoewel deze
oude bouwlandgronden als basis een vrij sterk ontwikkeld bruin bosprofiel
hebben, is het niet geheel duidelijk waaruit de bruinachtige tint, die tot
onder de bouwvoor voorkomt, is ontstaan, zelfs wanneer men daarbij rekening
houdt met de reeds genoemde vermenging.
Duidelijker is de invloed van het stalstrooisel bij de zwarte oude bouwland
gronden met heidekleurige ondergrond.
Zoals reeds is opgemerkt, zijn in dit gebied naast gewone heideplaggen ook
heideveenplaggen gebruikt. Het verband tussen het gebruik van deze twee
soorten heideplaggen en de samenstelling van de oude bouwlanden komt
duidelijk tot uiting bij de als I en II op fig. 12 onderscheiden bodemeen
heden.
De met I aangegeven oude bouwlandgronden liggen in Nieuw-Leuzen en
omgeving en hebben als basis een matig vochtig heideprofiel. Op dit laatste
heeft zich plaatselijk een heideveen ontwikkeld (darg), dat bij de vroegere
ontginning (omstreeks 1600) vrij goed in tact is gebleven. Op dit hier ge
schetste vegetatieprofiel is in de loop van de eeuwen door middel van potstalmest een 30 à 35 cm dikke, zeer sterke, humeuze, iets pikkige oude bouw200

Fig. 12. Vereenvoudigde bodemkaart van het gebied ten noorden van Dalfsen.
Simplified soil map of the area to the north of the village of Dalfsen (prov. of Overijssel).
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landgrond ontstaan (fig. 13). Het humusgehalte varieert hier van 8 tot 20 %
(gemiddeld 12 à 16%). Ongetwijfeld is het hoge humusgehalte van deze
oude bouwlandgrond voor een deel te danken aan het veelvuldig gebruik
van heideveenplaggen.
De oude bouwlandgronden II van Oud-Leuzen en omgeving zijn minder
zwart en aanmerkelijk minder humeus. Naar schatting schommelt hethumusgehalte hier van 4 tot 6%. Op deze vrij droge oude bouwlandgronden
schuwde men de heideveenplaggen, omdat ze hier niet verteerden. Men ge
bruikte hier naast ander strooiselmateriaal slechts gewone heideplaggen. Het
laat zich begrijpen, dat het minder sterke humushoudende materiaal, o.a.
zand, loodzandhoudende heideplaggen, enz. een veel minder humeus dek
heeft doen ontstaan.
Weliswaar is het humeuze dek van type I dunner dan dat van type II,
doch hierbij speelt de tijd (ouderdom) de belangrijkste rol.
De oude bouwlandgronden aangeduid als type III en IV zijn waarschijn
lijk de laatste anderhalve eeuw met nagenoeg hetzelfde materiaal opgehoogd
als die van type II. De vaalbruine en bruine ondergrond van deze oude
bouwlanden is een sterk ontwikkeld boskleurig wortelprofiel. Dat de kleur
van de ondergrond van type III vaalbruin, van type IV bruin tot rossigbruin
is, wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat onder de laatste een iets meer
samenhangend zand voorkomt, wat heeft geresulteerd in een andere vegetatie.
Alhoewel een onderzoek naar de aard en de hoeveelheid stalstrooisel niet
heeft uitgewezen, dat dit belangrijk verschilde met dat van de oude bouw
landen van type II, is het niet uitgesloten dat lang geleden hier meer bosstrooisel gebruikt is. Aan de noordzijde van de oude bouwlanden van type
III en IV grenst nl. een vrij grote oppervlakte oude bosontginningsgronden
(type Zbfl). Hoewel een juiste bepaling van de ouderdom van de typen III
en IV en evenzo van de oude bosontginningsgronden (Zbfl) niet mogelijk
is gebleken, is het toch vrij duidelijk dat de eerste belangrijk ouder zijn dan de
laatstgenoemde, die slechts een bruin, matig humeus dek bezitten van 30 à
40 cm dikte. Hierdoor is het heel goed mogelijk dat de gronden van type
Zbfl voor hun ontginning veel bosstrooisel geleverd hebben voor de pot
stallen, wat terecht is gekomen op de hier bedoelde oude bouwlanden,
waardoor deze een sterkere bruinkleuring gekregen hebben. Ook het profiel
wijst hierop. In de bovenste 25 cm van het esdek is bij de typen II, III en
IV weinig verschil, doch bij de typen III en IV valt onder de bouwvoor een
zwak bruine tint op, die naar beneden geleidelijk toeneemt.
Het verband tussen het stalstrooisel en de als type V aangeduide gronden
is minder duidelijk. Het zijn diep bruine, iets slibhoudende, vrij homogene
oude bouwlanden met een donkerbruine bovengrond. Hoewel uit middel
eeuwse scherven, die onder dit dek gevonden zijn, en het voorkomen van
baksteenresten in het dek blijkt, dat dit door menselijk toedoen opgebouwde
gronden zijn, is het niet duidelijk welk strooiselmateriaal is gebruikt. Het
donkerbruine tot rossigbruine, iets slibhoudende dek, gelegen in een vrij
regelmatig brede, tamelijk scherp af te grenzen strook, ongeveer evenwijdig
aan de Vecht, doet vermoeden, dat het natuurlijke Vecht-afzettingen zijn
met een sterke boskleurige inslag en een door bewerking en bemesting
donker geworden bovengrond. Echter de topografisch hoge ligging, die on
geveer gelijk is aan de hiervoor besproken oude bouwlandengronden, en de
reeds genoemde gevonden scherven en baksteenresten doen deze veronder
stelling te niet. De mogelijkheid blijft, dat deze gronden met slibhoudende
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Fig. 13. Profiel van een oude bouwlandgrond, type Zhe. De opgebrachte oude bouwlandlaag is plm. 30 à 35 cm dik en rust op heideveen, dat bij de ontginning intact is
gebleven. Daaronder een matig vochtig heideprofiel. Het maatlatje is 21 cm hoog.
Profile of an old arable land soil, type £he. The man-made topsoil has a thickness of about
30 to 35 cm, overlying a remnant of heath peat, left behind after the excavation. Beneath the
peat a podzol. The length of the stick is 21 cm.

grasplaggen uit de uiterwaarden van de Vecht via de potstallen zijn bemest.
Hieromtrent is echter uit de laatste halve eeuw van de potstalbemesting
weinig bekend. Tevens blijft dan nog de vrij scherp te trekken grens tussen
deze oude bouwlanden en de hiervoor besproken oude bouwlanden een
duister punt.
Summary

Before the introduction of artificial fertilizers much litter has been transferred
to the old arable land. With the formation of the profiles in these soils the
heaths played an important part as a source of litter. Due to the practice of
heath sod cutting, there are locally „de-sodded" soils besides the old arable
land.
Particularly heath soils which were the last to be reclaimed and most fa
vourably situated in respect of farm-buildings, have suffered most from sodcutting.
Furthermore the area of „ de-sodded" soils and the rate of sod cutting de
pended to a large extent on numerous factors, e.g. the area of heath available
for the purpose, the need of litter, the need of manure, the nature of the sods
and the technique applied in cutting the sods.
In surveying the de-sodded soils their proper demarcation is extremely
difficult, particularly if they have been thoroughly distorted in reclamation.
A considerable portion of the humous topsoil has been removed with the
sods, the water retaining capacity has been adversely affected and the danger
of wind erosion highly aggravated. Moreover these soils have become very
susceptible to the consequences of fluctuations in the level of the watertable
in the soil.
Except heath sods, also other material has been used for litter resulting
in an elevation of the old arable land. In the vicinity of Dalfsen and OudLeuzen (province of Overijssel) humous sand has played an outstanding part.
From the ways of preparation of heath-sod litter manure can be concluded,
that the procurement of big quantities of farm yard manure was of prime
importance, the quality of the manure and the cleanliness of the animals
being only a secondary consideration.
The relation between litter and the old arable land is most evident from
the use of ordinary heath sods and heath-peat sods. In the case of the black
old arable land overlying a brown subsoil (old forest profile) and the brown
old arable soils, the relation between litter and the old arable land is not
quite so evident. This feature should in the first place be attributed to a diffe
rent profile in the subsoil, but also to the fact that only very few particulars
are available in this respect.
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I. INLEIDING

In de week van 22 tot 27 Juni 1952 werd door een groep medewerkers van
de Stichting voor Bodemkartering deelgenomen aan excursies in West-Duitsland, welke onder leiding stonden van Prof. Dr R. Tüxen, Directeur van de
Zentralstelle für Vegetationskartierung te Stolzenau. Het initiatief voor deze
excursie werd genomen door Prof. Dr Mr F. Florschütz en Dr W. C. de
Leeuw.
Uit de aard van de zaak lag bij deze excursies de nadruk op de plantensociologie. Naast de bestudering van de plantengezelschappen en hun stand
plaats, heeft Prof. Tüxen ook steeds het bodemprofiel in zijn beschouwingen
betrokken. De door hem waargenomen correlatie tussen het plantengezelschap en het bodemprofiel werd op de excursies gedemonstreerd. Op enkele
andere onderwerpen die ter sprake kwamen, zoals de palynologie, zal in dit
verslag niet worden ingegaan.
Door de aanwezigheid van enkele Duitse bodemkundigen, zoals Prof. Dr
W. Laatsch, Prof. Dr H. Richter en Prof. Dr W. Wittich, was het mogelijk
dieper op algemeen bodemkundige problemen, zoals bodemvorming en
bodemclassificatie, in te gaan. Van dit bodemkundige gedeelte zal in dit
rapport een verslag worden gegeven.
Na een overzicht van de relatie klimaat, bodemprofiel en plantengezel204

Fig. 1.

Excursie route. - Excursion points.

schap wordt ingegaan op de bodemclassificatie, waarna een beschrijving
volgt van de bezichtigde bodemprofielen.
Daar voor de meeste excursiepunten maar weinig tijd beschikbaar was,
zijn de beschrijvingen van de profielen slechts summier.
II. IETS OVER HET VERBAND TUSSEN VEGETATIE, KLIMAAT
EN BODEM

Door Tüxen (o.a. 1932) is reeds sinds tientallen jaren gewezen op het verband
tussen het natuurlijke bosgezelschap enerzijds en klimaat en bodem ander
zijds. Ook tijdens de excursie werd steeds op dit verband de nadruk gelegd.
1. Klimaat en vegetatie

In het excursiegebied komen klimaatsverschillen voor tengevolge van ver
schil in hoogteligging en expositie.
a. K l i m a a t s v e r s c h i l l e n d o o r v e r s c h i l i n h o o g t e l i g g i n g

De Middelgebergten in het excursiegebied behoren alle tot de klimaatsgordel
van de beuk, terwijl de vlakte niet meer tot deze klimaatsgordel te rekenen
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is. De eik heeft in het gebergte niet zoveel kans om zich te ontwikkelen, daar
hij als lichthoutsoort niet tegen de concurrentie van de schaduwhoutsoort,
de beuk, opgewassen is. In de vlakte kan de eik zich echter wel goed ont
wikkelen, daar de beuk hier als opgaande houtsoort van nature slechts weinig
voorkomt.
De bossen in de Middelgebergten bestaan dan ook bijna geheel uit beuken.
Deze beukenbossen worden door Tüxen bijna alle tot de groep van de Fageta gerekend. Door anderen (o.a. Westhoff) werd dit bestreden. Daar de
kruiden- en struikenvegetatie van deze beukenbossen vaak niet sterk af
wijkt van die der eiken-haagbeukenbossen (Querceto-Carpineta), kunnen
volgens hen deze beukenbossen (althans gedeeltelijk) beter tot de beukenrijke vertegenwoordigers van de Querceto-Carpineta gerekend worden. Ook
bij de laatste opvatting wordt echter het verschil tussen de heuvels met een
dominantie van beuk en de dalen met een dominantie van eik als een gevolg
van verschil in klimaat gezien.
De eikenbossen in de vlakte zijn in het gebied van de Middelgebergten
Querceto-Carpineta. Ze liggen vooral op loess. Tegenwoordig is er van deze
bossen in de vlakte zo goed als niets terug te vinden; ze zijn overal verdwenen
en in bouwland veranderd. Het beukengebied in de bergen is daarentegen
nog steeds het domein van de bosbouwer.

b. K l i m a a t s v e r s c h i l l e n d o o r v e r s c h i l i n e x p o s i t i e
Bekijkt men de vegetatie rondom een berg, dan blijkt, dat op de verschillende
hellingen verschillende vegetaties voorkomen, die - althans gedeeltelijk - het
gevolg zijn van een verschil in klimaat. Enkele voorbeelden werden tijdens
de excursie gedemonstreerd. De eerste 4 punten in het Teutoburgerwoud
(le dag, punt 1 t/m 4) gaven het volgende beeld:
1

2

3

In het Wesergebergte, Hohenstein, was de situatie als volgt:
1

2

3

In werkelijkheid zijn deze verschillen veel ingewikkelder. Doordat slechts
enkele punten werden bekeken, werd een zeer vereenvoudigd beeld ver
kregen.
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Vaak gaan de verschillende exposities met de verschillende gezelschappen
ook samen met verschillen in dikte van de verweerde en de colluviale laag bo
ven het gesteente. Toch zijn alle verschillen in vegetatie niet terug te voeren
tot de invloed van dit verschil in profiel. Ook directe klimaatsinvloeden doen
zich gelden. Zo hebben de zuid-hellingen meer warmteminnende planten.
c. C l i m a x t h e o r i e

Oorspronkelijk verdedigden de plantensociologen (Clements, 1916) de me
ning, dat in een bepaald klimaat de plantengroei zich op gronden zonder
grondwater steeds in een bepaalde richting tot een bepaalde vegetatie, de
zgn. climax-vegetatie, ontwikkelde. Deze climax-vegetatie was in de meeste
gevallen een bos. Deze theorie liep parallel met de theorie van de bodemkundigen, dat bij een bepaald klimaat een bepaalde zonale grond behoort.
Voor de vlakten in het excursiegebied is de climax-associatie volgens deze
theorie het Querceto-Carpinetum typicum. Dit bostype zou dus een even
wichtstoestand vertegenwoordigen. Dit Querceto-Carpinetum typicum gaat
daar samen met de zonale grond, de Gray-Brown Podzolic soil.
Deze climax-theorie behoefde echter al spoedig uitbreiding. Er bleken nl.
standplaatsen voor te komen, die te arm zijn om de climax-vegetatie te
dragen. Zo vindt men op de arme gronden in het excursiegebied bosgezelschappen behorende tot het Querceto-Betuletum. Deze noemde men para
climax. Climax en para-climax werden tezamen door Diemont en Tüxen
(1937) climaxgroep genoemd. In het gebergte is de kwestie nog ingewikkel
der, hier speelt ook de expositie een rol en krijgt men meerdere climaxgezel
schappen, die men climax-zwerm noemde. Het oude idee van de climax is
dus wel geheel veranderd *).
Ook de tegenwoordige theorie geeft nog moeilijkheden. Zo bleek op de
excursie, dat uit een Braunerde op loess een gleiartige Braunerde kan ont
staan (I, punt 10). De Braunerde heeft oorspronkelijk een Querceto-Car
pinetum typicum gedragen ; door verdichting van de B-horizont is het profiel
natter geworden en is de vegetatie overgegaan in een Querceto-Carpinetum
stachyetosum. Het optreden van een dergelijke secundaire „Staunasse" is
volgens de Duitse bodemkundige literatuur een normaal verschijnsel, d.w.z.
dat het Querceto-Carpinetum typicum meestal geen eindtoestand is, maar
in een Querceto-Carpinetum stachyetosum of asperuletosum overgaat. Ook
het Querceto-Carpinetum stachyetosum is waarschijnlijk geen eindtoestand.
Door afbraak van de B-horizont kan de oorzaak van de „Gleiartigkeit" ver
dwijnen, waarna er waarschijnlijk een Querceto-Betuletum typicum over
blijft.
Men zou zich tot slot de vraag kunnen stellen of er in een klimaat met een
overschot aan neerslag t.o.v. de totale verdamping wel een evenwicht kan
bestaan. Het regenwater, dat afgevoerd wordt, zal altijd iets aan de bodem
onttrekken. Bodemkundig gezien zal er in dit geval dus nooit van een abso
luut evenwicht sprake kunnen zijn. Het is moeilijk in te zien, dat dan de
vegetatie wel een volkomen evenwichtstoestand kan bereiken. De snelheid
van de veranderingen kan echter zo gering zijn, dat men voor een tijds
bestek van b.v. 100 jaar de toestand wel als constant kan beschouwen.
x) De bodemkundigen hebben de theorie van de zonale grond ook moeten verlaten, door
dat ze met dezelfde soort moeilijkheden te kampen kregen als de plantensociologen met hun
climax-theorie.
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2. Het verband tussen vegetatie en bodem
a. D e d r o g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e v l a k t e

Als men in de tabel met de excursiepunten (bijlage A) het bosgezelschap
vergelijkt bij de verschillende geologische afzettingen, dan ziet men:
op een dik loessdek: Querceto-Carpineta,
op zand, zand op keileem, dun loessdek op harde kalksteen: QuercetoBetuleta.
Behalve het verband met de geologische afzetting kan men ook de
samenhang tussen het voorkomen van een bosgezelschap en de staat van
uitloging van de bodem bezien. Vergelijkt men de profielen en bostypen, die
tijdens de excursie waargenomen werden, met elkaar, dan ziet men in dit
opzicht een goed verband. De Querceto-Betuleta stonden op podsolige Braunerde en op Podsolen, terwijl de Querceto-Carpineta op niet podsolige
Braunerde t e vinden waren. Een uitzondering vormde alleen p u n t I , l l 1 ) .
Hier vond men een podsolige Braunerde tengevolge van beukenaanplant.
De standplaats zou die van het Querceto-Carpinetum asperuletosum zijn
geweest. Het is echter de vraag of de plek met de beuken nog wel tot deze
associatie gerekend mag worden.
Door Tüxen werd het verband gedemonstreerd tussen de vorm van de
B-horizont en het bosgezelschap. Hij verdedigt reeds lang de mening, dat een
bepaalde vorm van de B-horizont behoort bij een bepaald bosgezelschap
(Tüxen, 1939) en wel:
Querceto-Carpinetum typicum
één brede B ;
Querceto sessiliflora - Betuletum typicum -> B bestaande uit enkele vrij
brede banden;
Querceto roboris - Betuletum typicum -> B vooral bestaande uit fijne inspoelingsbandjes.
Beschouwt men de vorming van de banden echter uit bodemkundig oog
punt, dan ziet men het volgende :
leem - geeft één brede band ;
leem op zand of lemig zand - geeft brede banden ;
zand - geeft fijne bandjes of in het geheel geen bandjes.
De vorm van de B-horizont is dus in de eerste plaats een kwestie van de
textuur van de grond. Nu wordt het bosgezelschap niet in de eerste plaats
bepaald door de textuur van de grond, maar meer door de voedselhuishouding. Voedselhuishouding en textuur houden echter vaak verband met
elkaar, waardoor het lijkt alsof er inderdaad verband bestaat tussen bosge
zelschap en vormen van de B-horizont. Het is echter duidelijk, dat er ook
uitzonderingen kunnen zijn. Er zijn gevallen, waarin het lemige materiaal
niet voldoende voedselrijk is om een Querceto-Carpinetum typicum te
dragen, terwijl er toch een brede B-horizont aanwezig zal zijn. De voedselarmoede kan öf door anthropogene of door natuurlijke omstandigheden ont
staan zijn. Het vuursteen-eluvium in Zuid-Limburg is een voorbeeld van het
laatste geval. Hier is de voedselarmoede te wijten of aan de grote ouderdom
of aan de bodemvorming onder een ander klimaat. Wittich achtte het ook
aannemelijk, dat fijn „Flottsand" (He dag, punt 20) een standplaats kan
vormen die door natuurlijke oorzaken voedselarm is, terwijl het fijn genoeg
is om één brede B te vormen. Ook de loess op zeer harde kalksteen (Ie dag,
punt 12) kan mogelijk een voorbeeld van een natuurlijk geval zijn geweest,
I)

Zie § IV en bijlage B.
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waarbij de oorzaak van de voedselarmoede dan te zoeken zou zijn in de ge
ringe diepte van het loessprofiel en de hardheid van de onderliggende kalk
steen. Hierbij kan uit de aard der zaak de mens geholpen hebben het proces
te bespoedigen. Door Tüxen werd tijdens de excursie onder enig voorbehoud
toegegeven, dat natuurlijke afwijkingen van de door hem gegeven regel mo
gelijk zijn.
Onder 1c werd reeds opgemerkt, dat de bodemverarming in ons klimaat
waarschijnlijk steeds doorgaat. Door de mens kan deze bodemverarming
versneld of vertraagd worden.
De natuurlijke verarming van de standplaats (begroeid met de natuurlijke
bosassociatie) veroorzaakt bij niet al te rijke standplaatsen reeds vrij snel een
verandering in bosgezelschap (overgang van Querceto-Carpineta naar Querceto-Betuleta). Bij zeer rijke standplaatsen zal dit veel meer tijd vergen. Be
halve de voedselrijkdom van de standplaats zal ook de rijkdom aan bodemcolloiden een rol spelen. Is de standplaats van oorsprong vrij rijk aan voedsel
en arm aan colloiden, dan zal er toch een neiging tot vrij sterke uitspoeling
zijn. Bij de verschillende gronden kunnen wij de volgende gang van zaken
verwachten :
Op gronden, die bij hun ontstaan arm zijn aan plantenvoedingsstoffen,
loopt de vegetatie-ontwikkeling op een arm Querceto-Betuletum uit.
Op kleiarme gronden, die nog vrij rijk aan plantenvoedingsstoffen zijn (of
op ondiepe gronden boven harde rots), ontstaat eerst een Querceto-Carpinetum, dat geleidelijk verarmt en in een Querceto-Betuletum overgaat. De
mens kan dit proces gemakkelijk versnellen (kaalkap, strooiselroof) of (door
goede cultuurmaatregelenj iets vertragen.
Op kleirijke gronden, die rijk zijn aan plantenvoedingsstoffen, ontstaan
Querceto-Carpineta, die slechts zeer langzaam verarmen. Op de lange duur
zal hier het bosgezelschap zich in de richting van het Querceto-Betuletum
ontwikkelen, meestal zal dit via vochtige vormen (gleiartige Boden) van de
Querceto-Carpineta geschieden. Door de mens kan dit proces versneld (maar
niet zo gemakkelijk als bij kleiarme gronden) en mogelijk iets vertraagd
worden.
Het is dan nog de vraag of we de Querceto-Betuleta, die uiteindelijk ont
staan, wel als natuurlijke eindvorm mogen zien. Indien deze maar genoeg
tijd kregen, zouden ze waarschijnlijk op de lange duur steeds verarmen en
in Callunarijke gezelschappen overgaan.
Tengevolge van geologische veranderingen (erosie, ijstijden) zal dit sta
dium echter moeilijk langs natuurlijke weg bereikt worden.
b. D e d r o g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e M i d d e l g e b e r g t e n

In het Middelgebergte is het verband tussen bosgezelschap en bodemprofiel
iets minder duidelijk, doordat ook de expositie een rol speelt.
De volgende droge bosgezelschappen en bijbehorende profielen werden
waargenomen :
Fagetum convallarietosum (op zuidhellingen)
Fagetum elymetosum (niet op zuidhellingen)
Fagetum typicum (niet op zuidhellingen)

Mullartige Rendzina 2 X,
Mullartige Rendzina 2 X,
Braunerde hoher Basensät
tigung 2 X,
Mullrendzina 1 X.
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Bovendien werd een profiel onder het Fagetum allietosum bekeken. Dit
was echter afwijkend (zie punt IV, 28c).
In de eerste plaats valt op, dat het verschil tussen het Fagetum convallarietosum en het Fagetum elymetosum waarschijnlijk veroorzaakt wordt door
een verschil in expositie, terwijl het verschil tussen het Fagetum elymetosum
en het Fagetum typicum een gevolg is van verschillen in profiel. Het Fage
tum typicum is voor het eerst door Lohmeyer beschreven (nog niet gepubli
ceerd) en volgens hem onderscheidt de standplaats van het typicum zich
van die van het elymetosum, doordat deze een dieper profiel heeft. Dit diepere
profiel is meest als Braunerde ontwikkeld. De excursiepunten bevestigen
deze mening.
c. D e v o c h t i g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e v l a k t e

De profielen met gley behoren in de regel bij bosgezelschappen, die ook als
vochtig bekend staan. Tijdens de excursie werden hiervan verschillende
voorbeelden getoond (zie onderstaande tabel).
Profielen met bosgezelschappen, die op vochtiger omstandig
heden wijzen:
I, 7 Anmoorige Grundwasserboden
Alnetum glutinosae
I, 10 Gleiartige Braunerde, Loess
Querceto-Carpinetum stachyetosum
I, 11 Gleiartige podsolige Braunerde, Querceto-Carpinetum asperuleLoess. Gley niet zo sterk als bij tosum (beplant met beuk, hierpunt I, 10
door podzolachtig geworden)
I I I , 23 Degradierter Humuskarbonat- Querceto-Carpinetum asperuleboden
tosum, Elymus variant
I, 8 Keileemprofiel met sterke Stau- Querceto sessiliflorae1) Betuletum
nasse
molinietosum
11,15 (podsolige) gleiartige Braunerde; Querceto sessiliflorae-Betuletum
dekzand op keileem
molinietosum
II, 16 (podsolige) Braunerde met zwak- Querceto sessiliflorae-Betuletum
ke aanduiding van pseudogley violetosum met nog zwakke aan(zwak gleiartig)
duiding van molinietosum
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de bosgezelschappen, die als vochtig
bekend staan, bijna alle op een gleiartige grond staan. Alleen 111,23 vormt
een uitzondering. Hier werd geen gley waargenomen, wat geweten werd aan
de kalkrijkdom van de grond. Door deze kalkrijkdom zou het ijzer niet zo
snel mobiel worden.
Behalve de bovengenoemde punten was er nog een punt met een profiel,
waarin gley voorkwam, die niet in de vegetatie tot uiting kwam, ni. II, 19.
Het bosgezelschap kon hier echter door sterk menselijk ingrijpen (beplanting
met naaldhout) niet duidelijk bestudeerd worden.
Hoewel de samenhang tussen gley en bosgezelschap dus over het algemeen
duidelijk naar voren treedt, mag men niet zeggen, dat bosgezelschap en
bodemprofiel in deze steeds gekoppeld zijn. Het volgende voorbeeld moge
dit toelichten. Het Querceto-Carpinetum stachyetosum werd hier op glei
artige grond op loess gevonden, het kan echter ook op echte Grundwasserboden optreden op zand of lemig zand. In dat geval is dus een echte reductie
horizont in de ondergrond te vinden.
*) Elders in dit verslag ook wel aangeduid als Querceto petreae.
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d. D e v o c h t i g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e M i d d e l g e b e r g t e n

In de Middelgebergten in de beukenzone werden drie bosgezelschappen be
keken, die als vochtig bekend staan nl. :
Cariceto remotae-Fraxinetum IV, 28a,
Acereto-Fraxinetum
IV, 28b,
Fagetum dryopteridetosum
I, 1 en IV, 28d.
Bij de eerste twee gezelschappen behoorden profielen, die zeer duidelijk
gley vertoonden. In het Fagetum dryopteridetosum was een plek duidelijk
gleiartig (IV, 28d), terwijl bij de andere plek (I, 1) met enige goede wil ook
van een weinig gley gesproken kan worden. Ook hier is dus een duidelijk
verband tussen bosgezelschap en gley.
Er werd echter ook zeer duidelijke gley gevonden in een bosgedeelte, dat
tot het Fagetum allietosum, een „droog" bosgezelschap, behoorde. Opmer
kelijk was hierbij, dat evenals het bodemprofiel ook de bosverjonging afweek
van de normale regels (punt IV, 28c).
Niettegenstaande er enige critiek op het verband tussen bodemprofiel en
vegetatie mogelijk is, moet toch opgemerkt worden, dat op dit terrein door
de studie van Tüxen en zijn leerlingen vele ook voor de bodemkundige be
langrijke zaken aan het licht zijn gekomen. Als uit de critiek geconcludeerd
mag worden, dat de zich ontwikkelende kennis van de bodemkundigen te
weinig is benut, dan moet aan de andere kant opgemerkt worden, dat de bo
demkundigen verweten kan worden te weinig rekening te hebben gehouden
met de inzichten van de plantensociologen.
Een nauwer samengaan van beide wetenschappen zal in de toekomst zeer
vruchtbaar kunnen zijn.
III. ENIGE OPMERKINGEN BIJ DE BESCHRIJVING EN
DISCUSSIES DER BODEMPROFIELEN

De profielen, die bekeken werden, behoorden voor het grootste gedeelte tot
de Braunerden. Hiernaast werden verschillende Rendzina's, één Heidepodzol, één Grondwaterpodzol en één Grondwaterbodem bekeken.
1. De Braunerden

In de onderstaande tabel staat de indeling van de Braunerden ( -j- secundaire
podzol), zoals die van Duitse zijde op de excursie naar voren werd gebracht,
naast de Amerikaanse indeling.
Braunerden hoher Basensättiging
Brown Forest soil
Braunerden mittlerer Basensättigung Gray-Brown Podzolic soil
Podsolige Braunerden
Gray-Brown Podzolic soil
Secundäres Podsol
Podzol, of Gray-Brown Podzolic soil
overgang naar Podzol of Brown Pod
zolic soil.
In de Braunerde en podsolige Braunerde spelen zich evenals in de Podzols
bodemvormende processen af, die aanleiding geven tot het ontstaan van een
verarmingshorizont, A2 (eluviale horizont) en een aanrijkingshorizont, B
(illuviale horizont). Bovendien treedt er plaatselijk nieuwvorming van klei
door verwering van mineralen uit de zandfractie op ; dit kan zowel in de A
als in de B plaatsvinden.
De verarming van een A-horizont kan volgens de meest geldende opvatting
op twee wijzen verlopen, nl. :
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a. door afbraak van de kleimineralen en andere mineralen, waarbij de af

braakproducten gedeeltelijk (hoofdzakelijk de sesquioxyden) naar be
neden worden vervoerd en daar in dieper gelegen horizonten weer worden
neergeslagen. Het kwarts blijft in ons klimaat in de verarmingshorizont
achter. Dit proces is gebonden aan een lagere pH en vindt plaats bij de
podzolisatie.
b. een vervoer van kleideeltjes (mineralen), die gedispergeerd zijn. Dit pro
ces vindt vooral plaats in een zwak zuur milieu en kan onder bijzondere
omstandigheden ook in een vrijwel neutraal milieu optreden. Men vindt
deze gang van zaken bij de Gray-Brown Podzolic soil en bij de typische
Braunerden. De A2, die bij dit proces ontstaat, bevat minder kleideeltjes
dan de B en ook minder dan de C. De kleur van de A2 is bij dit type wel
lichter dan de B en meest ook lichter dan de G, maar niet zo grijs als bij
de podzolen.
Door Prof. Dr W. Laatsch werd de laatste mogelijkheid van kleiverplaatsing niet erkend (zie ook Laatsch, 1938). Volgens hem waren de B-horizon
ten van die Braunerden, waarbij nog niet sprake was van echte podzolisatie,
slechts te beschouwen als plaatselijke Verlehmungshorizonten. In deze op
vatting zijn het dan ook geen echte aanrijkingshorizonten en hij drukte dit
uit door het een (B) „zwischen Klammern" te noemen. Hij verwees hierbij
o.a. naar de onderzoekingen van Pallmann.
Door Pallmann en zijn medewerkers is deze verplaatsing van materiaal
uit de A naar de B grondig onderzocht. In een publicatie van Pallmann,
Frei en Hamdi (1943) wordt deze kleiverplaatsing echter nadrukkelijk ver
meld. Zij geven aan, dat passieve verplaatsingen van de volgende bestand
delen optreden :
A. Ängstromdisperse Wanderphasen (Ionen, Molekül)
B. Kolloid und mitteldisperser Wanderphasen
Z.B. Tonverlagerung in mäszig entwickelten Braunerden
Z.B. Tonverlagerung in podsoligen Braunerden
Z.B. Sesquioxyd - Humusverlagerung bei Podsolierung
Z.B. Sesquioxyd - Si02-Verlagerung in Roterde, Laterit.
Door de schrijvers worden dus in ons klimaat twee vormen van verplaat
sing onderscheiden, ni. van sesquioxyden en humus bij podzolisatie en van
kleideeltjes bij de typische Braunerden.
De grens tussen Gray-Brown Podzolic soil en Podzol (en Brown Podzolic
soil) volgens de Amerikaanse opvatting valt samen met de grens tussen deze
twee processen. Pallmann spreekt bij Tonverlagerung van mäszig entwickelte
Braunerde en podsolige Braunerde, bij podzolisatie spreekt hij van podsolierte
Braunerde en Podsol. Op de excursie werd ongeveer een gelijke naamgeving
gevolgd. Bij profielen met een lichtere maar gelige A2 sprak men van pod
solige Braunerde, bij profielen met een gebleekte A2 van een overgang naar
Podsol of van een secundäre Podsol. Naar de basische kant werd gesproken
van Braunerde hoher Basensättigung. Als geen duidelijke A2 aanwezig is,
gaan de Amerikanen in dit geval van Brown Forest soil spreken.
Naast de indeling van de profielen volgens de bodemkundigen staat de in
deling van Tiixen voor de profielen in de vlakte: Braunerde met B in één
brede band, Braunerde met B in meerdere dikkere banden en Braunerde met
B in zeer fijne lichtbruine bandjes. Zoals in de vorige paragraaf is aange
toond, is dit vooral afhankelijk van textuur.
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Vergelijken we deze indeling van Tüxen met de Nederlandse omstandig
heden, dan blijkt het type met zeer fijne bruine bandjes onder bos slechts op
de stuwwallen op te treden.
2. Gleiartige Boden
Door Kraus (zie Kraus und Härtel, 1930) is het begrip „gleiartige Boden"
ingevoerd en onderscheiden van de echte gleybodem. Door Laatsch (1937)
werd het ontstaansmechanisme van de zgn. secundäre gleiartige Boden
onderzocht.
De gleiartige Boden heeft slechts óf tijdelijk grondwater óf in het geheel
geen grondwater, maar alleen stagnerend capillair water. Het kan zich
vormen op of in geologische lagen, die ondoorlatend zijn (primär gleiartige
Boden) en op of in lagen, die door bodemvorming ontstaan zijn (secundär
gleiartige Boden). Door Laatsch werd bewezen, dat in het laatste geval de
Gleiartigkeit veelal veroorzaakt wordt door de zure humusstoffen uit eiken
wortels, die in het verdichte milieu naar allerlei kanten diffunderen, waarbij
tevens de Fe(0H)3-Si02 complexen verplaatst worden. In de gleiartige pro
fielen treedt vaak concretievorming van ijzerhydroxyde op.
Door Prof. Laatsch werden deze verschijnselen zeer fraai gedemonstreerd
in het profiel in Rot, I, 10. Naast deze secundär gleiartige Boden werden ook
profielen gedemonstreerd, waar de pseudo-gley te wijten was aan de onder
grond (keileem) ; deze waren dus primär gleiartig.
3. Rendzina's
Door Prof. Richter werd tijdens een der excursiepunten een uiteenzetting ge
geven over de classificatie van de rendzina's. Hierbij ontvouwde hij het vol
gende systeem dat voor een groot deel teruggaat tot Kubiëna (1948).
Protorendzina
dunne A, op kalksteen
Mullartige Rendzina A-C profiel; dikkere A (geen „roh-humus"), nog wel
met kalk en kalksteenbrokjes
Mullrendzina
A-G profiel; dikkere A, meest zonder kalksteen, veel
regenwormen, goede humus-kleicomplexen en nog
CaC03 in de A
Verbraunte Rendzina A-B-C-profiel ; B door plaatselijke kleivorming (ver
wering) ontstaan; meest bruine kleuren, dit in tegen
stelling tot de eerste 3 rendzinavormen ; geen CaCOs
in de A, wel in de B
Kalkstein Braunlehm dikkere verweringsleemprofielen, bruin van kleur,
( terra fusca)
geen kalk meer in A en B, vaak vrij vochtige profielen
veelal in colluviaal materiaal.
Deze indeling van de rendzina's is niet geheel volledig. In punt V, 31 zagen
we b.v. een bruine rendzina, die erg jong was en geheel boven in de reeks
thuishoort; dit was hier volgens Richter te wijten aan het milieu. Ook ont
staan er soms snel bruine rendzina's uit mergel. Uit de Protorendzina ont
staat dan direct een bruine Mullrendzina (Mullpararendzina).
In de Amerikaanse opvatting zal de Protorendzina soms tot de Lithosols ge
rekend worden, de Mullartige en Mullrendzina tot de Rendzina, terwijl de
Verbraunte Rendzina en ook de Kalkstein Braunlehm, waarin een B ontwik
keld is, bij de Brown Forest soil wordt gerekend. Dit laatste is echter niet altijd
even bevredigend en men zoekt, wat dit betreft, naar een nieuwe indeling.
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IV. BESCHRIJVING VAN DE BEZICHTIGDE PROFIELEN

Ie dag (zie fig. 1)
Punt 1 t/m 4. Vier profielen aan de noordelijke helling van het
Teutoburger Wald, oostelijk van Iburg
Punt 1 : onder aan de helling
In principe bestaat de bodem hier uit een tegen de helling op in dikte af
nemend loess-dek op mergelondergrond. De loess is evenwel niet geheel zui
ver, maar iets sterker lemig door bijmenging van mergel-colluvium. Er zitten
hier en daar zelfs mergellagen in het ca 45 cm dikke loess-dek.
Profiel1 ) : 0 - 3 c m Ai, donkerbruin, los, kruimelig, loess, C a - , h u m u s
type : Mull, pH ca 5,2
3-30 cm A2, duidelijk lichter getint „granular", loess, Ca-,
10 YR 5/5 2)
30-45 cm B2, duidelijk zwaarder, „blocky" (loesshoudende
klei), Ca+, 10 YR 5/4, met enige gleyvlekken
45-> cm (BD) zware mergel verweringsleem, „coarse blocky",
2,5 Y 7/4, pH ca 6,5.
Classificatie. Volgens Laatsch is dit profiel een Mull Braunerde, ontwikkeld
op loess. Het is een Braunerde hoher Basensättigung. Wel heeft een ontkal
king van de loess plaatsgevonden, maar tot een verdere verarming of zelfs
podzolering kan het niet komen, doordat steeds van boven af een aamijking
door basenrijk water plaatsvindt.
Kubiëna zou dit profiel als Kalkstein Braunlehm betitelen, wanneer er
geen loess in zat.
In het Amerikaanse systeem van indeling zou hier sprake moeten zijn van
een intergrade tussen een Gray-Brown Podzolic en een Brown-Forest soil.
Vegetatie: Fagetum dryopteridetosum (varenbegroeiing onder beuken
opstand) .

Punt 2: halverwege de helling.
Ook hier bevond zich nog een loessdek op de mergelondergrond. De colluviale invloed is aanzienlijk minder. Het valt op, dat hier geen aparte A2horizont meer te onderscheiden is. Nog is de loess evenwel kalkloos.
Profiel: 0-15 cm Ax, „granular plastic", loess, Ca-, 10 YR 5/4, pH 5,2,
ca 20-25 % klei ( < 2 mu)
15- ? cm B2, „fine blocky", loess, Ca-, 10 YR 4/3, pH 5,7, ca 3035 % klei
?-> cm mergel.
Classificatie: Volgens Laatsch is ook dit profiel weer een Braunerde op loess.
Het is een echt A-B-D profiel.
Vegetatie: Fagetum typicum.
Punt 3 : bijna boven aan de helling
Nog is een loessdek op de mergel aanwezig. De bodem is evenwel kalkrijk
tot in de bovengrond. Er is practisch geen A-horizont in dit profiel meer
aanwezig.
1)

De aanduiding van de verschillende profiellagen als A, B, C, Cg-horizonten e.d. is ge
schied volgens de Amerikaanse wijze van morphologische profielbeschrijving (zie Soil
Survey Staff, 1951).
2) Kleurbeschrijving volgens Munsell Color Chart.
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Profiel: 0-10 cm Al5 „plastic", loess, 10 YR 3/1, Ca+, ca 20-25 % klei

10-30 cm B2, „fine blocky", loess, 10 YR 4/3, Ca-f-, ca 20-25 %
klei
30-> cm mergel (D-horizont).
Classificatie: Ook dit profiel wordt getypeerd als een Basensättigter Brau
nerde op loess. Volgens de Amerikaanse indeling zou hier sprake zijn van
een Brown-Forest soil.
Punt 4: op de top
Op deze plaats ontbreekt het loessdek. Het profiel is een zeer ondiepe mergelverweringsgrond (Rendzina). Naar wordt verondersteld, is dit een nog
jonge grond, eerst tot ontwikkeling gekomen na totale verdwijning van een
oorspronkelijk loessdek. Er ontstond een discussie of misschien op deze hoge
toppen nimmer een loessdek aanwezig is geweest.
Profiel: 0-10 à 15 cm A1} zeer donker kruimelig „granular", 10 YR 3/1ongewreven, 10 YR 3/2-gewreven, Ca-f, 25-30 %
klei
12 à 17— > cm mergel (G-horizont).
Bij nadere beschouwing van het profiel blijkt, dat vlak onder de A-hori
zont een enkele cm's dikke, kleiige verweringslaag aanwezig is (B-horizont).
Classificatie: Laatsch wilde dit profiel zien als een flachgrundige Mullrendzina. De B wijst op een overgang naar de verbraunter Rendzina.
Vegetatie: Fagetum typicum.
Punt 5: Purnagen; zuidwesthelling van het Wezer gebergte
De bodemvorming heeft hier niet plaatsgevonden op zachte mergel maar op
de wat hardere Muschelkalk.
Ook het klimaat als bodemvormende factor is hier anders geweest. In
tegenstelling tot de punten 1 t/m 4 is hier sprake van een zuidelijke expositie.
Het microklimaat is dus veel droger. Hierdoor en tevens door het iets resistentere moedergesteente heeft zich een minder gunstige kalkverweringsgrond
ontwikkeld.
Profiel: De Ai-horizont is kruimelig, doch heeft 30-40 % klei, 10 YR 3/1—
ongewreven, 10 YR 3,5/1- gewreven, pH 5,2.
Classificatie: Mullartige Rendzina (overgang van de Protorendzina naar
de Mullrendzina).
Vegetatie: Fagetum convallarietosum met o.a. Carex digitata.
Opmerkingen: Zeer fraai was in scheuren in de Muschelkalk een opvulling
door calciet waarneembaar, daar uitgekristalliseerd na oplossing en uitloging
uit de bovengrond.
Punt 6: Bissendorf; loessprofiel nabij Kalksteengroeve
0- 18 cm Aap, 10 YR 5/4-ongewreven, 10 YR 4/2,5-gewreven,
ca 10 % klei
18- 37 cm B21, „subangular blocky", 7,5 YR 5/6, ca 15 % klei
37- 62 cm B22, platerige structuur, 10 YR 5/6, ca 15 % klei
62-200 cm B23g, „subangular blocky", gleyvlekken.
De hele Ba-horizont vertoont een zwakke marmering in witte vlakken.
Mogelijk is dit een nieuw profiel in colluviaal materiaal op een onthoofd pro
fiel, waarvan de B-horizont (B23g) nog aanwezig is.
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Classificatie: Laatsch typeerde dit profiel als een podsolige gleiartige Braunerde. De Amerikaanse indeling zou deze grond als „imperfectly drained"
rangschikken onder de Gray-Brown Podzolic soils. Het verschijnsel der Staun
asse verdient evenwel zeker nadere aanduiding. Gezien de gehele profielopbouw menen wij, dat hier twee bodemprofielen op elkaar aanwezig waren.
Vegetatie: Indien een bosvegetatie aanwezig zou zijn, zou deze uit het Querceto-Carpinetum asperuletosum hebben bestaan.

Punt 7: Osterkappeln, broekig elzenbos
De bodem bestaat uit zand met keileem in de ondergrond. Het grondwater
heeft een pH van 6,5-7 en staat op 35 cm diepte.
Profiel: 0—25 cm venige humeuze A, 10 YR 3/1
25-35 cm zeer zware Cg of G, gereduceerd met roestvlekken.
Classificatie: In dit profiel sluit de gleyhorizont direct aan bij de venig hu
meuze bovengrond, zonder dat daartussen nog een gebleekte A2 aanwezig
is. Volgens de Amerikaanse indeling valt deze „very poorly drained soil"
daarom in de hoofdbodemgroep van de Humic-Gley soils, of naar een vroe
ger criterium in de Half-Bog soils. In de Duitse nomenclatuur wordt dit pro
fiel getypeerd als Anmoorig en Grundwasser Boden.
Opmerkingen: Deze grond is zeer nat. Het grondwater staat zo hoog, dat de
humusvorm niet Mull is, doch anmoorig (Kubiëna). Het blijkt, dat onder de
A-horizont, beneden de zomergrondwaterspiegel, het profiel nog duidelijke
oxydatiekleuren vertoont. Dit valt te verklaren doordat vroeger de grond
waterstand niet zo hoog is geweest als tegenwoordig. Dit is inderdaad het
geval. Voorheen was dit weiland.
Anderszins zouden deze gleykleuren verklaard kunnen worden door een
oxydatie door stromend, zuurstofrijk grondwater aan te nemen. Dit nu werd
minder waarschijnlijk geacht, omdat dan de begroeiing waarschijnlijk niet
in hoofdzaak uit els, doch uit es zou hebben bestaan.
Vegetatie : Alnetum glutinosae met o.a. Carex ondergroei. Dit vegetatietype
gaat steeds gepaard met ontwikkeling van een venige bovengrond (Niederungs Moor). Plaatselijk ook nog invloeden uit het Querceto-Carpinetum
filipenduletosum.
Punt 8 : In de naaste omgeving van punt 7 werd nog een bosgezelschap be
keken op iets hoger gelegen grond (de keileem lag hoger), waar geen sprake
was van werkelijke grondwaterbeïnvloeding. Het was een keileemprofiel
met duidelijk Staunasse-invloeden, doordat regenwater op het diepere
grondwater stagneert. Het grondwater stijgt hier maximaal tot 90-100 cm
beneden het maaiveld. Daarboven vertoont de keileem in grijswitte en
oranje roestige vlekken een gleyachtig karakter.
Vegetatie: Querceto-Betuletum molinietosum.
Punt 9: Wegenkruispunt (zanderij)
Een profiel, waarin zich geen duidelijke textuur B-horizont had ontwikkeld,
doch waarin onder elkaar, in een zeer fijnzandige ondergrond een opeen
volging van enkele dunne, zware B-horizonten te zien was. Het profiel
toonde bovenin een lichtere A2 ; het was echter onthoofd.
Classificatie: Laatsch beschreef dit profiel als een podsolierter of podsoliger
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Brauner Waldboden. Volgens het Amerikaanse indelings-systeem zou dit
profiel als een Gray-Brown Podzolic soil worden beschreven.
Vegetatie: Dit profiel werd getoond als een typisch voorbeeld van de bo
demontwikkeling in fijn zand onder een Querceto petreae-Betuletum (violetosum) vegetatie.
Volgens Prof. Tüxen is dit profiel gevormd als een podzolachtige grond.
Het materiaal in de A-horizont wordt afgebroken, waarna in diepere lagen
door nieuwvorming van kleimineralen een verleming optreedt, ol wel, dat
kleimineralen „rein mechanisch werden durchgeschlämmt".
Punt 10: Houtvesterij Rott, overhetEms-Weserkanaalbij Wittlage
Een gleyachtig of pseudo-gley profiel in loess, waarin zeer fraai de marme
ring tengevolge van de reductie rond eikenwortels waarneembaar was. Vlak
rond de wortels bevindt zich een blauwachtig zwarte ring en daaromheen
een door de organische stof gereduceerde, witte zone. De met de gleyachtigheid gepaard gaande ophoping van concreties is vooral zeer uitgesproken op
40-50 cm diepte, in wat Laatsch aanduidde als de hoofdbewortelingszone.
Juist deze laag zou volgens hem sterk uitdrogen.
Profiel: 0- 7 cm An, lichte loess, „soft granular", met wortelvlekken
7-20 cm A12, lichte loess, „granular-blocky" met wortelvlekken
20-40 cm A2g, lichte loess, „blocky", poreus gleyachtig, Mn-concreties
40-50 cm B, stugge zware loess, „coarse blocky", gleyachtig met
zeer veel Mn-concreties
50-> cm iets lichtere loess, „blocky", gleyachtig.
Classificatie: Dit is volgens Laatsch een gedegradeerde Braunerde op loess,
die in een gleyachtig profiel is overgegaan door Wasserstauung. Er heeft zich
een zware gemarmerde B-horizont in dit profiel gevormd, die in het bijzon
der bovenin (40—50 cm) uit zeer sterk kleihoudend materiaal bestaat en
zeer stug is. Dit is volgens Laatsch tevens de hoofdbewortelingszone,
waarin een krachtige verleming optreedt als gevolg van solvormige aanvoer
van Fe, Al en Si, zowel van onderen als van boven. Ook de minder zware A2horizont is gemarmerd. Laatsch ziet deze horizont helemaal niet als een A2-,
dus als een uitspoelingshorizont. Hij is wel van mening, dat dit profiel zich
tot een podzolachtig profiel kan ontwikkelen, waarbij wat volgens de Ameri
kaanse profielbeschrijvingsmethode als A2 moet worden betiteld, inderdaad
een uitspoelingslaag wordt, doch tot een zuiver podzolprofiel kan deze grond
nooit degraderen als gevolg van de Staunasse.
Vegetatie: Querceto-Carpinetum «tachyetosum.
Punt li: Proefvak in de houtvesterij Rott
Gleyachtig profiel in loess, doch op een minder natte plek. Het profiel is hier
door minder gleyachtig.
Profiel: 0- 5 cm Alp
5-25 cm A2, lichtbruin, iets valig van kleur, begin podzolering
25-55 cm Bg (?), bruin gevlekt, gleyachtig
55-75 cm grijs (Verfahlungs-horizont)
75-> cm weer bruingrijs gevlekt, gleyachtig.
Classificatie: Dit profiel is een gleyachtig loess profiel met bovenin een podzoleringsinvloed. Een duidelijke B-horizont is evenwel niet tot ontwikkeling
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gekomen. Volgens de Amerikaanse classificatie zou dit profiel waarschijnlijk
als een Brown Podzolic soil worden beschreven met vermelding van de gleyachtige ondergrond als „moderately well drained".
Opmerkingen: Volgens Laatsch is de grijze Verfahlungshorizont misschien
ontstaan, doordat van hieruit het water naar boven naar de hoofdbewortelingszone trekt en het ijzer uit deze zone dus relatief verdwijnt. Voor een der
gelijk verschijnsel moet de grond een sterke capillaire werking vertonen (niet
veel klei en niet veel grof zand). In de zomer wordt deze grijze zone cementhard.
In tegenstelling tot het profiel bij punt 10, vertoont dit profiel een vrij
duidelijke A2 ontwikkeling. De veronderstelling is, dat deze krachtiger A2
ontwikkeling het gevolg was van de op deze grond aangebrachte beukenbe
groeiing.
Vegetatie: De natuurlijke begroeiing op deze gronden bestaat uit het Querceto-Carpinetum stachyetosum. Nu zijn op dit proefvak beuken geplant.
Punt 12: Wiehengebirge, zuidelijk van Lübbecke; een profiel in
loess op harde kalksteen (groeve met doline)
Het bodemprofiel vertoont onder een 40 à 50 cm dikke, losse, meelachtige
A2-horizont (10 YR 6/5) een zeer duidelijke, zwaarder (ca 25 % klei) ont
wikkelde, enkelvoudige B-horizont. Het merkwaardige was hier, dat men als
begroeiing een Querceto-Carpinetum zou verwachten. Men vindt evenwel
een Querceto petreae-Betuletum typicum. Mogelijk heeft hier de invloed
van de mens een rol gespeeld. Door kappen en beweiding zou een heidebegroeiing een sterke verarming van de bodem veroorzaakt hebben. Nu nog
groeit er veel Vaccinium.
Classificatie: Het profiel wordt geclassificeerd als een podsolige Braunerde.
Ile dag

Punt 13: Jonge Esgrond, zuidoostelijk van Uchte, zanderij
Kris-kras gelaagde, zandige smeltwaterafzetting met bovenin verweringsmateriaal en uitgeblazen steenzooi. Het profiel vertoont vorstspleten, welke
niet tot in de keienlaag doorlopen en dus ouder zijn (Weichsel- of Riss-ijstijd).
Profiel: 0-20 cm Ap
20-25 cm A2, loodzand
25-35 cm B2, roodbruin humus- en ijzer oerzand
35-50 cm bruingeel zand
50-80 cm geelbruin zand, 10 YR 5,5/6
80-> cm (C) geelgrijs zand met zwak lemige Doppelbänder.
Classificatie: podzolprofiel.
Opmerkingen: De bodemontwikkeling vertoont inderdaad een duidelijke
podzolering. De profieldifferentiatie onder de B2-horizont van het podzol
profiel zou evenwel kunnen duiden op een vroegere ontwikkeling als BrownPodzolic soil.
Vegetatie: De aanwezigheid van de Doppelbänder was aanleiding voor
Prof. Tüxen hier de oorspronkelijke vegetatie als Querceto roboris-Betuletum
te beschouwen, gevolgd door een Callunetum-Genistetum. Nu was het
bouwland.
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Fig. 2.
Explicatie van Prof. Dr
R. Tüxen.
Explanation by Prof. Dr R.
Tüxen.

Foto : Ir J. C. F. M. Haans

Foto: Ir J. C. F. M. Haans

Fig. 3.
Dun oud bouwlanddek
op secundair podzol, ont
staan uit een Braunerde.
Het profiel vertoont een
duidelijke vorstspleet (He
dag, punt 13).
Thinman-madeheath-sod cap
overlying a Gray-Brown Podzolic soil. Notice the frost
wedge ( Appendix B, 11-13).

Fig. 4.
A-B-C profiel bij Darla
ten (He dag, punt 14).
De sterk verkitte B-laag
wijst op een grondwater
podzol. De bovenste 25
cm wordt gevormd door
veen.
Ground-water Podzol under
lying peat (Appendix B, II14).

Folo : Ir J. C. F. M. Haans

Foto : Ir J. C. F. M. Haans

Fig. 5.
Profiel van een Braunerde
op loess bij Hildesheim.
De ondergrond bestaat
uit grof grindrijk fluvioglaciaal zand (Ve dag,
punt 30).
Gray-Brown Podzolic soil in
loess. The deeper subsoil
consists of coarse, gravely,
fluvio-glacial
sand (Appen
dix B, V-30).

Punt 14: Darlaten, zanderij in dekzand
De profielen in deze zanderij waren niet alle hetzelfde. Op de hoogste pun
ten kwamen profielen voor, die op hoge heidepodzolprofielen geleken. In de
lagere stukken en vooral ook op de hellingen kwamen echter profielen voor
met een verkitte B-horizont.
Profiel: Beschrijving van een lager profiel.
0- 10 cm A1
10- 55 cm A2, loodzand, 10 YR 5/2
5 5 - 65 c m B 2 h , humusoer, 5 Y R 2/2
65-120 cm B2ir_h, ijzeroer, 5 YR 5/3 en 5 YR 3/2; verkit
120-160 cm B3, overgangslaag naar de C-horizont, 7,5 YR 4/5
160—> cm gelig zand, 10 YR 6/5. Alles slaat op de wand wittig
uit.
Classificatie: Dit profiel lijkt volgens de Amerikaanse classificatie een typisch
grondwaterpodzol. Hiervoor is de sterk verkitte B-horizont kenmerkend.
Opmerkingen: De genese van de verschillende profielen was ingewikkeld en
niet geheel duidelijk. Aanvankelijk moet het terrein vrij droog zijn geweest
en is er verstuiving opgetreden. Later werd het terrein nat en de lagere pun
ten werden overgroeid met veen.
Na de vervening van de omgeving is er struikgewas gaan groeien (vooral
berk), waarschijnlijk behorend tot het Betuletum pubescentis.
De profielen hebben waarschijnlijk reeds vóór het stadium van overgroei
ing door het veen de sterke ontwikkeling van de B-horizont gekregen, als ge
volg van bepaalde grondwaterbewegingen in de hellingen.
Het was te zien, dat de A2-horizont op diverse plaatsen uit verstoven zand
bestond. Ir van Diepen gaf een uiteenzetting van de mogelijkheid, dat bij
het podzolprofiel de A2-horizont een typische stuifzandafzetting is, hetgeen
speciaal bij Prof. Tüxen sterk insloeg.
Punt 15: Dit punt is evenals punt 16 van deze dag gelegen in een bosgebied,
dat tot de Eiken-Berkenbosgezelschappen behoort. Dekzand ter dikte van
80 cm op keileem uit de Riss(Saale)ijstijd. De keileem is ontkalkt tot 5 à 6 m
diepte.
Profiel: Het bodemprofiel vertoont bovenin het begin van een bospodzol ;
daaronder zijn echter nog sporen van een oudere profielontwikkeling. Voorts
vertoont het profiel gleyverschijnselen. Het is een gleyachtig profiel.
A0 - „Auflagehumus" 5 cm
0- 2 cm A1? zand
2 - 5 cm A2, zand, 7,5 YR 2/2
5- 8 cm B, zand, 7,5 YR 3/2 ; begin van de vorming van een
nieuwe B2
8—23 cm A2, zand, 10 YR 4,5/4
23-43 cm B2, zwak lemig zand, 10 YR 5/6
43-58 cm Cg, zand met gleyvlekken
58—> cm Dg, lemig zand van de keileem.
Kleine inspoelingsbandjes zijn niet te vinden.
Classificatie: Het profiel moet waarschijnlijk beschouwd worden als een be
ginnende podzol op een vroegere gleyachtige Braunerde (intergrade between
Gray-Brown Podzolic and Podzol or Brown-Podzolic soil).
Vegetatie: Op deze profielen van dekzand op keileem is de grove den met
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menging van eik en beuk zeer goed op zijn plaats. Ook de Douglas doet het
goed; deze wortelt ook nog goed in de keileemondergrond.
De natuurlijke bosvegetatie van deze plek behoort tot het Querceto petreaeBetuletum molinietosum, op de overgang evenwel naar het violetosum. Het
molinietosum duidt op een vrij vochtige standplaats, hetgeen ook overeen
komt met de gleyverschijnselen in het profiel.
Punt 16 : Deze plek is iets droger dan de vorige.
0— 20 cm A2, grijs loodzand
20- 80 cm B2, lichtbruin zand
80-120 cm Cb, geelgrijs zand, waarin dunne, lichtbruine, zwak lemige bandjes
120-190 cm stugge leemband, 7,5 YR 6/6; gleyvlekken in deze hori
zont: 10 YR 6/8
190- > cm gelig zand.
Er ontstond een discussie of de leemband een verlemingshorizont of een
keileemlaag was. Wittich wijst in dit verband op het voorkomen van vrij
grote stenen op ca 50 cm diepte.
Classificatie: Dit profiel wordt in de Duitse nomenclatuur als een secundäres
Podsol, ontstaan uit Braunerde, gekenschetst, met een zwakke aanduiding
van pseudo-gley.
Opmerkingen: Zou de stugge leemband op 120-190 cm diepte een inspoelingshorizont zijn, dan zou dit profiel volgens Prof. Tüxen als een typisch
profiel onder een Querceto sessiliflorae-Betuletum gezelschap beschouwd
kunnen worden. Waarschijnlijker evenwel is, dat het hier een keileemlaag
betreft. Als zodanig kan dit profiel dan ook niet als typisch worden beschouwd.
De dunne, zwak lemige bandjes tussen 80-120 cm diepte zouden eerder
wijzen op een verwantschap met het Querceto roboris-Betuletum.
Vegetatie: Querceto sessiliflorae-Betuletum violetosum. Er komt echter ook
nog een weinig Molinia in voor. Deze bosgezelschappen zijn wat rijker dan
de andere eiken-berkengezelschappen. Volgens Tüxen zijn ze gekenmerkt
door brede inspoelingsbanden.
Profiel:

Punt 17: Zanderij op heide
Secundair Hoog-Heidepodzol op oud bosprofiel met dunne bruine inspoelingsbandjes. Deze bandjes zijn door de latere heidebegroeiing ontwikkeld
als Doppelbänder. In het profiel valt een tijgering waar te nemen, welke
volgens de Nederlandse zienswijze als wortelvlekken wordt beschouwd.
Wittich heeft een andere verklaring. Volgens hem zijn het bolvormige
lichamen met een hoger gehalte aan harsen of vetten, die moeilijk zijn te be
vochtigen. Hierdoor zou er geen inspoeling van humus en/of ijzer plaats
vinden. Ze worden volgens Laatsch veelal gevonden in gronden, welke voor
strooiselwinning gebruikt zijn.
Verder zijn hier zeer fraaie uitstulpingen van de A2B in de ondergrond te
zien. Laatsch meent, dat de bomen, die voor het ontstaan van deze uitstul
pingen verantwoordelijk zijn, gegroeid hebben kort vóór of tijdens de huidige
Calluna-begroeiing.
Vegetatie: Callunetum-Genistetum typicum.
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Punt 18: Afgraving in Glauconietzand
De oorspronkelijke vegetatie is een Querceto roboris-Betuletum geweest.
Later heeft de heide hier invloed uitgeoefend.
Profiel: Het zeer diepe profiel vertoont bovenin een podzol met A2-, Bhen Bjr-horizonten, de laatste geeloranje van kleur: 7,5 YR 4/6. Daaronder
zijn dunne bandjes tot enkele meters diepte. De bovenste bandjes zijn zwart
(heide). Daaronder komen Doppelbänder voor (bovenin zwart van de heide,
onderin bruin van het bos), en tenslotte zelfs Tripelbänder, waarbij onder
het bruine bosbandje nog een groen glauconiet-bandje voorkomt.
Opmerkingen: Volgens Laatsch waren deze bandjes tijdens de afzetting van
het materiaal ontstaan. Het leek ons echter, dat het inspoelingsbandjes
waren; ze kruisten nl. soms de natuurlijke gelaagdheid.
Niet alleen komt het groene glauconiet voor in de Tripelbänder doch ook
daartussen, mogelijk zelfs in gelijke hoeveelheden. Waarschijnlijk bevindt
zich in de inspoelingsbandjes meer dieper materiaal.
Plaatselijk oxydeert het groene glauconiet tot bruin Fe203.
Punt 19: Nabij Sulingen
Kuil met balustrade bij vennetje in het bos. Kleine Moor. Flottsand op keileem.
Het Flottsand, dat wat grover is dan loess, bevat in de bovengrond 3 à 4 %
klei ; iets dieper, door inspoeling, ongeveer dubbel zoveel. Het sloef-percentage is ca 25 %. Het Flottsand bevat 0,6 à 0,8 % CaC03, dat met zoutzuur
kan worden bepaald. Dit is echter slechts voor J voor de plant beschikbaar ;
de rest wordt geblokkeerd door gelhuidjes. Deze huidjes beschermen de sili
caten tegen verdere verwering. Dit werkt de verarming van de Flottsandgronden bij doorgaande verwering en uitspoeling steeds meer in de hand. Ook
is er op deze plaats moeilijk kalk door de bomen uit de ondergrond te halen,
daar de keileem ontkalkt is. Al met al is deze plek een vrij arme standplaats.
Vegetatie: Het oorspronkelijke bosgezelschap is niet goed meer vast te stel
len, daar de menselijke invloeden zeer groot zijn. Thans groeit er een Quer
ceto sessiliflorae-Betuletum. Er is ook een heidebegroeiing geweest.
Classificatie: Bodemkundig gezien is dit profiel een secundair gleyachtig
podzol, welke uit Braunerde is ontstaan. In de Amerikaanse terminologie
zou het mogelijk een intergrade tussen een Podzol en een Gray-Brown Podzolic soil, of een intergrade tussen een Podzol en een Brown Podzolic soil
kunnen zijn, welke „imperfectly drained" is.
Punt 20: Syke, profiel in Flottsand
Het profiel vertoont een superpositie van drie bodemvormingen en tevens een
uitgesproken textuur-B-horizont.
Profiel:
A0 Auflagehumus - 5 cm
0- 1 cm A1
1 - 3 c m A 2 , loodzand, 8 Y R 4/2
3- 5 cm B2 van micropodzol, 8 YR 4/4
5-30 cm B2 van een Brown Podzolic profiel in de A2 van het
Gray-Brown Podzolic profiel, 10 YR 5/6
30-40 cm A2 van het Gray-Brown Podzolic profiel, 10 YR 5/4,5
40-60 cm B2, sterk lemig met enige gleyvlekken, 10 YR 5/6
60-> cm keienvloertje.
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Classificatie: Het profiel vertoont bovenin een micropodzol, waarschijnlijk
ontwikkeld op een Brown Podzolic profiel, hetwelk zich weer heeft ontwik
keld in de vroegere A2-horizont van een oorspronkelijke „imperfectly drai
ned" Gray-Brown Podzolic soil.
De Duitse classificatie kenschetst dit profiel als een secundäres Podsol ont
staan uit Braunerde.
Vegetatie: Thans bestaat de vegetatie uit een met dennen beboste heide.
Het hele beeld duidt op een Querceto-Betuletum. Tüxen dacht, dat de oor
spronkelijke begroeiing een Querceto-Carpinetum is geweest, ook in verband
met de ontwikkeling van een enkele dikke Verlehmungshorizont in het bo
demprofiel, in plaats van verschillende lemige inspoelingsbandjes. Dit Quer
ceto-Carpinetum zou echter door de mens zijn gedegradeerd.
Wittich achtte de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit profiel al van na
ture een Querceto-Betuletum heeft gedragen, omdat het Flottsand vrij voedselarm is. Ook in de diepere lagen is dit profiel voedselarm, hetgeen toch
moeilijk aan de degradatie kan worden toegeschreven.
Sissingh sloot zich ook bij dit standpunt aan, zodat hier mogelijk een voor
beeld werd gevonden van een grond met de B in één bank, welke toch van
nature met een Querceto-Betuletum was begroeid. Tüxen accepteerde na
een lang debat later deze mogelijkheid (zie ook § II, 2a).
Ille dag

's Ochtends werd een excursie in de Talaue van de Weser gehouden.
De Talaue is bij Stolzenau ca 3 km breed. Den.w. kant, die bezocht werd,
is echter veel minder breed. Langs de rivier liggen hier hoge, niet duidelijke
lichtere oeverwallen met erachter depressies met Auelehm en in de onder
grond zand. De verschillende graslandgezelschappen in deze Talaue werden
uitvoerig bestudeerd. Ook werd ingegaan op de vraag, wat de oorspronke
lijke natuurlijke vegetatie zou zijn geweest. In een park, dat nu vrij was van
overstromingen door de rivier, vindt men een bos, dat mogelijk nog een af
spiegeling van de natuurlijke omstandigheden kan geven. Het is een gezel
schap, waarin in de boomlaag Fraxinus excelsior domineert.
's Middags werd een excursie gehouden in het gebied van het Niederterras
van de Weser.
Punt 21 : Het profiel ligt in een bouwlandgebied (rogge, haver).
Profiel: Het profiel bestaat uit een lemige bouwvoor, dito uitspoelingshori
zont en een lemige „blocky" B-horizont, welke naar onderen overgaat in
zand met inspoelingsbandjes. Het profiel lijkt op een Shl-profiel in de Noord
limburgse Hochflutlehm.
0—15 cm Ap, 10 YR 4/3
15-40 cm A2, 7,5 YR 4,5/4-gewreven
40-55 cm B2, „blocky", een beetje gevlekt, iets gleyachtig, 5 YR
4/3-ongewreven; 5 YR 4/4-gewreven
55-> cm Cb, zand met bandjes; kleur van de bandjes 5 YR 4/3ongewreven.
Vegetatie: Volgens Tüxen wijzen de inspoelingsbandjes erop, dat de oor
spronkelijke vegetatie een Querceto sessiliflorae-Betuletum violetosum was.
Opmerkingen: Er werd een discussie gevoerd of hier sprake was van een
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Niederterras dan wel van een Mittelterras. Niederterras lijkt het meest waar
schijnlijk ; de oude meanders liggen er nog duidelijk in. Dit is bij het Middel
terras niet meer te verwachten.
Het leemgehalte in de bovengrond neemt van de Weser naar de terraswand af.
Punt 22 : Een droog profiel van het Querceto roboris-Betuletum typicum
aan de rand van lagere gronden.
Volgens de Amerikaanse indeling zou dit profiel een intergrade tussen een
Brown Podzolic en een Gray-Brown Podzolic soil zijn.
Opmerkingen: Dit is de plaats, waar men zich bij voorkeur vestigde. Er zou
een vindplaats uit de Vroege Ijzertijd gedemonstreerd worden. Het profiel
bleek echter zeer vergraven.
Punt 23: Oud Bouwland nabij Schinna
Op hoge, niet met Auelehm overdekte stuifduinen van het Weser Laagterras bevindt zich een oude bouwlandgrond, kenbaar aan een dikke, bruine
ophogingslaag. Daaronder vertoont het profiel bruine, zwak lemige fibers
van het Querceto roboris-Betuletum type.
Punt 24: Noord van Leese-Hardenberg
Duintjes en zandgaten. Oud bouwlandprofiel (donkerbruin zand). De
natuurlijke vegetatie op dit profiel zou een dennenrijk Querceto-Betuletum
zijn. Scherven uit de tijd van de volksverhuizing.
Punt 25: Erosierest in de Talaue
Hier werd een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de Auelehm
door Dr Natermann. De Auelehm zou zeer jong zijn, dit in tegenstelling tot
de oudere opvattingen (zie ook Natermann, 1941).
Punt 26 : Tot slot werd nog een veentje in een oude rivierarm bekeken. Elzen
broek op oligotroof veen.
IVe dag

Punt 27 : Geologisch punt nabij Buckeburg
IJsrand-afzettingen (Kames) op Dogger (Trias). Mooie klapperstenen.
Onder deze afzettingen bevindt zich zgn. Vorschutzsand (Pro-glaciaal).
Op de tegenoverliggende hellingen veel kale rotsen, bestaande uit het
harde, slecht verwerende Oöliet, dat zich tussen Dogger en Malm bevindt.
Gebied 28: Hohenstein-Wesergebergte
Diverse profielen en plantengezelschappen uit het Fagetumgebied. Het Fagetumgebied daalt hier af tot 150 m boven de zeespiegel.
Punt 28a en 28b: Plantengezelschappen en profielen langs een
beekje
Langs het beekje het natste gezelschap: het Cariceto remotae-Fraxinetum
op een typisch Low-Humic Gley profiel op beekleem. Dit profiel is het ge
223

hele jaar door nat. Het grondwater stroomt en is daardoor fris en zuurstofrijk.
Op wat hogere plekken het Acereto-Fraxinetum.
Punt 28c: Op de Hohenstein
Profiel: Bodemprofiel ontwikkeld op mergel, sterk gleyachtig.
0- 5 cm A Q
5-25 cm A1
25-40 cm lemig materiaal, met vele gleyvlekken.
Classificatie: Rendzina.
Vegetatie: Fagetum allietosum. Het profiel lijkt evenwel niet normaal voor
deze vegetatie. De beuk blijkt dan ook moeilijk te verjongen. De es voert bij
de verjonging de boventoon.
Punt 28d: Nabij de Hohenstein een profiel in loess op kalksteen op
de noordelijke helling
De loess hier is niet zo kalkrijk als de loess in het Teutoburger Wald (le
dag). De kalksteen ligt bovendien hier dieper. In het Teutoburger Wald
waren de profielen ondieper ontwikkeld.
Profiel: A0, strooisellaag
Als Muil (geen Rohhumus), pH ca 5
A2, 10 YR 5/4
B2, textuur-B2, sterk lemig, „blocky", 7,5 YR 4/4-ongewreven;
7,5 YR 5e/5-gewreven.
Classificatie: Dit profiel is een specifiek Gray-Brown Podzolic soil, iets „im
perfectly drained" (concreties in de B-horizont). In Duitse zin is dit een
Mull Braunerde, iets gleyachtig.
Vegetatie: Fagetum dryopteridetosum.
Naast deze profielen werden nog een aantal bosgezelschappen gedemon
streerd, waarbij vooral het verschil in vegetatie tengevolge van verschil in
expositie treffend was.
Punt 29a : Onder aan de helling kegelvormige afzetting van kalk in een erosie
dal z.w. van Alfeld.
Profiel: 0-10 cm A1; stenige humeuze bovengrond, Ca-; 10 YR 2/2
10-? cm A2, stenig, Ca+, 2,5 Y 4/2
?-? cm B2, zware lemige en „blocky" textuur-B, 10 YR 4/2,5ongewreven.
Classificatie: Het profiel werd gekenschetst als een degradierte verbraunte
Rendzina.
Vegetatie : Querceto-Carpinetum asperuletosum, Elymus variant.
Opmerkingen: Ofschoon het bosgezelschap op vochtige omstandigheden
wijst, vertoont het profiel geen gleyverschijnselen. Dit werd geweten aan het
feit, dat het profiel zo kalkrijk is. Hierdoor zou het ijzer niet zo snel mobiel
worden.
Hierna werd in het erosiedal het verschil van vegetatie op de verschillende
hellingen gedemonstreerd (expositie). Ook bleek de bosopstand zich beter
te ontwikkelen op het colluvium langs de hellingen dan op de ondiepe Flammenmergelgronden op de toppen en in het dal.
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Punt 29é: Boven op de heuvel
Profiel: 0 - 2 5 c m A l 5 Mullartig-Muil, C a + , 5 Y R 2/1
25-> cm (B) kleiig materiaal tussen de kalksteenbrokken uit
gehaald, 10 YR 4/2,5.
Classificatie: Mullartige Rendzina overgang naar Mull-Rendzina.
Vegetatie: Fagetum elymetosum.
Opmerkingen: Profiel en begroeiing zijn sterk aan elkaar gebonden. Het
meer vochtige Fagetum typicum (een nieuw gezelschap, nog niet gepubli
ceerd) staat meer op Braunerden (Ie dag), die meestal wat diepere profielen
te zien geven en beter geschikt zijn voor houtgroei.
Bij dit punt werd tevens een langdurige, uitvoerige discussie gehouden
over het belang van de kennis van de natuurlijke bosgemeenschappen en de
toepassing in de bosbouw.
Er werd door Prof. Richter een uiteenzetting gegeven van de classificatie
v a n d e reeks v a n d e Rendzina's (zie hiervoor § I I I , 3).
Punt 29c: Profiel op steile noordhelling
± 30-35 cm Al3 gemengd met stukken kalksteen en witte verweringsleem.
Classificatie: Flachgrundige mullartige Rendzina.
Vegetatie: Fagetum elymetosum.
Punt 29d: Profiel op de zuidhelling
10-15 cm A1} kleiig; zwaarder en minder humusarm dan vorig
profiel; slechtere kruimelstructuur, weinig kalksteen;
7,5 YR 2,5/2; C(B) 2,5 Y 5,5/2.
Classificatie: Mullartige Rendzina, overgang naar Protorendzina.
Vegetatie: Fagetum convallarietosum.
Ve dag. Westelijk van Hildesheim

Punt 30: Loess op grofzandig en grindrijk fiuvioglaciaal ; bouwland.
In de loess een mooi Braunerde of typisch Gray-Brown Podzolic profiel.
Tüxen vermoedt in de bovenkant van het fiuvioglaciaal een oude bodem
vorming. Als zodanig wijst hij op wat hij als Wurzelzapfen ziet.
Profiel:
0 - 1 5 c m Au donkerbruine loess
15- 50 cm A2, lichtbruine loess
50- 70 cm B2, ca 5 à 7 % klei meer dan in de A2, duidelijke
„coatings", „blocky", prismatische structuur
70- 90 cm B3, zwak „blocky"
90-100 cm BDx
100-135 cm BD2
135- > cm D.
Punt 31 : Kalktrockenrasen op helling (Muschelkalk)
Profiel: 12 cm dikke, bruine, humeuze grond op kalksteen. Geen ontwik
keling van een B-horizont.
Vegetatie: Mesobrometum erecti.
Classificatie: De bovengrond is te dun voor een Braune Rendzina. Deze
zou dikker moeten zijn met een organische-stofarme B-horizont eronder. De
bovengrond is zo dun, dat hij plaatselijk meer naar Protorendzina of Litho
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sol neigt. Ditzelfde type zou onder bos weieens een zwarte Mull-Rendzina
of een zwarte mullartige Rendzina te zien kunnen geven. De Verbraunung
is waarschijnlijk te wijten aan een andere vorm van de organische stof op
deze kale gronden, waar de zon zo sterk indringt.
Punt 32: Schwarzerde profiel (Chernozem) bij Sarstedt; bouw
land.
Dit profiel sluit aan bij de streek meer naar het zuiden en het zuidoosten,
waar Schwarzerden veel te vinden zijn.
Het gedemonstreerde profiel is niet geheel zuiver meer. Er is 30 cm kalkhoudende loess opgebracht.
Profiel: Onder de opgebrachte loess ziet het profiel er als volgt uit:
0-20 cm Ai, iets kalkhoudend (kalk vanuit de opgebrachte
laag?). Het onderste gedeelte van de A1 is lichter. Hier
is misschien sprake van een zwakke A2 vorming. Hoofd
kleur is 10 YR 4/1,5.
20-60 cm B2, sterk prismatisch, „blocky", geen kalk meer, heeft
sterke „coatings" op de structuurelementen; kleur 10
YR 2,5/1-gewreven, 10 YR 3,5/1-ongewreven.
60—> cm C, geel en kalkrijk; kalkophopingen - loesspoppetjes;
structuur massief.
Punt 33: Bezoek aan de Pflanzensoziologischer Garten te Han
nover.
Summary

In the summer of 1952 a team of collaborators of the Soil Survey Institute
took part in a phyto-sociological and pedological excursion in Western Ger
many. This excursion was held under the guidance of Prof. Dr R. Tüxen of
the „Zentralstelle fürVegetationskartierung'' ( Central Institute forVegetation
Survey) at Stolzenau.
The correlation between soil profile and plant association as demonstrated
by Professor Tüxen, is discussed. A comparison between the type of vege
tation and the type of soil according to both the American and German soil
classification is summarized in Appendix A.
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Bijlage A
Appendix A
LIJST VAN PLANTEN, DIE ALS ZODANIG IN DIT VERSLAG GENOEMD WOR
DEN OF DIE BIJ DE NAAMGEVING VAN DE PLANTENGEMEENSCHAPPEN
GEBRUIKT WORDEN
Acer pseudo-Platanus L
Allium ursinum L
Alnus glutinosa Gaertn
Asperula odorata L
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh
Bromus erectus Huds
Calluna vulgaris Hull
Carex digitata L
Carex remota Grufb
Carpinus Betulus L
Convallaria majalis L
Dryopteris Linnaeana Cristens
Elymus europaeus L
Fagus silvatica L
Filipendula Ulmaria Maxim
Fraxinus excelsior L
Genista anglica L
Genista pilosa L
Quercus Robur L
Quercus sessiliflora Sal. of
Quercus petraea Lieblein
Stachys silvatica L
Vaccinium Myrtillus L
Viola Riviniana Rchb

Esdoorn
Daslook
Zwarte els
Lieve Vrouwenbedstroo
Ruwe berk
Zachte berk
Bergdravik
Struikheide
Vingerzegge
Wijdaarzegge
Haagbeuk
Lelietje der dalen
Gebogen beukvaren
(soort gerst, geen Nederl. naam)
Beuk
Moerasspiraea
Es
Stekelbrem
Kruipbrem
Zomereik
Wintereik
Bosandoorn
Bosbes
Rivin's viooltje
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22. DE KARTE RIN GS GEBIED EN VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING
The survey areas of the Soil Survey Institute
door jby

Ir G. G. L. Steur
Dit overzicht is een aanvulling op de soortgelijke opgaven, die in de voor
gaande delen van Boor en Spade zijn verschenen. Het is bijgewerkt tot ultimo
1952 en geeft dus de stand van de karteringen per 1 Januari 1953 weer.
In het overzicht zijn slechts de karteringen opgenomen, waaraan ge
durende 1952 is gewerkt of waarmede in 1953 zal worden begonnen. Voor
een overzicht van de oudere, reeds afgewerkte karteringen wordt verwezen
naar Boor en Spade IV, 1950, blz. 87-100.
De karteringsgebieden met een Z-nummer zijn uitgevoerd door de Af
deling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen. Deze
afdeling, belast met alle speciale karteringsopdrachten - dikwijls samenhan
gende met vraagstukken van planologische aard - stond tot 1 November
1952 onder leiding van Dr Ir P. Buringh. Met ingang van die datum wer
den de werkzaamheden overgenomen door Dr Ir J. S. Veenenbos. Voor
zover de opdrachten in het kader van de lopende grotere karteringen konden
worden ingepast, werden zij uitgevoerd onder de dagelijkse leiding van de
betreffende karteringsleiders.
Het kaartje (fig. 1) geeft de ligging van de karteringsgebieden aan. De
nummers van het overzicht corresponderen met die van het kaartje.
A Provincie Groningen
A3.
Het Oldambt. De opname is gegonnen in 1949 onder leiding van Ir
L. A. H. de Smet, aanvankelijk met het doel de oudere Dollardpolders en het Schiereiland van Winschoten te karteren. In 1951 zijn
ook de jonge Dollardpolders in het onderzoek betrokken. De grootte
van het karteringsgebied bedraagt ca 33.000 ha, waarvan ca 26.000 ha
is opgenomen. Het veldwerk zal in de loop van 1953 worden afge
sloten.
Ten behoeve van het bovenploegen van kalkrijke klei, waarvoor
als gevolg van de bodemkartering veel belangstelling is ontstaan,
werden in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
een aantal detailkarteringen uitgevoerd.
A5.
Typebedrijven in Groningen. Een detailopname van 14 typebedrijven in
opdracht van de Afd. Grond- en Pachtzaken van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De kartering staat onder
leiding van Ir L. A. H. de Smet en geschiedt in samenwerking met de
Consulent voor Grond- en Pachtzaken in de provincie Groningen.
De rapporten van 13 bedrijven kwamen gereed. De kartering is af
gesloten.
A7.
De Oude Veenkoloniën. De kartering is in 1952 begonnen onder leiding
van Ir L. A. H. de Smet. De oppervlakte bedraagt ca 10.000 ha,
waarvan thans ca 700 in detail zijn opgenomen. De kartering is voor
al van belang in verband met een mogelijke herontginning.
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Fig. 1.

Stand van de Bodemkartering per 1 Jan. 1953.
Soil Survey in the Netherlands, state on Jan. 1953.

1. Survey finished
2. General survey finished

3. Survey going on
4. Newly planned survey
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B Provincie Friesland
B I . Het knipgrondengebiedom Tjum. De kartering is bedoeld als een studie van
de knipgronden. Met ingang van 1 November 1952 is Ir J. Cnossen
met de dagelijkse leiding belast. Dr Ir J. S. Veenenbos behoudt de
supervisie. Het gebied wordt afgerond op gehele kaartbladen van de
Topografische Kaart. Van de gemeente Hennaarderadeel werd een
bodemgeschiktheidskaart samengesteld. Van het gekarteerde gebied
zal een interim rapport worden vervaardigd.
B2.
De Friese Wouden. De detailopname van dit gebied stond sinds 1948
onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos, die met ingang van 1 No
vember 1952 de dagelijkse leiding heeft overgedragen aan Ir J.-Cnos
sen. Er wordt een interim rapport samengesteld van het in 1951 ge
karteerde gebied. De kartering wordt verder afgerond tot gehele
kaartbladen van de Topografische Kaart. Er is thans 8270 ha gekar
teerd.
D.U.W.-objecten in Friesland. In opdracht van de ontginningsmaatschappij
De Drie Provinciën wordt een onderzoek ingesteld naar de bodem
gesteldheid van een aantal objecten, die voor herontginning in
D.U.W.-verband in aanmerking komen. Het werk staat onder leiding
van Dr Ir J. S. Veenenbos. De resultaten worden in interne rappor
ten vastgelegd. De volgende objecten zijn momenteel in het onder
zoek betrokken:
St Johannesga'ster Veenpolder. Het veldwerk kwam gereed. Het rapport
B6.
zal begin 1953 worden afgeleverd.
Buitenveld- West. Het rapport werd afgeleverd.
B8.
Tjonger-Helomavaart en Wijckel. Beide objecten kwamen gereed.
B9.
BIO. Scheenekavel. Opdracht is verleend tot een kartering van 530 ha. Het
object zal in 1953 worden gekarteerd.
B i l . Grachtkavel Slijkenburg. Een oppervlakte van 23 ha kraggeland zal be
gin 1953 worden gekarteerd.
B12. Bakkeveen. Een oppervlakte van 23 ha kraggeland zal begin 1953 wor
den gekarteerd.
B13. Haskerveenpolder II. Er werd een opdracht verstrekt tot kartering van
een drietal nieuwe objecten in de Haskerveenpolder. De kartering zal
in 1953 worden uitgevoerd.
BZ2. Pietersbierum. In opdracht van de Keuringsdienst Friesland van de
N.A.K, werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar een eventueel
verband tussen aardappelmoeheid en bodemgesteldheid. Onder lei
ding van Dr Ir J. S. Veenenbos werd ca 180 ha in detail gekarteerd.
Er zijn aanwijzingen, dat grotere vochtigheid van het bodemprofiel
samengaat met een geringere gevoeligheid voor besmetting.
D Provincie Drente
D2.
Delen van de gemeente Rolde en Borger. De opname stond tot Januari 1952
onder leiding van Ir H. C. de Roo. Na diens vertrek werden de ob
jecten afgesloten onder leiding van Ir G. G. L. Steur. Rapport en
kaarten worden thans afgewerkt. De resultaten worden niet gepu
bliceerd. Op verzoek van de Rijkslandbouwconsulent te Emmen wer
den een aantal madepercelen gekarteerd in verband met de verbete
ring van het madegrasland.
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D7.

D8.

Het Nolder veld, gem. %uidwolde. In opdracht van de D.U.W. werd eind
1951 een begin gemaakt met de kartering van het Nolderveld, groot
ca 875 ha. De opname stond onder leiding van Ir H. C. de Roo en
had tot doel een inventarisatie van de woeste en slecht ontgonnen
gronden, in verband met plannen tot ontginning en herontginning.
De resultaten zijn neergelegd in een intern rapport.
Uitbreidingsplannen van de gemeente Emmen. In opdracht van de gemeente
wordt een gebied groot 1600 ha in overzicht gekarteerd onder leiding
van Ir B. van Heuveln. Er is thans ca 650 ha opgenomen.

E Provincie Overijssel
E2.
De Noordwesthoek van Overijssel. Het veldwerk van deze kartering onder
leiding van Ir J. C. F. M. Haans kwam gereed. Het interne rapport
zal in de loop van 1953 worden afgeleverd.
E3.
Omgeving Ommen-Dalfsen. Het veldwerk van deze kartering onder
leiding van Dr Ir J. Schelling werd afgesloten. Er wordt gewerkt aan
de samenstelling van een intern rapport.
E5.
Boskartering. Zie onder NL8.
E6.
Salland. Onder leiding van Ir J. C. F. M. Haans werd een begin ge
maakt met een gedetailleerde overzichtskartering in Salland. Het ge
bied sluit aan bij de karteringen Ommen-Dalfsen (E3) en Wijhe (E4).
Er is thans ca 2000 ha gekarteerd. Er werd een detailkartering uit
gevoerd van de proefboerderij te Heino.
E7.
Vollenhove. In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst zal een kar
tering, groot ca 1500 ha, worden uitgevoerd in verband met de voor
bereidingen voor een ruilverkaveling. De werkzaamheden zullen in
het voorjaar 1953 beginnen en onder leiding staan van Ir J. G. F. M.
Haans.
EZ4-EZ6. Delen van de gemeente ^wolle. Voor de afdeling kleine karteringen
werden door Dr Ir J. Schelling en Ir J. G. F. M. Haans twee aanvul
lende karteringen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle.
Het doel was de bepaling van de geschiktheid van enkele complexen
voor de tuinbouw.
M Provincie Gelderland
M9. Geologische kartering van het Pleistoceen. Zie onder NL6.
MIO. De gemeente Epe en een deel van de gemeente Heerde. De overzichtskartering
van dit gebied onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere kwam in 1948
gereed (zie Boor en Spade II, 1948, hfdst. II, 4). De resultaten werden
gedeeltelijk gepubliceerd in het L.E.I.-rapport no 111. Aan het rap
port zullen worden toegevoegd de resultaten van de verkenning van
een deel van de gemeente Heerde. Het rapport zal vermoedelijk in
1954 gepubliceerd worden in de Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen.
M i l . Het Land van Maas en Waal. Het veldwerk van deze overzichtskartering,
groot ca 27.000 ha, onder leiding van Ir L. J. Pons kwam in 1950
gereed. Het rapport zal vermoedelijk in 1954 worden gepubliceerd
in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
M14. Het randgebied van de toekomstige Zuidoostpolder. De gedetailleerde over
zichtskartering van een strook langs het IJsselmeer tussen Harder
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M29.

M31.

M33.

M35.
M36.
MZ4.

wijk en Kampen onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere kwam in
1950 gereed. Het onderzoek geschiedde in samenwerking met de
Bodemkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, en de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische
Dienst. De resultaten zullen gezamenlijk gepubliceerd worden.
Het Polderdistrict Lijmers. De overzichtskartering van dit polderge
bied (met uitzondering van het Duivense Broek), groot ca 3250 ha,
stond onder leiding van Ir L. J. Pons en werd uitgevoerd met het
oog op een nieuw ontwateringsplan. De kartering kwam in 1951
gereed. Er wordt thans gewerkt aan de samenstelling van het interne
rapport.
De Spijkse of Pannerdense Overlaat. Het veldwerk onder leiding van Ir
L. J. Pons voor deze overzichtskartering, groot ca 4000 ha, is vrijwel
gereed. De opname is gemaakt in verband met de afsluiting van de
Spijkse Overlaat, een ontwateringsplan en eventuele andere cultuur
technische werken. Het interne rapport zal in het voorjaar 1953 ge
reed komen.
Midden Gelderse Vallei. Een overzichtskartering van ca 27.000 ha ten
behoeve van een vruchtbaarheidsonderzoek door het Rijkslandbouw
proefstation te Groningen en het C.I.L.O. te Wageningen in samen
werking met de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst.
De opname is in 1951 aangevangen onder leiding van Ir R. P. H. P.
van der Schans. Er is thans 7400 ha gekarteerd. De opname zal in de
komende jaren worden voortgezet.
Kwelonderzoek in de Betuwe. Onder leiding van Ir K. J. Hoeksema
wordt een nader onderzoek ingesteld naar de oorzaak en de gevolgen
van kwel.
Voetbalveld Arnhem. In opdracht van het Bestuur van de Vereniging
Vitesse werd door Ir R. P. H. P. van der Schans een van de oefen
terreinen gekarteerd.
Delen van de gemeente Wijchen. In opdracht van het gemeentebestuur
werd een bodemkaart samengesteld uit de bestaande gegevens van
de kartering van het Land van Maas en Waal door Ir L. J. Pons.

L Provincie Utrecht
LI.
Omgeving van Werkhoven. Detailkartering, oefen- en studieobject voor
studenten. Algemene leiding Ir K.J. Hoeksema. Veldinstructies Ir
A. Jongerius en Ir N. M. de Vos. In 1952 werd 1500 ha gekarteerd.
Het verband tussen verdroging en profielbouw werd overtuigend aan
getoond. De kartering wordt in 1953 voortgezet in de richting Wijk
bij Duurstede.
L2.
Omgeving van £eist en de Bilt. Overzichtskartering, oefen- en studie
object voor studenten, onder leiding van Ir K.J. Hoeksema. De op
name is tijdelijk gestaakt.
L3.
Het Kromme Rijngebied. In opdracht van de Commissie Hydrologisch
Onderzoek Kromme Rijngebied worden de bestaande karteringen
LI en L2 aangevuld, o.a. met diepere boringen in verband met in
filtratie en grondverbetering. De commissie staat onder voorzitter
schap van Prof. Ir F. Hellinga. De Stichting voor Bodemkartering is
hier vertegenwoordigd door Ir K. J. Hoeksema.
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LZ4. Delen van de gemeente Utrecht. In opdracht van het gemeentebestuur
werd door de afdeling kleine karteringen o.l.v. Dr Ir P. Buringh een
kartering uitgevoerd met een oppervlakte van ruim 3100 ha. De ge
gevens zullen dienen bij de samenstelling van het uitbreidingsplan.
Het interne rapport is bereids afgeleverd.
G Provincie Noord-Holland
Gl.
Noord-Kennemerland. Een overzichtskartering van ca 14.500 ha onder
leiding van Ir H. G. de Roo ten behoeve van het streekplan en de
tuinbouw (zie Boor en Spade III, 1949, hfdst. 22). De resultaten
zullen in de zomer van 1953 in druk verschijnen.
G3.
De Haarlemmermeer. Overzichtskartering van Ir J. G. F. M. Haans,
aansluitend op de vroegere kartering van Ir den Engelse en Ir Dijkema.
De resultaten zullen gepubliceerd worden.
G4.
Het Geestmerambacht. Een overzichtskartering van ca 6600 ha onder
leiding van Ir P. du Burck ten behoeve van de tuinbouw en de bedrijfssanering. De kartering kwam in 1951 gereed. Het rapport is in
bewerking.
G6.
Venhuizen. Een gedetailleerde overzichtskartering van ca 1700 ha ten
behoeve van de tuinbouw onder leiding van Ir P. du Burck. Het
veldwerk kwam geheel gereed. De afwerking van het rapport onder
vond stagnatie. Er zal een intern rapport worden samengesteld.
G7.
Breezand. Een overzichtskartering onder leiding van Ir P. du Burck
- tijdelijk waargenomen door Ir L. J. Pons - ter bepaling van de ge
schiktheid van de gronden voor de bloembollenteelt. Van het weste
lijk deel van de Anna-Paulownapolder resten thans nog ongeveer 200
ha. De kartering wordt in 1953 voortgezet in de Polder Koegras.
G9.
De Polder Grootslag. Een detailkartering van ongeveer 8000 ha ten be
hoeve van de tuinbouw. De verkenning is in 1952 begonnen onder
leiding van Ir P. du Burck en tijdens diens ziekte voortgezet door Ir
L. J. Pons. Het gebied is thans verkend en er is 300 ha in detail ge
karteerd.
G10. Veenderij de Eendracht. Onder leiding van Dr Ir P. Buringh is een kar
tering uitgevoerd in het herontgonnen deel van de Veenderij. Er is
een intern rapport samengesteld.
G i l . Verkenning van de Provincie Noord-Holland. In opdracht van het Provin
ciaal Bestuur zal een verkenning van het nog niet gekarteerde gebied
van de provincie worden uitgevoerd, speciaal ten behoeve van plano
logische werkzaamheden. De kartering zal onder leiding staan van
Ir L. J. Pons. In 1953 zal begonnen worden met de opname in het
zuidelijk deel van de provincie.
G l 2 . De Binnendijkse Buitenvelderse Polder. In opdracht van de provinciale
Stichting voor de Landbouw wordt een bodemkartering uitgevoerd
van ca 400 ha. De opname staat onder leiding van Ir L. J. Pons. De
kartering wordt in het eerste kwartaal 1953 voltooid.
GZ6. Delen van de gemeente Haarlem. In opdracht van het gemeentebestuur
werden enkele gebieden, hoofdzakelijk ten westen van de stad, ge
karteerd. Het veldwerk stond onder leiding van Ir J. Bennema. Een
intern rapport werd afgeleverd.
GZ7. Delen van de gemeente Alkmaar. In opdracht van het gemeentebestuur
16
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werd een gebied van ca 200 ha gekarteerd met het oog op de tuin
bouwkundige mogelijkheden. De opname stond onder leiding van
Dr Ir P. Buringh. Een intern rapport wordt in het voorjaar van 1953
afgeleverd.
H Provincie Zuid-Holland
H7.
Zuid-Holland ten noorden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Een ver
kenning van ca 100.000 ha onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere.
Rapport en kaart worden thans bewerkt.
H8.
De Bloembollenstreek. Een detail- en overzichtskartering van ca 15.000
ha langs de duinen tussen Haarlem en Leiden onder leiding van Dr
Ir K. van der Meer. Het rapport werd in 1952 gepubliceerd in de
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
H9.
Zie onder NL7.
H l l . £'uid-Holland ten zuiden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Een ver
kenning aanvankelijk onder leiding van Ir K. van der Meer, thans
onder leiding van Ir J. van der Linde. Het veldwerk is in 1952 gereed
gekomen. In de loop van 1953 zullen de interne rapporten van de
verschillende eilanden worden uitgebracht. Er zal een samenvattende
classificatie worden samengesteld.
H l 2 . Tuinbouwcentra op de J^uidhollandse Eilanden. Een detailkartering van een
aantal tuinbouwgebieden in samenwerking met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst, aanvankelijk onder leiding van Ir K. van der Meer,
thans onder leiding van Ir J. van der Linde. De observering van de
groei der tuinbouwgewassen op verschillende bodemtypen zal zo
mogelijk in 1953 op bescheiden schaal worden voortgezet. Er is een
begin gemaakt met de detailkartering van een deel van het eiland
Voorne. Deze zal in 1953 worden voortgezet.
H20. De Alblasserwaard. Een overzichtskartering van ca 25.000 ha onder
leiding van Ir J. van der Linde ten behoeve van de intensivering van
de landbouw. De opname wordt in 1953 voortgezet.
H21. De Polder Groot-Mijdrecht. Een gedetailleerde overzichtskartering ten
behoeve van een eventuele bekleiing onder leiding van Ir J. Bennema.
Het veldwerk werd in 1951 afgesloten. Een intern rapport werd in
1952 uitgebracht.
H23. De Puttepolder bij Boskoop. In opdracht van het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek werd deze polder gekarteerd onder lei
ding van Ir J. Bennema. De kartering is inmiddels voltooid.
HZ13. Delen van de gemeente £uidland. In opdracht van het gemeentebestuur
werd ca 50 ha gekarteerd, teneinde de geschiktheid voor de tuinbouw
na te gaan. Het onderzoek stond onder leiding van Dr Ir P. Buringh.
K Provincie Zeeland
K2/8. Walcheren. Een gedetailleerde overzichtskartering van het gehele eiland
onder leiding van Ir J. Bennema en Ir K. van der Meer. De opname
kwam in 1947 gereed. Het rapport is verschenen in de Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen.
K3.
Tholen. Gedetailleerde overzichtskartering van ca 16.800 ha onder
leiding van Ir S. F. Kuipers. Het rapport wordt voor publicatie ge
reed gemaakt.
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K4.
K5.
K6
K10.
K13.

KI6.
K18.

Schouwen-Duivelarid. Gedetailleerde overzichtskartering van ca 18.000

ha onder leiding van Ir S. F. Kuipers. Het rapport wordt samen met
dat van K3 gepubliceerd.
Het tuinbouwgebied van Haamstede—Renesse. Een detailopname van ca
1850 ha onder leiding van Ir S. F. Kuipers en Ir P. du Burck. De
resultaten zullen tezamen met die van K3 en K4 gepubliceerd worden.
De Polder Brede Watering Bewesten Ierseke. Gedetailleerde overzichts
kartering van ca 9000 ha onder leiding van Dr Ir K. van der Meer.
Er is een intern rapport samengesteld en uitgebracht.
Polder Hoedekenskerke. Gedetailleerde overzichtskartering onder leiding
van Dr Ir K. van der Meer. In de loop van 1953 zal een intern rap
port worden uitgebracht.
Het Vrije van Sluis. Gedetailleerde overzichtskartering van ca 30.000ha
onder leiding van Dr Ir K. van der Meer in verband met cultuur
technische plannen. Het gebied is thans vrijwel geheel gereed. In
de loop van 1953 zal een intern rapport worden samengesteld.
Enkele percelen in de Wilhelminapolder. Ten behoeve van een grondver
betering werden 4 percelen in de polder gekarteerd onder leiding van
Dr Ir K. van der Meer.
Oost-Zeeuws Vlaanderen. Na beëindiging van het veldwerk in WestZeeuws Vlaanderen (zie KI3) zal de kartering mogelijk in dit gebied
worden voortgezet.

N Provincie Noord-Brabant
NI.
De Maaskant. Detailopname van ca 5000 ha en overzichtskartering
van ca 9000 ha onder leiding van Ir D. van Diepen. De publicatie is
ter perse en zal in de loop van 1953 verschijnen in de Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen.
N9.
Delen van de Noordbrabantse Peel. Een overzichtskartering van ca
15.000 ha onder leiding van Ir D. van Diepen ten behoeve van de
intensivering van de landbouw en de ontginning. Er is thans ca 15.000
ha gekarteerd. De kartering zal worden afgerond tot gehele kaartbladen van de Topografische Kaart. Het veldwerk wordt in 1953
voortgezet en voor de twee kaartbladen afgesloten.
N i l . De Biesbosch. Kartering in gedetailleerd overzicht van ca 4.500 ha
onder leiding van Ir I. S. Zonneveld ten behoeve van de inpolderings
plannen. Eind 1952 werd een voorlopig rapport samengesteld van de
verkenning van het gehele gebied. De gedetailleerde overzichtskar
tering zal in 1953 zowel buitendijks als binnendijks worden voortgezet.
P Provincie Limburg
PI.
Noord-Limburg (Mook-Bergen). Een overzichtskartering van ca 18.000
ha onder leiding van Dr Ir J. Schelling. De opname kwam in 1948
gereed. Het rapport is in 1952 verschenen in de Verslagen van Land
bouwkundige Onderzoekingen.
P4.
Gedeelten van de Limburgse Peel ( Venray-Horst-Sevenum). Een overzichts
kartering van ca 15.000 ha onder leiding van Jhr Ir J. E. M. van
Nispen tot Pannerden. De opname kwam in 1951 gereed. Aan het
rapport wordt gewerkt.
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P9.

NL

Het loessgebied van J^uid-Limburg. Een detail- en overzichtsopname van
voorlopig ca 7.500 ha begrensd door Beek, Spaubeek, Nuth, Valken
burg, de Geul, de Maas, Beek. De kartering is in de zomer 1951 be
gonnen onder leiding van Jhr Ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden.
Er is thans ca 1700 ha gekarteerd in de gemeente Beek, Spaubeek en
Nuth. Het werk wordt in 1953 voortgezet.

Nederland
Verschillende onderzoekingen en karteringsgebieden omvatten
meer dan een provincie. Deze objecten zijn thans niet meer onder een
provincie gerangschikt, doch worden met ingang van 1 Januari 1953
aangeduid met de volgende nummers :
NL1. Voorlopige bodemkaart van Nederland, schaal 1:400.000. De opnamen
werden verricht in de jaren 1948 en 1949. De kaart werd in 1950 uit
gegeven als bijlage bij C. H. Edelman, Soils of the Netherlands, en
C. H. Edelman, Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Beide
uitgaven zijn verschenen bij N.V. Noord-Hollandse Uitgeversmaat
schappij, Amsterdam. De kaart is ook los verkrijgbaar.
NL2. Bodemkaart dan Nederland, schaal 1:200.000. Ten behoeve van het Landbouwwaterstaatsplan is aan de Stichting voor Bodemkartering op
dracht verleend tot het samenstellen van een bodemkaart, schaal
1:200.000. De opname staat onder leiding van een commissie, be
staande uit Ir L. J. Pons, Voorzitter, en Ir J. C. F. M. Haans en
Dr Ir J. S. Veenenbos, leden. Er is een voorlopige legenda opgesteld,
waarmede enkele proefopnamen zijn verricht. In 1953 zal begonnen
worden met de verkenningen in de nog niet gekarteerde gebieden
onder leiding van de provinciale karteringsleiders. Het ligt in de be
doeling het werk in ongeveer 3 jaar te voltooien.
NL3. Kartering van Nederland op kaartbladen 1:25.000. Door het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is aan de Stichting voor
Bodemkartering de vervaardiging van een overzichtskartering, schaal
1:25.000 van Nederland officieel opgedragen. Deze kartering zal
worden uitgevoerd onder leiding van de provinciale karteringsleiders.
De coördinatie van de legenda staat onder leiding van de Legenda
commissie, bestaande uit IrJ. Bennema, Voorzitter, Dr IrJ. Schelling
en Dr Ir J. S. Veenenbos, leden.
NL5. Afdeling Geografie onder leiding van Mevr. Dr A. W. Edelman-Vlam. In
1952 werd de ontginningsgeschiedenis van de Bommelerwaard be
studeerd en voor een belangrijk deel in kaart gebracht. Verder wer
den de perceelsnamen van het Land van Maas en Waal, de Lijmers
en de Drie-Dorpenpolder bewerkt en is met de bestudering ervan be
gonnen. In 1953 zal deze studie worden voortgezet. Hiervoor zal een
deel der vragen van de lijsten 3 en 4, rondgezonden door de Com
missie voor Naamkunde van de Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Amsterdam, bewerkt moeten worden. Voor zover de
tijd het toelaat, worden bepaalde namen in het Oude Rijngebied be
studeerd. Het verzamelen van perceelsnamen en historisch-geografisch documentatiemateriaal vindt normaal voortgang.
NL6. Afdeling Geologie onder leiding van Dr R. D. Crommelin en G. C. Maarleveld (voorheen M9). De opname van het Pleistoceen werd in 1952
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voortgezet op de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Morphologisch
onderzoek werd verricht nabij Speulde in verband met de boskartering. Het mineralogisch onderzoek van het Praeglaciaal van de
Veluwe en Twente werd voortgezet en afgesloten.
Door de afdeling werd deelgenomen aan de Tagung Nordwest
deutscher Geologen te Bremen. Dr Crommelin bezocht het 19e Inter
nationale Geologische Congres in Noord-Afrika.
NL7. Het Veengebied in West-Nederland (voorheen H9). Deze studie staat onder
leiding van Ir J. Bennema. Er werd o.a. gekarteerd in de Prins Alexanderpolder, Bijlmermeer en in de omgeving van Utrecht. Het veld
werk zal in de loop van 1953 worden afgesloten.
NL8. Boskartering ( voorheen E5). In opdracht van het Staatsbosbeheer worden
de gronden van de Nederlandse Staatsbossen gekarteerd onder leiding
van Dr Ir J. Schelling. Een zeer gedetailleerd onderzoek werd ver
richt in het Montferland, in de boswachterijen Groesbeek en Doorwerth en op het landgoed de Sijsselt. In Kootwijk is een begin ge
maakt met de detailstudie van het stuifzandgebied.
NL9. Klei-inventarisatie. In opdracht van de Ned. Vereniging voor de Bak
steenindustrie wordt een inventarisatie gemaakt van de beschikbare
klei- en leemvoorraden. Deze opdracht stond onder leiding van Dr
Ir P. Buringh en is per 1 November overgenomen door Dr Ir J. S.
Veenenbos. In 1952 zijn interne rapporten uitgebracht over de uiter
waarden langs de Rijn en het leemgebied rond Bergen op Zoom. De
leemgebieden rond Tilburg en Eindhoven werden gekarteerd. De
dagelijkse leiding van de leemkarteringen had G. C. Maarleveld. Een
definitief rapport over de klei- en leemvoorraden in Noord-Brabant
zal eerst worden uitgebracht na aanvullend onderzoek van de diepere
lagen door de Geologische Stichting. In 1953 zal een oriënterende
inventarisatie van de beschikbare klei- en leemvoorraden in de rest
van Noord-Brabant worden uitgevoerd. Bovendien zal uit de be
staande bodemkaarten van het rivierkleigebied een inventarisatie van
de binnendijkse kleivoorraden worden gemaakt.
NL10. Oefenterreinen voor tanks. In opdracht van het Ministerie van Oorlog
wordt een aantal militaire oefenterreinen voor tanks gekarteerd met
het oog op het gevaar voor bodembeschadiging. De opname geschiedt
in samenwerking met het Staatsbosbeheer en staat onder leiding van
Dr Ir J. S. Veenenbos.
NL11. Rampengebied in W.-Nederland. Ten behoeve van het dijk- en landbouwherstel is per 1 Februari 1953 een afzonderlijke organisatie
opgebouwd om te voldoen aan dringende aanvragen van bestaande
bodemkaarten en afgeleide kaarten. Met het centrale overleg is be
last Ir L. J. Pons, met het provinciale overleg zijn belast Ir J. van der
Linde (provincie Zuid-Holland), Ir J. C. F. M. Haans (provincie
Noord-Brabant) en Ir L. A. H. de Smet (provincie Zeeland). Met
het redactionele gedeelte zijn belast Ir G. G. L. Steur en Ir P.J. Ente.
De normale werkzaamheden van genoemde personen zijn daardoor
tijdelijk vertraagd.
Behalve van de genoemde objecten en een aantal kleinere karteringen
werd sinds 1948 onder leiding van Ir H. Egberts gewerkt aan het samen
stellen van kaarten van Nederland, schaal 1: 50.000 en groter. Daarop staan
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aangegeven waardevolle tuinbouwgronden en terreinen, die voor de tuin
bouw van belang worden geacht door hun bijzondere kwaliteiten. Deze
kaarten zullen dienen als grondslag voor de voorbereiding van het Tuinbouwvestigingsplan.
De gepubliceerde en nog te verschijnen rapporten van karteringen zijn
opgenomen in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van de Directie
van de Landbouw in de serie De bodemkartering van Nederland en worden uit
gegeven door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage.
Deze uitgaven kunnen via de postkantoren besteld worden.
De publicaties omvatten in het algemeen :
a. een algemene beschrijving van de bodemgesteldheid van het betrokken
gebied ;
b. een beschrijving van de onderscheiden bodemeenheden;
c. een beschrijving van de bodemkaarten ;
d. een beschouwing over de landbouwkundige waardering van de bodem
eenheden ;
e. verschillende hoofdstukken, gewijd aan bijzondere bodemkundige eigen
schappen, de geologie, waterhuishouding, landbouwkundige ontwikkeling,
enz.
Bij de teksten worden een bodemkaart en dikwijls ook andere kaarten, die
in kleuren zijn gedrukt, gevoegd. De tekst wordt verduidelijkt met vele teke
ningen, luchtfoto's en grafieken.
Voor een opgave van de reeds verschenen rapporten en de rapporten, die
in 1953 zullen verschijnen, alsmede de overige publicaties van de Stichting
moge worden verwezen naar blz. 249. Een overzicht van de publicaties, die
niet in Boor en Spade werden herdrukt, wordt telkens in Boor en Spade op
genomen. De lijst is in dit deel afgedrukt op blz. 242.
Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat niet alle rapporten en kaarten in
druk verschijnen. Het is de bedoeling over enkele jaren over te gaan tot een
systematische uitgave van de bodemkaart van Nederland op kaartbladen
van de Topografische Kaart. Daarvoor worden thans voorbereidingen ge
troffen, die o.a. bestaan in het afronden van bepaalde karteringen tot vol
ledige kaartbladen. Daarnaast blijft er in het werkprogramma ruimte voor
de opname van bepaalde gebieden, waar men een bodemkundig onderzoek
noodzakelijk acht. Opdrachten daartoe zullen gegeven kunnen worden door
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en andere
Departementen en door Provincies, Gemeenten, Veilingbesturen, e.d.
Ten behoeve van de Rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten en het
Land- en Tuinbouwonderwijs in Nederland worden de bodemkaarten van
alle objecten ambtshalve ter beschikking gesteld aan de betrokken Rijks
consulenten en de inrichtingen voor Land- en Tuinbouwonderwijs. Bij deze
vermenigvuldiging van ingekleurde kaarten wordt de Stichting voor Bo
demkartering bijgestaan door het Bureau van de Hoofdingenieur van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de Cultuur
technische Dienst, de Ned. Heide Maatschappij en enkele Provinciale or
ganen. Door deze samenwerking was het mogelijk gedurende 1951/'52 de
resultaten van 36 karteringsobjecten aan de belanghebbenden ter hand te
stellen, totaal omvattende 513 kaarten.
In het verslagjaar werden bovendien de resultaten van een 30-tal nieuwe
objecten verspreid, totaal omvattende 514 kaarten.
240

Summary

This is a list of the surveys which were started or finished during 1952 and
those planned for 1953 (the most important surveys are indicated on fig. 1).
A list of the publications of the Soil Survey Institute is given on page 249.
All the books in the series „De bodemkartering van Nederland" and the arti
cles in Boor en Spade have ample summaries in English.
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Lijst van in de periode October 1951 t/m December 1952 in
tijdschriften gepubliceerde artikelen, welke hier niet herdrukt zijn
(Alphabetisch volgens schrijver)
Bennema, J.: De bewoningsmogelijkheden in Zeeland in voor-historische en

vroeg-historische tijd. Hand. 32e Ned. Natuurk. Geneesk. Congr., ge
houden te Eindhoven op 27, 28 en 29 Maart 1951, p. 138.
Idem: Enkele resultaten van de bodemkartering op Walcheren. Akademiedagen IV, Amsterdam 1951, 144-152.
Idem: Veenaarde-onderzoek. Meded. Dir. v. d. Tuinbouw 15, 8, 1952, 639650.
Bennema, J. en D. van der Woerdt: Ingedroogde veengronden; oorzaak, ver
breiding en verbetering. Landbouwgids 1952, 207-209.
Buringh, P.: De betekenis van de bodemkartering voor de boer. Melk 8, 1,
3 Mei 1952, 7-9.
Idem: Bodemkundige onderzoekingen ten behoeve van de baksteenindustrie
in Nederland. Klei 2, 12, 1952, 302-307. _
Crommelin, R. D.: Het belang van de radio-activiteit voor stratigrafisch-geologische problemen. Chemisch Weekblad 47, 34, 1951, 629-634.
Idem: Enkele opmerkingen naar aanleiding van onderzoekingen door Dr
D. de Waard (1950, 1952) en Dr J. W. C. M. van der Sijp (1952)
over de noordoostelijke Veluwe. Geologie en Mijnbouw 14, 4, 1952,
i20—121 Edelman, C. H.: Krilium, het nieuwe wondermiddel ter verbetering van de
grond. De Bergcultures 21, 7, 1952, 136-137.
Idem: De perceelsnamen met het bestanddeel -ingen van de Bommelerwaard.
Meded. Ver. Naamkunde te Leuven en Comm. Naamkunde te Amster
dam 28, 1-2, 1952, 41-48.
Idem: De verzilting van de Nederlandse bodem als gevaar voor land- en tuin
bouw. Econ.-Statist. Ber. 37, 1813, 20 Febr. 1952.
Idem: Soils. Soil Sei. 74, 1, 1952, 15-20.
Idem: Samenvatting. In: Naar goed grondgebruik. Serie Landbouw no 16.
Dir. v.d. Landbouw, 's-Gravenhage. 1952. 66-70.
Egberts, H.: Fruit op zand? De Fruitteelt 42, 45, 13 Nov. 1952, 834-835.
Kuipers, S. F.: Eisen, die de plant aan de bodem stelt. Landbouwgids 1952,
201-204.
Idem: Eigenschappen van de voornaamste voedingsstoffen voor de planten.
Landbouwgids 1952, 218-221.
Idem: Grondslagen van het bemestingsadvies in de landbouw. Landbouw
gids 1952, 221-224.
Idem: Het werk van de „Soil-Conservation Service" (S.C.S.). T. Econ. Soc.
Geografie 43, 10/11, 1952, 260-263.
Maarleveld, G. C.: Over enige grindtypen van oostelijke herkomst in Neder
land. Geol. en Mijnbouw 14, 10, 1952, 345-353.
Idem: Over rolstenen ; opmerkingen bij een voorlopige kaart van de geogra
fische verspreiding van rolsteen-associaties in de midden-pleistocene
fluviatiele afzettingen van Nederland. T. Kon. Ned. Aardrijksk.Gen. 69,
4, 1952, 405-414.
Meer, K. van der: Reclamation of dune-sand soils. Soil Sei.74, 1, 1952, 69-74.
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Modderman, P. J. R.: Het oudheidkundig onderzoek van de oude woon-

gronden in het Land van Maas en Waal. Oudheidk. Meded. Rijksmus.
Oudheden Leiden, N.R. 32, 1951, 25-61.
Pijls, F. W. G.: Bodemkartering in verband met de appel teelt. Groenten en
Fruit 7, 29, 17 Jan. 1952.
Idem: De betekenis van de grond in de tuinbouw. Tuinbouwgids 1952, 278279.
Idem: Stuivende gronden. Tuinbouwgids 1952, 281.
Idem: Bemesting in de tuinbouw. Tuinbouwgids 1952, 296-297.
Idem: Te hoge zoutgehalten van grond- en gietwater. Tuinbouwgids 1952,
303-

Idem: Grond- en kunstmatige beregening. Tuinbouwgids 1952, 304.
Idem: Bodemkartering in de tuinbouw. Groenten en Fruit 7, 34, 21 Febr.

1952.

Idem: Behoud van de bodemvruchtbaarheid in de Verenigde Staten. Land-

bouwk. T. 64, 4, 1952, 223-230.

Idem: Factoren, die van invloed zijn op de droogtegevoeligheid van groente

teeltgewassen. Voordracht gehouden voor het Agrohydrologisch Collo
quium v. d. Comm. Onderz. Landbouwwaterhuish. Nederland op
18 Febr. 1952.
Idem: Waterhuishouding in de fruitteelt. Voordracht gehouden voor het
Agrohydrologisch Colloquium v.d. Comm. Onderz. Landbouwwater
huish. Nederland op 18 Juni 1952.
Idem: Waterbeheersing in de Verenigde Staten van Amerika. Meded. Dir.
v.d. Tuinbouw 15, 8, 1952, 595-609.
Pijls, F. W. G. en J. van der Boon: Een bemestingsonderzoek bij appel, druif
en tomaat volgens de proefplekkenmethode. Meded. Dir. v.d. Tuinbouw
15, 8, 1952, 674-692.
Pijls, F. W. G. en P. R. den Duik: Boriumvergiftiging van planten. Meded.
Dir. v.d. Tuinbouw 14, 11, 1951, 915-918.
Roo, H. C. de: I I I . Gevolgen v a n bepaalde vormen v a n verkeerd gebruik. 2,
b. De verdroging van de duinen. In: Naar goed grondgebruik. Serie
Landbouw no. 16. Dir. v.d. Landbouw, 's Gravenhage. 1952. 35-39.
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden, Bennekom: Samenstel
ling van kunstmeststoffen. Tuinbouwgids 1952, 289-290.
Idem: Compost en zuiveringsslib. Tuinbouwgids 1952, 290.
Idem: Samenstelling organische meststoffen. Tuinbouwgids 1952, 291.
Idem: Groenbemestingsgewassen. Tuinbouwgids 1952, 294-295.
Schelling, J.: I I I . Gevolgen v a n bepaalde vormen v a n verkeerd gebruik. 4 .
Afspoeling. In: Naar goed grondgebruik. Serie Landbouw no. 16. Dir.
v.d. Landbouw, 's-Gravenhage. 1952. 45-48.
Schuylenborgh, J. van en J. S. Veenenbos: Over de invloed van magnesium op
de structuur van sedimenten. Landbouwk. T. 63, 11, 1951, 709-714.
Smet, L. A. H. de: Bodemkartering en grondverbetering in het Oldambt.
Groninger Landbouwblad 29, 41, 20 Oct. 1951.
Steur, G. G. L.: Bodemkartering. Landbouwgids 1952, 230-232.
Veenenbos, J. S.: De bodem van Friesland. In: Friesland toen, nu en straks,
p. 7-11. Alg. Publiciteitskantoor, Leeuwarden. 1952.
Vlam, A. W.: De toponymische bedrijvigheid van de Stichting voor Bodem
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AANHANGSEL
DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
1 Januari 1953
1. Algemeen [General):
Stichting voor Bodemkartering, opgericht 24 Augustus 1945 te 's-Gravenhage.
Soil Survey Institute, established at The Hague, August 24, 1945.

Gevestigd (Address):
Bovenweg 7, Bennekom. The Netherlands.
Telefoon K 8379-247. Giro: 113278. Postbus: 37, Wageningen.
Bank: Twentse Bank, bijkantoor Wageningen.
2. Bestuur (Council):
Voorzitter:

Ir H. T. Tjallema . . . . .
Secr.-Penningmeester:

Dr Ir M. J. Boerendonk

. .

2e Voorzitter:

Dr Ir F. P. Mesu
Leden:

Dr D. Burger
Dr P. Glazema

Ir W. Ham
I r H . J . A. Hendriks . . . .
Ir F. W. Honig
Ir F. L. A. Maandag . . . .
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Directeur van de Afdeling Akker- en Weidebouw. Heerengracht 2, 's-Gravenhage.
Tel.: Kl700-184880.
Directeur van de Afdeling Grond- en Pacht
zaken. Bezuidenhout 215, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-720060.
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst.
Maliesingel 12, Utrecht.
Tel.: K 3400-16551.
Rijksdienst voor het Nationale Plan. Lange
Voorhout 19, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-115720.
Directeur van de Rijksdienst voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek. Kleine Haag 2,
Amersfoort
Tel. : K 3490-4480.
Rijksdienst Uitvoering Werken. Mauritskade 29, 's-Gravenhage.
Tel.: K1700-183840.
President-Directeur v a n d e Nederlandse
Heidemaatschappij. Sickeszplein 1, Arnhem.
Tel.: K8300-21241.
Directeur van de Afdeling Tuinbouw. Bezuidenhoutseweg 30, 's-Gravenhage.
Tel.: Kl700-720060.
Inspecteur v a n d e Landbouw. Bezuidenhoutseweg 30, 's-Gravenhage.
Tel.: Kl700-720060.

Ir A. W. van de Plassche . .

Voorzitter van de Landbouworganisatie
T.N.O. Lyceumplein 53, 's-Gravenhage.
Tel.: Kl700-776090.
Ir P. Plantenberg
Stichting voor de Landbouw. Raamweg 2527, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-183510 t/m 183517.
Dr Ir Th. Reinhold .... Directeur van de Afdeling Geologische Kaart
van de Geologische Stichting. Spaarne 17,
Haarlem.
Tel.: K 2500-13373.
Dr Ir S. Smeding
Directeur van de Wieringermeerpolder en
van de Noordoostpolderwerken. Gebouw
Flevo, Zwolle.
Tel.: K5200-5841.
Dr Ir J. van Veen
Hoofdingenieur bij de Rijkswaterstaat, Di
rectie Benedenrivieren. Van Hogenhoucklaan 60, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-776390.
3. Directie en Wetenschappelijk personeel:
(Board of management and scientific staff)
Directeur:

Prof. Dr C. H. Edelman . .

Adjunct-Directeur:

Z. van Doorn

Medewerkers:

I r J . Bennema

Ir P. du Burck
Ir J. Gnossen
Dr R. D. Crommelin . . . .

Ir D. van Diepen
Mevr. Dr A. W. EdelmanVlam

Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Afdeling voor Regionale Bodemkunde, Geo
logie en Mineralogie. Duivendaalselaan 2,
Wageningen.
Tel.: K8370-2363.
Privé: Nassaulaan 2, Bennekom.
Tel.: K8379-719.
Emmalaan 13, Utrecht.
Tel.: K3400-11588.
Bodemkundige. Kamperfoelielaan 15, W a 
geningen.
Tel. : K 8370-2948.
Bodemkundige. Zuid-Scharwoude.
Tel. : K2260-369.
Bodemkundige. Stationsplein 20,
Heerenveen. Tel.: K 5130-2131.
Geoloog. Lab. voor Regionale Bodemkunde,
Geologie en Mineralogie. Duivendaalselaan
2, Wageningen.
Tel.: K8370-2363.
Bodemkundige. Deken Spieringstraat 10,
Boxtel.
Tel. : K 4106-576.
Geografe. Nassaulaan 2, Bennekom.
Tel.: K8379-719.
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Ir P.J. Ente

Bodemkundige. Vrijdom 7, Enkhuizen.
Tel. : 219.
IrJ . C. F. M . Haans . . . . Bodemkundige. Willemskade 20, Zwolle.
Tel.: K5200-7751.
Ir B. van Heuveln
Bodemkundige. Nijkampenweg 11, Emmen.
Tel.: K 5910-802.
J.J.Jantzen
Redacteur Kaarten. Prunusstraat 5,
Wageningen.
Ir J. van der Linde .... Bodemkundige. Dorpsstraat 84,
Zuid-Beierland. Tel. : 8.
G. C. Maarleveld
Geoloog. Kerkweg 37, Ede.
Tel.: K8380-9713.
Jhr Ir J. E. M. van Nispen tot
Pannerden
Bodemkundige. Huize „Schinnen", Schin
nen (L).
Tel.: K4493-394.
Ir L.J. Pons
Bodemkundige. Kretschmar van Veenlaan
93, Hilversum.
Ir R. P. H. P. van der Schans Bodemkundige. Diedenweg 16a, Bennekom.
Tel.: K8379-247.
Dr Ir J. Schelling
Bodemkundige. Heerdlaan 16, Bennekom.
Tel.: K8379-689.
Ir L. A. H. de Smet . . . . Bodemkundige. Kastanjelaan 22, Winscho
ten. Tel.: 1095.
Ir F. Sonneveld
Bodemkundige. Hoekje 21, Sleeuwijk.
Ir G. G. L. Steur
Wetenschappelijk Redacteur. Dieden
weg 119, Wageningen.
Tel.: K8370-2366.
Dr Ir J. S. Veenenbos . . . Bodemkundige, speciaal belast met karte
ringen ten behoeve van streek- en uitbrei
dingsplannen. Grindweg 150a, Wageningen.
Tel. : K8370-2480.
Ir I. S. Zonneveld
Bodemkundige. Oude Land van Altenastraat 16, Sleeuwijk. Tel.: 81.
Gast-medewerkers:

Dr Ir G. de Bakker
Dr Ir P. Buringh

Ir T. Butiin
Ir K. J. Hoeksema

Ir A. Jongerius

246

. . . .

Inspecteur v. h. Tuinbouwk. Onderzoek.
Tholensestraat 173, Scheveningen.
Tel.: K1700-552797.
Lector aan het Internationaal Opleidings
centrum voor Luchtkartering te Delft.
Goudenregenstraat 2, Wageningen.
Tel.: K8370-2650.
Zeelands Proeftuin. Wilhelminadorp.
Tel.: 2261.
Bodemkundige, wetenschappelijk ambte
naar aan de Landbouwhogeschool.
Rijksstraatweg 47, Wageningen.
Tel.: K8370-2773.
Bodemkundige, assistent aan de Landbouw
hogeschool. Willem van Noortstraat 5,
Arnhem. Tel.: K8300-24829.

Ir S. F. Kuipers
Dr Ir K. van der Meer .
Dr P. J. R. Modderman

Dr Ir F. R. Moormann .
IrW. M. Otto . . . .
Dr Ir F. W. G. Pijls .
Honorair medewerkers:

Dr D. J. Doeglas . . .

Prof. Ir F. Hellinga

Prof. Dr A. C. Schuffeien

Rijkslandbouwconsulent voor bodemaange
legenheden. Heerdlaan 23, Bennekom.
Tel.: K8379-674.
Inspecteur Ned. Heidemaatschappij. Cattepoelseweg 309, Arnhem.
Tel.: K8300-23590.
Archaeoloog, Conservator v.d. Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Jan v.d. Heydenstraat 6, Amersfoort.
Tel. : K3490-4480.
Bodemkundige. Geologisch Instituut,
Rozier 6, Gent (België).
Afdeling Onderzoek v.d. Cultuurtechnische
Dienst. Maliebaan 21, Utrecht.
Tel.: K3400-18641.
Rijkstuinbouwconsulent voor bodemaange
legenheden. Parkstraat 27-1, Wageningen.
Tel.: K8370-2476.
Lector in de geologie en mineralogie aan de
Landbouwhogeschool. Hertenlaan 3, Wageningen-Hoog, Post Bennekom.
Tel.: K8379-628.
Hoogleraar in de cultuurtechniek aan de
Landbouwhogeschool. Prof. Ritzema Bos
weg 36, Wageningen.
Tel.: K8370-2126.
Hoogleraar in de landbouwscheikunde aan
de Landbouwhogeschool. Nassauweg 11,
Wageningen.
Tel.: K8370-2196.

4. Personeel binnendienst [Office staff):
J. G. van Hall
Administrateur. Bowlespark 18, Wagenin
gen. Tel. K 83 70-3154.
B. A. van Houten
Boekhouder
J . P. Heerema . . . . . . . Ie tekenaar
L. P. Krooneman
Tekenaar A
C. P. van der Spek
„
„
W. Bos
P. G. Dusault
„
G. T. Langediik
„
C. V. A. Moritz
B. v. d. Oosterkamp . . . .
„
H . W .J . Siebenhaar . . . .
„
J. van der Ven
„
Th. C. Vos
M. C. Nater
Reproductie-fotograaf
M. A. Claes
Lichtdrukker-archivaris Tekenkamer
J. Ariese
Leerling tekenaar
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Th. van Binsbergen . .
H. C. Bos
L. B. J. van Weegel . .
H. Welgraven
J. Ph. van Driest . . .
Mej. A. Remijnsen . . .
Mej. C. E. van Rijswijk .
Mej. A. Eskens . . . .
Mej. S. Heij
Mej. G. C. Hovestad . .
Mej. T. F. C. M. Simonis
Mej.J . Veerling . . . .
B. H.J. Vos

Leerling tekenaar
55

55

5>
55
55

Telefoniste
Jongste bediende

A. M. van den Akker
H. de Bakker, opzichter
J. F. Bannink
M. A. Bazen
A. H. Booij
H. G. M. Breteler, opzichter 2e kl.
J. de Buck
L. A. Ceelen, karteerder A
J. Domhof, opzichter 2e kl.
H. van Donkelaar
G. Flikweert, opzichter 2e kl.
C. Hamming, opzichter 2e kl.
P. Harbers
W. Hebers
W. H. Hendriks
W. Heyink
C. Hoekstra
J. A. Hulshof, opzichter
J. A. v.d. Hurk
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Bibliothecaris
Assistente bibliotheek
Chef-typekamer
Typiste

5 . Personeel buitendienst (Fi

Opzichters en karteerders:

55

employees) :

A. Jager
H. L. Kanters
J. C. Kloosterhuis, opzichter 2e kl.
W. van der Knaap, opzichter
Chr. J. M. Kraanen, karteerder A
H. Kroodsma
W. C. Markus
I. Ovaa, opzichter
H. C. van Schaik, hoofdopzichter
P. Sonneveld
B. H. Steeghs, karteerder A
T. C. Teunissen van Maanen
P. Veltman
A. de Visser, opzichter 2e kl.
C. de Visser, opzichter 2e kl.
J. J. Vleeshouwer, karteerder A
A. W. Waenink
K. Wagenaar
J. Wieringa, karteerder A

LIJST VAN PUBLICATIES VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING
SERIE: DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND,
deel uitmakende van de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, met Engelse samen
vattingen.
Hierin zijn verschenen :
Deel
I Pijls, F. W. G.: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente
Didam. 116 pp. Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 54.1.
's-Gravenhage, 1948. Prijs ƒ5,50.
Deel
II Liere, W.J.van: De bodemgesteldheid van het Westland. 152 pp.
Met gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.6. 's-Gravenhage, 1948. Prijs ƒ6,—.
Deel III Koenigs, F. F. R:. Een gedetailleerde bodemkartering van de om
geving van Azewijn. 46 pp. Met gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.17.
's-Gravenhage, 1949. Prijs ƒ3,25.
Deel
IV Schelling, J.: De bodemkartering van het landbouwgebied van de ge
meente Groesbeek. 55 pp. Met gekl. bodemkaart, enz. V.L.O. 55.4.
's-Gravenhage, 1949. Prijsƒ3,65.
Deel
V Veenenbos, J. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer
en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. 161 pp. Met
gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12. 's-Gravenhage, 1950.
Prijs ƒ6.—.
Deel
VI Bakker, G. de: De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse pol
ders en hun geschiktheid voor de fruitteelt. 182 pp. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 56.14. 's-Gravenhage, 1950. Prijs
ƒ6,—.
Deel VII Edelman, C. H. e.a. : Een bodemkartering van de Bommelerwaard
boven den Meidijk. 137 pp. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere
bijl. V.L.O. 56.18. 's-Gravenhage, 1950. Prijs ƒ6,—.
Deel VIII Egberts, H.: De bodemgesteldheid van de Betuwe. 82 pp. Met krtn
en foto's. V.L.O. 56.19. 's-Gravenhage, 1950. Prijs ƒ6,—.
Deel IX Buringh, P.: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. 131 pp.
Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 57.4. 's-Graven
hage, 1951. Prijs ƒ 6,—.
X Schelling, J.: Een bodemkartering van Noord-Limburg. 139 pp. Met
Deel
krtn en foto's. V.L.O. 57.17. 's-Gravenhage, 1952. Prijsƒ6,—.
Deel XI Meer, K. van der: De Bloembollenstreek. 155 pp. Met gekl. bodemkaart,
andere krtn en foto's. V.L.O. 58.2. 's-Gravenhage, 1952. Prijs ƒ7,—.
Deel XII Bennema, J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren.
169 pp. Met gekl. krtn en foto's. V.L.O. 58.4. 's-Gravenhage, 1952.
Prijs ƒ7,—.
Deel XIII Diepen, D. van: De bodemgesteldheid van de Maaskant. 213 pp. Met
gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 58.9. 's-Gravenhage, 1952.
Prijs ƒ 7,—•. Ter perse.
Deel XIV Roo,H.C.de: De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. 202 pp.
Met gekl. bodemkaart en andere bijl. V.L.O. 59.3. 's-Gravenhage,
1953. Prijsƒ 7,—.
Andere delen zijn in voorbereiding, o.a. :
Liere, W.J. van: De bodemgesteldheid van de gemeente Epe.
Haans, J. C. F. M.: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer.
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 pp. 1948, prijs ƒ6,90
II, 222 pp. 1948, „ ƒ5,90
III, 316 pp. 1949, „ ƒ6,90
IV, 365 pp. 1951, „ ƒ8,90
V, 268 pp. 1952, „ ƒ6,90
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Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de Zuid
oostelijke Veluwe. 147 pp. Met gekl. krtn en foto's. Uitg. Veenman, Wageningen,
1949. Prijs ƒ5,75.
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 pp. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947. Prijs ƒ3,90.
Edelman, C. H.: Sociale en Economische bodemkunde. 158 pp., geïll. Noord-Hollandse
Uitg. Mij, Amsterdam, 1949. Prijs ƒ5,50.
Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in de
serie Landbouw, no 9, van de Directie van de Landbouw. 138 pp., geïll. 's-Gravenhage, 1949. Prijs ƒ1,35.
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands. VII + 177 pp., ill., with provisional soil map of
the Netherlands, 1:400,000. North-Holland Publishing Company, Amsterdam,
1951. Price H.fl 17,50.
Edelman, C. H.: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. VII + 178 pp., geïll. Met
voorlopige bodemkaart van Nederland, 1:400.000. Noord-Hollandse Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam, 1951. Prijs ƒ 14,50.
Voorlopige bodemkaart van Nederland 1:400.000 \ p .. ,
-n
Provisional Soil Map of the Netherlands 1:400,000 J
^ '
'
Giiray, A. R.: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband
tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de
IJpolders in het jaar 1949. 85 pp. Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. Uitg. Oost
hoek, Utrecht, 1951. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en Spade V.
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