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TER INLEIDING
Het vijfde deel van de serie „Boor en Spade" wijkt enigszins af van de
voorgaande delen. Dit houdt verband met de publicatie van enkele meer
uitvoerige studies, o.a. van onze Turkse gastmedewerkers Dr A. R. Güray
en Dipl. Ing. A. H. Acarla.
Ook in dit deel zijn echter weer een aantal korte artikelen van algemeen
bodemkundige aard opgenomen, terwijl daarnaast ook enkele hoofdstukken
betrekking hebben op de bodem van bepaalde gebieden. Deze bijdragen
zijn deels reeds elders gepubliceerd.
De redacties van de betreffende tijdschriften stonden ons toe deze her
drukken te plaatsen en stelden ook de bijbehorende cliché's ter beschikking.
Wij betuigen hun hiervoor onze hartelijke dank.
De uitgave „Boor en Spade" blijkt in een behoefte te voorzien en onder
vindt in steeds wijder kring belangstelling en waardering. Dit is voor de
Stichting voor Bodemkartering aanleiding op de ingeslagen weg voort te
gaan om op deze wijze bekendheid te geven aan de nieuwste resultaten van
het veldbodemkundig onderzoek in Nederland.
Wageningen, Januari 1952.
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1.

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE IJPOLDERS
Soil conditions in the Y-polders

door/by Dr Ir A. R. Güray
I. INLEIDING
De IJpolders, die in het volgende geologisch en bodemkundig worden
behandeld, liggen in de provincie Noord-Holland tussen Amsterdam en
de duinkust.
Vóór de drooglegging was dit gebied een inham van de Zuiderzee en
werd de duinenrij tussen deze inham en de Noordzee „Holland op zijn
smalst" genoemd.
Na de aanleg van het Noordzeekanaal (1870)is dit gebied tussen 1871
en 1873 drooggelegd, waarbij tien polders zijn gevormd, die thans door
de vruchtbaarheid van hun kleigronden bekend zijn.
Van deze tien polders hebben wij er zeven gekarteerd, terwijl de Wijkermeerpolder door de Roo in zijn studie over het Kennemerland zal worden
behandeld. De twee overige IJpolders ni. de Noordpolder en Amsterdam
merpolder zijn tengevolge van de uitbreiding van Amsterdam voor de
bodemcultuur verloren gegaan. Thans wordt ook de grootste van de
IJpolders (De Groote IJpolder) bedreigd. De aanleg van havenwerken
is er reeds begonnen. Zoldoende wordt binnen een eeuw na de droog
legging van vruchtbaar land wederom water gemaakt.
Onze opnamen berusten op de studie van profielkuilen en 1—2 boringen
van 1,20 m per ha, voorts op een aantal diepere boringen van 2—3,25 m.
Verder konden wij gebruik maken van de bekende, meer chemisch ge
oriënteerde studie van J. M. van Bemmelen (1886) en van de door de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst verzamelde grondmonsteranalyses.
II. DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN HET IJ-GEBIED
Zonder kennis van de geologische geschiedenis van dit gebied is het
niet mogelijk de huidige bodemgesteldheid te begrijpen, aangezien de voor
naamste verschillen in de ondergrond voorkomen en slechts door de geo
logische geschiedenis kunnen worden verklaard. Wel is het voldoende
de geologische beschouwing met het Atlanticum te beginnen.
1. DE OER-IJ PHASE

In het Atlanticum rees de zeespiegel zodanig, dat de oude veenbedekking van het thans op 13—15 m — N.A.P. liggende pleistocene zand
landschap door mariene afzettingen werd overdekt (Faber, 1947). De
bovenlaag van dit mariene complex is als oude zeeklei algemeen bekend;
deze ligt in het gebied op ca 4 m —N.A.P. x). Deze oude zeeklei wordt
in het westen begrensd door het oude duinlandschap. In het zuid-westen
van de Houtrakpolder vonden wij evenwel nog een voordien onbekende
duinkop, die met het oude duinlandschap samenhangt doch oostelijker en
lager ligt (thans ca 2,5 m —N.A.P.). Deze kop werd aan de flanken nog
1)

Van Bemmelen (1886, p. 5) geeft als ligging 4—4,5 m —N.A.P. aan.
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juist bedekt met een dunne laag oude zeeklei (fig. 1) en is vergelijkbaar
met het Hoofddorpcomplex in de Haarlemmermeer (Haans, 1949).
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Fig. 1.

Profielbouw aan de rand van het oerduin (zie oriëntatiekaart t.o. pag. 1;
plaats No. 1)
Pofile on the border of an old dune (locat ionmap opp. pag. 1, No. 1)
1. young sea bottom clay (IJ~clay); 2. dune crevasse sand; 3. dune
crevasse sand with an admixture o{ peaty silt; 4. blueish-grey peaty
clay (brackish-water clay); 5. peat; 6. old sea clay; 7. old dune sand;
8. old sea sand.

Overigens bestond het terrein van de huidige IJpolders uit oude zeeklei,
waarop zich later veen heeft gevormd. Reeds betrekkelijk kort na het
begin van de veengroei bestond in dit gebied een open water dat wij als
„Oer-IJ" zullen aanduiden. Omtrent de tijd en wijze van zijn ontstaan
kunnen wij geen zekerheid verschaffen. Wij vermoeden, dat dit water
reeds als kreek in de oude zeeklei heeft bestaan, maar de gelegenheid om
hieromtrent nadere waarnemingen te doen heeft ons ontbroken. Het is
ook mogelijk, dat het Oer-IJ is ontstaan tengevolge van de eerste duindoorbraak bij Castricum. De Roo (z. j.) plaatste deze eerste doorbraak
enige eeuwen voor Chr., maar volgens een mededeling van Bennema
moet deze veel ouder zijn. Voor het vervolg van de geschiedenis van de
IJpolders maakt de ouderdom van het Oer-IJ geen verschil. Het Oer-IJ
komt uit nw richting het gekarteerde gebied binnen, en wij hebben de
loop kunnen volgen tot even voorbij de Horn, waar hij ons karteringsgebied verlaat (fig. 2). Het is een ongeveer 300 m brede waterloop, die
diep in de oude zeeklei is ingesneden; plaatselijk was op 10,5 m —N.A.P.
de vaste bodem nog niet bereikt2).
Zeer opvallend zijn de hoog opgeslibde oeverbanken in de binnenbochten van de scherpe meanders van het Oer-IJ (fig. 3). In het westen
2) Volgens een mededeling van de Heer Ir H. Smits van de Landbouwkundige Afdeling
van de N.O.-Polder directie.
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De loop van het Oer-IJ
The course of the Primeval IJ

reiken deze banken tot 1 à 1,5 m — N.A.P.; in het oosten zijn zij lager
(ca 2,5 m —N.A.P.). Overal bestaan zij uit zavel tot slibhoudend zand.
Achter de oeverbanken en op en achter de oeverwallen heeft het Oer-IJ
nog een zure klei afgezet, die wij als „brakwaterklei" zullen aanduiden
(fig. 3 en het profiel op bijlage 1). Deze rust in het algemeen op veen;
dicht achter de oeverbanken is de veenlaag dun of geheel afwezig. Verder
van het Oer-IJ af wordt deze steeds dikker (fig. 4).
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Afzettingen naast het Oer-IJ
Deposits along the Primeval IJ

De ligging van de oeverbanken toont aan, dat het Oer-IJ het karakter
had van een getijdegeul, komende uit nw richting. Daarnaast doen de
sterke meanders rivierinvloed vermoeden. Het is dan ook geenszins on
mogelijk, dat deze geul nabij Amsterdam verbinding heeft gehad met een
van de noordelijke takken van het Rijnsysteem en dus als een riviermond
heeft gefungeerd.
Binnen het door ons gekarteerde gebied is een stukje van een geul aan
te wijzen, waarlangs het Spaarne op het Oer-IJ zal hebben geloosd; het
voorkomen doet vermoeden, dat het hier een wat latere verbinding tussen
beide wateren betreft (vergel. fig. 2 en 3).
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Schematisch profiel door een oever van het Oer-IJ
Schematic profile through the bank of the Primeval IJ

Tengevolge van een optredende zeespiegeldaling, of door het dicht
geraken van de mond wegens het groeien van de schoorwal, kwamen
hier niet meer zulke hoge waterstanden voor. Zodoende raakten ook de
oeverbanken en de brakwaterklei eindelijk met veen overgroeid. Het
Oer-IJ zelf was een open veenwater geworden, dat opgevuld werd met
een humeus, baggerachtig materiaal, dat wij verder „veenslik" zullen
noemen.
2. DE INBRAAKPHASE (CASTRICUM II)

Wij laten de Inbraakphase aanvangen met de tweede doorbraak bij
Castricum (de Roo, 1949). Deze phase droeg een catastrophaal karakter,
wat blijkt uit het wegslaan van veel veen, waardoor a de jonge IJgeulen
en eilanden ontstonden, b de oeverbanken weer bloot kwamen en ge
deeltelijk werden afgeslepen.
De hoeveelheid water, die door het sterk kronkelende en reeds tamelijk
hoog opgevulde Oer-IJ stroomde, kon niet snel genoeg meer afgevoerd
worden. Aangedreven door de krachtige westelijke winden (Beekman,
1932a) kreeg het o.a. vanuit het Spaarne een grotere golfslag, waardoor
het veenland reeds bij de eerste bocht overstroomde. Hierdoor werden
nieuwe geulen gevormd en verschillende meanders afgesneden (fig. 5).
Door de afsnijding ontstond o.a. het veeneiland „Ruigoord", dat aaxi
de zuidkant tegen afslag werd beschermd door de bestaande oeverbank.
Verder ook de twee eilanden F en G van van Bemmelen (1886) en
„Hoeksnes" (zie fig. 5), zavelige oeverbanken, die door het gedeeltelijk
afslaan van het achterliggende veenland in het IJ kwamen te liggen. De
eilanden F en G bestaan uit een door golfslag in tweeën gedeelde
oeverbank.
Het IJ was nu eeni brede plas geworden met plaatselijk een veenbodem,
al of niet bedekt met meermolm (verslagen veen) en ook een meermolmlaag langs de oevers. Het Oer-IJ werd in het westen opgevuld met een
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ca 0,5—1 m dikke laag verspoeld duindoorbraakzand, dat vooral aan de
onderzijde vaak met meermolm of veenslik is vermengd. Vermoedelijk is
ook een weinig van dit zand afgezet op de blootgekomen en gedeeltelijk
afgeslepen drie westelijke oeverbanken.
Overigens ging de opvulling van het Oer-IJ en de jonge IJ-geulen met
veenslik door, zelfs nadat de plas, in een andere phase was komen te ver
keren. Evenzo de voortdurende afslag van de veenoevers.
Alvorens wij overgaan tot de behandeling van de volgende phase eerst
enkele woorden over de historie van dit gebied:
In de vroegste middeleeuwen geraakte de omgeving van het IJ alsmede
Ruigoord bewoond. Buitendijks van dit eiland vonden wij aardewerkscherven, die door Dr P. J. R. Modderman als afkomstig uit de 11e, 12e,
14e en 15e eeuw zijn gedetermineerd.
Wij zijn niet in de gelegenheid geweest een studie te maken van de
ontwikkeling van het dijkstelsel, maar hebben hierover wel enige literatuur
geraadpleegd (Beekman, 1917 en 1921; Fockema Andraea, 1934 en 1944;
't Hooft, 1923). Veel van de daaruit verkregen of afgeleide data zijn weer
gegeven op fig. 6 naast de dammen en dijken, waarop zij betrekking
hebben. Wanneer het IJ voor het eerst geheel bedijkt was, is niet zeker,
maar Beekman (1932) heeft op zijn kaart, weergevende de toestand van
zh 1300, het IJ als zodanig aangegeven. Het heeft echter tot 1806 geduurd,
voordat alle dijken tot de vloedvrije hoogte waren opgehoogd. Al het door
de voortgaande bedijking buitengeslagen land duiden wij verder als
„schiereilanden" aan.
3. DE ZUIDERZEEPHASE

Het IJ was een stille inham geworden van de tussen 1170—1395 ont-
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staiie Zuiderzee (v. Bemmelen, 1886), waardoor de verdere ontwikkeling
van dit gebied sterk gewijzigd werd.
De invloed van de Zuiderzee is tweeërlei:
a. de vorming van een nieuwe geul
b. aanvoer van zout- en slibrijk water.
a. Door de krachtige golfslag vanuit het oosten werd de Horn van het
noordelijke veenland losgeslagen. Zo ontstond een nieuwe geul, die tot
aan de drooglegging als het diepste vaarwater is blijven bestaan (v.
Bemmelen, 1886). Thans volgt het Noordzeekanaal deze voormalige
diepte over grote afstand.
b. Doordat de verbinding tussen Noordzee en Zuiderzee steeds groter
werd, kreeg deze laatste meer en meer het karakter van een binnenzee,
waardoor ook zout en slibrijk water het 1} binnendrong. Hierdoor zijn
er twee sterk van elkaar afwijkende kleien tot bezinking gekomen.
In de eerste plaats katteklei (Edelman, 1946) op de veeneilanden,
-schiereilanden en op de boven water uitstekende koppen van de oeverbanken. Op deze laatste is de klei dunner, humusarmer en lichter van
samenstelling dan boven de eerste twee. Hieruit valt af te leiden, dat boven
de oeverbanken een begroeiing niet goed mogelijk was en het water
woeliger. De oeverbanken zijn later weer onder water geraakt, in tegen
stelling met de eerste twee, die zodoende een dik, zeer kalkarm en zeer
zwaar kleidek kregen.
Voorts is in het gehele IJbekken een speciale onderwaterklei (IJ-klei)
tot bezinking gekomen, waarom dit gebied tot de zeebodemgronden (N)
wordt gerekend (Edelman, 1950 p. 154). Deze klei is zwaar, rijk aan kalk
en organische stoffen. Deze laatste zijn afkomstig uit de veenwateren, die
van ouds op het IJ geloosd hebben, zoals het Spaarne, de Zaan e.a. (zie
fig. 6).
In het algemeen wordt het IJ-kleidek van beneden naar boven humusarmer en kalkrijker, hetgeen de toenemende invloed van de Zuiderzee
illustreert.
Aangezien het slib uit het oosten kwam, is het begrijpelijk dat de af
zettingen daar lichter en in het westen zwaarder zijn; zij variëren van
ca 55—90 % <C 16 ft. Voorts vinden wij in het oosten vaak dunne zand
laagjes in de IJ-klei.
Thans, na het optreden van klink, is de dikte van het IJ-kleidek 40—
100 cm. De duur van afzetting was ± 500 jaar, zodat er in de gunstigste
gevallen (geul) gemiddeld 2 mm klei per jaar tot bezinking kwam.
Daaruit blijkt, dat de opslibbing zeer snel is gegaan, waarvoor wij drie
oorzaken kunnen aangeven en wel:
a. Het IJ was een stille uithoek van de Zuiderzee.
b. De wind- en vloedrichting waren tegengesteld, waardoor bij vloed de
grondstroom sterk en bij eb zwak was. Er werd dus bij vloed veel slib
aangevoerd, dat bij eb achter bleef (Beekman, 1932a).
c. Het contact tussen het basenrijke slib en de zure organische stoffen,
waardoor een snelle coagulatie optrad.
De in het voorgaande uiteengezette geologische ontwikkeling van het
IJ-gebied en de daardoor ontstane opbouw van het bodemprofiel komen
duidelijk tot uitdrukking in het profiel op Bijlage 1.
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III. DE DROOGLEGGING EN TEGENWOORDIGE TOESTAND
VAN DE IJPOLDERS
1. INLEIDING

Tussen de jaren 1870 en 1873 werd het IJ door een dam bij Schellingwoude van de Zuiderzeef afgesloten en door dit gebied werd daarna van
Amsterdam naar de Noordzee het Noordzeekanaal aangelegd.
Tegelijkertijd werden hieraan aansluitend verschillende zijkanalen ge
graven om de afwatering van de omliggende gebieden, die voorheen op
het IJ loosden, te verzekeren. De tussenliggende gedeelten van het IJ
werden daarna drooggelegd. Op deze wijze werd het IJ ingepolderd in
10 verschillende polders, die een gezamenlijk oppervlak van ongeveer
6000 ha hebben.
Aan de zuidkant van het Noordzeekanaal komen van west naar oost
de volgende polders voor (zie oriëntatiekaart t.o. pag 1).
1. Noord-Spaarndammerpolder
2. Zuid-Spaarndammerpolder
3. Houtrakpolder
4. Groote IJpolder
5. Amsterdammerpolder
en ten noorden van het Noordzeekanaal, eveneens van west naar oost:
6. Wijkermeerpolder
7. Nauernaschepolder
8. Westzanerpolder
9. Zaandammerpolder
10. Noorderpolder
Van deze 10 polders zijn de Amsterdammer- en de Noorderpolder door
de uitbreiding van Amsterdam als industrie- en haventerrein en als volks
tuinen in gebruik, eveneens is dit het geval met een gedeelte van de Groote
IJpolder, waar naast haven- ook sportterreinen liggen, welke dan ook
buiten ons onderzoek zijn gebleven.
De Wijkermeerpolder is reeds in het kader van een andere kartering
door Ir de Roo opgenomen.
De overige 7 polders zijn door ons grotendeels gekarteerd en wel van de
Oppervlakte
ha3)

Polder
Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder
waarin het veeneiland Buitenhuizen
Houtrakpolder
waarin het veeneiland Ruigoord
Groote IJpolder
waarin het veeneiland de Horn
en schiereilanden:
De Heining
,
Spieringhorner Buitenpolder
Overbrakerbuitenpolder
Vereenigde Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammer polders
Totaal gekarteerd ca
3)

8

.

.

.

488
92
1208
67
1707
80
16
22
41
519
4240

Cijfers ontleend aan het Jaarboekje voor de Provincie Noordholland. 1950.

Al deze polders zijn enerzijds door het Noordzeekanaal, anderzijds door
de ÏJdijken of door buitenpolders ( Inlaagpolder en Velzerbroek) be
grensd. Zij zijn van elkander gescheiden door de zijkanalen; de grens
tussen de Amsterdammer- en de Groote IJpolder wordt echter gevormd
door de spoordijk van de lijn Amsterdam—Zaandam (zie oriëntatiekaart
t.o. pag 1).
2. HET RELIËF EN DE KLINK

De twee westelijkste polders (Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder)
liggen iets hoger dan de overige. Dit komt reeds in de hoogte van het
polderpeil tot uiting. De zomerpeilen bedragen voor4):
De Spaarndammerpolders
De Vereenigde Nauernasche-, Westzaneren Zaandammerpolders
De Houtrakpolder
De Groote IJpolder

3,42 m — N.A.P.
3,60 m — N.A.P.
3,85 m — N.A.P.
3,80 m — N.A.P.

Gemiddeld ligt het oppervlak van de IJpolders 2,5—3 m onder N.A.P.;
het loopt tegen de randen geleidelijk hoger op. De veeneilanden en -schier
eilanden zijn veel hoger, b.v.
Ruigoord
Buitenhuizen
Spieringhorner buitenpolder

ca 1,— m — N.A.P.
ca 0,50 m — N.A.P.
ca 0,10 m — N.A.P.

Op deze plaatsen vinden we thans een dik, kalkloos, zeer zwaar kleidek en
daaronder katteklei. Volgens Beekman (1932a) kan een dergelijke af
zetting alleen plaats vinden op een hoogte van minimaal 25 cm boven de
gemiddelde vloedstand. Daaruit blijkt duidelijk, dat b.v. Ruigoord sedert
de drooglegging ten minste 1,25 m is geklonken.
Van Bemmelen (1873—1876) geeft aan, dat hij op de Horn 1 m klei
gevonden heeft, terwijl wij thans ongeveer 80 cm vinden. Deze kalkloze
klei vertoont dus een klink van ca 20 %. Derhalve is de sterke klink van
de veeneilandengronden hoofdzakelijk aan de veenondergrond toe te
schrijven. Verder komen in de IJpolders nog verschillende ruggen (oeverbanken) en laagten (geulen) voor (zie profiel op bijlage 1), die er direct
na de drooglegging waarschijnlijk niet geweest zijn, omdat zij op de kaart
van van Bemmelen (1886) niet tot uiting komen. Zo geeft hij b.v. op de
oeverbank ten zuiden van Ruigoord een maaiveldshoogte van 1 m
— N.A.P. aan. Dit maaiveld ligt thans ca 2 m — N.A.P. 5), Boven op de
oeverbank vinden we een IJ-kleidek van 50 à 70 cm dikte. Aangezien de
oeverbank bestaat uit lichte zavel tot slibhoudend zand, moet de hoogte
vermindering van ca 1 m toegeschreven worden aan klink van het
IJ-kleidek (ca 7 0 % ) .
Eveneens geeft van Bemmelen voor de naast liggende Oer-IJgeul een
hoogteligging van 1 à 1,4 m — N.A.P., welke thans 3—3,25 m 5) — N.A.P.
bedraagt. Daaruit blijkt duidelijk, dat de klink in de geulen veel sterker
4)

Cijfers ontleend aan het Jaarboekje voor de Provincie Noordholland, 1950.
Naar de waterpassingen van Ir H. Smits, landbouwkundige afdeling van de N.O.
Polderdirectie.
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(ca 2 m)1 is. Het verschijnsel is echter goed te verklaren, daar deze geu]
geheel is opgevuld met veenslik.
Deze verhoudingen zijn ook op andere plaatsen na te gaan; zij kunnen
dus voor de gehele oppervlakte van de IJpolders typerend worden ge
noemd. Daarbij moet echter vermeld worden, dat de westelijke oeverbanken nabij Velserbroek, Buitenhuizen en de Inlaagpolder aanzienlijk
hoger (1—1,5 m — N.A.P.) liggen dan de oostelijke (ca 2 m — N.A.P.).
3. PERCELERING, ONTWATERING EN DAARMEDE SAMENHANGENDE
VRAAGSTUKKEN

Zoals op de oriëntatiekaart (t.o. pag. 1) duidelijk te zien is, heeft men
in de IJpolders voor de afwatering evenwijdige tochten gegraven op een
onderlinge afstand van 800 à 1000 m. Daar midden tussen in zijn de wegen
aangelegd, waarlangs de boerderijen staan. Aan beide zijden van de weg
ligt een sloot, terwijl ook loodrecht op de wegen en tochten sloten ge
graven zijn, op een onderlinge afstand van 150 m. Deze kavelsloten zijn
tevens de perceelsgrenzen en hebben een diepte van ca 1—1,5 m. De
kavels, die dus een oppervlakte van ca 6—7,5 ha hebben, worden in twee
delen gesplitst door een sloot in het midden van het perceel gelegen, even
wijdig aan kavelsloten, de z.g. heinsloot.
De Houtrak- en Groote IJpolder hebben ieder een gemaal, de Vereenigde
Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammerpolders worden echter door
één gemaal drooggehouden, al bestaan er tevens nog een paar hulpgemaaltjes, die alleen met extra veel regenval gebruikt worden. De Noord
en Zuidspaarndammerpolders worden evenzo bemalen (zie oriëntatiekaart
t.o. pag. 1). Deze polders hebben een eigen polderpeil (zie III, 2).
Bij de constructie van dit afwateringssysteem heeft men met de opbouw
van de bodem en de te verwachten klink in het geheel geen rekening
gehouden. Vaak lopen de tochten door de thans hooggelegen oeverbanken.
Om echter een uniform polderpeil te kunnen handhaven, moesten de
tochten hier steeds verder worden uitgediept, dan in de overige gedeelten
van de polders, omdat de oeverbanken door de geringere klink steeds
hoger kwamen te liggen.
Het is moeilijk om de sloten zo diep door de oeverbanken te graven,
dat de omliggende lage gronden nog diep genoeg kunnen ontwateren. Men
kan trachten het: water naar een andere tocht te leiden, maar de grotere
afstand vormt een bezwaar. Verder is door het diep ontwateren van de
oeverbanken de gevoeligheid voor droogte aanzienlijk toegenomen. Zeer
ernstig is dit in het zw van de Houtrakpolder, waar de ondergrond uit
grofzand bestaat, waardoor de verdroging hier regel geworden is. Wan
neer de tochten niet door de huidige ruggen gegraven waren, zouden deze
beide nadelen niet opgetreden zijn.
Overigens kan de waterbeheersing in de IJpolders goed genoemd
worden. Het IJ-kleidek heeft, ondanks zijn zwaarte, een goede doorlatendheid ten gevolge van de hoge kalk- en humusgehalten. Bovendien zijn er
ten gevolge van bodemverschillen en de ontwatering zeer grote volume
veranderingen opgetreden, waardoor druk- en spanningsverschillen ont
stonden. Dit heeft in de huidige bodem in verticale richting de reeds ver
melde klink en in horizontale richting een sterke scheurvorming veroor-
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zaakt (Puchner, 1926). Door deze scheuren heeft het IJ-kleidek een goede
natuurlijke drainage.
Wegens de goede ontwatering zijn reeds vele heinsloten gedicht, wat
naar onze mening zeer juist is. Thans overweegt men ook een deel van
de kavelsloten te dichten, wat soms goed mogelijk is. Het lijkt ons echter
nodig om dan hierlangs een paar drainreeksen te leggen, wil men ver
zekerd zijn, dat het water voldoende snel naar de tochten wordt afge
voerd.
Wanneer er in het IJ-kleidek zandlagen voorkomen, wordt de water
beweging bemoeilijkt. De scheuren worden door zandlagen onderbroken
en het door de scheuren snel wegzakkende water wordt daardoor tegen
gehouden. Deze ongunstige invloed wordt groter, wanneer in het profiel
meerdere zandlagen voorkomen en snel op elkaar volgen, of de zandlagen
dik zijn. In zulke gevallen wordt niet alleen de ontwatering, maar ook de
wateropstijging gestoord. Op gronden waar deze ongunstige invloeden
van de zandlagen optreden, is een extra dwars-drainage nodig. De diepte
van de drainage en de afstand van de drainreeksen wordt daarbij bepaald
/door de diepte en de dikte) van de zandlagen. De bodemkaart kan waarde
volle aanwijzingen geven bij het vaststellen van de gebieden, waar de
kavelsloten gedicht kunnen worden en anderzijds ook waar een dwarsdrainage gewenst of noodzakelijk is.
IV. DE BODEM VAN DE IJPOLDERS
1. KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Met uitzondering van de veeneilanden en -schiereilanden, die tezamen
ongeveer 8 % van de polderoppervlakte beslaan, bestaat de bovengrond
van alle IJpolders uit een zware klei, die in het algemeen de volgende
eigenschappen heeft:
a. De bovenste laag (0—ca 40 cm) van de profielen is donkergrijs ge
kleurd en heeft een gehalte aan afslibbare delen van 65—75 %. De
verhouding tussen lutum (< 2 /j.) en sloef (2—16 fi) van de afslibbare
delen bedraagt ongeveer 2:1. Dus isi het lutumgehalte vrij hoog. Deze
laag is voorts tamelijk kalk- en humusrijk (4—6 %) en er komen plaat
selijk zeer veel schelpjes in voor.
b. Onder deze bovenste laag wordt het kleidek enigszins roestig, waar
schijnlijk tengevolge van de eertijds hogere grondwaterstand, die lang
zamerhand verlaagd is. Dieper in het profiel wordt de kleur weer
donkerder wegens het toenemen van het humusgehalte. Het percentage
kalk neemt met de diepte daarentegen duidelijk af.
c. Het gehele kleidek heeft wegens de gunstige samenstelling een goede
structuur; bovendien is de grond sterk gescheurd. Deze scheuren en
spleten hebben een blijvend karakter, aangezien wij ze ook tijdens de
natte perioden konden waarnemen. Daardoor heeft dit kleidek een
goede natuurlijke drainage en doorlatendheid, terwijl het waterhoudend
vermogen en de adsorptiecapaeiteit eveneens zeer gunstig zijn. Derhalve
vormt deze grond een uitstekend milieu voor micro-organismen.
Wegens hun geringe ouderdom is ook de natuurlijke vruchtbaarheid van
deze gronden tamelijk hoog. Volgens de analyses van het Bedrijf slabora
torium te Groningen (praktijkmonsters van de Rijkslandbouwvoorlichtings-
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dienst) en te Oosterbeek (door ons genomen monsters) varieert het kali
gehalte van de bouwvoor tussen 0,025 % en 0,030 % en het P-citroen getal
tussen 40 en 80.
Uit deze korte beschrijving blijkt duidelijk, dat deze klei alle eigen
schappen bezit, die voor een goede ontwikkeing van de gewassen nodig
zijn. Aangezien deze klei zeer typerend is voor de IJpolders, hebben wij
de term I]-klei hiervoor ingevoerd. Wanneer in het vervolg over IJ-klei
gesproken wordt, wordt bovenstaande klei bedoeld.
De IJ-klei kan onderling nog weer verschillen en in de diverse IJpolders
kunnen de volgende afwijkingen optreden:
1. De IJ-klei wordt van oost naar west aanzienlijk zwaarder. Het gehalte
aan afslibbare delen loopt daardoor uiteen van 55—90 °/o. De overgang
geschiedt echter zeer geleidelijk.
2. In het IJ-kleidek kunnen zandlagen van verschillende dikte en granulaire
samenstelling voorkomen. Omdat de klei overal zwaar is, heeft een on
derscheiding naar de zwaarte van de IJ-klei weinig zin. Belangrijk is
echter het aanwezig zijn van de zandlagen, waardoor de goede eigen
schappen van het IJ-kleidek nadelig worden beïnvloed. Speciaal de
waterbeweging wordt er ernstig door gestoord.
3. Het IJ-kleidek is niet overal even dik, maar loopt uiteen van ± 35—
110 cm.
4. Aan de randen is slechts een zeeri dun IJ-kleidek afgezet, aangezien het
veen hier later en daardoor niet zo diep is weggeslagen. Op het veen
is nog een laag meermolm ontstaan en de IJ-klei is hiermede door grond
bewerking vermengd. Op deze plaatsen heeft de IJ-klei een zeer hoog
humus- en een laag kalkgehalte.
Naast deze afwijkingen van de bovenlaag hebben de IJpolders zeer
grote verschillen in de ondergrond. Deze kan uit de volgende sedimenten
bestaan:
1. veen, 2. meermolm, 3. veenslik, 4. katteklei, 5. brakwaterklei, 6. lichte
zavel, 7. grofzand.
Om de eigenschappen van deze afzettingen te verduidelijken geven wij
hieronder op tabel 1 enige resultaten van de analyses weer. Een uit
voeriger behandeling geschiedt bij bespreking van de afzonderlijke bodem
reeksen.
2. INDELINGSCRITERIA VAN DE IJPOLDERGRONDEN

In het jaar 1949 hebben wij aan del hand van opbrengstbepalingen, die
in het vervolg van deze studie behandeld zullen worden, vastgesteld, dat
de suikerbietenopbrengsten in de IJpolders variëren tussen 35 en 61 t/ha.
Bij deze schommelingen in de opbrengst spelen de bovengenoemde af
wijkingen in het IJ-kleidek weliswaar een rol, maar zij kunnen in geen geval
dienen als enige basis voor de indeling, omdat de bovengrond hier in het
algemeen tamelijk gelijkmatig is. De ondergrond wisselt daarentegen zeer
sterk, hetgeen een grote invloed op de opbrengsten heeft, vooral bij een
diepwortelend gewas zoals de suikerbiet.
Naar het ontstaan van het kleidek als afzetting onder zeewater
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worden de gronden van de IJpolders als Zeebodemgronden, N aangeduid
(Edelman, 1950).
Op grond van de voorgaande beschouwingen blijkt wel duidelijk, dat de
indeling van deze gronden hoofdzakelijk op de verschillen van de onder
grond moet berusten, waarbij ook met de afwijkingen van de bovengrond
rekening gehouden moet worden. De IJpoldergronden kunnen op deze wijze
het beste in vijf groepen ingedeeld worden.
A.
B.
C.
D.
E.

Veeneilandgronden, Ne
Randgronden, Nr
IJ-kleigronden overgaand in veenslik, Ns
IJ-kleigronden op oeverbanken, Nz
IJ-kleigronden op duindoorbraakzand, Nd

Deze bodemgroepen zijn bodemeenheden, die zich niet alleen door hun
genese en morphologische profielbouw onderscheiden, maar zij hebben ook
een specifieke landbouwkundige waarde. Daardoor kunnen zij als bodemkundige reeksen worden aangeduid (Edelman, 1950).
A.

De veeneilandgronden, Ne

Deze bodemreeks omvat alle veeneilanden en -schiereilanden, die af
gedekt zijn met een zeer kalkarme tot kalkloze, zeer zware klei. Onderling
kunnen in deze gronden nog wel enige verschillen optreden, welke van
te weinig landbouwkundig en geologisch belang zijn om ze verder te onder
scheiden.
B.

De Randgronden, Nr

In deze bodemreeks zijn gronden samengevat, die alleen naar hun plaat
selijk voorkomen overeenstemmen. Wegens het optreden van belangrijke
verschillen is een verdere onderverdeling noodzakelijk.
a. Rond de veeneilanden en langs de dijken, waar het veen slechts ondiep
is weggeslagen, waarna weer veen in de vorm van meermolm werd
afgezet, kwam slechts een dunne laag IJ-klei tot bezinking. Deze werd
later door grondbewerking sterk met, de onderliggende meermolm ver
mengd. Daardoor is een, voor de IJpolders zeer bijzondere bouwvoor
ontstaan, die zeer humeus en vaak kalkarm is.
b. Iets verder van de eilanden en randen verwijderd, waar het IJ-kleidek
dikker wordt, bestaat de bouwvoor uit normale IJ-klei. De onderste
laag ervan heeft echter een zuur karakter gekregen door de sterke
invloed van de onderliggende meermolm.
c. De achter de oeverbanken en oeverwallen gevormde brakwaterklei is
eveneens met een normaal IJ-kleidek overdekt. Deze gronden sluiten
vaak aan bij de beide bovengenoemde subreeksen of bij de randen van
de IJpolders.
C.

IJ-kleigronden overgaand in veenslik, Ns

Een groot deel van het IJ-bekken, waar het veen grotendeels of geheel
was weggeslagen, werd eerst met veenslik en daarna met IJ-klei over
dekt; het IJ-kleidek gaat dus naar onderen geleidelijk in veenslik over.
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Deze gronden beslaan thans het grootste oppervlak van de polders en
hebben in hun profielen zeer grote verschillen, die zowel geologisch als
landbouwkundig van groot belang zijn. Naar deze verschillen zijn de
gronden van deze bodemreeks in 5 subreeksen onderverdeeld.
a. De geulen van het Oer-IJ en jongere waterlopen zijn allereerst met
veenslik opgevuld. Zij hebben thans het dikste IJ-kleidek.
b. Op de plaatsen, waar het veen slechts gedeeltelijk was weggeslagen,
ligt het veenslik op veen en is minder dik dan onder a. Ook de dikte
van het IJ-kleidek is hier geringer en wisselt sterk.
Deze twee subreeksen omvatten dus de gronden, waar de afzetting van
IJ-klei en veenslik ongestoord verlopen is.
Het normale verloop van deze afzettingen is echter gestoord in het wes
ten door de duindoorbraak en in het oosten door de Zuiderzee. Daardoor
komen hier zowel in de IJ-klei als in het veenslik zandige lagen voor. Naar
de dikte en de aard van de zandlagen in het profiel zijn deze gronden als
volgt onderverdeeld:
c. IJ-klei overgaand in veenslik met dunne fijnzandige laagjes.
d. IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zandlagen.
e. IJ-klei overgaand in veenslik met een grofzandige laag van 10—40 cm
dikte.
Ook binnen deze subreeksen kunnen nog belangrijke verschillen voor
komen. De meest essentiële eigenschappen van deze gronden zijn echter
op deze wijze aangegeven.
D.

IJ-kleigronden op

oeverbanken, Nz

Deze bodemreeks wordt gekenmerkt door een ondergrond, die geheel
uit lichte zavel tot slibhoudend zand bestaat. Een verdere onderverdeling
is echter noodzakelijk in verband met het feit, dat de reeks twee groepen
omvat, die wat hun profielbouw betreft, aanzienlijk verschillen:
a. Het IJ-kleidek rust direct op kalkrijke lichte zavel.
b. Tussen het IJ-kleidek en de kalkrijke zavel komt een horizont van katteklei of zure zavel voor.
E.

IJ-kleigronden op duindoorbraakzand, Nd

In principe hebben de meeste van deze gronden ongeveer dezelfde ken
merkende eigenschappen als bij de zeer zandig ontwikkelde IJ-kleigronden
overgaand in veenslik het geval is. Maar de zandlaag is hier dikker en
bovendien is het zand grover. Deze gronden worden dus door een grof
zandige ondergrond gekenmerkt.
Hierbij doen zich nog twee duidelijke verschillen voor:
a. De ondergrond bestaat uit zuiver grof zand. Dit kan een dikke laag
zijn, maar ook de gehele ondergrond kan uit grof materiaal bestaan.
b. Het grove zand is gemengd met veenslik en zavel. Deze vorm komt
het meeste voor.
Een bijzonderheid, die voor deze gronden erg belangrijk is, bestaat
hierin, dat zij alleen in het westen van het IJ-gebied voorkomen en daar
door een zwaarder IJ-kleidek hebben.
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Ten slotte geven wij ter verduidelijking van de voorgaande beschou
wingen een dwarsprofiel (bijlage 1) door de Houtrak- en de Groote IJpolder. Het profiel is opgenomen aan de hand van 16 boringen van 3,20 m
en een groot aantal boringen van 1,20 m. Zeer duidelijk is hierop te zien:
a. Het reliëf
b. De geologische opbouw van de bodem
c. De indelingscriteria van de bodemreeksen en -subreeksen. (De indeling
van de bodem berust op de profielbouw van de bovenste 1,20 m).
3. LEGENDA VAN DE BODEMKAART

N

Z e eb o d em g r o n d e n

Ne

veeneilandgronden
kalkarme tot kalkloze, roestige, zeer zware klei (dikte 75—120
cm) op veen

Nr

randgronden

Nrl
Nr2
Nr3
Ns

sterk humeuze, dunne IJ-klei (dikte ± 35 cm) op meermolm op
veen
IJ-klei (dikte 35—50 cm) op zure, humeuze klei, op meermolm
op veen
IJ-klei (dikte 35—80 cm) op brakwaterklei op veen

I]-kleigronden overgaand in veenslik

Nsl
Ns2
Ns3
Ns4
Ns5

IJ-klei (dikte 90—110 cm) overgaand in veenslik
IJ-klei (dikte 40—90 cm) op meermolm en/of op veen
IJ-klei overgaand in veenslik met dunne fijnzandige laagjes, be
ginnend tussen 40 en 90 cm
IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zandlagen, beginnend
tussen 40 en 70 cm
IJ-klei overgaand in veenslik met een 10—40 cm dikke grofzandige laag, beginnend tussen 35 en 50 cm

Nz IJ-kleigronden op oeverbanken
Nzl
Nz2
Nd

IJ-klei (dikte 40—90 cm) op kalkrijke, lichte zavel
IJ-klei (dikte 40—80 cm) met een laag katteklei en/of zure zavel
op kalkrijke lichte zavel

IJ-kleigronden op duindoorbraakzand

Ndl
Nd2

IJ-klei (dikte 30—80 cm) op kalkrijk grof zand
IJ-klei (dikte 40—90 cm) op met veenslik en zavel gemengd grof
zand

Hieruit blijkt zeer duidelijk, dat de dikte van het ongestoorde IJ-kleidek
(zonder zandlagen) binnen iedere subreeks zeer grote schommelingen kan
vertonen, die zonder twijfel aanzienlijke kwaliteitsverschillen kunnen ver
oorzaken. Dit komt duidelijk tot uiting bij het door ons uitgevoerde opbrengstonderzoek van de suikerbieten.
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De dikte van het ongestoorde IJ-kleidek is op de bodemkaart aange
geven met de volgende begrenzingen:
dikte 30—50
50—70
70—90
> 90

cm
cm
cm
cm

V. BESCHRIJVING VAN DE BODEMREEKSEN
1. VEENEILANDGRONDEN, Ne

Dit zijn kleigronden, die gelijk met de IJ-klei afgezet zijn, echter op het
gespaard gebleven veenland (eilanden, schiereilanden of smalle stroken
langs de dijken).
Alhoewel deze gronden na de drooglegging van het IJ sterk geklonken
zijn, liggen zij thans nog 1,5—2 m hoger dan de gemiddelde polderopper
vlakte; zij beslaan ongeveer 8 % van het gekarteerde gebied.
De klei onderscheidt zich van de IJ-klei, doordat ze veel zwaarder (ca
90 % < 16,a), maar vooral zeer kalkarm tot kalkloos en humusarm is.
Dit is een gevolg van de sedimentatie boven de gemiddelde vloedstand,
terwijl de IJ-klei een onderwaterafzetting is. De dikte van deze klei va
rieert tussen 50 en 120i cm.
De opbouw van deze gronden is ongeveer als volgt:
De bouwvoor is blauwachtig grijs (metaalgrijs) van kleur en kan roestverschijnselen vertonen. Deze kleur wordt naar onderen lichter grijs en
de roest neemt toe, vaak vergezeld van gele katteklei vlekken. Op de over
gang naar het veen wordt de kleur bruiner, tengevolge van het hoger
humusgehalte, terwijl de katteklei nog sterker ontwikkeld is. Deze laag
is ontstaan door de overstroming van het veenland met brak- tot zout
water, waardoor aan de plantengroei een einde kwam en slib werd aan
gevoerd.
Door het nagenoeg ontbreken van kalk en humus is de grijze zware klei
op de veeneilanden erg taai, compact en in natte toestand kleverig en
ondoorlatend. 's Zomers treden er echter droogtescheuren op, waardoor
scherp gerande, prismatische blokken ontstaan (fig. 7). 's Winters zwel
len al deze scheuren weer dicht, zodat juist in de tijd, dat het nodig is,
geen water afgevoerd kan worden. De natuurlijke vruchtbaarheid van deze
gronden is ook beduidend lager dan die van de IJ-klei. Vóór de droog
legging van het IJ lagen deze gronden boven water en waren in gebruik
als grasland. Dit is nog steeds het geval op die plaatsen waar de water
stand vrijwel onveranderd is gebleven, b.v. in de Inlaagpolder en het Velzerbroek (buiten de IJdijken).
De door ons gekarteerde veeneilandgronden liggen echter allen tussen
de IJdijken en hebben na de drooglegging van dit gebied een veel lagere
waterstand gekregen, waardoor hun geschiktheid voor grasland aanzienlijk
is afgenomen. Daarbij komt nog, dat de bedrijven in de IJpolders vrijwel
uitsluitend akkerbouwbedrijven zijn, waardoor ook deze gronden als bouw
land in gebruik zijn.
Door de bovengenoemde slechte eigenschappen zijn deze gronden als
de slechtste van de IJpolders te beschouwen. Men tracht ze steeds door
een sterke bekalking te verbeteren, waardoor de structuur van de bouw-
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voor in de loop der jaren er1 op vooruit gegaan is en thans vaak redelijk
goede opbrengsten verkregen kunnen worden. Maar voordat men dit
bereikt had, waren, zoals ons werd medegedeeld, door de grote kosten
en het vaak uitblijven van het verwachte resultaat, verschillende boeren
geruïneerd. Ondanks dit alles blijft aan deze gronden nog steeds een groot
oogstrisico verbonden. Verder zijn ze koud, laat droog in het voorjaar
en zeer moeilijk te bewerken.
Tussen de diverse veeneilandgronden kunnen nog belangrijke ver
schillen voorkomen. Zo voldoen deze gronden b.v. op Ruigoord aan de
bovengenoemde beschrijving. Op de Heining en in de Zaandammerpolder
echter komt de katteklei zeer hoog in het profiel voor (soms zelfs in de
bouwvoor), waardoor zij veel ongunstiger zijn. Daarentegen bevatten deze
gronden in de Overbraker- en in de Spieringhornerbuitenpolder als ook
op Buitenhuizen een weinig kalk; tevens is het kleidek daar iets dunner
(50—75 cm), waardoor de gronden van betere kwaliteit zijn.
2. RANDGRONDEN, Nr

De gronden van deze bodemreeks vormen geologisch gezien niet een
geheel. De subreeksen Nrl en Nr2 zijn ontstaan aan de randen van het
huidige veenland en de subreeks Nr3 aan de randen van het Oer-IJ. Om
deze reden zijn zij samengevat onder de naam „Randgronden".
A. S t e r k humeuze, d u n n e IJ-klei (dikte ca 35 cm) o p
meermolm op veen, Nrl
Deze gronden zijn landschappelijk onafscheidelijk verbonden aan het
veenland en komen dus langs de eilanden, schiereilanden en huidige dijken
voor.
Het 1} heeft zich steeds door de afslag van de veenoevers vergroot. Het
verslagen veen kwam op korte afstand tot bezinking („Meermolm"). Door
de voortdurende afslag van de veenoevers werd het IJbekken steeds verder
opgevuld. Daardoor kwam op de randen weinig of geen IJ-klei tot
bezinking.
Bij de in cultuurname werd dit dunne IJ-kleidek door ploegen met de
onderliggende meermolm vermengd; daardoor ontstond de huidige bouw
voor. Op die plaatsen, waar nog bijna geen IJ-klei afgezet was, kan ook
kalkrijke grond uit de gegraven tochten opgebracht zijn. Wegens hun
zwarte bouwvoor vallen deze gronden thans onmiddellijk in het land
schap op.
Een aparte wijze van ontstaan komt ten westen van Ruigoord voor.
Hier rust een dun IJ-kleidek op de sterk humeuze bovenlaag van de brakwaterklei. Door inploegen is ook hier de bouwvoor humeus geworden.
De randgronden hebben een zeer eenvoudige profielbouw. De boven
grond is zeer dun (ca 35 cm), sterk humeus en als regel zeer kalkarm. De
dikte van de daaronder liggende meermolmlaag wisselt tussen 5 en 30 cm.
Met onze boringen (1,20 m) kwamen wij slechts in enkele gevallen door
het veenpakket heen. Daar deze gronden als smalle strookjes voorkomen,
die meestal dwars op de percelen liggen, kunnen zijn niet apart bewerkt
worden. Hierdoor vormen zij het slechtste gedeelte van de percelen, wat
te zien is aan een slechtere stand van de hakvruchten, het legeren van de
granen en veel onkruid. Door de klink van het veen is de ligging van het
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Fig. 7
Profie! van een veeneilandgrond (orientatiekaart t.o. pag. 1; plaats No. 4)
Profile of a peat-island soil (locationmap opp. pag. 1, No. 4).

0— 20 cm

Bouwvoor; structuur door bekalking iets verbeterd

20—• 70 cm

kalkloze, roestige zeer zware klei

70—110 cm

kalkloze, zeer roestige, zeer zware klei

110—125 cm
>125 cm

zeer humeuze katteklei
veen

Let op de grote scheuren en de prismastructuur.
Notice the big cracks and the prismatic structure.

Fig. 8
De humeuze en zure oude begroeiïngslaag op de brakwaterklei in de profielen van
Nr3 gronden (oriëntatiekaart t.o. pag. 1; plaats No. 5).
Humous, acid old vegetation layer overlying the brackish-water clay in the profiles
of Nr3 soils (locationmap opp. pag. 1, No. 5).

maaiveld hier iets lager; hierdoor en door de verre afstand naar de tochten
is de ontwatering niet erg gemakkelijk. Waar de percelering grotendeels
samenvalt met de bodemverschillen en men dus een iets grotere opper
vlakte randgronden bijeen heeft, worden deze gronden als grasland of
tuinland gebruikt, waarvoor zij veel beter geschikt zijn.
B . I J - k1e i ( d i k t e 3 5 — 5 0 c m ) o p z u r e , h u m e u z e k l e i o p
meermolm op veen, Nr2
Deze gronden liggen naast de subreeks Nrl aan hun IJzijde en vormen
hiervan een lagere, oudere flank. Zij onderscheiden zich van de vorige
subreeks hoofdzakelijk door hun dikkere IJ-kleidek, waardoor de bouwvoor
niet meer humeus is. Door deze beide verschillen zijn deze gronden van
een veel betere kwaliteit. De dikte van het IJ-kleidek is meestal slechts
35—50 cm, waarin soms enkele meermolmlaagjes kunnen voorkomen.
Onder dit IJ-kleidek ligt een 20—30 cm dikke, zure, bruin humeuze klei,
die vaker enkele meermolmlaagjes bevat. Deze klei kan hier en daar een
paar kattekleivlekken vertonen. Daardoor is deze laag voor de normale
wortelontwikkeling ongunstig, ook al heeft de klei een rul karakter. De
wortels groeien over de kluiten, doch dringen er zeer moeilijk in door.
Deze laag is op dezelfde wijze ontstaan als de bovengrond van de Nrl
subreeks, maar zij is ouder. De mogelijkheid bestaat dus, dat de Nrl
gronden eveneens humeus en kalkarm zouden zijn afgezet.
Onder deze zure klei ligt steeds een 10—20 cm dikke meermolmlaag,
die onmiddellijk op het veen rust. Dit laatste begint op een diepte tussen
70 en 100 cm. De meermolmlaagjes, die in deze profielen aanwezig zijn,
kunnen storend werken op de normale waterbeweging.
C.

IJ-klei (dikte
veen, Nr3

35—80

cm)

op

brakwaterklei

op

Deze gronden komen als aaneengesloten complexen voor, groter dan
de eerste twee subreeksen van de randgronden. Daardoor zijn zij in de
IJpolders van meer belang. Zij hebben een normaal IJ-kleidek van 35—80
cm dikte. In het gunstige bietenjaar 1949 hebben wij echter op deze gronden
bijna de slechtste opbrengsten van de gehele IJpolders geconstateerd, het
geen zijn oorzaak vindt in de ongunstige eigenschappen van de onderlig
gende brakwaterklei. Tussen deze beide kleiafzettingen vinden wij her
haaldelijk een zeer sterk humeuze, zure, gelaagde, harde, 5—15 cm dikke
kleilaag, die van de IJ-klei scherp gescheiden is. Daar deze laag naar
onderen geleidelijk overgaat in brakwaterklei, maakt het de indruk een
begroeiïngslaag te zijn, die plotseling verdronken is. Dit moet, gezien de
scherpe overgang, gebeurd zijn door het water, dat de IJ-klei aanvoerde.
Langs de tochten en sloten is deze laag thans nog duidelijk te volgen (zie
fig. 8). Omdat deze laag zeer zuur (pH ±4) en dicht is, heeft zij in het
algemeen op de wortelontwikkeling een zeer ongunstige invloed. Hoe
dunner het IJ-kleidek is en deze laag dus hoger in het profiel voorkomt,
hoe meer de storende werking naar voren treedt. In zulke gevallen is deze
laag voor de jonge wortels ondoordringbaar en moet dus gebroken worden.
De onderliggende brakwaterklei is gevormd in de Oer-IJ phase op en
achter de oeverbanken en oeverwallen.
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De brakwaterklei is tegen het veenland dunner en humeuzer dan langs
het Oer-IJ, doch overal boorden wij het veen aan. De opbouw loopt op
de verschillende plaatsen en zelfs in één complex zeer uiteen, zodat het
niet mogelijk is de afzetting precies te beschrijven. Zeker is, dat zij zeer
zuur (pH 3—5) is, waardoor de wortelontwikkeling zeer ongunstig wordt
beïnvloed. Daarnaast is zij ook tamelijk arm aan kali en fosfor (zie fig. 9
en tab. 1).
Volgens deze waarnemingen kunnen wij de brakwaterklei ongeveer als
volgt beschrijven:
a. grijs met katteklei
b. grijsblauw en slap
c. grijsblauw en taai, waarin duidelijk rietresten en zwarte strepen (volgens
v. Bemmelen pyriet)
d. roestbruin, sterk humeus, rul en vaak met katteklei.
In de eerste drie gevallen is de brakwaterklei slecht doorlatend, behalve
wanneer er scheuren in voorkomen. De laatste vorm is echter goed door
latend, maar kan in extreme gevallen droogteschade veroorzaken.
De scherp gerande kluiten van de brakwaterklei zijn voor de wortels
zeer moeilijk doordringbaar, wat te zien is aan het dichte net van worteltjes
om de kluiten heen.
Verder komen in zulke gronden smalle, iets hoger liggende ruggetjes
voor, welke onder het IJ-kleidek (± 40 cm) geheel uit grijze katteklei
bestaan; het zijn vermoedelijk oude kreekjes.
Om de opbouw en de eigenschappen van deze gronden duidelijker te
maken, geven wij hierbij de resultaten weer van één onzer profielstudies
(fig. 9). Deze kuil is gegraven in een door ons uitgezocht bietenperceel,
waar echter de groei en stand van de bieten zo slecht waren, dat wij deze
niet in ons opbrengstonderzoek konden betrekken.
Ondanks het feit, dat de Nr2 en 3 gronden een normaal IJ-kleidek
hebben, valt in het veld de slechtere stand van de cultuurgewassen meteen
op. Bovendien hebben wij bij ons bietenonderzoek vastgesteld, dat de op
brengsten van deze gronden ver beneden die van de IJ-kleigronden over
gaand in veenslik (Ns) liggen. Dit is het gevolg van de boven beschreven
slechte physische en chemische eigenschappen van de ondergrond, waaruit
af te leiden valt, dat de ondergrond hier de kwaliteit-bepalende factor is.
De cultuurwaarde van deze gronden stijgt naarmate het IJ-kleidek dikker
wordt en daalt bij de aanwezigheid en met de toenemende dikte van de
begroeiïngslaag. De cultuurmaatregelen voor de gewassen moeten er op
gericht zijn deze in het jeugdstadium fors te laten ontwikkelen, zodat de
daardoor krachtiger wortels ook beter in de ongunstige ondergrond kunnen
doordringen. Tevens moet er zorg voor gedragen worden, dat er in het
goed te doorwortelen IJ-kleidek voldoende voedingsstoffen, vooral fosfor,
voor de plant aanwezig zijn.
In het geval van een dun IJ-kleidek moet er tegen gewaakt worden,
dat de onderliggende slechte grond wordt aangeploegd. Wel verdient het
in sommige gevallen aanbeveling de ondergrond te breken.
3. IJ-KLEIGRONDEN OVERGAAND IN VEENSLIK, Ns

De gronden van deze reeks beslaan ongeveer 60 % van de totale opper-
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Fig. 9
Profielbouw van de Nr3
gronden (oriëntatiekaart
to. pag. 1 ; plaats No. 3)
Profile of Nr3 soils
(locationmap opp. pag.
1, No. 3).

0— 30 cm

IJ-klei met opgebrachte grond vermengd

30— 45 cm

Oude begroeiïngslaag; zeer humeus, hard en platerig, op breukvlak
ken sterk roestig, wortels breiden zich hierop uit.

45— 65 cm

grijs met horizontale zwarte strepen, fossiele roest,
sporadisch katteklei

65— 80 cm

grauwgrijs
Brakwaterklei

80—115 cm

grauwgrijs, sterk humeus

115—130 cm

grauwgroen, venig, week

>130 cm

Veen

De scheuren lopen vanaf de begroeiïngslaag tot de venige klei.

LAAG
cm
0- 30
30- 45
45- 65
65- 80
80-115
115—130

pH

7.8
4,2
3.6
5.7
4.1
6.3

Hoofdbestanddelen in 0/0 van de grond
HUMUS el
AFSLIBTOTAAL
CaCOs * = GloeiBAAR
ZAND
verlies
1,8
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

5.5
14.5*
5,5
4,3
12,5*
77.-*

39
70
54
24
70
17

54
16
41
72
18
6

PCITROEN

KALI

o/0

34
14
19
16
18

0,021
0.018
0,0:7
0,024
0,063

-

-

LAB. No.

35331
35332
35333
35^34
35335
35336

vlakte. Zij zijn ontstaan in het diepere gedeelte van het IJbekken en kunnen
als de meest normale gronden van dit gebied beschouwd worden.
A.

IJ-klei (dikte
slik, Nsl

90—110

cm)

overgaand

in

veen-

De verbreiding van deze gronden geeft in de eerste plaats ongeveer de
loop van het Oer-IJ weer en daarnaast van de later gevormde, iets minder
diepe geulen. Thans liggen deze gronden het laagste in de polders (ca
3 m — N.A.P.).
Hun profielen vertonen de eenvoudigste opbouw. Zij hebben het dikste
ongestoorde IJ-kleidek n.l. 90—110 cm, wat volkomen voldoet aan de in
het voorgaande gegeven beschrijving ( IV, 1 ). Daaronder vinden wij een
zeer sterk humeuze klei, die van Bemmelen (1886) als „darg" beschrijft;
een soortgelijke afzetting wordt in de Noordoostpolder „detritus" genoemd.
Algemeen beschouwd is het een zeer humeuze klei, die wij in het vervolg,
om zijn ontstaanswijze en de oorsprong van het materiaal tot uitdrukking
te brengen, veenslik zullen noemen.
Dit veenslik heeft een humusgehalte van 20—25 %. Het kalkqehalte
loopt sterk uiteen (spoor tot 3 %). Het heeft een plastisch, evenwel
stevig karakter en voelt enigszins vettig aan. Het veenslik is ouder dan
de IJ-klei. Naar zijn voorkomen in de IJpolders zou het nog in twee zeer
'verschillende phasen ontstaan zijn. Het Oer-IJ, dat eertijds alleen als veenstroompje fungeerde, werd tot de Inbraakphase alleen met veenslik op
gevuld. Gedurende deze phase werd dit oude veenslik in het westen over
dekt met verspoeld duindoorbraakzand, dat ook vaak een sterke veenslikbijmenging heeft. Overigens ging de afzetting van het veenslik normaal
door en overdekte ook de meermolm en het inmiddels blootgeslagen veen.
Een en ander bleef doorgaan totdat de aanvoer van slib uit de Zuiderzee
de overhand kreeg. Wij konden met onze veldwaarnemingen geen verschil
vinden tussen beide; vormen en hebben dit ook niet nader onderzocht.
De gezamenlijke dikte van deze afzetting bedraagt in het Oer-IJ zelfs
tot 4,5 m. Overigens wisselt deze dikte sterk naar het vroegere reliëf van
het IJbekken en kan daardoor ook slechts een decimeter bedragen.
Het veenslik heeft een donkergrijze of bruine kleur. Vooral in het eerst
genoemde komen veel kleine schelpjes en ostracoden voor.
Als ondergrond heeft het veenslik zeer goede eigenschappen. Het heeft
een tamelijk grote voedselrijkdom (zie tab. 1) en een zeer groot water
houdend en absorberend vermogen. Bovendien konden wij de scheuren
van het IJ-kleidek ook in het veenslik vervolgen. Zij zijn echter voor de
Nsl gronden niet van grote betekenis, omdat het polderpeil ± 1 m onder
maaiveld ligt.
De Nsl gronden zijn de beste van de IJpolders. Niet alleen hebben zij
het dikste IJ-kleidek, maar dit is bovendien geheel ongestoord. Wegens
de goede structuur en de vele scheuren is de waterhuishouding zeer gunstig.
Deze gronden hebben een uitstekende natuurlijke drainage en houden
altijd voldoende water vast. Om deze goede toestand te handhaven mag
men het land nooit te nat ploegen, anders smeert men de scheuren van
boven dicht, waardoor de waterbeweging wordt gestoord. Wij konden
constateren, dat deze gronden overlast van water hadden, wanneer het
ploegen in het najaar niet tijdig gebeurde. Volgens de practijkervaring
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kan dit weer verbeterd worden door in droge toestand extra diep te
ploegen, waardoor de scheuren weer open komen. Daarnaast is het nood
zakelijk de slootkanten kaal te houden, zodat de scheuren in open ver
binding met de sloten blijven. Deze cultuurmaatregelen gelden voor het
gehele gebied.
B.

ÏJ-klei (dikte
veen, Ns2

40—90

cm)

op

meermolm

en/of

op

Na het ontstaan van de jonge geulen en tijdens de Inbraakphase werd
het naast liggende veenland geleidelijk afgebroken. Deze aantasting was
het sterkst naast de geulen en is verder naar de huidige randen steeds
geringer geworden. Het stukgeslagen veen vinden wij terug als meer
molm, die gedeeltelijk over korte afstanden verplaatst is; meestal echter
vormt het thans de bovenlaag van het achtergebleven veen.
De dikte van dit veen- en meermolmpakket, dat hier op de oude blauwe
zeeklei rust (ca 4 m —N.A.P.), is dus tegen de randen het grootst (ca
1 m) en neemt naar de geulen toe af tot slechts enkele decimeters, waar
door wij vaak bij het boren (vooral in het oosten) de oude zeeklei be
reikten.
In de Zuiderzeephase werd de boven beschreven afzetting overdekt,
eerst met veenslik, dat alleen naast de geulen werd afgezet en hoogstens
dr 20 cm dik is. Later kwam alleen IJ-klei tot bezinking.
Doordat de IJ-klei naar onderen humusrijker wordt en het veenslik even
goede eigenschappen bezit als de IJ-klei, hebben wij dit alles hier tot het
IJ-kleidek gerekend en als zodanig op de kaart aangegeven.
De dikte van het totale IJ-kleidek is hoogstens 90 cm en neemt naar de
randen toe af tot 40 cm.
Daar de IJ-klei hier relatief iets hoger werd afgezet dan in de geulen
heeft deze zodoende een enigszins ander karakter verkregen; zo bevat de
bouwvoor vaak meer schelpen en komt het veel voor, dat de grond onder
de bouwvoor licht grijs van kleur (bij de Nsl meer bruin) en veel kalkrijker is. De lagen boven het veen echter kunnen soms iets bruiner ge
kleurd zijn, wat dus dichter bij de kleur van de Nr2 gronden komt, terwijl
bij de Nsl gronden deze kleur steeds donker grijs is. Doordat zij dichter
bij de randen liggen, komen er soms dunne meermolmlaagjes in voor, die
als regel geen storende werking hebben.
Deze Ns2 gronden vormen zowel geologisch als ook landschappelijk
een overgang tussen de Randgronden (Nrl en 2) en de geulen (Nsl).
Landbouwkundig bezitten zij echter een even grote cultuurwaarde als
de Nsl gronden. Bij het dunner worden van het IJ-kleidek loopt deze
waarde echter aanzienlijk terug. Bij een zelfde dikte van het IJ-kleidek
is de opbrengst op deze gronden hoger dan bij de Randgronden.
C.

IJ-klei overgaand in veenslik met dunne fijnzandige laagjes, beginnend tussen 40 en 90 cm, Ns3

Wegens hun ligging in het landschap en de dikte van het IJ-kleidek
vertonen deze gronden veel overeenkomst met die van de Nsl-subreeks.
Het verschil bestaat echter hierin, dat in deze profielen dunne fijnzandige
laagjes voorkomen. Deze laagjes beginnen tussen 40 en 90 cm en kunnen
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cm

Fig. 10
Profielbouw van
de Ns4 gronden
(oriëntatiekaart
t.o. pag. 1 ; plaats
No. 7)
Profile of the
Ns4 soils (loca*
tionmap opp.
pag. 1, No. 7)

HOOFDBESTANDDELEN
IN o/0 VAN DE GROND
LAAG
cm

Korte beschrijving

pH

HU
MUS el
*—
CaC03

gloeiverlies

0-30 IJ-klei, donkergrijs
30-40 I J-klei, bruin
40-65 IJ-klei, bruingrijs, met
dunne zandlaagjes
(± 1 cm)
65-80 Zand, met dunne humeuze laagjes, kalkrijk, zeer
zwak bewovteld
80-90 Veenslik, met zeer dunne
zandlaagjes, kalkloos,
sterk gelaagd, matig
beworteld
90-95 Meermolm, tussen twee
zandlaagjes ingesloten,
kalkloos, zeer sterk be
worteld
95-130 Veenslik, donker bruin,
enige zeer fijne zandadertjes, gereduceerd
130-200 Veenslik, bruin
200— Oud bl. zeezand, kalkrijk

AF-

TO

sr.iB-

TAAL

BAAR

ZAND

p-

KALI

LAB.

Citroen

o/o

No.

7,8

4,7

6,~

57

32

32

0.024 35363

7,7

6,3

5,5

39

49

26

0,011

6,4

Geen
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nog dieper doorgaan. Hieruit volgt, dat zij niet alleen tot het IJ-kleidek
beperkt blijven, maar ook in het veenslik voorkomen.
De herkomst van dit zand is verschillend. Het in het veenslik van de
Groote IJpolder voorkomende zand is afkomstig van de oeverbanken, die
in de Inbraakphase en nog enige tijd daarna aan afspoeling onderhevig
waren. In de Houtrakpolder daarentegen is dit zand afkomstig van het
verspoelde duindoorbraakzand.
Alleen in de Groote IJpolder komen deze laagjes in de IJ-klei voor, waar
zij ook grotendeels afkomstig zijn van de oeverbanken. Daarnaast is het
ook mogelijk, dat er zandtoevoer plaats vond vanuit de Zuiderzee. In
deze richting wijst o.a. het lichter worden van de bouwvoor in het oosten.
Wij hebben getracht in deze subreeks die gronden samen te vatten, die
wel zandige laagjes bezitten, maar waarvan de nadelige invloed niet zo
erg groot is. Dat wil zeggen, dat de laagjes erg dun zijn (1—2 cm) en
elkaar niet snel opvolgen, of dat zij pas op grote diepte in het profiel
voorkomen.
Wij achten het evenwel niet onmogelijk, dat de waterbeweging door
deze zandlaagjes enigszins ongunstig beïnvloed wordt. De mate van
deze invloed is afhankelijk van de diepte waarop deze laagjes beginnen
en het aantal ervan. Daarom hebben wij op de bodemkaart de dikte van
het door geen zandlaagjes gestoorde IJ-kleidek aangegeven. Is dit dek
dik dan is drainage niet nodig. In andere gevallen is dit niet met zeker
heid te zeggen en kan drainage wel eens noodzakelijk zijn; te meer wan
neer men overweegt een deel van de sloten te dichten.
D.

IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zand
lagen, beginnend tussen 40 en 70 cm, Ns4

Deze gronden komen in hun profielbouw vrijwel geheel overeen met
die van de vorige subreeks (Ns3), doch zijn daarvan onderscheiden door
dat er een zeer zandige zóne van ± 30 cm dikte in voorkomt. Hierin zijn
de zandlagen 3—5 cm en meer dik, of de dunne ( ± 1 cm) zandlaagjes
volgen elkaar snel op. Hierdoor ligt de klei er als dunne lensjes tussen,
wat in de Ns3 gronden met de zandlaagjes het geval is.
De neergaande waterbeweging wordt door dit complex van lagen zeer
bemoeilijkt, hetgeen te zien is aan het duidelijk optreden van roest, en
aan het langer nat blijven van de bouwvoor. Hierdoor zijn de tussenlig
gende kleilagen, die soms erg humeus zijn, ook nog verdicht, wat de water
beweging nog meer belemmert.
Deze zandige zóne kan zowel in de IJ-klei als in het veenslik voorkomen,
doch begint steeds tussen 40 en 70 cm. Ligt deze laag nog dieper, dan
hebben wij ze tot de vorige stibreeks gerekend, daar de ongunstige invloed
dan belangrijk daalt. De grote onregelmatigheid in de opbouw van het
profiel komt duidelijk tot uiting in fig. 10, voorzien van een korte be
schrijving. Door de waterstagnatie worden zowel de wortelöntwikkeling
als ook structuur van de bovenliggende grond nadelig beïnvloed. Door de
slechte structuur hebben deze gronden ook spoedig last van droogte. De
gronden staan dan ook kwalitatief ver beneden die van de subreeks Ns3.
Om deze gronden te verbeteren moeten zij gedraineerd worden. Daar
bij moet men er zorg voor dragen de drains boven of juist in de zandige
zóne te leggen, maar nooit daaronder. Enkele percelen, die op deze wijze
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met nauwe onderlinge afstanden (8 m) gedraineerd werden, zijn dan ook
aanzienlijk verbeterd. Ook het breken en vooral doorspitten van deze zand
lagen zou eveneens een gunstige invloed hebben.
E.

I J - k l e i o v e r g a a n d i n v e e n s l i k m e t e e n 1 0— 4 0 c m
d i k k e g r o f z a n d i g e l a a g , b e g i n n e n d t u s s e n 35 — 5 0
c m, Ns5

Dit zijn de slechtste gronden van de Ns-reeks. Zij komen uitsluitend
voor in de Groote IJpolder als kleine plekjes in de omgeving van de ver
dwenen eilanden van van Bemmelen en worden omgeven door Ns4 gron
den. Zij vallen daartussen op door hun iets hogere ligging en vooral door
hun grotere schelprijkdom.
Verder onderscheiden ze zich van de Ns4 gronden, doordat het zand
in de profielen vrij grof is en in een erg xiikke laag, meestal ± 30 cm dik,
voorkomt. Dit zand bevat weinig bijmenging behalve schelprestjes en is
niet gereduceerd.
Het laat wel water door, maar houdt dit niet vast. Ook is het IJ-kleidek
te dun (35—50 cm) om de planten van voldoende water te voorzien, zodat
tijdens de groei deze plekken opvallen door hun slechte stand.
Onder de zandlaag heeft het profiel ongeveer dezelfde opbouw als bij
de Ns3 gronden en is dus niet zo sterk zandig. Soms begint bij 75 cm
het normale veenslik reeds.
De enige mogelijkheid om deze gronden te verbeteren ligt in het uit
graven van de zandlaag.
4. IJ-KLEIGRONDEN OP OEVERBANKEN, Nz

Onder deze reeks zijn die gronden samengevat, welke onder in het pro
fiel uit lichte zavel of slibhoudend zand bestaan. Zij beslaan ± 6 fo van
de totale oppervlakte van de IJpolders.
De zavels in de ondergrond zijn gevormd als oeverbanken in de binnenbochten van het Oer-IJ (zie II). Als regel liggen deze gronden tegen
het veenlandschap aan. Hierop komen echter twee uitzonderingen voor,
doordat het achterliggende veenland gedeeltelijk werd weggeschuurd;
daardoor kwamen deze twee oeverbanken als eilanden in het IJ te liggen.
De ene staat nog op de oude kaarten met de naam „Hoeksnes" aange
geven. De andere, die door ingewikkelde stroombewegingen sterk aange
tast en in tweeën verdeeld was, is door van Bemmelen (1886) als „ver
dwenen eilanden" aangegeven. Thans liggen deze gronden in het land
schap belangrijk hoger, wat direct na de drooglegging volgens zijn waar
nemingen niet het geval was.
In een periode met een lagere zeespiegel bleef een gedeelte van deze
oeverbanken steeds boven water en heeft een begroeiing gedragen. Tijdens
de Inbraakphase is deze echter geheel opgeruimd en wij vinden de sporen
hiervan alleen terug in het plaatselijk ontkalkt zijn van de bovenste laag.
Echter is ook een groot gedeelte van deze zure zóne door de verdere aan
tasting van de oeverbanken geheel of gedeeltelijk verdwenen. Pas in de
Zuiderzeephase werd alles door jonger materiaal overdekt, op sommige
gespaard gebleven hoge koppen eerst nog met katteklei, later alles met
normale IJ-klei. Bovendien vinden wij tegen Spaarndam, ten westen van
Ruigoord en ten oosten van de Spieringhornerbuitenpolder nog flauwe
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rugjes in de zandgronden met een zavelondergrond, die vermoedelijk als
opgevulde zijkreekjes beschouwd moeten worden.
A. IJ-klei (dikte 40—90 cm) o p kalkrijke l i c h t e zavel, Nzl
De oeverbanken, die oorspronkelijk minder hoog of die sterk afgeslepen
waren, hebben in de Zuiderzeephase een geheel normaal IJ-kleidek ge
kregen; eveneens de flanken van de hoge koppen.
De dikte van dit dek is in overeenstemming met het reliëf van de zavel
ondergrond nl. dun (±40 cm) op de hoogste- en dik (±90 cm) op de
laagste gedeelten. Op de bodemkaart is dit door de dikte-lijnen duidelijk
te zien.
De onderliggende zavel is kalkrijk en heeft een uiteenlopende granulaire
samenstelling. Het slibgehalte ervan kan tussen de verschillende oeverbanken als ook binnen een profiel sterk schommelen, doch ligt meestal
tussen 10 en 20%. Het korrelgrootte-maximum van hun zandfracties ligt
voor een groot gedeelte tussen 16 en 105 p. Op de oeverbanken ten westen
van Ruigoord komt echter in de bovenste lagen van verschillende dikte nog
grover zand voor. Dit is waarschijnlijk afkomstig van de duindoorbraken
en vermengd met de bovenste lagen van deze westelijke oeverbanken.
De opbouw van deze gronden is dus erg eenvoudig: normale IJ-klei op
kalkrijke lichte zavel.
Een zavelondergrond behoeft niet nadelig te zijn, mits de overgang van
boven naar beneden maar geleidelijk is; dit is hier evenwel niet het geval.
De IJ-klei is, zoals overal, gescheurd en het overtollige water zakt direct
door deze laag naar beneden tot op de zavel, waarna het slechts geleidelijk
verder wegzakt. Hierdoor heeft de zóne boven de zavel geregeld water
overlast, wat te zien is aan het vlekkerig gekleurd zijn van de klei. Hiervan
ondervindt de beworteling veel last en vooral bij een dun IJ-kleidek is het
nadeel groot, daar het hier dan wortels van jonge planten betreft.
Een tweede nadeel van de zavel is gelegen in het voorkomen als ruggen,
terwijl de verkaveling hieraan niet is aangepast. Toevallig zijn op vele
plaatsen tochten door een dergelijke rug gegraven en dan wordt deze te
diep ontwaterd. Bijgevolg treedt gemakkelijk droogteschade op, wat op
vele plaatsen waargenomen kan worden.
Bij het dikker worden van het IJ-kleidek nemen de nadelen snel in be
tekenis af. Is het dek dikker dan 70 cm dan komen deze gronden in kwali
teit vrijwel overeen met soortgelijke Ns2-gronden.
B.

IJ-klei (dikte 40—80 cm) m e t e e n l a a g k a t t e k l e i en/of
zure zavel op kalkrijke lichte zavel, Nz2

Deze gronden liggen op de koppen van de oeverbanken en zijn dus om
geven door die van de vorige subreeks; zij nemen echter een geringere
oppervlakte in.
Zij zijn gekenmerkt door het voorkomen van een zure zóne tussen het
IJ-kleidek en de kalkrijke lichte zavelondergrond. De zure laag kan zowel
alleen uit zavel als ook uit katteklei en zavel bestaan. Het ontkalkt zijn
van de zavel moet worden toegeschreven aan de vroegere begroeiing van
de koppen. De begroeiïngslaag, die wij op de brakwaterklei terug vonden,
is hier geheel verdwenen en soms ook een gedeelte van de ondergelegen
zure zavel. Deze zure zavellaag valt op door sterke roestverschijnselen,
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vaak gepaard gaande met de bekende gele katteklei vlekken; men zou dus
kunnen spreken van „kattezavel".
De hoogste gedeelten van deze koppen zijn niet direct met de normale
IJ-klei overdekt geraakt. Zolang zij nog als eilanden boven water bleven,
vormde zich daarop tijdens de Zuiderzeephase een kattekleilaag van
15—40 cm dikte.
Daar deze eilanden kleiner zijn dan en niet zo sterk begroeid waren als
de veeneilanden, kwam het water hier na een overstroming niet zo goed tot
rust. Daardoor is deze katteklei dunner, lichter en humusarmer.
Tenslotte raakten al deze gronden met normale IJ-klei overdekt. De
opbouw van een zodanig profiel wordt goed weergegeven in fig. 11.
Alhoewel deze gronden door het voorkomen van een zure zóne een zeer
ongunstige indruk maken, konden wij dit uit de suikerbietenopbrengsten
— ondanks de vele proefoogsten — niet bewijzen.
Overigens hebben deze gronden dezelfde ongunstige eigenschappen als
de Nzl gronden en de opmerkingen daar over de landbouwkundige waarde
gemaakt, gelden ook hier.
5. IJ-KLEIGRONDEN OP DUINDOORBRAAKZAND, Nd

Onder deze reeks zijn de IJ-kleigronden samengevat, die een grofzandige
ondergrond hebben, welke het karakter van deze gronden geheel bepaalt.
Zij komen alleen in het westen van de IJpolders voor. Daardoor hebben wij
tevens vast kunnen stellen hoever de invloed van de duindoorbraak bij
Castricum reikte; waarmede naast de landbouwkundige ook geologische
belangen gediend zijn. Hadden wij niet op het ontstaan gelet, dan zouden
wij de subreeks Nd2 als de zesde in de Ns reeks kunnen onderbrengen, op
grond van het voorkomen van zandlagen tussen het IJ-kleidek en veenslik
of andere ondergrond.
Ondanks het feit, dat wij van een grofzandige ondergrond uitgegaan
zijn, hebben wij toch nog twee geologisch geheel verschillende gronden
hieronder samengevat; bij beide heeft het duinzand echter een grote rol
gespeeld. Hun ontstaanswijze wordt nader besproken bij de subreeksen
Ndl en Nd2.
A.

IJ-klei (dikte 30—80 cm) o p kalkrijk g r o f zand, Ndl

In het westen van de Houtrakpolder en in de Noord-Spaarndammerpolder
hebben wij twee zeer oude duinkopjes (oer-duinen) gevonden.
Voor de Inbraakphase waren deze koppen aanvankelijk hoger en ver
moedelijk begroeid, maar tijdens de Inbraakphase zijn zij afgeslepen. Het
zand werd over korte afstand verplaatst en kwam zodoende op de naast
liggende gronden te liggen (zie fig. 1 en fig. 12).
Overal waar wij zuiver grofzand in het profiel vonden, hetzij naar
onderen doorgaand, hetzij als een dikke laag (20 en meer cm) aanwezig,
hebben wij dit onder deze subreeks samengevat. Deze geeft dus zowel de
oerduinen zelf weer, als de gronden ernaast, waarin verplaatst zand is
afgezet.
Naast de genoemde twee complexen komen hier en daar in de IJpolders
nog kleine plekjes van deze subreeks voor, waarvan het ontstaan verschil
lend en niet altijd duidelijk is.
Thans liggen deze gronden als flauwe ruggen in het landschap. De
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Profielbouw van de Nz2
gronden (oriëntatiekaart
t.o. pag. 1; plaats No. 6)
Profile of the Nz2 soils
(locationmap opp. pag.
ly No. 6).

0— 35 cm
35— 50 cm

IJ-klei, donkergrijs
IJ-klei, donkerbruin, brokkelige structuur, sterk doorworteld

50— 55 cm

IJ-klei, zwartbruin, platerig; een net van wortels tussen de platen

55— 80 cm

Katteklei, week, fossiele roest; doorgaande beworteling

80— 90 cm

Lichte zavel, grauwgrijs („kattezavel")

90— 100 cm

Lichte zavel, gereduceerd, fossiele roest

> 100 cm

Lichte zavel,

kalkrijk.
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Fig. 12
Profielbouw van de Ndl
gronden (oriëntatiekaart
t.o. pag. 1; plaats No. 2)
Profile of the Ndl soils
(locationmap opp. pag.
1, No. 2)

0— 25 cm IJ-klei, donkergrijs, met opgebrachte grond vermengd
25— 40 cm IJ-klei, bruin, iets ongunstig van structuur
40— 55 cm

IJ-klei, donkerbruin, schelprijk, zeer sterk doorworteld

55— 60 cm
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85— 90 cm

v gereduceerd
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>155 cm Oude blauwe zeeklei
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dikte van het IJ-kleidek loopt uiteen van 30 tot 80 cm en kan van boven
ten gevolge van doorploegen of bijmenging met grond uit de tochten wel
eens wat lichter zijn.
Daar het IJ-kleidek dus onmiddellijk op het grove zand rust, treedt,
vooral bij een dun dek, sterke verdroging op; het zand houdt nl. niet zoals
de zavels het water tegen, maar laat dit zeer snel door. Toevallig heeft
men in de Houtrakpolder door deze rug en wel in de lengterichting een
tocht gegraven, zodat daar een zeer sterke verdroging optreedt.
Op andere plaatsen daarentegen is het zand weer erg nat en vaak ge
reduceerd. Dit is meestal het geval dicht tegen een zijkanaal; wij menen
dit te moeten toeschrijven aan de kwel, die door deze laag gemakkelijk
plaats kan vinden.
De kwaliteit van deze gronden wordt dus niet alleen bepaald door de
dikte van het IJ-kleidek maar ook door de heersende waterbeweging.
B.

IJ-k lei (dikte 40—90 cm) op met veenslik en zavel
gemengd grof zand, Nd2

Tijdens de Inbraakphase overdekten de duindoorbraakgronden van
Castricum dit gebied tot in het westen van de huidige Houtrakpolder.
Wij hebben door de opbouw van het zandpakket de indruk gekregen,
dat de zee periodiek (b.v. bij storm-vloeden) toegang had tot dit gebied.
De hier aangevoerde zanden hebben nl. een verschillende grofheid en zijir
tijdens het transport vermengd met fijner zand soms zelfs met wat slib en
meermolm. Tevens werd er in rustiger tijden weer veenslik afgezet, dat
soms als dunne bandjes en in andere gevallen geheel vermengd met zand
kan voorkomen. De aard en samenstelling van dit zandpakket lopen dus
zowel van plaats tot plaats als in één profiel zeer sterk uiteen. Ook het
kalkgehalte is zeer wisselend, maar meestal laag.
Door de opvulling van het westelijk gedeelte van de IJpolders kreeg dit
een hogere ligging dan het oostelijk deel, al werd het verschil later ver
minderd door de overdekking met IJ-klei. Desondanks ligt het ook thans
nog hoger maar betrouwbare cijfers hierover bezitten wij niet.
Opvallend is in deze gronden de vaak hoge ligging van de reductie-zóne
(80—90 cm), zodat wij de conclusie moeten trekken, dat de waterbeweging
hier bemoeilijkt wordt; in deze richting wijst ook het plaatselijk voorkomen
van rietgroei. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen, waaraan deze ongun
stige toestand toe te schrijven is, maar er bestaan in ieder geval twee
mogelijkheden:
a. De samenstelling en opbouw van het zandpakket is dermate ongunstig,
dat het water niet dieper weg kan zakken. Zo dit het geval is, dan zou
men een verbetering kunnen verkrijgen door het verstoren van de
natuurlijke gelaagdheid of men kan trachten het water snel af te voeren
door een doelmatige drainage.
b. Kwel vanuit de kanalen of de duinen. Hiertegen is drainage de enige
mogelijkheid. Deze moet dan zó diep plaats vinden dat het kwelwater
zelf reeds naar de sloten. afgevoerd kan worden.
In beide gevallen heeft het verlagen van het polderpeil zonder meer geen
zin, daar het hier alleen een hoge grondwaterstand binnen de percelen
betreft. Wij hebben nl. waargenomen, dat de bodem van droge sloten + 50
cm lager lag dan de bovenkant van de reductiezône in de omgeving.
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Het IJ-kleidek is hier zwaarder dan elders (75—90% <C 16 ,u), terwijl
de dikte varieert van 40 tot 90 cm; het blijft langer nat, wat behalve aan
de ondergrond ook aan de klei zelf kan liggen.
Al de bovenvermelde eigenschappen van deze gronden zijn niet gunstig
voor een optimale plantengroei, zodat wij ze als een der slechtste van de
IJpoldergronden kunnen aangeven. Bovendien zijn zij ook moeilijker te
bewerken.
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2. EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBAND TUSSEN DE
BODEM EN DE SUIKERBIETENOPBRENGSTEN IN DE
HAARLEMMERMEER EN DE IJPOLDERS IN HET JAAR 1949
An investigation into the relations between the soil and the yield of sugar beets in the
Haarlemmermeer and the IJpolders in the year 1949

I. INLEIDING
In hoofdstuk 1 zijn de gronden van de IJpolders morphologisch be
schreven, waarbij een indeling in grote eenheden, reeksen en subreeksen,
tot stand is gekomen. Bij deze indeling heeft de landbouwkundige waar
dering van de gronden steeds een zeer voorname rol gespeeld.
Op grond van de uiteenzettingen in hst. 1 is de betekenis van de ver
schillen tussen deze bodemeenheden duidelijk naar voren gekomen, maar
zolang geen opbrengstgegevens bekend zijn, is ieder oordeel over de
productiviteit kwalitatief, terwijl een zekere mate van subjectiviteit nooit
geheel uitgeschakeld kan worden.
Om de beoordeling een kwantitatieve basis te verschaffen, is het nood
zakelijk, de opbrengsten op de verschillende bodemeenheden vast te stellen.
Voor dit doel zijn de algemene (gemiddelde) opbrengstcijfers natuurlijk
niet bruikbaar, omdat men deze niet met voldoende zekerheid met bepaalde
bodemeenheden in verband kan brengen.
Bij ons onderzoek hebben wij een methode gevolgd, die met voldoende
betrouwbaarheid de bepaling van de opbrengsten op een practisch uit
voerbare wijze mogelijk maakt. Op grond van deze bepalingen hebben wij
getracht na te gaan, in welke mate enige eigenschap van de bodem de pro
ductie beïnvloedt en of en in hoeverre de vastgestelde bodemeenheden kun
nen dienen als een juiste maatstaf voor de beoordeling van de productivi
teit van de grond.
Voor de landbouw is het van groot belang om de hoogte van het pro
ductieniveau te leren kennen. Door de bepaling van het productieniveau
komt de waarde van de verschillende bodemkundige eenheden veel
duidelijker tot uitdrukking en verkrijgt de kwalitatieve waardering van
de bodemkartering een exacte, kwantitatieve basis. Tegelijkertijd vormen
de opbrengstbepalingen een controle op de doelmatigheid van de indeling
in bodemeenheden en de betekenis welke deze voor de landbouw heeft.
Met dit doel voor ogen is in dit werkstuk de opbrengstbepaling van het
ter plaatse belangrijkste gewas, de suikerbiet, gekozen. Ten einde de basis
van het onderzoek te verbreden hebben de proefoogsten evenzo plaats
gevonden in een nabij gelegen polder, die reeds gekarteerd was, nl. de
Haarlemmermeerpolder.
In hoofdstuk 1 is reeds uiteengezet, dat de bodemreeksen en -sub
reeksen geen volledige constante eenheden zijn, waarbinnen geen ver
schillen meer zouden voorkomen. Daarom is het voor het opbrengst-
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onderzoek noodzakelijk geweest, deze verdeling nog verder door te voeren
en de bodem in te delen in bodemtypen, groepen van gronden met een
binnen vrij enge grenzen constant profiel (Kellogg, 1937; Edelman, 1943,
1945, 1950; van der Meer, 1949). Ondanks het feit, dat het bodemtype niet
als de absolute eenheid beschouwd kan worden, kan dit toch voor alle
landbouwkundige doeleinden als een juiste grondslag dienen, zoals in het
vervolg van deze studie zal worden aangetoond.

II. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK
1. DE GROEIFACTOREN EN DE VEREFFENIING VAN HUN INVLOED OP DE
OPBRENGST

De opbrengst wordt niet uitsluitend door de bodem bepaald. Zij is het
resultaat van verschillende factoren, t.w.:
A. het klimaat, resp. het weer
B. landbouwtechnische factoren
C. de bodem
A. Het klimaat, resp. het weer
Het weer is zonder twijfel een van de belangrijkste factoren voor de
plantengroei. Het kan door zijn wisselingen van jaar tot jaar grote opbrengstverschillen veroorzaken. Deze invloeden kunnen nu eens voor het
ene, dan weer voor het andere bodemtype gunstig zijn. Daarom heeft men,
om de invloeden van het weer uit te schakelen, waarnemingen over een
reeks van jaren nodig.
In het algemeen waren de invloeden van het weer gedurende 1949 voor
de groei van de suikerbieten tot aan het begin van het afrijpen tamelijk
gunstig. In het beginstadium moesten echter door ongunstige weers
omstandigheden enkele percelen opnieuw worden ingezaaid. Maar het
weersverloop tijdens het afrijpen heeft weer vrij grote afwijkingen ver
oorzaakt. Toen de bieten in het afrijpingsstadium waren, viel in de derde
week van September wat regen, terwijl verder veel mistige nachten voor
kwamen. Ook was de temperatuur voor de tijd van het jaar tamelijk hoog.
Daardoor werd de afrijping geremd. De bieten werden opnieuw tot groei
en loofvorming gebracht. De nieuwe loofvorming ging ten koste van de
reeds gevormde suikers en de sterke wateropname stoorde de verhouding
tussen wortel- en suikeropbrengst.
De vochtige, warme periode duurde vrij lang, waardoor de bieten niet
normaal tot rijping konden komen. Daardoor kwamen ren opzichte van
normale jaren andere verhoudingen tot stand. Zo was b.v. de wortel
opbrengst ongeveer 10 % hoger dan normaal. Daartegenover vertoonden
de suikergehalten grote verschillen. Zij waren echter in het algemeen
ongeveer 1,5 % lager dan in een normaal jaar. Ten gevolge daarvan staken
de bietenvariëteiten met hoge wortelopbrengst gunstig af tegen de suikerrijke. Als wij de invloeden van het micro-klimaat buiten beschouwing laten,
blijft de gunstige werking van het kust-klimaat voor de groei van de
suikerbieten in het onderzochte gebied op alle bodemtypen gelijk.
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B. L a n d b o u w t e c h n i s c h e f a c t o r e n
Hieronder zijn de volgende factoren samengevat:
a. de bietenvariëteiten
b. de dichtheid van het bietenbestand (aantal planten per ha)
c. de overige factoren (bemesting, voorvrucht, vruchtwisseling, zaai- en
oogstdatum, enz.)
Op de opbrengst oefenen deze factoren een even grote invloed uit als
het klimaat en de bodem.
a. De bietenvariëteiten
Er worden in het onderzoekingsgbied vijf variëteiten verbouwd: Klein
Wanzleben E, Pedigree, Hilleshög R, Hilleshög en Kühn P. Deze vijf
variëteiten hebben zowel in wortel- als in suikeropbrengsten zeer grote
verschillen. De eerste drie hebben een hoge wortelopbrengst en de twee
overige zijn suikerrijk. De verschillen in de wortelopbrengst tussen de
suikerrijkste en opbrengstrijkste variëteiten kunnen ongeveer 18 % be
dragen (zie hiervoor II, 5). Daarom moet bij de vergelijking steeds
voor ogen gehouden worden met welke variëteit men te doen heeft.
Voor het vaststellen van de opbrengsten wordt iedere gewogen, opbrengst
naar de onderlinge verhoudingen op een „standaardvariëteit" omgerekend.
Daardoor worden de verschillen, die door de variëteiten veroorzaakt
worden, uitgeschakeld. Vooral bij de suikerbieten gaat het niet alleen om
de wortelopbrengst, de hoofdzaak is de suikeropbrengst. Omdat de suiker
gehalten wegens de weersinvloeden in het jaar 1949 laag waren, wordt
het zwaartepunt van dit onderzoek op de wortelopbrengst gelegd. De
suikeropbrengsten worden echter steeds vermeld.
b. De dichtheid van het bietenbestand
Het aantal planten per ha is, vooral bij suikerbieten, van grote invloed
op de opbrengst. Het is door verschillende onderzoekingen bewezen, dat
een bestand van 65.000—70.000' bieten per ha de beste opbrengsten levert
(van Ginneken, 1934; Halma, 1951). Dit kan echter niet zonder meer ge
generaliseerd worden. Men dient wel naar een zo dicht mogelijk bestand
te streven, maar er zijn vele omstandigheden, die zulks onmogelijk maken,
zoals b.v. te losse grond, te zware en te natte grond, een nat voorjaar, enz.
Voor de opbrengstbepalingen van de verschillende bodemtypen zijn wij
uitgegaan van het bestaande aantal bieten per ha, waarbij echter de waar
nemingen met een uitzonderlijk dun bestand buiten beschouwing gebleven
zijn. Om een beeld te geven, hoe groot de opbrengsten bij een gelijk bieten
bestand zouden kunnen zijn, hebben wij daarnaast ook de grootte van de
opbrengst bij 65.000 bieten per ha berekend. De nog dichtere bieten
bestanden zijn echter niet op 65.000 stuks per ha gereduceerd.
c. De overige [actoren
Ook de overige factoren kunnen de opbrengst sterk beïnvloeden. Wij
zullen deze echter niet afzonderlijk behandelen, omdat wij geen mogelijk
heid zien hun invloed op eenvoudige wijze uit te schakelen. Wij hebben
echter getracht de invloed ervan op de volgende wijze te verkleinen:
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1. De waarnemingen zijn gedaan op bedrijven, die volgens plaatselijke
normen als „goed geleid" gelden. Ze berusten dus geheel en al op de
practijk.
2. Extreme waarnemingen zijn steeds buiten beschouwing gelaten.
3. Er is naar gestreefd op ieder bodemtype zo mogelijk verscheidene
waarnemingen te doen.
4. De bodemtypen op hetzelfde bedrijf geven zonder twijfel beter ver
gelijkbare resultaten, dan in het geval de typen op verschillende be
drijven liggen. Daarom wordt bij de waardering van de resultaten de
verkregen verhouding tussen twee bodemtypen op hetzelfde perceel
steeds als maatgevend voor ogen gehouden.
5. Aangezien de bemesting van de suikerbieten in beide polders vrijwel
uitsluitend met kunstmest geschiedt en voor de hoeveelheid meststoffen
meestal het advies van de Landbouwvoorlichtingsdienst wordt inge
wonnen en opgevolgd, kan de bemesting als vrij gelijkmatig worden
beschouwd.
C. De bodem
Met inachtname van het voorgaande kan men de opbrengst als een
functie van de bodem beschouwen. Toch zullen wij trachten de betrouw
baarheid van dit verband op de volgende wijze te verhogen:
1. Wij hebben getracht bietenpercelen te vinden, waarop zoveel mogelijk
bodemtypen voorkomen.
2. Wij hebben bedrijven uitgezocht met zoveel mogelijk bietenpercelen.
In zulke gevallen geven de opbrengstverschillen meteen de opbrengst
verhouding tussen de bodemtypen weer, omdat de overige groeifactoren
vrijwel constant zijn.
Op grond van deze beschouwing en met behulp van een doelmatig uit
gevoerde oogst menen wij tot opbrengsten te komen, die de practische
waarde van de bodemtypen op zo juist mogelijke wijze weergeven.
2. DE KEUZE VAN DE BIETENPERCELEN EN DE KARTERING VAN HUN
BODEMTYPEN

A. In de Haarlemmermeerpolder
Toen wij in de Haarlemmermeerpolder met onze waarnemingen be
gonnen, waren de karteringswerkzaamheden van de Stichting voor Bodemkartering nog aan de gang. Wij konden ons dus gemakkelijk op de hoogte
stellen van de bedrijven, waarop de meeste suikerbieten verbouwd werden
en de meeste bodemverschillen voorkwamen. In het begin van het onder
zoek hebben wij enkele van dergelijke bedrijven grondig in detail ge
karteerd, om de opbouw van de bodem in de Haarlemmermeer in het
algemeen te leren kennen. Later beperkten wij ons echter tot detailopnamen
van de bietenpercelen. De opnamen werden uitgevoerd met een dichtheid
van 8-—15 boringen per ha. De boordiepte bedroeg 1,20 m. De resultaten
werden aangegeven op veldkaarten met een schaal 1 : 2500. Op grond
van deze boringen en de waarnemingen in het terrein zijn de bodemtypen
vastgelegd. Als voorbeeld geven wij hier één van deze detailkaarten

(fig- !)•

32

Fig. 1.

Voorbeeld van de detailopnamen en de ligging van de proefveldjes en herhalingen
Example of the detailed survey and the location of the trial plots
I, II
nummers van de proefveldjes
Legenda
number of the field trial
Legend
•
plaats van de herhalingen
~
bodemgrenzen
location of the trail plots
boundaries between soil types
1-12
nummer van de herhalingen
1,2
nummers van de bodemtypen
number of the trial plot
number of the soiltype
—
betonweg
•
boorpunten
concrete road
points of augering
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B. I n d e IJ p o l d e r s
Wij wisten over de bodemgesteldheid van de IJpolders niet meer dan
algemeen beweerd werd, nl. dat zij uit diepe, jonge, zware klei bestaan
en er niet veel bodemverschillen voorkomen. Wij moesten dan ook voor
de keuze van de meest typerende bietenpercelen anders te werk gaan dan
wij het in de Haarlemmermeerpolder gedaan hebben. Eerst probeerden
wij door een algemene opname van de gesteldheid van de oppervlakte en
door hier en daar boringen uit te voeren, een algemeen beeld van de op
bouw van de bodem te verkrijgen. Daarna voerden wij op de meest
typische bietenpercelen een zeer gedetailleerde kartering uit. Omdat wij
hier tegen midden Juli met de bodemopnamen begonnen, waren de groeiverschillen van de bieten zeer duidelijk waar te nemen. Daarom lieten
wij ons bij de verdere keuze van de bietenpercelen door deze verschillen
en de aard van de oppervlakte leiden. Later, toen wij met de kartering
in de IJpolders zo ver waren, dat een definitieve indeling gemaakt kon
worden, bleek dat wij op deze wijze toch de belangrijkste bodemverschillen
van de IJpolders in onze waarnemingen betrokken hadden.
Tijdens de kartering kwamen wij tot de conclusie, dat een even dicht
waarnemingsnet als in de Haarlemmermeer voor het vaststellen van de
bodemtypen in de IJpolders niet nodig was. Daarom is het aantal boringen
voor de detailopname hier gemiddeld slechts 5—8 per ha.
Nadat wij de voornaamste bodemtypen van deze twee polders op detail
kaarten hadden vastgelegd, controleerden wij voortdurend het verloop van
de bietengroei en tekenden speciale verschijnselen aan, zoals vergeling,
doorschieters, slapheid, enz. Ook trachtten wij te onderzoeken, of het
mogelijk was door beoordeling van de stand van de bieten (met behulp
van een waarderingscijfer) tot de waardering' van de bodemtypen te
komen. Op grond van deze waarnemingen hebben wij op de bodemkaarten
de plaatsen aangeduid, waar de proefoogsten het best konden plaats
vinden.
3. DE OOGST

Het oogsten geschiedde zo mogelijk op dezelfde tijd of een paar dagen
eerder dan de boeren er mee begonnen. Daarom komen de oogstdata ge
heel met de praktijk overeen. Men zou de oogstdata van alle waarnemingen
tot een „eenheidsdatum" kunnen omrekenen. Omdat wij echter trachten
onze waarnemingen aan de praktijk aan te passen en er in de polders
vroeg- en laat-afrijpende variëteiten verbouwd worden, kunnen wij niet
goed aannemen, dat alle percelen op dezelfde tijd geoogst zouden moeten
worden. Daarom zien wij van een correctie in verband met de oogstdatum af.
Voordat met het oogsten begonnen werd, zijn eerst de definitieve
plaatsen van de proefveldjes uitgezocht, op grond van de reeds op de
detailkaart aangeduide geschikte plekken en de toestand van het ogenblik.
Om de betrouwbaarheid en de betekenis! van de opbrengstbepaling te ver
hogen, werden de volgende gezichtspunten steeds voor ogen gehouden.
1. Er moet op gelet worden, dat de stand op de plaats van de proefoogst
regelmatig is.
2. Er moeten op iedere plaats (bodemtype) zoveel mogelijk herhalingen
worden gedaan.
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3. De herhalingen moeten willekeurig verdeeld worden.
4. Om de plaatselijke factoren op een bodemtype enigszins te vereffenen,
moeten de herhalingen zo ver mogelijk (5—15 m) uit elkaar liggen.
5. Om randeffecten uit te schakelen moeten de proefveldjes zo ver mo
gelijk (ongeveer 25 m) van perceelsgrenzen en bodemgrenzen ver
wijderd blijven.
Door deze voorwaarden in acht te nemen, werd hier een oogsttechniek
toegepast, die al door het Centrum voor Bodemkartering te Gent, (België)
uitgevoerd en beproefd is (de Leenheer en dë Caestecker, 1949). Volgens
deze methode worden op ieder bodemtype 12 herhalingen gedaan (fig. 1).
Iedere herhaling bestaat uit 15 bieten (3 rijen van 5 bieten). Deze 15 bieten
worden gerooid, gekopt, schoongemaakt en gewogen. Telkens wordt het
brutogewicht van deze 15 bieten, hun speciale eigenschappen (beworteling, vorm, aanwezigheid van ziekten, enz.), vooral het aantal ver
takte bieten genoteerd. Later werden op de uitgekozen bodemtypen door
middel van gegraven profielen de beworteling en de diepte van de
wortels in samenhang met de profielen grondig bestudeerd. De bodem
profielen zijn uitvoerig geanalyseerd en beschreven. Omdat een dergelijke
uitgebreide studie zeer veel tijd vraagt, hebben wij het alleen, bij wijze van
voorbeeld in de IJpolders gedaan, omdat wij deze toch karteerden en de
bodem er van afzonderlijk moesten bestuderen. Bovendien was het niet het
doel van dit onderzoek, een zo diepgaande studie van de groei te maken.
Ons doel was allereerst het vaststellen van de grootte van de suikerbieten
opbrengst op de diverse bodemtypen. Wij willen echter opmerken, dat
wij door deze bewortelingsstudies een veel juister inzicht gekregen hebben
in de opbrengstverhoudingen tussen de bodemtypen.
Voorts hebben wij bij het oogsten gedeeltelijk de bladeren gewogen, om
de bladontwikkeling van de bieten op de verschillende bodemtypen na te
gaan. Hierbij waren echter de door regen, dauw, zonnig weer, enz. ver
oorzaakte verschillen zo groot, dat wij geen mogelijkheid zagen deze resul
taten op een aanvaardbare wijze te verwerken (van de Sande Bakhuyzen,
1950).
Voor het bepalen van de dichtheid van de bietenbestanden op de diverse
bodemtypen zijn nabij ieder proefveldje op tenminste 2 willekeurig gekozen
rijen van 50 meter de bieten geteld en daaruit is telkens, met inachtname
van de rijenafstand, het aantal bieten per ha berekend. Als op één perceel
verschillende bodemtypen voorkwamen en hun bestanden niet veel van
elkaar verschilden, werd een gemiddeld bestand voor het gehele perceel
aangehouden. Voor het geval de verschillen tamelijk groot waren, werd
ieder bodemtype apart behandeld, omdat wij moesten aannemen, dat zulke
grote verschillen in bietenbestand voor een belangrijk gedeelte door bodemverschillen veroorzaakt werden.
Nadat op de 12 herhalingen van één bodemtype de bieten gerooid en
gewogen waren, werden naar de verdeling van de grootte van deze 180
bieten 9 bieten uitgezocht en voor de bepaling van het suikergehalte en de
tarra naar de fabriek van de N.V. Centrale Suikermaatschappij te Half
weg gezonden. Een aantal van negen bieten mag misschien wat weinig
lijken voor een betrouwbare bepaling van het suikergehalte, maar men
moet voor ogen houden, dat dit 5% vormt van het aantal gerooide bieten.
Bovendien werd hun suikergehalte in drie groepen van drie bieten be
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paald, waardoor de betrouwbaarheid nog verhoogd is. In het algemeen
komen onze resultaten overeen met het gemiddelde van de fabriek. Als men
daarbij denkt aan de practische uitvoering van het bepalen van het suiker
gehalte door de suikerfabrieken voor de uitbetaling, waarbij het onder
zochte deel niet meer dan 1 à 2% van de geleverde bieten bedraagt, dan
blijkt de betrouwbaarheid van onze waarnemingen nog duidelijker.
4. DE BEREKENING VAN DE OPBRENGST PER HECTARE

Uit de reeds vermelde veldwaarnemingen werden op de hieronder aange
geven wijze de opbrengsten vastgesteld. Om deze methode van berekening
te verduidelijken, geven wij allereerst de resultaten van een dergelijke
waarneming (tabel 1 en fig. 1, proefveldje I) volledig weer.
Tabel 1
Uitgewerkt voorbeeld van de correctie en de verwerking van de opbrengstgegevens en de
berekening van de opbrengsten per hectare.
Bedrijf 5
Bodemtype 7 (Lichte klei met een zware kleilaag onder de bouwvoor)
Proefveldje I.
Bruto
Nummer bladge
Aantal
van de wicht per vertakte
herhaling 15 bieten
bieten
kg
11,0
9,0
9,9
8,8
10,0
7,5
8,9
9,8
10,5
9,2
10,3
8,9

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

Gemiddeld

9,48

Bruto
gewicht
per 15
bieten
kg

Afwijking van het

Na aftrek van her
halingen met te grote
fouten blijven over

gemiddelde
A

A2

3
4
5
7
4
6
5
3
2
3
4
5

14,5
12,2
15,1
11,5
14,4
12,5
13,2
14,6
17,6
16,0
18,5
17,3

—0,28
—2,58')
+ 0,32
—3.28
—0,38
—2,28
—1,58
—0,18
+ 2,82
+ 1,22
+ 3,72
+ 2,52

280/q

14,78

£ A2 = 55,1968
Middelba
0,6467
re fout
3,5X M = 2,26

kg

0,0784
6,6564
0,1024
10,7584
0,1444
5,1984
2,4964
0,0324
7,9524
1,4884
13,8384
6,3504

.

—

15,1
—

14,4
—

13,2
14,6
—

16,0
—

14,63

Gecorrigeerd gemiddeld bruto gewicht per 15 bieten:
Gecorrigeerd gemiddeld bruto gewicht per biet:
. .
Aftrek voor tarra per biet (= 3,4%)
Gecorrigeerd gemiddeld netto gewicht per biet:
Aantal bieten per ha: 67.281
. Gecorrigeerde gemiddelde netto wortelopbrengst

14,5

.

. .

14,63
kg
0,9753 kg
0,0332 kg
0,9421 kg
63,38

t/ha

') De cursief gedrukte getallen zijn > 3,5 X M en zijn voor verdere berekening als te onze
ker beschouwd.
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Suikergehalte, bepaald aan 3X3 bieten in % .

15,7
15,8
16,2

Gemiddeld
Gecorrigeerde gemiddelde netto suikeropbrengst

15,9%
. . .10,078

t/ha

1. Eerst wordt uit de 12 herhalingen van een bodemtype het gemiddelde
brutogewicht van de 15 bieten berekend.
2. Er kunnen onder deze 12 herhalingen zeer grote afwijkingen voor
komen. Om de abnormaal afwijkende herhalingen vast te stellen, wordt
eerst de middelbare fout van de hele reeks berekend:
Middelbare fout M = ±

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daarbij is 2 A2 = som van de vierkanten van alle afwijkingen.
A = afwijking van het gemiddelde van de afzonder
lijke herhaling,
n = het aantal herhalingen (12).
Daarna worden de herhalingen, waarbij de afwijking ongeveer 3,5 X
de middelbare fout bedraagt, als te onzeker uitgeschakeld. Het aantal
uitgeschakelde herhalingen varieert tussen 2 en 6.
Uit de overblijvende herhalingen wordt het gecorrigeerde, gemiddelde
bruto-gewicht per biet berekend.
De tarra wordt daarvan afgetrokken, waardoor het gecorrigeerde, ge
middelde netto-gewicht per biet (uit 180 bieten) bekend is.
Uit dit gemiddelde netto-gewicht en het getelde aantal bieten per ha
wordt de gecorrigeerde netto wortelopbrengst per ha berekend. Dit is de
grondslag voor alle verdere berekeningen en waarderingen.
Door middel van deze netto-wortelopbrengst en het gemiddelde suiker
gehalte wordt de netto suikeropbrengst per ha berekend.
De vertakking van de bieten op ieder bodemtype wordt in procenten
uitgedrukt.

Alle 209 opbrengstbepalingen, die wij in de beide polders hebben uitge
voerd, zijn op de boven omschreven wijze verwerkt en de resultaten er van
in tabellen samengevat. De plaatsen van de proefoogsten zijn nauwkeurig
op een kaart aangegeven.
Aangezien een volledige weergave van dit uitgebreide cijfermateriaal om
technische redenen in dit werkstuk onmogelijk is, hebben wij met boven
vermeld voorbeeld volstaan. De volledig uitgewerkte gegevens en het bij
behorende kaartmateriaal liggen voor belangstellenden steeds ter inzage
in de archieven van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.
5. DE BEPALING VAN DE GEMIDDELDE OPBRENGST OP DE VERSCHIL
LENDE BODEMTYPEN

Zoals reeds is opgemerkt, geven de opbrengsten van de verschillende
bodemtypen op hetzelfde perceel de meest betrouwbare opbrengstverhou
ding tussen die typen weer. Deze resultaten kunnen echter niet zonder
meer gegeneraliseerd worden. Om tot algemeen geldende verhoudingen
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te geraken, moeten deze ook op andere bedrijven vastgesteld worden, ten
einde te kunnen constateren in hoeverre de overige groeifactoren en
mogelijk ook kleine verschillen in de bodem typen zelf invloed op die ver
houdingen hebben.
Door de bepaling van het gemiddelde worden dus opbrengsten verkregen,
waarbij de invloeden van de diverse factoren min of meer vereffend zijn.
De noodzakelijkheid van de herhaling komt daardoor duidelijk tot uiting.
De berekende netto-opbrengsten per bodemtype zijn op tabellen samen
gevat in volgorde van de vastgestelde bodemreeksen (Haarlemmermeer op
bijlage 2, IJpolders op bijlage 4). De bodemtypen zijn daarbij doorlopend
genummerd.
Op deze tabellen geven dus de horizontale nummers de bodemtypen aan en de links ge
plaatste verticale nummers de onderzochte bedrijven. Wanneer op een bedrijf meer dan
één perceel is onderzocht, is dit aangegeven door achter het nummer van dat bedrijf een
letter voor elk perceel toe te voegen.
Aan de rechterzijde van de tabel zijn verschillende landbouwkundige gegevens opge
nomen. De volgende gegevens kunnen in cijfers uit de tabellen worden afgeleid.
1. De opbrengstverhoudingen van de bodemtypen, zowel op één als op verschillende per
celen van een bedrijf.
2. De landbouwkundige gegevens voor ieder perceel.
3. Het aantal herhalingen per bodemtype.
4. De variatie in de opbrengst van hetzelfde bodemtype op verschillende bedrijven.
Uit de tabellen blijkt ook, dat het niet steeds gelukt is op ieder bodemtype een voldoend
aantal herhalingen te doen, omdat er niet altijd genoeg goede objecten te vinden waren. In
de gevallen waar slechts een of twee waarnemingen zijn gedaan, blijft niets anders over
dan de opbrengstverhoudingen op één perceel als basis van vergelijking te gebruiken, wat
uiteraard minder betrouwbare resultaten geeft dan wanneer op één bodemtype drie of
meer waarnemingen zijn gedaan. Het aantal waarnemingen houdt min of meer verband met
de verbreiding van het bodemtype, d.w.z. op veel voorkomende typen zijn meer waar
nemingen gedaan dan op die, welke slechts een gering oppervlak innemen.

Wanneer men de afzonderlijke opbrengsten op ieder bodemtype nader
beschouwt, blijkt dat de onderlinge verschillen op een en hetzelfde type
tamelijk groot zijn. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de bieten
variëteiten. Om dit duidelijk te illustreren, hebben wij onder aan bij de
tabellen de gemiddelde opbrengst per bodemtype voor iedere bietenvariëteit
berekend. Daaruit kan men zien, dat op alle bodemtypen de variëteit
Klein Wanzleben E de hoogste en Kühn P de laagste wortelopbrengsten
geeft. De overige variëteiten liggen er tussen in.
Het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom heeft
op grond van waarnemingen gedurende enige jaren de volgende opbrengst
verhoudingen voor de verschillende bietenvariëteiten vastgesteld ( de Suiker
biet, 1950, blz. 51).
Wanneer de opbrengsten van de drie meest verbouwde variëteiten
gemiddeld 100 gesteld wordt, dus
Klein Wanzleben E + Kühn P -f- Hilleshög _
3
dan bedragen de opbrengstverhoudingen voor
Variëteit
Kühn P
Hilleshög
Hilleshög R
Pedigree
Klein Wanzleben E .
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Wortelopbrengst

.

.

93,4
94,9
104,109,1
111,7

Suikeropbrengst
102,4
101,4
98,3
94,3
96,2

Tussen de suikerrijkste en opbrengstrijkste variëteit bestaat dus een ver
schil in wortelopbrengst van ca 18%. In het jaar 1949 was het suikerge
halte van de suikerrijke variëteiten, zoals reeds is vermeld (zie II, 1, A),
niet hoger dan die van de variëteiten met een grote wortelopbrengst.
Daardoor is ook de suikeropbrengst van de variëteiten met een laag ge
halte in het jaar van onderzoek veel gunstiger.
Zoals uit de tabellen (bijlagen 2 en 4) blijkt, zijn niet alle bietenvariëtei
ten op ieder bodemtype in dezelfde verhouding aanwezig. Op vele bodem
typen komt zelfs maar een enkele variëteit voor. Daarom zijn de gemiddel
den van de opbrengsten op de verschillende bodemtypen niet zonder meer
met elkaar te vergelijken. Wij hebben dan ook iedere waarneming met ge
bruikmaking van bovenstaande verhoudingscijfers omgerekend. Er komt
daardoor een grootheid tot stand, alsof op alle bodemtypen dezelfde varië
teit verbouwd is. Zowel de wortel- als de suikeropbrengsten van alle 209
op de tabellen aangegeven waarnemingen zijn op deze wijze omgerekend.
Daaruit zijn weer de gemiddelde opbrengsten per bodemtype berekend,
welke wij als kenmerkende opbrengsten zullen beschouwen, en in het ver
volg voor de vergelijking van de productiviteit van de verschillende bodem
typen als basismateriaal zullen gebruiken.
Ook is het gemiddelde percentage vertakte bieten per bodemtype be
rekend.
Dit cijfermateriaal is hier om technische redenen niet weergegeven. Het
ligt voor belangstellenden ter inzage in het archief van de Stichting voor
Bodemkartering.
III. DE HAARLEMMERMEERPOLDER
1. INLEIDING

Deze polder is reeds door de Stichting voor Bodemkartering onder
leiding van Ir ]. C. F. M. Haans in overzicht gekarteerd. In het kader van
dit onderzoek zullen wij derhalve niet in bijzonderheden treden aangaande
de algemene beschrijving van de bodemgesteldheid. Wij vermelden slechts
enkele feiten om een beeld van deze polder te geven. Voor de rest ver
wezen wij naar de publicaties over dit onderwerp (Edelman, 1947; Haans,
1949; Haans, z.j.).
De grootte van de polder bedraagt ca 18.000 ha. Het polderoppervlak
ligt ongeveer 3—4,5 m onder de zeespiegel. Door tochten en sloten wordt
het land verdeeld in percelen van 1000 X 200 m (20 ha). Op ieder perceel
zijn voor de ontwatering nog drie dwarssloten gegraven, die echter lang
zamerhand worden gedicht. Daaruit blijkt, dat men in het algemeen weinig
overlast van water ondervindt. Gemiddeld staat het water in de sloten
100—120 cm onder maaiveld.
2. ALGEMENE EIGENSCHAPPEN EN INDELING VAN DE BODEM.

Over het geheel genomen bestaat de bodem van de Haarlemmermeer
polder uit oude zeeklei. Door de gecompliceerde wijze van afzetting komen
echter in de bovenste 40—50 cm zeer grote verschillen voor. De onder
grond bestaat bijna overal uit lichte zavel of slibhoudend zand ( + 10%
< 16(a). In het algemeen worden de profielen naar beneden lichter. De
uniformiteit van de ondergrond brengt met zich mede, dat de grote
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kwaliteitsverschillen van de bodem in de Haarlemmermeer op de eigen
schappen van de bovengrond (ca 50 cm) moeten berusten.
Onze indeling in bodemtypen is dan ook in hoofdzaak gebaseerd op de
verschillen in eigenschappen van de bovengrond, zoals textuur, humusen kalkgehalte, dikte van de bovengrond en de aard en de textuur van de
ondergrond.
Volgens deze eigenschappen hebben wij de door ons gekarteerde gronden
van de bietenpercelen in 33 bodemtypen ingedeeld. Deze indeling in typen
past in de bodemgroepen, die door Haans zijn ontworpen voor de overzichtskartering van de Haarlemmermeer (Haans, z.j.).
Ten einde onduidelijkheden en herhalingen te voorkomen, achten wij het
gewenst hier enkele begrippen, die bij de typebeschrijving gebruikt zullen
worden, kort toe te lichten.
A. De textuur
De grondsoorten zijn ingedeeld naar hun percentage afslibbare delen.
°/o afslibbaar (<16 ,u)

Benaming

50—70
35—50
25-35
10—25
< 10

zware klei
lichte klei
zware zavel
lichte zavel
zand

De fracties tussen 16 en 150^
grof zand aangeduid.

worden als zand, de nog grovere als

B. H e t h u m u s g e h a l t e
Het humusgehalte van de bouwvoor is aangegeven volgens de indeling
van Dijkema (1939).
voor zand en
zavel

Benaming
normaal
humeus
zeer humeus
zeer sterk humeus .

.

.

1,5— 2,5
2,5— 6
6—10
> 10

V0
»/,
°/„
•/,

voor klei
2,5- 4,5
4,5- 8
8 -12
> 12

•/,
%
%
•/„

In de typebeschrijvingen wordt bij normale humusgehalten in de bouw
voor niets aangegeven.
C. Het kalkgehalte
De opgaven van de kalktoestand berusten op de hevigheid van de
reactie met 16% zoutzuur:
normaal = goed opbruisend
kalkarm = zwak opbruisend
kalkloos = niet opbruisend
Een normaal kalkgehalte is bij de typebeschrijvingen niet opgegeven. Op de kalkarme
gronden worden de akkers bijna overal bekalkt, de bouwvoor bruist dan zeer onregelmatig op.
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Om de opbouw en de indeling van de bodem te verduidelijken, zijn de
bodemtypen van de 6 voornaamste bodemgroepen uit de Haarlemmermeer
op het onderste deel van bijlage 3 schematisch weergegeven. De bodem
typen zijn daarbij doorlopend genummerd. Deze indeling is in hoofdzaak
geldig voor die gronden, waarop wij een detailkartering ten behoeve van
de opbrengstbepalingen hebben uitgevoerd.
3. ENIGE OPMERKINGEN OVER DE TEELT VAN SUIKERBIETEN IN DE
HAARLEMMERMEERPOLDER

De suikerbiet is een van de meest verbouwde gewassen in de Haarlem
mermeerpolder. In het algemeen tracht men slechts eens in de vier à vijf
jaar suikerbieten te telen. Door de gunstige prijzen wordt deze interval
echter meestal verkort. Het prijsniveau is dus bepalend voor de vruchtwis
seling, waardoor het gevaar voor aantasting door nematoden zeer ver
groot wordt. Wij moesten dan ook enige waarnemingen, vooral op lichte
gronden, wegens het voorkomen van nematoden laten vervallen.
Uit de op bijlage 2 samengevatte opbrengstgegevens kunnen de vol
gende conclusies worden getrokken.
Het opkomen van de bieten is in 1949 niet goed verlopen, zodat enkele
boeren opnieuw moesten inzaaien. De opnieuw ingezaaide percelen hebben
wij bij ons onderzoek buiten beschouwing gelaten. Bijna alle bietenbe
standen vertoonden ten gevolge van het slechte ontkiemen aanzienlijke
verschillen. Het gemiddelde aantal planten per ha bedroeg 60.400, met
als minium 50.000 en als maximum 73.500. De slechte opkomst van de
bieten is echter niet alleen oorzaak van dit verschil. Wij willen hier de
nadruk leggen op het feit, dat de eerste verplegingsmaatregelen veel te
wensen overlaten. Deze verpleging achten wij een factor, die de productie
in zeer sterke mate kan beïnvloeden. Extreem hoge en lage aantallen bieten
per ha worden bij de behandeling van de bodemtypen steeds aangegeven
en de betekenis ervan wordt aan het einde van de volgende paragraaf
in cijfers uitgedrukt.
De oogst begon in het midden van September 1949 met de vroege
variëteiten. Door het premiestelsel voor vroege en late levering (ƒ 2,—
tot ƒ 3,— per ton) werd de oogsttijd tamelijk gerekt. De tijdsduur van de
oogst voor onze waarnemingen bedroeg ca 6 weken.
In de Haarlemmermeer wordt nagenoeg uitsluitend akkerbouw bedreven.
Aan de gewassen wordt geen stalmest gegeven. Ook groenbemesting en
compost vinden weinig toepassing. De bemesting berust dus vrijwel uit
sluitend op kunstmestgiften. Zoals uit bijlage 3 blijkt, bedragen deze in
zuivere vorm (kg per ha)

P2O5

N
K20

gemiddeld

variatie

107
125
140

80—144
80—150
0—240

Hoewel het humusgehalte in de polder gemiddeld niet zo hoog is, zijn
de stikstofgiften niet in overeenstemming met de hoeveelheid toegediend
fosforzuur. Er wordt naar verhouding te veel fosfor gegeven. Ook de kali
giften zijn voor suikerbieten nogal laag. Men kan dan ook in het algemeen
niet van een goed gebalanceerde bemesting spreken. Mogelijk is deze wan-
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verhouding nog een nasleep van de oorlog ( kunstmestdistributie, de neiging
om fosfaat als voorraadbemesting toe te dienen, enz.).
4. DE BIETENOPBRENGST VAN DE BODEMTYPEN IN DE HAARLEMMER
MEERPOLDER EN HET VERBAND TUSSEN BODEM EN SUIKERBIETEN
OPBRENGST

In de Haarlemmermeer zijn op 21 bedrijven (29 bietenpercelen) 90
proefoogsten uitgevoerd op de wijze zoals in II, 5 is aangegeven (zie
bijlage 2 ). Met deze resultaten als basis zullen wij in het volgende trachten
het verband aan te tonen tussen de bodemtypen en de bietenopbrengst.
Aangezien dit onderzoek hoofdzakelijk tot doel heeft de invloed van het
bodemprofiel op de groei van de bieten na te gaan, is bij de beschrijving
van de bodemtypen voornamelijk uitgegaan van hun morphologische blij
vende eigenschappen, voor zover bij het veldwerk waarneembaar. De
natuurlijke rijkdom van de grond, de structuur en de overige groeifactoren
staan met deze eigenschappen in nauw verband.
Daar in de polder meestal 20—25 cm diep geploegd wordt, heeft de
bouwvoor in het algemeen tot 25 à 30 cm een donkerder kleur dan de
daaronder liggende lagen van dezelfde samenstelling. Bij de beschrijving
Wordt de normale bouwvoor niet afzonderlijk vermeld. Wij geven de aard
van de bovengrond aan naar de textuur, waarbij eventuele abnormale kalk
en humusgehalten worden aangeduid.
A. De oude zeezand- en zeezandovergangsgronden
a. de indeling van de bodem
De profielen (zie bijlage 3) bestaan met uitzondering van de bouwvoor,
uit kalkloos, grof zand. Het grondwater staat hoog. De reductiezône begint
op ongeveer 70 cm onder het maaiveld. De bouwvoor (25—30 cm dik)
is met klei en ca 6—8% organische stof vermengd en heeft een zeer on
gunstige „betonstructuur". Boven de reductiezône is het profiel zeer roestig;
ook de bouwvoor vertoont veel roestvlekken.
Wij hebben deze groep naar het klei- en humusgehalte van de bouwvoor
in 4 typen onderverdeeld:
Type 1. De bouwvoor is gemengd met 25—30 % klei en is humeus
Type 2. De bouwvoor is gemengd met 15—20 % klei en is humeus
Type 3. De bouwvoor is gemengd met ca 15 % klei en is humeus
Type 4. De bouwvoor is gemengd met ca 15 % klei en is zeer humeus.
b. de opbrengstgegevens
Bodemtype no.
1
2
3
4
Gemiddelde voor de
bodemgroep . . .

Opbrengsten 2) in ton/ha

Vertakte bieten

Aantal
herhalingen

wortel-

suiker-

%

47,6
35,9
26,0
24,7

8,45
5,57
3,86
3,77

31
31
43
47

1
2
1
1

33,8

5,44
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totaal 5

2) Waar in het vervolg gesproken wordt over wortel- of suikeropbrengst, wordt altijd
bedoeld de gecorrigeerde netto-opbrengst, berekend uit de gegevens volgens de in II,
4 en 5 ontwikkelde methode.
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9$_
lOOFig. 2
De oude zeezand-overgangsgronden zijn zeer sterk veronkruid.
The old seasand transitional soils are apt to grow very much weed.

Fig. 3
Op de oude zeezand-over
gangsgronden zijn de bieten
zeer klein, sterk behaard en
slecht gevormd.
The sugarbeets are very small,
very hairy, and badly shaped
on the old seasand transitional
soils.

De opbrengsten van deze groep zijn de laagste van de gehele polder.
De typen vertonen een maximale spreiding van 22 ton of ca 47 %. Daaruit
blijkt de betekenis van de hoeveelheid bijgemengde klei zeer duidelijk.
De hoogte van het humusgehalte heeft geen bijzondere invloed.
Deze gronden zijn zeer sterk veronkruid (fig. 2). Wegens het voor
komen van hartrot hebben wij op deze groep twee waarnemingen buiten
beschouwing moeten laten. Ondanks grote inspanning van de boeren om
een dicht bestand te verkrijgen, is het aantal bieten per ha zeer gering
(50.000—55.000 per ha). De bieten zijn zeer slecht gevormd en sterk be
haard (fig. 3). Ofschoon type 1 een iets betere opbrengst heeft, kunnen
wij toch met zekerheid zeggen, dat deze bodemgroep voor het verbouwen
van suikerbieten niet geschikt is.
B. D e H o o f d d o r p g r o n d e n
a. de indeling van de bodem
Deze groep neemt na dé oude zeekleigronden het grootste oppervlak in.
Het hoofdkenmerk er van is het voorkomen van een kalkloze zavelhorizont
in het bodemprofiel. Deze laag vormt waarschijnlijk een oud oppervlak,
dat iets hoger in het terrein heeft gelegen, dan de toenmalige omgeving.
Door een sterke begroeiing is deze laag ontkalkt. De profielen met vele
roest aders en roestpijpjes (oude wortelkanalen) hebben een zeer on
gunstige opbouw, welke nog versterkt wordt door het veelvuldig voor
komen van katteklei (Edelman, 1946). De ontkalkte zavelhorizont is
meestal weer door een zeer kalkarm kleidek afgedekt.
De diepte van de kalkarme bovengrond variëert van 65—90 cm, de
diepte van de reductiezône van 70—120 cm. Door de voortdurende bekalking met schuimaarde is de bouwvoor van deze typen aanmerkelijk
verbeterd. Er wordt noq altijd sterk bekalkt (meestal iedere 5 jaar 80—
100 t/ha).
We hebben deze groep op grond van de detailopnamen naar de textuur
van de bouwvoor, de aard van de ondergrond en het voorkomen van een
storende kleihorizont in acht bodemtypen ingedeeld.
Diepte van
de laag in cm

No.

Bodemtype benaming

5

lichte klei met een af
lopend 3) profiel . . .

6

lichte klei op zand .

7

lichte klei met een zware
kleihorizont onder de
bouwvoor

.

Korte omschrijving

0— 40
40— 70
70—120

lichte klei
roestige, kalkloze zware zavel
kalkrijke lichte zavel

0— 40
40— 90
90—120

lichte klei
kalkloos zand
kalkrijk gereduceerd zand

0— 25
25— 50
50— 90
90—120

lichte klei
kalkloze zware klei
kalkloos zand
kalkrijk gereduceerd zand

3) Een aflopend profiel is een profiel, dat naar beneden toe geleidelijk steeds zandiger
wordt.
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No.

Bodemtype benaming
lichte klei met
ondergrond

slappe

zware zavel met een af
lopend profiel . . . .

10

11

12

zware zavel met een
lichte kleihorizont onder
de bouwvoor . . . .

humeuze zware zavel
met een aflopend profiel

lichte zavel op zand

Diepte van
de laag in cm

0— 45
45— 70
70— 90
90—120

Korte omschrijving

lichte klei
kalkloze zware zavel
kalkloze grijsblauwe modderklei
kalkrijke grijsblauwe modderklei

!Um'"-.«
0— 35
35— 60
60— 90
90—120

zware zavel
kalkloze lichte zavel
kalkloos slibhoudend zand
kalkrijk slibhoudend zand

0— 35
35— 50
50— 60
60— 90
90—120

zware zavel
kalkloze lichte klei
kalkloze zware zavel
kalkloos slibhoudend zand
kalkrijk slibhoudend zand

0— 40
40— 70
70—100
100—120
0— 35
35— 90
90—120

humeuze
kalkloze
kalkloos
kalkrijk

zware zavel
lichte zavel
gereduceerd slibhoudend zand
gereduceerd slibhoudend zand

lichte zavel
kalkloos zand
kalkrijk zand, gereduceerd op 110

b. de opbrengstgegevens
Zoals uit bijlage 2 blijkt, zijn de waarnemingen grotendeels op verschil
lende bietenpercelen van een 'groot bedrijf gedaan. De opbrengstgegevens
kunnen dus als vrij betrouwbaar beschouwd worden.

Bodemtype no.

Opbrengster in ton/ha
wortel-

suiker-

Vertakte bieten
%

Aantal
herhalingen

5
6
7
8
9
10
11
12

56,3
55,6
51,3
59,3
56,9
52,8
51,6
44,5

9,39
9,83
9,33
10,62
9,97
9,01
8,37
6,66

22
57
47
24
27
25
20
27

4
1
2
2
3
3
3
7

Gemiddelde4) voor
de bodemgroep . .

51,9

8,66

31

totaal 25

De wortelopbrengsten van de 2 meest normale bodemtypen 5 (lichte
klei) en 9 (zware zavel) zijn ongeveer gelijk. De suikeropbrengst op het
4) De gemiddelde opbrengsten van de groepen en reeksen geven het gemiddelde van
alle waarnemingen. Ze zijn dus niet het gemiddelde van de bodemtypen.
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Fig. 4
Wanneer de klei- of zavelgronden direct overgaan in zand,
zijn de bieten zeer slecht gevormd.
Sugarbeets are very badly shaped on clay- and sandy clay
soils sharply defined against the underlying sand.

zwaar zavelig type ligt echter aanzienlijk hoger dan op type 5. Het aantal
vertakte bieten op dit type is iets groter.
Deze beide gunstige typen hebben ten opzichte van het ongunstige licht
zavelige type 12 een meeropbrengst van 12 ton wortels per ha en ongeveer
3 ton suiker per ha. In procenten uitgedrukt is de wortelopbrengst op type 12
ongeveer 21 % en de suikeropbrengst 31 % lager dan op type 5. Het licht
zavelige type heeft dus een zeer lage wortelopbrengst en een naar ver
houding nog lagere suikeropbrengst.
In het profiel van type 6 ligt het lichte kleidek direct op het zand. On
danks deze- zandige ondergrond is de wortelopbrengst slechts 0,7 t/ha
lager dan op type 5, terwijl de suikeropbrengst ongeveer 0,7 t/ha hoger
ligt. Aangezien wij op dit type slechts over één waarneming beschikken,
kunnen wij dit verschil niet als betrouwbaar beschouwen.
Bij de bodemtypen 7 en 10 zijn de wortelopbrengsten 6—9 % lager dan
bij de normale typen 5 en 9. De profielen hebben behalve een zandige
ondergrond ook nog een storende kleilaag. De opbrengstvermindering moet
dan ook zeker aan de storende werking van deze kleihorizont toege
schreven worden. Ondanks de lage wortelopbrengsten is de suiker
productie niet zo laag, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de zan
dige ondergrond, die ook bij type 6 voorkomt. Daaruit kan blijken, dat
een zandondergrond direct onder de bouwvoor een hoog suikergehalte
met zich brengt. De bieten op de typen 6 en 7 vertonen echter een zeer
hoog percentage vertakkingen, hetgeen vermoedelijk aan de zandige
ondergrond geweten moet worden.
Type 11 heeft ongeveer dezelfde profielbouw als type 9. Het onder
scheid bestaat alleen in een hoger humusgehalte van de bouwvoor en een
hogere reductiezône in het profiel van type 11. De wortelopbrengst ligt
ca 9 % lager, de suikeropbrengst 16 % lager dan die van type 9. De
suikeropbrengst neemt dus naar verhouding veel sterker af. Dit is een
typische humusinvloed, zoals later bij de kalkarme oude zeekleigronden
uitvoeriger zal worden aangetoond. De zeer belangrijke vermindering van
de wortelopbrengst wordt echter vrijwel zeker door de hoge reductiezône
(op ca 70 cm) veroorzaakt.
De opbrengsten van de typen 6 en 7 zijn daarentegen! normaal, ondanks
de eveneens betrekkelijk hoge reductiezône, die in deze gevallen op on
geveer 90 cm ligt.
Op grond van deze feiten ligt de conclusie voor de hand, dat een
reductiezône op 90 cm geen nadelige invloed meer op de productie heeft,
terwijl een nog hoger stijgen van het grondwater zeer ongunstig werkt.
De hoge wortelopbrengst van type 8 is echter geheel en al met deze con
clusie in tegenspraak. De slappe ondergrond begint ook hier reeds op
70 cm. Wij kunnen voor deze hoge opbrengst geen aannemelijke ver
klaring vinden.
C. D e kalkrijke oude zeekleigronden
a. de indeling van de bodem
De kalkrijke oude zeekleigronden beslaan de grootste oppervlakte van
de polder. Wegens hun gecompliceerde wijze van afzetting vertonen de
bovenste lagen een zeer grote verscheidenheid van zware klei tot zand.
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Daarom hebben wij hen hoofdzakelijk naar de aard van de bovengrond
op de volgende wijze in 11 typen ingedeeld. De op de wadvlakte voor
komende kreken hebben wij wegens hun zeer uiteenlopende profielen
buiten beschouwing gelaten.

No.

Diepte van
de laag in cm

Bodemtype benaming

Korte omschrijving

0— 90
90—120

zware klei
lichte klei

0— 40
40— 60
60— 90
90—120

humeuze zware klei
zware klei, iets kalkarm
lichte klei
zware zavel

0— 50
50— 80
80—120

humeuze lichte klei
zware zavel
lichte zavel

0— 40
40—120

humeuze lichte klei
zand

0— 40
40— 80
80—120

liçhte klei
zware zavel
lichte zavel

0— 40
40— 70
70—120

humeuze zware zavel
lichte zavel
zand

0— 40
40— 70
70—120

zware zavel
lichte zavel
zand

0— 40
40—120

zware zavel
zand

humeuze lichte zavel

0— 40
40—120

humeuze lichte zavel
zand

22

lichte zavel

0— 40
40—120

lichte zavel
zand

23

humeus zand ....

0— 40
40—120

humeus zand
zand

13

diepe zware klei .

.

.

14

ondiepe, humeuze zware
klei
. . . . . . .

15

humeuze lichte klei met
een aflopend profiel . .

16

humeuze lichte klei met
zandige ondergrond . .

17

lichte klei met een af
lopend profiel . . . .

18

humeuze zware zavel
met een aflopend profiel

19

zware zavel met een af
lopend profiel . . . .

20

zware zavel, direct op
zand

21

b. de opbrengstgegevens
Er bestaan op de kalkrijke oude zeekleigronden zeer grote variaties. De
kwaliteitsverschillen komen het beste tot uiting, wanneer wij de opbrengsten
vergelijken.
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Bodemtype no.

zware klei

j

lichte klei

*<

(
!
zware zavel <
(

15
16
17
18
19
20

lichte zavel j

^

zand

23

Gemiddelde voor de
bodemgroep . .

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten

Aantal
herhalingen

wortel-

suiker-

%

55,8
58,54,4
50,4
53,8
48.5
53,1
49.6
45.4
43.5
37,4

10,12
11,19
9,10
7,29
9—
7,87
8,82
9,04
7,27
7,49
5,63

43
35
28
29
30
31
25
23
30
14
37

2
2
10
1
8
3
8
2
2
2
1

52,1

8,79

30

totaal 41

De wortelopbrengst van de zware klei, type 14, bedraagt 58 ton per ha,
de opbrengst van het zandtype 23 daarentegen slechts 37,4 t/ha. Er is dus
een opbrengstverschil van ongeveer 20 t/ha, of bijna 36%. In geld uitge
drukt bedraagt dit verschil bij een bietenprijs van ƒ 30,— per ton, ƒ 600,—
per ha. Hieruit komt de betekenis van een met de bodemkartering ge
combineerd opbrengstonderzoek wederom duidelijk naar voren. Bovendien
moet nog opgemerkt worden, dat dit verschil binnen dezelfde bodemgroep
voorkomt. Als dezelfde vergelijking tussen de uiterste opbrengsten van de
polder gemaakt wordt, is het verschil veel groter.
1. DE ZWARE KLEITYPEN (13 en 14)

Ofschoon deze 2 bodemtypen de hoogste opbrengsten van de polder
hebben, willen wij dit toch niet als geheel zeker beschouwen, omdat 3
van de 4 waarnemingen gedaan zijn op een perceel met een buitengewoon
dicht bietenbestand (73.500 per ha). De boeren zeiden, dat de bieten toch
niet veel groter zouden worden bij een minder dichte stand van het gewas
en dus moest men zorgen, dat er een voldoende aantal planten per ha stond.
Inderdaad vertoonden de bieten een geringe bladontwikkeling, hetgeen
met bovenvermelde ervaring in overeenstemming is.
De wortelopbrengst van de diepe (± 90 cm) zware klei (13) is tegen
over de ondiepe ( ± 60 cm) klei 2,2 ton/ha lager. Drie van deze vier
waarnemingen komen op hetzelfde perceel (bijl. 2, bedrijf 4) voor, waar
dit verschil veel groter (8—14 t/ha) is. Omdat de ondiepe klei een
humusrijke bouwvoor bezit, kan daardoor een zekere verhoging van de
wortelopbrengst veroorzaakt worden. Maar wij zijn meer geneigd dit grote
opbrengstverschil toe te schrijven aan de ongunstige invloed van de zeer
diepe zware klei op de groei van de suikerbieten. Deze invloed is even
eens in de IJpolders herhaaldelijk waargenomen.
Op beide bodemtypen vertonen de bieten een zeer hoog percentage
vertakkingen (36—43%). Zij zijn dus even slecht gevormd op de zand
gronden (23).
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2. DE LICHTE KLEITYPEN (15, 16 en 17)

Ofschoon de opbrengsten van de lichte kleitypen tegenover de zware klei
typen lager lijken, willen wij dit toch niet generaliseren, omdat het gewas
op de zware kleitypen toevallig buitengewoon dicht was.
De profielen van de lichte kleitypen 15 en 17 zijn aflopend én vertonen
dus van boven naar onder de geleidelijke opeenvolging lichte klei >— zware
zavel — lichte zavel. Het zijn de meest voorkomende, normale kalkrijke
oude zeekleigronden. Ondanks het feit, dat type 15 tegenover type 17 een
iets dikkere (ongeveer 10 cm) kleilaag en een humusrijkere bouwvoor
heeft, zijn tussen de vele waarnemingen geen belangrijke opbrengstverschillen te constateren. Toch is de opbrengst van type 15 ten opzichte van
type 17 op de 2 percelen, waar ze samen voorkomen (bijl. 2, bedrijf 6 en 13 A)
iets hoger. Beide typen hebben een zeer goede opbrengst (ongeveer 54
ton wortels en 9 ton suiker per ha).
Bij bodemtype 16 is het profiel niet aflopend, maar rust dezelfde kleilaag
onmiddellijk op zand, waardoor de opbrengsten ondanks de humusrijke
bouwvoor belangrijk afnemen. Type 16 heeft ten opzichte van type 17 een
lagere wortelopbrengst van 3,4 t/ha (= 6%). Het verschil in suikerop
brengst bedraagt 1,71 t/ha (= 19%). De suikeropbrengst neemt dus in
verhouding tot de wortelopbrengst veel sterker af.
Daarentegen kunnen wij zowel op de Hoofddorpgronden als ook op de
zware zavels van de kalkrijke oude zeekleigronden (type 20) duidelijk con
stateren, dat een zandondergrond direct onder het kleidek de wortelopbreng
sten aanmerkelijk verlaagt. De bieten hebben dan echter een beduidend hoaer
suikergehalte, m.a.w. de suikeropbrengsten nemen niet in dezelfde mate af
als de wortelopbrengsten. Bij type 6 ligt het juist omgekeerd. Daaruit is te
concluderen, dat de belangrijke afname van de suikeropbrengst hier door het
hoge humusgehalte van de bouwvoor veroorzaakt moet zijn.
De dikte van de kleilaag, het humusgehalte van de bouwvoor en de
aard van de ondergrond zijn de belangrijkste factoren, die de opbrengst
van de suikerbieten bepalen. Hiervan geven wij een zeer duidelijk voor
beeld op één perceel (bijl. 2, bedrijf 11).
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HUMEUZE HUMEUZE tfUMEUZE
LIC HTE KLEI
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40
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wortelopbrengst t/ha
suikergehalte o/o • .
suikeropbrengst t/ha
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53,4
15,56
8,31

50,9
15,9
8,10

65
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47,1
15,83
7,46
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3. DE ZWARE ZAVELTYPEN (18, 19 en 20)

Bodemtype 19 geeft een even goede wortel- en suikeropbrengst, als het
normale kleitype 17. Beide typen hebben een normaal humeuze bouwvoor.
Op beide typen zijn ook voldoende herhalingen gedaan om een gefundeerd
oordeel uit te kunnen spreken. Wij kunnen met zekerheid vaststellen,
dat de zware zavel- en lichte kleitypen met een normaal humusgehalte in
de bouwvoor dezelfde wortelopbrengsten hebben (ongeveer 53 t/ha). Soort
gelijke overeenkomst werd ook reeds bij de Hoofddorpgronden vastgesteld.
Bij bodemtype 20 ligt de zware zavellaag direct op zand, waardoor de
wortelopbrengst met 3,5 t/ha afneemt. Hier hebben wij weer een duidelijk
voorbeeld van de ongunstige invloed van de zandige ondergrond op de
wortelopbrengst. Ondanks de lage wortelopbrengst is de suikeropbrengst
0,22 t/ha hoger dan bij type 19. Dezelfde verhouding is ook bij bodemtype
6 en andere typen met een zandige ondergrond geconstateerd. Dit is een
nieuw argument voor de conclusie, dat een zandige ondergrond zowel
onder een zware zavellaag als ook onder een kleilaag een belangrijke
vermindering van de wortelopbrengst (ongeveer 1—3,5 t/ha) veroorzaakt.
De suikeropbrengsten nemen daarbij niet in dezelfde mate af. De bieten
vertonen dus op een dergelijk profiel een tamelijk hoog suikergehalte.
Men zou op deze gronden dus het beste een bietenvariëteit met een hoge
wortelopbrengst kunnen verbouwen. Op zulke gronden zijn de bieten
percentsgewijze ook niet zo sterk vertakt. Maar de vertakte bieten zijn
zeer slecht gevormd (fig. 4). Bovendien is het bietenbestand op derge
lijke gronden aanzienlijk dunner dan normaal.
Bodemtype 18 onderscheidt zich van type 19 alleen door een humusrijkere bouwvoor. De opbrengsten, gemiddeld over 3 waarnemingen, liggen
zoals te verwachten was tegenover type 19 aanzienlijk lager. De wortel
opbrengst is 8,6% lager, de suikeropbrengst zelfs 11,6% lager. Naar ver
houding is de suikeropbrengst dus veel lager dan de wortelopbrengst. Dit
is weer een typische humusinvloed. Bovendien zijn de bieten hier veel sterker
vertakt (31%) dan op de zware zaveltypen met een normaal humusgehalte
in de bouwvoor (19).
4. DE LICHTE ZAVELTYPEN (21 en 22)

De opbrengsten van het lichte zaveltype met een normaal humusgehalte
(22) liggen tegenover de zware zavel zeer laag.
Deze verschillen bedragen:

Op de kalkrijke oude zeekleigronden
Op de Hoofddorpgronden

.

4

Wortel
opbrengst

Suiker
opbrengst

18%
22%

16%
33%

De bieten vertonen dus op de lichte zavel, zowel bij de kalkrijke oude
zeekleigronden als bij de Hoofddorpgronden, zeer lage opbrengsten. Deze
gronden zijn in het algemeen dus voor de suikerbietenteelt ongunstig.
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Op de lichte zavels van de kalkrijke oude zeekleigronden is de suikeropbrengst niet zo laag als bij de Hoofddorpgronden. Bijgevolg kunnen de
lichte zaveltypen van de kalkrijke oude zeekleigronden gunstiger beoordeeld
worden dan de overeenkomstige gronden van het Hoofddorpcomplex.
Bodemtype 21 heeft tegenover 22 een nog humusrijker bouwvoor. Daar
door is de wortelopbrengst 4,4% hoger. De suikeropbrengst is daarentegen
3% lager. Hieruit blijkt wederom, dat het suikergehalte van de bieten door
een hoger humusgehalte van de bouwvoor aanmerkelijk verlaagd wordt. Ook
zijn de bieten veel slechter gevormd dan op de normale lichte zavelgronden.
5. HET HUMEUZE ZANDTYPE (23)

Deze zandgrond heeft na de oude zeezandovergangsgronden de laagste
wortelopbrengst van de polder (37,4 t/ha). De wortelopbrengst ligt reeds
ten opzichte van de humeuze, lichte zavelgrond (21) ongeveer 8 t/ha lager.
In verhouding tot zijn wortelopbrengst is de suikeropbrengst nog veel ge
ringer. Op humeus zand hebben de bieten dus een zeer laag suikergehalte en
een hoog percentage vertakkingen (37%).
D. De kalkarme oude zeekleigronden
a. de indeling van de bodem
Deze gronden hebben een zeer kalkarm tot afzetting gekomen boven
grond, die daardoor een iets meer compacte structuur heeft. Bovendien is de
bouwvoor op deze gronden meestal humeus door bijmenging met meermolm.
De structuur van de klei is daardoor iets verbeterd, de kalktoestand is echter
achteruitgegaan. Zoals ook op de Hoofddorpgronden het geval is, tracht
men deze gronden door een sterke bekalking te verbeteren.
Naar de diepte van het klei dek en het humusgehalte van de bouwvoor is
deze groep in 5 bodemtypen verdeeld.
No.

Bodemtype benaming

24

humeuze, tot op grote
diepte kalkarme lichte
klei

25

26

50

humeuze, tot op geringe
diepte kalkarme lichte
klei
. . . . . . .

sterk humeuze, tot op
geringe diepte kalkarme
lichte klei

Diepte van
de laag in cm

0— 40
40— 60

Korte omschrijving

60— 90
90—120

humeuze, kalkarme lichte klei
zeer kalkarme lichte klei met kattekleiverschijnselen
kalkrijke zware zavel
kalkrijke lichte zavel, veelal slap

0— 40
40— 65
65—' 85
85—120

humeuze, kalkarme lichte klei
kalkrijke lichte klei
kalkrijke zware zavel
kalkrijke lichte zavel, veelal slap

0— 40
40— 80
80—120

sterk humeuze, kalkarme lichte klei
kalkrijke lichte klei
kalkrijk zand

No.

Bodemtype benaming

27

zeer sterk humeuze bouw
voor op diepe lichte klei

28

tot op geringe diepte
kalkarme lichte klei met
een gemengde zandlaag
onder de bouwvoor . .

Diepte van
de laag in cm

Korte omschrijving

0— 35
35— 55
55— 65
65— 75
75—120

zeer sterk humeuze, zwarte bouwvoor
roestige, kalkarme lichte klei
roestige, kalkarme lichte klei
kalkrijke lichte zavel
kalkrijk zand

0— 30
30— 45
45— 55

lichte klei
kalkarme lichte
kalkarm zand
menging van
kalkrijke lichte
kalkrijke zware
kalkrijke lichte

55— 65
65— 80
80—120

klei
met een geringe bij
klei
klei
zavel
zavel

b. de opbrengstgegevens
Bodemtype no.
24
25
26
27
28
Gemiddelde voor de
bodemgroep . .

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten

Aantal
herhalingen

wortel-

suiker-

%

52,5
51,9
50,9
44,6
52,0

8,17
8,59
8,49
7,75
8,29

21
28
31
35
21

2
3
4
1
3

51,1

8,36

27

totaal 13

Deze gemiddelde opbrengsten liggen, vergeleken met de wortel- en
sui k e r o p b r e n g s t e n v a n d e k a l k r i j k e o u d e z e e k l e i g r o n d e n , r e s p . 2 % e n 5 %
lager. In vergelijking met type 15 is dit verschil resp. 6% en 8%. Daaruit
blijkt, dat de opbrengsten van de kalkarme gronden gemiddeld niet veel lager
liggen dan de gemiddelde opbrengsten van de kalkrijke oude zeekleigronden.
Deze twee gronden zijn echter niet zonder meer met elkaar te vergelijken. De
hier vermelde kalkarme gronden hebben zonder uitzondering een dikkere
lichte kleilaag van 60—80 cm en een humusrijkere bouwvoor, terwijl de klei
lagen bij de kalkrijke oude zeekleigronden niet dikker zijn dan 40—45 cm en
bij deze gronden vele lichtere typen voorkomen.
Om van hun opbrengstverhoudingen een juist beeld te krijgen, moeten
de resultaten van de kalkarme oude zeekleigronden met de opbrengsten
van bodemtype 15 vergeleken worden, dat eveneens een iets dikkere klei
laag en een humeuze bouwvoor heeft. In dit geval is het opbrengstverschil
tamelijk groot. In beide gevallen zijn de suikeropbrengsten in verhouding
tot de wortelopbrengst aanmerkelijk lager. Het ligt voor de hand, de verldaring te zoeken in het feit, dat de profielen in de bovenste lagen kalkarm
zijn. Veelvuldig wordt immers in de literatuur vermeld (o.a. Roemer, 1927;
Halma, 1951), dat de suikerbiet bijzonder gevoelig is voor een te lage pH.
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Wij kunnen dit op grond van onze waarnemingen echter niet geheel en al
bevestigen, omdat wij zowel op de Hoofddorpgronden als in de IJpolders
duidelijk hebben geconstateerd, dat een kalkarme, zelfs kalkloze toestand
van de ondergrond geen in de opbrengst waarneembare invloed op de groei
van de bieten uitoefent. Wij veronderstellen daarom, dat boven vermelde
invloed van de pH slechts voor de bouwvoor geldt. Dientengevolge zouden
de bieten slechts in het eerste ontwikkelingsstadium voor een te lage zuur
graad van de grond gevoelig zijn. Aangezien de kalktoestand van de bouw
voor bij deze kalkarm afgezette gronden door een intensieve bekalking
aanzienlijk verbeterd is, kan hier van een ongunstige invloed van de pH
geen sprake zijn. Wij zijn veel meer geneigd aan te nemen, dat de oorzaak
van de lage opbrengsten gezocht moet worden in de specifieke invloed van
het hoge humusgehalte op deze kalkarme gronden.
Bodemtype 24 heeft ondanks haar volledig ontkalkte kleidek (zelfs
katteklei) de hoogste wortelopbrengst. Het humusgehalte in de bouwvoor
varieert sterk, maar over het geheel genomen kan men deze humeus noemen.
Hetzelfde geldt voor bodemtype 25. Toch heeft dit in plaats van een zure,
een diepe ondergrond van kalkrijke klei. Hieruit blijkt zeer duidelijk, dat
een zure ondergrond (katteklei) na 35—40 cm geen ongunstige invloed
meer heeft. Bovendien is bij beide typen de diepere ondergrond hier en
daar slap. Bodemtype 26 heeft het diepste kleidek van de groep. Desondanks
zijn de opbrengsten iets lager dan op de beide voorgaande typen, omdat
de bouwvoor hier nog sterker humeus is.
Het humusgehalte van bodemtype 27 is ongeveer 25%. De wortel
opbrengst neemt daardoor zeer opvallend af. Het percentage vertakte
bieten is op de laatste twee bodemtypen tamelijk hoog (30—35%). Het
vertakken der bieten neemt dus met een stijgend humusgehalte van de
bouwvoor toe.
Bodemtype 28 heeft in het profiel een zand (of sterk met zand ver
mengde) laag. Ondanks de storende werking van deze laag is de opbrengst
even goed (52 ton/ha) als van type 24, omdat de bouwvoor niet zo humeus
is, waardoor ook de vertakking van de bieten afneemt.
Op grond van deze waarnemingen kan vastgesteld worden, dat de ver
menging van de bouwvoor van de kalkarme oude zeekleigronden met meermolm op de groei van de suikerbieten een geheel andere invloed heeft dan
voor de andere bodemgroepen is vastgesteld.
Type
24
26
27
Opbrengstverschil t/ha
(24-27)
Vo

Geschat humus
Wortel
gehalte
opbrengst t/ha
± 6
+ 9
± 25

52,5
50,9
44,6
7,9
15

Suiker
opbrengst t/ha

Percentage ver
takte bieten

8,17
8,49
7,75

21
30
35

0,42
5

De wortelopbrengst neemt hier dus bij een stijgend humusgehalte niet
toe. Zij neemt integendeel in verhouding tot het suikergehalte sterker af.
Het percentage vertakte bieten wordt wel groter bij een toenemend humus
gehalte.
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E. De diep omgewerkte kalkarme oude zeeklei
gronden
Ter verbetering van de kalkarme oude zeekleigronden zijn in de polder
tamelijk grote oppervlakken op verschillende bedrijven tot op een diepte
van 1—2 m omgewerkt. Om een beeld te krijgen vaïi het resultaat van de
omwerking, hebben wij ook hier twee voorbeelden gekozen.
Bodemtype 29: De bouwvoor en het hele profiel vertonen een kleikarakter.
Bodemtype 30: De bouwvoor is naar verhouding veel lichter.
De bietenopbrengsten bedragen:
Opbrengsten in ton/ha

Bodemtype no.
29
30
Gemiddelde voor de
bodemgroep . .
Gemiddelde voor de
kalkarme oude zee
kleigronden . . .
Opbrengstverschil
ton/ha . . :

%

.

wortel-

suiker-

Vertakte bieten
®A>

59 —
52,—

10,19
9,12

39
34

56,6

9,83

37

51,1

8,36

27

5,5
11

1.47
18

Aantal
herhalingen
2
1
totaal

3
13

Ofschoon dus bij bodemtype 30 de lichte ondergrond naar boven gebracht
is, wat eigenlijk niet aan het doel beantwoordt, is de opbrengst tegenover
de niet verbeterde kalkarme oude zeekleigronden hoog. De suikeropbreng
sten zijn veel sterker gestegen dan de wortelopbrengsten, waardoor de
ongunstige invloed van het hoge humusgehalte in de bouwvoor van de
normale, kalkarme oude zeekleigrond duidelijk tot uitdrukking komt. We
gens de onregelmatige profielbouw zijn de bieten zeer slecht gevormd en
sterk vertakt (37%).
Bovenstaande opbrengstverhoudingen tonen zeer duidelijk aan, dat de
verbetering van deze humusrijke gronden zeer doelmatig en lonend is.
Hierbij moet echter de nadruk gelegd worden op het feit, dat men met de
omwerking zeer voorzichtig moet zijn, anders veroorzaakt deze in plaats
van verbetering een achteruitgang van de bodem. Vóór het begin van de
uitvoering moeten dus de opbouw van de profielen, de dikte van het kleidek
en de aard van de ondergrond nauwkeurig vastgesteld worden, zodat men
weet, hoe diep men met de omwerking kan gaan. Deze omwerking mag dus
niet zonder een nauwkeurig bodemonderzoek uitgevoerd worden.
F.

De Beinsdorpgronden (overdekte kalkarme oude
zeekleigronden)

a. de indeling van de bodem
Zoals de naam aanduidt, is hier de vroeger kalkarm afgezette zware
oude zeeklei met een kalkrijke kleilaag van ongeveer 40 cm overdekt. De
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zware kalkarme oude zeekleilaag heeft een zeer slechte structuur, voelt com
pact en vochtig aan en is roestig.
Wij hebben deze gronden naar de aard van de jongste lagen en de eigen
schappen van de kalkarme oude zeekleiafzettingen in drie bodemtypen in
gedeeld:
No.

Bodemtype benaming

31

humeuze lichte klei met
een diepe ondergrond
van
zware
kalkarme
oude zeeklei ....

32

33

humeuze lichte klei met
een ondiepe ondergrond
van
zware
kalkarme
oude zeeklei met kattekleivlekken

Humeuze zware zavel
met een diepe onder
grond
van
kalkarme
oude zeeklei ....

Diepte van
de laag in cm

Korte omschrijving

0— 40
40— 70
70— 90
90—120

humeuze, iets kalkrijke lichte klei
roestige, kalkarme zware klei
kalkrijke zware klei
kalkrijke zware zavel

0— 40
40— 70
70—120

humeuze, iets kalkrijke lichte klei
roestige, kalkarme zware klei (katteklei)
kalkrijke zware zavel

0— 40
40— 60
60— 80
80—120

humeuze, kalkrijke zware zavel
kalkarme lichte klei
kalkarme zware klei
kalkrijke zware zavel

Wij konden in de bouwvoor de aanwezigheid van de kalk duidelijk met
zoutzuur waarnemen (ca 1%). Toch wordt de bouwvoor hier en daar bekalkt, wat wij als zeer doelmatig beschouwen.
b. de opbrengstgegevens
Bodemtype no.
31
32
33
Gemiddelde voor de
bodemgroep . .

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten

Aantal
herhalingen

wortel-

suiker-

%

55,1
44,7
44,0

8,24
7,24
6,99

47
45
52

1
1
1

47,9

7,49

48

totaal 3

Deze drie waarnemingen zijn op één perceel gedaan en gelijktijdig met
het hele perceel geoogst. De onderlinge verhouding is dus als tamelijk be
trouwbaar te beschouwen. Er zijn hier echter heel weinig herhalingen,
waardoor geen zekere conclusies getrokken kunnen worden, wat de alge
mene verhoudingen betreft.
De suiker- en wortelopbrengsten liggen ondanks de gunstige bouwvoor
ver onder de opbrengsten van de kalkarme oude zeekleigronden, waardoor
wij geneigd zijn aan te nemen, dat het zwaarder worden van de ondergrond
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op de groei van de bieten een ongunstige invloed heeft. Bij bodemtype 33
valt zulks wegens de lichte bouwvoor bijzonder op, omdat het verschil tus
sen bouwvoor en ondergrond daardoor veel groter is. De ongunstige invloed
van deze gronden op de groei van de bieten zien wij ook aan de veel slech
tere vormen en het hoge percentage vertakkingen.
5. SLOTBESCHOUWINGEN OVER DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
NAAR DE BIETENOPBRENGST IN DE HAARLEMMERMEERPOLDER

Op de grafiek (bijl. 3) zijn alle in getallen uit te drukken resultaten van
het onderzoek schematisch weergegeven.
Deze grafiek geeft het volgende aan:
a. Een schematische voorstelling van de profielen van alle bodemtypen
(basis van de grafiek).
b. De gemiddelde gecorrigeerde netto-wortel- en suikeropbrengsten van
de diverse bodemtypen.
c. De onder b vermelde en alle in het voorgaande aangegeven opbrengsten
zijn berekend naar het gestelde aantal planten per ha. Op de grafiek
zijn bovendien aangegeven de opbrengsten van de bodemtypen bij een
gelijk aantal planten per ha (65.000).
d. Het gemiddelde percentage vertakte bieten op de verschillende bodem
typen.
e. Het aantal herhalingen op ieder bodemtype.
f. Het poldergemiddelde van alle vermelde grootheden.
Op grond van deze grafische voorstelling en de voorgaande uiteenzet
tingen kunnen wij de invloed van de verschillende bodemtypen op de groei
van de suikerbieten op de volgende wijze samenvatten.
1. De b o d e m g r o e p e n van de Haarlemmermeerpolder hadden in
het jaar 1949 gemiddeld de volgende opbrengsten:

Bodemgroepen
(bodemtypen)

Gemid
delde
netto

Variatie in de
wortelopbrengst
binnen de
bodemgroep

Gemid
Gemid
delde
deld »/„
nettosuikervertakte
opbrengst
bieten
t/ha

Aantal
herhalin
gen

opbrengst
t/ha

t/ha

Oude zeezand- en zeezandmenggronden (1—4) . .

33,8

22

47

5,44

38

5

Hoofddorpgronden (5—12)

51,9

11

20

8,66

31

25

Kalkrijke oude zeekleigron
den(13—23) . . . .

52,1

20

36

8,79

30

41

Kalkarme oude zeekleigron
den (24—28) . . . .

51,1

8

15

8,36

27

13

Diep omgewerkte,
kalkarme oude zeeklei
gronden (29—30). . .

56,6

7

12

9,83

37

3

Overd. kalkarme oude zeekleigr.(Beinsdorpgr.)(31-33)

47,9

11

20

7,49

48

3

Gemiddelde van de Haar
lemmermeerpolder . .

50,9

8,50

33

totaal
90
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Het gemiddelde van de polder is gedrukt door de zeer lage opbrengsten
van de oude zeezandovergangsgronden (de wortelopbrengst met 2,2 t/ha,
de suikeropbrengst met 0,4 t/ha).
2. De gemiddelde opbrengsten van de oude zeezandovergangsgronden
liggen ver onder het poldergemiddelde. Vooral de suikeropbrengsten zijn
bijzonder laag. Dit wordt veroorzaakt door het hoge humusgehalte van
de bouwvoor van deze bodemgroep. De gronden kunnen ongeschikt ge
noemd worden voor de teelt van suikerbieten.
De verhouding! tussen de opbrengsten op de vier bodemtypen geeft zeer
'duidelijk de betekenis aan van de slibbijmenging in deze kalkloze zand
gronden. Een toename van het slibgehalte van de bouwvoor met ca 15 %
veroorzaakt een verhoging van de wortelopbrengst met 22 t/ha.
3. De door een fossiele begroeiing volledig ontkalkte Hoofddorpgronden
staan in de polder als slecht bekend. Zij hebben inderdaad ongunstige
profielen. De bouwvoor is echter overal in de loop der jaren door een
intensieve bekalking aanzienlijk verbeterd. Volgens onze waarnemingen zijn
de wortelopbrengsten op deze ontkalkte gronden, gemiddeld over 25 her
halingen, even goed (52 t/ha) als die van de zeer goede, kaikrijke oude
zeekleigronden. Alleen de suikeropbrengst ligt 1,6 % lager. De wortel
en suikeropbrengsten liggen beide 2 % boven het poldergemiddelde. Hier
uit blijkt duidelijk, dat de kalkarmoede van de ondergrond geen erg
ongunstige invloed uitoefent op de groei van de suikerbieten.
Tussen de gelijksoortige bodemprofielen van beide bodemgroepen be
staat de volgende samenhang.
Wortelopbrengsten

Nummer
Hoofddorpgronden

Kaikrijke
oude zeeklei
gronden

Hoofddorpgronden

Kaikrijke
oude zeeklei
gronden

Hoofddorpgronden

Kaikrijke
oude zeeklei
gronden

Suikeropbrengsten
ton/ha

.

5

17

56,3

53,8

9,39

9,00

.

9
12

19
22

56,9
44,5

53,1
43,5

9,97
6,66

8,82
7,49

Omschrijving van de
bodemtypen

Lichte klei met een
aflopend proflei . .
Zware zavel met een
aflopend profiel . .
Lichte zavel

ton/ha

4a. De zware kleitypen van de kaikrijke oude zeekleigronden hebben
de hoogste opbrengsten van de polder. Dit wordt mede veroorzaakt door
het zeer dichte bietenbestand. De opbrengst van de ondiepe zware klei
met een aflopend profiel en humeuze bouwvoor (type 14) is aanzienlijk
hoger dan die van de diepe zware klei (type 13). Een verschijnsel, dat
wij ook in de IJpolders vele malen geconstateerd hebben. Wij willen dan
ook hier de aandacht vestigen op de gunstige eigenschappen van een
aflopend profiel (Roemer, 1924).
4b. Er is geen opbrengstverschil tussen de lichte klei- en de zware
zaveltypen van Hoofddorp- en kaikrijke oude zeekleigronden. In beide
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gevallen hebben echter de Hoofddorpgronden een aanzienlijk hogere
opbrengst, hetgeen vermoedelijk veroorzaakt wordt door het veel dichtere
bietenbestand van deze laatste groep.
5. De kleitypen met een normaal humusgehalte in de bouwvoor (typen 5,
13, 14 en 17) zijn de beste gronden van de polder en nemen het grootste
oppervlak in.
6. Bij het humeuze zware zaveltype (11) van de Hoofddorpgronden
ligt de reductiezóne 70 cm onder maaiveld. De opbrengsten zijn daardoor
sterk verminderd. De wortelopbrengst ligt 5,3 t/ha lager, de suiker
opbrengst 1,60 t/ha lager dan bij het normale type 9. Daaruit blijkt de
ongunstige invloed van een gereduceerde zóne op 70 cm. Daarbij moet
nog opgemerkt worden, dat de suikeropbrengst procentueel meer is af
genomen dan de wortelopbrengst. Dit is een gevolg van het te hoge
humusgehalte van de bouwvoor, dat ook op de ontkalkte Hoofddorp
gronden de wortel-suikerverhouding ongunstig beïnvloedt.
Uit de opbrengstcijfers van de bodemtypen met een ca 40 cm dikke
laag lichte klei of zware zavel direct op zand (typen 6 en 26) blijkt
duidelijk, dat de wortelopbrengsten in vergelijking met gelijksoortige typen
met een aflopend profiel 1—7 % lager liggen. Daarentegen zijn de suiker
opbrengsten 3—4 % hoger. Het suikergehalte van de bieten op dergelijke
gronden is dus zeer hoog. Er moet echter op gewezen worden, dat deze
conclusies slechts op enkele waarnemingen berusten. Wel zijn ze op het
zelfde perceel gedaan.
7. Wanneer onder een licht kleidek een zware kleilaag in het profiel
voorkomt (type 7), of onder een uit zavel bestaande bouwvoor een lichte
kleihorizont (type 10), dan nemen de wortelopbrengsten ten opzichte van
vergelijkbare ongestoorde profielen met ca 4 t/ha af. Er kan dus tot de
storende werking van dergelijke lagen geconcludeerd worden.
8a. De suikerbieten op het lichte zaveltype 12 van de Hoofddorp
gronden hebben een veel lager suikergehalte dan die op het zavelige type
van de kalkrijke oude zeekleigronden (22). De lichte zavel van de kalkrijke oude zeekleigronden is dus iets gunstiger voor de groei van de
suikerbieten dan de ontkalkte Hoofddorpgronden. In beide gevallen zijn
de wortelopbrengsten, vergeleken met de normale lichte kleitypen (5 en
17), 19 en 20 % lager. Daaruit blijkt dus duidelijk dat de typen 12 en 22
voor de teelt van suikerbieten niet geschikt zijn.
8b. Wanneer het humusgehalte in de bouwvoor van het lichte zavel
type 21 toeneemt, stijgt de wortelopbrengst met 1,9 t/ha. De suiker
opbrengst vermindert echter met 0,22 t/ha. Het hogere humusgehalte van
de bouwvoor veroorzaakt dus weliswaar een geringe toename van de
wortelopbrengst, maar het suikergehalte neemt vrij sterk af.
9. Het humeuze zandtype 23 van de kalkrijke oude zeekleigronden
heeft de laagste opbrengsten. In vergelijking met het humeuze kleitype 15
bedraagt de teruggang van de wortelopbrengst 31 %, terwijl de suiker
opbrengst zelfs met 38 % is afgenomen. Of op dergelijke gronden de teelt
van suikerbieten nog rendabel is, moet ernstig worden betwijfeld.
10. Op de 5 bodemtypen van de kalkarme oude zeekleigronden (24—
28) hebben wij een vrij goede opbrengst kunnen vaststellen (gemiddelde
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wortelopbrengst 51,5 t/ha, suikeropbrengst 8,36 t/ha). Deze gronden
hebben veel betere profielen dan de Hoofddorpgronden. Zo hebben zij
een veel dikker kleidek (60—80 cm) en een humeuzere bouwvoor. Des
ondanks zijn zowel de wortel- als de suikeropbrengsten 10 % lager dan
die van de normale Hoofddorpgronden (type 5).
Wij kunnen dit verschil slechts verklaren door het hogere humusgehalte
van de bouwvoor bij de kalkarme oude zeekleigronden. Dit blijkt ook
duidelijk uit een vergelijking van de 5 bodemtypen onderling. Bij een
toename van het humusgehalte van de bouwvoor nemen de wortel
opbrengsten sterk af. Merkwaardig is, dat de suikeropbrengsten pro
centueel minder teruglopen. De vertakking van de bieten neemt bij een
stijgend humusgehalte toe.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat een hoog humusgehalte van de
bouwvoor op de kalkarme gronden een zeer ongunstige invloed op de
groei van de suikerbieten heeft. Er moet echter opgemerkt worden, dat
hier sprake is van een zure humus met ongunstige eigenschappen
(meermolm).
11. Wanneer de kalktoestand van de kalkarme gronden (Hoofddorp
en kalkarme oude zeekleigronden) door bekalking verbeterd wordt, heeft
het kalkarm en zelfs zuur zijn van de ondergrond geen waarneembare
ongunstige invloed op de productie. Men moet echter met een te grote
gift ineens voorzichtig zijn, omdat daardoor, vooral op de humusrijke
gronden, gemakkelijk groeistoornissen (b.v. mangaan- of boriumgebrek)
kunnen optreden. Daarom verdient een regelmatige bekalking de voor
keur. Een en ander geldt ook voor de kalkloze oude zeezand- en zeezandovergangsgronden.
12. Het omwerken van de kalkarme oude zeekleigronden heeft een
zeer gunstig resultaat, mits de verbetering op oordeelkundige wijze plaats
vindt. De volgende vergelijkende cijfers wijzen dit duidelijk uit:
Vergeleken met de gemiddelde opbrengst van de
kalkarme oude zeekleigronden is de toename van de
wortelopbrengst

suikeropbrengst

t/ha

%

t/ha

%

Goed uitgevoerde omwerking, zo
als bij bodemtype 2 9 . . . .

7,9

15

1,83

22

Slecht uitgevoerde omwerking, zo
als bij bodemtype 3 0 . . . .

0,9

2

0,76

9

Er moet dan ook gewaarschuwd worden tegen een onoordeelkundig
omploegen van de grond. Voor deze verbeteringen is een gedetailleerde
bodemkaart nodig, waarop de diepte en de eigenschappen van het klei
dek en de aard van de ondergrond nauwkeurig staan aangegeven.
13. De overdekte kalkarme oude zeekleigronden (Beinsdorpgronden)
bestaan in de diepere ondergrond zonder uitzondering uit zware kalkarme
oude zeeklei. De bouwvoor is humeus (6%) en niet erg kalkrijk (ca 1%).
De gemiddelde wortelopbrengsten liggen er 3,2 t/ha onder de gemiddelde
opbrengst van de kalkarme oude zeekleigronden; de suikeropbrengsten zijn
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naar verhouding nog lager. Men kan hier weer spreken van een ongunstige
invloed van de humus, maar wij zijn van mening, dat het hier in hoofdzaak
de zware ondergrond is, die zulke ongunstige resultaten geeft. Het zeer
hoge percentage vertakte bieten (48%) wijst ook in die richting.
14. De gronden van de Haarlemmermeer vertonen in de bovenlaag
een grote verscheidenheid. Toch wordt bij de bemesting zeer weinig
rekening gehouden met de bodemverschilien. Er wordt b.v. op de humusrijke gronden in het algemeen evenveel stikstof gegeven als elders. Dit
veroorzaakt in de meeste gevallen geen verhoging van de wortelopbreng
sten. Bij de kalkarme oude zeekleigronden treedt zelfs een verlaging van
de wortelopbrengst op. De suikeropbrengst gaat er echter aanzienlijk door
achteruit. In dergelijke gevallen zou een hogere fosfaatgift bij een iets
lagere stikstofbemesting veel gunstiger resultaten geven.
Een betere verzorging met organische stof (groenbemesting, kompost,
enz.) of een grotere dosis stikstof zou op de humusarme, lichte bodemtypen een aanzienlijke opbrengstvermeerdering kunnen geven.
15. Over het geheel genomen kan het polderpeil voor de normale
groei van de suikerbieten gunstig genoemd worden. Er zijn echter vrij
veel uitzonderingen, waar de reductiezône ôf te hoog ligt (± 70 cm)
ôf te diep ligt, vooral bij lichte gronden. Op dergelijke gronden zou een
afzonderlijke regeling van de grondwaterstand, b.v. door onderbemaling,
een gunstige invloed op de productie van de suikerbieten kunnen hebben.
16. Uit onze vele waarnemingen ia gebleken, dat de dichtheid van het
gewas een zeer belangrijke factor is voor de opbrengst. Om de betekenis
hiervan duidelijk te demonstreren hebben wij op bijlage 3 de naar de
variëteiten gecorrigeerde netto-wortelopbrengsten omgerekend op 65.000
bieten per ha, wat een normale stand van het gewas genoemd kan worden.
De typen, waarop meer planten per ha voorkwamen, zijn niet gereduceerd.
Uit deze berekening blijkt wel, dat alleen door een dichtere stand van
het gewas, het poldergemiddelde zou stijgen tot 55,3 t/ha, een cijfer, dat
4,4 t/ha of 9 % hoger ligt dan de werkelijke opbrengst.
Veldwaarnemingen hebben ons echter ook geleerd, dat er toch wel een
zekere correlatie bestaat tussen het bodemtype en de dichtheid van het
gewas:
a. Op de oude zeezandovergangsgronden is het niet mogelijk veel betere
resultaten te verkrijgen met een groter aantal planten per ha.
b. Op de Hoofddorpgronden hebben de typen 12 (lichte zavel) en 11
(humeuze zware zavel met een hoge reductiezône) een dunner bestand
dan de andere typen.
c. Op de typen 16 en 21 van de kalkrijke oude zeekleigronden met een
zandlaag onmiddellijk onder de bouwvoor staan aanzienlijk minder
bieten per ha dan op de andere gronden van deze reeks.
Ondanks deze feiten willen wij toch opmerken, dat een dichtere stand
van het gewas niettegenstaande de ongunstige invloed van het weer
tijdens de kieming zeker mogelijk zou zijn geweest. Dit wordt bewezen
door de veel betere stand van het gewas op de Hoofddorpgronden, ver
geleken met de kalkrijke oude zeekleigronden, ondanks het feit, dat het
profiel van de eerste zeker geen betere mogelijkheden biedt voor een
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goede groei van de suikerbieten dan de kalkrijke oude zeekleigronden.
Bij onze informatie naar de dichtheid van het bestand heeft men ons
steeds 65.000 bieten per ha opgegeven. Volgens onze tellingen bedraagt
het aantal planten, gemiddeld over 90 waarnemingen, slechts 60.400 (zie
bijlage 2). Daarom willen wij tot besluit nog eens wijzen op het belang
van een zorgvuldiger verpleging, die zeker geen veel grotere kosten met
zich mee zal brengen. Daardoor zou echter het poldergemiddelde voor
de wortelopbrengst met 4 t/ha kunnen stijgen.

IV. DE IJPOLDERS
1. INLEIDING

De IJpolders zijn, in het kader van de in het eerste deel behandelde
indeling, voor de opbrengstbepalingen onderverdeeld in 33 bodemtypen. De
profielen van deze bodemtypen zijn op het onderste deel van bijlage 5
schematisch weergegeven.
De opbrengstbepalingen zijn slechts geschied in 4 van de IJpolders (zie
ook bijlage 4) en wel:

Polder

Bedrijven

Bieten
percelen

Waarne
mingen

Groote IJpolder ....
Houtrakpolder
Zuidspaarndammerpolder .
Zaandammerpolder . . .

10
12
5
1

13
19
8
1

35
58
23
3

28

41

119

Totaal .

.

De vier polders beslaan ongeveer 70% van de totale oppervlakte van
de IJpolders. Alle bodemreeksen behandeld in ,,De bodemgesteldheid van
de IJpolders" komen er voor. De opbrengsten kunnen dus voor de gehele
oppervlakte representatief geacht worden.
2. ENIGE OPMERKINGEN OVER DE SUIKERBIETENTEELT IN DE IJPOLDERS

In het algemeen kunnen de zware gronden van de IJpolders zeer goed
geschikt genoemd worden voor het verbouwen van suikerbieten.
De voornaamste gewassen, die hier geteeld worden zijn suikerbieten,
tarwe, aardappelen, gerst en voorts enige handelsgewassen als vlas, kool
zaad en karwij.
De voorvrucht voor suikerbieten is in de eerste plaats wintertarwe, ver
volgens aardappelen en gerst. Men tracht in het algemeen niet meer dan
eens in de 4 à 5 jaar bieten te verbouwen. Door de gunstige prijzen is de
interval echter meestal korter. Men heeft ten gevolge daarvan geen vaste
vruchtwisseling.
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Voor suikerbieten ploegt men in de herfst 20—25 cm diep. Eind Maart
tot de eerste week van April worden dan de bieten gezaaid. Enkele proefpercelen werden echter iets later ingezaaid.
De rijenafstand bedraagt meestal 50 cm. Op de veeneilanden en de
overige zwaardere gronden wordt echter veel dichter gezaaid (33—40 cm),
omdat de bieten toch niet groter worden. De stand op dergelijke percelen
is dan ook veel dichter (66.000—75.000 bieten/ha). Overigens staan de
bieten in de IJpolders veel te dun. Het gemiddelde bedraagt 55.000
bieten/ha. Hoewel de bieten in 1949 wegens de ongunstige weersomstandig
heden niet normaal opkwamen, hebben wij sterk de indruk, dat de dunne
bietenbestanden hoofdzakelijk te wijten zijn aan de eerste verplegingsmaatregelen (opéénzetten en doorhakken). Deze bewerkingen worden namelijk
meestal in accoordloon uitgevoerd, waardoor er niet veel zorg aan besteed
wordt.
De oogst van de vroege bietenvariëteiten begon in 1949 in het midden
van September. Door het premiestelsel van de fabrieken voor vroege en
late levering (ƒ 2,— à ƒ 3,— per ton) werd de oogsttijd tamelijk gerekt.
Onze waarnemingen zijn echter in ongeveer 6 weken gedaan, wat met de
eigenlijke oogstperiode overeenkomt.
Ook in de IJpolders worden de suikerbieten nooit met stalmest bemest,
aangezien de bedrijven vrijwel uitsluitend akkerbouwbedrijven zijn. Groenbemesting wordt zeer zelden togepast. De gehele voorziening van de bodem
met voedingsstoffen geschiedt met kunstmest.
Het chemisch grondonderzoek en de Landbouwvoorlichtingsdienst heb
ben in deze polders veel bijgedragen tot een juiste dosering van de kunstmestgiften.
De gemiddelde kunstmestgiften (zie ook bijlage 4) bedragen:

Gemiddeld
kg/ha

p2o5

n
k2o

76

103
120

Variatie
kg/ha

54—108

60-130
80—200

Het gemiddelde van de kaligiften is berekend voor 60% van de suiker
bietenpercelen. Op de overige wordt geen kali gegeven. Hieruit blijkt, dat
de suikerbieten, ondanks het dikke zware kleidek en de grote rijkdom aan
voedingsstoffen van de bodem in de IJpolders, tamelijk zwaar bemest wor
den. Voor de meeste gronden, speciaal daar waar het kleidek dun is, kan
deze bemesting als een goede dosering beschouwd worden. Wij twijfelen
er echter aan, of op de subreeksen Nsl, Ns2, Ns3 en op de typen van de
overige reeksen met een kleidek van meer dan 60 à70 cm dikte, een derge
lijke zware bemesting zal renderen. Een goede kennis van de grond kan
dus de bemestingskosten aanzienlijk verlagen.
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3. DE BIETENOPBRENGST VAN DE BODEMTYPEN IN DE IJPOLDERS EN
HET VERBAND TUSSEN DE BODEM EN DE SUIKERBIETENOPBRENGST

A . D e v e e n e i l a n d g r o n d e n , N e ( t y p e 1)
Dit zijn zeer kalkarme tot kalkloze, zeer zware kleigronden met een kleidek van ca 90 cm dikte en een zeer ongunstige, compacte structuur. De
bouwvoor is door bekalking echter aanzienlijk verbeterd. Aangezien de
verschillen in profielbouw niet erg groot zijn, hebben wij alle gronden tot
één type samengevat.
Zowel op Ruigoord als op Buitenhuizen zijn 2 proefoogsten gedaan. Wij
konden vaststellen, dat de bieten op dit bodemtype zeer klein bleven. Het
maakt daarbij geen verschil, of het bestand dicht of dun geweest is. Dit
blijkt zeer duidelijk uit het volgende voorbeeld (zie ook bijlage 4, bedrijf
17 en 27).

Bedrijf
Ruigoord . . . .
Buitenhuizen . . .

17
27

Rijenafstand Aantal bieten Wortelopbr.
ha
cm
ha

Suikeropbr.
ha

53.500
82.000

6,92
8,25

40
33

45.2
48.3

In dit geval is het voorbeeld niet op de standaardvariëteit omgerekend,
omdat op beide bedrijven Hilleshög werd verbouwd. De conclusie ligt voor
de hand, dat hier door een dicht bestand, dus door een kleine rijenafstand,
veel betere opbrengsten verkregen kunnen worden, waarbij vooral de sui
keropbrengst sterk toeneemt.
De gemiddelde opbrengsten van deze reeks bedragen:
wortelopbrengst
suikeropbrengst
vertakte bieten

49,2

t/ha

7,48 t/ha
39

%

Deze opbrengsten zijn het gemiddelde van 4 waarnemingen, die naar de
verhoudingsgetallen van de variëteiten op een standaardvariëteit zijn omge
rekend, zoals dat in alle gevallen gedaan is. Daarom komen zij niet overeen
met het hierboven gegeven voorbeeld en de gegevens van bijlage 4.
Volgens onze waarnemingen leveren deze gronden, ondanks hun ongun
stige opbouw van het profiel, een tamelijk goede opbrengst, maar het ge
middelde over de 4 herhalingen ligt toch nog 3,9 t/ha (ca 7%) onder het
poldergemiddelde. De suikeropbrengst ligt met 7,48 t/ha ca 11 % onder het
poldergemiddelde. De bieten hebben hier tegenover andere gronden een
tamelijk laag suikergehalte. Bovendien zijn de bieten zeer misvormd en
vertonen een zeer hoog percentage vertakkingen (39%).
De reeks is als een van de slechtste gronden van de IJpolders te beschou
wen. Om van deze gronden een enigermate normale opbrengst te verkrijgen,
is het beslist noodzakelijk voor een dichte stand van de bieten (minstens
70.000 per ha) te zorgen.
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ß. De r a n d g t o n d e n , Nr ( t y p e 2 t/m 6)
Opbrengstgegevens
Opbrengsten in ton/ha

Bodemsubreeks
en type
Nrl

j

2

Nr2

4

Nr3 {

l

Vertakte bieten

wortel-

suiker-

%

44,2
53,6
56,6
48,8
44,6

6,80
8,32
8,75
8,10
6,34

29
35
33
31
27

47,8

7,45

31

Gemiddelde voor de
bodemreeks. . .

Aantal
herhalingen
8
2
2
3
1
totaal

16

a. Sterk humeuze, dunne IJ-klei op meer molm op veen, Nrl (typen 2 en 3)
Deze subreeks is gekenmerkt door een sterk met meermolm gemengd dek
van IJ-klei. Tussen dit kleidek en de veenondergrond bevindt zich in het
profiel steeds een tussenlaag van meermolm ter dikte van 15 à 20 cm.
Wegens de intensieve vermenging met meermolm heeft de bovengrond een
ongunstige kalktoestand. Zeer dikwijls konden wij hier zelfs in het geheel
geen kalk aantonen. Hier en daar treedt met 16% HCl soms een zeer zwak
bruisen op.
Naar de dikte van de bovengrond hebben wij deze subreeks in twee typen
onderverdeeld.
De dikte van de bovengrond bij type 2 bedraagt ± 40 cm. Er zijn genoeg
waarnemingen gedaan om over de productiviteit van dit type een gefun
deerd oordeel uit te kunnen spreken. Op bijlage 4 is te zien, dat de wortel
opbrengsten op dit type zeer sterk variëren (29—52 t/ha). Gemiddeld over
8 waarnemingen bedraagt de wortelopbrengst 44,2 t/ha en de suiker
opbrengst 6,80 t/ha.
Bij type 3 is de bovengrond iets dikker ( ± 55 cm). Daardoor nemen de
opbrengsten zeer sterk toe (zie bijl. 4, bedrijf 5 en 6). Gemiddeld veroor
zaakt hier een toename van de dikte van het kleidek met 15 cm een ver
hoging van de wortelopbrengst van 9,4 t/ha. Vergeleken met het polder
gemiddelde hebben beide bodemtypen de volgende opbrengstverhoudingen:

Bodemtypen
2
3

Wortelopbrengsten
16,7% lager
0,9% hoger

Suikeropbrengsten
19,2% lager
1,2% lager

De suikerbieten hebben dus op de gronden van deze reeks een naar ver
houding lage suikeropbrengst, wat toegeschreven moet worden aan een
sterke vermenging van de bovengrond met meermolm.
b. IJ-klei op zure, humeuze klei op meermolm op veen, Nr2 (type 4)
De profielen van de op deze subreeks uitgezochte proefoogstpercelen
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onderscheiden zich van de vorige hoofdzakelijk door het normale humusgehalte 5) van de bouwvoor.
Het IJ-kleidek is ongeveer even dik als dat van type 2, gemiddeld dus
ongeveer 50 cm. De wortelopbrengst is echter aanmerkelijk hoger: 56,6 t/ha.
Vergeleken met het poldergemiddelde is de suikeropbrengst hier echter
iets lager.
Op grond van deze verschillen menen wij met zekerheid te kunnen zeg
gen, dat een sterke menging van meermolm in de bouwvoor een zeer ongun
stige invloed heeft op de normale ontwikkeling van de bieten. Er moet dus
bij de grondbewerking bijzonder op gelet worden, dat de onder het kleidek
liggende meermolm niet opgeploegd en met de bouwvoor gemengd wordt.
c. IJ'klei op brakwaterklei op veen, Nr3 (typen 5 en 6)
Op deze subreeks zijn op 2 percelen vier waarnemingen gedaan (bijl. 4,
bedrijf 12B en 16B). De bodem is naar de dikte van het normale IJ-kleidek in
2 typen onderverdeeld. Type 5 heeft-een IJ-kleidek van ± 35 cm en type 6
van ± 55 cm.
Aangezien de gemiddelde opbrengsten van 4 waarnemingen om nader
aan te geven redenen geen juist beeld van de opbrengstverhoudingen tussen
de beide typen geven, zullen wij deze afzonderlijk behandelen.
Bedrijf 12, perceel B heeft in het algemeen een zeer dun bietenbestand
(51.700 bieten/ha) en dientengevolge een zeer lage opbrengst. Het bieten
bestand op bedrijf 16B is veel dichter (66.300 bieten/ha). Op dit laatste
bedrijf zijn 2 waarnemingen gedaan (type 5), welke beide eenzelfde resul
taat geven. Ondanks het feit, dat het gewicht per biet, vergeleken met 12B,
niet zo erg hoog is, is de opbrengst per ha door het zeer dichte bestand
zeer veel hoger. Daardoor is de gemiddelde opbrengst van type 5 hoger
dan van type 6, wat niet in overeenstemming geacht kan worden met de
feitelijke toestand. Om die te leren kennen moeten wij alleen de opbrengsten
op perceel 12B met elkaar vergelijken. In dat geval is de opbrengst van
type 6 veel hoger (6,7 t/ha) dan van type 5. Uit dit opbrengstverschil blijkt
de betekenis van een toename van de dikte van het IJ-kleidek met 20 cm
op een ondergrond van brakwaterklei zeer duidelijk.
Door de opbrengsten van de beide bovengenoemde percelen te vergelijken,
komt duidelijk naar voren, hoe belangrijk het op dergelijke gronden is, geen
moeite te besparen om een dicht bestand te verkrijgen.
Naar verhouding zijn de bieten op de randgronden niet sterk vertakt.
Zij zijn echter ook niet normaal, langgerekt van vorm. Meestal zijn zij
kort en het gehele wortelsysteem breidt zich in het IJ-kleidek uit. Daar
mede wordt tevens het bewijs geleverd, dat meermolm en brakwaterklei een
ongunstig milieu vormen voor de wortelontwikkeling van de suikerbieten
(fig. 5).
Ofschoon de wortelopbrengsten van de typen 3 en 4 iets hoger liggen
dan het poldergemiddelde, kunnen wij voor de randgronden in het alge
meen zeggen, dat men op deze reeks geen hogere en zekerder opbrengsten
mag verwachten dan op de veeneilandgronden. In verhouding tot de wortel
opbrengsten liggen de suikeropbrengsten van de randgronden zelfs nog
lager. Vooral op de typen met een zeer humeus kleidek, zoals de typen 1 en
5) Een normaal humusgehalte wil in de IJpolders zeggen ± 5%, wat eigenlijk voor de
zware klei nogal hoog is.
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Fig- 5
Groei van de bieten op Nr3 gronden.
De bieten zijn kort en de wortels beperkt tot het IJ-kleidek.
a IJ-klei; b brakwaterklei
Growth o[ sugarbeets on Nr3 soils.
The beets are short and the roots are confined to the IJ-clay
cover.
a I]'day; brackishwater clay

2, zijn de suikeropbrengsten zeer laag. Dit feit is reeds in de Haarlemmer
meer geconstateerd. Daar was de depressie in de suikeropbrengst nog
groter, omdat het kleidek er kalkarm is afgezet. In de IJpolders is die afzet
ting kalkrijk geweest. Door de sterke vermenging met veenresten heeft deze
kleilaag echter een enigszins zuur karakter gekregen.
C. IJ-k 1 e i g r o n d e n overgaand in veenslik, Ns
(typen 7 t/m 16)
Opbrengstgegevens
Bodemsubreeks
en type
Nsl

(1

Ns2 S
t

1
Ns3
Ns4

\1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gemiddelde voor de
bodemreeks

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten
°/„

wortel-

suiker-

56,0
58,8
61,6
55,2
55,8
51,7
56,1
58,9
50,7
59,8

8,73
9,33
9,70
8,69
8,83
9,03
8,40
9,08
7,68
8,79

40
32
20
16
30
30
31
35
29
40

57,2

8,91

30

Aantal
herhalingen
11
12
6
2
3
2
9
7
3
2

totaal

57

a. IJ-klei overgaand in veenslik, Nsl (type 7)
Deze afzettingen in de oorspronkelijke stroombedding van het IJ hebben
het dikste normale IJ-kleidek van alle gronden in de IJpolders (ongeveer
100 cm). Op deze gronden mag men onder alle omstandigheden op een
goede opbrengst rekenen.
Ondanks de dunne bietenbestanden bedraagt het gemiddelde van 11
herhalingen 56 t/ha wortelopbrengst, wat naar onze mening tamelijk laag
is, aangezien enkele herhalingen op bedrijven liggen, die over het geheel
genomen een wat lagere opbrengst hebben dan de overigen. Daardoor zijn
de afwijkingen tussen de verschillende herhalingen nogal groot.
Vergeleken met het poldergemiddelde ligt de gemiddelde wortelopbrengst
op deze subreeks 2,9 t/ha (5,5%) en de suikeropbrengst 0,31 t/ha (3,7%)
hoger. In verhouding tot wortelopbrengst is de suikeropbrengst dus niet zo
hoog, wat vermoedelijk toegeschreven moet worden aan de dunnere be
standen. Ten gevolge daarvan hebben de bieten voldoende ruimte om zich
zeer sterk te ontwikkelen, waardoor zij te groot worden. Zoals bekend,
hebben de grotere bieten naar verhouding een aanzienlijk lager suiker
gehalte dan de kleinere (Roemer, 1927).
Het percentage vertakte bieten is op deze gronden vrij hoog (40%),
ongeveer 9% hoger dan het poldergemiddelde. Aangezien de profielbouw
zeer gelijkmatig is, kunnen wij dit hogere percentage vertakkingen niet goed
verklaren.
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b. lj'klei op meermolm en/of op veen, Ns2 (type 8, 9 en 10)
Deze subreeks is van de vorige onderscheiden door het voorkomen van
meermolm en/of veen in de diepere ondergrond. De uitwerking daarvan op
de groei van bieten schijnt gunstig te zijn, aangezien de wortelopbrengst
gemiddeld over de 20 waarnemingen 3,3 t/ha hoger ligt dan die van de
subreeks Nsl.
De Ns2 gronden zijn naar de dikte van het IJ-kleidek in 3 typen onder
verdeeld. Zij liggen alle met hun opbrengsten aanzienlijk boven het polder
gemiddelde. Zowel de wortel- als de suikeropbrengsten nemen sterk toe
met de dikte van het IJ-kleidek, zoals uit de volgende tabel blijkt.

Bodemtype

Dikte van
het IJ-kleidek
in cm

10
9
8

50
75
90

In vergelijking met het poldergemiddelde is de
wortelopbrengst
40/0 hoger
/6% hoger
11 ->/o hoger

suikeropbrengst
3,20/o hoger
15 0/q hoger
11 0/0 hoger

Aantal
herhalingen
2
6
12

Er blijkt uit deze tabel echter ook, dat een te grote dikte van het IJ-kleidek
de opbrengsten weer doet afnemen. Op grond hiervan menen wij te kunnen
vaststellen, dat een kleidek van ca 75 cm de beste mogelijkheden voor de
ontwikkeling van suikerbieten geeft. Deze uitspraak wordt nog gesteund
door de opbrengsten van type 7, dat met een IJ-kleidek van ongeveer
100 cm, vergeleken met type 9, aanzienlijk lagere opbrengsten geeft.
De verhouding tussen wortel- en suikeropbrengst is op de typen 8, 9 en
10 ongeveer gelijk aan de verhouding voor het gemiddelde van de
IJpolders.
Het percentage vertakte bieten is het laagst op het type met het dunste
IJ-kleidek en neemt toe bij het dikker worden daarvan.
De twee tot nu toe behandelde subreeksen nemen in de IJpolders het
grootste oppervlak in. Zij leveren ook de hoogste en zekerste bietenopbreng
sten. Deze gronden moeten dan ook als de beste van de IJpolders beschouwd
worden.
c. IJ-klei overgaand in veenslik, met dunne fijnzandige laagjes, beginnend
tussen 40 en 90 cm, Ns3 (typen 11 tl m 15)
Bij deze subreeks komen in het profiel zandige laagjes van 1 à 2 cm
dikte voor, zowel in het IJ-kleidek als in het veenslik.
Vergelijkt men de gemiddelde opbrengsten van deze subreeks met die
van Ns2, dan ziet men, dat zowel de wortelopbrengst (3,5 t/ha) als de
suikeropbrengst (0,77 t/ha) op deze subreeks aanzienlijk lager liggen, ter
wijl het percentage vertakte bieten 8% hoger ligt. Daaruit blijkt duidelijk
de ongunstige invloed van de dunne zandlaagjes in het profiel. Zij onder
breken nl. het scheuren van de grond en belemmeren daardoor een nor
male waterbeweging en een normale ontwikkeling van de wortel.
Wanneer het zandige veenslik op een ondergrond van veen rust (type
11), zijn de opbrengsten vrijwel evenhoog als die van type 10. Zij zijn ook
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veel beter dan die van type 15, waar de ondergrond van zandig veenslik
tot 125 cm door gaat.
De typen 12 en 13 met een dik kleidek hebben tamelijk lage opbrengsten.
Ook hier steekt de opbrengst van type 14 met een kleidek van ongeveer
70 cm gunstig af bij de andere typen van de subreeks.
De suikeropbrengst van de subreeks kan in verhouding tot de wortel
opbrengst als normaal beschouwd worden. Het percentage vertakte bieten
is op de typen met een dik kleidek wederom hoger dan op de andere typen.
Aangezien de zandlaagjes in de profielen zowel in aantal als in dikte
wisselen, moet men op deze gronden met iets meer uiteenlopende opbreng
sten rekenen dan op Nsl en Ns2.
d. IJ-klei overgaand in veenslik, met dikkere zandlagen, beginnend tussen
40 en 70 cm, Ns4 (type 16)
De opbouw van de bodem op deze subreeks is veel ongunstiger dan die
van Ns3 (fig. 10, t.o. pag. 23). Door de zandlagen wordt de waterbeweging
en de normale wortelontwikkeling sterk gestoord, wat o.a. zeer duidelijk
blijkt uit het hoge percentage vertakte bieten (34—46%).
Aangezien wij op deze subreeks slechts 2 waarnemingen hebben gedaan
en bovendien één daarvan voorkomt op een bedrijf, dat over het geheel
zeer hoge opbrengsten heeft, kan het gemiddelde van de 2 waarnemingen
niet als representatief voor het bodemtype gelden.
Wanneer men echter de opbrengst op bedrijf 10 (bijl. 4) met het ge
middelde van type 14 vergelijkt, ligt deze 4,1 t/ha lager en het percentage
vertakte bieten is er 10% hoger. Daaruit blijkt de ongunstige invloed van
het profiel op de groei van de bieten wel zeer duidelijk.
D. IJ-k 1 è i g r o n d e n op oeverbanken, Nz (typen 17 t/m 26)
Opbrengstgegevens
Bodemsubreeks
en type

,

17
1 18
\ 19
Nz2 <
20
/ 21
\ 22
/
23
24
25
< 26
Gemiddelde voor de
bodemreeks

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten

suiker-

°/„

48,1
50,5
52,51,6
35,5
72,4
48,8
55,6
48,2
42,4

8,93
7,96
9,01
8,48
6,17
12,90
7,10
8,89
7,13
7,19

22
15
34
39
62
45
28
32
34
26

51,6

8,53

34

wortel-

Aantal
herhalingen
2
2
10
2
1
1
2
6
3
1

totaal

30

a. IJ-klei met een laag katteklei en/of zure zavel op kalkrijke lichte zavel,
Nz2 (typen 17 t/m 22)
1. TYPEN 17 EN 18

De beide typen komen in de Zuid-Spaarndammerpolder voor. Op ieder

67

type zijn 2 waarnemingen gedaan. Bij type 176) ligt het IJ-kleidek op zuur,
humeus, iets slibhoudend zand. De wortelopbrengsten liggen er 5 t/ha onder
het poldergemiddelde. De suikeropbrengst is daarentegen 0,51 t/ha hoger.
In het profiel van type 18 komt in de kalkrijke ondergrond een oude vege
tatiehorizont voor, die zeer zuur en sterk verdicht is. De wortelopbrengst
ligt hier 2,6 t/ha onder het poldergemiddelde. In verhouding tot de wortel
opbrengst is de suikeropbrengst normaal. Beide typen hebben een laag
percentage vertakte bieten.
2. TYPEN 19 EN 20

Type 19 is een van de meest voorkomende en meest karakteristieke voor
beelden van de subreeks Nz2. De bovengrond bestaat uit een tamelijk dun
( + 40 cm), normaal dek van IJ-klei. Daaronder bevindt zich een zeer
ongunstige laag van 25 à 30 cm katteklei. De nog diepere ondergrond be
staat uit kalkrijke lichte zavel. Een uitvoerige profielbeschrijving is opge
nomen in de voorafgaande verhandeling over „De bodemgesteldheid van
de IJpolders" (fig. 11, t.o. pag 26).
De opbouw van het profiel is hier ongetwijfeld zeer ongunstig. De katte
klei heeft een slechte structuur en een zeer zure reactie. De bieten reageren
echter op deze laag katteklei zeer merkwaardig. Zij zijn slecht gevormd en
sterk vertakt (34—39%). De wortels groeien echter ongestoord door de
katteklei heen (fig. 6).
Er zijn op dit type voldoende waarnemingen gedaan om betrouwbare
gevolgtrekkingen te maken. De wortelopbrengst ligt, gemiddeld over 10
herhalingen, iets ( ± 1 t/ha) onder het poldergemiddelde. De suiker
opbrengst ligt echter beduidend hoger (0,59 t/ha).
Wanneer men de opbrengsten met andere typen van deze reeks, die een
veel gunstiger profiel hebben, vergelijkt, komt het nog veel duidelijker tot
uiting, welke invloed de kattekleilaag op de bietenopbrengst heeft.

Dikte en aard van
het kleidek

Type

25
19
24

55 cm IJ-klei
te

( 40 cm IJ-klei
cm ~~ ( 25 cm katteklei

75 cm IJ-klei

Aantal
herhalin
gen

Wortel

Suiker-

opbrengsten t/ha

Verhouding van de
opbrengsten tot het
poldergemiddelde
Bieten-

Suiker-

3

48,2

7,13

-9%

—15%

10

52,0

9,01

—2%

+ 7%

6

56,6

8,89

+7%

+ 5%

Wanneer men de dikte van het kleidek in aanmerking neemt, heeft type
19 dus, ondanks de laag katteklei, een naar verhouding even zo hoge wortel
opbrengst als de typen met een veel gunstiger profiel. De suikeropbrengst
is echter veel hoger. Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, dat het voorkomen
6) Op grond van de detailkartering, die vóór de overzichtskartering werd uitgevoerd,
was type 17 tot de subreeks Nz2 gerekend. Na beëindiging van de kartering bleek, dat dit
type midden in de Nd-reeks ligt. Aangezien de opbrengstgegevens toen reeds uitgewerkt
waren, kon deze wijziging niet meer daarin worden verwerkt.
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van een laag katteklei in het profiel op een diepte van 40 cm in het geheel
geen invloed heeft op de grootte van de wortelopbrengst. Zelfs is de
suikeropbrengst veel hoger dan het gemiddelde. Op deze typen blijkt dui
delijk, dat in de eerste plaats de dikte van het kleidek bepalend is voor de
grootte van de opbrengst van de suikerbieten.
Type 20 is van type 19 onderscheiden door een hoger humusgehalte
van de bouwvoor en door een geringe vermenging van de katteklei met de
zavelondergrond. Hoewel de wortelopbrengst even hoog is als die van
type 19, is de suikeropbrengst veel lager (0,53 t/ha). De 2 herhalingen van
type 20 komen op hetzelfde bietenperceel voor als de 6 herhalingen van
type 19. Het onderscheid kan dus als betrouwbaar worden aangemerkt.
Uit de resultaten blijkt wederom duidelijk, dat een sterke bijmenging van
meermolm in de bouwvoor voor suikerbieten ongunstig is. Speciaal de ver
houding tussen wortel- en suikeropbrengst wordt in het nadeel van de
suikeropbrengst beïnvloed. Dit verschijnsel hebben wij ook reeds bij de
randgronden en in de Haarlemmermeer herhaaldelijk geconstateerd.
3. TYPEN 21 EN 22

Deze twee typen hebben in plaats van de kattekleilaag een verzuurde
zavellaag onder het IJ-kleidek.
Type 21 heeft een IJ-kleidek van ± 35 cm. Daaronder ligt een zure
zavellaag van ± 20 cm, die veel katteklei en roestverschijnselen bevat. Ver
der bestaat de diepere ondergrond uit kalkrijke lichte zavel.
Op dit type was de stand van de bieten slecht. Het bestand is er zeer
dun (48.000 bieten per ha). De bietenopbrengst bedraagt 35,5 t/ha en ligt
33% onder het poldergemiddelde. Ook de vorm van de bieten is zeer slecht.
Zij zijn sterk behaard. Het percentage vertakte exemplaren is het hoogste
van alle IJpolders en bedraagt 62%.
Hoewel op dit type slechts 1 waarneming is gedaan, kunnen wij toch op
grond van onze ervaring op andere plaatsen wijzen op de slechte kwaliteit
van dit type. De oorzaak van deze lage opbrengst moet hier niet gezocht
worden in het voorkomen van een zure zavellaag. Het zijn veeleer physi
sche invloeden. Deze gronden liggen nl. in het huidige landschap iets
hoger dan de omgeving. Met deze hoogteverschillen kan bij de regeling
van het polderpeil geen rekening gehouden worden. Daardoor lijden deze
gronden wegens hun dunne IJ-kleidek zeer spoedig aan droogte. In voch
tige perioden ontstaat spoedig wateroverlast, omdat het water direct door
de scheuren in het IJ-kleidek naar beneden zakt en op de bovenkant van
de zure zavellaag blijft staan, aangezien de scheuren daarin niet doorlopen.
Type 22 met een IJ-kleidek van ca 75 cm heeft ondanks de zure zavel
laag tussen 75 en 100 cm een buitengewoon hoge wortelopbrengst.
Hieruit blijkt dus, dat een dun IJ-kleidek (van 40 cm) op deze gronden
zeer lage opbrengsten veroorzaakt. Bij toename van de dikte van het
IJ-kleidek worden de opbrengsten steeds groter tot bij ongeveer 75 cm het
maximum bereikt wordt. De kalktoestand van de ondergrond heeft in het
geheel geen invloed op de productie.
b. IJ-klei op kalkrijke lichte zavel, Nzl (typen 23 t/m 26)
Naar dikte en zwaarte van het IJ-kleidek worden deze gronden in
4 bodemtypen onderscheiden.
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In het voorgaande is gewezen op de gunstige invloed van een toenemende
dikte van het IJ-kleidek. In vergelijking met type 24 heeft type 23 een
zeer lage opbrengst, ondanks het feit, dat het IJ-kleidek veel dikker is.
Het bietenbestand is wel iets dunner, maar zelfs omgerekend op hetzelfde
aantal bieten ligt de opbrengst van type 23 toch beduidend lager dan op
type 24 (zie bijl. 5). Ofschoon de betrouwbaarheid niet zeer groot is, aan
gezien er hier slechts 2 waarnemingen zijn gedaan, kan men ook niet zeg
gen, dat het verschil op toeval berust, aangezien beide waarnemingen op één
perceel voorkomen (bijl. 4, bedrijf 20). Bovendien werd dezelfde tendens
ook op andere bodemreeksen waargenomen: een IJ-kleidek van meer dan
75 cm dikte beïnvloedt dus de opbrengsten ongunstig.
Het bietenbestand van type 25 is in het algemeen tamelijk dun en de
bieten zijn sterk vertakt (34%), hetgeen ook op type 21 het geval was.
Vergeleken met type 24 is de wortelopbrengst aanzienlijk lager (7,4 t/ha).
Het onderscheid tussen beide typen bestaat alleen hierin, dat het IJ-kleidek
bij type 24 ca 20 cm dikker is. Ook op type 24 is het percentage vertakte
bieten tamelijk hoog (32%) en hebben de bieten een slechte vorm.
Het IJ-kleidek van type 26 is even dik als dat van type 25. Het bieten
bestand is hier zeer goed (71.400 bieten per ha), aangezien de afstand
tussen de rijen klein is (33 cm). Toch is de opbrengst zeer laag (42 t/ha).
Het perceel is eerst op 28 April 1949 ingezaaid. Daardoor hebben de bieten
iets geleden door een aantasting van bladluizen. Dit is mogelijk de voor
naamste oorzaak van de lage opbrengst. Toch willen wij ook op de ongun
stige invloed van de bodem wijzen: het IJ-kleidek is nl. buitengewoon
zwaar (ca 90% < 16 fi). Ten gevolge daarvan blijft de grond in het voor
jaar zeer lang nat, waardoor de zaaidatum voor de bieten te laat valt.
E.

IJ - k1e i g r o n d e n o p d u i n d o o r b r a a k z a n d , N d ( t y p e n
27 t/m 33)

Deze bodemreeks omvat de typen met een grofzandige ondergrond.
Door het grote hoogteverschil met het buitenwater, dat in deze grof
zandige ondergrond beweeglijker is dan in de reeksen met een ondergrond
van klei, zavel of veen, ligt de reductiezône iets hoger dan elders (ge
middeld op ca 80 à 90 cm). Een zeer ongunstige invloed van deze reductie
op de bietengroei kon evenmin als in de Haarlemmermeer (Hoofddorpsgroep, type 6 en 7) geconstateerd worden. Het grove zand in de onder
grond vormt als zodanig echter een ongunstig milieu voor de beworteling,
in het bijzonder voor diepwortelende gewassen.
Naar de eigenschappen van de grofzandige ondergrond is deze reeks
in twee subreeksen onderverdeeld:
a. IJ-klei op met veenslik en zavel gemengd grofzand,
27 t/m 30)
b. IJ-klei op kalkrijk grof zand, Ndl (typen 31—32).

Nd2 (typen

Dikte, zwaarte en humusgehalte van het IJ-kleidek zijn maatgevend
geweest bij de onderverdeling in bodemtypen.
Behalve beide genoemde subreeksen is nog een type met een grof
zandige laag in het profiel (type 33) onderscheiden. Aangezien dit slechts
zeer plaatselijk voorkomt, is het bij de overzichtskartering niet als af
zonderlijke subreeks opgenomen. Er werden echter een tweetal opbrengst-
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Fig. 6
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De bietenwortels groeien ongestoord door de katteklei heen.
Beetroots grow undisturbed through the acid clay layer.
IJ-klei
I]-clay
iets humeuze, roestige, iets zandige klei
slightly humous, rusty, sandy clay
katteklei
acid clay
zeer kalkarme lichte zavel
non calcareous sandy silt
kalkrijke lichte zavel
calcareous sandy silt

De bieten op de IJ-kleigronden
op duindoorbraakzand (Nd)
zijn normaal gevormd en ver
tonen weinig vertakkingen. De
wortels dringen niet in de
grove zandlaag door, maar
buigen zijwaarts af.
Sugarbeets growing in I]~clay
soils on dune crevasse sand
have a normal shape and lew
ramifications. The roots do
not penetrate into the layer
of coarse sand but defleet in
a lateral direction.

bepalingen op gedaan, zodat het is vermeld als type 33, los van de subreeksen Ndl en Nd2.
Opbrengstgegevens
Bodemsubreeks
en type

,
(

27
28
29
30
31
32
33

Gemiddelde voor de
bodemreeks . . .

Opbrengsten in ton/ha

Vertakte bieten

wortel-

suiker-

•/,

50,7
41,1
42,8
48,1
48,8
44,4
38,9

8,89
6,31
7,40
7,10
7,29
7,37
6,36

28
17
30
26
27
25
31

45,6

7,44

26

Aantal
herhalingen
3
1
1
2
1
2
2

totaal

12

Zoals uit de tabel blijkt, zijn op geen enkel type voldoende waar
nemingen gedaan om volkomen zekere conclusies uit de opbrengstverschillen te kunnen trekken.
Wel blijkt duidelijk, dat de opbrengsten hier ver onder het polder
gemiddelde liggen, ofschoon dit, gemiddelde door deze lage getallen reeids
aanzienlijk gedrukt is. In vergelijking met b.v. de IJ-kleigronden op veenslik liggen de over 12 waarnemingen gemiddelde wortelopbrengsten van
deze reeks 12 t/ha lager, waardoor hun mindere kwaliteit duidelijk tot
uiting komt. Merkwaardig is de goede vorm en het lage percentage (26%)
vertakte bieten (fig. 7). Wel zijn de bieten klein, maar door een kleinere
rijenafstand (40 cm) zijn de bietenbestanden toch normaal.
a. IJ-klei op met veenslik en zavel gemengd grof zand, Nd2 ( typen 27 t/m 30)
Zoals uit de samenstelling van opbrengsten blijkt/ is de bietenopbrengst
op deze subreeks niet beter dan die op de subreeks met zuiver grofzand
in de ondergrond, eerder iets minder. De verdeling van de typen over
de twee subreeksen is geschied, omdat wij aanvankelijk verwachtten, dat
deze subreeks betere opbrengsten zou geven dan Ndl. Aangezien dit
niet het geval bleek te zijn, moet onze conclusie dus luiden, dat een geringe
menging van iets fijnere bestanddelen en organische stof in de grofzandige
ondergrond geen verhoging van de opbrengst veroorzaakt.
De wortelopbrengst van type 27 is aanzienlijk hoger dan die van de
andere typen van de reeks, ondanks het zeer zware IJ-kleidek. Ook de
suikeropbrengst ligt in verhouding tot de wortelopbrengst zeer hoog
(8,89 t/ha). De 3 waarnemingen zijn op hetzelfde perceel gedaan. De
bieten werden laat gezaaid (28 April), de verbouwde variëteit is Klein
Wanzleben E. Wij vermoeden, dat deze variëteit bijzonder geschikt is
voor dit bodemtype, daar er verder in het geheel geen gunstiger eigen
schappen van het profiel zijn te noemen.
Type 28 heeft een zeer lage opbrengst. De suikeropbrengst is naar ver
houding nog lager dan de wortelopbrengst. De voor de hand liggende

71

verklaring is het hoge humusgehalte van de bouwvoor. Het verschil met
type 18, dat op hetzelfde bietenperceel voorkomt (bijl. 4, bedrijf 25),
bedraagt 9 t/ha. Hieruit blijkt tevens de ongunstige invloed van de grofzandige ondergrond zeer duidelijk.
Bodemtype 30 heeft een hogere wortelopbrengst dan type 29, Het ver
schil bedraagt 4,7 t/ha, wat weer veroorzaakt wordt door een toename
van de dikte van het IJ-kleidek met 15 cm. De suikeropbrengst ligt bij
type 30 echter lager.
b. IJ-klei op kalkrijk grof zand, Ndl (typen 31—32)
De opbrengsten zijn hier iets hoger dan bij de subreéks Nd2. Bij toe
nemende dikte van het kleidek stijgt de wortelopbrengst (voor 15 cm
4,4 t/ha). De suikeropbrengst blijft echter ongeveer gelijk, eenzelfde ver
schijnsel dus als bij de typen 29 en 30. Hoewel er slechts weinig waar
nemingen zijn, kan men gezien het grote verschil, moeilijk aan de juistheid
van de conclusies twijfelen. Bovendien komen de typen 29 en 30 op
hetzelfde bedrijf voor (bijl. 4, bedrijf 24A, B).
c. IJ-klei met een grofzandige laag in het profiel (type 33)
Wij beschikken slechts over 2 waarnemingen. Deze tonen echter dui
delijk de invloed van een grove zandlaag op de opbrengst van de suiker
bieten aan.
De eerste waarneming is gedaan op bedrijf 16, perceel A (zie bijl. 4).
De opbrengst bedraagt hier 51,8 t/ha. Het bodemprofiel vertoont veel
overeenkomst met type 5, welke op het andere perceel (B) van hetzelfde
bedrijf voorkomt en een opbrengst geeft van 54,5 7) t/ha. Het onderscheid
tussen beide typen bestaat slechts uit een laag grof zand van 10 cm op
eent diepte van 60 cm in het profiel van type 33. Dit veroorzaakt dus een
vermindering van de wortelopbrengst met 2,7 t/ha.
De tweede waarneming is gedaan op bedrijf 23 (bijl. 4). Ook hier komt
een grove zandlaag in het .profiel voor en wel tussen 70 en 85 cm.
Overigens is het profiel veel gunstiger dan dat van type 2 op hetzelfde
perceel. Desondanks ligt de wortelopbrengst 9,3 t/ha lager.
Hiermede is wel duidelijk aangetoond, welk een ongunstige invloed
een grove zandlaag in het profiel heeft op de groei van de suikerbieten.
4. SLOTBESCHOUWINGEN OVER DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
NAAR DE BIETENOPBRENGST IN DE IJPOLDERS

Aan het slot van de afzonderlijke beschouwingen willen wij de resul
taten in het kort samenvatten. Wij doen dit zoals in de Haarlemmermeer
aan de hand van een grafische voorstelling van alle in getallen uitgedrukte
resultaten van het onderzoek in de IJpolders (bijl. 5).
1. De verschillende bodemreeksen in de IJpolders leverden in het jaar
1949 de volgende opbrengsten:
7) Aangezien hier twee verschillende variëteiten verbouwd werden (Hilleshög en Hilleshög R), zijn de opbrengsten eerst naar de verhoudingscijfers omgerekend. Daardoor komen
de hier gebruikte cijfers niet overeen met de gegevens van bijlage 4.

72

Gemid
delde
nettowortel
opbrengst
t/ha

Bodemreeksen

Variatie in de
wortelopbrengst
binnen de reeks
t/ha

%

Gemid
Gemid
delde
deld O/o
nettosuiker
vertakte
opbrengst
bieten
t/ha

Aantal
herhalin
gen

Veeneilandgronden, Ne

.

49,2

9,2

17

7,48

39

4

Randgronden, Nr

.

47,8

12,4

22

7,45

31

16

IJ-kleigronden overgaand
in veenslik, Ns . . .

57,2

10,9

16

8,91

30

57

IJ-kleigronden op oeverbanken, N z . . . .

51,6

20,1

38

8,53

34

30

IJ-kleigronden op duin
doorbraakzand, Nd .

45,6

7,7

15

7,44

26

12

8,42

31

totaal
119

.

Gemiddelde van alle
IJpolders

.

.

53,1

Het gemiddelde over 119 waarnemingen geeft dus als wortelopbrengst
53,1 t/ha, als suikeropbrengst 8,42 t/ha. Deze bedragen zijn door de zeer
lage opbrengsten van de IJ-kleigronden op duindoorbraakzand (Nd) vrij
sterk gedrukt (de wortelopbrengst met 0,9 t/ha, de suikeropbrengst met
0,11 t/ha).
Uit de grafische voorstelling (bijl. 5) en de boven gegeven tabel blijkt
wel duidelijk, dat ook de gronden in de IJpolders grote verschillen in
kwaliteit vertonen. Alleen reeds bij een vergelijking van de grotere een
heden, de reeksen, blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan. Tussen het
gemiddelde van de hoogste en dat van de laagste reeks bestaat een opbrengstverschil van 11,6 t/ha, wat bij een bietenprijs van ƒ 30,— per ton
de som van ƒ 340,— per ha per jaar verschil in inkomen betekent. De
opbrengstverschillen tussen de bodemtypen binnen de reeks kunnen nog
groter zijn. Zij liggen tussen 7,7 en 20,1 t/ha. Uit het vorenstaande blijkt
wel duidelijk, dat de gronden van de IJpolders, ondanks het geringe
onderscheid in de bovengrond, niet zo gelijkmatig van kwaliteit zijn als
men in de praktijk veelal beweert. Er blijkt ook duidelijk uit, hoe be
langrijk de bodemkartering in een zodanig als gelijkmatig beschouwd
gebied is.
2. De zeer zware, kalkloze, diepe klei op de veeneilanden heeft, dank
zij een dicht bietenbestand, een vrij goede opbrengst. Toch ligt de wortel
opbrengst nog 7 % en de suikeropbrengst 11 % onder het poldergemid
delde. De suikerbieten hebben dus naar verhouding een laag suiker
gehalte. De bieten zijn klein, slecht gevormd en een hoog percentage ervan
is vertakt. Bovendien! zijn de gronden moeilijk te bewerken en eisen veel
moeite en zorg om een redelijke opbrengst te kunnen verkrijgen. Daardoor
kunnen de veeneilandgronden tot de slechtste gronden van de IJpolders
worden gerekend.
3. De randgronden vertonen grote verschillen in profielbouw. Daar
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door zijn ook de verschillen in opbrengst tussen de typen zeer groot
(12,4 t/ha of 22 %).
De twee typen (2 en 3), waarvan de bouwvoor met meermolm ver
mengd is, hebben in vergelijking met type 4, dat ongeveer hetzelfde profiel
heeft, echter zonder humeuze bouwvoor, een lagere wortelopbrengst en
een in verhouding daarmee nog lagere suikeropbrengst. Een sterk humeuze
bouwvoor beïnvloedt dus de groei van de bieten ongunstig. De suikeropbrengst lijdt er nog meer onder dan de wortelopbrengst. Op deze soort
gronden verdient het aanbeveling ondiep te ploegen, vooral wanneer het
kleidek dun is, opdat men niet steeds weer de meermolm in de bouwvoor
ploegt. De kwaliteit van deze gronden wordt hoofdzakelijk bepaald door
het gehalte aan kalkrijke IJ-klei en de dikte van het IJ-kleidek. Een
geringe toename van deze dikte veroorzaakt een belangrijke stijging van
de opbrengst, zoals duidelijk blijkt uit de verschillen in opbrengst tussen
de typen 2 en 3. Een toename van de dikte van het kleidek met 15 cm
betekent hier 9,4 t/ha meer wortelopbrengst.
De gemiddelde wortelopbrengst van de randgronden ligt 10 % onder
het poldergemiddelde. De suikeropbrengsten zijn nog lager (12% onder
het poldergemiddelde). De opbrengsten zijn dus nog slechter dan die van
de veeneilandgronden. Hoewel de bewerking hier gemakkelijker is, zijn
deze gronden even slecht als de veeneilandgronden.
4. De opbrengsten van de IJ-kleigronden overgaand in veenslik liggen
belangrijk boven het poldergemiddelde. De wortelopbrengsten zijn 4,1 t/ha
of 8 % en de suikeropbrengsten 0,49 t/ha of 6 % hoger.
De hoge wortelopbrengst (57,2 t/ha) gemiddeld over 57 waarnemingen
en de verhouding tot het poldergemiddelde tonen duidelijk aan, dat de
gronden van de Ns-reeks de beste gronden van de IJpolders zijn. Zij
vormen ongeveer 60 % van het oppervlak. Daardoor is ook begrijpelijk,
dat de IJpolders in het algemeen als zeer goed bekend staan; de overige
40 % met matige en slechte opbrengsten moet men echter niet uit het
oog verliezen.
Ook in de reeks zelf zijn nog kwaliteitsverschillen te constateren:
a. Wanneer de ondergrond zandiger wordt, nemen de opbrengsten af.
De subreeks Ns3 brengt, gemiddeld over 24 waarnemingen, 3,5 t/ha
minder op dan de subreeks Ns2. Het voorkomen van dunne zandlaagjes
in de ondergrond heeft dus een ongunstige invloed op de groei van
de bieten.
b. Er bestaat een zeer nauw verband tussen de dikte van het IJ-kleidek
en de wortelopbrengst. Een toename van die dikte met 30 cm (van
45 tot 75 cm) veroorzaakt een meeropbrengst van 7,4 t/ha. Wordt
het IJ-kleidek echter dikker dan 75 cm, dan nemen de opbrengsten
weer duidelijk af.
Dikte van het
IJ-kleidek
in cm
+ 45
+ 75
> 75
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Subreeksen van de IJ-kleigronden
overgaand in veenslik
Ns 1

1

Ns 2

1

Ns 3

wortelopbrengsten in t/ha

56,-

55,2
61.6
58,8

50,7
58,9
56,1

Gemiddelde
wortel
opbrengst
t/ha

Aantal
herhalingen

52,9
60,3
56,9

5
13
28

Eenzelfde tendens kan worden geconstateerd bij de bodemtypen 23, 24
en 25. Uit de waarnemingen blijkt dus, dat een dikte van het IJ-kleidek
van ca 75 cm voor suikerbieten optimale groeivoorwaarden biedt.
5. De IJ-kleigronden op oeverbanken (Nz) hebben gemiddeld over
30 waarnemingen een wortelopbrengst van 51,6 t/ha (5 % onder het
poldergemiddelde) en een suikeropbrengst van 8,53 t/ha. De bieten
hebben dus een hoog suikergehalte. Deze reeks neemt na de Ns-reeks het
grootste oppervlak vatt de IJpolders in. Ook in opbrengst staat zij op de
tweede plaats. De wortelopbrengsten liggen 5,6 t/ha (10%) lager dan
de gronden van de Ns-reeks; de suikeropbrengsten liggen 0,38 t/ha
(4 %) lager.
In deze reeks komen de grootste opbrengstverschillen van de IJpolders
voor. In getallen uitgedrukt bedraagt dit verschil 20,1 t/ha of 38 %. De
oorzaak hiervan moet wederom gezocht worden in de dikte van het
IJ-kleidek. Evenals in de vorige reeks valt ook hier een optimale productie
te constateren bij een IJ-kleidek van 75 cm. Aangezien de bodemtypen
van deze reeks met een dun IJ-kleidek van ca 40 cm veel ongunstiger phy
sische eigenschappen hebben dan de IJ-kleigronden overgaand in veenslik,
is de toename van de opbrengst bij een dikker IJ-kleidek veel sterker
dan daar.
In de profielen van de subreeks Nz2 komt onder het normale IJ-kleidek
een zure (katteklei of zavel) laag voor. Ondanks het feit, dat dergelijke
profielen een zeer slechte indruk maken, heeft het opbrengstonderzoek
uitgewezen, dat deze kattekleilagen in het geheel geen ongunstige invloed
op de groei van de suikerbieten uitoefenen. Wanneer het IJ-kleidek met
inbegrip van de katteklei maar dik genoeg is, brengen zulke bodemtypen
evenveel op als een profiel met een even dik IJ-kleidek, maar zonder katte
klei. Op het type 19 b.v. (40 cm IJ-klei + 25 cm katteklei) ligt de Wortelopbrengst 2 % lager, de suikeropbrengst daarentegen 7 % hoger dan het
poldergemiddelde. In het algemeen hebben dergelijke typen de hoogste
suikeropbrengsten van alle gronden in de IJpolders.
6. De IJ-kleigronden op duindoorbraakzand (Nd) geven de laagste
opbrengsten van de IJpolders. De wortelopbrengst, gemiddeld over 12
waarnemingen, ligt 14%, de suikeropbrengst 11,6% onder het polder
gemiddelde. De bieten vertonen dus ook op deze gronden een iets hoger
suikergehalte. Vergeleken met de gronden van de Ns-reeks is het ver
schil in woritelopbrengst nog veel groter (11,6 t/ha of bijna 20 % ). De
gronden van deze reeks kunnen dan ook als de slechtste van de IJpolders
beschouwd worden.
Tussen de bodem typen van deze reeks komen opbrengstverschillen van
ongeveer 15 % voor, welke in hoofdzaak veroorzaakt worden door het
hoge humusgehalte van de bouwvoor en de dikte van het IJ-kleidek.
De vermenging van het grove zand in de ondergrond met enige orga
nische resten en iets slib heeft op de groei van de bieten een even on
gunstige invloed als een ondergrond van zuiver grof zand. Zoals ook bij
de andere reeksen het geval is, nemen de wortelopbrengsten ook hier
aanzienlijk toe, wanneer het IJ-kleidek dikker wordt. Maar in deze reeks
lopen de suikeropbrengsten daarbij beduidend terug. Daarom zou het
hier de voorkeur verdienen suikerrijke bietenvariëteiten te verbouwen.
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Ook een grofzandige laag in het profiel veroorzaakt een aanzienlijke
opbrengstvermindering (15 à 20%).7. De bovengrond van de IJpolders bestaat voor een zeer groot deel
uit IJ-klei, die tamelijk zwaar is en rijk aan humus, kalk en andere
voedingsstoffen. Daarenboven worden de suikerbieten er nog zwaar
bemest.
In verhouding tot de wortelopbrengst is de suikeropbrengst in de
IJpolders tamelijk laag te noemen, hetgeen hoogstwaarschijnlijk veroor
zaakt wordt door een te zware stikstofbemesting. Speciaal de humeuze
randgronden Nrl zijn bijzonder gevoelig voor te grote hoeveelheden
stikstof.
Op 40 % van de bedrijven wordt geen kali gegeven. Ondanks! dat zijn
de opbrengsten er niet lager dan op bedrijven, waar; wel met kali bemest
wordt.
Op de bodemtypen waar het IJ-kleidek slechts dun is, vooral in de Nzreeks en de Nd-reeks, kan de dosering van de meststoffen juist genoemd
worden. Op de andere gronden, die een tamelijk groot oppervlak innemen,
kan met een geringere hoeveelheid mest een even goede oogst verwacht
worden.
Wij achten het daarom wenselijk, dat op de verschillende bodemtypen
van de IJpolders bemestingsproeven worden gedaan, ten einde de mestbehoefte van die typen vast te stellen en zo te komen tot een betere
dosering van de hoeveelheid te gebruiken meststoffen.
8. In het algemeen is het polderpeil voor de normale groei van de
bieten vrij gunstig. Bij de subreeksen Ns3 en Ns4 wordt de normale water
beweging echter gestoord door de in het profiel voorkomende zandlagen.
Deze storing veroorzaakt een belangrijke oogstvermindering. Op dergelijke
gronden kan een goede drainage de opbrengsten aanzienlijk verhogen. Het
zelfde geldt voor de IJ-kleigronden op oeverbanken (Nz-reeks) en op duindoorbraakzand (Nd-reeks ).
9. In het jaar 1949 stonden in de IJpolders volgens onze tellingen ge
middeld 55.000 bieten per ha, wat voor een normale opbrengst wel zeer
weinig is. Ofschoon het kiemen van de bieten in dat jaar niet normaal
verlopen is, konden wij toch op grond van onze waarnemingen met zeker
heid vaststellen, dat deze dunne bestanden hoofdzakelijk te wijten zijn
aan onvoldoende verpleging tijdens het jeugdstadium van het bestand en
een te grote afstand (meestal 50 cm) tussen de rijen.
Door deze dunne bietenbestanden liggen de gemeten opbrengsten aan
zienlijk lager dan hetgeen de bodem onder gelijke omstandigheden zou
kunnen opbrengen. Wanneer op alle percelen 65.000 bieten gestaan
zouden hebben (wat daarboven lag is ook hier niet gereduceerd), zou
de gemiddelde opbrengst van de IJpolders stijgen tot 60,6 t/ha. Het
onderscheid tussen de geoogste en de mogelijke wortelopbrengst bedraagt
dus 7,5 t/ha of ongeveer 14 % van de gemiddelde geoogste wortel
opbrengst. Bij een bietenprijs van ƒ 30,— per ton betekent dit een meer
opbrengst van ƒ 220,— per ha per jaar; Daaruit blijkt zeer duidelijk, dat
een betere verpleging in het jeugdstadium (m.a.w. een dichter bestand)
zeker zeer lonend is.
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10. Ook tussen de verschillende IJpoIders bestaan tamelijk duidelijke
verschillen in kwaliteit.

Polder

Groote IJ-polder
Houtrakpolder
Zuidspaarndammerpolder.
Zaandammerpolder

.

.

Gemiddelde
wortelop
brengst t/ha

Aantal
herhalingen

56,5
53,5
46,8
52,9

35
58
23
3

.

Gemiddelde van alle IJpoIders

53,1

totaal 119

Hieruit blijkt, dat de Groote IJpolder de hoogste en de Zuidspaarndammerpolder de laagste opbrengsten heeft. Het verschil is zeer groot
(9,7 t/ha). De opbrengsten der overige polders liggen daar tussen. Het
productievermogen van de gronden van de IJpoIders neemt dus van west
naar oost toe.
Deze resultaten stemmen geheel overeen met de verwachtingen, die wij
ervan hadden na de kartering. Daarmede komt de betekenis van een met
de bodemkartering gecombineerd opbrengstonderzoek duidelijk tot uiting.

V. VERGELIJKENDE BESCHOUWINGEN VAN DE TWEE
ONDERZOCHTE GEBIEDEN
1. DE VERGELIJKING VAN DE GRONDEN

De beide polders bevinden zich in het Utrechts-Hollandse laagveengebied. Hun gronden behoren in grote trekken tot de orde van de kustgronden (Kubiëna, 1948).
De kenmerkende eigenschappen van de beide polders kunnen als volgt
worden samengevat.
HAARLEMMERMEERPOLDER

IJPOLDERS

A. Drooglegging
Toen de omliggende steden beNa het graven van het Noorddreigd werden door de voortduren- zeekanaal werd het omliggende opde afslag van het veen, werd dit pervlak van het IJ tussen 1870 en
meer tussen het jaar 1840 en 1852 1873 drooggelegd. Zij zijn dus 21
drooggelegd.
jaar jonger dan de Haarlemmer
meer.
B. O u d e r d o m v a n d e g r o n d e n
Oude zeeklei (Atlantisch).

Jonge
tisch).

zeebodemklei

(Subatlan
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C. Polderpeil
Beide polders liggen onder de zeespiegel
3—4,5 m — N.A.P.

3,40—3,85 m — N.A.P. (Veeneilanden zijn hoger).

De waterstand in de sloten ligt met enige schommelingen ongeveer 1 m
onder het maaiveld.
D. Het reliëf
Naar de randen loopt het opper
vlak vrij steil op. Voor het overige
zijn de hoogteverschillen zeer ge
ring.

Er komen enige hoogteverschil
len voor. Zo liggen b.v. de in en
om de polder bewaard gebleven en
later met klei overdekte venen en
de gronden met zavel in de onder
grond aanzienlijk hoger.

Indelingscriteria van

de gronden

a. voor de bodemreeksen
Het al dan niet ontkalkt zijn
van de profielen.
b. Het al dan niet kalkarm afge
zet zijn van de sedimenten.
c. De overdekking van de kalkarme
oude zeekleiafzettingen met een
kalkrijk dek.
d. De omwerking van de kalkarme
oude zeekleigronden.

De sedimentatie van de jonge
zeebodemklei op een hoger of
lager niveau.
De afzettingen in het randge
bied.
De aard van de ondergrond:
veenslik, zavel of grofzand.

b. voor de bodemtypen
1. Algemene kenmerken
De kenmerkende verschillen tus
sen de profielen komen hoofdza
kelijk voor in het bovenste dek van
ca 50 cm. Dit dek heeft een gecom
pliceerde opbouw en verbreiding.
De dikte er van variëert niet be
langrijk (35—50 cm).
De profielen worden in het alge
meen naar onderen lichter (af
lopend).
De hogere humusgehalten van
de bouwvoor worden in hoofdzaak
veroorzaakt door achtergebleven
veenresten ( meermolm ).
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De bovengrond bestaat met uit
zondering van de veeneilanden uit
sluitend uit zware klei (IJ-klei). De
dikte daarvan variëert sterk (40—
90 cm). De verschillen tussen de
profielen komen dus hoofdzakelijk
in de ondergrond voor.
De IJ-klei heeft een tamelijk hoog
humus- (4—6%) en even hoog
kalkgehalte (verzadigd klei-humuscomplex). Het humusgehalte van
de profielen neemt met de diepte
geleidelijk toe, het kalkgehalte
neemt sterk af.
Het hogere humusgehalte in de
bouwvoor wordt ook hier door de
meermolm veroorzaakt.

2. Onderscheidingscriteria
a. De granulaire samenstelling van a.
bouwvoor en ondergrond.
b.
De dikte van de bovengrond.
Het humusgehalte van de bouw c.
voor.
d. De hoogte van de reductiezône.
Het voorkomen van een sto
rende klei- of zandlaag in het
profiel.
F.

van de bodemtypen
De dikte van het IJ-kleidek.
Het humusgehalte van de bouw
voor.
De aard en de eigenschappen
van de ondergrond.

De voedseltoestand van de bouwvoor8)
Gehalte aan afslibbare delen (< 16 (j.)

10 _ 25 — 35 — 45 — 55 %
2 — 3 — 4 — 6 — > 6c/c

55 — 65 — 75 — 90 %

Humusgehalte
4 — 5— 6 — > 6%

0,5 — 1 — 3 — 5 — 8 %

Kalkgehalte
4 — 5 — 6%

7,2 — 7,3 — 7,4 — 7,6

Zuurgraad
7,2 — 7,5 — 7,8

Kaligehalte
in 0,1 n HCl
(normaal 0,020 — 0,025) 9)
< 0,015 — 0,015 — 0,020 —
< 0,025 — 0,025 — 0,030 —
0,025 — > 0,025 %
> 0,030 %
Fosfaatgehalte
P-ctr.
(normaal 0,060) 9)
< 0,020 — 0,020 — 0,030—
0,040 — 0,050 — > 0,050%

< 0,045 — 0,045 — 0,060 — 0,085%

De gronden van de IJpolders zijn dus veel zwaarder dan die van de
Haarlemmermeer. Hun voedseltoestand staat boven de normale aandui
dingen van het Bedrijf slaboratorium voor Grondonderzoek in Groningen.
Omdat hun humusgehalten zeer hoog zijn, is de stikstofverzorging heel
gunstig te noemen. Daartegenover vertonen de gronden van de Haar
lemmermeer zowel in hun slibgehalte als in de kali- en fosfaatgehalten zeer
8) De opgaven zijn in hoofdzaak ontleend aan de onderzoekingen van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek in Groningen uit de jaren 1948—1949. De monsters
zijn mengmonsters uit de bouwvoor. De meest voorkomende percentages zijn vet gedrukt.
9) Volgens de opgaven van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Gro
ningen (de Vries en Dechering, 1948).
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-grote verschillen. Hun humusgehalten zijn niet zo hoog. Dus verdient hier
de verzorging met organische stof wel aandacht.
2. DE VERGELIJKING VAN DE OPBRENGSTEN IN 1949
Haarlemmer
meer
Gemiddeld aantal bieten per ha
Aantal waarnemingen
Netto wortelopbrengst in t/ha (poldergemiddelde)
Netto suikeropbrengst in t/ha (poldergemiddelde)
Netto wortelopbrengsten variëren

j

Netto wortelopbrengst bij een bietenbestand van 65.000 bieten
per ha

55.000
90
50,9
8,50
25—59
236
55,3

IJpolders
50.000
119
53,1
8,42
35—61
173

60,6

Bemesting kg/ha
P2O5

N

K2O .

107
125
140

76
103

120 i°)

De gemiddelde netto wortel- en suikeropbrengsten van de bodemreeksen
in de beide polders zijn in figuur 8 schematisch aangegeven.
Uit het voorgaande komen de volgende verschillen tussen beide polders
tot uitdrukking:
1. In beide polders wordt nagenoeg uitsluitend akkerbouw bedreven.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van groenbemesting. De voorziening
met voedingsstoffen van de cultuurgewassen berust dan ook uitsluitend
op kunstmestgiften. In verband met de natuurlijke rijkdom van de bodem
worden de bieten in de IJpolders aanzienlijk minder bemest dan in de
Haarlemmermeer.
Deze wijze van bedrijfsvoering zonder organische stof zou voor de
zware kalk- en humusrijke IJpoldergronden misschien voor enige tijd niet
zo nadelig zijn als voor de Haarlemmermeergronden, waar de humusge
halten van de bouwvoor niet zo hoog zijn en de bodem veel grotere ver
schillen vertoont.
2. Gemiddeld over 119 waarnemingen ligt de netto wortelopbrengst
van de IJpolders 2,2 t/ha hoger dan die van de Haarlemmermeer.
3. De gemiddelde suikeropbrengst van de IJpolders ligt ondanks de
hoge bietenopbrengst 0,08 t/ha lager. Daaruit volgt, dat de bieten in de
IJpolders een aanzienlijk lager suikergehalte hebben. De oorzaak hiervan
moet vermoedelijk gezocht worden in het hogere humusgehalte van de
gronden in de IJpolders, omdat daardoor de wortel-suikerverhouding ten
gunste van de wortelopbrengst wordt beïnvloed.
4. Wanneer men de opbrengsten vergelijkt van de belangrijkste bodem
reeksen, die in de twee polders het grootste oppervlak innemen (in de Haar
lemmermeer de kalkrijke oude zeeklei- en Hoofddorpgronden en in de
IJpolders de IJ-kleigronden overgaand in veenslik), dan zijn de opbrengsten
10 ) Dit is het gemiddelde van 60% van de bietenpercelen. Op de overige percelen is
geen kali gegeven.
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Fig. 8
Vergelijkend overzicht van de netto wortel- en suikeropbrengsten in de
Haarlemmermeer en de IJpolders
A comparative view of the nett beetroot and sugar production in the
Haarlemmermeer and the IJpolders

81

in de IJpolders, ondanks de dunnere bestanden, 5,2 t/ha hoger. Daaruit
blijkt duidelijk, dat de gronden van de IJpolders in het algemeen veel
beter zijn dan die van de Haarlemmermeer.
5. Het bietenbestand is in de IJpolders in vergelijking met de Haarlem
mermeer aanzienlijk dunner. Het verschil bedraagt ongeveer 5000 bieten
per ha. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat het moeilijker is op zware
klei met een rijenafstand van 50 cm een dicht bestand te krijgen dan op de
lichtere gronden, omdat de eerste in het voorjaar niet zo snel droog worden.
6. Daar wij in de IJpolders juist op de minder gunstige bodemtypen de
dichtste bietenbestanden hebben waargenomen, willen wij daaruit conclu
deren, dat de bestanden alleen al door een grotere oplettendheid bij de
eerste verpleging, veel gunstiger kunnen zijn, zonder dat dit hogere kosten
met zich mee brengt.
Bij een bietenbestand van 65.000 bieten per ha zouden de opbrengsten in
de Haarlemmermeer 5,6 t/ha hoger geweest zijn, wat per ha een opbrengstverschil van ƒ 150,— à ƒ 200,— met zich meebrengt.
Bij een gelijke dichtheid van het bietenbestand blijft tussen de beide
polders een opbrengstverschil van 5,6 t/ha bestaan, hetgeen als een blijvend
verschil in productiviteit beschouwd moet worden. Dit onderscheid is
als geheel gezien nog groter, aangezien de humeuze zandgronden en de
gronden met zoute kwel in de Haarlemmermeer niet bij het onderzoek
betrokken zijn, omdat hierop geen normale objecten te vinden waren. In
de IJpolders zijn daarentegen alle voorkomende bodemtypen in het onder
zoek opgenomen.
7. De wortelopbrengsten op de Haarlemmermeergronden variëren
tussen 25 en 59 t/ha, of bijna 236%. De variatie in de IJpolders bedraagt
35 tot 61 t/ha (173%). Daaruit blijkt, dat de verschillen in kwaliteit tussen
de gronden van de Haarlemmermeer veel groter zijn dan bij die van de
IJpolders.
8. Wanneer wij in de Haarlemmermeer de oude zeezandovergangsgronden, de overdekte kalkarme oude zeekleigronden en de zeer lichte typen
van de andere bodemgroepen als ongunstige gronden voor de suikerbieten
buiten beschouwing laten, zijn de overige gronden goede bietengronden van
ongeveer gelijke kwaliteit (fig. 8). In de IJpolders liggen de opbrengsten
van de IJ-kleigronden overgaand in veenslik veel hoger dan die van de
andere reeksen (fig. 8). De vier overige reeksen vertonen in de richting
van de IJ-kleigronden op duindoorbraakzand steeds afnemende opbreng
sten, welke onder het gemiddelde van de Haarlemmermeer liggen.
De bovenstaande uiteenzettingen over de opbrengstverhoudingen geven
ons een goede grondslag voor een classificatie van de gronden in de beide
polders naar de geschiktheid voor de verbouw van suikerbieten.
Wij zullen 5 klassen onderscheiden:
wortelopbrengst
in t/ha

Klasse
I
II
III
IV
V
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zeer goed geschikt . . .
goed geschikt
matig geschikt
slecht geschikt ....
zeer slecht geschikt . . .

> 55
50—55
40—50
30—40
< 30

De bodemtypen kunnen dan als volgt in het klassificatieschema worden
ondergebracht.
KWALITEITSKLASSE
Bodemgroepen en
bodemreeksen

I
55
t/ha

II

III

50-55 t/ha

40—50 t/ha

IV
30—40
t/ha

V
30
t/ha

HAARLEMMERMEER
Oude zeezand- en zeezandovergangsgronden
Hoofddorp g ronden . . 5«) -8-9
Kalkrijke oude zeeklei
14
gronden
Kalkarme oude zeeklei
gronden
Diep omgewerkte, kalk
arme oude zeeklei
29
gronden
Overdekte kalkarme
oude zeekleigronden

6-10-11

1
7-12

2

13-15-17-19

16-18-20-21-22

23

24-25-26-28

27

3-4

30
31

32-33

IJPOLDERS
Veeneilandgronden . .
Randgronden . . . .
IJ-kleigronden over
gaand in veenslik . .
IJ-kleigronden op
oeverbanken . . . .
IJ-kleigronden op duindoorbraakzand
. .

7-8-913-14
22-24

3-4

1
2-5-6

10-11-12

15-16

19-20

17-18-23-25-26

21

27-28-29
30-31-32

33

3. BESLUIT

De resultaten van een eenjarig onderzoek laten nog geen definitief oordeel
toe. Daartoe is een onderzoek over verschillende jaren (minstens 4—5 jaar)
nodig, tevens uitgebreid over de andere cultuurgewassen van het gebied.
Slechts daardoor kunnen de grote, door het weersverloop veroorzaakte
opbrengstverschillen enigszins vereffend worden. In dat geval kan ook
de speciale geschiktheid van bepaalde bodemtypen voor een of ander gewas
aan het licht komen.
Dat is echter niet de doelstelling van ons onderzoek. Het ging er hier
alleen om, te bewijzen of en in hoeverre de door de bodemkartering vast
gestelde eenheden een practische betekenis hebben.
In dit opzicht zijn de resultaten wel zeer veelzeggend. Wij hebben op11 ) De getallen geven de nummers van de bodemtypen aan. De vet gedrukte cijfers
hebben 3—12 herhalingen, de mager gedrukte 1—2 herhalingen.
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brengstverschillen van 34 t/ha (236% ) kunnen aantonen, wat bij een bietenprijs van ƒ 30,— per ton rond ƒ 1000,— per ha betekent.
Ook met andere opbrengstbepalingen in verschillende karteringsgebieden b.v. van Liere (1948) in het Westland met druiven, Pijls (1948)
in Didam met rogge en de Bakker (1950) met fruit heeft men overeenkom
stige resultaten geboekt.
In België is men er reeds enige jaren geleden toe overgegaan de
practische waarde van de door de kartering bepaalde bodemeenheden
vast te stellen met behulp van proefoogsten.
Op grond van dit onderzoek kunnen wij concluderen, dat
1. de door de bodemkartering vastgestelde bodemtypen een practische
betekenis hebben, die in de opbrengst duidelijk tot uiting komt;
2. een goed uitgevoerde proefoogst een niet te verwaarlozen sluitstuk
van de kartering is, dat ongetwijfeld de kosten opbrengt. Daardoor kunnen
immers de kwalitatieve begrippen uit de bodemkartering een kwantitatieve
waarde krijgen. De onderlinge vergelijking van de bodemtypen wordt
daardoor op een eenvoudige wijze mogelijk.
De op grond van bodemkartering en opbrengstonderzoek verkregen
resultaten zullen dan voor alle landbouwkundige doeleinden als de be
trouwbaarste en meest objectieve basis kunnen dienen.
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Summary
SOIL CONDITIONS IN THE Y-POLDERS
The following is a summary of chapter 1 (p. 1—28).
The Y-polders are in the province of North Holland between Amster
dam and the dune-coast, on either side of the North-Sea-Canal (see loca
lity map opp. page 1).
In olden times this area was an inlet of the Zuyder Zee. After the
North-Sea-Canal had been dredged in 1870, this sea-inlet has been en
closed and drained between 1871 and 1873; 10 fertile clay-soil polders
being acquired. Two of these have been lost again to agriculture on ac
count of urban development on the verges of Amsterdam and in one sec
tion of the large Y-polder the construction of docks has now been taken
in hand.
THE GEOLOGICAL HISTORY

As great variations occur in the nature of the subsoil of the Y-polders,
some conception of the geological structure of the area is essential in
understanding the soil conditions. It suffices, however, to start the geolo
gical review at the Atlanticum.
1. T h e p r i m e v a l Y p h a s e
During the Atlanticum the peat overlying the whole pleistocene sandlandscape in the West of the Netherlands was covered with marine sedi
ments on account of a persisting rise of the sea-level. Tihe top side of
this marine formation lies now approximately 4 metres below sea-level
and is known as old sea clay (fig. 1).
After consolidation of the shore-banks new peat was gradually formed
once more. In the accreting peat-landscape there was, where now are
the Y-polders, a body of water, called here the primeval Y (fig. 2). It is
quite imaginable, that it was formed in consequence of a breach in the
shore-bank (dune-coast). An open connection with the Rhine system is
not merely presumptive, yet its prevalence cannot be proved. The lie of
the stream bed, however, gives rise to such a conjecture.
At the inside of the bends of the meandering streams the primeval Y
levées were formed, which accreted to a high level by silt deposits (fig. 3
and appendix 1, at the end of this book). Behind these levées and partly
on top of them, an acid clay has been deposited, indicated as brackishwater clay (fig. 4).
Due to a subsequent drop of the sea-level and a simultaneous silting
up of the mouth, the maximum levels attained by the water dropped gra
dually, and the levées became more and more peat-capped. Thus the Y
became an open peat lake, that in the long run was filled up with peaty silt.
2. T h e d u n e c r e v a s s e p h a s e
A second breach of the dune-coast caused new gullies to be formed,
large areas of peat being destroyed. Locally some peat-remnants were
saved particularly behind the levées forming peat-islands (e.g. Ruigoord).
The old levées of the primeval Y were partly worn off. To the utmost
west of the area the current was of a strength that dune-satid, washed
away during the breach, could settle down. Also along the edges much
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peat was washed away that settled as peaty detritus at the bottom of
the Y, that had become a vast peat-pool.
3. T h e Z u y d e r Z e e p h a s e
By breaches wrought by the Zuyder Zee, that was formed between
1170 and 1395, an open connection was established with the Y. On ac
count of this a new gully (the deepest one) was formed and the NorthSea-Canal has been constructed in recent times over its course.
In consequence of the influence exerted by the sea from the east, two
dissimilar clay deposits have been formed.
On the peat-islands, emerging at low water-levels, a very heavy acid
clay („katteklei") was deposited, because during accretion a vegetation
was lacking.
Besides all over the Y area a peculiar under-water clay was deposited,
and therefore this area has been classified as belonging to the seä-bottöm
soils (Edelman, 1950). The clay is heavy and very rich in lime and or
ganic matter. Proceeding downward the cap becomes poorer in humus, but
richer in lime, being an indication of a more noticeable effect of the Zuyder
Zee. Also the deposits become of heavier nature going from east to west,
as could be anticipated, because the silt was supplied from the east. The
depth of the Y clay cap varies from 40 to 100 cm, confirming that the accre
tion has been a quick process. The suspensible fraction (<16 mu) is
in the east of the polders about 55 per cent, increasing to west to about
90 per cent.
In addition to these divergencies in the top-soil, the Y-polders show
big variation in the composition of the subsoil. The latter may consist of
the following sediments: 1. peat, 2. peat detritus, 3. peaty silt, 4. acid
clay („katteklei"), 5. brackish-water clay, 6. sandy silt, 7. coarse sand.
THE CONDITIONS OF THE SOIL (appendix map 1)

The nature of the underground has been decisive in grouping the soils
into soil ranges, whereas the sub-ranges have been determined according
to the depth of the Y clay cover and the prevalence of sandy layers in
it.
A distinction has been made between:
Peat -island soils, Ne
This range includes all islands and peninsulas being covered with
heavy clay.
Skirtland soils, Nr
These soils only concur as regards their locality. They all occur on
the edges of the peat-islands and along the old dykes. The peat was at
these places only destroyed to a shallow depth and deposited again as
peaty detritus.
Consequently the Y clay cap is only shallow but gradually increases
in depth with the distance from the edges of the peat-islands or the toes
of the dykes.
Y clay soils, merging into peaty silt, Ns
In a large section of the Y basin most of the peat has been destroyed.
Afterward the pool was gradually filled up with peaty silt. This deposit
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has been capped with Y clay during the Zuyder Zee phase. These de
posits gradually merge into each other. At some places the peaty silt is
interrupted by shallow or deeper layers of sand.
Y

clay soils, overlying levées, Nz
A feature of this soil range is a light silty subsoil, grading downward
into silty sand. Sometimes the Y clay overlies the silt immediately, in
other cases a layer of acid clay („katteklei") has been deposited on the
silt beforehand.
Y clay soils on dune crevasse sand, Nd
The subsoil of this range consists of coarse sand, originating from dune
bursts (2nd phase). This sand only occurs in the utmost west of the Ypolders. The overlying Y clay cap is thus of a very heavy texture there.
The dune crevasse sand is usually admixed with peaty silt or silt.
Pure coarse sand is only to be found at a few places.
Summary of chapter 2.
AN INVESTIGATION ON THE CONNECTION BETWEEN SOIL
AND YIELDS OF SUGAR BEET IN THE HAARLEMMERMEER
AND THE Y-POLDERS IN 1949
Endeavours have been made to ascertain to what extent a single charac
teristic of the soil affects production by comparing yields in order to con
stitute a quantitive basis to the classification of soil-types.
To conduct this investigation on yields the soil-ranges and soil-subran
ges of the Y-polders (see chapter 1) have been subdivided into 33 soiltypes, the profiles of same being depicted in appendix 5. As a matter of
comparison also some soil-types in the Haarlemmermeer have been exa
mined, the yields being determined (appendix 3).
A. INVESTIGATION SCHEME
1. GROWTH REGULATING FACTORS

Yield is not exclusively determined by soil-types. It is the result of
various contributing factors, i.e. the climate and weather, farm-technique
and soil.
a. The weather
Weather conditions may cause big fluctuations in yield from year to year,
due to their variability. The effects may be now favourable to one type of
soil and another time to a different one. To eliminate the effects of the
weather the investigations must cover a number of years.
The year 1949 was rather propitious to the growth of the beet crop up
to the time of maturing. As to the period of maturation, rather much rain
was falling in the third week of September. In addition foggy nights were
rather frequent, For the time of the year the temperature was rather high
and due to this, maturing was retarded and a second foliar growth was
the consequence. The yield of roots increased but the sugar content drop
ped by 1 x/z percent.
Varieties producing high yields of roots compared favourably with varie
ties producing roots high in sugar.
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b. Farm technical [actors
These factors include in the first place the variety of beet grown. In
the region under review 5 varieties are grown, viz. Klein Wanzleben
(K.W.E), Pedigree, Hilleshög R (Hill R), Hilleshög (Hill) and Kühn P.
The three varieties mentioned first are producing high yields in roots,
the other ones are yielding roots high in sugar. The difference in root
yields between varieties yielding roots high in sugar and varieties pro
ducing high root yields amounts to about 18 percent. The difficulty accrusing from the disparities in productivity of the various varieties can
be eliminated by expressing the yields, elaborated upon in the appendices
3 and 5, in so-called standard-variety. This standard-variety has been
calculated by allocating the number 100 to the average yield of the 3
most commonly grown varieties. Thus:
K.W.E + Kühn P + Hill
3

1ÜU

By doing so the yield-index numbers of the respective varieties are:
Variety

Root yield

Sugar yield

Kühn P
Hill
Hill. R
Pedigree
K.W.E

93A
94,9
104,—
109,1
111,7

102,4
101,4
98,3
94,3
96,2

As in 1949 the sugar yields were low, on account of the prevailing
weather conditions, the emphasis falls upon the root yields.
In addition the number of plants per ha has a great bearing upon the
yield. Investigations conducted by others have brought out that the highest
yields are ensured when 65.000 to 70.000 beets are planted per ha. How
ever, various conditions may prevail, that the optimum number cannot pos
sibly be grown, e.g. an over-wet spring, too loose, too heavy or too wet
soil, etc. In determining yields the number of beets actually grown per ha,
has been taken as the basis, exceedingly patchy crops being left out of
consideration. To imagine what yields would have been attained had the
conditions of the crops been equal, the root yield based upon 65.000 beets
per ha has been calculated (legend sub 21 on appendix 3, legend sub 19
on appendix 5).
Many other factors affect the yield. Their influences have, however
been eleminated as much as possible by
1. collecting data only from farms locally known to be properly managed,
2. by making as many records as possible on every type of soil,
3. by leaving extreme records out of consideration,
4. by choosing, as far as practical, only fields with two or more soil-types.
Fig. 1 gives an example of the detailed survey and the location of the
trial plots (page 33).
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2. HARVEST

Harvesting has been adapted to practical farming as far as possible.
This implies that the harvesting of crops from trial plots was performed
at the same time or a few days before the farmers started the operations.
A correction as regards the date of harvesting has been discarded,
considering the fact that early and late maturing varieties are being grown.
On every trial plot twelve replications have been conducted ( fig. 1 ).
Every replication consists of 3 rows of five beets. The 15 beets were lifted,
topped, cleaned and weighed. Also their peculiar characteristics such as
root-formation, shape and forking, were recorded. To determine the spa
cing, at least 2 rows of beets over a distanec of 50 m each were counted
near each trial plot. From this the number of beet per ha has been cal
culated. 9 Beets of each trial plot, carrying 12 X 15 = 180 beets, were
subsequently tested on their sugar content.
3. YIELDS PER HECTARE

The average gross weight per 15 beets has been calculated from the
yields of the 12 replicated plots. Also the standard error (M) has been
defined from these. Replications with a divergence of over 3,5 M have been
omitted. From the remaining observations the rectified average gross weight
per beet has been derived. By subtracting the tare, the rectified average net
weight per beet is found. By multiplication of this magnitude with the
number of beet per ha, the rectified net root yield per ha is arrived at,
as set out in appendices 2 and 4.
Finally the percentage of forked beets is indicated for every type of soil.
As a last compulation the conversion to standard-varieties, as referred
to under par. 1, should be mentioned. Herewith figures are produced, open
for comparison. The figures are plotted out in the graphs of appendix 3
(for the Haarlemmermeer) and appendix 5 (for the Y-polders).
The following data can be inferred from these graphs:
a. A schematic impression of the profiles of all types of soil.
b. The average rectified net root and sugar yields per soil-type.
c. The root yields per soil-type, presuming an equal number of beets
per ha (65.000).
d. The average number of forked beets per soil-type.
e. The number of replications per soil-type.
f. The polder average of all magnitudes mentioned.
B. RESULTS OF THE INVESTIGATIONS IN THE HAARLEM
MERMEERPOLDER (appendix 3)
1. The average yield of the polder is very much adversely affected
by the very poor results produced by the culture of beet on the old seasand transitional soils (type 1 to 4). Especially the sugar yields are ex
ceedingly low here. This is due to the high humus content.
The suspensible fraction decreases from type 1 to type 4 from 30 to
15 percent, involving a decrease in rootyield of 22 metric tons per ha.
2. The Hoofddorp soils are absolutely decalcified and are known as being
poor. The root yields, however, are reasonable. Their yields in sugar are
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1,6 percent lower than on good, calcareous old sea-clay soils. The poverty
in lime of the subsoil does obviously not exert a great influence on the
yield.
3. The clay-soil types with a normal humus content in the tilth (types
5, 13, 14 and 17) are rendering the best yields.
4. A more heavy layer underneath a light topsoil (types 7 and 10)
has a disturbing effect. The root yields proved to be 4 tons per ha lower
than on uninterrupted profiles.
5. A higher humus content in the tilth effects a higher yield of roots
(type 21) but the sugar yield declines considerably.
6 . The spacing of the crop has a considerable effect on the size of
the yield. Calculations have proved that due to closer spacing (65.000
beets per ha) the root yield in the Haarlemmermeer would rise to 55,3
metric tons per ha, a figure 9 percent above the actual average.
C. RESULTS OF THE INVESTIGATIONS IN THE Y-POLDERS
(appendix 5)
1. There is a difference in average root yields of 11,6 metric tons per
ha between the most productive and least productive ranges of soil-types.
It is proved thereby that the subsoil of the Y-polders exert a strong in
fluence on fertility.
2. The profiles of the skirtland soils show great differences in struc
ture. On these soils, the clay cap being admixed with peaty detritus (types
2 and 3), the yields are lowest.
3. The Y-clay soils merging into peaty silt render the highest yields.
The maximum yield is attained when the clay layer is 75 cm deep (com
pare types j7, 8, 9 and 10). The same trend is shown with the typjes 23,
24 and 25.
4. A subsoil of coarse sand (types 27 to 33) results in very low
yields.
5. The sugar yields in the Y-polders are, as compaed with the root
yields rather low. Most probably this is caused by over-dressing with
nitrogenous fertilizers.
6. Also in this area the yields can be considerably improved by closer
spacing of the beet. By doing so, the average yield in the Y-polders could
be raised by 7,5 tons per ha or 14 percent.
D. CONCLUSION
The results of investigations, conducted during one season only, do
not permit a definite judgement on the level of productibility shown by
the investigated soils.
However, this has not been the objective of the investigation. The
target was to find out whether and in how far the soil units defined in
consequence of a soil-survey have a worth to practical farming. That aim
has been fully attained. Divergences in yield of 34 metric tons per ha as
a maximum have been stated. By determination of yields it becomes fea
sible to strike quantitative comparisons of the soil units.
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Fig 1.

Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-'44. Luchtfoto-archief
van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.

Eenzijdige bebouwing langs een oude zeedijk (Drogedijk).
A. Willemstad, B. Helwijk, C-C. De Stadse Droge dijk,
D. Polder Ruigenhil, E. Beaumondpolder (geïnundeerd),
F. een oude kreek.
Unilateral building of houses along a former embankment.
A. Willemstad, B. Village of Helwijk, C-C, the former
embankment, D. polder Ruigenhil, E. Beaumondspolder
(flooded as a consequence of the war), F. a former creek.

3. DE BODEMKARTERING VAN ENKELE POLDERS
NABIJ WILLEMSTAD
Soil survey of some polders in the environments of Willemstad

door/by Dipl. Ing. A. H. Acarla en Ir G. G. L. Steur
1. ALGEMEEN

Het karteringsgebied ligt in het noordwesten van de provincie NoordBrabant en omvat de polders Ruigenhil, Oude Heiningen, Elizabethspolder,
Beaumondspolder en de polder Sabina Henrica. Het gebied behoort tot de
gemeenten Willemstad en Fijnaart en Heiningen.
In de polders wordt vrijwel uitsluitend akkerbouw bedreven. Hier en daar
treft men enkele — meestal goede — boomgaarden aan. Slechts de laag
gelegen stroken langs de kreken en het vrij lage gebied ten oosten van
Willemstad liggen in gras. De belangrijkste gewassen zijn tarwe, suiker
bieten en vlas. Ook aardappelen, uien en blauwmaanzaad worden vrij veel
verbouwd.
De bedrijven zijn in het algemeen groot, gemiddeld ca 40 ha. De boer
derijen staan verspreid in de polder. De huizen van neringdoenden en
arbeiders zijn op de bermen van de dijken gebouwd, nadat de dijk zijn
waterkerende functie had verloren door een nieuwe inpoldering. Daardoor
zijn merkwaardige, „eenzijdige" dorpen ontstaan, zoals het dorp Helwijk
langs de Stadse Droge Dijk (fig. 1).
2. GENESE

De bodem van de gekarteerde polders bestaat uit jonge zee- en estuarium
afzettingen, die op een ca 2 meter dik veenpakket rusten.
Onder deze holocene lagen ligt een sediment, dat op de Geologische
Kaart wordt aangegeven met het symbool II 0, „Praeglaciaal ouder dan
hoogterras". Volgens Faber (1948), later bevestigd door het onderzoek van
Van der Hammen (1951), moet deze afzetting gedateerd worden als GünzMindel interglaciaal. Deze praeglaciale zanden komen ten zuiden van de
Mark, in de richting van Oudenbosch, aan de oppervlakte en zijn betrek
kelijk fijnzandig (Koornneef, 1945). Plaatselijk komen er kleilagen in voor.
Op grote diepte wordt het zand veel grover.
Uit het onderzoek van Tuinstra (1951) is komen vast te staan, dat de
bovenlagen van dit oude praeglaciale zand uit aeolisch omgewerkt materiaal
bestaan. Pollenanalyses hebben aangetoond, dat de oudste verstuiving als
Boreaal gedateerd moet worden.
Nader onderzoek zal moeten uitmaken of hier slechts sprake is van een
aeolische omwerking, of dat er, evenals in het zandgebied van westelijk
Noord-Brabant, een normale dekzandafzetting op ouder materiaal aan
wezig is.
De zandondergrond vertoont een vrij sterk reliëf. De gemiddelde ligging
is ongeveer 5 m —N.A.P., maar er komen ruggen en bulten voor, die ca
3 m hoger zijn.
In het uiterste westen van het karteringsgebied wordt op het aeolische
omgewerkte zand nog juist de oude zeeklei aangetroffen. Tuinstra (1951)
vond hieronder nog een dunne veenlaag, die door hem als veen op groter
diepte kon worden gedetermineerd. Het werd gedateerd in de overgangs
tijd van Boreaal naar Atlanticum.
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In het westen is op de oude zeeklei en meer naar het oosten direct op de
zandondergrond een jonger veen ontstaan. De veengroei is met een dunne
rietveenafzetting ingezet. Langzamerhand gaat het over in een Sphagnumveen, waarin hier en daar wat zeggeveen voorkomt. Langs de oude veenstromen, die deels nog als verjongde kreken ook in het tegenwoordige land
schap voorkomen, heeft zich een bosveen ontwikkeld, waarin plaatselijk veel
houtresten, speciaal van de els, gevonden worden.
Volgens onderzoekingen van Florschütz (geciteerd naar Tuinstra) moet
de veengroei laat-atlantisch zijn. De oligotrophe phase van het veenmos
wordt als subboreaal beschouwd. Op enkele plaatsen is door Tuinstra nog
sub-atlantisch Cuspidatum-veen gevonden, wat er op wijst, dat de veenvorming nog betrekkelijk lang is doorgegaan.
Op het veen komt bijna steeds een laag slappe klei voor, met schelpen en
rietreSiten, hetgeen er op zou wijzen, dat de afzetting in een brak milieu is
ontstaan. De klei is vrij zwaar en het onderliggende veen is vrijwel niet
aangetast, waaruit geconcludeerd kan worden, dat de transgressie zeer ge
leidelijk en rustig is geweest. Het is waarschijnlijk, dat de overstromings
periode dezelfde is als Bennema en van der Meer (1950) voor Walcheren
beschreven: De kleiafzetting zou dan uit de 3e of 4e eeuw na Chr. moeten
stammen.
Het schorren- en platenlandschap, dat thans vrijwel overal aan de opper
vlakte ligt, moet daarna zijn ontstaan en het is niet onredelijk om aan te
nemen, dat het in de 9e of 10e eeuw is gevormd tijdens een nieuwe trans
gressie.
3. GESCHIEDENIS

Met de afzetting van de estuariumgronden in de vroege middeleeuwen
treden we de periode binnen, waarover geschreven bronnen kunnen worden
geraadpleegd.
De eerste berichten bereiken ons reeds uit het jaar 887, toen de Noor
mannen te Bergen op Zoom zoutketen hebben verwoest (Hermans, 1840).
Daaruit volgt, dat er in die tijd in noordwestelijk Noord-Brabant een land
schap bestond, waarin gemoerd kon worden.
De moernering was een grote bron van inkomsten voor dit gebied en zijn
omgeving. Dordrecht, dat het stapelrecht voor zout had, werd er een rijke
stad door. Ook de verschillende heren, zoals die van Nyervaert (in de buurt
van het tegenwoordige Klundert) hadden grote inkomsten uit de zouthandel.
De zoutwinning was echter ook een vorm van landvernieling, die een
groot gevaar voor de dijken inhield. Daarbij kwam nog, dat in deze streek
de belangen van de Hollandse graaf en de heren van het Brabantse voort
durend botsten. De rol van Dordrecht in dit conflict is wel bijzonder merk
waardig (Fockema Andreae, 1950). De poorters zijn uitermate gesteld op
hun stapelrecht en de winstgevende zoutconcessies, maar houden aan de
andere kant niet op, voortdurend te wijzen op het gevaar van de zoutwin
ning, die door anderen geschiedt. Vooral de heren van Strijen en
Zevenbergen, die over uitgestrekte buitendijkse gorzen beschikten, moesten
het ontgelden (Beekman, 1905—1907). Er kwam dan ook een verbod van
wege de graaf om te moeren binnen vier mijlen van de dijk af (1375). Toen
echter dezelfde graaf aan de heer van Zevenbergen nieuwe concessies gaf
(1377) binnen de vier mijl zóne, ontstonden uiteraard grote moeilijkheden.
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Men heeft toen een zodanige oplossing gezocht, dat de zoutwinning voort
gang kon vinden zonder de bedijking in gevaar te brengen. Aangezien men
van mening was, dat moeren binnen de dijk minder gevaarlijk was dan
buitendijks, werd het plan gemaakt een nieuwe dijk te leggen vóór die van
de Grote Waard, tussen Broek en Zevenbergen (van Rheineck Leyssius,
1938). De Dordtenaren waren hier uit de aard der zaak heftig tegen gekant.
De nieuwe bedijking, die tussen 1410—1413 werd gelegd, mislukte dan
ook, meer door een falen van de organisatorische samenwerking dan door
technische moeilijkheden, zoals Fockema Andreae (I.e.) terecht opmerkt.
De moeilijkheden bereikten hun toppunt, toen in Dordrecht de Kabel
jauwen aan het bewind waren gekomen (1407). De overige machtigen in
de Grote Waard behoorden tot de Hoekse partij. Een behoorlijk functionneren van het bestuursapparaat werd daardoor onmogelijk, met als gevolg,
dat het uiterst kwetsbare stelsel van waterkeringen en sluizen totaal werd
verwaarloosd. De mogelijk iets stijgende zeespiegel deed de rest en tijdens
de grote storm in de nacht na St. Elizabethsdag (17 op 18 Nov. 1421) be
zweken de dijken te Broek en Wieldrecht aan de Wijve Kene. De gaten
werden wel gedicht, maar aan het verval kwam geen einde. Langzamerhand
tastte de zee het land verder aan. Zo ontstond de uitgebreide watervlakte
van de Biesbosch. Het is niet waarschijnlijk, dat de gorzen, die thans het
gebied rondom Willemstad vormen, in die tijd sterk werden aangetast.
Slechts aan de noordrand van het karteringsgebied, langs de Oostdijk, zijn
plaatselijk kleiafzettingen gevonden, waarin nogal wat verslagen veen
voorkomt. Wel is van de hernieuwde activiteit van de zee iets te bemerken
langs het bestaande krekensysteem. Dit is nl. als laatste gebeurtenis voor
de indijking verjongd, waarbij licht zavelige oeverwallen zijn afgezet, die
alle op de zwaardere gorsgronden liggen (fig. 2).
Langzamerhand worden de gorzen vóór de kust van Noord-Brabant inge
dijkt: de Oude Fijnaart in 1548, de Ruigenhil in 1564, de Oude Heiningen
in 1584, de Elizabethspolder in 1618 en de Sabina Henrica en Beaumondspolder vlak na elkaar, eerst omstreeks 1787.
Fig. 2.

Verjonging van het krekensysteem.
Rejuvenation of the creeksystem
A, creekbed, B. creeklevée soils, C. clayey „gors" soil, D. very slightly silty soil,
deposited by renewed activity of the creeksysteem.
A

kreekbedding

BE3

kreekwalgrond

ctnnB

gorsgrond

DÜ

zeer lichte zavel, afkomstig van hernieuwde activiteit van het krekensysteem
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4. BODEMGESTELDHEID

A. Legenda
De bodemkaart is opgenomen met een dichtheid van 4 à 5 boringen per
ha en kan dus een gedetailleerde overzichtskaart genoemd worden.
De indelingscriteria berusten op de zwaarte en de samenstelling van de
horizonten, de dikte ervan en de stand van het grondwater.
Naar de zwaarte van de grond zijn de volgende onderscheidingen
gemaakt:
a.
b.
c.
d.
e.

zware klei (>55% deeltjes <16 mu)
klei (35—55% deeltjes <16 mu)
zavel (25—35% deeltjes <16 mu)
lichte en zeer lichte zavel (15—25% deeltjes <16 mu)
zand « 15% deeltjes <16 mu)

De typen zijn verder onderscheiden naar de dikte en de ondergrond van
het dek.
De bij dit artikel afgedrukte bodemkaart (fig. 3) is wegens de schaal ver
eenvoudigd. Er is slechts onderscheid gemaakt in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zwaardere estuariumgorsgronden op zand
zwaardere estuariumgorsgronden met aflopend profiel
zavelige estuariumgorsgronden
licht zavelige en zandige estuariumgronden
kreekwalgronden
kreekbeddinggronden.

1. D e z w a a r d e r e e s t u a r i u m g o r s g r o n d e n o p z a n d
bestaan uit zware kleien en kleien, die tussen 35 en 70 cm onder het maai
veld overgaan in los, slibhoudend grofzand. Het gehele profiel is onder de
bouwvoor kalkrijk.
2. D e z w a a r d e r e e s t u a r i u m g o r s g r o n d e n m e t e e n
aflopend profiel gelijken op de vorige groep met dit verschil, dat de
overgangen zeer geleidelijk verlopen. De zwaarste profielen zijn in het alge
meen het diepste kleihoudend, vaak meer dan 1 meter, doch ook de lichtere
profielen zijn altijd meer dan 60 cm zavelig.
3. D e z a v e l i g e e s t u a r i u m g o r s g r o n d e n hebben een
zavelige laag van 30—60 cm dikte op slibhoudend zand. De overgangen
zijn soms scherp, soms geleidelijk. De groep ligt over het algemeen vrij
hoog in het landschap.
4. D e licht zavelige en zandige estuariumgronden
hebben slechts een vrij gering percentage afslibbare delen. Hoewel de zui
vere zandondergrond pas vrij diep in het profiel voorkomt, zijn de gronden
mede door hun hoge ligging in het algemeen nogal droog.
5. D e k r e e k w a l g r o n d e n zijn smalle vrij lage ruggen langs d è
voormalige kreken. De samenstelling loopt nogal uiteen. Meestal zijn zij
echter zavelig tot licht zavelig. Het gehele profiel is kalkhoudend. Op de
overgang naar de gorsgronden zijn deze laatste veelal nog door een uitwiggend dek kreekwalgronden afgedekt.
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Fig. 3.

Vereenvoudigde bodemkaart van de polders nabij Willemstad.
Simplified soil map of the environments of Willemstad.

zwaardere estuariumgorsgronden op zand
clayey estuary tidal marsh soits^ overlying sand
zwaardere estuariumgorsgronden met een aflopend profiel
the same, but growing gradually lighter with increasing depth
zavelige estuariumgorsgronden
silty estuary tidal marsh soils
lichtzavelige en zandige estuariumgronden
light silty and sandy\ estuary; soils
kreekwalgronden
creeklevée soils
kreekbedekkinggronden
creekbedsoils
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6. D e k r e e k b e d d i n g g r o n d e n bestaan in het algemeen uit
zeer zandig materiaal. Plaatselijk komt er verslagen veen in voor. De gron
den liggen laag en zijn nat. Zij worden grotendeels voor grasland gebruikt
of liggen woest.
B. De afzonderlijke polders
D e p o l d e r R u i g e n h i l , groot ruim 1400 ha, bestaat voor het
grootste deel uit zware klei- en kleigronden met een aflopend profiel. De
zwaarste profielen liggen ten oosten van de stad tegen de Oostdijk en tussen
de Kromme Kreek en de Tonnekreek.
De gronden ten oosten van Willemstad liggen vrij laag en zijn daarom
grotendeels als grasland in gebruik. Ook op de andere zware gronden
wordt meer weiland aangetroffen dan op de minder zware gronden het
geval is.
Op enkele zwaardere gronden met een aflopend profiel worden een paar
uitstekende oudere hoogstamboomgaarden en op de zavelige gronden bij
Willemstad een complex bijzonder goede struikboomgaarden aangetroffen.
Tussen Helwijk en het Brede Gat zijn de profielen iets lichter van
samenstelling. Ten oosten hiervan komt een uitgestrekt vrij hoog gelegen
gebied van lichte zavels op slibhoudend zand voor. Tegen de oostelijke dijk
aan komt de zandbank vrijwel aan de oppervlakte en is slechts afgedekt
door een dunne laag lichte zavel.
Ook het uiterste westen van de polder is vrij licht. Deze zandplaat ligt
hoog en is derhalve tamelijk droog.
Door de polder lopen voorts een aantal kreken waarlangs licht zavelig of
zandig materiaal is afgezet. Vanuit Helwijk dringt een grote kreek met vrij
brede oeverwallen en enige vertakkingen in noordwestelijke richting tot
halverwege de polder door.
Het Brede Gat, een voortzetting van de zuidelijker gelegen Amer, heeft
langs de hoge zandplaat nog een oeverwal opgebouwd die aan de westzijde
uiteraard het breedst en het zwaarst is.
Langs het systeem Kromme Kreek—Rode Kreek is eveneens een zavelige
oeverwal ontstaan. Deze is vrij zwaar en een gedeelte van de Kromme
Kreek loopt thans door een vroeger onbeduidende zijtak, met slechts kleine
oeverwallen.
Een uitzondering op het beeld vormt de Tonnekreek, waarlangs vrijwel
geen oeverwallen zijn te onderscheiden. Het is niet aannemelijk, dat de
grote breedte van de waterloop in overstemming is met de vorming van de
oeverwallen.
In het volgende zal hierop nog nader worden ingegaan.
D e p o l d e r O u d e H e i n i g e n is ruim 700 ha groot. De bodem
is er lichter van samenstelling dan in de polder Ruigenhil, waarvan het een
aanwas is.
De polder vertoont de eigenschappen van een aanwas — de zwaarste
gronden langs de oude en de lichtste langs de nieuwe dijk — niet zo duide
lijk, omdat in de noordwestelijke hoek, juist evenwijdig aan de oude dijk,
een kreeksysteem aanwezig is, dat lichter materiaal heeft afgezet. Ook de
Amer — eveneens een oude kreek, aansluitend op het Brede Gat — heeft
het regelmatige sedimentatiebeeld verstoord. Een thans geëgaliseerde arm
van deze kreek deelt het zware middengedeelte van de polder in tweeën.
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De zuidoostelijke en westelijke delen van de polder zijn hooggelegen platen,
waarop de lichte en zeer lichte bodemtypen overheersen. Op de zavelgron
den met een aflopend profiel staan enkele goede boomgaarden.
D e E l i z a b e t h s p o l d e r is een aanwas van de polder Oude
Heiningen en de Juffrouwenpolder. Het oppervlak bedraagt ruim 250 ha.
Aangezien de polder ruim 30 jaar na de Oude Heiningen is ingedijkt, is de
aanslibbing veel verder voortgeschreden.
Met uitzondering van een viertal kreken, die smalle oeverwallen van iets
lichter materiaal hebben opgeworpen, bestaat de polder uit zware en zeer
zware kleigronden. Alleen de geëgaliseerde kreek in de noordwestelijke
hoek heeft enig zavelig materiaal over een wat groter oppervlak kunnen
afzetten.
D e S a b i n a H e n r i c a - e n B e a u m o n d s p o l d e r s zijn d e
jongste polders uit het karteringsgebied. Ze werden pas ruim 200 jaar na
de polder Ruigenhil vrijwel gelijktijdig bedijkt. De aanwas heeft dan ook
ongestoord kunnen plaatsvinden. Langs de oude dijken ligt een vrij dikke
zware kleiafzetting, die in westelijke richting via klei, zware zavel, zavel en
lichte zavel in slibhoudend zand overgaat.
Met uitzondering van de zware kleien ten zuiden van Oranjeoord liggen
de zware afzettingen in de gehele polder nogal laag. De lichtere afzettingen,
evenwijdig aan de westelijke dijk, zijn iets hoger. Een typisch verschijnsel
is hier, dat deze gronden in gras liggen. De mogelijke reden is, dat zij als
bouwland telken jare droogterisico opleveren, doch in gras ieder jaar twee
maal een zekere opbrengst geven. De zavelige oeverwallen langs de Vleij
en de Noord Dintel zijn het hoogste. Er liggen enkele redelijke boom
gaarden op.
5. DE OUDE LOOP VAN DE MARK

De Mark ontspringt even ten noorden van Turnhout (België) en stroomt
naar het noorden langs Breda en Terheijden. Daar buigt zij af naar het
westen en loopt in enkele grote meanders langs Standdaarbuiten en Barlaque, waar de naam in Dintel verandert. Even ten noordwesten van Dinteloord, bij Dintelsas, mondt het riviertje in het Volkerak uit.
De huidige loop is evenmin als die van Rijn en Maas van oudsher zo
geweest. Over de oude stroombedding van de Mark bestaat echter in de
literatuur zeer veel verschil van opvatting. Wij zullen hier niet trachten een
oplossing voor dit vraagstuk te geven. Wel willen wij naar aanleiding van
enkele bodemkundige verschijnselen enige opmerkingen maken over een
speciale kreek, die veelvuldig als de oude Markmond wordt aangeduid: de
Tonnekreek.
Historisch gezien is de Mark een belangrijke rivier. Zij vormde in de
de vroege middeleeuwen de grens tussen Brabant en Holland. Het Hol
landse deel van de huidige provincie Noord-Brabant werd gevormd door
de heerlijkheid Strijen, waarin later de heerlijkheden Niervaart en Zeven
bergen (1260) ontstonden. Uit een oorkonde van 1260 blijkt, dat deze laat
ste plaats aan de Mark lag. De plaats van Niervaart is minder nauwkeurig
bekend. Tuinstra (1951) ziet in de Zandbergse Reevliet een relict van de
voormalige Nieuwervaart, waaraan dan de plaats van die naam gelegen
moet hebben.
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Voor de kennis van de verdere loop van de Mark is van veel belang een
grensgeschil tussen de heren van Bergen en Breda, dat in 1510 voor de
Grote Raad van Mechelen werd beslecht. Een commissie uit die Raad be
zocht tweemaal de Ruigenhil „pour trouver la Cromme Marcke, qui a par ci
devant prens son cours dedans le Bottervliet". En telkens is sprake van de
tocht van de commissie... „sur l'eaue en une grande creke, la Tonne"
(Juten, 1926).
Het moet dus aannemelijk geacht worden, dat de Mark door de huidige
Scheireevliet naar het westen stroomde, ergens in de Ruighil naar het
noorden afboog en daar in het Hollands Diep uitmondde.
Juten (1926) neemt op grond van de uitspraak van de Mechelse Hoge
Raad aan, dat de Tonnekreek de oude Markmond zou zijn. Hij ziet daarbij
over het hoofd, dat de Raad zeer getwijfeld heeft bij zijn uitspraak.
Van Rheineck Leyssius (1938) houdt in zijn reconstructie van de Mark
loop ook de Tonnekreek als monding aan, maar voegt eraan toe, dat het
niet onmogelijk is, dat de Kromme Kreek en niet de Tonnekreek weieens de
oude loop van de Mark zou kunnen zijn.
Dane (1948) houdt de oude mening staande, dat de Tonnekreek de mon
ding is. Hij gebruikt hierbij ook de gemeentegrens tussen Willemstad en
Klundert als argument. Het ligt echter voor de hand, dat de uitspraak van
de Mechelse Hoge Raad, die de Tonnekreek aanwees als grens tussen
Niervaart — onder jurisdictie van de Heer van Breda — en de gorzen,
waarop de heer van Bergen (op Zoom) rechten deed gelden, ook bepalend
is geweest voor de vaststelling van de latere gemeentegrens.
Tuinstra (1951) voert enkele zeer belangrijke argumenten aan tegen de
opvatting, dat de Tonnekreek een oude Markmond zou zijn. Zijn belang
rijkste motief is de hoge ligging van de diluviale zandondergrond, nl. op
497—502 cm —N.A.P.
Een andere belangrijke aanwijzing kan o.i. gevonden worden in het voor
komen van een dik veenpakket onder de stroombedding van de Tonne
kreek, terwijl dit in de meer westelijk gelegen Kromme Kreek ontbreekt.
Tuinstra merkt ook nog op, dat de rechte loop van de Tonnekreek merk
waardig genoemd moet worden. Dit brengt hem ertoe de kreek te vereen
zelvigen met de Gravinne (= gravene?) Sloot (Ramaer, 1899; van
Rheineck Leyssius, 1938). Daarvoor zijn twee bodemkundige argumenten
aan te voeren. In de eerste plaats ontbreken de oeverwallen langs de Tonne
kreek en ten tweede zijn de profielen vrij sterk vergraven. Dit feit en het
voorkomen van een verslagen veen in de bedding doet ons ertoe besluiten,
dat de Tonnekreek in geen geval van oorsprong de oude Markmonding is.
De ligging van de Kromme Kreek is in ieder geval veel waarschijnlijker,
al moet het niet uitgesloten geacht worden, dat de hoofdloop via de Rode
Kreek en de Amer veel zuidelijker heeft gelegen en de Kromme Kreek
slechts een onbelangrijke zijtak is geweest.
Summary
The object of this survey lies in the extreme north-west of the province
of North-Brabant. In essence it is an agricultural district. A typical feature
is, however, that the rather elevated dry sand soils along the embankment
of the sea in the west are under grass. This is due to the fact that these
soils, if utilized for arable farming, would give rise to considerable risks to

100

the crops of being damaged by drougths whilst grasslands are certain to
render useful yields both in spring and in autumn.
Near the surface the soil consists of young estuary deposits high in lime
overlying young sea-clay. Underneath the latter is a layer of peat 2 m in
depth, formed during the Atlanticum and the Sub-Boreal era upon a base of
sandy soil originating from the Grünz-Mindel interglaciation. On the soil
map (fig. 3) the following types of soil are being differentiated.
1. The clayey estuary tidal marsh soils overlying sand consist of
a clay cap rich in lime, with a fraction of particles < 16^ of 35 — over
55 percent and the underlying sand at a depth of less than 40 cm of the
surface.
2. The clayey estuary tidal marsh soils showing downard a gradual
change of the constitution of the profile. They also have a fraction of par
ticles < 16/x of 35—55 percent, but downward the texture of the soil gets
gradually lighter. The silt containting sub-soil does not occur anywhere
above a level of 60 cm of the surface.
3. The silty estuary tidal marsh soils consisting of a top-layer of silt rich
in lime with a fraction of particles < 16ju. of 22—35 percent. At a depth of
30—60 cm the constitution of the profile passes into silty sand.
4. The light silty and sandy estuary soils have a fraction of particles
< 16/x of less than 25 percent. The profile reveals that the sub-soil con
sisting of pure sand prevails relatively at a considerable depth of the
surface.
5. The creeklevée soils are to be found along the margins of the former
creeks. As a rule they are of a silty to light silty constitution.
6. The creekbed soils consist as a rule of a very sandy material. They
are low lying and wet.
An interesting problem of the surveyed area presents itself in regard to
the former course of the rivulet the Mark now flowing into the sea by the
Dintel. Formerly however the outflow of the Mark must have shown a
quite different aspect. In accordance with particulars encountered in old
records most historians assume that the „Tonnekreek" is the original lower
course of the Mark. Tuinstra (1951) has raised serious objections against
this conception. His principal motive was the high elevation of the diluvium
in the sub-soil. Also the straight course aroused his suspicion and caused
him to assume that the Tonnekreek has been dug.
The authors of this article add a few more arguments to those of Tuin
stra, viz. 1. Undisturbed peat occurs in the bed of the Tonnekreek but not
in the rest of the old system of the Mark; 2. along the „kreek" levées are
lacking and this fact amplifies the probability that, indeed, it has been dug.
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4.

OVER DE OPPERVLAKTE-GEOLOGIE VAN HET
DRENTSE PLATEAU
The soil and sub-soil geology of the Drenthe table-land

door/bij Ir H. C. de Roo
INLEIDING

Sedert najaar 1949 zijn bij het verrichten van veldbodemkundige onder
zoekingen in het grondmorene landschap van Drente enkele feiten naar
voren gekomen, die tot een beter begrip van de geologie van dit gebied
kunnen bijdragen.
Naast bodemkundige verkenningen en vele kleine bodemkarteringen ten
behoeve van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Drente, zijn een drietal
grotere systematische bodemopnamen verricht, alle gelegen op het z.g.
Drentse plateau.
De eerste grotere bodemkartering ligt in het oostelijk deel, het z.g. zandgedeelte van de gemeente Borger ten noorwesten van het kanaal BuinenSchoonoord. Deze opname omvat in hoofdzaak het stroomgebied van een
zijtak van het Voorste Diepje, de enige beek, die, van het Drentse plateau
komende, in oostelijke richting stroomt en wel via een breed dal door de
Hondsrug even ten zuiden en ten oosten van het dorp Borger, om ten oosten
daarvan in de Hunze uit te monden. Door deze poort in de Hondsrug is
bovengenoemd kanaal gegraven (1930). Genoemd zijdiepje, dat afkomstig
is van de hoge gronden tussen Borger—Grollo—Schoonlo (noordelijke uit
loper van het Ellertsveld) stroomt door de Strenge Turf Made, welke het
centrale deel van de kartering Borger vormt.
De tweede kartering sluit op de eerste in westelijke en noordwestelijke
richting aan en omvat het grootste deel van de gemeente Rolde. Het gekar
teerde gebied beslaat in hoofdzaak de brede flauwe terreinopwelving,
waarop de kern-esdorpen Schoonlo, Grollo en Rolde zijn gelegen en die
Faber (1947, plaat XI a) ten onrechte als een käme voorstelt (zie later).
De derde kartering beslaat het Nolderveld met omgeving, gelegen tussen
Zuidwolde en Oud Avereest, Een zeer ongelijkmatig gebied met langs het
diepje de Reest, in de omgeving van de boerderij de Wildenberg, een be
trekkelijk grote oppervlakte meest oudere zandverstuivingen (zie o.a. voor
lopige bodemkaart van Nederland; Edelman, 1950).
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Fig. 1 Geologisch schetskaartje van een deel van een bodemkartering in de gemeente Rolde, gelegen tussen Grollo en
Schoonlo.
Simplified geological map of a pari of the municipality
of Rolde.

dekzandruggen
coversand ridges
overstoven dekzandruggen met zandverstuivingen
cooersand ridges covered by blownsand
dekzandpakket ter dikte van 100—130 cm op keileem
coversand-layer of 100—130 cm overlying boulderclay
dekzandpakket ter dikte van 65—100 cm op keileem
cooersand-layer of 65—100 cm overlying boulderclay
dekzandpakket dunner dan 65 cm op keileem
coversand-layer of less than 65 cm overlying boulderclay
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dekzandgebied, waar de keileem ontbreekt of dieper ligt dan 130 cm
boulderclay at a depth of more than 130 cm
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small peat moor

5
*

geëgaliseerd
levelled
ontsluitingen
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Vooral een systematisch bodemkundig onderzoek levert gegevens op voor
een behandeling van de genese en opbouw of wel van de oppervlaktegeologie van de betreffende streek, in casu het Drentse plateau. Een bodemkartering in een weinig bekend gebied vangt meestal aan met het verrichten
van enkele kleine zeer gedetailleerde opnamen. Met behulp van een bodemkundige verkenning van het gehele karteringsgebied wordt getracht deze
detailkarteringen op die plaatsen aan te leggen, die karakteristiek zijn voor
een bepaald bodemkundig landschap of sublandschap. Zodoende kan een
goed inzicht verkregen worden in de bodemkundige eigenaardigheden en de
verschillende profieltypen van het desbetreffende landschap. Bij het zoeken
naar het verband in de veelheid van bodemkundige verschijnselen worden
verder veel gegevens verzameld, die kunnen leiden tot een reconstructie van
de wordingsgeschiedenis van het gebied. Omgekeerd is die kennis in zake
de genese en opbouw van de verschillende landschapsonderdelen onontbeer
lijk voor het verkrijgen van een goed inzicht in de geaardheid, de ligging
van en het verband tussen de verschillende bodemreeksen en -typen van een
bepaalde streek. De kwaliteit en vooral het tempo van de opname worden
hiermede ten zeerste bevorderd.
ENKELE LITERATUURGEGEVENS OVER DE GEOLOGIE VAN HET DRENTSE
PLATEAU

Bekijken we de betreffende kwartbladen van de geologische kaart, dan
zien we dat de grondmorene (II 3) — bestaande uit meer of minder zandige
en verweerde keileem, meer of minder rijk aan noordelijke erratica — rust
op een ca 30 m dik pakket fluvioglaciale zanden (II 31), overwegend fijne
tot zeer fijne zanden met kleilenzen en dikkere kleilagen, plaatselijk ook
grover zand met fijn en grof grind (noordelijk, oostelijk en zuidelijk rolsteen
materiaal). De grondmorene zelf is grotendeels toegedekt met een dunner
fluvioglaciaal 'dek ( II 4/II 3 ) — ter dikte van minder dan 20 dm —, of een
dikker fluvioglaciaal dek (II 4) — dikte meer dan 20 dm —, bestaande uit
fijne tot middelkorrelige zanden, soms met noordelijk morenegruis. In dit
glaciale of grondmorene landschap zijn nog de volgende oppervlaktevormin
gen, behorende tot het holoceen, onderscheiden: hoogveen (I 4 v) — plaat
selijk over grotere oppervlakten, meestal in afgegraven vorm voorkomende,
verder in tal van komvormige veentjes (dobben) —, moerasveen (I 6 v) —
dat in hoofdzaak langs de beekjes ligt, evenals plaatselijk beekafzetting (19)
— stuifzand (I 13z) op de hogere gronden, gevormd uit en rustend op het
fluvioglaciaal dek (II 4). De holecene veen- en beekleemafzettingen die m
de lagere delen van het glaciale landschap tot ontwikkeling kwamen, rusten
op één van de hierboven genoemde formaties behorende tot de pleistocene
groep.
Sedert de dertiger jaren is het echter meer en meer duidelijk geworden,
voornamelijk door het werk van Wageningse onderzoekers onder leiding
van Prof. Dr C. H. Edelman, dat op de hoge zandgronden in ons land, even
als in België en Noord-Frankrijk, het karakter van het landschap ingrijpend
is beïnvloed door de z.g. periglaciale werkingen en afzettingen tijdens het
koude Würmglaciale klimaat (Edelman en Crommelin, 1939). Daarbij is
gebleken, dat een groot deel van de op de Nederlandse geologische kaarten
aangeduide oudere zandige formatie is afgedekt door een dunner of dikker
dek van een tamelijk uniform zand, het z.g. dekzand (Edelman, 1951).
Vink (1949) verrichtte een uitvoerige regionale studie van deze laat-

104

U
M

.—
m on

£

Ö 05
2>S
Scq
c
0>
^ ö,
!u
%O (0t,J3
*5
(8 g1
««
S
O
._ CT3°C1
art Cö5 S
S (J«•ui
"® .-.N c
. SJ O
tn
>
3 S-O
<ö
CQ
ÇJ 4>
— -«IJ
X
âS g c«,S o oj*
-—çj
nj
-O
o J3 u ro s
<u a0» *
c
«s tö fi) (Ö c «§
Cm ••— c ft> o 5 <D
C *
CU O
^ T3 2 w. " c
"3
- 8 5*3
I
cd •oc«O
g S g
ï c
£s
« S
a
O,
<0
« EÜ «-• S
w 2 §
-Q ^ co^
— a,
S c« o> "S .2=!
§ ' r%
_ ta
§ £,w S S
H * (Ö O
2: 9^ :=rC g Si g-ç
o
I ir
-°1
S
S
.
O W) - o | 8 | w | ( J . C
ro

«3 «o
u .Si
wflj ^
»>•
>- *0o
•gö

i

u£tQ

g§gS.S8sK
äs
J u ts Q) O*
T-» *£,.0 73 O cr bh^cn «•£» N

\ c O <u o .H, c .5
* b£t*Q

00
W

CQ

CQ

2 m w
~ y
ra s? 01 5ü g o

£ S CT§ S S
IIS ë
a a '3-2
•5-o£,sio.a
CÖ
Ü

CMîO

CNu

Ü o o
105

CQ

pleistocene z.g. niveo-aeolische afzettingen en vermeldt o.a. dat Drente een
zeer heterogeen gebied is.
In Havelte, waar door Waterbolk en van Andel (1951) een gebied zeer
intensief werd onderzocht, werd dekzand onder stuifzandformaties gecon
stateerd.
Over het aansluitende deel van Friesland, waar in de buurt van Drachten
een aaneengesloten landschap van dekzanden voorkomt (Veenenbos, 1949),
merkt Vink op, dat in dit gebied vrijwel even fijne dekzanden voorkomen als
in Zuid-Nederland. Eén van de geanalyseerde monsters bestaat uit fijn
praeglaciaal zand, dat onder de grondmorene wordt aangetroffen (monster
D, fig. 2). Het lijkt op het fijn praeglaciaal zand uit de stuwmorene bij
Beekhuizen.
Waterbolk en van Andel (1951) merken naar aanleiding van hun onder
zoek van stuifzandprofielen te Havelte op, dat volgens de door Vink opge
stelde criteria zowel het gele stuifzand onder het onderste podzolprofiel als
het grijswitte, kryoturbaat geplooide zand onder de stenenlaag uit z.g. dek
zand bestaan. Ook een bij de insnijding aan de straatweg Havelte—Wapserveen onder de keileem gevonden zand bleek tot deze categorie te behoren
(monster H, fig. 2).
Volgens Brouwer (1950) vormt de grondmorene in het gehele plateau een
vrijwel ononderbroken laag. ,,Op de grondmorene rust een tot in recente tijd
herhaaldelijk aeolisch omgewerkt dekzand, waarvan men de oorsprong zowel
kan zoeken in fluvioglaciale activiteit als in materiaalverplaatsing op grote
schaal tijdens het koude Würmglaciale klimaat".
Na het voorgaande is het duidelijk, dat ons bij het inzetten van het veldbodemkundig werk op het Drentse plateau al spoedig bleek, dat we, in over
eenstemming met de slotconclusie van Vink (1949), rekening hadden te
houden met een complex van subaerische, periglaciale afzettingen dat grote
oppervlakten bedekt, soms met een laag van enkele decimeters, vaak echter
met pakketten van vele meters dikte.
Al even spoedig echter werd het ons duidelijk, dat het in bepaalde situa
ties een zeer lastige opgave zou worden om bij het samenstellen van het
beeld van de oppervlakte-geologie beide hierboven reeds genoemde fijnere
zanden, nl. het postmorenale dekzand en het praemorenale fijne zand met
een dekzand-habitus — de fijne tot zeer fijne zanden van het II 31 — exact
van elkaar te onderscheiden.
RESULTATEN VAN HET VELDBODEMKUNDIG- EN LABORATORIUM
ONDERZOEK

Bij het regionale bodemonderzoek in de drie vermelde karteringsgebieden
konden we het volgende vaststellen:
1. Het gebied in de gemeente Rolde, in hoofdzaak bestaande uit de essen
van Schoonlo—Grollo—Rolde en hun omgeving, is opgebouwd uit een
flauwe opwelving van een vrijwel ononderbroken grondmorene- of wel keileemlaag, waarop een overwegend dun dek middelkorrelig zand ligt, dat in
het algemeen practisch geen grind of keien (morenegruis) bevat. Deze dun
nere laag al dan niet iets lemig dekzand vertoont een enigszins golvend
microreliëf, terwijl het plaatselijk sterk gerimpeld ligt (fig. 1 ). Meestal is het
dek niet dikker dan 1 m en over hele oppervlakten ligt de keileem zelfs niet
dieper dan ca 65 cm onder maaiveld.
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Fig. 3.

Profiel in de overstoven dekzandrug nabij Schoonlo.

Profile of a blownsand capped coversand ridge near Schoonlo.
0— 60 cm: stuifzand tot een diepte van
ca 30 cm, zwak gepodzoliseerd onder een begroeiing
van heide, bosbes en eiken
hakhout.

0— 60 cm: blownsand; to a depth of
about 30 cm lightly podzolic
under a vegetation of hea
ther, blueberries and oakcopice.

60—150 cm: jonger aeolisch dekzand met
krachtig ontwikkeld heidepodzolprofiel.

60—150 cm: younger aeolian coversand
with a substantially deve
loped podzol horizon-

150—185 cm: wit gebleekt zand met boven
in
kleine
houtskoolstukjes
(laag van Usselo; let op de
vingervormige vlekken).

ISO—1S5 cm: white bleached sand admixed
with small pieces of charcoal
(layer of Usselo, note the
finger-shapped blots).

dieper dan 185 cm: ouder niveo-aeolisch
dekzand, gelaagd en lemig.

below 185 cm; older niveo-aeolian coversand stratified and loamy.

Het landschap, dat in grote trekken inderdaad plateauvormig is, met een
gemiddelde hoogte van tegen de 20 m + N.A.P., wordt doorsneden door
een aantal beekjes. Overigens is het vrij vlak en hoewel het, zoals gezegd,
een gering golvend reliëf vertoont, bezit het geen typische dekzand-morfologie. Daarvoor is het bodemoppervlak in het algemeen te zwak golvend en
ontbreken veelal de door deze morfologie zo kenmerkende afvoerloze laag
ten. Alleen hier en daar ligt dus het in mindere of meerdere mate aeolisch
omgewerkte dekzand opvallend gerimpeld in de vorm van platte „streepduinen" (fig. 3 en 4).
Bekijken we nu het op fig. 1 weergegeven gebied wat nader. Bij de met x
aangegeven punten worden een aantal kleine ontsluitingen aangetroffen,
waar het maken van een diepere profielwand mogelijk was (fig. 3).
We zien dan, dat in het gebied direct ten noorden, noordoosten en oosten
van Schoonlo, met een hoogteligging van juist iets boven de 20 m + N.A.P.,
de keileem buiten het bereik ligt van de 1,30 m grondboor, die normaal bij
het bodemkarteringswerk wordt gebruikt. Diepere boringen (tot ca 4 m
onder maaiveld) toonden aan, dat de keileem in deze omgeving nog groten
deels in de diepere ondergrond aanwezig is. Het bovenliggende dekzandpakket is in deze omgeving in het algemeen dikker, terwijl het niet uitgeslo
ten is, dat de keileemlaag hier tevens een flauwe depressie vormt. Bij een
enkele boring (tot 6 m onder maaiveld) is geen grondmorene materiaal aan
getroffen, doch wel fijn zand met de habitus van het grijswitte fijne praemorenale zand (zie later).
In het gebied tussen de Noorderes en de weg Schoonlo—Grollo met
naaste omgeving, waarin de ontsluitingen voorkomen en dat dus het best
bestudeerd kan worden, treffen we op de keileem een vrij uitgestrekt en dik
(tot enkele meters diep) pakket iets lemig, z.g. regionaal dekzand aan, dat
niveo-aeolisch tot afzetting kwam (Edelman, 1951). Mogelijk is deze afzet
ting hier bevorderd door de luwte, welke de hierboven veronderstelde
depressie in het glaciale oppervlak opleverde.
Dit dekzand heeft een typische habitus, vertoont nl. een vrijwel even
wijdige, horizontale gelaagdheid met laagjes lemig zand. Deze iets lemig ge
laagde zanden zijn op het oog en gevoel overal gelijk en bezitten steeds een
vrij compacte korrelstapeling. In de laatste tijd zijn deze zanden ook elders
meermalen aangetoond, o.a. in Twente (Burck c.s., 1950).
Op en waarschijnlijk grotendeels uit dit betrekkelijk uitgestrekte en dikke
pakket niveo-aeolisch dekzand heeft zich een dunnere laag z.g. grof of wel
locaal dekzand gevormd (Vink, 1949; Edelman, 1951). Dit dunnere (gemid
deld 0,5—1,5 m dikke) pakket, dat uit betrekkelijk los en zeer uniform middelkorrelig dekzand bestaat, is van het onderliggende oudere dekzandpakket
op vele plaatsen duidelijk gescheiden door een oud vegetatieoppervlak, dat
een rusttoestand in de dekzandvorming tijdens de Aller^d-tijd (van der
Hammen, 1951) aanduidt. De meestal opvallend gebleekte en „gevingerde"
oude oppervlaktelaag met vele houtskoolstukjes staat bekend als de laag
van Usselo. De in fig. 3 afgebeelde laag komt nl. overeen met de door
Hijszeler onderzochte cultuurlaag van Usselo, hetgeen door hem in dit
geval zelf geconstateerd werd.
Ook op deze laag van Usselo gelegen zanden hebben een zeer typisch
uiterlijk, dat overal in Drente gelijk is. Zij zijn, zoals gezegd, in het algemeen
zeer uniform van korrelgrootte of wel sterk gesorteerd en bezitten alleen
plaatselijk hier en daar in het profiel een dun snoertje of laagje van iets
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grovere korrels of zeer fijn, gematteerd grind. De habitus is die van duin- of
stuifzand en zij zijn van het recente stuifzand alleen te onderscheiden door
het feit dat ze veelal nog wat binding bezitten, zij het dan een zeer geringe.
Dit iets minder losse karakter van het zand hangt vermoedelijk weer samen
met het tweede onderscheidingskenmerk, nl. dat het jongere aeolische dekzand steeds een sterk ontwikkeld vegetatieprofiel bezit, meestal een heidevegetatieprofiel en soms een bosprofiel, terwijl het recentere z.g. echte stuif
zand dit niet of in zeer zwakke mate bezit.
Het in fig. 3 weergegeven profiel laat zien, dat zich in het jongere aeoli
sche dekzand een krachtig ontwikkeld hoog heidepodzolprofiel vormde,
waarop weer een dunne laag wat ouder stuifzand tot afzetting kwam, dat
onder een begroeiing van eikenhakhout, bosbes en heide zwak gepodzoleerd is.
Ook het profiel van de hogere en bredere dekzandruggen, grenzend aan
het zoëven besproken gebied van de Noorderes van Schoonlo met naaste
omgeving, is nog duidelijk opgebouwd uit een dikke laag betrekkelijk los
aeolisch dekzand, liggend op het vastere (bij het boren goed merkbaar), iets
lemig gelaagde niveo-aeolische dekzand. Alleen de hoogste delen van deze
grote dekzandruggen, die hier ontgonnen en in cultuur genomen zijn, ver
tonen nog oppervlakkig de invloed van een geringe overstuiving met recent
stuifzand. Soms is de laag van Usselo in het boormonster te herkennen en
wel aan het gebleekte uiterlijk van het zand en de houtskooldeeltjes. Ont
sluitingen zijn helaas zeldzaam in dit gebied.
Indien deze laag aanwezig is, dan ligt die steeds op het scheidingsniveau
van beide dekzandafzettingen, die wij hier verder met resp. niveo-aeolisch
(ouder) en aeolisch (jonger) zullen aanduiden. Deze omschrijving geeft nl.
de geologische krachten aan, die de voornaamste rol spelen bij de sendimentatie van elk van de beide dekzandvormingen en deze laatste is van beslis
sende invloed op de, voor de bodemkundige, zo belangrijke korrelgrootteverdeling en opbouw van het bodemvormende materiaal (zie verder Edel
man, 1951).
De laag van Usselo kan echter ook ontbreken, hetgeen verband houdt met
het feit, dat dit oude oppervlak op vele plaatsen een sterke winderosie en
mogelijk hier en daar ook een watererosie heeft ondergaan. Alleen op die
plaatsen, die bij het inzetten van de jongste toendra- of Dryastijd (van der
Hammen, 1951 ) direct toegedekt zijn met aeolisch dekzand (waarschijnlijk in
hoofdzaak bestaande uit in de omgeving aeolisch omgewerkt niveo-aeolisch
dekzand), zullen we deze laag in een min of meer ongeschonden toestand
terugvinden.
De platte dekzandrimpels, die verder verwijderd liggen van het zojuist
beschreven gebied met een dunner of dikker pakket niveo-aeolisch dekzand
in de ondergrond, zijn practisch geheel uit het losse aeolische dekzand
opgebouwd.
Ook het dunne, vrij gelijkmatige zanddek op keileem (ondieper dan 65 cm
onder maaiveld) vertoont steeds een ongelaagde opbouw. Dit dikwijls iets
lemig zand kan wat grover zijn, althans enigszins scherp aanvoelen. We
mogen aannemen, dat dit dunne dek op keileem onder invloed van de vorst
en opdooiverschijnselen tijdens de periglaciale omstandigheden van het
Laatglaciaal in meerdere of mindere mate omgewerkt en vermengd is met
materiaal, afkomstig van het onderliggende min of meer verspoelde glaciale
oppervlak of van een eventueel daarop voorkomende dunne laag fluvio-
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glaciaal zand. Doch ook dit vrij egale dunnere zanddek op het onderliggende
min of meer sterk geërodeerde grondmorene landschap vertoont nergens het
karakter van een werkelijk fluvioglaciale zandafzetting, hoewel het plaatse
lijk vrij grofzandig is en wat morenegruis kan bevatten.
Naar het oosten en vooral nabij de gemeentegrens Rolde—Borger (oost
zijde van het kaartje, fig. 1 ) is de keileem in de ondiepe ondergrond sterk
geërodeerd, voordat de toedekking met dekzand plaatsvond. Plaatselijk is de
keileem zelfs geheel verdwenen, zodat op deze plekken het praemorenale
grove grindhoudende zand, dat hier in een brede nagenoeg noord-zuid ver
lopende strook onder de sterk verspoelde keileemlaag ligt, tot in de bouwvoor optreedt. In dit gebied wordt dan ook hier en daar direct onder de
dekzandruggen, die hier geheel uit aeolisch dekzand bestaan, het grove
grindhoudende materiaal aangetroffen.
Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat dit karteringsgebied in grote
lijnen is opgebouwd uit een brede, zwakke keileem-opwelving met op enkele
plaatsen een enigszins hobbelig, verspoeld reliëf, waarop een over het alge
meen dun dekzandkleed rust, dat plaatselijk in enkele streepduinachtige rim
pels ligt. Van een z.g. käme tussen Schoonlo—Rolde kan dan ook moeilijk
sprake zijn (fig. 1).
2. Het karteringsgebied Borger, dat vnl. het hierboven omschreven brede
ondiepe beekdal met naaste omgeving omvat en in zuidoostelijke richting bij
de voorgaande kartering aansluit, ligt volgens de hoogtelijnen van de topografsche kaart 1 : 50.000 (blad nr. 12 Assen 0 en 17 Beilen 0) tussen ca 10
en 20 m + N.A.P. Het grootste deel van de madelanden langs de diepjes
ligt beneden de 15 m hoogtelijn; het gebied van de veldgronden met het
grootste deel van de oude bouwlanden rondom Borger ligt tussen 15 en
20 m, terwijl alleen het noordwestelijk deel van de Noorderes van Borger
juist boven de 20 m reikt (pl.m. 22 m + N.A.P. ). Ontsluitingen ontbreken
helaas totaal in dit gebied.
In het stroomgebied van het Voorste Diepje en het beekje door de
Strenge Turf Made, dat nabij Borger op het eerstgenoemde Diepje uitmondt,
blijkt de grondmorene in de ondergrond grotendeels verdwenen te zijn.
Vooral in het voorland van de doorbraak door de Hondsrug is de keileem,
met achterlating van enkele grotere zwerfstenen, geheel verwijderd door de
watererosie. In overeenstemming hiermede is de keileem van het grondmorenelandschap in de aangrenzende gebieden, zoals het Borgerveld, het
Oosterveld van Grollo en het Schoonloërveld, in mindere of meerdere mate
sterk geërodeerd. Vooral in de overgangszones naar het brede stroomdal van
ons karteringsgebied met zijn lange zwakglooiende hellingen zijn slechts
enkele schollen keileem gespaard gebleven, die we hier meestal op een diepte
van 65—100 cm onder maaiveld onder de ruggen en koppen in het terrein
aantreffen. Zo zijn ook alleen de hoogste delen van de Hondsrug in dit ge
bied met keileem bekleed.
Tussen deze keileem-erosieresten en daar waar de keileem geheel ver
dwenen is, zijn de gronden tot grotere diepte opgebouwd uit middelkorrelige
tot fijne zanden, welke laatste plaatselijk zelfs zeer fijn en wat lemig kunnen
zijn. Alleen aan weerszijden van de stroompjes wordt min of meer lemig en
grindhoudend fluviatiel materiaal aangetroffen.
Deze fijnere zanden behoren merendeels tot een praemorenale fijn
korrelige afzetting. Reeds tijdens de verkenning in het sterk geërodeerde
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grondmorenelandschap in de omgeving bleek ons, dat de keileem in deze
streek bijna overal op een pakket grijswitte fijne tot zeer fijne zanden rust.
Alleen in het Westdorperveld langs de gemeentegrens Borger—Rolde
wordt, zoals gezegd, onder een al of niet sterk verbrodelde, dunne keileemlaag meestal grof grindhoudend praemorenaal zand aangeboord. In een
strook markengrond langs deze grens worden dan ook enkele boeren-zandgaten aangetroffen voor de winning van z.g. scherp zand.
Op het aangrenzende keileemlandschap rust nu, zoals we onder 1 reeds
beschreven, een dunnere of dikkere laag dekzand, dat op vele plaatsen tot
in recente tijd herhaaldelijk aeolisch is omgewerkt. Het is dus wel zeer aan
nemelijk, dat ook de praemorenale fijnzandige formatie, na de erosie van de
bovenliggende keileem, in mindere of meerdere mate oppervlakkig toegedekt
of beïnvloed is met laat-Würmglaciaal dekzand.
Bij de diepzandige profielen in het karteringsgebied Borger is echter
tijdens het karteren nergens een grensvlak in de vorm van een vegetatie
oppervlak, lemige laag, keien- of grindvloertje gevonden, dat als scheidings
niveau tussen beide zandformaties opgevat zou kunnen worden. Speciaal in
dit gebied zijn dan ook het praemorenale fijne zand en het postmorenale dek
zand voor het veldbodemkundig onderzoek moeilijk van elkaar te onderschei
den. Het enige onderscheidingskenmerk, dat in de duidelijke gevallen ook
steeds opgaat, is de kleur van het zand. De praemorenale fijne zanden onder
scheiden zich nl. door een opvallend grijswitte kleur, terwijl het dekzand daar
entegen steeds een gelere, blonde kleur heeft. Onder duidelijke gevallen ver
staan we die situaties, waarbij b.v. het praemorenale fijne zand onder een
keileemlaag of in de nabijheid daarvan in de diepere ondergrond van een
zuiver diepzandig profiel bestudeerd wordt. Het is echter begrijpelijk, dat,
wanneer het praemorenale zand aan de oppervlakte ligt, de kleur van dit
zand op den duur toch wel tot een diepte van 1 à 2 m door de bodemvormende processen beïnvloed wordt. Als karteringskriterium is dan ook
een dergelijk kenmerk minder geschikt.
Ook de korrelgroottesamenstelling van het zand van beide formaties is in
het algemeen te weinig karakteristiek om als onderscheidingskenmerk dienst
te kunnen doen. Zowel de granulaire samenstelling van de prae- als van de
postmorenale zanden varieert in hoofdzaak van matig fijn (mediaancijfer M
tussen 100—150) tot fijn (M 80—100). Alleen wanneer het zand zeer fijn
(M < 80) en zeer uniform van korrelgroottesamenstelling is, kunnen we
althans naar onze ervaringen in Drente er zeker van zijn dat we met prae
morenaal zand te doen hebben. Ook het postmorenale niveo-aeolische dek
zand laat zich in het algemeen door zijn zeer typische, lemig gelaagde op
bouw nog wel onderscheiden. Hebben we echter te maken met de grote
groep van vrij sterk gesorteerde, matig fijne tot fijne zanden, dan laat de
korrelgroottesamenstelling ons geheel in de steek. Dit bleek ons wel heel
duidelijk in een voormalige prachtige ontsluiting in het stuifzandterrein nabij
de kom van de gemeente Gasselte en iets noordelijker daarvan in de zandgraverij nabij Kostvlies, op de oostelijke flank van de Hondsrug.
De ontsluiting in het stuifzandterrein onder Gasselte (noordelijk rand
gebied van het Drouwener zand) bezat een Steilwand, die in grote trekken
de volgende opbouw vertoonde:
1. aan de oppervlakte een stuifzandpakket van sterk wisselende dikte
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(gemid. 70 à 80 cm dik) (monster G2a in fig. 2), begroeid met heide
en bovenin zwak gepodzoleerd; rustend op
2. een krachtig ontwikkeld hoog heidepodzolprofiel, gevormd in een 'dik
pakket aeolisch dekzand (G2b); met scherpe overgang, via een dunne
gebleekte lemige zandlaag (laag van Usselo), rustend op
3. een sterk geërodeerde grondmorene, hier en daar geheel verdwenen of
slechts uit een uitspoelingsresidu, een keienvloer, bestaand, elders nog
aanwezig in de vorm van een dunnere of dikkere keileemlaag met enkele
grote zwerfstenen; met scherpe overgang rustend op
4. grijswit matig fijn zand met enkele dunne lemige zandlaagjes (G2c).
Monsters van de drie onder elkaar gelegen zandige formaties (monsters
G2a, G2b en G2c) waren op het oog en gevoel naar de korrelgroottesamenstelling niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De analyses
van dezezandmonsters en die van het matig fijne praemorenale zand (Gla)
uit het zandgat nabij Kortvlies zijn weergegeven in de hier afgebeelde gra
fiek (fig. 2). Hierin zijn tevens de analyseresultaten opgenomen van uit
andere gebieden afkomstige monsters van een dekzand en van enkele fijnere
praemorenale zanden. Teneinde een goed beeld te verkrijgen van de korrelgrootteverdeling zijn van de verschillende monsters sommatiecurven ge
tekend, volgens de methode van Doeglas en Brezesinska Smithuyzen
(1941).
Bekijken we fig. 2 wat nader, dan kunnen we reeds op het eerste gezicht
naar de korrelgroottesamenstelling 2 groepen van zanden onderscheiden en
wel de vrij sterk tot zeer sterk gesorteerde praemorenale fijnere zanden van
het karteringsgebied Borger (BI2c, B9c en B4a) en de links op de grafiek
voorkomende groep matig grove tot matig fijne stuif-, dek- en praemorenale
zanden. Het praemorenale zand uit de diepere ondergrond van het profiel
te Gasselte (G2c) neemt een tussenpositie in en blijkt een wat kleiner ge
halte aan grovere zandkorrels (> 105 ju) te bevatten, doch de stoffractie
(50—2/t) en de lutumfractie (<2 p.) is gelijk aan die van de laatstgenoemde
grovere zanden.
De fijne tot zeer fijne praemorenale zanden (de B-monsters) bestaan voor
een relatief zeer hoog percentage uit fijn zand (100—50 ft,), af te leiden uit
het zeer steile gedeelte in de curve tussen deze fractiegrenzen, waarnaast zij
tevens meer of minder stofhoudend zijn, hetgeen door een knik in de curve
naar rechts tot uiting komt. Bij B12c is deze bijmenging van stof slechts ge
ring, hetgeen een meer zwakke knik naar rechts tengevolge heeft, die tevens
hoog in de grafiek ligt.
De overige sommatiecurven, waaronder dus monsters van het praemore
nale zand uit de omgeving van Gasselte (Gla, G2c), Havelte (H) en
Drachten (D) vertonen een beeld, dat volkomen aan de door Vink (1949)
voor de postmorenale dekzanden opgestelde criteria voldoet. Zij behoren
tot de z.g. reeks van homogene dekzanden. De typische dekzanden in deze
groep zijn vertegenwoordigd door een monster van het aeolische dekzand
van Gasselte (G2b) en het dekzand (E) uit de omgeving van Esbeek
(N.B.). Het stuifzand (G2a) vormt het grofste type (M170) van deze
groep van homogene zanden, die alleen blijkens hun korrelgrootteverdeling
duidelijk het karakter van een dekzand bezitten.
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Evenals Waterbolk en van Andel (1951 ) komen we dus tot de conclusie,
dat reeds vóór de afzetting van de grondmorene, althans in het gebied van
het Drentse plateau, dekzandachtige sedimenten tot afzetting zijn gekomen.
Verder blijkt uit fig. 2 wel duidelijk dat de korrelgroottesamenstelling van
de fijne praemorenale zanden tot dezelfde conclusies aanleiding geeft, welke
Vink (1949, blz. 95) voor de dekzanden opstelde. Na zijn uitvoerige studie
van de dekzanden, bleek er o.a. een onderscheid mogelijk te zijn in enige
typen. De grove dekzandtypen lijken zeer sterk in korrelgrootteverdeling op
de stuifzanden en op de grove dekzanden volgt een groot aantal telkens
fijnere dekzanden tot tenslotte de aansluiting met de loess verkregen wordt.
Dezelfde opeenvolging in de korrelgroottesamenstelling nemen we nu
eveneens bij de fijne praemorenale zanden in de hier opgenomen grafiek
waar. Hieruit blijkt dus wel, dat het in vele gevallen niet mogelijk zal zijn
om aan de hand van de korrelgroottesamenstelling een onderscheid te
maken tussen het praemorenaal zand met het karakter van een dekzand en
het postmorenale eigenlijke dekzand. Vooral bij het ontbreken van een dui
delijk gemarkeerd en gemakkelijk te karteren scheidingsniveau tussen beide
formaties, zoals het geval is in het karteringsgebied Borger, is een dergelijke
onderscheiding bij het samenstellen van het beeld van de oppervlaktegeologie
zeer lastig en in vele gevallen een practisch onuitvoerbare opgave voor het
veldbodemkundig onderzoek.
3. Het karteringsgebied Nolderveld, gelegen tussen de gehuchten Bazuin,
Linde, Nolde, Oud Avereest en Pieperij, heeft gemiddeld een veel lagere
hoogteligging t.o.v. N.A.P. dan de beide voorgaande karteringen. De
hoogteligging van het grootste deel van het gebied varieert van ruim 4 tot 6
m + N.A.P.
Alleen het noordoostelijk randgebied onder Bazuin—Linde—Nolde met
keileem in de ondergrond heeft een hogere ligging. Het terrein loopt hier op
tot boven de 7 à 8 m + N.A.P. om in het uiterst oostelijk randgedeelte onder
Linde—Nolde een hoogte van om en nabij 12 m + N.A.P. te bereiken.
Laatstgenoemd terrein maakt deel uit van een zuidwestelijke lob van de
bekende hooggelegen keileemheuvel van het Kerkenbosch, die volgens Brou
wer (1950) deel zou uitmaken van een z.g. eindmoreneboog. Deze eindmorene, die de zuidgrens van het grondmorenelandschap vormt, zou zich
tevens ongeveer uitstrekken langs de noordrand van het praeglaciale oer
stroomdal van de Overijsselse Vecht (Brouwer I.e., fig. 1).
Het eigenlijke Nolderveld met zijn grillig micro-reliëf, veroorzaakt door
talrijke ronde veentjes en oudere kleine zandverstuivingen, heeft in hoofd
zaak een hoogteligging van 5 à 6 m + N.A.P. met juist in het centrum een
kleine heuvel, bestaande uit een sterk geërodeerde grondmorenerest, welke
tot ca 7 à 8 m + N.A.P. reikt.
Het zuidwestelijke randgebied langs de Reest bestaat voor een groot deel
uit een stuifzandterrein. De topografie is dan ook zeer onregelmatig. Vooral
in de omgeving van de boerderij de Wildenberg reikt het maaiveld op meer
dere plaatsen tot 6 à 7 m + N.A.P. met enkele toppen die zelfs tot boven
de 8 m gaan.
Ook van dit karteringsgebied is het oorspronkelijke keileembekleedsel
nagenoeg geheel verwijderd. De grote hoeveelheden smeltwater van het over
Drente terugtrekkende Riss-landijs en van daar achtergebleven massa's
dood-ijs zochten een afvoer in zuidelijke en zuidwestelijke richting, waarbij
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Fig. 5.

Profiel in het lage dekzandgebied van de kartering Nolderveld
nabij het veld van Pieperij.
Profile of the low lying coversand-area near the Veld of Pieper y.

0— 25 cm: stuifzand met humeuze
bandjes.
25- 70 cm: veen.
70—• 95 cm: bruin, sterk humeus aeolisch
dekzand.
95—120 cm: bruingeel aeolisch dekzand,
naar onderen geler wordend.
120—125 cm: donkerbruin, zwak humeus
zand: oud vegetatie-opper
vlak (laag van Usselo).
125—145 cm: geelbruin, iets lemig zand,
vrij vast.
dieper dan 145 cm: grijs gelaagd lemig zand
met fijn grind en enkele
steentjes.

0— 25 cm: blownsand with humous ho
rizons.
25— 70 cm: peat.
70— 95 cm: brown, aeolian coversand,
rich in humus.
95—120 cm: brownish-yellow
coversand,
downward gradually turning
to yellow.
120—125 cm: darkbrown slightly humous
sand; a former vegetation
face (layer of Usselo).
125—145 cm: yellowish-brown sand, slight
ly loamy and very compact.
below 145 cm: grey stratified loamy sand
admixed with fine gravel and
some small flints.

evenals in het karteringsgebied Borger het grondmorenelandschap zeer sterk
afgebroken werd. De smeltwaterbeken schuurden zich hierbij brede diepe
dalen uit, waarin het huidige beeksysteem in de zuidwesthoek van Drente
wordt aangetroffen (de Reest, Echtener Stroom of Oude Diep, Koekanger A,
Ruiner A en Wold A, de Beiler Stroom). Zeer waarschijnlijk langs het oer
stroomdal van de Vecht baande het smeltwater zich tenslotte een weg
naar zee.
Onder de hooggelegen keileemschollen treffen we ook in dit karterings
gebied een grijswit praemorenaal zand aan, dat blijkens zijn habitus het
karakter van een matig fijn tot fijn dekzand bezit.
Het overige gebied van deze kartering is tot een diepte van ca 2,5 m onder
maaiveld — maximale lengte van de hier gebruikte grondboor — als volgt
opgebouwd.
De grootste oppervlakte wordt in beslag genomen door een dunner of
dikker pakket dekzanden, opgebouwd uit een waarschijnlijk weinig verbreid
en overwegend dunnere en tamelijk vlak gelegen laag niveo-aeolisch dek
zand, waarop een meestal veel dikkere laag aeolisch dekzand sterk gerim
peld tot afzetting kwam. Vooral langs de Reest ligt het laatstgenoemde dek
zand, dat dus het karakter van stuifzand heeft, in dikke en sterk golvende
pakketten. Zeer waarschijnlijk zijn deze soms vrij hoge, glooiende zandruggen (fig. 4) gevormd door uitblazing van het laat-Würmglaciale Reestdal of van het brede oer-Vechtdalsysteem (zie Brouwer, 1950).
Alleen in het noordelijk deel van het Nolderveld is dit aeolische dekzandpakket gemiddeld zo dun, dat het voor ons bijna overal te doorboren is. Het
blijkt dan, dat het op enkele plaatsen rust op een vrij dun niveo-aeolisch of
wel op een enigszins compact lemig gelaagd dekzandpakket, dat zelf weer
met een scherp grensvlak via een duidelijk gemarkeerd matig tot sterk lemig
en grindhoudend overganslaagje ligt op grijswit lemig zand, dat bovenin
nog wat fijn grind en enkele grovere grindsteentjes kan bevatten. Zeer
plaatselijk kunnen de laatste naar de diepte nog in aantal toenemen, hetgeen
wijst op oude stroombanen. Overigens bestaat het onderliggende materiaal
uit fijne zanden, wier habitus overeenstemt met dat van het reeds hierboven
beschreven grijswitte praemorenale fijne zand. In dit gebied is het echter
min of meer oppervlakkig fluviatiel beïnvloed en verspoeld.
Het scheidingsniveau tussen de beide dekzandafzettingen is in dit gebied
steeds gemarkeerd door een ca 5 cm dik donkerbruin humeus zandlaagje
(fig. 5), hetgeen eveneens als een oud vegetatieoppervlak is op te vatten en
dat dus het aequivalent vertegenwoordigt van de laag van lisselo, dat op de
toenmalige hogere gronden in de in fig. 3 afgebeelde vorm tot ontwikkeling
kwam. Op vele plaatsen ontbreekt in dit gebied de niveo-aeolische dekzandlaag en in deze profielen heeft het bruine vegetatiebandje zich gevormd aan
de oppervlakte van het zoëven beschreven fluviatiel beïnvloede zandpakket.
Op deze plaatsen echter is het bruine grenslaagje dunner.
De vele oudere, meer recente en nog actieve zandverstuivingen (fig. 6) in
dit karteringsgebied demonstreren ten duidelijkste hoe gevoelig vooral het
aeolische dekzand voor verstuiving is. Vooral in het gebied langs de Reest,
waar een dik dekzandpakket wel haast met het karakter van een duinland
schap tot afzetting kwam, hebben zich uitgestrekte zandverstuivingen ge
vormd.
Het stuifzand werd veelal weer spoedig opgevangen en vastgelegd door
de vegetatie op en rond de vele veentjes en vennen. Deze lager en vochtiger
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gelegen terreinen met hun weelderige begroeiing, bestaande uit ruige gras
sen, struik- en houtgewas, fungeerden dus als zandvangers. Dit zelfde
proces heeft zich blijkbaar ook reeds afgespeeld bij de vorming van de
aeolische dekzandruggen, zie b.v. de dekzandrug rond de veenplas oostelijk
van de Zuideres van Grollo (fig. 1). De meeste van deze veenplassen, die
zich in de ondiepe komvormige laagten van het oorspronkelijke dekzandlandschap vormden, zijn dan ook in dit gebied omgeven door een ringwal
van stuifzand of zelfs wel geheel bedolven onder een dunner of dikker pak
ket stuifzand.Door het uitstuiven van het omringende dekzandgebied vormen
deze overstoven veentjes in enkele gevallen wel een relatief hooggelegen
plateautje, waarop men in later tijden soms hoog en droog een boerderij ge
bouwd heeft (fig. 7).
Ook deze subrecente zandverstuivingen vertonen nimmer een zelfs maar
zwak ontwikkeld vegetatieprofiel (fig. 8). Dit pleit voor een betrekkelijk laat
ontstaan van deze oudere, zwaar begroeide stuifzandterreinen, hetgeen dus
in overeenstemming is met het onderzoek van Waterbolk en van Andel
(1951), die van mening zijn dat de grote Drentse stuifzanden merendeels
zo in de loop van de middeleeuwen zijn gevormd.
DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN HET DRENTSE PLATEAU

Aan de hand van bovenstaande gegevens en van die, welke reeds door
verschillende onderzoekers zijn verzameld en beschreven, kunnen we nu de
volgende reconstructie samenstellen van de ontstaansgeschiedenis van het
Drentse plateau in het Kwartair.
Volgens Brouwer (1950) rust de keileem bijna overal op een pakket van
fijnkorrelige afzettingen, die althans voor het bovenste deel eerst kort voor
de komst van het landijs zijn afgezet. Door deze afzettingen werd het onder
liggende landschap, dat een aanzienlijk fluviatiel erosie-reliëf vertoonde, sterk
vereffend, zodat het ijs tenslotte voortschoof over een gebied zonder noemens
waardige hoogteverschillen (met uitzondering van het oer-Hunzedal en het
oer-Vechtdal). In de onder de keileem van het Drentse grondmorenelandschap gelegen zandafzettingen worden dan ook, zoals bekend, weinig of
slechts zeer oppervlakkige stuwingsverschijnselen waargenomen. Zelfs de
Hondsrug mag men niet als een stuwwal beschouwen.
Over de aard en de herkomst van deze fijnkorrelige afzetting, welke wij
dus o.a. in de ondergrond van de hierboven besproken karteringsgebieden
over een kleinere of grotere oppervlakte aangetroffen hebben, laat Brouwer
zich — althans in het hieraangehaalde artikel — niet verder uit, doch, zoals
we reeds betoogden, deze vrij sterk tot zeer sterk gesorteerde zanden ver
tonen in het algemeen een dekzandhabitus en ook de korrelgrootteverdeling
van de verschillende geanalyseerde monsters vertoont een beeld dat met dat
van de postmorenale, eigenlijke dekzanden geheel overeenstemt. Evenals de
dekzanden vertoont het fijne praemorenale zand verschillende graden van
fijnheid die ongeveer hetzelfde traject in bovenstaande grafiek beslaan (zie
hiervoor Vink, 1949).
Evenals Waterbolk en van Andel (1951 ) menen we in deze min of meer
sterk gesorteerde praemorenale fijne zanden van het Drentse plateau over
wegend aeolische en plaatselijk ook niveo-aeolische sedimenten te zien, die
onder invloed van wind en sneeuw bij de nadering van de Riss-landgletschers in het waarschijnlijk steeds kouder wordende klimaat tot afzetting
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Fig. 7.

Boerderij op plateauvormig overstoven veentje nabij Pieperij. Het veen in de
ondergrond wordt aan de randen verveend. Op de voorgrond profiel van het veengat: ca 90 cm geelgrijs stuifzand op zwart veen, waarin vele resten van wollegras.
Farm on the small table-shaped overblown peat-bog near Pieper y. The peat in the
subsoil is being excavated at the edges. In the foreground profile of the peat-pit:
about 90 cm of yellowish-grey blownsand overlying black peat containing remains
of cottonsedge.
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kwamen. Wellicht houdt het min of meer golvende karakter van de keileemlaag op het Drentse plateau verband met een dekzand-morfologie van het
onderliggende fijnzandige landschap. Tenslotte is het best mogelijk, dat het
bij nader onderzoek zal blijken dat het „oudste" loess, wat Doormaal in
Zuid-Limburg heeft onderscheiden (geciteerd door van der Vlerk en Florschütz, 1950, blz. 196), samenhangt met de praemorenale dekzanden in de
ondergrond van het Drentse plateau.
Nadat het Riss-landijs tot de bekende lijnVogelzang—Utrecht—Nijmegen
over ons land was voortgeschoven en in deze omgeving een vrij vlak gelegen
grondmorenelaag op het onderliggende landschap had aangebracht, begon
nen de gletschers zich vervolgens weer naar het noorden en oosten terug te
trekken. Dit ging gepaard met de vorming van enorme hoeveelheden smelt
water, die vooral op het Drentse plateau met het ondoorlatende keileemdek
moeilijk naar de diepte konden wegzakken. Het smeltwater moest zodoende
wel oppervlakkig afstromen, waarbij het keileemlandschap sterk verspoeld
en geërodeerd werd. Op meerdere plaatsen werd de keileemlaag gedeelte
lijk of geheel verwijderd, terwijl enkele smeltwaterbeken grote afvoergeulen in
de bodem uitschuurden, die tot diep in de zandige ondergrond reikten. Deze
situatie treft men dus aan in het karteringsgebied Borger met het beekje
door de Strenge Turf Made, dat zichzelf in samenwerking met het Voorste
Diepje een weg baande door de Hondsrug. Ook het Nolderveld kan als een
voorbeeld van een nagenoeg volledig afgebroken grondmorenelandschap
gelden.
De golving in de oppervlakte van de keileemlaag bepaalde in vele gevallen
de richting van de grotere dalen, waarlangs het smeltwater afkomstig van
het over Drente terugtrekkende landijs of van de daar achtergebleven
massa's dood-ijs, zich een weg naar de oerstroomdalen en de zee zocht.
We stellen ons dus voor, dat de hoofdvormen van het reliëf van het
Drentse plateau, nl. de soms diep ingesneden beekdalen (die nog sprekender
verschijnen wanneer men de latere veenopvulling buiten beschouwing laat),
ontstaan zijn bij het aflopen van de Riss-ijstijd. Een ander belangrijk land
schappelijk kenmerk — het hobbelig micro-reliëf van het glaciale oppervlak,
waardoor hierop o.a. de talrijke glaciale meertjes en vennen konden ontstaan
— hangt eveneens samen met de wijze waarop het landijs afsmolt. Bij het
zich terugtrekken van de gletscher kon een gedeelte ervan namelijk nog ge
ruime tijd achterblijven in de vorm van een groot stuk „dood" ijs (Faber,
1948).
In het Riss-Würmin ter glaciaal, de volgende fase in de geologische ge
schiedenis van het Drentse plateau, toen ons land voor een deel door de zee
bedekt was, moet aan het hierboven beschreven reliëf weinig toe- of afge
daan zijn.
Gedurende het daarop volgende Würmglaciaal met zijn zeer koude periglaciale klimaatsomstandigheden is daarentegen het Drentse glaciale land
schap, althans min of meer oppervlakkig, sterk beïnvloed, hetgeen geheel in
overeenstemming is met hetgeen reeds elders is waargenomen (zie o.a. Edel
man c.s., 1939 en Burck c.s., 1950).
Maarleveld (1949) toonde voor het stuwwallenlandschap van de Veluwe
een sterke erosie in het eerste deel van de Würm-ijstijd aan, toen bij een
permanent bevroren ondergrond de grote hoeveelheden sneeuwsmeltwater
niet in de bodem konden wegzakken. Het gevolg daarvan was een enorme
erosie van het oppervlak. Ook het uit de Riss-ijstijd daterende reliëf van het
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Drentse grondmorenelandschap zal op deze wijze in meerdere of mindere
mate beïnvloed zijn.
Naast deze erosie hebben tevens andere periglaciale werkingen, zoals
vorst-dooiwerkingen (kryoturbatie), solifluctie (bodemvloeiing) en verspoe
ling, het oorspronkelijke reliëf sterk vervlakt en meer vloeiend gemaakt, ter
wijl tevens de oppervlaktelagen een min of meer intensieve vermenging
ondergaan hebben. In het karteringsgebied Borger b.v. bevatten de fijnzandige profielen nabij de voor erosie gespaarde keileemschollen bovenin
meestal vrij veel grind, wat grof grind en enkele keien (morenegruis),
die afkomstig zijn van de hoger gelegen grond moreneresten of plaatselijk
een uitspoelingsresidu vormen.
Op het Drentse plateau met zijn, gedurende de Riss-tijd, diep in het land
schap ingesneden smeltwaterafvoergeulen en oerstroomdalen, moeten dus
deze periglaciale verschijnselen in het algemeen wel een sterk nivellerende
werking op het oorspronkelijk reliëf uitgeoefend hebben. In het Laat-Würmglaciaal werkten daarentegen de zand- en sneeuwstormen in deze zin weer
sterk opbouwend.
Evenals elders op de hoge zandgronden in Nederland is het Drentse oude
grondmorenelandschap met een dunner of dikker, vrij vlak gelegen kleed
z.g. regionaal of wel ouder, niveo-aeolisch (iets lemig gelaagd) dekzand
afgedekt, waarop — en in vele gevallen waaruit — zich op vele plaatsen, na
een tijdelijke rustperiode tijdens de Aller0dfase (getypeerd door de laag van
Usselo), een sterk gerimpeld stuifzandachtig jonger of aeolisch dekzandpakket ontwikkelde.
In een enkel geval, nl. in een zandgraverij nabij Pesse (gem. Hoogeveen),
is door ons echter ook wel geconstateerd, dat er vrijwel geen waarneembaar
verschil tussen het dekzandsediment boven en direct onder het Aller0dniveau bestaat. Tot op ca 20 cm onder dit niveau bestond dit profiel even
eens uit homogeen aeolisch dekzand, rustend, via een grijswit iets lemig en
humeus overgangslaagje, op het vastere iets lemig gelaagde niveo-aeolische
dekzand, opvallend door zijn typische habitus. Mogelijk vertegenwoordigt
dit overgangslaagje, ter dikte van ca 10 cm, de Balling-afzetting, welke rust
op het oudere dekzand van de vroegste Dryastijd (van der Hammen, 1951 ).
In fig. 1 is het dekzandkleed voor een deel van het karteringsgebied Rolde
aangegeven. Het bestaat in hoofdzaak uit een dunne regionale dekzandlaag
op een vrijwel ononderbroken keileemlaag, welke laag plaatselijk, zoals in
de omgeving van Schoonlo met de fraaie ontsluitingen (fig. 3), uit een dik
kere koek lemig gelaagd grindloos zand bestaat. Zoals door ons reeds op
vele plaatsen is waargenomen, hebben deze dikkere niveo-aeolische dekzandplakkaten meestal weer gefungeerd als erosiegebieden voor de meer
plaatselijke jongere aeolische dekzandvormingen. In dit gebied bedekken de
jongere dekzandruggen dit dikkere pakket niveo-aeolische dekzand nog voor
het grootste deel, doch daarnaast zijn zij tevens op het aangrenzende land
schap opgewaaid.
Vooral op de hogere delen van het Drentse plateau, die de waterschei
dingen tussen de beekjes vormen, kwam het bij het opstuiven van het jongere
aeolische dekzand in vele gevallen tot de vorming van langgestrekte dek
zandruggen, z.g. streepduinen (fig. 1 en 4; vergelijk Burck c.s., 1950 en
Maarleveld, 1951). Deze ruggen zijn soms smal, dan weer breed en bezitten
wisselende hoogte, vooral daar waar zij door recentere zandstuivingen om
gewerkt zijn.
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In het Nolderveld zijn de aeolische dekzandafzettingen, die hier dikwijls
het karakter van een landduinencomplex vertonen, waarschijnlijk gebonden
aan en uitgewaaid uit de aangrenzende laagte van het Reestdal of van het
oerstroomdalsysteem, waardoor thans de Overijsselse Vecht stroomt en die
omstreeks de overgang Pleistoceen-Holoceen diep ingesneden werden
(Edelman, 1951).
Vooral de dikkere pakketten aeolisch dekzand, dat dus een typische habi
tus van stuifzand bezit, zijn bij een vernieling van de oorspronkelijke be
groeiing en het vegetatieprofiel zeer gevoelig voor verstuiving. Het bodemkundig profielonderzoek toont dan ook aan, dat de meeste van deze gebieden
tot in recente tijd herhaaldelijk aeolisch zijn omgewerkt (Waterbolk c.s.,
1951). Bij een voortgezet regionaal bodemkundig onderzoek zal blijken dat
het merendeel, zo niet alle, van de Drentse stuifzanden gebonden zijn aan
het ter plaatse optreden van een dikker pakket aeolisch dekzand.
Summary
The fine prae-moraine sands, as a rule underlying the Drenthe table
land, are considered as representing aeolian and niveo-aeolian peri-glacial
formations of the Riss-glaciation. This conception is based upon numerous
field-observations and upon the result of a (limited) number of mechanical
analyses, showing that the size-fractions of the particles are closely related
to those of the coversand (fig. 2).
On the ground-moraine, that was thoroughly eroded during the last phase
of the Riss-glaciations by the ice-water originating from the ice sheet, a
layer materially thinner was aeoliany deposited during the late Würm-glaciation and is called regional or older coversand. This layer of coversand
showing a typical habit is rather level and consists of stratified somewhat
loamy medium-size sands.
After an interval in the deposition of coversand during the Aller0d era
(forest-vegetation, local settlements: layer of Usselo, figure 3 and 5) in the
niveo-aeolian coversand layer, a so called local aeolian coversand layer
accreted at many places. The latter is usually pronounced wrinkled and some
times forms long stretched oblong sand-ridges (strip-dunes, fig. 1 and 4).
These ridges always show well developed vegetation horizons (fig. 3 and 4).
The coversand formations, just referred to, were formed during the
younger Dryas or Toendra-era from loose coversand-like material. They were
repeatedly aeoliany disturbed in recent times (fig. 6 and 7). The big
Drenthe sand-drifts do not show any plain vegetation-horizons and are, as
a matter of fact, of relatively recent origin (middle ages) (fig. 8).
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5.

FLUVIOGLACIALE KLEI VAN DE NOORDELIJKE VELUWE
Fluvioglacial clay [com the north of the Veluwe

door/by Dr R. D. Crommelin en G. C. Maarleveld
INLEIDING

Tijdens de kartering van het noordelijke deel van de Veluwe was het de
schrijvers opgevallen, dat in de brede vallei van de Leuvenumse Beek tussen
de stuwwallen van Garderen en de oostelijke Veluwe, plaatselijk dicht onder
de oppervlakte, klei1 ) voorkomt. De situatie in het terrein en de hoedanig
heden van deze klei deden vermoeden dat men hier noch met praeglaciale
leem noch met recente klei van de Leuvenumse Beek te maken had.
Blijkbaar heeft men vroeger van geologische zijde deze klei vereenzelvigd
met de zeer algemeen voorkomende praeglaciale klei of leem van de
Veluwe; op de geologische kaartbladen staat zij dan ook met de betreffende
signatuur aangegeven. Van Baren ( 1907) noemt terloops het voorkomen van
leem in de ondergrond van kommen van zijn z.g. kame-landschap noordelijk
van Elspeet. Beyerinck (1949) die in de laatste jaren een studie maakte van
dit landschap heeft de verbreiding van de klei door middel van boringen
trachten te vervolgen. Evenals de geologische kaart rekent ook hij de klei
tot het gestuwde Praeglaciaal.
Gedurende de zomer van 1951 werd de klei door ons meer in het bijzonder
onderzocht waarbij wij ons voorstelden in de eerste plaats na te gaan of het
mogelijk was iets naders te weten te komen omtrent de ouderdom en ont
staanswijze. Van een kartering van de verbreiding van de klei moest wegens
gebrek aan tijd worden afgezien; overigens zou een dergelijke kartering in
het midden van de vallei zo al niet geheel onuitvoerbaar dan toch de nodige
1) Hoewel de in dit geschrift te bespreken afzetting een betrekkelijk hoge ouderdom be
zit en er dus argumenten te vinden zijn om van „leem" te spreken, hebben wij tenslotte toch
gemeend aan de term „klei" de voorkeur te moeten geven.
Aan de voornaamste conditie, nl. dat lemen „vaster, stugger en tevens minder doorlatend
zijn dan klei met een even hoog percentage afslibbare delen", is niet voldaan. Genoemde
eigenschappen zijn het gevolg van een langdurige verwering aan de oppervlakte, een om
standigheid die, te oordelen naar de habitus van de klei, hier waarschijnlijk heeft ontbroken.
Overigens spreekt ook de bevolking in dit gebied van klei en maakt wat dit aangaat geen
onderscheid met recente holocene rivierklei van elders aangevoerd. Men vergelijke voor het
verschil in spraakgebruik tussen leem en klei: Edelman (1948).
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Fig. 1 Geomorfologische overzichtskaart van de Noordelijke
Veluwe met gedetailleerde opnamen a en b.
Geomotphological situation map of the North of the
Veluwe with detailed maps o{ the pacts a and b.
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moeilijkheden hebben ondervonden ten gevolge van de ook 's zomers hoge
grondwaterstanden.
VOORKOMEN EN HABITUS

Wel kwam door een globale verkenning vast te staan, dat de verbreiding
van deze kleisoort hoofdzakelijk gebonden is aan de lagere delen van het
fluvioglaciale complex van de Leuvenumse Beek.
De dikte van de klei, zoals deze in boringen tot 3,30 m werd vastgesteld,
bedroeg in de regel waarden die om 1 m schommelen. Locaal kunnen ech
ter aanzienlijker bedragen voorkomen; zo constateerde de eigenaar van een
perceel n.o. van de Tonnenberg bij het maken van een put een dikte van 6 m.
In het algemeen helt het oppervlak van de klei een weinig van de rand van
de begrenzende stuwheuvels naar het midden van de vallei. Hoewel de
bovenbegrenzing van de klei vrijwel vlak is, komen plaatselijk onregel
matigheden in de vorm van inzinkingen voor. In het laagste gedeelte van de
vallei boort men de klei vrij dicht onder het oppervlak van de weilanden aan.
Naar de hogere randgedeelten van de vallei is zij bedekt door jongere afzet
tingen, die een dikte van 1—4,5 m kunnen bereiken, plaatselijk wellicht meer.
Ten gevolge van de bovengenoemde hoge grondwaterstanden is het in het
lage gedeelte van de vallei niet mogelijk de klei in een profiel te bestuderen.
In de hogere gedeelten zijn daartoe de omstandigheden gunstiger en zo
waren wij in de gelegenheid op een tweetal plaatsen de afzetting aan verse
wanden van pl.m. 2 m diepe droge kuilen te onderzoeken, nl. bij Speulde en
bij Vierhouten. In beide ontsluitingen kon geconstateerd worden dat de basis
van het kleipakket rust op fluvioglaciaal zand. Bovendien werd door één van
ons de verbreiding van de klei nader gekarteerd en weergegeven op de
detailkaartjes A en B (fig. 1).
Wat bij beschouwing van verse profielwanden het eerst opvalt, is de uiter
mate fraaie en regelmatige gelaagdheid van de klei, een hoedanigheid waar
door zij zich direct laat onderscheiden van andere in Nederland voorkomen
de kleien (vgl. fig. 2, 3, 4). Deze gelaagdheid bestaat uit een afwisseling
van zware klei en zeer fijn zand (silt). De kleilagen zijn in de regel één tot
enkele cm dik, de dikte van de siltlaagjes is meestal meer wisselend, soms
van dezelfde orde van grootte, doch plaatselijk zeer gering en dan dikwijls
niet meer dan 1 mm. Terwijl het bovenste gedeelte van het complex vaak
kryoturbaat verstoord is, vertoont daarentegen het onderste gedeelte van het
pakket direct boven het zand de duidelijkste gelaagheid. In de ontsluiting
van Vierhouten konden over een verticale afstand van ± 45 cm in dit onder
ste gedeelte gem. 28 kleilaagjes geteld worden.
Het uitzonderlijk zware karakter van de klei volgt uit onderstaande tabel,
waarin de pipetanalyses zijn opgenomen van 3 verschillende monsters van
een zorgvuldig uitgeprepareerde ± 1 cm dikke kleilaag uit de ontsluiting bij
Vierhouten.
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Fig. 4.

Detail van het silt-klei complex uit de ontsluiting bij Speulde. Wigvormig
naar elkaar toelopende breukjes in het midden van de foto.
Detail of the silt-clay complex in the sand-pit near the village of Speulde.
Small faults taper to each other in the centre of the photograph.

deze klei tot de zwaarste die in Nederland in holocene en pleistocene afzet
tingen voorkomen.
Een ander belangrijk kenmerk van deze klei is het doorgaans hoge kalkgehalte. Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de kleihopen, die men
aantreft bij de plaatsen van exploitatie (Speulde en Staverden), wordt de
aandacht getrokken door de vele witte concreties. Bij een nader onderzoek
met zoutzuur blijkt, dat meestal de klei zelf kalkloos is, daarentegen de inge
schakelde siltlaminae bruisen. Het kalkgehalte van een tweetal monsters van
de kuilen van Vierhouten en Speulde bedroeg resp. 8, 9 en 13,1%. Daar
deze waarden betrekking hebben op het gemiddelde van ieder monster waar
van de kleilaagjes kalkloos waren, moet het kalkgehalte van de siltlaminae
nog aanzienlijk hoger zijn.
Het is echter geen vaste regel dat slechts de siltlaminae kalkhoudend zijn;
bij enkele monsters bleek het gehele klei-silt complex kalkhoudend te zijn,
terwijl andere monsters in het geheel niet reageerden op zoutzuur. Mogelijk
is oorspronkelijk het gehele complex kalkhoudend afgezet en later gedeelte
lijk door kwel- of regenwater uitgespoeld.
De kleur van de klei variëert tussen bruine en blauwe tinten, soms gaan
beide kleuren in een zelfde laagcomplex zijdelings in elkaar over.
Een röntgenanalyse van de klei, die Dr J. Ch. L. Favejee zo vriendelijk
was voor ons te verrichten, gaf als resultaat o.a. een hoog gehalte aan montmorilloniet. Daar de tijd ontbrak om aan de mineralogische samenstelling
verder aandacht te besteden, willen wij met deze voorlopige mededeling vol
staan; een meer volledig kwantitatief onderzoek van deze merkwaardige klei
hoopt Dr Favejee binnenkort apart met ons te publiceren.
GEOLOGISCHE OUDERDOM

Het veldonderzoek heeft geleerd dat de kleipakketten steeds in het fluvio
glaciale landschap van de Leuvenumse Beek voorkomen. Men vindt ze in
hoofdzaak in de komvormige depressies, echter komen ze ook voor aan de
voet van de fluvioglaciale hoogten en zelfs een enkele maal óp deze hoog
ten. De bedekking bestaat uit Würm-glaciale afzettingen. Meestal ligt dekzand op het kleipakket al of niet gescheiden daarvan door een gesoliflueerde
grindlaag. Het volledigst ontwikkeld vonden we de Würm-glaciale lagen op
de klei van de ontsluiting bij Speulde. Het bovenste gedeelte van het klei-silt
pakket, ongeveer 80 cm, is sterk kryoturbaat vervormd en het verband tussen
klei- en siltlaagjes is verstoord.
De deklagen vangen aan met een gesoliflueerde grindlaag met vrij veel
noordelijk materiaal. Daarop volgen oud en jong dekzand, waarop nog weer
een jongste grindlaag rust. Tussen oud en jong dekzand waren zelfs aan
duidingen van een Usselo-laag (Aller0d). Hoewel maar zelden de bedek
king zo volledig zal voorkomen als bij Speulde, volgt uit het geheel van de
waarnemingen toch afdoende duidelijk, dat de bewuste klei ouder moet zijn
dan de grindlaag onder het oudste dekzand en dus ouder dan het begin van
het Würm-glaciaal.
Het grind, verzameld uit een zandig laagje tussen de kleilagen van Vier
houten, bevat veel meer noordelijk materiaal dan het in de omgeving voor
komende fluvioglaciale grind, en vertoont merkwaardigerwijs veeleer een
sterke affiniteit tot het grind van keileem.
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Samenstelling van enkele grindtypen volgens G. C. Maarleveld
Vuursteen

Praeglaciaal Rijngrind
(Veluwe) . . . .
Fluvioglaciaal grind
(Omg. Stakenberg).
Grindhoudend laagje
fluvioglaciale klei
(Vierhouten) . . .
Keileem (Stakenberg).
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Fig. 5, 6, 7 Samenstelling van enige grindtypen volgens Maarleveld.
Constitution of some types o[ gravel according to Maarleveld.
Kr.V.

Kr.V.

K r »V

FRACTIE.

Praeglaciaal Rijngrind
Praeglacial Rhinegravel
Fluvioglaciaal, grind (omgeving Stakenberg)
Fluvioglacial gravel (environments of Stakenberg)
Grind uit fluvioglaciale klei (Vierhouten)
Grave/ derived from fluvioglacial clay (Vierhouten)
Grind uit keileem (Stakenberg)
Gravel derived from boulderclay (Stakenberg)

Kr kristallijn
crystalline
V vuursteen
llint
K kwarts
quartz
R restgroep
the remainder group

Uit de tabel blijkt dat de onderste twee grindtypen zich laten sa
menvoegen, terwijl men anderzijds hetzelfde kan doen met praeglaciaal Rijngrind en fluvio-glaciaal grind (vgl. ook grafieken). Er zij in dit verband nog
opgemerkt, dat in het gebied van de Leuvenumse Beek weinig keileem meer
voorkomt. De dichtstbijzijnde vindplaats Was de Stakenberg waarvan de kei
leem toevallig geen vuursteen bevat, hetgeen een uitzondering genoemd mag
worden; gewoonlijk bevat Riss-keileem in de 5—8 mm fractie een vrij groot
percentage vuursteen. Een normale keileem zou dus de overeenkomst met de
hier betreffende klei nog duidelijker tot uiting hebben doen komen. Ook wat
de vorm van het grindmateriaal betreft viel gelijkenis met de keileem te con
stateren; de steentjes in de klei waren steeds hoekig zoals we dit gewoonlijk
aantreffen bij grind van keileem. We kunnen hier nog aan toevoegen dat de
hier en daar verspreid voorkomende grotere stenen in de klei steeds van noor
delijke origine waren.
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Het zal duidelijk zijn dat de stratigrafische positie en de geaardheid van
de afzetting wijzen op een Riss-glaciale ouderdom. Bij de thans volgende
bespreking van de mogelijke genese van de klei zullen nog enkele feiten naar
voren worden gebracht die deze conclusie schijnen te rechtvaardigen.
GENESE

Zoals reeds gezegd, is een van de meest opvallende eigenschappen van
deze klei de fraaie gelaagdheid, die in eerste instantie sterk doet denken aan
die van de warvenklei-afzettingen uit Scandinavië. Toch willen we om ver
schillende redenen niet van een warvenklei spreken, hoezeer ze ook bij een
oppervlakkig beschouwen die indruk moge vestigen. Terecht heeft Kuenen
(1951) naar aanleiding van de studie van de Waard en Erdbrink over
warvenafzettingen bij Molecate (1949) er op gewezen dat men van warven
klei alleen dan mag spreken, indien o.a. aannemelijk gemaakt kan worden
dat de afzetting in een uitgestrekte watermassa heeft plaats gehad en het
jaarrhythme in het sedimentatiebeeld duidelijk overheerst. Indien de afzet
ting is geschied in de nabijheid van het ijsfront (wat op de Veluwe zeker het
geval geweest is), moet het jaarrhythme aangetoond kunnen worden aan de
hand van gelijkmatig dikke laagjes met een gesorteerde gelaagdheid (of
graded bedding van de Amerikanen), nl. grove voorjaarslaminae die naar
boven fijner van korrel worden om ten slotte te eindigen in donkere winterlaminae, waarop dan het volgend jaar met scherpe overgang weer een grove
voorjaarslaag volgt, etc.
Het zijn juist deze voorwaarden die in het door ons bestudeerde gebied,
althans voor zover wij hebben kunnen nagaan, blijkbaar hebben ontbroken.
Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden dat aan de eerste voor
waarde nergens is voldaan, nl. het over grote afstand continue verloop van
de gelaagdheid, lijkt het ons niet waarschijnlijk dat ononderbroken sedimen
tatie in een uitgestrekt bekken heeft plaats gehad. De morphologie van het
gebied wijst meer in de richting van een aaneenschakeling van kleine bek
kens (zie b.v. het detailkaartje B).
Het ontbreken van een voldoend aantal ontsluitingen maakte het evenwel
niet mogelijk dit probleem definitief tot een oplossing te brengen, zodat voor
alsnog een zeker voorbehoud hieromtrent moet blijven bestaan.
Er kan evenmin met zekerheid worden gezegd dat aan de tweede voor
waarde is voldaan, nl. het aanwijsbaar zijn van een duidelijk jaarrhythme in
de vorm van zomer- en winterlaminae. Hoewel de meeste lagen in horizon
tale zin doorgaans zeer fraai over de totale breedte van het profiel te ver
volgen zijn, is het geenszins zo, dat in verticale zin silt en klei steeds elkaar
met constant blijvende dikte opvolgen: soms vindt men over een bepaalde
sectie van het profiel, dat in tegenstelling met de regel de siltlaagjes juist
dikker zijn dan de kleilaagjes. In dat geval constateert men soms weer don
kere zwaardere laminae in het silt, even goed als hier en daar streepvormige
dunne siltlaminae in de donkerder klei. Een wetmatigheid in de opeen
volging van silt en klei schijnt zoek te zijn. Voorts ontbreekt de gesorteerde
gelaagdheid die zo typerend is voor warven; de siltlaagjes zijn zowel aan
onder- als aan bovenkant zonder overgang door kleilaagjes begrensd.
Ofschoon dus de omstandigheden blijkbaar niet gunstig waren voor het
ontstaan van warven, moeten toch in dit gebied in zoverre analoge omstan
digheden hebben geheerst, dat zo niet identieke dan toch soortgelijke afzet
tingen gevormd konden worden in stilstaand rustig water. De bezinking van
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klei en zand zou dan plaatsgevonden hebben in kleine afvoerloze bekkens,
die vermoedelijk gedeeltelijk ingesloten waren door fluvioglaciale hoogten,
gedeeltelijk door dood-ijs.
In dit verband moet nog worden gewezen op het hierboven genoemde
extreem hoge gehalte aan fijne deeltjes van de klei, een gehalte dat aanzienlijk
hoger is dan wat we uit de analyses van Nederlandse kwartaire kleien leren,
echter geheel in overeenstemming is met wat men weet van de warvenklei in
Scandinavië en Finland (vgl. o.a. Hörner, 1948 en Sauramo, 1925). Moge
lijk heeft ook hier de lage temperatuur van het zout-arme smeltwater tot een
zeer volledige peptisatie van het in suspensie meegevoerde materiaal en
zomede tot de fijnheid van het sediment bijgedragen. Het hoge kalkgehalte
heeft de afzetting gemeen met echte warven uit Scandinavië. Men mag o.i.
echter dit feit niet als argument gebruiken, daar de sedimentatie-omstandig
heden en het getransporteerde materiaal in het noorden anders zijn geweest
dan hier.
Verschillende invloeden zullen bij de sedimentatie een rol hebben ge
speeld; zowel van de smeltende ijs-massa als van de omringende heuvels zal
materiaal in het bekken zijn terechtgekomen, resulterend in een rhythmische
sedimentatie van alternerend silt en klei. Daarvoor was nodig een periodiek
terugkeren van dezelfde sedimentatie-omstandigheden. Bij dergelijke kleine
bekkens zijn echter locale invloeden belangrijker dan bij de grote glaciale
stuwmeren. De periodiciteit in de gelaagdheid zal dus maar gedeeltelijk het
gevolg geweest zijn van seizoensfactoren, gedeeltelijk juist van die locale
invloeden van de omgeving of m.a.w. men mag in een dergelijk geval geen
jaarrhythme in de periodiciteit van de gelaagdheid zien en dus ook niet van
warven spreken.
Sinds Smit Sibinga (1945) voor het eerst, naar wij menen, de idee van
dood-ijs heeft geïntroduceerd ter verklaring van het merkwaardige land
schap tussen Elspeet en Nunspeet, dat destijds reeds zo sterk de aandacht
heeft getrokken van van Baren, schijnen langzamerhand meer feiten de
juistheid van zijn principe te bevestigen. Wij hopen daarop in een volgende
publicatie terug te komen; in dit verband willen wij slechts volstaan met er
op te wijzen dat de onregelmatigheden in de vorm van komvormige inzin
kingen in het kleioppervlak het gevolg zouden kunnen zijn van het weg
smelten van begraven dood-ijs en het nazakken van de bedekkende lagen.
Wij willen tenslotte nog opmerken, dat voordien glaciale kleien in de
vorm waarin zij hierboven beschreven werden in Nederland onbekend waren
en dat het ook niet waarschijnlijk is dat er aan de thans gevonden vind
plaatsen in de toekomst nog veel zullen kunnen worden toegevoegd.
In het aangrenzende Duitsland, waar glaciale afzettingen een veel belang
rijker plaats innemen in de kwartair-geologie dan hier te lande, zijn derge
lijke Bändertone algemeen voorkomend. In Nederland zullen zij vermoede
lijk steeds tot de zeldzame geologische verschijnselen blijken te behoren.
Summary
During the summer of 1951 a study was made of stratified clays in a part
of the fluvioglacial landscape of the Leuvenumsche Beek (northern part of
theVeluwe).
A smooth section of this formation shows a striking uniformly banded
aspect. The stratification consists of clay-laminae about 1 cm, alternating
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with silt-laminae of varying depths. Lime concretions are a very common
feature. Usually the silt-laminae are calcareous whereas the laminae con
sisting of pure clay do not show a very definite reaction to chloric acid.
These silt-clay deposits are of the Riss-glacial age, a conception that is
substantially sustained by the following arguments:
1. The silt-clay complex occurs either in dips of the fluvioglacial land
scape, or at the toe of the fluvioglacial gravel mounds.
2. It is covered either by Würm-glacial coversands or by a gravelly solifluction-layer, but occasionally by both.
3. The fine gravel sometimes occurring between the clay-laminae has
mineralogically and lithologically a composition similar to that of the
gravel of the Riss-glacial boulderclay.
The silt-clay complex that must be considered as a lacustrine facies of the
gravelly Fluvioglacial has presumably been deposited in shallow dips under
the influence of melting dead ice.
A point corroborating this view is the abnormally high percentage of very
small particles in the clay-laminae. This may be due to the low temperature
of the water issuing from the ice and its poorness in electrolytes, as is a
common feature of water in melt-water lakes.
Seasonal fluctuations combined with influences locally emanating from
the surrounding hills caused a rhythmic sedimentation of clay and silt very
much like classic varves.
However, as long as it cannot be proved that these periodical fluctuations
in sedimentation are genetically associated with an annual rhythm, the qua
lification "varved clays" should not be applied.
LITERATUUR
Baren, J. van, 1907; De morphologische bouw van het Diluvium ten westen van de IJssel.
T. Kon. Ned. Aardrijksk. Genoot. 24,2, 129—166.
Beyerinck, M. W., 1949: De Liesberg en de Turfberg bij Vierhouten. Sporen der Ijstijd.
Ned. Geol. Ver. (Gedenkboek v. d. Lijn) VIII, 16—28.
Edelman, C. H., 1948: Over leemgronden. Maandblad Landbouwvoorlichtingsdienst 5,12,
571—575. Herdrukt in Boor en Spade III, 22—27.
Hörner, Nils G., 1948: A late-glacial specimen of Lucioperca and its environments (A study
of some Uppsala clay varves). Bull. Geol. Inst. Uppsala 32, 195—276.
Kuenen, Ph. H., 1951: Warven in Nederland? Geol. en Mijnb. 13,3, 102—105.
Sauramo, M„ 1925: Studies on the quaternary varve sediments in Southern Finland. Bull.
Comm. Géol. de Finlande 11, 60, 1—164.
Smit Sibinga, G. L., 1944—'45: Dood-ijs morphologie op de Noordelijke Veluwe. Gedenkb.
Tesch. Verh. Geol. Mijnbouwk. Genoot. Ned. en Kol., Geol. Ser. 14, 467—474.
Waard, D. de en D. P. Erdbrink, 1949: Warven in Nederland. T. Kon. Ned. Aardrijksk.
Genoot. 67, 677—687.

125

6. DONKEN, FLUVIATIEL LAAGTERRAS EN EEMZEEAFZETTINGEN IN HET WESTELIJK GEBIED VAN DE GROTE
RIVIEREN i)
Pleistocene outcrops, fluvial Low-Terrace and Eemian deposits in the western
part of the river district

door/by Ir J. Bennema en Ir L. J. Pons
I. De donken in het westelijk gebied der grote rivieren
§ 1. INLEIDING

In het westelijk deel van het gebied der grote rivieren komen hier en daar
zandige opduikingen voor, die enkele aren tot enkele hectaren groot zijn.
Deze opduikingen hebben grofzandige profielen, terwijl de profielen in de
omgeving overal uit klei of veen bestaan. Deze zandplekjes liggen in de
regel iets hoger dan de naaste omgeving, variërend van enkele decimeters
tot ongeveer vier meter.
De hogere ligging komt meestal ook tot uitdrukking in de naam: vaak
staan ze bekend als donk, heuvel, berg, lo of hoogte. In het vervolg van dit
artikel zullen we ze donken noemen.
Bekend zijn de donken uit de Bommelerwaard, Vijf-Heerenlanden, Alblasserwaard, Krimpenerwaard en die van IJsselmonde en Hillegersberg.
§ 2. DE ONDERGROND VAN DE DONKEN

Het zand van de donken ligt in de regel op een leemlaagje. Onder Hille
gersberg vinden we dit leemlaagje op 15,19 m onder N.A.P. In de donken
meer naar het oosten ligt het hoger. Zet men de diepteligging van de top
van het leemlaagje af tegen de ligging west-oost van de klonken (zie fig. 1 ),
dan blijkt dat dit leemlaagje naar het westen toe regelmatig daalt met een
helling van ongeveer 23 cm per 1000 m.
Trekt men de lijn, die de top van de leemlaagjes verbindt, door naar het
oosten (in de richting van Nijmegen), dan loopt deze uit in de rivierleem
van een jong pleistoceen riviersysteem (braided river), dat o.a. in het Land
van Maas en Waal aan de oppervlakte ligt (Pons en Schelling, 1951 ).
De meest voorkomende profielen in dit jong pleistocene riviersysteem
bestaan uit een zandige leem (rivierleem) op zand met eronder grof zand
met grind. Dit is hetzelfde profiel als men onder de donken vindt, de leem
laagjes liggen hier ook op zand, terwijl dieper grof zand met grind volgt.
Deze overeenkomst in profiel en het feit, dat de leemlaagjes onder de
donken en de rivierleem in oostelijk Nederland in één naar het westen hel
lend vlak liggen, wijst er op, dat de leemlaagjes onder de donken de boven
kant van het jong pleistocene riviersysteem vormen.
Het riviersysteem daalt dus met een verval van ± 23 cm per km naar
het westen, wat aannemelijk is voor een dergelijk systeem.
De rivierleemlaag van dit riviersysteem is volgens onderzoekingen in oos
telijk Nederland afgezet in het Laat-glaciaal (Pons en Schelling 1951). Om
een bevestiging te krijgen van de hierboven ontwikkelde theorie werd in
twee donken in de Vijf-Heerenlanden door ons geboord en materiaal van
*) Van de zijde van de Geologische Dienst ontvingen we bij de samenstelling menige
nuttige wenk.
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Hoogteligging van de top van het fluviatiele laagterras.
Altitude of the top of the fluvial Low-Terrace.
N.A.R

SEA-LEVEL

X.

- Top van de Jeemlaagjes
Top of the loam layers
Top van het eronder liggend zand
Top oI the sand underlying the former

de leemlaag verzameld voor pollenanalyse. 2 ) Deze leem is in onderzoek bi|
Prof. Florschütz. Het onderzoek is nog niet geheel beëindigd, maar de
voorlopige resultaten doen, naar Prof. Florschütz ons mededeelde, denken
aan laat-glaciale ouderdom. Dit komt inderdaad overeen met de ouderdom
van de leemlaag van het jong pleistocene riviersysteem in oostelijk Neder
land.
§ 3. VERGELIJKING VAN DE DONKEN MET DE RIVIERDUINEN IN MAAS
EN WAAL

Het zand van de donken ligt dus op het pleistocene riviersysteem. Dit zand
is homogeen van samenstelling, slibarm en vrij grof. Grind komt er niet in
voor, wel soms zeer kleine grindsteentjes.
Het feit, dat dit zand homogeen is en dat er geen grof grind in voor
komt, wijst erop, dat het waarschijnlijk stuifzand en wel een vrij grof stuif
zand is. Nu liggen in Maas en Waal op het jong pleistocene rivierstelsel
plaatselijk ook stuifheuvels. Het zand van deze stuifheuvels en het zand van
de donken blijkt korrelanalytisch gezien hetzelfde te zijn (zie fig. 2). De
donken moeten we dan ook als stuifheuvels beschouwen. Ook blijkt dit, als
we de morphologie van de donken in ogenschouw nemen.
Vink (1926) geeft talrijke, nauwkeurige beschrijvingen van de donken.
Het pleit voor zijn levendige en objectieve beschrijvingen, dat we bij het
doorlezen ervan telkens getroffen worden door typische bijzonderheden,
welke alleen maar bij rivierduinen kunnen voorkomen, ondanks het feit, dat
hij de vorming anders verklaarde (zie § 6). De meestal zeer steile oostranden,
2)

Voor plaats en beschrijving van de boringen zie Pons (1951).
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minder steile westranden, typische sikkelvormen met „hoornen", de overstuiving van de randen en de ligging in groepen bij elkaar stemmen nauw
keurig met de structuur van de rivierduinen in Maas en Waal overeen.
Fig. 2 Vergelijking van de korrelgrootte analyses van donk- en stuifzanden.
Comparison of the results of mechanical analyses of outcrop and winddrift sand.
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2. stuifzand bij Bergharen (90—100 cm)
wind-driftsand near Bergharen (90—100 cm)
3. donkzand bij Minkeloos (700—760 cm). Dit monster werd ons ter beschikking gesteld
door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (laag 5 uit boring 6061 )
sand of the outcrop near Minkeloos (700—760 cm)
4. donkzand bij Autena (100—120 cm)
sand of the outcrop near Autena (100—120 cm)

Vink stond wel even bij de gedachte stil, dat het stuif heuvels zouden zijn.
Daar hij echter nauwelijks gelaagdheid kon vinden, verwierp hij deze ver
onderstelling. Nu kan men bij dit grove homogene zand gelaagdheid slecht
waarnemen en wel alleen bij zeer droge profielen, die in de West-Neder
landse donken zeer zeldzaam zijn. Bij de droge profielen die men in Maas
en Waal wel kan aantreffen, vindt men deze gelaagdheid wel, al is hij, door
dat het zand homogeen is, lang niet altijd even duidelijk.
§ 4. DE OUDERDOM VAN DE DONKEN

De ligging van de laat-glaciale leemlagen onder de donken geeft ons een
ondergrens voor de ouderdomsbepaling. Ze zijn dus in of na de laat-glaciale
tijd gevormd. Belangrijk voor een verdere datering is het feit, dat tussen het
stuifzand en de leemlaagjes nooit veen aanwezig is. In de gebieden, waar de
donken niet zijn, is nl. bijna overal een veenlaagje tot ontwikkeling gekomen,
het zogenaamde „veen op grotere diepte". Dit „veen op grotere diepte" komt
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over grote oppervlakten in West-Nederland voor. Uit de onderzoeking van
Florschütz (1944 ) blijkt, dat dit in boreale tijd begon te groeien. Het geheel
afwezig zijn van dit veenlaagje onder de donken wijst erop, dat de stuifheuvels óf uit het begin van de boreale tijd zijn óf ouder. Volgens deze ge
gevens uit West-Nederland kunnen de donken dus in het Laat-glaciaal,
Praeboraal of in het begin van het Boreaal gevormd zijn. Nu heeft een van
ons (Pons) bij zijn onderzoekingen in Maas en Waal kunnen bewijzen,
dat het allergrootste deel van de stuifzanden nog vóór het einde van het
Pleistoceen uit de erosiedalen, die de Maas en de Rijn tijdens het Laatglaciaal uitsleten, opstoof. Ook is onlangs door v. d. Hammen (1951) er
op gewezen, dat de grote zandverplaatsingen een einde namen vóór het
einde van het Pleistoceen. In analogie met de rivierduinen van Maas en
Waal en in overeenstemming met de theorie van v. d. Hammen denken we
ons de aanleg van de donken te zijn ontstaan in het Laat-glaciaal, als
opstuivingen uit nieuw ontstane rivierdalen. Later zullen in zo gevormde
rivierduinen nog wel verstuivingen opgetreden zijn, waarbij soms ook zand
over de er omheen liggende nieuw gevormde rivier- en veenlagen stoof.
Door de voortgaande sedimentatie van klei en de groei van veen rondom
de donken staken deze hoe langer hoe minder boven het omringende land
uit en thans zijn alleen de hoogste toppen nog als zandige opduikingen
zichtbaar.
§ 5. KALKGEHALTE VAN DONK, ZAND EN RIVIERLEEM

De rivierduinen in Maas en Waal zijn steeds kalkloos, terwijl ook het
fluviatiele Laagterras eronder kalkloos is. Daar, waar dit laatste aan de
oppervlakte komt, is het ook steeds kalkloos, soms tot grote diepte (Koenigs,
1949; Schelling, 1951).
In West-Nederland is dit echter geheel anders. Uit de gegevens van
Vink en ook uit enkele eigen waarnemingen blijkt, dat het stuifzand onder
uit de donken evenals het materiaal van het fluviatiele Laagterras steeds
kalkrijk is.
De gegevens van de donk te Hillegersberg zijn het volledigst (zie fig. 3).
Hieruit blijkt dat het donkzand tot + 8 m onder N.A.P. kalkloos (ontkalkt) is, terwijl het zand daaronder 3—4 % kalk bevat. De gegevens van
de andere donken zijn hiermede in overeenstemming.
Zo bevat een monster uit de laag van 4,88 tot 7,57 m—N.A.P. van de
heuvel te Minkeloos 0 % kalk, evenals een monster uit de laag van 4,50
tot 6,98 m — N.A.P. van de donk te Hoog Blokland. Hieruit blijkt dat het
donkzand hier in elk geval tot 5 m en waarschijnlijk nog wel dieper ontkalkt
is. Een monster uit de laag van 6,25 tot 8,25 m — N.A.P. uit de Hoornaarse
donk bevat 1,3% kalk. Deze laag is waarschijnlijk gedeeltelijk ontkalkt.
De ontkalking van het donkzand moet al vrij gauw na het ontstaan van
de donken plaats hebben gevonden, nl. vóórdat de grondwaterstand tot
boven 8 m — N.A.P. (althans in het gebied van Hillegersberg) opliep. In
verband hiermede moet deze ontkalking in het Praeboreaal, het Boreaal en
misschien nog in het allereerste begin van het Atlanticum gedateerd worden.
De top van het fluviatiele Laagterras (de leemlaagjes) onder de donken
is steeds zeer kalkrijk (13%, 32%, 13%, 8%, 2%, 15% en 11%). Het is
gemiddeld kalkrijker dan de tegenwoordige Rijnafzettingen. Er heeft waar
schijnlijk enige kalkaanrijking plaatsgevonden door de plaatselijke schelpen-
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Fig. 3 De kalkgehalten van enkele donken naar Vink (1926).
The lime content of some pleistocene outcrops according to Vink (1926).
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fauna. Vink noemt uit de leemlaag o.a. de volgende soorten: Planorbis planorbis L., Planorbis vortex, Planorbis corneas, Hygromya (vermoedelijk
hispida), Lymnaea Palustris Müller, Vallonia costata, Succinea sp. (niet
oblonga). Dit zijn zoetwater- en landslakken.
Uit de gegevens van Vink blijkt bovendien, dat het zand onder de leemlaagjes ook kalkrijk is.
§ 6. OUDERE OPVATTINGEN OVER DE DONKEN

Staring (1856) kende de donken reeds, hij rekende ze tot het zanddiluvium. Het is echter vooral Vink (1926) geweest, die de donken in het mid-
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delpunt van de belangstelling bracht door ze uitvoerig te beschrijven. Hij
rekende ze tot de erosieresten van het Laagterras.
Crommelin (1938) onderzocht het oppervlaktezand van enkele donken
mineralogisch. Hij zag in de donken resten van oeverwallen.
Steenhuis (1941) wees op het voorkomen van de leemlaag onder de don
ken bij Over-Slingeland, Minkeloos en Hoog Blokland en betoogde als
eerste dat deze leemlaag zeker niet zeer oud is en een oud-holocene ouder
dom moest hebben (het Oud-holocene van toen wordt tegenwoordig gedeel
telijk tot het Jong-pleistoceen gerekend), evenals het donkzand erboven.
Over het ontstaan van de donken liet hij zich verder niet uit.
II. Het fluviatiele Laagterras
§ 1. DE STRATIGRAFISCHE GRENS TUSSEN HET FLUVIATIELE LAAG
TERRAS EN DE HOLOCENE AFZETTINGEN

Onder de donken kunnen we de top van het fluviatiele Laagterras gemak
kelijk herkennen. Moeilijker wordt het echter, als dit Laagterras door holocene afzettingen bedekt wordt.
Het fluviatiele Laagterras kan hier later geërodeerd zijn (b.v. aan het eind
van het Laat-glaciaal) waarna de zo ontstane geul opgevuld werd met veen,
klei of zand. Op de leemlaag van het fluviatiele Laagterras kan de sedimen
tatie van klei ook in holocenë tijden zijn doorgegaan. In deze gevallen is de
juiste top van het fluviatiele Laagterras niet terug te vinden.
Gunstiger is de situatie, als op het fluviatiele Laagterras „veen op grotere
diepte" is ontstaan. Men kan echter zonder nader onderzoek niet altijd met
Fig. 4 Noord-Zuid raai door de Alblasserwaard, ter hoogte van Sliedrecht, naar
gegevens van Steenhuis (1917).
North-South section of the Alblasserwaard near Sliedrecht, according to data
recorded by Steenhuis (1917),
NOORD
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zekerheid vaststellen of een diepliggende veenlaag inderdaad op de top van
het fluviatiele Laagterras is gelegen of dat eerst nog wat holocene klei is
afgezet, waarna dan later het veen is ontstaan.
Gemakkelijker is te werken met de top van de zandige afzettingen van het
jong-pleistocene riviersysteem.
In fig. 4 ziet men een noord-zuid raai door de Alblasserwaard van Sliedrecht naar de Lek. Het niveau van het scherpe zand ligt ongeveer op 10,50
tot lim — N.A.P. Dit komt ongeveer overeen met de diepte, die men aan de
hand van fig. 1 voor deze plaats kan afleiden.
Ten zuiden van de donk van Brandwijk (bij A) ligt het zand iets lager.
In verband met de ligging van de donken denken we in dit geval aan een
vlak erosiedal, van waaruit de donk in laat-glaciale tijd opgestoven is.
De top van het fluviatiele Laagterras zal bij B en C waarschijnlijk wel
onder het diepste veen liggen, bij D mogelijk ook. Overigens ligt deze grens
ôf in de kleilaag óf vettige zandlaag, óf op het zand (in de evtl. erosie
dalen).
Fig. 5 Noord-Zuid raai door de Alblasserwaard, ter hoogte van Goudriaan, naar
gegevens van Steenhuis (1917).
North'Soaih section of the Alblasserwaard near Goudriaan according to data
recorded by Steenhuis (1917).
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In fig. 5 is een noord-zuid raai door de Alblasserwaard getekend ter
hoogte van Goudriaan. Bij A ziet men weer een dal; ten noordoosten ervan
ligt weer een donk. Waarschijnlijk is hier ook weer van een erosiedal sprake.
In dit dal is later een holocene rivier „omhooggegroeid", getuige het fijne
zand dat als een berg in het vlakke dal ligt. Het zand en de klei
van deze rivier reikt plaatselijk tot in de bovenkant en werd door Vink ook
als zodanig gekarteerd.
Bij B ziet men ook een diepere ligging van de zandondergrond. Aanwij
zingen, dat hier zand uitgewaaid is, zijn er niet, zodat we in dit geval eerder
aan een oudere geul van vóór de erosie-tijd willen denken.
Palynologisch veenonderzoek zal uitsluitsel over de ouderdom van deze
geulen kunnen geven.
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§ 2. DE HORIZONTALE BEGRENZING VAN HET FLUVIATIELE LAAGTERRAS.

In het gebied van de donken komt aeolisch Laagterras, zoals te ver
wachten is, niet of nauwelijks voor (tenzij men de donken zelf ertoe rekenen
wil). Noordelijker in Holland treedt het wel algemeen op; hier vindt men
meest een paar meteiq dikke dekzandlaag,
Deze laag wordt meestal beschreven in boringen als fijn of zeer fijn vaak
slibhoudend zand, waarbij de afdekkende leemlaag ontbreekt. Goed beschre
ven is dit dekzand o.a. voor de tunnelput in Velzen (Florschütz, 1944).
In het traject Utrecht—Gouda van de Rijksweg Utrecht—Den Haag blijkt
volgens de door Hüdig en Duyverman (1950) gepubliceerde boringen overal
dit fijne zand aanwezig te zijn. Ook wat noordelijker in de Krimpenerwaard
komt het Laagterras, naar uit door Vink (1926) gepubliceerde boringen
blijkt, als een fijnzandige afzetting voor.
De noordgrens van het fluviatiele Laagterras denken we in verband hier
mede te liggen ten zuiden van de lijn Jutphaas—Gouda—Den Haag, waarbij
wel de mogelijkheid open moet worden gelaten, dat een wat minder belang
rijke arm wat noordelijker gelopen kan hebben.
De zuidgrens van het systeem loopt in West-Nederland in elk geval ten
noorden van de oudere gronden van Noord-Brabant.
Naar het westen toe wijzen de donken van Hillegersberg en IJsselmonde
op een verder verloop van de rivier in het laatste deel van de laat-glaciale
tijd in westelijke richting.
Het door Baak (1936) gevonden zand van de Lobith-provincie in het
Noordzeegebied bij de Hinderbanken wijst erop, dat in jong-pleistocene tijd
daar een Rijntak gelopen moet hebben. Mogelijk moeten we dit zand ook
nog als een afzetting van de rivier uit het Würm (Tubantien) zien.
§ 3. IETS OVER DE DIKTE VAN DE FLUVIATIELE LAAGTERRASAFZETTINGEN

De leem-en-fijn-zandlaag van het fluviatiele Laagterras is soms vrij dun,
zoals uit fig. 5 ook wel blijkt. Onder dit leem en fijn zand komen meest
grovere zanden met grind voor; deze grovere zanden werden door Lorié
(1901) de bovenste grove afdeling genoemd.
Gezien het karakter van de Würm-rivier in het oosten van Nederland moet
een gedeelte van dit materiaal behoren tot deze rivier. Hierbij wordt de
vraag in het midden gelaten, of dit gedeelte uit omgewerkt materiaal van
een ouder riviersysteem afkomstig is, of dat het vanuit het achterland direct
is aangevoerd.
De gedachte dat het bovenste deel van boven de grove zóne misschien uit
het Würm stamt, komt ook bij Zonneveld (1947) naar voren. Bij het door
hem ontworpen lengteprofiel door de Roerdalslenk van Vlodrop naar Haar
lem schrijft hij: „Het is niet onmogelijk, dat de grove zóne op ca 20 m onder
Gorkum, Oudewater en Amsterdam ten naastenbij een aequivalent van de
zóne van Horn zal blijken te zijn". De zóne van Horn dateert hij in het
oudere Würm. De door ons bedoelde laag van de grovere zóne zoeken we
echter in afwijking van Zonneveld speciaal in de streek van de grote rivieren,
terwijl niet alleen aan het oudere Würm (Lower Tubantian), maar vooral
ook aan het midden van het Würm (Middle Tubantian) of Pleni-glaciaal
gedacht wordt.
Om te besluiten hoe dik de afzettingen van de Laagterras-rivier zijn of,
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met andere woorden, welk deel van de bovenste grove zóne tot het fluviatiele
Laagterras gerekend moet worden, staan ons nog slechts weinig gegevens
ten dienste.
Het enige dat we weten, is dat het fluviatiele Laagterras in het mondingsgebied van de grote rivieren over het algemeen niet erg dik is. Onder de
rivierafzettingen komen hier nl. grove mariene zanden voor. Deze mariene
laag werd door Tesch (1939) de mariene inschakeling in de Hoogterrasafzettingen genoemd. Volgens de huidige opvattingen worden deze afzettin
gen in het Mindel-Riss-interglaciaal (Needien) of in de overgang van dit
Interglaciaal naar het Riss-glaciaal (Drenthien ) geplaatst. De afzettingen van
een Würm-rivier in dit gebied zal men in dat geval dus irr elk geval boven
deze laag moeten zoeken. Niet alle pleistocene afzettingen boven deze laag
behoeven echter tijdens het Würm gevormd te zijn.
Ook afzettingen van het Riss-glaciaal (Drenthien) en van het RissWürm-interglaciaal (Eemien) kunnen aanwezig zijn.
Zoals straks zal blijken, kunnen o.i. de mariene afzettingen beter in het
Riss-Würm-inter glaciaal (Eemien) geplaatst worden. Alle fluviatiel pleis
tocene afzettingen boven deze laagl worden door ons dan ook gerekend tot
het Würm (Tubantien).
Bij het profiel van Hillegersberg ziet men opi 19 m — N.A.P. het mariene
niveau optreden. De totale dikte van het materiaal boven dit niveau is
slechts 4 m. Ook in het geologische profiel langs de Nederlandse kust,
gepubliceerd door Pannekoek en Reinhold (1949), blijken de afzettingen
boven de mariene afzettingen slechts dun (tot ongeveer een meter of 7).
Zowel de gegevens van Hillegersberg als die van het genoemde profiel
langs de Ned. kust wijzen dus op dikten langs de kuststrook van minder
dan 10 m. Echter verdient het aanbeveling de in ons land aanwezige boorgegevens nader uit te werken; mogelijk wordt dan een ander beeld verkreen. Bovendien kan de Würm-rivier het onderliggende mariene materiaal
min of meer1 verwerkt hebben, in welk geval de invloed van deze rivier dus
dieper is gegaan dan het niveau met schelpen aangeeft.
III. De ouderdom van de zogenaamde mariene inschakeling in de Hoogterras-afzettingen
Tesch (1939) vergeleek deze mariene afzetting met een marien niveau
in Noord-Nederland, dat daar onder de keileem voorkomt. Aan de hand
van de ligging en de schelpenfauna gaf hij als ouderdom de overgangstijd
van Mindel-Riss-interglaciaal (Needien) naar het Riss-glaciaal (Dren
thien) aan. V. d. Vlerk en Florschütz (1950) stelden deze afzetting in het
Needien, in verband met het feit dat de schelpenfauna niet op koude wees.
Zij gaven hierbij tevens een critische beschouwing van de datering. Het
blijkt, dat de schelpenfauna veel op die van het mariene Eemien lijkt. De
belangrijkste verschillen zijn echter dat Cardium edule veel meer op de
voorgrond treedt en dat het percentage schelpen, dat niet meer recent aan
onze kust aanwezig is, iets groter is dan in de! Eemzee. Uit de studie van
J. Brouwer (1941) blijkt echter, dat dit percentage wordt bereikt door twee
schelpen, die in de mariene Hoogterras-afzettingen zeer zeldzaam zijn, nl.
Cardium Groenlandicum, die tijdens de studie van Brouwer slechts uit
1 boring in 1 exemplaar (1 slotfragment) bekend was en Diplodonto Rotundata, die ook slechts in 1 exemplaar gevonden was (1 slotfragment). Hier-
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aan is dus slechts, weinig waarde te hechten. Ook het verschil in percentage
Cardium edule zegt op zich zelf weinig, daar dit aan een faciesverschil te
wijten kan zijn.
Als argument tegen de opvatting, dat de afzetting in het Eemien gevormd
zou zijn, kan er op gewezen worden, dat sommige schelpen, die) in de marie
ne Eemafzettingen vrij veel voorkomen, in de beschouwde mariene afzet
ting vrij zeldzaam zijn. Dit kan echter ook aan een faciesverschil te wijten
zijn. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden, dat, gezien de
slechts geringe dikte van de laag, niet het hele pakket van een eventuele
mariene Eemzee-afzetting aanwezig kan zijn. Ook in als Bemzee beschreven
afzettingen zijn wel lagen aan te wijzen, waar vele typische Eemzeeschelpen zeldzaam zijn.
Op macologische gronden is ons inziens dan ook geen keus te maken
tussen een datering in het Needien of Eemien. Ook het argument van Tesch,
dat het een inschakeling zou zijn in het Hoogterras, gaat niet op, daar het
erboven liggende materiaal even goed of beter tot het Würm (Drenthien)
gerekend kan worden. De mariene afzettingen kunnen wat dit betreft dus
ook evengoed tot het Eemienj als tot het Needien gerekend worden.
Vergelijkt men nu de ligging van de beschouwde mariene afzettingen met
de ligging van de Eemzee-afzettingen, dan blijkt dat deze twee afzettingen
langs de kust in werkelijkheid een doorlopende laag vormen, alleen even
Fig. 6 Deel van het geologisch profiel langs de Nederlandse kust, volgens A. S. Pannekoek en Th. Reinhold.
A part of the geological profile along the coast of the Netherlands according to
A. S. Pannekoek and Th. Reinhold.
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onderbroken door het mondingsgebied van de Oude Rijn bij Noordwijk.
De dikte van de afzettingen aan weerszijden van dit gat is gelijk, alsmede
ook de diepteligging en de stratigrafische ligging, terwijl ook het materiaal
(vrij grove zanden met schelpen en vrij veel kiezel) hetzelfde is. Dit blijkt
o.a. bij de vergelijking van de boringen, die J. Brouwer (1941) bewerkte en
het profiel, dat aanwezig is in het rapport van de Amsterdamse Waterlei
ding Maatschappij (1940). Ook blijkt het heel mooi uit de publicatie van
Pannekoek en Reinhold (1949) (zie fig. 6). Men ziet, dat de mariene laag
in 1 boring ontbreekt; dit kan ôf de invloed zijn van de Oude Rijnmond
of het is mogelijk, dat deze! boringj hier iets te veel naar1 het oosten ligt.
Deze overeenkomst van de mariene lagen ten noorden en zuiden van
Noordwijk is zo frappant, dat men wel zeer goede argumenten moet hebben
om aan te nemen, dat deze lagen niet uit dezelfde tijd zijn. Zoals we zagen,
zijn steekhoudende argumenten niet aanwezig en doen we beter ze als één
en dezelfde afzetting te beschouwen en ze d^s beide tot het Eemien te
rekenen.
Tijdens het Riss-Würm-interglaciaal (Eemien) mondden de grote rivie
ren waarschijnlijk reeds in dit gebied in zee uit. De nabijheid van een
riviermond of riviermonden blijkt uit de onderzoekingen van J. Brouwer, die
verschillende zoetwater- en landslakjes vermeldde, o.a. Succinea oblonga,
die in elke boring bleek voor te komen. De Würmrivier mogen we misschien
zien als een verjonging van deze rivier uit het Riss-Würm-interglaciaal.
Summary
The pleistocene outcrops in the west of the region of the large rivers are
underlain by a loam layer originating from a river system in the Wiirmglaciaton (Tubantian). The same river system forms the surface of the
land in the east of the Netherlands as described by Pons and Schelling
(1951).
The elevation of the topside of this system is at Gorinchem 6 metres
below N.A.P. (mean sea-level) and at Rotterdam 15 metres below N.A.P.,
therefore sloping down 23 cm per km to the west.
The pleistocene; outcrops must be considered as being wind drift dunes in
conformation with the many river dunes found in the east of the Nether
lands, blown up in the Late-glaciation from flat erosion valleys, worn out
in the old river system. The loam layer of the Würm river system, as is
found under the pleistocene outcrops, is very high in lime. The underlying
sand contents also some lime. In the east of the Netherlands on the other hand,
the sand of the river dunes and the loam layer of the old river system are
totally decalcified. When the loam layer of the old pleistocene river
has been capped by more recent fluvial sediments, the boundary between the
two is often difficult to trace. In some cases the boundary is a shallow
layer of peat, the so called „peat at great depth".
The Würm river is confined in the north by cover sand deposits. These
occur everywhere north of the line Jutphaas-Gouda-The Hague. The sou
thern boundary of the pleistocene river is anyhow further north than the
northern border of the coversand deposits of North Brabant. The pleistocene
outcrops in the vicinity of Rotterdam suggest a western course.
Underneath the loam layer is fine sand and deeper down coarse sand
mixed with gravel. The latter substance must also partly be considered as
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belonging to the Würm river system. In the estuary are deposits of the old
river above a marine level. Today the general opinion is that this level
either belongs to the Mindel-Riss-interglaciation (Needian) or to the trans
gression of the Interglaciation to the Riss-glaciation (Drenthian). As these
deposits extend almost uninterruptedly northward in to the Eemsea deposits,
it is more likely that they should be reckoned to the Riss-Wiirm-interglaciation (Eemian). If this is true, the pleistocene fluvial deposits above this
level must belong to the Würm river system.
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7.

DE NEDERLANDSE BOER EN ZIJN GROND
The Dutch iarmer and his soil

door/by Prof. Dr C. H. Edelman
Resumé van een voordracht, gehouden op 24 November 1950 te 's-Gravenhage
voor het Kon. Ned. Landbouwcomité

Terecht meent de Nederlandse landbouwwereld, dat de voor de land- en
tuinbouw geschikte gronden in beginsel tot het arbeidsterrein van de boeren
stand moeten worden gerekend. De landhonger betekent, dat de boerenstand
minder grond tot zijn beschikking heeft dan hij zou willen en kunnen
exploiteren. Verlies van cultuurgrond of vermindering van de productiviteit
van de grond is dan ook een ernstige zaak, die de landhonger nog schrij
nender maakt.
Gedurende de laatste jaren heeft de onttrekking van de cultuurgrond ten
behoeve van het niet-agrarisch grondgebruik sterk de aandacht getrokken.
De georganiseerde landbouw heeft wel nu en dan zijn geluid doen horen
om een nodeloos verlies in dit opzicht te voorkomen, maar men kan zeggen,
dat het vraagstuk te zeer incidenteel behandeld is. De schade, die de
onteigenden lijden, uit zich als individuele schade en wordt niet als collec
tieve schade aangevoeld. Bovendien heeft de landbouwwereld te veel een
afwachtende houding aangenomen. Gewoonlijk worden belanghebbenden
eerst actief als het betreffende uitbreidingsplan op het punt staat aangeno
men of zelfs uitgevoerd te worden. De landbouwwereld heeft te weinig
deelgenomen aan de voorbereidende stedebouwkundige werkzaamheden.
Voorkomen is beter dan genezen en tijdig overleggen beter dan protesteren.
De huidige wettelijke regeling van het stedebouwkundige werk legt het
zwaartepunt bij de lagere organen: gemeente en provincie. In tal van bestu
ren van kleinere gemeenten en in de meeste colleges van Gedeputeerde
Staten is de landbouwwereld goed vertegenwoordigd. In deze colleges,
alsmede in de provinciale adviescommissies, moet de hoofdactie voor het
behoud van de cultuurgrond worden gevoerd.
Niettegenstaande de aanzienlijke publiciteit, die de ongewenste onttrek
king van cultuurgrond voor niet-agrarisch gebruik gedurende de laatste
jaren heeft gehad, schiet de activiteit van velen, die in verantwoordelijke
functies werkzaam zijn, nog tekort. Hier ligt een belangrijke taak voor de
landbouworganisaties, vooral voor hun plaatselijke afdelingen.
Om redenen van algemeen belang hebben wij ons pleidooi voor het
behoud van de cultuurgrond meer op de kwaliteit van het bedreigde land
dan op de oppervlakte gericht. Een veertigtal grote en kleinere gemeenten
hebben hun grondgebied laten karteren, teneinde met de kwaliteit van het
land bij het opmaken van hun plannen rekening te houden. Het goede
land is de basis van dé landelijke welvaart. Thans ziet men industrialisatie
van vele plattelandsgemeenten, maar ook daarvoor geldt, dat het verlies
van het beste land nabij de dorpen bedenkelijke gevolgen kan hebben.
De meeste discussies over ongewenst niet-agrarisch grondgebruik betref
fen tuingronden. Daartoe bestaan redenen, maar het belang van de goede
landbouwgronden is onvoldoende behartigd.
In het door ons gepubliceerde boek: Sociale en Economische Bodemkunde
(Amsterdam 1949) hebben wij verscheidene andere vormen van misbruik
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van de bodem besproken, die in Nederland belangrijk zijn. Wij willen deze
achtereenvolgens behandelen aan de hand van de huidige toestand.
De voortgaande verzouting van de bodem van westelijk Nederland
vormt een vraagstuk, dat thans veel serieuze aandacht ondervindt. Het
betreft allereerst de tuinbouw, in mindere mate de veeteelt. De akkerbouw
ondervindt er de minste hinder van. De Brielse Maas is dit jaar afgedamd.
Daarvan moet Voorne voordeel ondervinden en wij verwachten, dat de
tuinbouw aldaar inderdaad zal opleven, hetgeen overigens hard nodig is.
Delfland is voor het welzijn van de tuinbouw afhankelijk geworden van
Rijnland, dat zoetwater aan Delfland afstaat. Het circulatie-systeem van
Rijnland is een mooi voorbeeld van goede zorg van een Hoogheemraadschap
voor de productiviteit van de grond. Dank zij de gunstige werking van het
IJsselmeer maakt de ontzilting van Noordholland en Friesland vorderingen.
De indirecte voordelen van de Zuiderzeewerken moeten zeer hoog gewaar
deerd worden. Trouwens, op het IJsselmeer is de hoop gevestigd, om het
zoutgevaar in het lage deel van Nederland binnen de perken te houden.
Het tweede belangrijke gevaar voor de productiviteit van onze cultuur
gronden is gelegen in de verdroging. Het enorme succes van de
kunstmest in het begin van deze eeuw en de dringende behoefte aan ontwa
tering van tal van moerassige terreinen, heeft de aandacht afgeleid van de
grote betekenis van het grondwater voor de groei van cultuurgewassen.
Thans is er een kentering waar te nemen. De indeling van de zandgronden
door de medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering vindt thans
plaats naar aanleiding van de mate, waarin het grondwater de plantproductie bevordert of hindert. Vooral op de zandgronden zijn lage grondwater
standen een onoverkomelijk bezwaar voor de groei van de planten. In dat
geval is het gewas te zeer van het hemelwater afhankelijk.
Op tal van plaatsen is verdroging van zandgronden opgetreden. Sprekend
of liever schreeuwend zijn de toestanden langs de duinvoet, bv. in Kennemerland, waar de wateronttrekking door drinkwaterwinning en andere
oorzaken de tuinbouw dreigt te vernietigen. Honderden tuinders zijn gedu
rende de laatste jaren begonnen met het oppompen van water ten behoeve
van hun bedrijf. De landbouwwereld heeft de tuinders in dit gebied tot
voor kort nooit de technische en juridische steun gegeven, die nodig was.
Ook hier ging het om individueel en niet om collectief leed. Ook thans is
de stem van de georganiseerde landbouw t.a.v. de wateronttrekking nog te
zwak.
In de diluviale zandgebieden ziet men wateronttrekking met funeste gevol
gen door de aanleg van kanalen, door winning van bedrijfswater, maar ook
door cultuurtechnische werken. De uitwerking van de wateronttrekking op
de opbrengst van de gewassen uit zich gewoonlijk langzaam en de landbouwwereld weert zich ook in dit geval weinig en te laat, ten dele omdat
de leidende personen van de betekenis van het bodemvocht voor de planten
groei niet voldoende overtuigd zijn geweest.
In de zomer van 1950 vond in Nederland het IVe Internationale Bodemkundig Congres plaats. Bij deze gelegenheid was er een keur van buiten
landse vakgenoten in ons land. Tijdens de excursies hebben zij veel gezien,
dat hun waardering en bewondering verwierf, maar er is één zaak, waarover
zij zich verwonderden. Zij zagen de enorme inspanningen en uitgaven, die
Nederland zich getroost om stukken zeebodem voor de landbouw geschikt
te maken. Maar zij zagen ook onze droge zandgronden met hun schamele
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opbrengsten. Het grondwater bevindt zich op dergelijke gronden vaak op
2—4 m diepte en het zou met de hulpmiddelen van de moderne tijd zonder
veel kosten opgepompt kunnen worden en aan de planten kunnen worden
toegediend. Hun verwondering betrof de wanverhouding tussen de hoge
kosten om nieuw land te maken en de geringe kosten om vele droge gron
den van water te voorzien en daardoor zeer in productiviteit te doen toe
nemen.
Deze mening van vooraanstaande buitenlandse vakgenoten geeft veel te
denken. Zijn de mogelijkheden van beregening van droge gronden in Neder
land onderschat? Er bestaat enige ervaring met de beregening van grasland.
Wij noemden reeds de recente bevloeiing en beregening van verdroogde
tuinbouwgronden in Kennemerland. Maar met beregening van akkerbouw
gewassen bestaat nauwelijks ervaring. Omslagberekeningen, gebaseerd op
Amerikaanse prijzen, tonen, dat het geenszins onmogelijk is, dat beregeningsinstallaties op zandbedrijven rendabel zouden kunnen zijn. Zou dit
door proefnemingen in Nederland bevestigd worden, dan zouden er nieuwe
mogelijkheden voor welvaart op de zandgronden ontstaan.
Er zijn zoveel zandgronden, waarop het water in het minimum is, dat
het zeker verantwoord is de aangeduide mogelijkheden te beproeven. Vol
gens onze informaties zijn de ervaringen in het aangrenzende deel van
Duitsland gunstig.
D e o n t g r o n d i n g levert ook ernstige bezwaren voor d e landbouw.
Men denke aan de"klei- en zandwinning. Het gaat niet aan, om deze tak
van nijverheid te verbieden, maar getracht moet worden de belangen van de
bodemproductie en van de winning van grondstoffen tot elkaar te brengen.
Dit overleg vindt onvoldoende plaats. Wij zijn voorstanders van een conces
siestelsel voor de kleiwinning, waardoor het mogelijk zal zijn voorwaarden
te stellen voor de oplevering van de afgewerkte terreinen in een toestand,
die voor de landbouwwereld aanvaardbaar is. De wetswijziging, die daartoe
nodig is, wordt echter niet overwogen. Zandwinning kan gepaard gaan aan
grondverbetering. Een rationeel zandwinningsplan wordt echter nog steeds
niet voorbereid.
Turfwinning in laagveengebieden behoort in onze moderne tijd niet meer
thuis. Toch gaat deze vorm van landvernieling rustig door.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de landbouwwereld nog genoeg aanlei
ding heeft om zich over het onderwerp: de boer en zijn grond, te beraden.
Het wordt steeds meer nodig, de beschikbare landreserves zo goed mogelijk
te benutten en te beschermen. Het gehele uitstekende apparaat van land
bouwkundig onderzoek, landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting bevor
dert het rationele gebruik van de bodem. De cultuurtechniek is actief om het
areaal te vergroten, beter te verkavelen en te verbeteren. Daarnaast moeten
de destructieve krachten onder het oog worden gezien. De strijd tegen deze
krachten is gaande, maar vereist nog veel daadwerkelijke steun van het
georganiseerde bedrijfsleven. En daarom heb ik deze voordracht gaarne voor
Uw Comité willen houden. Ik hoop zeer, dat mijn betoog weerklank zal
vinden.
Summary
The withdrawal of cultivated land from agriculture for different usage
has drawn much attention in the Netherlands lately. The agricultural
interests have adopted however, too much of an attitude of wait and see
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and hardly taken any active part in the contrivement of town development
schemes.
Several other forms of misuse of cultivable soils are also of importance.
The progressing salination of soilsl in the west of the Netherlands is now a
focal point of interest. The damming up of tital inlets in the west and the
propitious effect of the fresh water IJssellake contribute a great deal to
de-salination of land.
At numerous places desiccation is noticeable, particularly of high lying
sandy soils. This is partly due to the aspiration for drainage of the lowest
areas, partly to an ever increasing withdrawal of fresh water on behalf of
drinking-water supplies.
Overhead and surface irrigation is far from common practice yet.
Soil excavations represent a serious problem. Statutory provisions to
commit to the restoration of de-clayed land into a condition acceptable to
the agricultural industry, are badly wanted.
It becomes more and more imperative to utilize the available cultivated
land as advantageous as feasible and to safeguard it. The destructive forces
must therefore be opposed with the aggregate power of the whole agricul
tural industry, will they ever be beaten.
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8.

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE OUDSTE DOLLARDPOLDERS MET BETREKKING TOT EVENTUELE GROND
VERBETERING
Soil condition of the oldest Dollardpolders as related to soil improvement

door/by Ir L. A. H, de Smet
Overgenomen uit Groninger Landbouwblad 29, 41, 1951
1. INLEIDING

Van de oudste Dollardpolders was tot nu toe zeer weinig bekend. Ook
in de literatuur vindt men hierover slechts enkele gegevens. De bekende
onderzoekingen van van Bemmelen (1863), Hissink (1935) en Maschhaupt
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(1948) beperken zich vrijwel uitsluitend tot de inpolderingen sedert 1650.
Door het onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering is aan het
licht gekomen, dat de opbouw van de oudste Dollardpolders vrij veel ver
schilt van die van de jongste. Aan zeer weinigen was het bekend, dat de
ondergrond van de alleroudste polders, in tegenstelling met die van
de jongste, aanmerkelijk lichter is. Bovendien bevat deze ondergrond vrij
veel kalk, terwijl de veel zwaardere bovengrond kalkarm is.
Toen dit feit bekend werd, is men in het Oldambt op het idee gekomen
om kleigronden te verbeteren door middel van diepe grondbewerking. In
verband met deze belangstelling lijkt het gewenst, nu reeds iets mede te
delen over enkele resultaten van het bodemkundig onderzoek in de be
treffende polders.
Fig. 1.
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Overzichtskaartje van het Dollardgebied.
Locality map of the „Dollard" area.

hoger liggende diluviale zand- en veenontginningsgronden
more elevated reclaimed sand soils and reclaimed peat soils
knikkleigronden van het oude kleilandschap
tenacious clay soils in the old clay'landscape
overgangsgronden van het randgebied
transitional soils (near the borders of the area)
kalkarme kleigronden van de oude Dollardpolders
non-calcareous clay soils in the old Dotlardpotders
kalkrijke kleigronden van de jonge Dollardpolders
calcareous clay soils in the young Dollardpolders

2. DE OPBOUW VAN HET BODEMPROFIEL IN DE OUDSTE DOLLARD
POLDERS

Fig. 1 is een overzichtskaartje van het Dollardgebied, dat op het ogen
blik door de Stichting voor Bodemkartering onderzocht wordt. Op het
kaartje wordt de indeling van dit gebied, gebaseerd op de voornaamste
bodemkundige verschillen, weergegeven. In de beide voormalige boezems
van de vroegere Dollardzee worden de oudste polders aangetroffen.
Een belangrijke oppervlakte van deze oudste polders wordt ingenomen
door een grond, die bestaat uit een zwaar kalkarm kleidek, rustend op
kalkrijke lichte klei en zavel. Dit zware, kalkarme kleidek kan in de
alleroudste polders in dikte variëren van 30 tot 60 cm. Het is een zwaar
te bewerken en in sommige gevallen een zeer moeilijk te behandelen
bovengrond. De kalkrijke klei- en zavelondergrond daarentegen bezit veel
gunstiger eigenschappen. Deze onderste kleilaag is een kleiafzetting, die
gemiddeld een koolzure kalkgehalte heeft van 4 à 5%, een betere struc
tuur bezit en onder alle omstandigheden beter te behandelen is dan de
zwaardere, compacte, zo goed als kalkloze bovenste kleilaag.
De zeer grote variatie tussen de bovenste en de daaronder gelegen
klei moet toegeschreven worden aan natuurlijke oorzaken, die samen
hangen met de wijze van afzetting van de twee kleilagen. Dat de onderste
kleilaag aanmerkelijk meer kalk bevat dan de bovenste, kan niet verklaard
worden door de gewone ontkalking van de bovengrond, die overal op
treedt als gevolg van ons vochtig klimaat. We hebben duidelijke aanwij
zingen, dat het bodemprofiel in de oudste polders uit twee verschillende
Dollardafzettingen bestaat. De onderste kleilaag werd onder geheel andere
omstandigheden gesedimenteerd dan de bovenste. De onderste kleilaag
is over het vroegere geulensysteem afgezet als kalkrijke zavel en lichte
klei, waarvan de zwaarte varieert van ca 20 tot 40% afslibbaar. Het
bovenste kleidek is over de kalkrijke kleilaag heen afgezet en is veel
zwaarder. In de regel bevat deze zware klei een afslibbaar gehalte van
50 tot 60%, in sommige gevallen 70%. Deze jongere kleilaag is oorspron
kelijk kalkarm, maar later kalkrijk afgezet. De verandering in kalkhoudendIn de richting van de huidige Dollard wordt het zware kleidek geleide
lijk aan dikker. Met het dikker worden van dit dek krijgt de klei gunstiger
eigenschappen. Bij een bepaalde dikte wordt het dek, althans op enige
diepte, kalkhoudend. Het koolzure kalkgehalte neemt in de richting van de
Dollard steeds toe en in de jonge polders is het zware kleidek tot in de
bouwvoor kalkrijk.
In het Dollard-randgebied, waar de klei uitwigt tegen veen en zand,
draagt de kalkarme klei vaak het karakter van knik, naast plaatselijk
rodoorn en andere overgangsvormen van klei naar zand en veen. Aan
gezien de kalkrijke lichte klei- en zavelafzetting in het randgebied ont
breekt, rusten al deze overgangsvormen van het zware kleidek, die minder
dan 50 cm dik zijn, meteen op veen of op zand. De Dollard-knikgronden
bezitten een zeer dunne bouwvoor met daaronder een grijze, zeer com
pacte laag (knik), die 20 à 30 cm dik is. De kniklaag heeft zeer ongun
stige eigenschappen.
De diepere ondergrond van het bodemprofiel in de oudste polders be
staat in de regel uit veen, dat meestal direct onder de kalkrijke klei aan
getroffen wordt. Gemiddeld zit het veen op een diepte van 1 à 2 m.

143

Plaatselijk ligt het ondieper met het gevolg dat de kalkrijke kleilaag dan
aanmerkelijk dunner is. De zware, kalkarme kleilaag varieert lang niet
zo sterk in dikte.
In enkele gevallen wordt onder de kalkrijke klei zand in plaats van
veen aangetroffen. Dergelijke profielen komen meestal voor in de nabij
heid van het randgebied.
Tenslotte kan onder de kalkrijke klei in plaats van veen en zand een
nog oudere klei-afzetting voorkomen. Deze oudere klei dateert van voor
de Dollardinbraak en kan derhalve niet tot de Dollardklei gerekend wor
den. Dergelijke profielen worden vooral in de westelijke boezem onder
Scheemda, Meeden en Nieuw-Scheemda en plaatselijk ook in de ooste
lijke boezem onder Bellingwolde, Nieuw-Beerta en Nieuwe Schans aan
getroffen. Ten westen van Nieuw-Scheemda zit de oude klei zeer ondiep.
De kalkrijke kleiafzetting ontbreekt er, zodat het zware, kalkarme kleidek
meteen op de oude klei rust.
In de westelijke boezem hangt de oude klei-afzetting samen met het
noordelijker gelegen knikkleilandschap met terpen. In de oostelijke boe
zem zet de oude klei-ondergrond zich in het aangrenzende Duitse gebied
voort.
De oude klei-afzettingen bezitten over het algemeen zeer ongunstige
eigenschappen. De oude klei is zeer zwaar, compact en kalkloos en in vele
gevallen worden er kattekleivlekken in aangetroffen.
In fig. 2 geven wij een schematische dwarsdoorsnede van de weste
Fig. 2.

Doorsnede van het bodemprofiel Noordbroek-Scheemda (ca 6000 m).
Cross section of the soiUprofile Noordbroek'Scheemda (appr. 6000 m).
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kalkarme zware Dollard~klei
non-calcareous heavy ..Dollard"-clay
kalkhoudende zware Dollardklei
calcareous heavy „Dollard"-clay
kalkrijke, lichteî en zwavelige Dollardklei
calcareous sandy and loamy ,,Dollard"-clay
zware oude klei (knik) met kattekleivlekken
heavy old clay with stains of acid clay
veenslib, venige klei en kleiig veen met kattekleivlekken
pea* silt,y peaty\ clay and clayish peat with stains of acid clay
peaf
diluviaal zand
diluvial sand

oost

lijke Dollardboezem. Een ongeveer gelijke opbouw vertoont het dwars
profiel door de oostelijke boezem.
3. IETS OVER DE PRODUCTIVITEIT VAN DE OUDSTE DOLLARDPOLDERS

De productiviteit van de verschillende Dollardpolders loopt vrij sterk
uiteen. Het is genoegzaam bekend, dat de vruchtbaarheid van de oudste,
tevens de kalkarmste (in de bovengrond), naar de jongste kalkrijke pol
ders regelmatig toeneemt. De vruchtbaarheid gaat vrijwel parellel met de
ouderdom en het kalkgehalte van de polder.
Van de oudste Dollardpolders is o.a. bekend, dat deze zich niet lenen
voor de verbouw van gewassen, die aan de bodem bepaalde eisen stellen.
We noemen vezelvlas en groene erwten, gewassen, die men op de betere
kleigronden, zoals de kalkrijke klei- en zavelgronden van het Hoogeland,
zonder risico kan verbouwen. Ook de verbouw van andere gewassen,
zoals aardappelen en bieten is op een zwaar en moeilijk te bewerken
grond vrij riskant. In een ongunstig najaar is het bijna niet doenlijk om
de genoemde gewassen van het land te krijgen.
We zien dus, afgezien van nog andere moeilijkheden, zoals de ongun
stige bedrijfsvormen, de enorme kalkbemestingen, die de gronden in de
oudste polders vragen, enz., dat men in het Oldambt beperkt is in zijn
gewassenkeuze. De minder goede productiviteit van een grond uit zich
dan ook niet alleen in de lagere opbrengsten van de verschillende land
bouwgewassen die men er op teelt, maar vooral in de gewassenkeuze.
Van een beperkt aantal gewassen kan men op een minder vruchtbare
grond nog wel redelijke opbrengsten verwachten; de verbouw van andere
gewassen geeft geen lonende opbrengsten meer of mislukt. Het is duide
lijk, dat bij een zo ruim mogelijk vruchtwisselingssysteem de hoogste op
brengsten verkregen worden, met dus de beste bedrijfsuitkomsten tot ge
volg. In vergelijking met het Hoogeland zijn de bedrijven in de oudste
Dollardpolders dan ook minder rendabel.
4. MOGELIJKHEDEN TOT GRONDVERBETERING IN DE OUDSTE DOLLARDPOLDERS

Grondverbetering van kleigronden door diepe grondbewerking werd
het eerst toegepast in de Haarlemmermeer. In deze droogmakerij bestaat
de bodem over een vrij groot oppervlak uit een kalkloze zure bovengrond
en een kalkhoudende tot kalkrijke ondergrond. Vrij veel percelen zijn daar
gediepploegd en in het algemeen met veel succes. Op die plaatsen, waar
men de goede, kalkrijke klei- en zavelgrond naar boven heeft gebracht,
was men voor lengte van jaren van de kalkmisère bevrijd.
De methode van de Haarlemmermeer heeft sedertdien navolging ge
vonden in andere gebieden. Ook in het Oldambt bestaat er op het ogen
blik vrij veel belangstelling voor grondverbetering door diepploegen. Uit
de opbouw van het bodemprofiel in de oudste polders blijkt, dat de aan
wezige belangstelling in het Oldambt gerechtvaardigd is.
In 2 hebben we gezien, dat in de alleroudste polders de meeste pro
fielen op ca 50 cm diepte kalkrijke lichte klei en zavel bevatten. Door
middel van een diepploeg met een minimale diepgang van 80 cm kunnen
dergelijke percelen vrij gemakkelijk bewerkt worden. Op deze manier is
het mogelijk een stugge, zware, kalkarme kleigrond om te zetten in een
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kalkrijke, zachte zavelgrond. Deze bij uitstek voor diepploegen geschikte
gronden beslaan in de westelijke boezem een oppervlakte van ruim 1500
ha en in de oostelijke boezem bijna 2000 ha.
De profielen, die op een diepte van 80 à 100 cm kalkrijke zavel be
vatten, worden eveneens in de oudste — echter niet in de alleroudste —
polders aangetroffen. Bij het op de kop zetten van dergelijke profielen
is een ploeg met een vrij grote diepgang vereist, vooral wanneer men vol
doende kalkrijke zavel naar boven wenst te ploegen. In hoeverre aan deze
eisen de thans in gebruik zijnde diepploegen met de daarvoor geschikte
trekkracht kunnen voldoen, zou hier dus nader onderzocht moeten wor
den. De profielen met het kalkrijke lichte materiaal op ca 90 cm diepte
zullen in totaal een oppervlakte beslaan van ca 3000 ha (in de weste
lijke en oostelijke boezem tezamen).
Op de overgang naar de jonge polders worden de profielen aange
troffen, die uitsluitend uit een zwaar kleidek bestaan; het kalkrijke lichte
materiaal zit dieper dan boordiepte (1,20 m). Het zijn profielen, die op
ca 40 cm diepte kalkhoudend worden, terwijl het kalkgehalte met de
diepte toeneemt. In veel gevallen bevatten deze profielen zavelige laagjes,
die over het algemeen kalkrijk zijn. Deze laagjes zijn erg dun en kunnen
reeds op een diepte van 50 cm voorkomen. Het diepploegen van deze
gronden zou men eveneens kunnen beproeven. We krijgen dan weliswaar
een niet zoveel lichtere, maar wel een kalkhoudende bovengrond. Bij het
ploegen van deze zware gronden draait het vooral om de kostprijs van
het diepploegen ten opzichte van de kosten van de kalk. Bij de gronden,
die zeer ondiep kalkhoudend worden (ca 25 cm) zou men met een ploeg,
die 50 cm diep gaat, reeds gunstige resultaten kunnen bereiken.
We zien dus, dat in de oudste polders een flinke oppervlakte aan
wezig is, die voor grondverbetering door middel van diepploegen in aan
merking kan komen. De meeste percelen zullen bij het diepploegen niet
veel moeilijkheden opleveren, aangezien de bodemverschillen een vrij
regelmatig verloop hebben. Dit is echter niet het geval met die percelen,
waar het veen plaatselijk zeer ondiep en niet overal op dezelfde diepte
zit. Het diepploegen van dergelijke percelen heeft vooral dit bezwaar, dat
men tijdens het werk de ploeg telkens zou moeten verstellen, wat aan de
kwaliteit van het ploegwerk zeker niet ten goede zal komen.
Tot slot willen wij nog wijzen op de gevaren van het naar boven ploe
gen van katteklei. In de Haarlemmermeer en ook wel in andere droog
makerijen heeft men destijds op sommige plaatsen sulfiderijke klei, die
aan de oppervlakte tot katteklei oxydeerde, naar boven geploegd met alle
nare gevolgen van dien. Ook in het Oldambt zal men bij diepploegen in
sommige gevallen de nodige voorzichtigheid in acht dienen te nemen,
vooral op die plaatsen, waar de zure oude klei vrij ondiep voorkomt. Deze
oude klei is namelijk ook in staat om bij de toetreding van lucht katteklei
te vormen. Een belangrijke oppervlakte ten westen van Nw-Scheemda
en enkele kleinere oppervlakten in de oostelijke boezem zijn om die reden
niet geschikt om gediepploegd te worden.
5. VROEGERE EN TEGENWOORDIGE PRAKTIJKERVARINGEN OVER
KALKRIJKE ONDERGROND IN DE OUDSTE DOLLARDPOLDERS

DE

Het was vroeger vrijwel onbekend, dat in de oudste polders de kalk
rijke klei- en zavelondergrond over een vrij groot oppervlak aanwezig is.
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Veelal werden aan de grijze klei-ondergrond zeer ongunstige eigenschap
pen toegeschreven. Benamingen als grijze knik zijn daar een duidelijk be
wijs van. Slechts bij enkele boeren was het bekend, dat de grijze onder
grond kalkrijk is.
Op het eind van de vorige eeuw hadden enkele boeren bij het drai
neren van hun land in de oudste Dollardpolders de ervaring opgedaan, dat
van de grijze klei-ondergrond een grondverbeterende werking uitging.
Deze boeren wierpen dan ook na het leggen van de drains de kalkrijke
klei niet terug in de draingoot, maar gingen deze over het land uitsprei
den. Volgens oudere boeren en arbeiders waren de resultaten van deze
methode zeer gunstig. Door de komst van de schuimaarde en andere kalkmeststoffen is deze wijze van grondverbetering verdwenen.
Dat de kalkrijke ondergrond in de oudste polders in een kwade reuk
stond bij sommige boeren, houdt waarschijnlijk verband met de zeer on
gunstige omstandigheden waarin deze polders toen, vooral met betrek
king tot de ontwatering, verkeerden. De slechte ontwatering bracht met
zich mee, dat de ondergrond in een min of meer water verzadigde toe
stand verkeerde. Onder dergelijke omstandigheden was de kalkrijke
lichte klei en zavel erg slempig. De grijze ondergrond kon het overtollige
water niet tijdig opnemen, laat staan afvoeren. Waarschijnlijk is de slempige toestand van de kalkrijke lichte klei de oorzaak geweest, dat enkele
boeren deze klei met knik hebben betiteld.
Na de betere ontwatering, tengevolge van de verhoogde afvoercapaciteit van de sloten en door betere drainage, werden de omstandigheden
voor de kalkrijke ondergrond gunstiger. Door uitdrogen van het bodem
profiel verdween de slempigheid van de kalkrijke zavel en de structuur
van deze ondergrond werd geleidelijk beter. In goed gedraineerd land
vinden we in de kalkrijke zavelondergrond dan ook voldoende scheuren,
wat vooral van belang is voor een snelle afvoer van overtollig water. De
ondergrond van niet gedraineerd land bezit daarentegen minder gunstige
eigenschappen. Bij het maken van profielboringen in ongedraineerd land
blijkt steeds, dat de kalkrijke zavelondergrond slempiger en lang niet zo
gemakkelijk met de boor naar boven te halen is dan de ondergrond van
goed gedraineerd, droog land.
Dat de kalkrijke lichte klei en zavel in uitgedroogde toestand zeer gun
stige eigenschappen bezit, hebben we dit jaar kunnen waarnemen op de
door de Landbouwvoorlichtingsdienst te Veendam aangelegde proefveldjes onder Blijham en Scheemda. De naar boven gebrachte kalkrijke zavel
bleek een zeer mooie losse structuur te bezitten en was onder alle om
standigheden beter te behandelen dan de kalkarme zware klei.
Ook de afgetichelde gronden, die in de oostelijke boezem langs de
Pekeler Aa en in de westelijke boezem langs het Winschoterdiep en het
Termunter-Zijldiep liggen, vormen in sommige gevallen een duidelijk be
wijs, dat ze betere structuur eigenschappen hebben en beter te behandelen
zijn dan de gronden met een zwaar kalkarm kleidek. Afgetichelde gron
den zijn gronden, waarvan het bovenste kalkarme zware kleidek afge
graven is ten behoeve van de steenfabricage en ze bestaan dus uit kalk
rijke, lichte klei- en zavelprofielen. Deze gronden zijn dikwijls in het
voorjaar, niettegenstaande ze 's winters weieens onder water staan van
wege hun lage ligging, vroeger te bewerken en in te zaaien dan de hoger
liggende gronden, waarvan het zware kleidek niet verdwenen is. Boven

147

dien staan de afgetichelde gronden, wanneer ze echter niet te laag ge
legen zijn, als zeer productief bekend. Ook kan een ruimere vruchtwisse
ling op die gronden toegepast worden.
Uit een en ander blijkt, dat de kalkrijke zavel van een betere hoedanig
heid is dan de zware kalkarme klei. De angst, die bij enkele boeren nog
aanwezig is voor minder gunstige eigenschappen van de kalkrijke zavel,
lijkt ons dus niet gemotiveerd.
6. SLOTOPMERKINGEN

Uit het bovenstaande blijkt, dat een vrij grote oppervlakte van de
oudste Dollardpolders door diepploegen verbeterd kan worden. In de
meeste gevallen kan een kalkarme zware kleigrond veranderd worden in
een kalkrijke lichte kleigrond. Deze lichte kleigrond vertoont veel over
eenkomst met de kalkrijke lichte klei en zavel van het Hoogeland.
De voordelen, die een kalkrijke lichte kleigrond biedt boven een kalk
arme zware kleigrond, zijn vooral gelegen in de gemakkelijke bewerking,
de vroegere bewerking en inzaaiing van het land in het voorjaar, het achter
wege blijven van de bekalking, het kunnen toepassen van een ruimere
vruchtwisseling, enz.
Over de wijze van diepploegen, met het al of niet boven houden van
de oude bouwvoor met zijn plaïitenvoedende stoffen en organisch leven,
bestaai in de practijk geen eenstemmigheid. Door middel van proefvelden
zou men een meer gefundeerd inzicht kunnen krijgen over de vraag, of het
diep onderploegen van de bouwvoor een groot verlies zou betekenen.
Ook over de vraag of in de toekomst de zware klei onder in het profiel
een ongunstige invloed zou uitoefenen op de waterhuishouding, is men het
in de practijk niet eens. Reeds in 1951 werden onder Blijham, Bellingwolde
en Scheemda enkele percelen gediepploegd en het aldaar geleverde ploegwerk heeft aangetoond, dat nog voldoende kalkrijk materiaal in de onder
grond achterblijft. Bovendien wordt tijdens het ploegen de zware klei
voldoende gebroken en vermengd met het lichtere kalkrijke materiaal.
Over bankvorming van de diep ondergeploegde zware klei hoeft men zich
dus niet bezorgd te maken.
Men moet bij diepploegen bedacht zijn op het naar boven ploegen van
ongunstige lagen. Voor de oudste Dollardpolders is bij het diepploegen
van belang, dat men weet, op welke diepte de kalkrijke lichte klei en
zavel begint, hoe de horizontale verspreiding en wat de minimale dikte
is van deze kalkrijke laag en of naast de kalkrijke klei ook nog ongun
stige lagen, zoals katteklei en ondiepe veenlagen, in de ondergrond voor
komen. Om teleurstelling bij diepploegen te voorkomen is het noodzake
lijk, dat de te ploegen percelen vooraf nauwkeurig worden gekarteerd.
Summary
A rather vast area of the oldest Dollard-polders consists of soils with
a profile constituted of a heavy cap of clay, low in lime, overlying chalky
light clay and silt. These heavy difficult working soils are not suited to
certain crops like flax, field peas (small blues) and row crops. The
limited choice of crops in rotations implies a reduced reïiumerability of
farming.
Results attained in the Haarlemmermeer have aroused the interest of
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farmers in the Oldambt in land improvement by deep-ploughing. By this
operation it is possible to turn a heavy tenacious clay-soil, poor in lime,
into a calcareous free working loam. The advantages inherent to a chalky
light clay soil as compared with the properties of an almost chalkless
heavy clay soil are represented by features like free working, accessibi
lity of the land for field operations and seeding early in spring, redundancy
of liming, the fë8S§£bility of widening the rotation of crops, etc.
Like in the Haarlemmermeer and in other reclaimed lake-floors heed
must be taken of bringing poor quality layers of soil to the surface in
deep-ploughing. Such layers may consist of acid clay oxidizing at the
surface into „katteklei". The acid clay layers, often present at a shallow
depth of the surface, belong in the oldest polders to deposits already
sedimentated before the encroachment of the sea, resulting in the forma
tion of the Dollard. It will be imperative therefore to conduct exact soil
surveys of the fields intended for improvement, in order to obviate that
in deep-ploughing the ,,katteklei"layers are turned to the top.
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9.

LANDSCHAPSVORMING EN CULTUURVORMEN IN
PLEISTOCEEN NOORD-NEDERLAND IN VERBAND
MET DE WATERHUISHOUDING

Landscape formation and the depth of man-made soils in the pleistocene in the North of
the Netherlands in connection with the natural drainage conditions

door/by Dr Ir J. S. Veenenbos
De landschapsvorming van het pleistocene gebied van Noord-Nederland,
in hoofdzaak omvattende de provincie Drente en de zandgronden van Fries
land, is reeds eerder aan nadere beschouwingen onderworpen geweest (van
Veen, 1925; de Waard, 1947; de Waard en van Loon, 1948; Brouwer,
1950). Deze beschouwingen slaan in hoofdzaak op de glacigene landschaps
vormingen uit het Riss-glaciaal.
Weinig aandacht werd gevestigd op de glaciale en jongere landschaps
vormingen, waarbij het verschil in waterhuishouding tussen beide genoemde
gebieden een zo belangrijke rol speelde. Hierbij wordt gedacht aan het
ontstaan van waterlopen, oppervlakte-reliëf en cultuurgronden, o.a. de essen.

149

Het Drentse landschap wordt door de Waard (1947) beschreven als
een vlak glooiend, bulterig keileem-landschap. In het algemeen echter en
zeker in tegenstelling tot het landschap van de Friese Wouden x) heeft het
Drentse landschap een vlak voorkomen met een vrij hoge (+ 15—20 m -\N.A.P.) plateau-vormige ligging. De Friese Wouden daarentegen kenmer
ken zich door een opeenvolging van evenwijdig aan elkaar gelegen ruggen
en brede, zwak glooiende dalen, welke een westzuidwest-oostnoordoostelijk
verloop vertonen, terwijl het gehele gebied in westelijke en zuidwestelijke
richting afhelt. De modellering van dit gebied heeft een glacigeen karakter
gehad. Zowel onder de ruggen als in de glooiingen van de dalen bevindt
zich een keileem-ondergrond. In de kern der dalen ontbreekt deze onder
grond doorgaans ten gevolge van eroderende werking van het smeltwater.
Hier worden nog gespaarde keileemschollen aangetroffen en ruggen, welke
bestaan uit grof keizand met hier en daar keileembrokken en talrijke stenen
erin.
DOBBEN OF SÖLLE

De hogere zandgronden tussen de rivierdalen, of zij nu al dan niet vrij
gekomen zijn door afgraving van hoogveen, vertonen inderdaad wat betreft
de hoogteligging van het keileemoppervlak soms een bulterig karakter, het
geen inhoudt, dat de keileem soms over enige duizenden m2's iets hoger ligt
dan het gemiddelde niveau. Wat evenwel veel typerender voor dit landschap
is, zijn de in artikelen van de Waard in één adem genoemde „dobben"
of „Sölle". Dezei plaatselijke, ronde of soms iets langwerpige, min of meer
diepe depressies, waarin veengroei of alleen maar gliedevorming heeft plaats
gehad, vallen ieder direct in het oog. De Waard (1947) beschrijft het ont
staan hiervan als gevolg van het „dood-ijs" verschijnsel, waarbij een brok
ijs bij het afsmelten van de landijskap achterbleef, overdekt door zand en
modder. Bij het veel latere wegsmelten zouden plaatselijke verzakkingen
zijn ontstaan.
Er dienen evenwel drie typen van dobben onderscheiden te worden:
1. zeer diepe dobben;
2. ondiepe dobben, waarbij aan de terrein-depressie geen depressie van de
keileemondergrond gepaard gaat;
3. ondiepe dobben, waaronder een diepere ligging van het keileemoppervlak
valt te constateren.
Van het eerste type is zeer goed aan te nemen, dat het ontstaan is door
brokken dood-ijs. Opmerkelijk is, dat deze dobben zich vaak kenmerken door
een geheel of gedeeltelijk gesloten keileem-ringwal er omheen. De indruk
wordt gewekt, dat bij het ontdooien van de nog vochtrijke grondmoreneondergrond, het gewicht van het grote brok ijs de papperig wordende onder
grond zijdelings weggedrukt en omhooggeperst heeft.
Zelden is dit verschijnsel aan de oppervlakte-topografie waarneembaar. Bij
het verrichten van boringen blijkt, óf de afdekkende zandlaag dunner te wor
den, óf het keileem zelfs tot; in het maaiveld te reiken (fig. 1). In de dobbe
worden doorgaans dikke veenafzettingen, soms opi grotere diepte onderbro
ken door zandlagen, aangetroffen.
-1) Onder de Friese Wouden wordt in het navolgende het zandlandschap ten zuiden van
Ureterp verstaan, dat deel uitmaakt van „de Zeven Wouden".
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Fig. 1 Doorsnede door een „dobbe", gevormd volgens de dood-ijs theorie. De pijlen
geven aan, hoe door de druk van het ijs, de kleileem tot een ringwal is omhooggeperst.
Cross-section through a „Sol" formed according to the dead-ice theory. The arrows
indicate how by the pressure of the ice the boulderclay is pressed upward.
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Het tweede type dobben is klaarblijkelijk ontstaan door winderosie. In het
algemeen worden zij aangetroffen in hogere en droge heidegronden. In vele
gevallen kan het uitgeblazen zand rondom deze dobben als een zandige
ringwal worden teruggevonden. Door de aeolische verplaatsing draagt dit
zand dan soms een iets grover karakter dan het onderliggende materiaal.
In de dobbe bevindt het keileem zich ondiep onder het maaiveld.
Het derde type dobben mag waarschijnlijk worden gezien als een pendant
van het eerste type, doch door omstandigheden nagenoeg geheel gevuld met
zandig materiaal.
AEOLISCHE RELIËFVORMING

In het voorgaande werd zonder nadere toelichting voorbij gegaan aan het
feit, dat in practisch alle gevallen het keileem-oppervlak afgedekt is door
een zandpakket. Op de ene plaats is deze afdekking niet dikker dan 30 cm,
op de andere plaats dikker1 dan 2! m. Waar komt dit zand vandaan en hoe
is het reliëf en het verschil in samenstelling ervan te verklaren? Immers het
kan uiteenlopen van matig grof tot lemig fijnzandig.
In de dikkere afzettingen (dikker dan + 1 m), waar geen sprake is van
een stuifzandachtig karakter, komt de granulaire samenstelling overeen met
die van dekzand (Vink, 1949); ini de dunnere afzettingen blijkt het grovere
deeltjes of zeer fijn grind te bevatten, terwijl in geploegd land veel vuursteenbrokken en enkele zwerfstenen opvallen. Er wordt hier gesproken van kei
zand. Profielonderzoek heeft uitgewezen, dat deze stenen bij voorkeur aan
het oppervlak van het oorspronkelijke proviel hebben gelegen. Dit wijst op
een accumulatie door winderosie.
Het keizand moet in hoofdzaak als een verweringsresidu van het keileem
worden beschouwd. Het wordt nimmer in afzettingen dikker dan 1 m aange
troffen. Na verwering van het keileem vindt uitspoeling van de fijnere delen
met het, periodiek op de ondoorlatende keileemondergrond stagnerende,
hemelwater vrij gemakkelijk plaats. Opmerkelijk in dit verband is, dat in z.g.
juveniele keileemverweringsgronden, waar het nog compacte keileem zich
ondiep beneden het maaiveld bevindt, het afdekkende keizand nog min of
meer lemig is en wel het minst in de onderste profiellagen, waar accumulatie
en transport van stagnerend regenwater het meest frequent optreedt.
Het dekzand komt doorgaans in betrekkelijk smalle ruggen, soms in com
plexen, temidden van de uitgestrekte keizandgebieden voor. De herkomst
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van dit zand is niet geheel duidelijk. Vink (1949) neemt aan, dat het dekzand afkomstig is uit het tijdens hetWürm-glaciaal droogliggende Noordzee
gebied. Het zeer plaatselijk voorkomen voert evenwel de veronderstelling
naar voren, dat het hier peri-glaciaal verplaatst keizand betreft. Tijdens het
Würm-glaciaal vond met verstuivende sneeuwmassa's (Edelman en Crommelin, 1939) een uitstuiven van de fijnere zandfractie en de stoffractie plaats,
met daaropvolgende sedimentatie in sneeuwruggen. Dit zand rust bijna direct
op de keileemondergrond. Slechts 20—30 cm keizand komt tussen beide for
maties voor, terwijl naast de dekzandruggen het keizand tot ongeveer 100 cm
dik kan zijn. Opmerkelijk is, dat in deze afzettingen nagenoeg nooit — slechts
een enkele keer zeen zwakjes — de door van der Hammen (1951) geken
schetste, lemig fijnzandige gelaagdheid der onder arctische omstandigheden
gesedimenteerde, z.g. pleni-glaciale, oude dekzandafzettingen werd waarge
nomen. Derhalve kan dit dekzand worden getypeerd als laat-glaciaal jong
dekzand uit de oudere Dryas-tijd.
Slechts plaatselijk en dan bij voorkeur langs de bovenranden der zwak
glooiende rivierdalen en in grotere komvormige depressies van het keileemlandschap worden deze gelaagde oude dekzanden, rustend op een dunne
keizand-ondergrond, aangetroffen.
Na deze eerste modellering van! het landschap onder arctische omstandig
heden vond een tweede modellering onder sub-arctische omstandigheden
plaats. De verplaatsing van zand met sneeuw schijnt hierbij een minder domi
nerende rol te hebben gespeeld. Volgens oudere zienswijzen duiden deze
afzettingen op zandverstuivingen in het begin van het Praeboreaal. Van der
Hammen (1951) ziet deze afzettingen nog als laat-glaciaal en wel uit de
jonge Dryas-tijd. Zij komen niet duidelijk als ruggen in het terrein voor en
zijn bijna steeds door een gebleekte horizont, de z.g. Usselo-laag (Hijszeler,
1949; van der Hammen, 1951), van oudere dekzandafzettingen gescheiden.
Zij dragen steeds een grover karakter dan het jonge dekzand uit de1 laatglaciale oudere Dryas-tijd en het gelaagde oude dekzand uit de pleni-glaciale
oudste Dryas-tijd. Soms zijn zij duidelijk stuifzandachtig. Merkwaardig is,
dat deze afzettingen bij voorkeur worden aangetroffen, waar ook het oudste
dekzand in de ondergrond aanwezig is. Onder dit jongste dekzand wordt ook
weieens veen aangetroffen in plaats van de Usselo-laag. Dit veen werd door
Florschütz, zij het met enig voorbehoud, gezien als te dateren uit de Aller^dperiode, de warmere periode tussen de jonge en de oudere Dryas-tijd.
Waarschijnlijk zijn de onder 2 bedoelde dobben uit het voorgaande in
hoofdzaak ontstaan tijdens deze jonge Dryas-tijd. Plaatselijk werd onder
het uitgestoven zand ook de Usselo-laag gevonden.
FLUVIATIELE RELIËFVORMING

Fluviatiele, erosieve reliëfvorming komt in het landschap van de Friese
Wouden weinig voor. De brede, zwak glooiende rivierdalen moeten wel als
glaciale vormingen worden gezien. Via deze op betrekkelijk regelmatige
afstanden, evenwijdig aan elkaar gelegen dalen vindt een goede ontwatering
van de tussengelegen hogere terreinen plaats. Bovendien helt het hele land
schap nog af in westelijke richting, zodat het periodiek op de keileem-ondergrond stagnerende regenwater redelijk over het ondoorlatende keileem uit
kan zakken. Het volgt daarbij in eerste instantie nauwelijks in het veld
zichtbare waterbanen, waaruit zich evenwel geleidelijk enkele meters brede,
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ondiepe waterloopjes losmaken. De waterloopjes voegen zich tezamen tot
grotere eenheden, welke tenslotte uitkomen in de grotere dalen.
In Drente is het beeld totaal anders. Het landschap is daar getypeerd
door een groot aantal vrij smalle en duidelijk in het terrein ingesneden kron
kelende beekdalen (de made-gronden). Zij zijn ontstaan door een krachtige
eroderende werking van het op het keileem stagnerende regenwater. De
slechter? afwateringsmogelijkheid van het vlak liggende Drentse plateau is
oorzaak geweest, dat zich in natte perioden zoveel water ophoopte, dat
oppervlakkige afvloeiing en daarmee gepaard gaande uitschuring van smalle
kronkelende dalen mogelijk werd. Het zand in deze maden vertoont, in
tegenstelling met dat van de waterloopjes in de Friese Wouden, een duide
lijke fluviatiele sortering.
OUDERE CULTUURGRONDEN

In de Friese Wouden dus is van oudsher de ontwatering beter geweest.
Dit komt o.a. tot uiting in het feit, dat de voor de Drentse gronden zo typi
sche gleyverschijnselen in de bodemprofielen, ontstaan door afwisselende
oxydatie en reductie door grondwaterfluctuaties, in Friesland nagenoeg
geheel ontbreken. Ook in Friesland komen weliswaar in natte perioden
zeer hoge grondwaterstanden voor en komen of kwamen talrijke gronden
dras of geheel onder water te staan, doch dit verschijnsel duurt slechts korte
tijd, vooral in de hogere gronden. Zeer spoedig is daar alle grondwater
boven het keileem weer verdwenen.
Mogelijk kan in dit verschil in waterhuishouding tevens het verschil in
type der oude cultuurgronden worden verklaard. Waar in Drente de soms
tot 1 m opgehoogde plaggengronden zeer algemeen voorkomen, kennen de
Friese Wouden deze hooggelegen „essen" slechts sporadisch. Daar treft
men vrij grote oppervlakten z.g. „oude ontginningsgronden" aan, steeds
langs de wegen en in de nabijheid der dorpen gelegen. Deze gronden ken
merken zich door een ongeveer 35 cm dik dek van zandig, doorgaans' goed
humeus mest-plaggen materiaal op het oorspronkelijk ongestoorde profiel.
Veelbetekenend is, dat dergelijke gronden nagenoeg nooit op hoge, droge of
zeer natte gronden voorkomen. Zij beperken zich tot die gronden» welke, naar
uit hun profielopbouw geconcludeerd kan worden, net geen of slechts een
zeer kortstondige en dan nog matige wateroverlast konden vertonen. Het
lijkt alleszins aannemelijk te veronderstellen, dat de ophoging van het profiel
ten doel had deze geringe overlast juist te boven te komen. Op oude kaarten
(o.a. Schotanus, 1718) staan deze gronden als bouwlanden opgetekend.
Slechts daar worden in Friesland essen aangetroffen, waar de afwate
ringsmogelijkheden minder gunstig waren. Oosterwolde b.v. ligt midden
tussen twee bovenstroomse vertakkingen van de Tjonger, juist westelijk
van het grote veengebied van Fochtelo. Ook in de omgeving van Tronde
en aan de oostelijke oever van het Bergumermeer worden enige essen aan
getroffen. Veelzeggend in het geval van Tronde is het feit, dat in de omge
ving, in hogere gronden, de in Drente zo algemene gleyverschijnselenwerden
geconstateerd. Een en ander is aanleiding een verband te veronderstellen
tussen het ophogen van cultuurgronden en de wateroverlast, zij het dan
een periodieke wateroverlast.
Gezien in dit licht, wordt wellicht het zwaartepunt bij de beschouwingen
over het ontstaan van esgronden enigszins verschoven. Er wordt veronder
steld, dat hieraan in hoofdzaak het verrijken van de schrale zandgronden
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met humeuze stoffen en mest ten grondslag lag (Edelman, 1949). Ware deze
overweging inderdaad de enige drijfveer van de vroegere bewoners, het is
welhaast onbegrijpelijk voor „practically minded immigrant farmers" zoals
Wooldridge (1936) zegt, dat zij hun cultuurgronden kozen op stuifzanden,
de schraalste aller zandgronden, een verschijnsel dat wel degelijk hier en
daar is geconstateerd. Deze „practically minded immigrant farmers" zagen
minder heil in een bewoning van de droge, hoge heidevelden waar juist wel
de z.g. „celtic fields" worden aangetroffen. Zij vestigden zich op vochtiger
gronden (van Giffen, 1947), maar prefereerden daarbij, indien aanwezig,
toch de droogste plekken voor hun bouwlanden.
Door het verschil in waterhuishouding tussen de zandgronden van de
Friese Wouden en van Drente zijn dus totaal andere landschapsbeelden en
een geheel ander beeld der bewoningsactiviteit ontstaan. Moeilijk valt te con
stateren of de oudere cultuurgronden en dus de bewoning van de Friese
Wouden aanzienlijk jonger zijn dan de esgronden en de bewoning van
Drente. Dit zou zeker mogelijk geacht kunnen worden, gezien de uitge
strekte veengebieden, welke in dit gebied bestonden en een zekere isolerende
invloed uitoefenden.
De Friese Wouden moeten, speciaal in noord-zuid richting of omgekeerd
wel zeer moeilijk bereisbaar zijn geweest. Immers behalve door de uitge
strekte veengebieden zag men zich de weg versperd door de brede, zwak
glooiende rivierdalen, welke alle evenwijdig aan elkaar het terrein door
sneden. Deze nu vrijwel kale vlakten, in welker kern op het moerasveen zelfs
de elzenbegroeiing langs de sloten veelal ontbreekt, waren oorspronkelijk
met een dichte woudbegroeiing bedekt. Als gevolg van de permanent natte
omstandigheden, welke uit het moderne profielonderzoek blijken, hebben
zich daar oorspronkelijk uitgestrekte moerasbossen ontwikkeld. Dit moeras
bos, bestaande uit al zijn verschillende componenten groeiend op veen, zeer
natte zandgronden en aangrenzende minder natte zandgronden, flankeerde
de door moerasveengroei verlandende rivierbeddingen aan beide zijden. In
tegenstelling tot de ijlere begroeiing der tussengelegen hogere gronden, de
heidevelden en de betrekkelijk kale hoogveengebieden moeten deze dichte
woudstroken wel zeer typerend zijn geweest.
Ik wil hier dan ook een lans breken voor dej gedachte, dat de naam „de
Zeven Wouden", geïnspireerd is door deze woudstroken. Er bestonden ten
zuiden van Ureterp nl. juist een zevental van dergelijke stroken, te weten:
langs de riviertjes de Boorne, de Tjonger, de Linde, de Steenwijker Aa, de
Oude Smilder Vaart of Beiier Stroom, de Ruiner Aa en de Koekanger Aa
of Oude Diep. Deze hypothese houdt in, dat het eigenlijke gebied der
Zeven Wouden zich oorspronkelijk ook over een deel van Drente uitstrekte.
Bij de latere vorming van staatkundige eenheden, waarop deze naam van
toepassing gebracht werd, kan het begrip „de Zeven Wouden" voor bepaal
de gedeelten in onbruik zijn geraakt en geheel verloren zijn gegaan, terwijl
andere aangrenzende gebieden erbinnen werden begrepen.
Summary
Morphologically the sand-covered boulderclay area of the northern pleis
tocene section in the Netherlands shows some striking features. Numerous
are the „Solle", more or less round local depressions. They are formed
either according to the so-called dead-ice-lump theory, either by wind-
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erosion during the late Dryas-epoch. When formed as a result of a lump of
dead ice, left behind after the melting of the ice sheet in Riss-glacial periods,
the underlying boulderclay is pressed upward and a boulderclay ring is
formed (fig. 1).
The virtually flat landscape shows several dissimilar small, low ridges.
Some are probably formed as young coversand during the earlier Dryasepoch, other originate mainly from the late Dryas-era. The so-called Usselolayer divide both young coversand formations. Old coversand occurs only
occasionnally. The sand of the late Dryas sediments is of a more prominent
aeolian character and therefor® proves to be coarser in mechanical analysis.
Peat-formations between both coversands date probably back to the Alleradera.
Typical for the sloping western part of this area in Friesland, are several
broad valley-sides. Drainage conditions here are better than in the higher
plateau-like Drente area. Periodically severe accumulation of rainwater on
top of the impermeable boulderclay-subsoil caused the formation of small,
straggling, rather deeply eroded valleys.
The waterlogged conditions probably necessitated artificial heightening of
arable land by man. In contrast to Drente, where the old arable areas form
a striking feature in the landscape, the brought-up layer of black soil in
Friesland is only about one foot deep on account of less severe waterlogging.
The Frisian section of this sand-covered boulderclay area is called the
„Zeven Wouden". Probably this name finds its origin in the presence of
seven parallel running rivers from Ureterp in the north of Friesland to
Hoogeveen in the south of Drente. The country on both sides of each river
was originally covered by a dense brook-vegetation (Alnetum) grading into
the higher Querceto-Betuletum. The higher grounds between these parallel
broad valley-sides, locally covered by vast high oligotrophy peat, originally
carried a less dense forest vegetation or none at all.
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10. GRONDWATERBEHEERSING IN DE FRIESE WOUDEN
Water conservation in the Frisian „Wouden"

door/by Dr Ir J. S. Veenenbos
Overgenomen uit Friesch Landbouwblad 48,41, 1951

De waterhuishouding van de landbouwgronden is in Nederland reeds van
oudsher een probleem van de eerste orde geweest. In tegenstelling met het
merendeel van de cultuurgronden elders op de wereld, is in de „lage landen"
de ontwatering wel steeds de voorwaarde geweest voor het scheppen van
redelijk cultuurland. Deze questie werd urgenter, naarmate de toenemende
bevolkingsdruk enerzijds en de grotere technische mogelijkheden anderzijds
een verhoging van de productiviteit noodzakelijk en mogelijk maakten.
Ofschoon Nederland in de ogen van buitenlandse deskundigen over wei
nig werkelijk goede landbouwgronden beschikt, ligt het productieniveau van
onze gronden vaak aanmerkelijk hoger dan in het buitenland. Dit wordt
mede veroorzaakt door de wijze, waarop in Nederland gestreefd wordt naar
een zo gunstig mogelijke waterhuishouding.
Er is een tijd geweest, dat deze voortdurende zorg leidde tot de mening,
dat een grondige ontwatering ook de meest gunstige was. Kostbare water
staatkundige voorzieningen waren nodig om de enorme water hoeveelheden,
die speciaal in de winter via de ontwateringssystemen loskwamen, te ver
werken. Onverdeeld gunstig kan deze ontwateringspolitiek, welke haar oor
sprong voornamelijk in de zeeklei- en rivierkleigebieden van westelijk Neder
land vond, niet worden genoemd. Wat voor de ene grond geldt, gaat niet
altijd op voor de andere. Talrijk zijn dan ook de voorbeelden, in het bijzonder
in onze zandgronden, dat veel te sterk werd ontwaterd en dat men zich
niet voldoende realiseerde, dat bij wateronttrekking van lage terreinen, zon
der speciale voorzieningen, schade kan worden berokkend aan aangrenzende
hogere terreinen.
Er zijn voorbeelden te over, dat hoge en lage terreinen gezamenlijk binnen
hetzelfde ontwateringssysteem werden gebracht en dat ontwateringssloten
van lagere terreinen, ten gevolge van de streng mathematische begrippen van
de planologie in de achter ons liggende decennia, als diepe insnijdingen
dwars door hogere gronden werden gevoerd. De oorzaak hiervan moet ge
zocht worden in een onvoldoend inzicht in de bodemgesteldheid. Met de
betekenis van de verschillende kenmerken van het bodemprofiel ten aanzien
van de landbouwkundige waarde van de grond en zijn eisen aan de water
voorziening werd te weinig rekening gehouden. In tegenstelling tot de meeste
hogere alluviale rivier- en zeekleiafzettingen zijn de hogere zandgronden het
sterkst droogtegevoelig; zij zijn minder bestand tegen lage grondwaterstan
den dan de lagere zandgronden; zij bezitten een geringer vermogen tot capil
laire opstijging of capillaire binding van het bodemvocht dan de kleigronden.
Ook op ander dan landbouwkundig gebied zijn de nadelige gevolgen van
deze ontwateringspolitiek aanwijsbaar. Zo constateren de instanties voor de
Drinkwatervoorziening een toenemende en steeds verder landinwaarts bin
nendringende verzilting van het diepe grondwater. Het drinkwater wordt
gewonnen uit zeer diepe grondlagen. Grote hoeveelheden water worden hier
aan onttrokken. De aanvulling daarvan kan in de meeste gevallen niet anders
geschieden dan door het hemelwater. Ten gevolge van de nagenoeg ondoor-
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latende keileemondergrond van de zandgronden van Noord-Nederland ge
schiedt de afvoer van dit water niet alleen snel, maar ook vrijwel volledig.
Hierdoor wordt het evenwicht tussen wateronttrekking en aanvulling van
bovenaf verbroken. Bij een afnemende aanvoer put de drinkwaterwinning de
zoetwaterzak, welke als het ware drijft op het diepere zoute grondwater,
steeds verder uit.
De ontwateringssystemen van de zandgronden van de Friese Wouden en
van Drente stellen ook hoge eisen aan de voorzieningen, welke de Provin
ciale Waterstaat moet treffen voor de afvoer naar zee. Te hoge eisen kan
men wel zeggen. Wie kent niet de moeilijkheden bij de waterberging, waarbij
grote gedeelten van het Lage Midden in Friesland en ook de omgeving van
Meppel in de winter en het vroege voorjaar lange tijd dras of zelfs geheel
onder water staan?
Berging van dit water ter plaatse, waterconservering dus waar dit maar
enigszins mogelijk is, kan een oplossing geven voor talrijke moeilijkheden.
Het water uit de zandgronden zal geleidelijker vrijkomen en er zal minder
water afkomen. De landbouw zou bij een dergelijk systeem ten zeerste ge
baat zijn. De zandgronden, en wel in het bijzonder de bodemkundig hogere
zandgronden, zouden langer over water kunnen beschikken. Door de afvoer
van het zich boven de keileemondergrond van deze gronden periodiek opho
pende water te beletten, kunnen daar in het voorjaar en ook in de zomer
zekere grondwaterreserves opebouwd worden, waar deze gronden onder de
huidige omstandigheden vrij spoedig tot op de keileem droog zijn. De lagere
gronden zullen daardoor minder wateroverlast ondervinden. 'In deze gron
den, welke nu tot laat in het voorjaar nat en1 koud zijn, is dan een betere
waterbeheersing mogelijk.
Ook voor het Lage Midden van Friesland kan dan misschien de tijd aan
breken, dat dit uitgestrekte gebied de vruchtbare veenweide wordt, waar
voor het zich blijkens de bodemgesteldheid leent. Een betere ontwikkeling
en ontsluiting van deze streek zou dan binnen het bereik der mogelijkheden
kunnen komen.
De verwezenlijking van deze gedachte kan moeilijk op korte termijn tot
stand worden gebracht. Immers daarvoor dient men allereerst de hydrologie
van het gehele gebied volkomen te beheersen, terwijl een gedegen terrein
kennis en kennis van de waterhuishouding der verschillende gronden nood
zakelijk is. Een en ander vereist een volledige bodemkartering van het gehele
gebied en daarop afgestemde hoogte-metingen.
Het hoofdprincipe bij de uitvoering van een dergelijk waterconserverings
programma zou moeten zijn, de verschillende complexen van bodemkundig
even hoge gronden als waterstaatkundige eenheden te beschouwen, waarbij
in natte perioden in elke grond à priori de voor de verschillende cultuur
doeleinden hoogst toelaatbare waterstanden dienen te worden gehandhaafd.
Dit is te bereiken door de verschillende waterstaatkundige eenheden af te
grenzen door het plaatsen van overloopstuwtjes. Veelzeggend in dit verband
is het feit, dat in de Friese Wouden over het algemeen de sloten ten zeerste
verwaarloosd zijn. Hiermee grijpen de boeren intuïtief terug naar de oor
spronkelijke toestand. De kunstmatige waterafvoer wordt hiermee zoveel
mogelijk tegengewerkt. In de lagere terreinen veroorzaakt de verwaarlozing
vaak wateroverlast.
Het grondbeginsel van de waterbeheersing berust op twee gedachten.
Ten eerste het zoveel mogelijk vasthouden van water en ten tweede het
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scheppen van mogelijkheden om een eventueel teveel aan water 20 spoedig
mogelijk af te voeren. Dit is uitvoerbaar door de overloopstuwtjes van schui
ven te voorzien. Ongewenst hoge grondwaterstanden over langere perioden,
zoals gedurende het winterhalfjaar, kunnen hierdoor worden voorkomen.
Daarnaast zal men in staat zijn tegen het voorjaar door het sluiten van de
schuiven een zo groot mogelijke grondwaterreserve te vormen. Het systeem
van overloopstuwen zal vooral gedurende het zomerhalfjaar van groot nut
blijken te zijn, omdat het water van regenbuien, dat nu snel wordt afgevoerd
om de lagere terreinen niet te schaden, dan kan worden vastgehouden. Een
en ander maakt de vorming van waterschappen zeker noodzakelijk.
Een goed en doelbewust aangelegd ontwateringssysteem is dus tevens
nodig. In principe dient de ontwatering te geschieden langs natuurlijke
waterbanen. Deze moeten eerst door bodemkartering opgespoord en op
kaarten aangegeven worden. Het successievelijk uit de topografisch hogere
gebieden afstromende grondwater kan weer dienen om de grondwaterreserve
in de drogere gronden van topografisch lagere gebieden aan te vullen, iets
wat in het in westelijke richting afhellende landschap van de Friese Wouden
zeker mogelijk geacht moet worden.
Een en ander zal ongetwijfeld de aanleg van nieuwe kunstwerken met
zich brengen en wiji zullen de laatsten zijn, die beweren dat dit gehele pro
bleem eenvoudig zal zijn op te lossen. Echter nu reeds, bij het ontginnen van
nog woeste gronden, kan men beginnen te streven naar een waterbeheersing
in deze zin. Naast ontwateringsvoorzienigen zal men de mogelijkheden moe
ten scheppen voor het plaatselijk vasthouden vani water en zelfs voor infil
tratie. Het gehele plan der ontginningen — de toekomstige bestemming van
de gronden en het daaraan aangepaste egalisatieschema — kan reeds vóór
de uitvoering van de werkzaamheden opgezet worden in de geest van water
beheersing. Een belangrijk principe is o.a., dat bij het graven van afwateringssloten, behalve in zeer ondiepe gronden, niet dieper wordt gegaan dan
het keileemoppervlak teneinde ontwatering van onze zandgronden beneden
deze „vloer" te voorkomen; een principe, waarvan thans nog veelvuldig
wordt afgeweken. Van groot belang is voorts, dat gestreefd dient te worden
naar een voor de landbouw optimaal infiltratiepeil op die plaatsen, waar
deze questie ter sprake komt. Kan dit peil door exceptionele omstandigheden
dan eens niet over het gehele zomerseizoen gehandhaafd worden, dan is
dat nog niet zo erg, want vergeleken met de huidige toestand is dan toch
al veel gewonnen.
Summary
The productiveness of sandy soils overlying boulderclay is to a high
extent decided by the rainwater that can be stored above the impervious
boulderclay subsoil.
For that reason, water conservation and infiltration during summer needs
more attention than drainage. More rainwater can be reserved during longer
periods in the higher and the water-table in lower areas can be kept better
under control, if the systems of water discharge of both areas are kept
asunder. Such conditions can be created by constructing small weirs in the
ditches.
By doing so, areas of varying elevation become separate catchment units.
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The water-discharge of each of these areas should be confined to the lowest
feasible minimum.
In order to avoid waterlogging during winter the weirs can be provided
with sliding floodgates.

11.

DE WATERHUISHOUDING IN ENIGE ZEEUWSE
BODEMTYPEN
The utilisation of the water resources of some Zeeland types of soil

door/by Ir J. Butijn
INLEIDING

In 1950 werd, naar aanleiding van de droge jaren 1947 en 1949, de
provinciale Commissie voor Waterbeheersing en Verzilting in het leven ge
roepen. Deze heeft tot taak klaarheid te brengen in de vele kwesties aan
gaande de waterhuishouding. Het navolgende geeft een beschouwing over
enkele zaken, die bij ons onderzoek in 1950 zijn gebleken. Het onderzoek
bedoelt van de tuinbouwzijde een bijdrage te leveren tot de oplossing van
algemene problemen, waarvoor de Commissie voor Waterbeheersing en
Verzilting zich gesteld ziet. Tegelijkertijd worden speciaal de behoeften en
gedragingen bestudeerd van de fruitgewassen bij het waterverbruik uit de
bodem.
DOEL VAN HET ONDERZOEK

Ons doel is uiteindelijk om aan te kunnen geven, hoeveel vocht een be
paald bodemtype moet bevatten, opdat de beste opbrengsten verkregen
kunnen worden. Dit doel houdt dan ook in, dat wij zullen moeten aan
geven, welke grondwaterstand de beste is en welke bodembehandeling (bv
strobedekking in de fruitteelt) de meest gewenste is.
Wanneer dit doel bereikt is, komt de volgende vraag: of die ideale
grondwaterstand te verwezenlijken zal zijn. Het antwoord op de laatste
vraag laten wij gaarne over aan de cultuurtechnici en de polderbesturen.
I. De vochttoestand van de bodem gedurende het seizoen
Een eerste stap van het onderzoek in 'de aangeduide richting was het
maandelijks bepalen van het percentage vocht in de verschillende bodem
lagen tot 1 m diepte in bepaalde profielen. Het vocht is bepaald als pro
centen van het gewicht van de droge grond. Interessant is het nu ver
schillende bodemprofielen te vergelijken. In fig. 1 zijn de procenten vocht
aangegeven, die in de verschillende bodemlagen en in de verschillende
maanden van het jaar voorkomen.
Voordat deze vochtpercentages evenwel nader worden besproken, is het
nodig het weer in 1950 aan een beschouwing te onderwerpen. De regenval
in de winter was iets geringer dan normaal; de maand Mei was vrij regen
rijk. De zomer begon droog in de maand Juni, maar in de maand Juli viel
meer regen dan normaal; Augustus kreeg zijn normale portie regen. Het
najaar begon zeer vochtig in September. In October regende het normaal:
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in November en December viel nagenoeg twee maal zoveel regen als in een
normaal jaar.
De temperatuur was normaal, behalve in de maanden Maart, Juli, Augus
tus en begin October, waarin ze iets hoger en in de maand Juni, waarin
ze aanmerkelijk hoger dan normaal was.
In het kort gezegd: de zomer was iets warmer dan normaal, maar alleen
de Junimaand flink warm. De regenval in de winter, het voorjaar en de
zomer kwam in normale hoeveelheden; de herfst was zeer regenrijk.
Wanneer wij met deze kennis van het weer de staafgrafiek bezien, blijkt
de bovengrond (0—20 cm onder maaiveld) op beide profielen het weer
getrouw te weerspiegelen. Ten gevolge van de vochtopname door het ge
was en door de verdamping daalt tot de maand Juni het hoge percentage
vocht uit het vroege voorjaar. Daarna blijkt de regenval sterker dan de
uitdroging, zodat het vochtgehalte weer langzaam oploopt tot October,
waarna het door de herfstregens weer op hetzelfde peil als in het voorjaar
wordt gebracht. De tweede laag wordt in het slechte profiel droger dan
in het goede profiel. De uitdroging in een goed profiel is in Juni niet
zo sterk als in de bovengrond.
De derde laag is een scheidingslaag (40—60 cm onder maaiveld). In
deze grondlaag daalt in het goede profiel het percentage vocht voort
durend door verdamping en door de vochtonttrekking door het gewas,
totdat de abnormaal hevige Septemberregens deze laag bereiken en ze
iets vochtiger maken. Daarna neemt in November en December het vocht
gehalte snel toe tot het voorjaarspercentage.
In het droge profiel verloopt de vochtonttrekking in deze laag op andere
wijze. In het voorjaar daalt in dit zand (er ligt slechts 40 cm zavel op wit
zand in dit profiel) het vochtpercentage zeer snel. Daarna daalt het in
de zomer zeer langzaam, aangezien het gewas er bijna niets meer uit kan
halen. Pas na September neemt het vochtgehalte weer toe door de najaars
regens. Zelfs de Septemberregens hebben deze laag in het profiel dus niet
bereikt.
In de diepste lagen (60—80 en 80—100 cm onder maaiveld) neemt het
vochtgehalte in beide profielen regelmatig af. De afname in het droge
profiel verloopt alleen veel sneller. De teruggang in het vochtgehalte zet
zich voort, totdat na het groeiseizoen de herfst- en winterregens door de
bovenlagen heen zijn gedrongen en de diepere lagen kunnen gaan ver
zadigen.
Het grondwater in deze profielen stond in Mei op 1,60 m onder maai
veld, daalde tot 1,80 m in Augustus en steeg vervolgens eerst langzaam
en daarna snel tot 1 m onder maaiveld in December. In het groeiseizoen
heeft het grondwater dus in deze profielen geen invloed uitgeoefend op
het vochtgehalte van de bodemlagen boven 1 m diepte.
BESPREKING

Andere grafieken dan de afgedrukte zouden kunnen aantonen, dat ver
schillende gewassen een andere vochtonttrekking vertonen, dat verschil
lende gronden op verschillende wijze uitdrogen, dat grondwaterstanden
een veel grotere rol kunnen spelen bij de waterhuishouding dan in de af
gebeelde profielen, enz.
Het belangrijkste bij deze onderzoekingen zijn wel de percentages vocht,
die wij in de verschillende lagen aantreffen, wanneer de vochtvoorraad
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zo klein mogelijk is. In die tijd heeft de plant de grootste moeite om het
vocht „los" te krijgen uit de bodem. Het is bovendien duidelijk, dat 10%
vocht in een zandgrond veel meer water, dat voor de plant opneembaar
is, bevat dan 10% vocht in een zware klei. Hoe groot de „inspanning"
van de plant is om dit vocht op te nemen en welke gevolgen dit voor
de productie heeft, vormt weer een volgende stap van het onderzoek.
Opbrengsten van verschillende profielen zijn in 1950 en ook in 1949
bepaald. De lucerne op het goede profiel van onderstaande grafiek (fig. 1)
Fig. 1 Lucerne 1950.
Goed profiel, meer dan lm Te droog profiel, 40 cm zavel
zavel op zand.
op zand.
Good profile, more than 1 m Dry profile, 40 cm sandy
sandy clay on sand.
clay on sand.
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leverde bv. in het normale jaar 1950 een circa 40% grotere opbrengst
dan op het droge profiel. In 1949 leverde de lucerne op het goede profiel
vlot 4 sneden hooi, tegenover nauwelijks 3 sneden op het droge profiel.
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Haver, die op soortgelijke bodemtypen groeide, leverde in 1950 op beide
bodemtypen evenveel kg graan op, maar op het goede profiel was het
gewas veel vroeger gelegerd. Een opbrengstverschil, dat gezien de stand
in het voorjaar bijna zeker was, bleef daardoor uit. Wel was het hlgewicht van de haver op het goede profiel hoger dan op het droge. Wit
lofwortels, die in 1949 op het haverperceel groeiden, leverden op het droge
profiel kleinere wortels op, maar helaas is de opbrengst toen niet door
ons bepaald.
Uit het voorgaande moge blijken, dat dit onderzoek onbetwistbaarder
dan het onderzoek op het oog de verschillen in wateronttrekking en
vochtgehalte van de grond kan vaststellen. Verschillen, die in een droog
jaar overduidelijk zijn, ziet men dikwijls in een normaal jaar nauwelijks,
maar komen bij dit onderzoek wel vast te staan.
II. De invloed van diepe grondlagen op de vochtigheid van de doorwortelde
grondlagen
De doorworteling van grondlagen dieper dan 1 m is spaarzaam. Vooral
wanneer het grof zand betreft, komen er vrijwel geen wortels in voor.
Een indirecte uitputting van het vocht door wortelwerking in deze lagen
is dus van weinig betekenis. Toch blijkt, dat deze diepere lagen fli de
zomer behoorlijk kunnen uitdrogen, tenzij de grondwaterstand in de zomer
hoger dan 1,5 m onder het maaiveld staat (fig. 2).
In de verschillende bodemlagen zijn de vochtgehalten in de maand
September en de vochtgehalten aan het eind van de maand Februari aan
gegeven. In het eerste profiel, dat in de ondergrond uit lichte zavel be
staat, is hoger dan 50 cm boven de zomer-grondwaterspiegel practisch
geen invloed meer van het grondwater op te merken. De grond boven
deze 50 cm is bijna even sterk uitgedroogd als de bodemlagen juist boven
1 m diepte.
In het tweede profiel, waar een laag van 40—50 cm zavel op grof zand
ligt, komen in het zand geen wortels meer voor. Toch droogt het zand
onder de zavellaag zeer sterk uit en neemt pas vanaf 1,20 m diepte onder
invloed van het grondwater weer in vochtgehalte toe. Ook in dit geval
is de invloed van het grondwater nauwelijks 0,5 m boven het zomergrondwaterpeil te bemerken. Boven 1,50 m onder het maaiveld blijkt de
„zuigkracht" van de droge bovengrond veel sterker dan de toevoer van
„capillair'water vanuit het grondwater.
Uit deze vochtverdeling in de grond blijkt dus de werkzaamheid van
twee processen, die ook bij andere profielen, die niet zijn afgebeeld, naar
voren komt:
le. De grond onder de doorwortelde lagen droogt eveneens in de loop
van de zomer uit, maar meestal niet zo sterk als de doorwortelde grond.
Dit komt overeen met de nieuwere opvattingen over de vochtbewegingen
in de bodemlagen boven het grondwater. Volgens deze opvattingen be
weegt het bodemvocht zich naar de droogste plaatsen en wel des te snel
ler naarmate deze plaatsen droger zijn, maar des te moeilijker naarmate
de gehele grond droger is.
2e. De veel geroemde capillaire opstijging van het grondwater heeft
tijdens de zomer geen directe invloed op de vochtgehalten van de bodem
lagen, die meer dan 0,5 m boven het grondwater liggen. In de meeste
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Old pear-orchard; sandy clay
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Older pear-orchard; 40 cm sandy clay on coarse sand
3. Oudere appelboomgaard; 40 cm zavel op lichte zavel, fijn zand op 1 m
Older apple-orchard; sandy clay on fine sand
4. Ouder appel-boomgaard; lichte zavel, fijn zand op 1 m
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slibhoudende gronden is deze opstijging blijkbaar zo langzaam, terwijl
ze in vele zanden zo laag blijft, dat de directe invloed van de capillaire
opstijging in de zomer zelden hoger dan 0,5 m boven de grondwater
spiegel te bemerken is. Dit komt enigszins overeen met theoretisch ge
vonden maximale capillaire stijghoogten in zanden. Ook de stijgsnelheden
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van het capillair water in slibhoudende gronden, wanneer het capillaire
water tot verschillende hoogten boven het grondwater stijgen moet, zijn
hiermee in overeenstemming. Men vond, dat de capillaire opstijging hoger
dan 60—80 cm boven de grondwaterspiegel in slibhoudende gronden sterk
gaat vertragen, zodat boven deze hoogte het waterverbruik door de plant
gelijk of groter is dan de toevoer van capillair water.
NABESCHOUWING

Practisch betekenen deze waarnemingen, dat men het bodemprofiel
waarop de plant groeit, goed zal moeten kennen. Lichte gronden en gron
den met zand in de ondergrond ondervinden spoedig last van de droogte
en reageren scherp op de grondwaterstand. Voor de kennis van het bodem
profiel kan een bodemkartering goede diensten bewijzen.
Hiernaast is het van groot belang de grondwaterstand te kennen. Wan
neer het doorwortelde gedeelte van de grond te weinig vocht kan vast
houden voor de planten, is er alles aan gelegen om het grondwater binnen
het bereik van de doorwortelde bodemlaag te houden. Dit wil zeggen,
dat de capillaire opstijging liefst nog juist aan de „tenen" van de plant
moet raken. Wanneer een laag zavel of een humusrijke bouwvoor op grof,
humusarm zand (zonder sliblaagjes) rust, zal de grondwaterstand dan
ook niet dieper dan ongeveer 0,5 m onder de zavellaag of de humusrijke
bovenlaag mogen dalen. In profielen, die tot meer dan 1 m diepte geen
zandlagen bevatten, zal de grondwaterstand in de zomer niet beneden
1,5 m onder het maaiveld mogen dalen. Zeer zware gronden vormen hierop
wellicht een uitzondering, maar voor zavels en lichte zavels hopen wij van
deze stelling in de komende jaren het bewijs te leveren. Zie b.v. het derde
en vierde profiel uit de figuren. De bovengrond van profiel 4 is iets zwaar
der en houdt daardoor iets meer vocht vast. Daardoor mag men ver
wachten, dat de bovengrond in September ook iets meer vocht zal bevat
ten. De diepere lagen, tot 1 m diepte, bestaan bij beide profielen uit
lichte zavel. De grondwaterstand bij profiel 4 lag echter gedurende het
groeiseizoen 40—60 cm hoger dan bij profiel 3. Men ziet nu, dat de
vochtgehalten in de diepere lagen (0,60—1,20 m onder maaiveld) aan
merkelijk groter zijn in het profiel met de ondiepe grondwaterstand. Dit
tekent zich ook duidelijk in de groei van de vruchtbomen op beide pro
fielen af. Op profiel 3 groeien slechts gedrongen vruchtbomen, terwijl op
profiel 4 royale, flink uitgegroeide vruchtbomen voorkomen.
Naast watertekort in de bodem bestaat wateroverlast. Evenmin als het
ons op dit tijdstip mogelijk is te zeggen bij welke percentages vocht in de
grond de plant last van droogte ondervindt, evenmin is het ons mogelijk
te zeggen bij welke percentages de plant overlast van het water onder
vindt. Wel is het bekend, dat wortels in het grondwater geen lang leven
is beschoren. Dit betekent dus dat de plant wel „vochtige tenen" (door
capillaire opstijging), maar geen „natte voeten" (door te hoge stand van
het grondwater) mag hebben. Het grondwater zal in het groeiseizoen dan
ook minstens buiten het bereik van de plantenwortels moeten staan. Bij
niet oppervlakkig wortelende gewassen zal in slibhoudende profielen het
grondwater dus dieper dan de zavellaag moeten staan en bij zandgrond
dieper dan de humusrijke bovengrond (tenzij deze slibhoudende of humushoudende lagen dikker dan 1 m zijn).
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De kennis van de grondwaterstand, het gemakkelijkst waar te nemen
in grondwaterstandsbuizen, zoals de Commissie voor Waterbeheersing en
Verzilting op grote schaal deed plaatsen, is dus zeker even belangrijk als
de bodemkartering.
Beide eisen, die aan de grondwaterstand worden gesteld — niet te diep
in de zomer, niet te ondiep in het voorjaar —, zullen in verschillende ge
vallen bij het huidige waterbeheer van de polders moeilijk te verwezenlijken
zijn: een hoger grondwaterpeil in droge gronden geeft de poldersloten
minder waterberging, zodat de afvoercapaciteiten bij plotselinge hevige
regens te klein blijken te zijn; lage percelen komen dras te staan; bij een
lager peil in het voorjaar in natte gronden is ook een sneller afvoer van
het winterwater noodzakelijk, enz.
De technische zijde van deze vraagstukken zullen wij laten rusten,,
maar als de waterhuishouding verbeterd moet worden, zijn er op dit ter*
rein verschillende vraagstukken op te lossen. Ons onderzoek naar de
waterhuishouding in Zeeuwse gronden is nog in zijn beginstadium. De
waarnemingen in het afgelopen jaar leverden evenwel bruikbare aankno
pingspunten voor een oplossing van verschillende problemen.
Summary
This article has been written on account of an investigation performed
by the Provincial Zeeland Committee on control of the water supply and.
on salination (of canal and ditch water).
This Committee has been appointed in 1950 to report upon the con
sequences of the droughts to agriculture in the years 1947 ajid 1949 and
on the progress of salination of the water in polder-water courses.
The first aim has been to get an idea of the utilisation of the water
resources in soils with varying profiles and with various levels of the:
watertable. Some examples of the seasonal fluctuations in the moisture
content of different layers of the soil in an almost normal year like 1950
is shown in fig. 1. The topsoil to a depth of 0,5 metres desiccates up
to June—July and henceforth the moisture content increases. The subsoil
continues to dry up until the autumn-rainwater penetrates deeply enough
to remoisten these layers.
The second aim of the investigation has been to get an insight of the
soil space affected by the underground water, in other words, at which
height above the water table the influence exerted by the bottomwater on
the moisture content of the layers is still noticeable. It could be stated
that (compare fig. 2) in many sand and clay soils the effect of the under
ground water does not extend much further than up to 0,5 metres above
the water table.
Knowledge of the soil profiles, the actual moisture contents of the
layers of the soils, and of the levels of the water table are of avail, when
judging the utilisation of the water resources by soil profiles.
The biggest risk of damage due to drought will be run during the months
of June and July and the first part of August.
The levels of the water table should not drop lower than 0,5 metres
of the tips of the roots of the crops in summer and not rise within the:
root zone in winter.
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Further investigations will have to be performed to amplify these state
ments.
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12.

OPBRENGSTEN VAN ENIGE APPELVARIËTEITEN
IN VERBAND MET HET BODEMPROFIEL
Yields o[ some varieties of apples in conjunction ivith soil profiles

door/by Ir K. van der Meer
Overgenomen uit het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 61, 10, 1950

Het verkrijgen van exacte opbrengstgegevens van land- en tuinbouwgewassen ten behoeve van teelttechnische, economische, planologische of ande
re doeleinden levert vele moeilijkheden op. Het verzamelen van gegevens
over één of twee jaar wordt in de practijk van het bodemkundig onderzoek
reeds lang toegepast. Deze cijfers kunnen wel een bepaalde tendenz in een
zekere richting geven, maar een betrouwbaar beeld van het productievermo
gen van een bepaalde grond mag hieruit niet worden verwacht.
Voor de overjarige tuinbouwgewassen, zoals vruchtbomen, geeft de groei
een belangrijke aanwijzing. Het verstrekken van afmetingen van bomen geeft
een goed idee omtrent de te verwachten opbrengsten.
De opbrengsten zelf echter kunnen een goed inzicht in de productiecapa
citeit van de grond geven, indien ze over een aantal achtereenvolgende jaren
opgenomen kunnen worden.
Doordat op het fruitteeltdemonstratiebedrijf te Houten van den beginne
af alle opbrengsten genoteerd zijn, staan thans cijfers over zeven achtereen
volgende jaren ter beschikking. Hoewel het cijfermateriaal zeer uitgebreid is,
blijkt toch maar een klein gedeelte geschikt om te vergelijken. Dit komt
enerzijds omdat bij de bepaling der opbrengsten geen rekening is gehouden
met bodemkundige verschillen in een bepaalde rij, anderzijds omdat de be
planting, variëteiten en onderstammen van de diverse percelen verschillen.
De volgende vergelijkingen konden worden gemaakt:
Jonathan op type IV op drie bodemtypen (Rs2, Rs3 en Rs6)
Laxton's Superb op type IV op drie bodemtypen (Rs2, Rs3 en Rs6)
James Grieve op type IV op twee bodemtypen (Rs2 en Rs6)
Jonathan op type II op twee bodemtypen (Rs3 en Rs6).
De symbolen zijn de bij de bodemkartering gebruikelijke afkortingen voor
de rivierkleistroomgronden. Het gehele bedrijf in Houten bestaat uit gron
den, die tot deze reeks behoren. Tussen de verschillende typen van de reeks
bestaan in profielopbouw echter grote verschillen. Voor de verschillende
typen geeft Hoeksema de volgende definities:
Rs2 middelzware of lichte kleigrond, tussen 55 en 90 cm overgaand in los
rivierzand, doorlatendheid wel goed, maar niet opdrachtig.
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Rs3 middelzware tot zware kleigronden, rustend op fijnzandige klei tot
minstens 90 cm diepte, goed doorlatend en goed opdrachtig.
Rs6 fijnzandige klei, op dieper dan 60 cm overgaande in zware klei. Het
Rs2-profiel is dus gestoord door een ondiepe grofzandige ondergrond, waar
door een groeibeperking optreedt wegens vochttekort: de vochthoudendheid
van de bovengrond is niet voldoende en door de diepe grondwaterstand
(1.5—2 m minus maaiveld) is de grond niet opdrachtig. Het Rs3-profiel is
gaaf en het Rs6-profiel heeft een storing door de zware ondergrond.
De hieronder volgende cijfers zijn niet geheel van één bodemtype, omdat
de grond in één en dezelfde rij nog weieens iets verschilt. Zo lopen door
de Rs2 nog smalle Rsl-banen en de Rs6-rij heeft nog een klein gedeelte
(3 à 4 van de 30 bomen), dat tot het type Rs3 behoort. De Rs3-rij is goed,
hoewel bij nadere beschouwing hier ook nog geringe verschillen in voorko
men. Dit is vooral een kwestie van hoogteligging, waardoor het ene einde
der rij ongeveer 30 cm dieper in het grondwater ligt dan het andere einde.
Hierdoor zijn groeiverschillen waar te nemen, waarop ik een volgende
keer nader hoop in te gaan.
Hoewel de vergelijking voor een gering deel mank gaat, zijn de verschillen
zo duidelijk, dat deze afwijkingen ter orde van grootte van 5 à 10 % geen
rol spelen. De cijfers, die gegeven worden, zijn omgerekend in kg per struik.
De opbrengsten kunnen dan gemakkelijk per ha worden omgerekend, want
de beschikbare ruimte per struik is 12,5 m2, wat dus 800 bomen per ha
betekent.
Jonathan op onderstam type IV

12
22
22
46

Rs3
4
10
1
26
45
29
56

Rs6
5
13
3
40
34
22
42

Totaal 123
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159

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Rs2
3
8
—

Hierbij moet worden opgemerkt, dat op type Rs2 in 1949 gevloeid is,
waardoor een gunstige opbrengst werd verkregen. De lage opbrengsten in
1945 zijn een gevolg van de oorlogsomstandigheden.
Laxton's Superb op onderstam type IV
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
Totaal

12

Rs2
2
4

Rs3
2
8

7
13
46
20
8
2
22 *) 56

Rs6
2
13
1
30
33
7
16

—

—.

63

102

127
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Hoewel ook hier per jaar eveneens moeilijk te verklaren verschillen voor
komen, geeft het totale beeld een zeer duidelijke aanwijzing voor de produc
tiecapaciteit van de verschillende bodemtypen.
James Grieve op onderstam type IV
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
Totaal

Rs2 Rs6
2
1
5
5
—
3
14
31
20
34
14
28
23*) 35
78

*) gevloeid

137

Ook deze cijfers wijzen in dezelfde richting; dit is tevens het geval met:
Jonathan op onderstam type 11
Rs3
5
10
2
30
52
24
51

Rs6
6
7
3
13
36
17
35

Totaal 174

117

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Uit alle gegevens blijkt, dat het type Rs3 steeds de hoogste opbrengsten
geeft. Dan volgt type Rs6 met ongeveer 80 % van de Rs3-opbrengsten en
vervolgens type Rs2, dat op 50 à 60 % van de Rs3-waarden ligt. In het
geval met Jonathan op type IV is het verschil Rs3' ten opzichte van Rs6 vrij
klein. Evenals bij de andere variëteiten blijkt de neiging te bestaan, dat op
oudere leeftijd de verschillen in opbrengsten groter gaan worden. Het ene
voorbeeld met onderstam type II blijkt een lagere opbrengstverhouding
Rs6 : Rs3 te geven dan de voorbeelden met type IV. Misschien is dit toe te
schrijven aan het verschil in beworteling van de typen.
Uit de ervaring van de bodemkartering is gebleken, dat type Rs6 dank
baar is voor drainage. Nu is in de afgelopen winter het bedrijf in Houten
gedraineerd, zodat in de komende jaren nagegaan kan worden, hoe de op
brengstverhoudingen ten opzichte van Rs3 zich zullen gedragen. Te zijner
tijd hoop ik daarop terug te komen.
De huidige cultuurwijze is dus zodanig, dat er op verschillende bodem
typen grote verschillen in opbrengst bestaan. Onder deze omstandigheden
is het ene bodemtype verre te preferen boven het andere. Dit wil echter
direct nog niet zeggen, dat de productiecapaciteit van het ene type onder
alle omstandigheden minder is dan die van het andere. De mogelijkhfeid is
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helemaal niet uitgesloten, dat een toepassing van een bepaalde cultuurme
thode voor een bodemtype de opbrengstverschillen zal nivelleren. Dan echter
gaat de economie van het bedrijf een woordje meespreken, of het verant
woord is, door verandering van cultuurmethoden de opbrengsten van de
onder de huidige omstandigheden slecht producerende bodemtypen op te
voeren. Met de tegenwoordige kennis van zaken kan wel gezegd worden,
dat het een verhoging van de kostprijs betekent. Een nauwkeurige produc
tiekostenberekening zal dan moeten aantonen, in hoeverre het economisch
verantwoord is om de veranderingen toe te passen en hoe ver men er mee
kan gaan.
Summary
The behaviour of some varieties of apples on the rootstocksvTW IV and
M II has been recorded according to the various soil types belonging to the
soil-range „river ridge roils" (Rs). It was brought out that trees on the
soil type Rs3 are producing the highest yields. Rs3 is a medium to heavy
clay soil, overlying fine-sandy clay, being both satisfactorily porous and
imbibitional down to a depth of at least 90 cm.

13.

BODEMEROSIE IN DE ENG VAN RHENEN
Soil erosion in the "Eng" oi Rhenen

door/by Dr Ir P. Buringh
De aandacht, welke gedurende de laatste jaren aan bodemerosie in ons
land wordt geschonken, zou doen veronderstellen, dat dit bodemvernietigend
proces pas sinds kort hier voorkomt. Dit is echter onjuist. Reeds eeuwen
geleden moet er ook in Nederland bodemerosie zijn geweest; de kenmerken
hiervan zijn echter in de loop der jaren vervaagd.
Bij de bodemkartering van het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei
(Buringh, 1951) werd opgemerkt, dat de n.o. helling van de Grebbeberg
nabij Rhenen niet vloeiend, doch plaatselijk trapsgewijs verloopt. Bij nader
onderzoek bleken we hier te doen te hebben met een vorm van bodemerosie
uit vorige eeuwen.
Fig. 1 geeft een overzicht van de situatie van het betreffende deel in de
Eng nabij Rhenen op de n.o. helling van de Utrechtse heuvelrug. Vanaf de
Cuneraweg in deze Eng kijkende, ziet men het maaiveld eerst geleidelijk,
daarna echter sneller oplopen. In enkele blokken van deze Eng komen achter
elkaar enige steilrandjes van ca 1 m hoogte voor. De foto (fig. 2) laat drie
opéénvolgende randjes zien. Fig. 3 geeft een detail van één der steilrandjes.
In fig. 4a zijn deze steilrandjes aan de hand van de gegevens van de topo
grafische kaart ( 1 : 25.000, blad 488 ) en van eigen metingen in een dwars
profiel getekend. Het dwarsprofiel in fig. 4b is dat van het naastliggende
(zuidelijke) blok, waarin geen steilrandjes voorkomen.
De bodem van deze enken bestaat uit grindzand, waarin een oud-bouw
landprofiel na bos is ontwikkeld. Onder een ca 35 cm dikke, zwartbruine
teeltlaag bevindt zich een ca 25 cm dikke, donkerbruin gekleurde grindzand-
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Fig. 1 Situatiekaartje van de Rhenense Eng.
Situation map of the „Eng" of Rhenen.

horizont, die geleidelijk, in een lichtbruine horizont overgaat. Op ca 120 cm
en dieper komt geel grindzand voor.
Bestudeert men de bodemprofielen; in de percelen met een steilrandje, dan
blijkt steeds, dat de drie beschreven horizonten bij de punten A (fig. 4a) dik
zijn (tezamen 120 à 130 cm), terwijl bij de punten B reeds op 50 à 60' cm
geel zand wordt aangeboord. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat er
materiaal van boven naar beneden langs de helling is verplaatst en dat deze
verspoeling slechts over geringe afstand heeft plaatsgevonden. Veronder
steld wordt, dat op de bovenkant van de steilrandjes een houtwalletje of een
heggetje verdere afspoeling van het materiaal heeft voorkomen, waardoor
de veel dikkere bodemprofielen bij de punten A kunnen worden verklaard.
Daar in de meeste blokken van deze Eng geen steilrandjes voorkomen, moet
worden aangenomen, dat deze walletjes of heggetjes daar ontbraken. Het
feit dat in de blokken in deze Eng, waarin de steilrandjes voorkomen, de
percelen evenwijdig aan de hoogtelijnen gelegen zijn, terwijl in de andere
blokken de percelen in de richting van de helling liggen, steunt deze veron
derstelling.
Tijdens de excursies door België, na afloop van het Vierde Internationale
Bodemkundig Congres, dat in de zomer van het jaar 1950 te Amsterdam
werd gehouden, toonden Belgische collegae enkele soortgelijke steilrandjes
in het loessgebied, oostelijk van Leuven. Deze steilrandjes waren ontstaan
door afspoeling van de loess langs de hellingen, waarbij het verspoelde
materiaal werd tegengehouden door weggetjes of door heggetjes op per
ceelsscheidingen. Eenzelfde vorm van bodemerosie uit vroegere eeuwen is
op de Eng van Rhenen bewaard gebleven.
Summary
In surveying the southern part of the „Gelderse Vallei" (Buringh, 1951)
it had been noticed that the n.e. slope of the „Grebbeberg" near Rhenen did
actually not show a gradual ascent, but locally a step-wise one. A further
investigation brought out that a kind of soil-erosion had taken place there
in ages gone by.
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Fig. 4 Dwars doorsneden door de Rhenense Eng in de richting van de helling
4a. van het blok met de steilrandjes
4b. van het naastliggend blok zonder steilrandjes
Sections of the Rhenen Eng made in the direction of the slope
4a. of the block with the steep skirts
4b. of the adjacent block without steep skirts

At the spots marked A (fig. 4a) a yellow gravel-sand occurs at a depth
of 120 cm; at the spots marked B (fig. 4a) it is already present at a depth
of 50—60 cm.
From this the influence has been drawn that material has been moved
downward over a short distance. At the spots A a small wooded belt or
hedge is likely to have prevented further washing and the much deeper
soil profiles at these spots are explained thereby.
LITERATUUR
Buringh, P., 1951: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. Serie: De bodemkartering van Nederland, dl 9. Verslag. Landbouwk. Onderz. no. 57.4.
Pedological excursion through central and eastern Belgium, Louvain, August 1950 (stencil).

14.

DE INVLOED VAN GROOT-GRONDBEZIT OP DE VER
SPREIDING VAN BODEMTYPEN
The influence of landlordism on the distribution of soil types

door/by Ir G. Boelaars
1. INLEIDING

In het najaar 1950 werd onder supervisie van de Rijkstuinbouwconsulent
voor Bodemaangelegenheden, Dr Pijls en met practische medewerking van
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Ze1

• • • «
• • • •

Ze 2

•v.;

Zeer droge zwartbruine bouwlandgrond
Very dry black-brown arable soil

Zw1

Y-Y-Y-Y

Droge zwartbruine bouwlandgrond
Dry black-brown arable soil
Vochthoudende zwartbruine bouwlandgrond met een teeltlaag
van 60—80 cm
moisture-holding black-brown arable soil with a topsoil of
60—80 cm
vochthoudende zwartbruine bouwlandgrond met een teeltlaag
van meer dan 80 cm
moisture-holding black-brown arable soil with a topsoil of
more than 80 cm
vochtige graslandgrond met humeuze bovengrond tot 25 cm
moist grassland soil with humous topsoil tilf 25 cm

Zw2

Y-Y-Y-Y

vochtige graslandgrond met 25—50 cm humeuze bovengrond
moist grassland soil with 25—50 cm humous topsoil

Ze3

>•••••••«

Ze 4

Zb1

zeer droge bosgrond
very dry forest soil

I • « •••
Zb2 *>:•»»

droge bosgrond
dry forest soil

PZb
+
Zb2

vochtige lemige bosgrond
moist loamy forest soil

Zbe

vergraven vochthoudende bosgrond
excavated moisture-holding forest soil
• • # « • • • <
• • • • • • • •

•••*••#•

vochthoudende bosgrond op voormalige esgrond
moisture-holding forest soil on former arable field

Zob1

droge bosontginningsgrond
dty forest-reclamation soil

Zob2

vochthoudende bosontginningsgrond
moisture-holding forest-reclamation soil

Zoh

vochthoudende heide-ontginningsgrond
moisture-holding heather-reclamation soil

x x 3?S!S
x_jkxSj

niet verkitte koffiebank
not very hard iron-pan
singels
moats

n/> A/>/> A«

opgehoogd
artificially heightened
gebouwen
buildings
wegen
roads
voormalige wegen
former roads
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diens hoofdassistent de Heer K. J. Hulshof, een gedetailleerde bodemkartering verricht van de St. Willibrordusmunster te Doetinchem.
Dit 65 ha grote terrein maakte vóór de aankoop door de Paters Benedic
tijnen in 1948 deel uit van het bekende landgoed Slangenburg, gelegen aan
de weg van Doetinchem naar Varsseveld in de Gelderse Achterhoek.
Het zeer gevarieerde terrein was een mooi voorbeeld van de verspreiding
van landschapsvormen en daarmee gepaard gaande rijke afwisseling van
bodemtypen op een relatief kleine oppervlakte.
Dit voor de Gelderse Achterhoek zo karakteristiek verschijnsel is in de
eerste plaats een gevolg van de merkwaardige géomorphologie van de streek,
die Edelman (1950) er toe noopte hieraan de bijzondere benaming: Achter
hoekcomplex te geven. In de tweede plaats is hier voor verantwoordelijk de
sterke ontwikkeling, die het grootgrondbezit in de Achterhoek — in dit ver
band wellicht beter met de andere benaming: de Graafschap aangeduid —
heeft gekregen. Het meest markante voorbeeld hiervan zijn wel de Scholtengoederen uit de omgeving van Winterswijk, uitvoerig beschreven door
Heeringa (1934). Maar ook de andere landgoederen, met name de ruim
600 ha grote Heerlijkheid Slangenburg, hebben een eigen stempel op het
landschap gedrukt.
Vanuit bodemkundig gezichtspunt beschouwd vinden wij hier een mooi
voorbeeld van de invloed, die de factor: menselijke werkzaamheid op de
bodemvorming in deze streek heeft uitgeoefend.
Men ziet het bovenstaande direct gedemonstreerd zowel in de topogra
fische kaart als ook in de bodemkaart, die men hierbij verkleind afgedrukt
vindt.
Uit de grillige perceleringen der oude bouwlandgronden, in dit gebied
essen genaamd, zoals te zien is op de topografische kaart 1 : 25000, bladen
493 Doetinchem en 494 Varsseveld, is het nu nog mogelijk de oude vesti
gingsplaatsen van de streek te herkennen. De eigen structuur! van het hier
middenin gelegen landgoed, een parklandschap met bijna rechthoekig op
elkaar staande lanen, die grote met elkaar afwisselende bos- en bouw- of
weilandcomplexen omsluiten, steekt hierbij sterk af.
De bodemkaart laat een rijke schakering van bodemreeksen zien, die elk
weer in een groot aantal bodemtypen onderverdeeld zijn. Het terrein bevat
drie typische essen van + 2, 3 en 8 ha groot, verspreid tussen het bos.
Verder enkele reeds ruim 100 jaar geleden ontgonnen bouwkampen, bene
vens jongere ontginningen, in totaal ongeveer 20 ha bouwland. Hier tussenin
zijn ruim 7 ha weiland gelegen. Het 36 ha grote bosterrein vertoont weer
grote verscheidenheid in aanleg, waarin in het verleden met bodemgesteld
heid en terreinmorphologie rekening gehouden is.
Voor we echter tot deze meer speciale bodemkundige bespreking over
gaan, mogen we in deze inleiding eerst nog op twee karakteristieke bijzon
derheden van de Heerlijkheid, die weer indirect een gevolg zijn van het
landgoedbeheer, de aandacht vestigen.
Vooreerst een opmerking betreffende de boerderijen, die men op het
landgoed aantreft. Zij dragen het stempel van het oude extensieve bedrijf,
waarmee Heeringa (1934) de boerderijen, die onderhorig zijn aan de land
goederen, benevens enkele oude landbouwkernen, aanduidt. Dit in tegen
stelling tot het merendeel van de bedrijven op het „vrije" platteland van de
Achterhoek, die de moderne ontwikkeling van de laatste 50 jaar hebben
gevolgd en als modern intensief bedrijf gekarakteriseerd werden.
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De achterlijkheid is wel te wijten aan het gebrek aan belangstelling bij
de grootgrondbezitters voor de verbetering van de landbouw.
Vervolgens zien we de invloed van het grootgrondbezit weerspiegelen in
de aanleg van het bos.
Oorspronkelijk was de streek, mede in verband met de gunstige bodem
gesteldheid die in het algemeen te karakteriseren is als sterk lemige zand
grond, begroeid met loofbos, dat plantensociologisçh nog vele variaties ver
toonde. Een studie hiervan werd gemaakt door Meyer Drees (1936), die
voor de Achterhoek 8 plantengemeenschappen in de bosvegetatie aannam.
Hiervan zal in het gebied van „De Slangenburg" op de lager gelegen
terreinen overwegend het Querceto-Carpinetum stachyetosum, het vochtige
eiken-haagbeukenbos, zijn voorgekomen, waarvoor de lemigheid van de
grond in de vorm van de min of meer ondoorlatende laagjes van loessleem
(Vink, 1950),vaak nog kalkhoudend, wel verantwoordelijk gesteld mag wor
den. De Fagus-rijke variant hiervan, die ook veel optreedt, is te wijten aan
menselijke invloed. Op de hogere plekken zal het droge eiken-berkenbos, het
Querceto-Betuletum typicum, dat onder meneelijke invloed tot hei gedege
nereerd is, hebben gestaan.
Jeswiet (1931) heeft een artikel gewijd aan de bossen van „De Slangen
burg". Hij maakt daarin onderscheid tussen aangeplante bossen (beuken
bossen, dennenbossen en gedeeltelijk de eikenbossen), uit zichzelf ontstane
bossen en regenererende, oorspronkelijke bossen. Van de aangeplante bos
sen bespreekt hijj in de eerste plaats de beukenbossen. Een prachtig getuige
van de betekenis van het grootgrondbezit zijn de meer dan 250/ jaren oude
beukenlanen, die een groot gebied rondom het Kasteel de Slangenburg een
parkachtig landschap geven. Daarnaast onderscheidt hij beukenbossen met
een weinig ondergroei en complexen, al of niet met dennen gemengd, waar
onder invloed van het bladerdek alle ondergroei ontbreekt. Waar eiken
gemengd zijn met beuken is plaatselijk een Carpinus-Betulus-etage ontstaan
en naderen deze complexen in samenstelling zeer dicht het QuercetoCarpinetum van Tüxen.
Het Querceto-Betuletum onderkent Jeswiet alleen in de complexen, die
vroeger akkermaalshout waren op gegreppelde bodem. Dit akkermaalshout
werd ongeveer 50 jaar geleden op spaartelgen gekapt, die doorgegroeid zijn
en later gedund,
Een voorbeeld van uit zichzelf ontstaan bos betreft een oude dennen
opstand uit vliegdennen in eikenhakhout ontstaan. De kruidenlaag is hier
zo gewijzigd, dat zij moeilijk bij een bepaalde plantengemeenschap kan
worden ingedeeld.
Regenererend oorspronkelijk bos trad op een laaggelegen plek op, waar
in een op smalle rabatten gelegen eikenbos, talloze elzen de heesterbe
groeiing uitmaakten.
Een gedeeltelijke bevestiging van het bovenstaande kan men vinden in
de bosbeschrijving door de huidige rentmeester van het landgoed, de Heer
S. Brinksma, afzonderlijk gemaakt van het terrein van de Willibrordusmunster. Daarin onderscheidt deze de volgende plantengemeenschappen voor
het bestaande bos. In hoofdzaak het eiken-berkenbos, het Querceto-Betule
tum, in verscheidene vormen, al naar gelang de grond. Op de zuivere zand
gronden: het Quercetoroboris-Betuletum, het zomereiken-berkenbos; op de
leemhoudende zandgronden het viooltjesrijke wintereiken-berkenbos: Querceto sessilliflora-Betuletum violetosum Rivinianae.
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Op de lage gronden ziet hij nog fragmenten van het Querceto-Carpinetum stachyetosum.
Het merendeel van het bos is echter aangeplant in gemengde opstanden
met overwegend beuk en grove den, tussen 50 en 100 jaar oud. De veel
vuldige wisseling van bezitter in da laatste 200 jaar heeft aan de bosaan
leg ook geen goed gedaan. Onder invloed van dit beheer werden de bossen
meerdere malen gewijzigd. Zo werd op het gekarteerde terrein een perceel
eikenhakhout aangetroffen, dat op oorspronkelijk oud bouwland was aan
gelegd. Elders werd middenin een gemengde beuken-dennen-opstand een
laan van oude Douglas-sparren aangetroffen, die een restant bleek van een
voormalige lanen-aanleg, zoals oude kaarten van het landgoed bevestigen.
In de afgelopen 50 jaar werden ook veel Douglasspar en fijnspar, deels in
zuivere opstanden, deels in; menging aangeplant, maar merendeels onsyste
matisch, waardoor het bos versnipperd is.
2. DE INDELING 'IN BODEMREEKSEN EN BODEMTYPEN

Met uitzondering van de hoge essen zijn alle gronden op het landgoed
gekenmerkt door het optreden van gebrodelde lemige laagjes — naar alle
waarschijnlijkheid loessleem — in de ondergrond. Daarnaast is de boven
grond ook over het algemeen te karakteriseren als lemige zandgrond.
Verder kent het landgoed, met name het zuidwestelijk deel van het gekar
teerde terrein, stukken, die, hoewel ze niet hooggelegen zijn, toch zandiger
zijn. Deze zijn tot in de vorige eeuw woeste grond en heide gebleven. Later
werd het wel gedeeltelijk bebost, maar het is nu grotendeels ontgonnen.
Deze stukken worden als ontginningsgrond in één bodemreeks onderge
bracht.
Wij onderscheiden vier bodemreeksen, die wij achtereenvolgens zullen
bespreken:
a. Zand-bouwlatidgronden
Landschappelijk gezien liggen de oude bouwlanden op de hoogten. Er
zijn grotere complexen hiervan, die oudtijds het bouwland van een gehele
nederzetting waren en ook kleine essen met twee of drie boerderijen en ten
slotte de zgn. éénmansesjes. Hiervan zijn enkele binnen het terrein van de
Willibrordusmunster gelegen. Het zijn de bruine, oude bouwlandgronden
met een lange gebruiksgeschiedenis, die daardoor een dik pakket humeus,
goed vochthoudend materiaal, in dikte variërend van 50—130 cm, hebben.
Naar de dikte van de humeuze laag werd de bodemreeks van de oude
bouwlandgronden weer onderverdeeld in de volgende vier bodemtypen en
als volgt omschreven:
Zei

Zeer droge, zwartbruine zand-bouwlandgrond; minder dan 40 cm
zwartbruine teeltgrond op los, geelgrijs tot zilvergrijs zand. In de
ondergrond plaatselijk nog invloed van oud bosprofiel. Verder steeds
in de ondergrond gebrodelde loessleemlaagjes, zowel in de zandondergrond als in de leemlaagjes plaatselijk kalkhoudend.

Ze2

Droge, zwartbruine zand-bouwlandgrond; meer dan 40 cm dik, doch
minder dan 60 cm, zwartbruine teeltgrond. Ondergrond idem als
Zei. Grondwaterafzettingen meestal beneden 75 cm diepte.

Ze3

Vrij goed vochthoudende, zwartbruine zand-bouwlandgrond; meer
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dan 60 cm doch minder dan 80 cm dik, zwartbruine teeltgrond.
Ondergrond als bij vorige typen. Grondwaterafzettingen beneden
75 cm diepte.
Ze4

Vochthoudende, zwartbruine zandbouwlandgrond met meer dan 80
cm zwartbruine teeltgrond.

Er bestaat verband tussen het in het terrein aanwezige microreliëf en het
voorkomen van bovenstaande bodemtypen. Op de „koppen" komen de droge
en in de laagten de vochthoudende typen voor. De droge typen zijn dus
door twee oorzaken droog, nl. doordat ze een dunnere laag vochthoudend
materiaal hebben en op de tweede plaats hoog boven het grondwater liggen.
De vochthoudende typen danken aan tegenovergestelde oorzaken hun
gunstige eigenschappen voor de waterhuishouding.
b. Zand-graslandgronden
Naast bouwlandgronden komen in de laagten de vochtige, bruine we1'landgronden voor. In deze bodemreeks is de dikte van het pakket bruin,
humeus materiaal zelden dikker dan 40 cm. Als gevolg van de lage ligging
ten opzichte van de omgeving komen de grondwaterafzettingen ondiep voor
op 0—50 cm diepte. Beneden de humeuze bovengrond is meestal een ge
bleekte zandondergrcmd aanwezig van goed vochthoudend, soms lemig
materiaal. Er worden twee weidetypen onderscheiden naar de dikte van de
teeltlaag:
Zwl

Vochtige zand-graslandgrond met zwak-lemige, zwartbruin humeuze
teeltlaag tot 25 cm diepte. Ondergrond bestaat uit roestig zand met
lemige laagjes, waaronder plaatselijk kalkhoudende grond vanaf
± 80 cm diepte. Grondwaterafzettingen vanaf 10 cm diepte.

Zw2

Vochtige zand-graslandgrond met zwak-lemige, zwartbruine, humeu
ze teeltlaag vani 25—50 cm dikte. De ondergrond idem als Zwl. De
kalkhoudende grond treedt hier op ± 100 cm diepte op en de grond
waterafzettingen vanaf 30 cm diepte.

Deze indeling werd alleen gebaseerd op de dikte van de teeltlaag. Het
Zw2-type ligt hier hoger en het Zwl-type lager, precies andersom als bij de
hierboven beschreven indeling der zand-bouwlandgronden. Dit hangt echter
samen met de terreinmorphologie. De weiden zijn nl. glooiend tussen de
essen in gelegen, zodat de hieraan grenzende stroken een dikkere, humeuze
teeltlaag hebben dan de laagste delen. Er werd maar een kleine strook Zwl
aangetroffen. Een moéilijkheid om deze indeling op de kaart goed te hand
haven vormt het feit, dat er vroeger veel in de weiden gegraven is, deels
omdat ze ontgonnen zijn uit broekgrond — en vanwege de ontwatering van
sloten waren voorzien, die later weer gedicht werden —, deels vanwege de
heide-ontginning en ijzeroerwinning.
c. Bosgronden
In het bos werd in het verleden steeds veel gewerkt, waarbij de profielen
danig verstoord werden. Hiermee moest bij de te kiezen indeling der bosbodemtypen wel rekening worden gehouden.
Zo is daar oudtijds de diepe grondbewerking tot soms meer dan 1 m nogal
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eens toegepast. Hierbij werd de loessleem van de bovenbeschreven gebrodelde laagjes met de overige zandgrond sterk vermengd en is een zwaklemige ondergrond gevormd. Dit geldt in de eerste plaats voor de middel
hoog gelegen terreinen.
Dat deze grond bijzonder goed geschikt is voor gemengde beuken-dennen
opstanden wordt o.a. meegedeeld door Vink en Van Nispen (1948). Vol
gens hun ervaring in Middachten opgedaan, blijkt het mogelijk goede bossen
te vormen door beuken met grove dennen te mengen op grover zand, wan
neer dit gemengd is met enige fijne substanties (loess, fijn zand en humus).
Dit is ook weer een bewijs, dat men bij de bosaanleg goed rekening' heeft
gehouden met de gesteldheid van de grond.
Over grotere uitgestrektheid treedt hier en elders een zwartviolette ver
kleuring in de ondergrond op, die men als gevolg van voormalige eikenbe
groeiing kan beschouwen.
Deze zwarte ondergrond moet wel onderscheiden worden van de nog te
bespreken profielen met ook op grotere diepte zwarte grond, maar welke
oorspronkelijk oud bouwland geweest zijn.
De lagere plekken in het bos werden eertijds met het oog op de ontwate
ring op singels gelegd. Deze laagten zijn gekenmerkt door grotere lemigheid,
zowel ten gevolge van de structuur van het dekzandlandschap, dus door de
oorspronkelijke afzetting, als door het verwerken van de loessleem uit de
ondergrond, die bij de aanleg dei' singelsloten naar boven gespit werd.
De „koppen" in het terrein hebben daarentegen een meer loszandige en
drogere profielopbouw. Ze hebben een vrij dunne, humeuze bovenlaag en
worden naar analogie van de zand-bouwlandgronden (Zei) met Zbl aan
geduid.
Een kopje in het bos, dat grenst aan een bouw-es, bleek verlaten oud
bouwland te zijn, waarop nu eikenhakhout staat. Wij hebben dit type aan
geduid als bos-op-es: Zbe. Oosting heeft dit bodemtype beschreven voor de
Noordberg bij Heelsum. In het geheel konden we in het bos de volgende
vijf bosbodemtypen onderscheiden:
Zbl

Zeer droge bosgrond met dunne, humushoudende bovengrond van
minder dan 20 cm dikte, liggend op los, geelgrijs zand. Grondwater
afzettingen op ca 150 cm diepte. Lemige laagjes op grotere diepte.

Zb2

Droge bosgrond met lichte, humushoudende bovengrond van 20—
40 cm dikte op geelgrijs, vaak iets lemig zand. Grondwaterafzettin
gen op ca 100 cm diepte. Plaatselijk zwartviolette verkleuring in de
ondergrond (eiken). Soms kalkhoudend.

lZb2 Vochtige, lemige bosgrond, op singels liggend, met een verwerkte,
humushoudende teeltlaag van 0—60 cm dikte, rustend op geelgrijs,
vaak roestig, lemig zand. Plaatselijk is de ondergrond kalkhoudend.
Zb2-f- Vergraven Zb2.
Zbe

Vrij goed vochthoudende bosgrond op voormalige esgrond. Een
pakket van 50—100 cm dik zwartbruin, humushoudend materiaal
rust op geelgrijs, soms wat lemig zand.

Het merendeel van het terrein is of wel Zb2 of lZb2, die in het terrein
goed te onderscheiden waren, daar men bij de aanleg der singels nauw
keurig de terreinhoogte-verschillen had gevolgd. Een tweede hulpmiddel bij
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de boskartering was de begroeiing, die overeenkomstig de eisen der be
planting op de verschillende bodemtypen was aangeplant. Hierop wordt in
paragraaf 4 nader teruggekomen.
d. De ontginningsgronden
Deze beslaan op het terrein maar een kleine oppervlakte. Het zijn meest
jongere ontginningen van de laatste 25 jaar, verricht op niet meer ingeplant
kaalkap-terrein, of ontginning van de laatste resten heide.
We krijgen de volgende onderverdeling:
Zobl Droge bosontginningsgrond met humushoudende teeltlaag tot 25 cm.
Op geelgrijs, los zand met in de ondergrond vaak lemige laagjes.
Grondwaterafzettingen op + 50 cm diepte.
Zob2 Vrij goed vochthoudende bosontginningsgrond met humushoudende,
zwartbruine teeltlaag van 25—50 cm dikte, liggend op geelgrijs, soms
donkerkleurig zand. In de ondergrond veelal lemige laagjes. Grond
waterafzettingen op + 50 cm diepte.
Zoh

Vrij goed vochthoudende ontginningrond uit lage heide. Humus
houdende bovengrond van 25—35 cm dikte, liggend op zandige, hier
en daar wat lemige ondergrond. Grondwaterafzettingen op + 50 cm
diepte.

3. ENKELE GEOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE BIJZONDERHEDEN,
BETREFFENDE HET GEKARTEERDE TERREIN EN DE OMGEVING

Het zandgebied ten Oosten van de IJssel moet volgens de nieuwere op
vattingen ook tot het dekzandlandschap gerekend worden.
Een bevestiging van deze opvatting wordt hier gevonden in het voorko
men van locale loessleemlagen van wisselende dikte in de ondergrond en
plaatselijk in de lage plekken aan de oppervlakte.
Het meest werd deze loessleem aan de oppervlakte aangetroffen in de
lage bosterreinen, waar ze bruin gekleurd en meest verwerkt was bij de
hierboven reeds vermelde singelaanleg.
Deze grondbewerking was zeer zinvol, daar hierdoor tevens het vochthoudend vermogen van het profiel sterk vergroot werd.
Door de Heer H. J. Hulshof werd in 1947 een loessleemlaag op „De
Slangenburg" bemonsterd op een diepte van 1.40—2.10 m, die door A. P.
A. Vink onderzocht werd. Het bleek een van de meest ideale loessmonsters
te zijn die in Nederland waren onderzocht. Wij geven hierbij de door Vink
vervaardigde korrelgrootte-analyse:
500mu 500—250 250—150 150—105 105—50 50—20 20—10 10—2<2mu
0.4

0.5

0.9

0.9

2.7

86.4

4.2

2.5

1.5

Wij willen hier nog enkele in dit verband vermeldenswaardige bijzonder
heden over het voorkomen van deze loess vermelden. Vooreerst was volgens
mededeling van Pijls dit het eerste loessmonster dat ten oosten van de
IJssel gevonden werd. Uit het onderzoek naar de zware-mineralen-samenstelling van dit en enkele andere verspreide loessvondsten uit de Achterhoek
en elders in het laagterras concludeerde Vink (1950), dat hierdoor ook de
aeolische herkomst van het materiaal werd bevestigd. Deze wijst nl. op een
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Fig. 2 Profiel bij de Bielheimerbeek
Profile near „Bielheimerbeek"
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scheidingslijn van de kalkloze en kalkhoudende zóne
demarcation line of the soil,
poor in lime and the soil,
rich in lime

Fig. 3 Bodemgebruikskaart van het St. Willibrordus-Munster te Doetinchem.
Map of the use of the soil of the St. Willibrordus-Munster at Doetinchem.
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A-associatie, terwijl deze monsters alle komen uit een gebied, waar de con
temporaine fluviatiele afzettingen zeer saussurietrijk zijn. Men zou dus
volgens Vink hier te doen hebben met de resten van een of meer loessdekken, die ouder zijn dan dat, waartoe de Veluwe-loess behoort. De ouderdom
van dit laatste is gelijk te stellen aan die van de jongste loess uit ZuidLimburg. Behalve door het niveo-aeolisch karakter van de afzetting, is de
grotere lemigheid der laagten ook wel een gevolg van de voormalige hoge
waterstanden der beken, die bij overstroming het fijne slib in de kommen
achterlieten.
De horizontale gelaagdheid van bovenbeschreven afzetting werd duidelijk
gedemonstreerd in een langs de oever van de Bielheimerbeek afgestoken
profiel over een lengte van 3 à 4 m en + 2y2 m hoogte tot aan het water
(fig. 2).

Merkwaardig was, dat een scherp rechtlijnige afscheiding bleek te bestaan
tussen de kalkloze en de kalkrijke zóne, hetgeen zich in het profiel kenbaar
maakte in een donkerder kleur voor de kalkrijke en lichtere tint voor de
kalkloze zóne. De afscheiding verliep scherp en niet horizontaal, maar van
links van het profiel stijgend naar rechts. De lijn stoorde zich ook niet aan
de lagenbouw, maar sneed deze, zowel de leemlagen als de tussenliggende
zandpaketten. Een verklaring voor dit gedrag vermochten wij niet te geven.
Langs een der hoge essen, die op het terrein voorkwamen, was vermoede
lijk nog een restant aanwezig van een oude eikenhakhoutwal. De es was nl.
aan één zijde afgegrensd door een smalle strook eikenbos, waarvan het
gedeelte langs de weg uit een opgeworpen wal bestond met een begroeiing
van uit spaartelgen opgeschoten eikenbomen, wat op de vroegere eikenhakhoutbeplanting wijst. Behalve deze wal werd de es aan de andere zijden
begrensd door een Steilwand, waarvoor een sloot en verderop een dichte
begroeiing. Het zou de zgn. „Landweer" kunnen zijn, die oudtijds aange
legd werd om het vee, varkens en koeien, die op de aangrenzende woeste
gronden graasden, van het cultuurland te weren. Tevens kon het als „wildwal" dienst doen om schadelijk wild weg te houden.
4. ENKELE OPMERKINGEN OVER DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDE VAN
DE BODEMTYPEN

In het algemeen kan men zeggen, dat de in de practijk ontstane verdeling
in bouwland- en weilandgronden door de kartering bevestigd wordt. Want
de Ze-typen geven de beste bouwlandgrond, in productiviteit de jongere
ontginningen ver vooruit. De Ze3 en Ze4 zijn dan zeer goede akkergronden,
zowel voor granen als hakvruchten geschikt, terwijl op de Zei en Ze2 meer
uitsluitend de granen met succes te verbouwen zijn.
De Zw-typen kunnen als weiland in gebruik blijven en moet men liever
niet scheuren. Een uitzondering vormt een perceel, gelegen langs de beek,
waarvan in het voorjaar het peil snel omlaag gebracht kan worden zodat het
nog geschikt, vroeg genoeg, droog bouwland oplevert.
Wat de bosgronden betreft kunnen we in dit verband nogmaals opmerken
dat bij de bosaanleg in het verleden met de bodemverschillen, dus met de
bodem typen, rekening is gehouden. De dennenbossen staan op de hogere
terreinstukken, op de bodemtypen Zbl en Zb2. Ook kleine kopjes Zbl
werden met grove den beplant. Fijnspar, die een vochtiger bodem vraagt,
vindt men op lZb2 en op de op singels liggende Zb2+. Het op het terrein
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voorkomende, zuivere eikenbos vindt men steeds op de lZb2, dus de lemige,
lager gelegen gronden. Daarnaast komt er veel gemengd bos voor, dat
vooral in de Duitse bosbouw veel werd toegepast. Het bestaat uit een
gelijktijdig opgroeiende dennen-, eiken- en beukenopstand. Dit werd vooral
op Zb2 aangelegd.
Wat geschiktheid voor ontginning betreft, zouden we willen aangeven,
dat de Zbl en Zb2 niet voor ontginning in aanmerking komen. Wel zou de
Zbe zeer goed te ontginnen zijn, omdat men dan weer profijt kan trekken
van de voor de cultuur zo gunstige physische eigenschappen van het oude
bouwland. Dit bodemtype komt dan weer beter tot zijn recht dan met de
tegenwoordige, practisch waardeloze eikenhakhoutbegroeiing. Ook de Zb2-j
komt voor ontginning in aanmerking.
Mogen wij tenslotte trachten hetgeen in het voorgaande werd gezegd te
toetsen aan de kaart, dan zien we dus in de eerste plaats, hoe de kaart een
weerspiegeling is van de grote variatie in bodemtypen op deze relatief kleine
oppervlakte, wat aan de beide factoren: de natuurlijk gegeven terreinmorphologie en de menselijke werkzaamheid, in dit verband vooral het beheer van
het grootgrondbezit te danken is.
De vorm en de begrenzing van de bodemtypen is grotendeels door de
tweede factor bepaald. Zo is bijvoorbeeld de afgrenzing van de esgronden,
zowel als weidegronden tegen het bos in vele gevallen een rechte lijn ge
worden, bepaald door de aanleg van het bos. Zo ook werd de grens tussen
de op singels gelegde lage gronden en een hogere kop, veelal bepaald door
de richting en ligging van de singelsloten (soms ook een rechte lijn). De
verspreiding der bosbodemtypen is meer direct afhankelijk van de terreinmorphologie.
De essen hebben een bepaalde afgeronde vorm, die aan beide factoren te
danken is. De vorm is aan de natuurlijke hoogteligging te danken, terwijl de
omgrenzing door de landbouwende mens eraan gegeven is. Daarnaast was
Ook soms de bosaanleg bepalend. Met name waar het bos het oude bouw
land is beslag nam.
Zo werd de afgrenzing van de ontginningsgrond ook in vele gevallen
recht ten gevolge van het verlangen om regelmatige akkers te verkrijgen,
dus ook weer de factor menselijke werkzaamheid.
De afscheiding van de bodemtypen binnen een es of binnen een complex
ontginningsgronden werd bijna uitsluitend door natuurlijke factoren bepaald
en verliep daarom grillig. Een uitzondering hierop treft men ook weer op
één der essen aan, waar ten gevolge van menselijke werkzaamheid de loop
van de beek werd verlegd en een daardoor bepaalde afgrenzing tussen ver
graven terrein en Ze was ontstaan.
Summary
The St. Willebrordus-munster at Doetinchem is part of the „Slangenburg"
estate and covers a very varied terrain. The influence exerted by landlordism
on the distribution of soil types is quite evident.
The estate is situated in a very ancient cultivated area in the „Achter
hoek". In „Soils of the Netherlands" Edelman (1950) calls the area „Ach
terhoek-complex". It is a slightly undulating cover-sand landscape withloamy
strata in the subsoil but locally loam is also present in the upperlayer.
A differentiation is made between four soil ranges:
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1. arable land sand soils (Ze),
2. grassland sand soils (Zw),
3. forest soils (Zb),
4. reclamation soils (Zo).
It can be confirmed by surveys that the differentiation made in practice
between arable soils and pasture soils is opportune in principle. As to the
forest soils, in their case the differences in soil types have been duly taken in
consideration in planting in the past. On the driest types of this range Scotch
pines have been planted, on the more moist ones Norway spruce, and on the
loamy lower soils unmixed oak woods occur. Landlordism has also prevented
that forest soils, unsuitable for arable farming have been reclaimed for that
purpose.
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15.

ENIGE ONGEWONE ASPECTEN VAN DE BODEMKUNDE
Some unusual aspects of soil science

door/by Prof. Dr C. H. Edelman
Nederlandse tekst van de rede bij de opening van het IVe Intern. Bodemkundig Congres
te Amsterdam, 24 ]uli 1950

Nederland is een land met een oude bodemcultuur. Reeds in het Neolithicum, in de bronstijd en in de ijzertijd werd akkerbouw uitgeoefend. Andere
gebieden zijn in de Romeinse tijd gekoloniseerd. Van deze oude landbouw
is echter niet veel bekend. De in dit deel van Europa bekende en beruchte
volksverhuizing na de ineenstorting van het Romeinse Rijk verstoorde op
vele plaatsen continuïteit van de bewoning en gaf aanleiding tot vele nieuwe
vestigingen, die soms de kern vormen van de thans nog bestaande dorpen.
Omstreeks 800 bestond het wereldrijk van Karei de Grote, die de landbouw
zeer bevorderde en de stoot gaf tot talrijke nieuwe landbouwontginningen.
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De meeste Nederlandse dorpen ontstonden in deze Frankische periode. In
de middeleeuwen werd het uitgestrekte moeras van westelijk Nederland
nagenoeg geheel in cultuur gebracht. Afgezien van de jonge vormingen van
de zee, die als zeer vruchtbare terreinen in alle eeuwen na de middeleeuwen
zijn ontgonnen, heeft het grondgebruik in Nederland tussen de middel
eeuwen en de twintigste eeuw weinig veranderingen ondergaan. Ook de
landbouwsystemen zijn eeuwenlang weinig veranderd en zo levert Neder
land fraaie voorbeelden van de uitwerking van een eeuwenoud bodemgebruik
op de bodemgesteldheid.
De meest sprekende voorbeelden van deze invloeden hebben betrekking
op de patriarchale wijze van bemesting van het land. Hoewel vele bodemkundigen werken onder omstandigheden, waarbij de natuurlijke chemische
vruchtbaarheid de belangrijkste eigenschap van de gronden genoemd kan
worden, is op de lange duur aanvulling van plan ten voedsel door bemesting
of anderszins bepalend voor de productiviteit van het land. In Nederland is
de natuurlijke vruchtbaarheid alleen van wezenlijk belang op enkele zeer
jonge zeekleigronden, waarop gedurende tientallen jaren geboerd kan wor
den zonder enige vorm van bemesting, terwijl de grond nog eeuwenlang een
zekere hoeveelheid plantenvoedsel blijft leveren. In het algemeen kan echter
geen sprake zijn van een blijvend productief gebruik van de gronden, indien
niet op de één of andere wijze plantenvoedsel aan de grond wordt toe
gediend. In de lange eeuwen, voorafgaande aan het kunstmestgebruik, is
deze noodzaak de beperkende factor van de akkerbouw geweest. Akkerbouw
zonder steun van een uitgebreide veehouderij was gedurende talrijke eeuwen
onmogelijk. Soms leverde het vee weinig meer voordelen op dan het ver
krijgen van mest, maar deze was dan ook absoluut noodzakelijk voor de
instandhouding van de akkerbouw. Een oud spreekwoord zegt: Die Wiese
ist die Mutter des Ackerlandes. In feite was de bereiding van de organische
mest een uiterst belangrijk onderdeel van het landbouwbedrijf.
In ons boek „Inleiding tot de bodemkunde van Nederland" hebben wij een
tweetal voorbeelden behandeld, die aantonen, hoezeer deze oude mestbereiding de bodemgesteldheid van Nederland beïnvloed heeft.
Het eerste heeft betrekking op de oude bouwlanden van de zandgronden
van Nederland. Deze zijn van nature chemisch arm en een blijvende akker
bouw is op deze gronden zonder bemesting ondenkbaar. Eeuwenlang is de
bemesting geleverd door een veestapel, rundvee en schapen, die hun voedsel
vonden, waar de natuur het verschafte. In vele dorpen was slechts 10% van
het land als bouwland in gebruik, terwijl het vee op de overige 90 % van het
land zijn voedsel vond. Het vee werd 's nachts op stal gezet, ten einde meer
mest te winnen. Ook 's winters bevond het vee zich in de stal. Onder deze
omstandigheden was het probleem hoe voldoende strooisel voor de stal te
krijgen, want het graanstro diende 's winters voor veevoer. Daarom maaide
men heideplaggen of verzamelde bosstrooisel. Deze materialen vergrootten
de hoeveelheden organische stof en daarmede de hoeveelheid mest. Boven
dien bevatten zowel de heideplag als het bosstrooisel steeds enig zand, zodat
met de organische mest ook anorganisch materiaal naar het land werd ge
voerd. Dientengevolge werd het land zeer geleidelijk opgehoogd, vaak 1 mm
per jaar, dus in duizend jaar 1 meter. Alle oude dorpen in de zandgebieden
hebben een aanzienlijk oppervlak van deze oude bouwlanden met een zwart
of donkerbruin egaal bodemprofiel, dat uit de aardmest is ontstaan. Het is
een kunstmatig bodemprofiel, dat niet ineens, doch in de loop van vele
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eeuwen zeer geleidelijk onder invloed van een logisch opgebouwde land
bouwmethode ontstaan is. Hun oppervlak beslaat in Nederland omstreeks
100.000 ha (fig. 2).
Uiteraard heeft dit kunstmatige, diepe, humusrijke bodemprofiel betere
landbouwkundige eigenschappen dan de overeenkomstige natuurgronden.
Het oude zand-bouwlandprofiel bewijst, dat de uitoefening van de landbouw
de productiviteit van de gronden niet steeds doet afnemen, maar zeer wel
kan doen toenemen. In Nederland heeft de landbouw in vroegere tijden
bodemvruchtbaarheid geschapen.
De invoering van de kunstmest heeft in dit gebied een ware revolutie
veroorzaakt. De mestbereiding was niet langer het critieke punt van de
akkerbouw. De schaapskudden zijn verdwenen en de woeste gronden zijn
grotendeels tot bouw- en grasland ontgonnen. Heideplaggen en bosstrooisel
worden zelden meer gewonnen, behalve in zeer armelijke en weinig ontwik
kelde streken en dorpen. De boeren van Wageningen behoren tot de weini
gen die de ouderwetse methode nog volgen. Zij bevestigen de juistheid van

Fig. 1.

Schematisch profiel van een oud grasland in het knipgebied van Friesland.
Schematic profile of old managed grassland in the "knip"region of Friesland.
0— 25 cm Bovengrond van klei met een goede structuur,
gevolg van eeuwenlange bemesting met aardmest.
V— 25 cm Topsoil of clay with a good structure, remriant of age old applications of earth-manure.
25— 60 cm Taaie, ondoorlatende kleilaag, de oorspronke
lijke knipkleibovengrond.
25— 60 cm Stiff claylayer, the original "knip" surface
layer.
60—100 cm Kalkrijke marine zavel.
60—100 cm Calcareous marine silt.
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het spreekwoord: Hoe dichter bij Rome, hoe slechter Christen. Het oude
landbouwprofiel wordt niet meer gevormd, het is een erfenis van het
verleden.
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op het graslandgebied van Fries
land, beroemd vanwege het Friese vee en in Nederland ook bekend door de
goede zorgen, die de boeren aan hun grasland besteden. De meeste bedrijven
bestaan nagenoeg geheel uit grasland en eeuwenlang is de bemesting van het
grasland beperkt gebleven tot stalmest.
De gronden van dit gebied bestonden oorspronkelijk uit zeer zware, ondoorlatende, kalkarme zeeklei, plaatselijk „knip" genaamd. Van nature is
deze grond weinig geschikt voor het produceren van gras van goede kwali
teit. De wijze, waarop de stalmest in de loop der eeuwen is toegepast, heeft
in deze toestand echter verandering gebracht. De Friese boeren vermengden
de mest met klei en door deze innige vermenging bleef na de bemesting van
het grasland een laagje grond van zeer goede structuur op de oorspronke
lijke zode achter. Na een eeuwenlange herhaling van deze werkwijze is het
land met omstreeks 30 cm zeer goede grond opgehoogd, zeer ten voordele
van de kwaliteit van het land. Het is duidelijk, dat de grond ook in dit geval
een aantal van zijn belangrijke kenmerken dankt aan de traditionele en
voorbeeldige wijze van verzorging van het grasland. Het karakteristieke
knipkleiprofiel vertoont de ondoorlatende ondergrond dus eerst op een wis
selende diepte, veelal op ongeveer 30 cm (fig. 1). Dit is ook aan de oudere
onderzoekers opgevallen. Zij hebben het profiel als een podzolprofiel op zee
klei opgevat, waarbij de ondoorlatende klei als een illuviale horizont
(B-laag) beschouwd werd. Volgens deze opvatting zou het profiel door een
degradatie uit een normaal zeekleiprofiel zijn ontstaan. Blijkens het boven
staande is het omgekeerde waar. Het profiel is door regradatie — in dit ge
val zeer goede bemesting met aardmest — uit een slecht zeekleiprofiel ge
vormd en men kan het profiel niet begrijpen zonder ten volle rekening te
houden met de cultuurmethoden van het voorgeslacht.
Hoewel de aardmest nog wel bereid wordt, is de toepassing zeer vermin
derd, vooral door de hoge arbeidslonen, die thans zwaarder tellen dan vroe
ger, toen de mensen bereid of genoodzaakt waren voor een zeer laag loon
zware arbeid te verrichten.
Ook het cultuurgrasland van Friesland is een erfenis van onze voor
vaderen, die wij als zodanig dienen te appreciëren.
De beide thans behandelde voorbeelden hebben betrekking op gronden,
waarbij het profiel door ophoging met aardmest een reeds voor het blote oog
zichtbare verandering onderging. Wij willen thans overgaan tot de behan
deling van een derde voorbeeld, waarbij de veranderingen in samenstelling
van de gronden als gevolg van eeuwenoude landbouwmethoden op fraaie
wijze uit de chemische analyse van de gronden blijken.
Het rivierkleigebied, dat wij thans op het oog hebben, was in het begin
van onze jaartelling dicht bevolkt. De bodemkartering heeft reeds honderden
oude woonplaatsen uit dien tijd ontdekt. Zij worden op het oog herkend en
gekarteerd door een groenachtige kleur van de ondergrond, afkomstig van
ijzerphosphaten, soms ook door een donkere bovengrond, terwijl zij vaak
scherven van antiek aardewerk bevatten. Hun phosphaatgehalte is uiteraard
aanzienlijk en P-citroencijfers van 60 tot 120 zijn normaal. Dit verschijnsel
wijst de weg naar hetgeen wij straks uiteen zullen zetten.
De oude bewoners van dit nog onbedijkte gebied hadden klaarblijkelijk
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weinig bouwland, maar leefden hoofdzakelijk van jacht, visserij en veeteelt.
Deze toestand leidde vanzelf tot een opeenhoping van phosphaten in de
bevolkingskernen, waar veel mest terechtkwam en bovendien de resten van
de menselijke samenleving zich ophoopten.
Reeds voor de ineenstorting van het Romeinse Rijk werden deze woon
plaatsen verlaten. Wat we thans als nederzettingen vinden, is in hoofdzaak
een gevolg van kolonisatie in de Frankische tijd, omstreeks de achtste tot de
tiende eeuw, hoewel de kern van enkele dorpen nog enige eeuwen ouder is.
In wezen waren deze Frankische ontginners akkerbouwers. Op de oeverwallen van het rivierensysteem, waar de kleigronden het hoogst liggen en
het gemakkelijkst bewerkbaar zijn, legden zij hun akkercomplexen aan. Wij
konden deze ontwikkeling terug vinden dank zij de studie van de veldnamen.
Eén van de merkwaardige verschijnselen in vanouds bewoonde land
streken is, dat ieder perceel of iedere groep van percelen een naam heeft. In
een klein land als Nederland wordt het aantal veldnamen op enige honderd
duizenden geschat. Sinds kort worden zij systematisch verzameld, want vele
namen zijn zo oud, dat zij betrekking hebben op toestanden, waaromtrent
geen of weinig geschreven berichten bestaan. Vanzelfsprekend is een
serieuze studie van deze veldnamen zonder samenwerking met taalkundigen
en historici onmogelijk, maar ook is gebleken, dat een goed begrip van oude
landbouwsystemen en van de bodemgesteldheid evenzeer een voorwaarde is
voor een juist begrip van de veldnamen.
Een eerste onderzoek van de veldnamen in het Nederlandse rivierklei
gebied heeft aangetoond: dat de oudste naam een landbouwnaam is: eng of
ing. Men vindt deze naam steeds in verband met archaeologische vondsten
uit de vierde tot zevende eeuw, zodat de aanleg van deze bouwlanden
uit dezelfde tijd moet stammen. In de tijd van de Frankische kolonisatie zijn
grote stroken van de hoge stroomruggronden voor de akkerbouw ontgonnen.
In het zuidelijke gedeelte van de Bommelerwaard hebben deze blokken
namen met akker. Zij liggen rondom de ingen. De „akkers" van dit gebied
dateren uit de negende en tiende eeuw, hetgeen uit archaeologische vondsten
uit de omgeving gebleken is. Zij zijn ook gekenmerkt door hun vorm. Men
vindt zeer langgestrekte, smalle percelen, die aangepast zijn aan de zware
middeleeuwse ossenploeg. Het wenden van deze zware ploeg met zijn logge
gespan van wellicht vier paar ossen was zo lastig, dat een langgerekte, des
noods gebogen vorm van de percelen doeltreffender was dan een meer vier
kante. Bovendien vormden de greppels, die de smalle stroken van elkaar
scheidden, de enige ontwateringsmogelijkheid van deze tamelijk zware
gronden (fig. 3).
Uit de veldnamen, de archaeologische vondsten en de perceelsvormen
blijkt, dat in dit gebied een zeer aanzienlijke oppervlakte bouwland gedu
rende de middeleeuwen ontgonnen is. Dit was mogelijk, omdat er voldoende
weiland bestond, aangezien zonder mest een blijvende akkerbouw zelfs op
vruchtbare rivierkleigronden onmogelijk is. De veldnamen getuigen ook van
de ligging van deze weideterreinen. De oudste naam is beemd, waarmede
het hooiland werd aangeduid. In verband met het klimaat van Nederland
bevindt het vee zich 's winters in de stal en hooi is nodig voor de wintervoedering. Vee kan op alle onontgonnen terreinen weiden maar hooi kan
alleen gewonnen worden, waar de begroeiing althans overwegend uit gras
sen en kruiden bestaat. Van de weideterreinen zijn er enkele rechtstreeks
met weidenamen aangeduid. Hun ligging is interessant, daar men hen vindt
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Fig. 2.

Profiel van een oud bouwland op zand, Afferden, Limburg. De zwarte
laag van ongeveer 80 cm dikte is gevormd door een eeuwenlange toe
passing van aard-mest (Heideplaggenmest).
Old arable-land soil on pure sand, Afferden, Limburg. The black layer
of about 80 cm has been formed by age old. applications of earth
manure (heather-sod manure).

Fig. 3.

Luchtfoto van enige percelen oud bouwland op stroomruggronden
nabij Driel (Bommelerwaard). Lage smalle percelen, sommige krom.
Aerial photograph of some old arable riverclay soils near Driel
(Bommelerwaard). Long, narrow strips, some of which carved.

11 • Fig. 4.
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Enkele veldnamen in de omgeving van het dorp Driel (Bommelerwaard).
Some land names near the village of Driel (Bommeletwaard).
1. Stroomruggronden.
Riverridge soils,
2. Pleistocene zandopduikingen.
Older sandy soils.
3. Komkleigronden.
Basin clay soils.
Hoorzik is de oudste nederzetting (2e—10e eeuw), nabij de „Ingh" en
de „Worden". Het dorp Driel is gesticht omstreeks de 9e eeuw. De
„Akker"-complexen omgeven de „Ingh". „De Beemden" op de helling
van de oeverwal waren de oudste hooilanden. De „Weiden", reeds in
de kom gelegen, konden in de zomer beweid worden. De „Bulk" was
hooggelegen grasland in de omgeving van het dorp, dat reeds in het
voorjaar beweid kon worden.
Hoorzik is the oldest settlement (2nd—10th century) near the "ingh"
and the „worden". The village of Driel is founded about the 9th cen
tury. The "akker"-complexes surround the "ingh". The "beemden" on
the slope of the natural levee, were the oldest hay fields. The "weiden",
already in the basin soils, could be grazed during summer. The "bulk"
was grassland on higher land near the village, wich could already be
grazed in spring.
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aan de hoge kant van de moerassen, die naast de oeverwallen liggen. In het
onbedijkte land staan deze terreinen 's winters onder water en eerst tegen
de zomer vallen zij droog. De hoogste delen van deze moerassen werden
uiteraard het eerst droog en daar konden de middeleeuwse landbouwers hun
vee het best weiden. Nabij de nederzetting lag de bulk. Het woord „bulk"
hangt samen met de bekende term „beloken", waarin het Engelse „lock"
terug te vinden is. De bulk ligt op hoge grond en was blijkens de naam afge
sloten van de omgeving. Deze toestand wijst op betrouwbaar grasland dicht
bij huis, waarop reeds betrekkelijk vroeg in het voorjaar het vee kon worden
geweid, voordat de moerassige terreinen voldoende opgedroogd waren
(fig. 4).
Wij willen hier voorbijgaan aan enkele termen, die op tuingrond en
boomgaarden wijzen, omdat zij voor het volgende deel van onze beschou
wingen niet van belang zijn en volstaan met vast te stellen, dat het gelukt is
door een combinatie van bodemkundige, archaeologische en toponymische
methoden het middeleeuwse bodemgebruik te reconstrueren. In de veertien
de eeuw, geruime tijd na de bedijking, gelukte het de moerassen min of meer
droog te leggen en te ontginnen, waardoor de hoeveelheden grasland, vooral
hooiland, aanzienlijk toenam. Hierbij kreeg het land een bestemming, die
tot in de huidige tijd onveranderd zou blijven.
Wij willen thans trachten na te gaan, welke uitwerking dit eeuwenlang
onveranderd gebleven bodemgebruik op de eigenschappen van de gronden
heeft gehad. Wij willen beginnen met het eeuwenoude hooiland van de komgronden in de vroegere moerassen. Deze gronden bestaan uit zeer zware
kleien, ondoorlatend en kalkarm, met grijze reductiekleuren. Zij bleven ook
na de bedijking moerassig; hun begroeiing bevat vaak een Equisetum-soort,
die schadelijk is voor melkvee, zodat de boeren deze gronden ongaarne als
weiland gebruiken. Het hooi van deze gronden is echter bruikbaar en het
gevolg is geweest, dat hier eeuwen achtereen hooi gewonnen is. Het land
was zo afgelegen en de mest zo nodig voor de betere gronden, dat de komgronden nooit mest ontvangen hebben. Zodoende zijn deze hooilanden ge
leidelijk armer geworden en zij behoren thans tot de in chemisch opzicht
armste gronden van Nederland. De analyses geven zeer lage P-citroencijfers
en zeer lage K-HC1 percentages onder de zode.
Om te begrijpen waar deze voedingsstoffen gebleven zijn, moeten wij
nagaan wat er met het hooi gebeurd is. Een deel van het hooi is als paardenvoer naar de steden verkocht in de lange eeuwen dat het paard de voor
naamste trekkracht was. Daarmede is een deel van de bodemvruchtbaarheid
uit het gebied verdwenen. Een ander deel van het hooi is op de bedrijven
zelf verbruikt en in de vorm van paarden, koeien en zuivelproducten ver
kocht. De rest kwam in de stalmest terecht en is op deze wijze aan het oude
bouwland ten goede gekomen. Grondanalyses van deze oude bouwlanden
vertonen zeer hoge P-citroencijfers, waarin een deel van de oorspronkelijke
chemische vruchtbaarheid van de oude hooilanden terug te vinden is (fig. 5).
Ook het kaligehalte van het oude bouwland is hoog, maar valt naast de
phosphaatcijfers toch enigszins tegen. De oorzaak van dit verschijnsel moet
klaarblijkelijk worden gezocht in aanzienlijke verliezen aan kalium in de
traditionele mesthopen. Inderdaad vindt men een bijzonder hoog kaligehalte
op de erven van oude boerderijen.
Het rivierkleigebied heeft minder dan andere delen van Nederland van de
moderne landbouwwetenschap geprofiteerd. Het zou te ver voeren om de
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Frequentie-verdeling van de analyse-resultaten van 602 grondmonsters in het dorp
Brakel (Bommelerwaard). Lage en hoge P-citroen getallen overtreffen de
middelmatig hoge.
Frequency distribution of the results of 602 soil tests (P-citric acid in 0,001%)
in the village of Brakel (Bommelerwaard). Low and high figures preponderate
over medium.

oorzaken van dit verschijnsel hier uiteen te zetten. Doordat het kunstmestgebruik de gevolgen van het eeuwenoude traditionele landbouwsysteem nog
nauwelijks heeft overschaduwd, is het mogelijk, dat moderne analyses
nog een zuiver en extreem beeld van de eeuwenoude verplaatsing van voe
dingsstoffen in het rivierkleigebied geven (tabel 1).
Een merkwaardig gevolg van de uitputting van de oude hooilanden ten
voordele van de oude bouwlanden is eveneens, dat de van kali beroofde
gronden thans in hevige mate kalifixatie vertonen. Het grasland zelf ver
toont deze vastlegging niet, omdat de zode nog enige kali bevat. Dank zij
de verbeterde ontwatering zouden bepaalde graslandterreinen thans zeer wel
voor akkerbouw in aanmerking komen, maar het resultaat van een dergelijke
omzetting valt zeer tegen, tengevolge van de kalifixatie. In het bijzonder is
het onmogelijk om op de gescheurde hooilanden aardappelen te verbouwen
en deze omstandigheid brengt de économie van een eventuele akkerbouw in
gevaar. Voor deze kalifixatie, die een minder aangename erfenis van het ver
leden is, bestaat nog geen practisch uitvoerbare oplossing.
In het bovenstaande zijn een drietal voorbeelden behandeld van een sterke
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beïnvloeding van de bodemgesteldheid door eeuwenoude landbouwstelsels.
Een deel van het behandelde zal door ieder stellig tot de bodemkunde wor
den gerekend, een ander deel mogelijk niet. Toch hebben wij gemeend de
historische, archaeologische en toponymische bewijsvoering van ons betoog te
moeten vermelden. Het is steeds lastig grenzen tussen wetenschappen te
trekken. Daarom hebben wij een tegenzin tegen logische definities. Immers
deze handelen juist over het afbakenen van een wetenschap. Meer zien wij
in een psychologische karakteristiek van onze wetenschap- Wat is bodem
kunde? Het is de wetenschap, die ontwikkeld is door mensen, die zich
bodemkundigen noemen. Wat doen die bodemkundigen? Daartoe kan men
het best een aantal leerboeken of het register van een belangrijk tijdschrift
of het programma van een internationaal congres raadplegen. Zij tonen wat
de bodemkundigen zelf als de belangrijkste doelstellingen van hun weten
schappelijke activiteit beschouwen.
Gaat men van dit criterium uit, dan is het besproken onderwerp onge
woon. Maar toch menen wij, dat het tot de bodemkunde behoort. Het zoeken
naar de verklaring van sprekende bodemkundige verschijnselen ligt toch
zeker op de weg van de bodemkundigen. Waarom zou de bodemkunde wel
methoden mogen ontlenen aan de scheikunde, de natuurkunde, de biologie,
de klimatologie, de geologie, de geografie en sinds ons laatste congres ook
aan de sociale wetenschappen en niet aan de archaeologie, de geschiedenis
en de philologie? Het hangt slechts van de bodemkundigen zelf af, hoe ver
zij willen gaan en hoe breed zij het theoretisch fundament van hun kennis
en begrip willen maken.
Summary
Presidential address at the fourth International Congress of Soil Science,
Amsterdam, 1950. The President deals with the origin of old arable fields
on sand and the old pastures in the Frisian "knip" area established on
account of heightening with deep earth manure. Remarkable is also the high
phosphate content of old inhabitations in the river clay area. The study of
field names contributes a great deal to the history of reclamation.
The complete English version of this address has been inserted in "Trans
actions of the IVth International Congress of Soil Science, Amsterdam,
1950, Volume IV, p. 17—25.
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Schematisch overzicht van de verspreiding der voornaamste kavelvormen in
Nederland.
Sketch o[ the principal systems of land division in the Netherlands.
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1. INLEIDING

Sedert enige tijd valt een toenemende belangstelling waar te nemen
voor het vraagstuk van de verschillende kavelvormen, die het cultuur
landschap van Nederland kenmerken. Toch bleef die belangstelling tot
dusver hoofdzakelijk gericht op een beschrijving van de diverse, onderling
sterk afwijkende vormen. Tot een verklaring over het ontstaan is men nog
nauwelijks gekomen, hoewel juist deze zijde van het vraagstuk de meest
interessante perspectieven opent.
Dat de geschiedenis van grondgebruik en verkaveling van groot belang
is en het zeker verdient nader onderzocht te worden, daarover is men het
thans wel algemeen eens. Immers de bestudering van de dorpsvormen,
van de grootte en de ligging van de boerenbedrijven, van bedrijfsvoering
en bedrijfsvorm hangen er ten nauwste mee samen.
Wil men tot een verklaring kunnen komen, dan is het intussen nood
zakelijk te beschikken over een indeling der verschillende in ons land
voorkomende verkavelingstypen en de geografische verspreiding daarvan
te kennen. Wij willen onze beschouwingen derhalve aanvangen met een
globaal overzicht om eerst daarna tot een verklaring der geconstateerde
feiten over te gaan.
2. INDELING EN VERSPREIDING

Indeling
In grote trekken kan men 4 groepen onderscheiden:
I. Overwegend blokverkaveling (a. de eigenlijke „Blockflur", b. celticfields, c. kamplanden).
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IL Strokenverkaveling zonder bewoning op de kavels (a. esachtige
verkaveling, b. maden en slagen).
III. Strokenverkaveling met bewoning op de kavels (opstrekkende heer
den en soortgelijke verkavelingen).
IV. Rationele verkaveling (veenkoloniën, moderne ontginningen en in
polderingen).
Verspreiding
Het is moeilijk een goed schematisch overzicht te geven van het voor
komen der verschillende typen, daar deze over kleine afstand soms sterk
wisselen. Bij bestudering van het overzicht (fig. 1) moet men wel in het
oog houden dat het ons er slechts om ging grote lijnen aan te geven en
dat detaillering op kleine schaal onmogelijk was. Dat b.v. een bepaald
gebied op de kaart geheel als blokverkaveling wordt aangegeven, wil dus
slechts zeggen dat de blokverkaveling hier overheerst, maar dat andere
vormen daarnaast voor kunnen komen. Beschouwt men met deze reserve
bijgevoegd cartogram (fig. 1), dan kan men de volgende verspreiding der
typen onderscheiden:
I. Blokverkaveling
a. De eigenlijke „Blockflur" valt op door een verdeling van het
land (de „Flur") in min of meer onregelmatige vierkante stukken, zodat
het gebied vaak de indruk maakt van een door droogte gebarsten kleioppervjlaktte. We treffen deze perceelsvormen vrijwel over het gehele
land aan, waarbij de volgende hoofdverspreidingsgebieden vallen te con
stateren:
In Groningen in het noordwesten van het Gldambt; het z.g. KleiOldambt, dat samenvalt met de gemeente Termunten, verder op het ge
hele Hogeland, behalve in de kuststrook en in het noordelijk Wester
kwartier, d.w.z. tussen Hoendiep en Reitdiep.
In Friesland op de klei van het noorden, behalve in de jongere Bildtpolders en verder op het grootste gedeelte van de klei van de zuidwest
hoek.
In Drente komt een eigenlijke blokverkaveling niet voor.
In Overijssel vindt men blokvormige percelen op het Kampereiland en
de aangrenzende gebieden.
In Gelderland in het oosten van de rivierkleigronden, voornamelijk in
de Overbetuwe; in de rest van de streek der grote rivieren komen de
blokverkavelingen soms voor op de z.g. stroomruggronden, zo b.v. in het
gebied van de Oude IJssel en de Lymers en sporadisch ook in Utrecht
in het Kromme Rijngebied.
In Holland vindt men deze percelering op verschillende plaatsen langs
de duinen, verder in Westfriesland verspreid in kleinere hoekjes tussen
de „opstrekkende" verkaveling en in het gehele Geestmerambacht.
Op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden treft men in de oude kernen
hoofdzakelijk blokvormen aan, zo ook in de weidegebieden van de kommen.
b. Op de zandgronden van Drente, de Veluwe en Noordbrabant komt
een praehistorische bouwlandaanleg (z.g. celticfields) voor, die in
wezen tot de blokverkaveling gerekend kan worden. Men ziet de sporen
ervan voornamelijk op de hogere zandgronden, die óf nog in hei liggen
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ôf tot de jongere ontginningen gerekend moeten worden. Vooral op de
luchtfoto zijn ze duidelijk te herkennen als schaakbordachtige complexen.
c. De k a m p o n t g i n n i n g e n vindt men eveneens voornamelijk in
het oosten en zuiden van ons land. Meestal bestaan deze ook uit min
of meer blokvormige percelen.
II. Strokenverkaveling zonder bewoning op de kavels
Zijn de verschillende zojuist genoemde soorten van blokverkavelingen
in verschillende gebieden en onder verschillende omstandigheden ont
staan, tussen de essen, engen of akkers (de bouwlanden) enerzijds en
de maden of slagen (de graslanden) anderzijds bestaat een meer direct
verband. Dit type blijkt bijna altijd voor te komen in gebieden waar men
marken of markachtige verhoudingen in het verleden kan aanwijzen, waar
op later zal worden terug gekomen. Alle kenmerken zich door een syste
matisch aandoende streepvormige verkaveling zonder bewoning op de
kavels.
a. De e s achtige verkaveling in de zuiverste vorm is terug te vinden
op de zandgronden in het oosten van ons land. De essen zijn complexen
bouwland samengesteld uit een groot aantal reepvormige percelen, die hetzij
in een soort mozaïek (meerstrepige es), hetzij in een eenvoudig patroon
(eenstrepige es) bijeenliggen en die in eigendom en gebruik zijn bij de
z.g. geërfden, die in de buurschap bijeen wonen. In Drente en Overijssel
zijn ze bekend als essen, op de Veluwe en in het Gooi als engen en in
Noordbrabant als akkers, terwijl we de Limburgse velden er waarschijnlijk
eveneens toe mogen rekenen evenals sommige geesten in het binnenduingebied en op de waddeneilanden.
Tot dusver bleef onopgemerkt, dat ook een deel van het rivierkleige
bied een esachtige verkaveling kent. Naar onze mening zijn de bouw
landpercelen op de oeverwallen in Nederbetuwe, Bommelerwaard en
Tielerwaard en van de Landen van Buren en Culemborg op te vatten
als te behoren tot het esachtige type.
b. D e m a d e n of groenlanden zijn vooral bekend uit de Drentse beek
dalen, hoewel ze onder andere benaming (b.v. beemden in Noordbrabant)
ook elders voorkomen. Het zijn graslandcomplexen in eigendom en ge
bruik bij de geërfden, die in de aangrenzende buurschappen bijeenwonen.
D e s l a g e n komen voor in d e komgebieden van d e rivierkleistreek.
In de middeleeuwen werden deze „woeste gronden", die vaak gemene
weiden waren, door de eigenaren, die in die dorpen en buurschappen
op de oeverwallen bijeen woonden, ontgonnen en geperceleerd ofwel „ge
slagen" om in middeleeuwse terminologie te blijven. Wij zouden daarom
aan dit type de naam slagenlandschap willen geven 1). Ook buiten het
eigenlijke rivierkleigebied komt de term „slagen" voor, b.v. in de Gelderse
vallei. Essentieel verschil tussen de slagen en de maden bestaat onzes
inziens feitelijk niet. Beiden betreffen een systematische graslandverkave
ling, die behoort tot hetzelfde sociaal-agrarisch milieu waarin de boven
beschreven essen of engen thuis horen.
1) Dit dus in tegenstelling tot wat Bijhouwer (Het Nederlandse landschap) verstaat
onder slagenlandschap. Het is principieel fout de strokenverkaveling in het Hollands—
Utrechtse veengebied aan te duiden als slagen.
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III. Strokenverkaveling met bewoning op de kavels
a. Tot het meest bekende type van dit soort behoort dat der „opstre Ie
le en de heer den". Onder deze vorm van verkaveling verstaan wij een
systeem, waarbij de landerijen, behorende tot een bepaald dorp, zijn ver
deeld in langgerekte, smalle stroken. Iedere strook behoort, althans in
oorsprong, tot een bepaalde boerderij. De boerderijen staan in de regel
langs een weg, dijk of vaart (of een combinatie hiervan), die de kavels
loodrecht snijdt, zodat een dorp met z.g. opstrekkende heerden bijna al
tijd het karakter draagt van een streek-, straat- of dijkdorp. In grote ge
deelten van ons land, vooral in het noorden en westen, is dit een veel
voorkomend dorpstype.
Men vindt de opstrekkende heerden in Groningen in het gehele Oldambt, behalve in het Klei-Oldambt, waar, zoals we hiervoor zagen, de
blokverkaveling voorkomt, verder in de Woldstreek, het door de Wolddijk omsloten gebied en in het Zuidwestelijk Kwartier. Tenslotte is de
verkaveling van de jonge wadpolders in principe eveneens uitgevoerd vol
gens het systeem van de opstrekkende heerden.
In Friesland komen opstrekkende heerden in de Wouden voor, d.w.z.
in het gebied ten oosten van de meren, behalve in enkele zanddorpen,
waar men een esachtige verkaveling vindt.
In Drente zijn opstrekkende heerden aan te wijzen in de zuidwesthoek,
b.v. in Vledder, Wapserveen, Ruinerwold enz. en verder in Nieuw- en
Oud-Schonebeek en in Roswinkel.
In Overijssel treft men ze aan in de gehele kop behalve in Steenwijk
en in een smalle strook langs het Zwarte Water. Beoosten het Zwarte
Water liggen ze in Staphorst en Rouveen, die vooral bekend zijn geworden
doordat men bij vererving de langgerekte percelen steeds weer in de
lengte doordeelde, zodat uiteindelijk percelen ontstonden van enkele kilo
meters lang, maar vaak slechts enkele meters breed. In deze zelfde hoek
vinden we verder nog opstrekkende heerden in Nieuw-Leusen en in enkele
andere plaatsen tussen de Dedemsvaart en de Vecht. Een mooi voorbeeld
van een complex opstrekkende heerden vormt het dorp Vriezenveen, dat
geheel afgesloten temidden van andere verkavelingstypen ligt.
In Gelderland treft men ze aan in het noordelijk gedeelte van de Veluwe, langs de Zuiderzeekust tussen Hattem en Elburg en ten westen
van Nijkerk.
Langwerpige percelen, met een zekere opstrek, vindt men ook op en
kele plaatsen in de rivierkleigebieden van Gelderland en Utrecht, o.a.
bij Gameren en in het Kromme Rijngebied. Ze komen daar soms onmid
dellijk naast de blokverkaveling voor.
Utrecht ten westen van de Heuvelrug en Holland ten oosten van de
duinstreek zijn bijna geheel verkaveld in regelmatige, langgerekte percelen,
het beste te vergelijken met de opstrekkende heerden van Friesland en
Groningen.
Behalve de duinstreek en de droogmakerijen en enkele reeds genoemde
uitzonderingen als het Geestmerambacht, zijn zowel Noord- als Zuidhol
land bijna geheel in regelmatige lange smalle percelen verkaveld.
Op Zuidhollandse Eilanden vindt men deze verkaveling in het wes
telijk gedeelte van IJselmonde en in Zeeland in het uiterste zuidoosten
van Zeeuws-Vlaanderen, nl. in het dorpje Klinge.
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Primitieve blokverkaveling in het Friese weidegebied bij Sneek.
Primitive block division in the Frisian pastoral region near Sneek.
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Fig. 3.

Opname K.L.M.-Aero-carto.

Regelmatige blokverkaveling in de voormalige Fivel boezem
bij Groot Garster Voorwerk.

Regular block division in the former Fivel boezem
near Groot Garster Voorwerk.

In Noordbrabant vertoont de verkaveling van de Langstraatdorpen het
type van opstrekkende heerden.
In Zuid-Limburg tenslotte menen we enkele sporen van een z.g. „Waldhufen" verkaveling teruggevonden te hebben, die eveneens tot ditzelfde
type behoort.
IV. Modern rationele verkaveling
Men vindt deze uit de aard der zaak in jongere polders en ontgin
ningen. Zo b.v. in Groningen bij de Dollart in de door de stad aange
legde polders. Verder natuurlijk vooral in de veenkoloniën, die wel het
mooiste voorbeeld bieden van een groot complex, dat op rationele wijze
is ontgonnen en verkaveld.
In Friesland vindt men rationele verkaveling in de jongere Bildtpolders
en verder in enkele veenkoloniën.
In Drente en Overijssel eveneens in de veenkoloniën en verder in het
land van Mastenbroek.
In Gelderland en Limburg komt deze vorm niet zeer algemeen of
over groot gebied verspreid voor. Evenmin in Noordbrabant; de Peel is
over het algemeen systeemloos ontgonnen, behalve in de kleine koloniën
Helenaveen en Griendsveen.
Behalve in de z.g. „oude kernen" is in Zeeland en op de Zuidhollandse
eilanden evenals trouwens in de noordwesthoek van Noordbrabant een
meer of minder rationele verkaveling algemeen. Men vraagt zich echter
af, of men in de oudere polders — die soms eigendom waren van slechts
enkele personen, soms zelfs alleen van de ambachtsheer — wel mag spre
ken van een moderne rationele verkaveling, hoewel men een bewuste op
zet ook hier dikwijls niet kan ontkennen. Zij vormen in zekere zin een
overgang tot de blokachtige verkavelingstypen.
Naast de overheersende stroken- en blokverkaveling van het vasteland
van Noord- en Zuidholland treft men in de jongere polders en in de
droogmakerijen moderne verkavelingen aan.
In Utrecht vertonen slechts enkele ingepolderde veenplassen dit beeld.
De meest rationele verkaveling vinden we tenslotte toegepast in de
nieuwe IJsselmeerpolders.
3. BESPREKING VAN DE VERSCHILLENDE VORMEN IN VERBAND MET
HUN ONTSTAAN, GESCHIEDENIS EN ONDERLINGE VERSCHILLEN

Tot dusver werd bij het zoeken naar een verklaring over ontstaan en
verspreiding der diverse kavelvormen voornamelijk aandacht geschonken
aan juridische en geografische factoren, terwijl de structuur van de samen
leving buiten beschouwing werd gelaten. Onzes inziens moet juist deze
laatste factor grote invloed hebben uitgeoefend op de verschillende occupatievormen, zoals uit het onderstaande moge blijken.
I. De blokverkaveling, meestal aangeduid als „Blockflur"
Wij kunnen er twee typen in onderscheiden, waarvan we het eerste
de primitieve blokverkaveling zouden willen noemen (fig. 2), terwijl in het
andere nog wel enig systeem is te onderkennen, zodat dit de regelmatige
blokverkaveling zou kunnen heten (fig. 3). Tot de eerste categorie be
horen b.v. in het noorden de kernen van het Hogeland, de Marne en
Westergo, in het westen het gebied langs de duinen en het westen van
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Westfriesland; tot de tweede grote delen van de vroegere Fivelboezem
en van het uit de Lauwerszee aangewonnen lan'd, van Zeeuws-Vlaande
ren en van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
Wanneer we de geografische ligging van de blokverkaveling nader be
kijken, dan valt op dat deze, afgezien van een deel van het rivierklei
gebied, min of meer een strook vormt langs de kust van Holland, Fries
land en Groningen, die zich zelfs voortzet in het Duitse Oost-Friesland.
Tussen deze kuststrook en de hoge zandgronden, meer binnenwaarts ge
legen, zien wij vrijwel overal in ons land — en dit verschijnsel zet zich
in Duitsland voort — een strook met opstrekkende heerden, of in ieder
geval met langgerekte verkavelingsvormen.
In Friesland en Groningen vallen de primitieve blokverkavelingen
grotendeels samen met het terpengebied, d.w.z. met een gebied waar reeds
vanaf ongeveer de 2e eeuw v. Chr. bewoning voorkwam. Uit het bodemkundig onderzoek van Veenenbos (1949) is gebleken dat de zware knipklei, die over grote oppervlakten van Friesland en Groningen de bovenlaag
uitmaakt, in Romeinse tijd nog niet aanwezig was. Het woon- en vegetatievlak uit deze periode ligt onder deze zware klei, die evenals elders
in het kustgebied vanaf het einde van de 3e eeuw is afgezet. In het eigen
lijke knipkleigebied bestaat dus geen continuïteit in de bewoning. Maar toch
is het kleigebied als geheel gezien nooit verlaten. Wel heeft de bevolking
in deze overstromingsperioden haar woonplaatsen opgehoogd en zijn ge
deelten van het cultuurland verloren gegaan; omstreeks 800 is het land
echter weer bewoonbaar geweest.
De aard der bewoning leren wij kennen uit de overleveringen van de
Egilsage. Deze dateert uit ongeveer 800 (de Vries, 1923, blz. 294—298)
en geeft ons een beschrijving van de landing van een troep Vikingen in
Friesland. Volgens dit verhaal landden de Noormannen in een vlak weide
gebied, waarin over grote afstanden sloten waren gegraven. Hierover
waren balken of wegneembare bruggen gelegd, die in het verloop van de
strijd een rol speelden. Deze sloten nu zijn door Veenenbos (1949, blz.
82/83) waarschijnlijk onder een verspoeld knipdek teruggevonden. Uit
dit laatste blijkt, dat na 800 nogmaals een transgressie plaatsvond. Het
binnendringende water volgde gedeeltelijk de sloten van het bestaande
kavelpatroon. Behalve dat erosie optrad, vond gelijktijdig sedimentatie
van verspoelde knipklei plaats. Daardoor vormden zich naast de zich
handhavende oude vormen nieuwe kreekfiguren. In het middeleeuwse
landschap zijn van beide sporen terug te vinden.
Afgezien van stukken, die geheel verloren gingen, kon de bevolking be
houdens stormvloeden en springtijden gedeelten van het land voor veeteelt
en 's zomers zelfs voor bouwland blijven gebruiken. Hierdoor continueerden
zich dus ook hun rechten op de grond. Wij vinden daardoor een zekere
fixatie van bestaande toestanden met daarnaast een zich aanpassen aan
gewijzigde omstandigheden. Na de middeleeuwen behoeft er geen wijzi
ging meer te zijn ingetreden, daar men toen door bedijking de vrije toe
gang aan het water onmogelijk maakte.
De nederzettingsvorm van de blokverkaveling is die van de verspreide
bewoning. De boerderijen liggen temidden van hun bouw- of weilanden.
Zo moet de toestand ook zijn geweest bij de eerste in gebruikneming van
het land. Althans zijn door van Giffen (1926, blz. 9) enkele woningen
ontgraven, die, betrekkelijk geïsoleerd, direct op het toenmalige maaiveld
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zijn gebouwd. Daarna heeft onder invloed van de overstromingen de be
woning zich teruggetrokken op de inmiddels aangelegde terpen. Waar
schijnlijk heeft men zich in de tussenliggende regressies wel weer over
het land verspreid; tijdens de laatste krachtige middeleeuwse overstro
mingsperiode zullen de terpen echter de enig bewoonbare plekken in het
noordelijk kustgebied zijn geweest. Wel bleef de cultuurgrond gedeeltelijk
intact en daarmede ook, zoals voor de hand ligt, de bestaande rechten
op de grond. De tegenwoordige verspreiding dateert dus pas van later tijd.
Het land ligt thans in onregelmatige blokken rondom de boerderij. In de
dorpen hebben zich in het algemeen slechts neringdoenden, renteniers en
landarbeiders geconcentreerd; de boeren wonen weer op het land zelf.
De vraag hoe de vestiging en bodemindeling in het Fries-Groningse
blokgebied is tot stand gekomen, heeft reeds vele pennen in beweging ge
bracht. Zo b.v. van de bekende Groninger geschiedschrijver-medicus
Acker Stratingh (1865). De titel van zijn artikel „Marken in Friesland"
geeft al aan in welke richting hij het zoekt. Onder invloed van de Duitse
onderzoekingen op hét gebied der marken meende hij op grond van enige
sporen, die in deze richting schenen te wijzen, ook voor de Friese landen de
vroegere aanwezigheid van marken te kunnen vaststellen. Bij Acker Stra
tingh is echter nog geen spoor van bewustzijn, dat er in Groningen twee
geheel verschillende agrarische systemen met een geheel verschillende ge
schiedenis, de opstrekkende heerden en blokverkaveling, naast elkaar be
staan en dit maakt reeds dat zijn betoog met de grootste reserve dient te
worden aanvaard. Na Acker Stratingh horen we tientallen jaren niets op
dit gebied. Na 1920 verschijnen er echter verschillende artikelen o.a. van
Postma (1922/23) en van van Apeldoorn (1924) en tenslotte het boek van
Postma (1934) over de Friese Kleihoeve. Van Apeldoorn stelt zich nog
sterker dan Acker Stratingh op het standpunt, dat in de Friese landen oor
spronkelijk algemeen gemeenschappelijk grondbezit zou hebben bestaan,
doch evenals Acker Stratingh maakt hij geen onderscheid tussen blokver
kaveling en opstrekkende heerden. Postma tenslotte, die verreweg het beste
onderzoek heeft gedaan, brengt op tal van punten scherpe critiek op de op
vattingen van van Apeldoorn, dat vroeger in Friesland een hoevesysteem
met waardelen, zoals we dat in Drente kennen, zou hebben bestaan, doch
gaat aan de andere kant niet zo ver, dat hij het eertijds bestaan van gemeen
schappelijk grondbezit op de oude klei in de Friese landen, in het gebied van
de blokverkaveling van Groningen en Friesland, geheel ontkent. Postma
maakt wel onderscheid tussen blokverkaveling en opstrekkende heerden,
doch werkt dit onderscheid in zijn hoofdbetoog niet nader uit en heeft b.v.
de verspreiding van beide typen in Groningen en Friesland zeker onvol
doende nagegaan. Behalve de Nederlandse schrijvers hebben nog verschil
lende Duitse schrijvers zich met de agrarische geschiedenis van de Friese
landen beziggehouden, o.a. Swart (1910) en Wildvang (1926). Swart stelt
zich onvoorwaardelijk op het standpunt van oorspronkelijk gemeenschappe
lijk grondbezit; Dodo Wildvang neigt weer meer naar het omgekeerde.
Wat is nu waar? In de eerste plaats hebben we na te gaan of het gebied
van de oude blokverkaveling inderdaad vroeger, dus in de oud-Germaanse
tijd, gemeenschappelijk grondbezit heeft gekend en of hier marken hebben
bestaan. Hierbij valt op te merken, dat in de tijden waarover onze histori
sche bronnen ons inlichten van het bestaan van marken hier niets bekend is.
Nergens valt het bestaan van een markegenootschap aan te tonen. Bij het
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aantonen van het vroeger bestaan van gemeenschappelijk grondbezit gaan
de verdedigers hiervan dan ook niet uit van directe, doch van indirecte be
wijzen, Men meent bepaalde sporen te hebben gevonden, die zouden wijzen
naar een vroeger algemeen bestaan van gemeenschappelijk grondbezit. Men
vindt in historische tijden in de Friese landen hier en daar vormen van
grondbezit, die lijken op gemeenschappelijk grondbezit en vrijwel alle
auteurs — alleen Postma is wat critischer — nemen dan zonder meer aan,
dat het vanzelfsprekend is, dat deze sporen voortkomen uit een vroeger alge
meen bestaand gemeenschappelijk grondbezit en een markesysteem in de
Friese landen.
Tegen deze methode van bewijsvoering zijn grote bezwaren aan te voeren
(Hofstee, 1935). In de eerste plaats betekent het feit, dat men in betrekke
lijk recente tijd sporen van gemeenschappelijk grondbezit vindt, nog geens
zins dat dit sporen zijn uit oeroude tijden. In de tweede plaats betekent het
feit, dat men in een bepaalde tijd sporen vindt nog geenszins dat het betref
fende verschijnsel vroeger algemeen is geweest. Het is evengoed mogelijk,
dat het nooit meer dan sporen zijn geweest.
Over deze sporen valt heft volgende op te merken. In de eerste plaats wijst
men op het voorkomen van mieden, meden, maden enz. Dit zijn grote com
plexen hooiland, waarin iedere boer van een bepaalde buurschap of een be
paald dorp een stuk land had liggen. Deze hooilanden waren in historische
tijd steeds particulier bezit, doch uit het feit, dat ze in één veld bijeenliggen
leidt men af, dat ze vroeger gemeenschappelijk bezit zouden zijn geweest. In
de tweede plaats de valgen, „Escher" enz. Dit waren eveneens complexen
van kleine percelen, doch nu bouwland, waarin wederom iedere boer één of
meer stukken had liggen. Deze herinneren dus enigszins aan de essen en het
spreekt haast wel vanzelf, dat ze voor sporen van vroeger algemeen gemeen
schappelijk grondbezit werden aangezien. Dan waren er op verschillende
plaatsen de z.g. meenscharren, de gemene weiden; weiden dus, die gemeen
schappelijk werden geweid. Verder wijst vooral van Apeldoorn op het voor
komen van de z.g. wandellanden, stukken land, meestal bestaande uit twee
percelen, die behoorden aan twee eigenaren, die elk jaar van percelen wis
selden. Deze wandellanden zouden volgens hem weer terugwijzen naar een
vroeger algemeen bestaand systeem van gemeenschappelijk grondbezit.
Zoals wij in het voorgaande zagen, hebben, nadat de eerste bewoners zich
nog direct op het maaiveld konden vestigen, belangrijke overstromingen
plaatsgevonden, waardoor de bevolking zich op terpen moest terugtrekken.
Eerst na de vroeg-middeleeuwse overstromingen leerde men zich door het
leggen van dijken te beveiligen. Begonnen werd waarschijnlijk met het leg
gen van dijken om de met terpen bebouwde gebieden, zo b.v. de oude kern
gebieden van Oldehove en Niehove, van Ezinge en Fransum, van de Marne,
van Oostergo, Westergo enz. Geleidelijk begon men ook buiten deze kernen
stukken land in te polderen die tevoren onbruikbaar waren of tevoren niet
bestonden (nieuw aangewassen zeekleipolders). Het gebied van de blokverkaveling bestaat dus eigenlijk uit twee gedeelten, nl. de oude kernen en
de stukken die er later tussen en aan werden gedijkt. Deze onderscheiding is
van belang met het oog op het beantwoorden van de vraag of de landen,
waarin iedere boer zijn stuk land had liggen: de mieden, meden, valgen, enz.,
werkelijk een restant zijn van een oorspronkelijk algemeen gemeenschappelijk
grondbezit. Was in de blokverkavelingsgebieden vroeger werkelijk gemeen
schappelijk grondbezit regel, dan ligt het voor de hand, dat de duidelijkste
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sporen hiervan bewaard moeten zijn gebleven in de oude kernlanden. Dit is
echter niet 20. Alle gevallen, die van Apeldoorn voor Friesland en Postma
voor Friesland en Groningen noemen, hebben betrekking op gebieden, waar
van vrijwel met zekerheid kan worden vastgesteld, dat ze behoren tot de
gronden, die pas later, na de bedijking, in gebruik zijn genomen. Dit geldt
ook voor de wandellanden van van Apeldoorn, waaraan deze grote waarde
hecht als bewijs voor het bestaan van vroeger gemeenschappelijk grondbezit
in Friesland. Ook deze wandellanden vinden wij niet in de oude kernen. Zij
komen in Friesland vooral voor in het gebied van de oude Middelzee.
Zo hebben dus de z.g. getuigenissen voor oorspronkelijk gemeenschappe
lijk grondbezit in de Friese landen in feite geen bewijskracht, omdat het in
alle gevallen bijna zeker is, dat het stukken grond betreft, die pas later in
gebruik zijn genomen. Omgekeerd vertonen de gebieden, waar oude en be
trekkelijk continue (althans op de terpen zelf) bewoning valt aan te wijzen,
geen sporen van gemeenschappelijk grondbezit.
Hoe moeten wij ons de eerste in bezitneming en bewoning van het blokverkavelingsgebied dan voorstellen?
Uitgangspunt moet zijn de oud-Germaanse agrarische maatschappij (Hof
stee, 1940/41). Hierin zal de ethnologie ons het beste inzicht kunnen ver
schaffen. Wanneer we nagaan, hoe de stand van zaken is bij de agrarische
volkeren, die ongeveer op hetzelfde peil staan als de oude Germanen, dan
levert ons dat het volgende beeld.
In de eerste plaats is van belang de maatschappelijke organisatie van deze
groepen. Deze was opgebouwd op de basis van bloedverwantschap, althans
vermeende bloedverwantschap. De stammen, de onderdelen van stammen
en de verwante stamgroepen, de z.g. volksstammen, zij allen staan op grond
slag van bloedverwantschap; hoe kleiner de groep, hoe enger de familie
verwantschap. Familie, maatschappelijke, economische en politieke eenheid
vallen bij deze volkeren dus samen. Bloedverwantschap bepaalt tot welke
groep men behoort. Deze maatschappelijke organisatie is dus geheel anders
dan de onze.Staat hun maatschappelijke organisatie op biologische en wel op
genealogische grondslag, onze maatschappij staat op territoriale grondslag.
In onze samenleving bepaalt de plaats waar men woont, het gebied waar
binnen men zijn woonplaats heeft, tot welke staatkundige en in belangrijke
mate ook tot welke economische en sociale eenheid men behoort.
De familie, behalve in de vorm van zijn kleinste eenheid — het gezin —,
heeft in onze samenleving practisch weinig betekenis meer. Geheel anders is
het bij genoemde volkeren. Verlaat iemand zijn familie, dan wordt hij
daarmee tot een paria, een „statenloos burger", iemand die nergens meer
thuis hoort. Komt hij terecht in de woonplaats van een andere familiegroep,
dan zal men hem daar op zijn hoogst dulden; slechts in zeer hoge uitzonde
ringsgevallen zal hij in een andere familiegroep worden toegelaten en meestal
nog alleen als hij door een of andere symbolische daad fictief in de bloed
verwantschap van de familie wordt opgenomen. Tot zover een overzicht van
hun maatschappelijke organisatie.
En nu het agrarisch stelsel. Het is merkwaardig, dat dit bij volkeren van
dit type in de verschillende delen van de wereld vrijwel hetzelfde beeld ver
toont. Men moet zich voorstellen, dat gewoonlijk, als een bepaalde stam of
een bepaald stamdeel zich ergens vestigt, in die streek nog overvloed aan
grond is, welke nog niet in gebruik en tot cultuurland ontgonnen is. Van
dit onontgonnen land neemt de stamgroep dan een stuk in beslag. De om
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vang van dit stuk wordt meestal bepaald door natuurlijke grenzen (rivieren,
moerassen enz.) of, als zich in de buurt ook andere groepen hebben neer
gezet, door de grens van het gebied, dat die naburige groepen als het hunne
beschouwen. Meestal zijn het echter ook weer natuurlijke grenzen, die de
buurgroepen hebben aangenomen. Heeft de groep zich aldus op deze wijze
een bepaald gebied verschaft, dan kan zij dit althans ten dele — in de regel
is de oppervlakte van het gebied vele malen groter dan de benodigde
cultuurgrond — in cultuur brengen. Het opmerkelijke is nu, dat wij bij vol
keren van dit type geen collectief bezit en gebruik van de bouwgrond, dus
geen agrarisch communisme, aantreffen. De gang van zaken is zo, dat ieder
lid van de groep, d.w.z. ieder gezin, dat woont op het gebied dat de groep
zich tot woonplaats heeft uitgekozen, één of meer stukken grond uitkiest, die
het gezin of het gezinshoofd geschikt voorkomen. Het gezin ontgint deze
stukken individueel en als het dit gedaan heeft, beschouwt het deze stukken
bouwland daarna als zijn bezit en bebouwt ze dan ook weer individueel
(Fahrenfort, 1934). Primitieve ontginning geeft dus een soort van eigen
domsrecht, hoewel het zeker niet in alle opzichten overeenkomt met het recht,
dat onze juristen als eigendom omschrijven. Ten aanzien van Indonesië
placht men dit type van recht op de grond, al naar gelang van zijn meer of
minder permanent en gestabiliseerd karakter, aan te duiden als inlands be
zitsrecht of genotrecht. Dit recht is veelal van tijdelijke aard, daar men in
de regel de grond slechts tijdelijk gebruikt. De landbouw draagt in deze
phase veelal nog het karakter van roofbouw. Raakt na enige jaren de grond
uitgeput,, dan zoekt men een nieuw stuk, het oude verwildert en gaat weer
deel uitmaken van de woeste gronden.
Van deze woeste, onontgonnen gronden maakt men verder gebruik voor
zover men ze nodig heeft. Ieder lid van de groep haalt er af of er uit wat het
wenst: wortels, wilde vruchten, hout, hars en wat het al aan bruikbaars op
mag leveren. Gemeenschappelijk eigendom kan men deze gronden moeilijk
noemen. Eigendomsrecht houdt in, dat men met uitsluiting van anderen be
paalde rechten uitoefent of kan uitoefenen. Hier zijn echter geen anderen,
die uitgesloten kunnen worden, want ieder lid van de kleine gemeenschap
heeft in principe dezelfde rechten. De enigen, waartegen men eventueel zijn
rechten moet verdedigen, zijn andere soortgelijke groepen, wanneer die de
grenzen van het gebied, dat de groep tot het zijne rekent, zouden over
schrijden. In dat geval kan men eigenlijk nauwelijks spreken van verdedigen
van zijn eigendomsrechten, doch veel meer van verdedigen van het grond
gebied. De conflicten die dan ontstaan, zijn, om het juridisch uit te drukken,
geen conflicten van privaatrechtelijke, maar van volkenrechtelijke aard. Van
het uitoefenen van allerlei rechten, die met het eigendomsrecht gepaard
gaan, zoals het recht van verkoop, verhuur, schenking, vererving enz., is
geen sprake, eenvoudig, omdat dit niet aan de orde komt. Men heeft
recht op het gebruik van de niet ontgonnen grond, omdat men lid van de
gemeenschap is en niet omdat men een of ander eigendomstitel kan ver
tonen. Het best kan men het recht van de gemeenschap op de grond aan
duiden met de term die daarvoor in Indonesië gebruikelijk was, nl. die van
beschikkingsrecht.
De wijze, waarop de leden van de gemeenschap in feite hun rechten op de
grond uitoefenen, verschilt in verband met de machtsverhoudingen binnen
de groep. Is er een sterk centraal gezag, b.v. van het stamhoofd, dan heeft
dit veelal beperking van het recht van de individuen tengevolge. Vaak leidt
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dit ertoe, dat de leden van de groep een bepaalde retributie voor het gebruik
van de woeste grond moeten betalen en bepaalde vergoedingen voor het ont
ginnen van grond moeten geven.
Een visueel beeld van op boven beschreven manier in cultuur genomen
private landbouwgrondjes verschaft ons een luchtfoto uit het stroomgebied
van de Saramaccarivier in Suriname (Simons, 1948, blz. 664). Volgens de
beschrijving worden de grondjes door bosnegergezinnen willekeurig in het
bos uitgehakt en platgebrand en gebruikt zolang ze iets opleveren, waarna
ze voor een ander stuk worden verlaten. De vorm lijkt op de z.g. complots,
de oudste door Curwen (1927) beschreven neolitische bouwlandjes.
Behalve dat het gezin ze wel degelijk als zijn bezit beschouwt — een ver
schijnsel dat ook bekend is uit Oost-ïndië — valt de willekeurige, maar in
het algemeen toch blokmatige vorm der grondjes op. Stelt men zich voor, dat
deze veldjes door toenemende ontginning geleidelijk een aaneengesloten
complex gaan vormen, dan ontstaat een „Blockflur" (Curwen, 1927,fig.25).
De blokverkaveling ontstaat dus als het resultaat van een spontane planloze
verkaveling. Dit is ook zo bij onze praehistorische bouwlanden, de z.g.
celticfields, die nog op vele plaatsen duidelijk op de luchtfoto zijn te onder
scheiden. In al deze gevallen heeft men te maken met een maatschappij,
die nog over een grote oppervlakte onontgonnen grond beschikte en waar de
familiegemeenschap de kern van de samenleving vormde, zodat de tegen
stelling tussen gerechtigden en niet-gerechtigden ontbrak. Ieder kon zich
dus vrijelijk een stuk grond uitkiezen, waarbij de vorm er niet al te veel toe
deed, temeer omdat men voor grondbewerking dikwijls nog gebruik maakte
van een graafstok, „cashroom", of een dergelijk primitief instrument.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben toestanden als boven beschreven bij
de oude bewoners van ons land bestaan. Dat de maatschappelijke organisa
tie soortgelijk was, staat buiten twijfel en de toestanden in latere tijd wijzen
er op, dat ook soortgelijke verhoudingen op het gebied van het agrarisch
stelsel er hebben geheerst. Dat zij geen agrarisch communisme kenden,
wordt thans wel algemeen aangenomen (vgl. Wührer, 1935, blz. 79: der
Ackerbau ist immer und überall privates Eigentum), maar ook gemeenschap
pelijk grondbezit in de vorm, zoals wij dat later bij de marken kennen, is
niet aanvaardbaar. Zij hadden een individueel gebruiksrecht op de bouw
grond en beschikkingsrecht over de onontgonnen gronden, waarop ieder, die
behoorde tot de familiegroep die het territoir bewoonde, recht van gebruik
had. Onzes inziens kan slechts, als we dit aannemen, de latere toestand in
zijn verschillende vormen worden verklaard. De mededelingen van Caesar
en Tacitus over gemeenschappelijk grondbezit bij de Germanen behoeven
ons hiervan niet te weerhouden. Caesar is nauwelijks in het gebied van de
Germanen geweest. Bovendien kenden zij slechts Romeins rechtelijke be
grippen, zodat zij vermoedelijk voor collectief eigendomsrecht hebben ver
sleten wat niet meer was dan een beschikkingsrecht. De periodieke herver
deling van de grond, waarover Tacitus spreekt, zal vermoedelijk niets anders
zijn geweest dan een periodiek opnieuw in gebruik nemen van nieuwe cul
tuurgrond, omdat de oude was uitgeput.
Passen wij deze gedachtengang toe op de ontwikkeling van het blokverkavelingsgebied, dan moeten wij ons voorstellen, dat in de tijd van de eerste
vestiging elk stamonderdeel, elke familie zich een bepaald gebied uitzocht,
dat zij als haar eigen terrein beschouwde. Binnen dit gebied zocht daarna
ieder gezin zijn stuk of stukken uit die goed leken, ontgon deze en be
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schouwde ze als zijn eigendom. Men was door de overvloed aan grond ge
heel vrij in zijn keuze en men volgde dan de gemakkelijkste weg, d.w.z. men
gebruikte zoveel mogelijk de natuurlijke afscheidingen (geulen, kreken,
riviertjes enz.). De blokverkaveling ontstond.
Waarschijnlijk zullen ook hier aanvankelijk onontgonnen stukken zijn
geweest, die voor het gebruik van ieder lid van de groep, die er gebruik van
wilde maken, openstonden, b.v. voor het verzamelen van natuurproducten.
Met de na-Romeinse transgressie gingen hiervan grote stukken land ver
loren en trokken de bewoners van de verspreide hoeven zich op de terpen
terug. Na een droge tussenperiode omstreeks 800, herhaalde de overstro
ming zich in de middeleeuwen. Zoals wij reeds opmerkten, bleven de kernen
van de oude kleigrond min of meer intact en is het vrijwel zeker dat het
oude verkavelingspatroon — de primitieve blokverkaveling — in hoofdzaak
bewaard bleef, al zullen zich misschien secundaire wijzigingen hebben voor
gedaan.
Wel moet worden aangenomen, dat de grond schaars werd en dat onder
meer als gevolg daavan weinig grond overbleef die niet individueel
werd gebruikt. Dit is des te waarschijnlijker omdat de kleigrond van
goede kwaliteit was en dus permanent gebruikt kon worden, zodat een
reserve voor het periodiek wisselen van grond niet noodzakelijk was. Ook
zou deze grond vermoedelijk, aan zich zelf overgelaten, weinig natuur
producten hebben voortgebracht, die de handhaving van complexen woeste,
gemeenschappelijke grond wenselijk zouden maken.
Individueel en permanent gebruik van alle grond is in deze oude kernen
dus vermoedelijk al vroeg algemeen geweest en dit heeft er o.a. toe geleid,
dat het oud-Germaanse verkavelingspatroon hier in grote trekken niet alleen
de laatste transgressie overleefde, maar tot in onze tijd bewaard is gebleven.
Zoals we hebben gezien, werd deze middeleeuwse transgressie tenslotte be
dwongen door het leggen van dijken. Zo kreeg men langzamerhand de be
schikking over nieuwe voor gebruik geschikte gronden buiten de oude
kernen.
Van wie waren nu die nieuwe kleigronden en wie zou ze gebruiken? Men
moet aannemen, gezien de voorschriften en opmerkingen, die men in
de middeleeuwse bronnen vindt — hetgeen trouwens ook volkomen logisch
is —, dat het leggen en onderhouden van dijken en andere waterstaatkun
dige werken, de plicht was van de boeren van de buurschappen, de kluften
zoals die in Groningen genoemd worden, gezamenlijk. Het „wie water deert,
water keert" had toen een nog niet zo'n individualistische strekking als het
later kreeg. Men deed gezamenlijk het werk en kreeg daardoor dus ook ge
zamenlijk de rechten op de gronden. De invloed die de kloosters vooral in
de latere middeleeuwen hebben uitgeoefend op de inpolderingen en de rech
ten, die zij daardoor kregen op de binnengedijkte gronden,laten we hier even
buiten beschouwing. Men had nu de oude weg kunnen volgen en het aan
een ieder over kunnen laten hiervan een stuk te kiezen wat hem goeddacht,
zodat dan de nieuwe grond op dezelfde wijze zou zijn verdeeld als de oude
blokverkaveling. Op maatschappelijk gebied waren echter geleidelijk de toe
standen zo veranderd, dat dit niet meer ging. De genealogische organisatie
met de familie als grondslag had nl. geleidelijk plaats gemaakt voor
de territoriale organisatie, de organisatie van de dorpsgemeenschap. Dit
had er toe geleid, dat langzamerhand steeds meer vreemden zich tussen de
oorspronkelijke familiegroepen vestigden, dat familiegemeenschap met
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woongemeenschap en economische en sociale gemeenschap niet meer samen
vielen en ieder afzonderlijk gezin voor eigen rechten op de grond ging
waken.
Waar nieuw ontgonnen of aangewonnen land beschikbaar kwam, kon niet
iedereen aanspraak laten gelden, doch slechts degenen, die daarin gerech
tigd waren, kregen nauwkeurig hun deel toegemeten. Voorzover valt na te
gaan, heeft men in het gebied van de blokverkaveling de nieuw verworven
terreinen in het algemeen meteen definitief verdeeld en niet voor gemeen
schappelijk gebruik van de gerechtigden als een geheel gehandhaafd. Dit is
begrijpelijk, daar de nieuw gewonnen gronden bijna steeds hooi- of bouw
landen zijn geweest, die zich uit de aard der zaak niet lenen voor gemeen
schappelijk gebruik.
In streken met opstrekkende heerden leverde de verdeling van de nieuwe
gronden betrekkelijk weinig moeite op. Men trok eenvoudig de zwetsloten
door. De verdeling van de Dollartpolders is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Bij de terpdorpen lag de grond echter rondom de boerderijen en de boerde
rijen weer rondom de terp (fig. 4). In het algemeen grensden dus maar
enkele eigenaars met hun landen aan het nieuw verworven land en aan hen
wenste men natuurlijk bij de bestaande schaarste niet alle grond af te staan.
Ieder wenste zijn deel. Zo ontstonden complexen, waarin elke boer zijn per
ceel had, al lag dit soms ook ver van zijn huis en van zijn overige landerijen.
Was de grond geschikt voor bouwland, dan waren het valgen of „Escher";
was 'de grond geschikt voor hooiland, dan waren het meden. Het ligt voor de
hand, dat de valgen en meden een regelmatiger verkaveling vertonen dan de
primitieve blokverkaveling in de oude kernen, hetgeen thans op de stafkaart
nog duidelijk is te zien. De meden vindt men meestal in het lage grensgebied
tussen het terpengebied en de gebieden met opstrekkende heerden. De
valgen komen slechts sporadisch voor en nemen een relatief geringe opper
vlakte in beslag.
Dat de blokverkaveling inderdaad als spontane verkavelingsvorm ontstaat,
wanneer men zonder een bepaald systeem gaat verdelen, leren ons verschil
lende inpolderingen uit de periode van 1200 tot 1600. Van vele van deze
jongere gronden weten we dat ze in grote stukken in handen van één eige
naar kwamen. Deze moest de stukken gaan verdelen, daar men ze wegens
hun groot oppervlak, nu eenmaal niet in hun geheel kon gebruiken. Verder
was hij echter bij de verdeling aan niets gebonden, daar niet voor een recht
matige verdeling tussen verschillende belanghebbenden behoefde te worden
gezorgd en de gedachte aan een rationele verkaveling, om de rationele ver
kaveling zelf, toen nog niet bij de boeren was opgekomen. Hij bracht dus de
verkaveling tot stand, die het meest vanzelfsprekend, het gemakkelijkste was,
volgde de natuurlijke laagten in het land en voegde daar zo nodig sloten aan
toe zonder een bepaald vast plan. En in al deze gevallen zien wij een blok
verkaveling ontstaan.
Dit blijkt b.v. daar, waar kloosters grote stukken land hebben ontgonnen.
De gronden van het oude klooster Dünebroek in Reiderland (Duitsland)
liggen b.v. in duidelijke blokken temidden van de opstrekkende heerden van
de aangrenzende particuliere eigenaren. Iets dergelijks, maar minder duide
lijk, vinden we bij Gerkesklooster op de grens van Groningen en Friesland.
De polder Nieuw-Kruisland bij de Lauwerszee, waarvan grote stukken aan
Karei V, het klooster Aduard en Gerkesklooster toekwamen, vertoont een
zuivere blokverkaveling (zie de kaart bij het werk van Andreae, 1881). Het
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zelfde vinden we op het Kampereiland, dat door Kampen in zijn geheel als
een groot stuk onontgonnen land werd verkregen.
Een vrij recent voorbeeld levert nog het Hoorner Veen onder Heerde.
Heslinga (1949, blz. 519) beschrijft ons hoe in de vorige eeuw tussen 1820
en 1830 de „outcasts" de gemeente- (of domein-) grond„aangroeven", waar
door hier onder invloed van deze willekeurige ontginning clandestien een
soort blokverkaveling is ontstaan. Dit laatste geval zou men overigens ook
met evenveel recht tot de straks te bespreken kamplanden kunnen rekenen.
In het noordelijk kleigebied neemt, als men de meden buiten beschouwing
laat, de op bovenomschreven wijze ontstane jongere blokverkaveling een
groot deel van de voor 1600 ontstane indijkingen in beslag. Men mag dit
waarschijnlijk wel in de eerste plaats toeschrijven aan de activiteit van de
kloosters bij de indijkingen, waardoor deze grote complexen grond in eigen
dom kregen.
Nog steeds onderscheiden deze gebieden met jongere blokverkaveling
zich, behalve door het ontbreken van terpen, door een meer regelmatige ver
kaveling van de primitieve blokverkaveling.
Is nu aan de hand van de voor Groningen geschetste ontwikkeling de
blokverkaveling ook in de overige streken van ons land te verklaren? Het
zou ons te ver voeren overal in details te treden, we lichten er daarom slechts
enkele ons het best bekende gebieden uit.
In het Geestmerambacht vinden we vooral aan de westzijde een onregel
matige blokverkaveling. Het betreft hier het uitgestrekte weidegebied van de
oude villa Scorlewalt (Muller, 1921, blz. 316).Waarschijnlijk is dit gebied,
dat door de Rekere van het duingebied gescheiden lag, door de op de geest
wonende boeren in gebruik genomen; de oude naam is nl. Geestmannerambacht.
Evenals in Friesland is de oude Fries-Bataafse bewoning afgedekt door
een meterdikke laag knipklei, die na 300 werd afgezet. Op zijn beurt is dit
knipkleidek in de middeleeuwen weer sterk verspoeld en vormde zich een
verjongd landschap. Sporen van de oude blokverkaveling, onder de tegen
woordige (dus jongere) blokverkaveling gelegen, komen voor op een ons
door de heer von Frijtag Drabbe getoonde luchtfoto, ten oosten van
Alkmaar.
Ook op andere plaatsen in Westfriesland vindt men deze blokverkaveling,
o.a. rond Schagen, in een gebied waar oude (waarschijnlijk 10e eeuwse)
terpjes voorkomen (Belonje, 1929 en Braat, 1932) en bij Zandwerven dat
overigens ook reeds in praehistorische tijd bewoond was (van Giffen,
1930). Volgens mededeling van Ir du Burck, die de leiding van enige
bodemkarteringen heeft in dit gebied, o.a. in het Geestmerambacht en in de
gemeenten Grotebroek en Venhuizen, is deze blokverkaveling, getuige de
vondsten, gebonden aan een middeleeuwse verspreide bewoning die niet
ouder is dan de 11e eeuw. Soms is de oude percelering nog te herkennen,
zoals op enkele punten in Grotebroek, o.a. bij het ,,Oude Kerkhof"; soms is
een systematische percelering er later overheen gelegd. Deze ,,ops trek
kende" verkaveling, die de voor dit gebied zo karakteristieke streekdorpen
liet ontstaan, zal bannegewijs tot stand zijn gekomen. De perceelsrichting
wijzigt zich nl. vaak per banne1). Deze laatste verkaveling is, hoewel
1) Een banne is een laag rechtsgebied, te vergelijken met de Zuidhollandse ambachten
(Beekman, 1905).
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Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-'44. Luchtfoto-archief
van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.

Blokverkaveling in het rivierkleigebied in de Overbetuwe, Lienden (Eist).
Block division in the river-clay area in the Overbetuwe (Lienden, Eist).
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Fig. 6.

Opname Geallieerde Luchtmacht 16-9-'44. Luchtfoto-archief
van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.

Strokenverkaveling zonder bewoning op de kavels in het rivierkleigebied:
Kerkwijk in de Bommelerwaard.

Strip division without farm-houses sited on the strips in the river-clay area
Kerkwijk in the Bommelerwaard.

jonger, toch nog van middeleeuwse oorsprong. Volgens mededeling van Mr
Fockema Andreae vindt men in de oude Rijnambachten iets dergelijks. Ook
daar is de middeleeuwse opstrek op sommige plaatsen over een ouder ver
kavelingssysteem heengelegd. De verschillende transgressies, die tijdelijk de
grond onbruikbaar maakten en de daarop volgende regressies, die een her
nieuwde bewoning mogelijk maakten, kunnen voor deze gang van zaken
mogelijk een verklaring geven.
In Zeeland vinden wij dergelijke verhoudingen. Hier is echter geen tegen
stelling tussen blokken en opstrekkende of hieraan herinnerende verkaveling.
Zowel de bouwlanden op dè ruggen als de weilanden in de kommen hebben een
blokmatige aanleg. Opvallend is echter het onregelmatige karakter der gras
landverkaveling ten opzichte van de rechtlijnige bouwlandverkaveling. Aan
beide typen ligt het blok ten grondslag; op de hogere gronden ontbraken
natuurlijke grenzen echter grotendeels.
Zoals boven reeds gezegd, is in tegenstelling tot het noordelijke terpen
gebied de bewoning van Walcheren niet continu geweest; na de Romeinse
tijd is er een hiaat in de vondsten. In de Frankische tijd was het eiland weer
tamelijk dicht bewoond. Tijdens de middeleeuwse overstromingsperiode
bleven de individuele rechten op de tijdelijk onbruikbare grond blijkbaar
bestaan, zodat ook de snel groeiende bevolking nog dezelfde verkaveling
toepaste binnen het oude land. Op de jongere gronden in het noorden van
het eiland herkennen wij echter duidelijk een systematische indeling.
Wat het rivierkleigebied betreft: zoals reeds eerder gezegd, komt in het
oosten, nl. in de Overbetuwe en in Maas en Waal, voornamelijk de blokverkaveling voor, terwijl naar het westen een systematische, aan langwerpige
vormen gebonden akker- en graslandindeling gaat overheersen. Dit is zon
der meer op de luchtfoto te constateren. Men vergelijke de foto's van de
Overbetuwe (fig. 5) en de Bommelerwaard (fig. 6). Getuige de vondsten is
de Overbetuwe voor het grootste deel sedert de Romeinse tijd continu be
woonbaar gebleven, terwijl in het westen de bevolking zich na de vierde
eeuw bijna overal wegens veranderde hydrografische omstandigheden heeft
moeten terugtrekken (Modderman, 1949). Men kan aannemen dat in de
Overbetuwe met zijn vele stroomgebieden oudtijds meer dan voldoende
grond voor de zich daar vestigende „Bataven" voorhanden was en dat een
individueel voor de hand af in gebruik nemen binnen het gebied van de
afzonderlijke familiegroepen overal mogelijk bleek. In de Frankische tijd
werd de bewoning in de rest van het rivier kleigebied weer bijna overal moge
lijk. De nieuwe groepen moesten zich echter vestigen in gebieden, waar
slechts betrekkelijk smalle stroomruggronden voorhanden waren. Bovendien
lijkt het waarschijnlijk, dat deze kolonisatie niet meer plaats had in familie
groepsverband, doch dat de kolonisten hier reeds zelfstandig zijn opgetre
den. Op allerlei gebied kan men in het rivierengebied in de vroege middel
eeuwen zuidelijke invloeden constateren. Als gevolg daarvan zal de genea
logische maatschappijvorm zich hier dan ook eerder hebben opgelost dan in
het noorden en westen, waar de contacten veel minder direct waren. Om
deze reden was hier dus geen vrije in gebruikneming van de grond binnen
het gebied van de familiegroep meer mogelijk, maar streefde men naar een
systematische en rechtvaardige verdeling van de bouwgrond tussen de kolo
nisten en een nauwkeurige afbakening van hun verdere rechten op de grond.
Ongeveer in dezelfde periode als de primitieve blokverkaveling op de
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Fig. 7.

Celtic fields op het Zeyerveld (Dr.). Naar een tekening van het Arch.-biol. Inst.
te Groningen.
Celtic Fields. Old parceling of the prehistoric population in the province o{ Drente.
The old cart tracks, which can be seen, are somewhat younger,

klei, zullen op de zandgronden de celticfields zijn ontstaan. Onzes inziens
bestaat er tussen beide, sociaal-historisch gezien, geen verschil van beteke
nis, De celticfields zijn ontstaan onder dezelfde algemeen maatschappelijke
en agrarische verhoudingen als hiervoor in verband met het ontstaan van de
primitieve blokverkaveling werd geschetst (zie fig. 7).
Dat de celticfields soms een regelmatiger indruk maken dan de eigenlijke
blokverkaveling, zal gedeeltelijk zijn terug te voeren op natuurlijke oorzaken.
De vaak kromme en grillige begrenzingen van de blokken op de klei ont
stonden, doordat men gebruik maakte van natuurlijke laagten en watertjes:
op het zand kon men volgens betrekkelijk rechte lijnen werken: als begren
zing wierp men walletjes op. Daarnaast bestaan uit dezelfde tijd de z.g.
longstrips, evenals de celticfields fossiele praehistorische bouwlanden, die na
een bepaalde periode zijn verlaten, dit in tegenstelling tot de geblokte ver
kaveling op de klei. Onze aandacht werd op een stel longstrips te Meulunteren gevestigd door de heer von Frijtag Drabbe, directeur van de Topo
grafische Dienst (fig. 8). Ze zijn op de luchtfoto herkenbaar door even
wijdig lopende aarden walletjes, die in het terrein duidelijk bewaard zijn
gebleven. De afstand tussen twee walletjes bedraagt ongeveer 40 à 50 m,
terwijl de lengte enkele honderden meters kan belopen, waartussen soms
dwarsverbindingen bestaan, waardoor ze sterk lijken op de celticfields, die
een oppervlakte van ongeveer 40 bij 40 m hebben.
De z.g. longstrips liggen op de helling: de walletjes volgen nauwkeurig
de hoogtelijnen en maken de indruk van een soort terrassering. De celtic
fields daarentegen liggen lager in bijna vlak terrein.
Hoewel de reconstructies van de celticfields ook bij Curwen (1927) en
Hatt (1949) soms een vrij regelmatige indruk maken, is een werkelijk syste-
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Fig. 8. Longstrips en celtic fields bij Meulunteren.
Longstrips and celtic fields near Meulunteren.
A—A = longstrips
B = celtic fields

Fig. 9. Kampen in Oost-Gelderland bij Lintelo.
Landscape of enclosures in East Guelderland near Lintelo.

matische aanleg er toch nauwelijks in te ontdekken. Vaak zijn ze langwer
pig en dan zal de oorzaak in het relief gezocht moeten worden, zoals duide
lijk blijkt uit de luchtfoto's (fig. 8 en Curwen, 1927, platen II, IV en V).
Soms zal ook deling er toe bijgedragen hebben. Ze onderscheiden zich ech
ter steeds duidelijk van de echte strokenverkaveling, die, of men nu te maken
heeft met opstrekkende heerden of met een essen- en slagenlandschap, de
indruk maakt van een georganiseerde ontginning en een systematische
verdeling.
De kampontginningen zijn tenslotte eveneens bij de blokverkaveling
onder te brengen. Zowel in de Achterhoek en Twente als in Noordbrabant
vormen ze een karakteristiek bestanddeel van het landschap. De aard van
het ontstaan kan verschillend zijn al naar gelang we met ontginningen op
markegrond dan wel op heerlijke grond te maken hebben; het individuele
karakter hebben ze alle gemeen.
In Drente, waar de marken een hechte gemeenschap vormden, was het
oudtijds moeilijk individueel te ontginnen. Toch vormen kampen ook hier
geen uitzondering, zoals uit het door Slicher van Bath (1944, II) verzamelde
namenmateriaal blijkt. Het zullen veelal vreemdelingen zijn geweest, die
toestemming tot vestiging kregen van de markgenoten dan wel clandestien
hun gang gingen.
Grote vormen nemen de kampontginningen aan in het oosten van Over
ijssel en Gelderland (fig. 9), ook al omdat hier het hofstelsel zich sterk heeft
ontwikkeld, een systeem, dat met zijn verspreide hoven en hofhorige boer
derijen zelf tot kampachtige ontginningen aanleiding gaf (Keuning, 1936)
en in ieder geval een meer individualistisch karakter droeg. Daarnaast leidde
de natuurlijke gesteldheid met zijn snelle afwisseling van bodemvormen van
zelf eerder tot een particuliere ontginning dan tot aanleg van esachtige
complexen.
In Noordbrabant, waar de feodale macht ver boven die der markgenoten
uitging, was het voor particulieren niet moeilijk om, tegen betaling, van de
heer kleine stukjes ter ontginning te verkrijgen. Deze versnipperde kamp
ontginningen gaan tot in moderne tijd nog steeds door (Blink, 1904) en
gaven aan het Noordbrabantse zandgebied een typisch aspect van een
kamplandschap, hoewel het oorspronkelijke nederzettingstype dat der hier
na te bespreken esdorpen zeer na komt.
S a m e n v a t t e n d kan dus worden gezegd, dat het blok het product
is van een spontane verkaveling, d.w.z. van een verkaveling die ontstaat,
wanneer men bepaalde terreinen zonder bewuste opzet gaat verdelen, omdat
men het land nu eenmaal niet in énen kan gebruiken.
De oude primitieve blokverkaveling is vermoedelijk ontstaan, doordat in
een op genealogische grondslag georganiseerde maatschappij ieder lid van
een bepaalde familie van het terrein, dat de familie ter beschikking stond,
één of meer stukken nam die hem geschikt leken, die ontgon en door die ont
ginning nu voortaan een zeker bezitsrecht op de grond kreeg. Geleidelijk
ontstond hierdoor een aaneenschakeling van onregelmatige percelen, de
„Blockflur". Op de hoge kleigronden langs de kust werd èn doordat de
grond van goede kwaliteit was èn doordat hier door inbraken van de zee de
grond al spoedig schaars werd, het bezitsrecht op de in gebruik genomen
grond permanent en bleven de primitieve blokken als normale verkaveling
bestaan. Waarschijnlijk heeft dit systeem van verkavelen zich voornamelijk
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in het noorden en westen van ons land tot omstreeks het jaar 1000, ten dele
misschien nog langer, gehandhaafd.
De „regelmatige" blokverkaveling is in het algemeen te beschouwen als
het resultaat van de verdeling van een grote oppervlakte grond in handen
van één eigenaar of groep van eigenaren, die op eenvoudige manier dit ter
rein in percelen wenste te verdelen. Deze manier van verkavelen zette zich
voort tot men algemeen aan een rationele kavelvorm de voorkeur ging geven.
De celticfields zijn in wezen van dezelfde oorsprong als de primitieve
blokverkaveling.
De kamplanden zijn eveneens producten van een systeemloze, spontane
verkaveling, echter van latere datum, meestal ontstaan op de in gemeen
schappelijk gebruik zijnde onontgonnen zandgronden in het oosten en
zuiden van ons land.
II. Strokenverkaveling zonder bewoning op de kavels
Onder deze verkavelingsvorm vallen zowel de esverkaveling en soort
gelijke verkavelingen als de maden en de slagen, die, zoals wij reeds even
aanstipten (blz. 197), samen de onderdelen uitmaakten van een bepaalde
agrarische constellatie, zoals wij die in verschillende variaties, in het bijzon
der op onze zandgronden, aantroffen.
De bouwlandpercelen der diverse eigenaren liggen in complexen bij- en
dooreen, oudtijds veelal door een wal of greppel van de omliggende onont
gonnen gronden gescheiden (fig. 10). Het zijn de essen en engen van onze
oostelijke en middennederlandse zanddorpen, de geesten in de duinstreek,
de akkers van Noordbrabant en waarschijnlijk ook de velden van Limburg.
Op de woeste gronden konden de omwonenden gebruiksrechten uitoefe
nen. Soms zijn ze het werkelijk eigendom van de buurschap en zijn de buren
er voor een bepaald aantal waardelen of voor gedeelten ervan in gerechtigd.
Elders, b.v. in het zuiden, waar men een sterke feodale macht kende, had
de heer zich het eigendomsrecht op de woeste gronden verworven en stond
deze slechts de gebruiksrechten aan zijn dorpelingen af.
De graslanden, die het wintervoedsel voor het vee moesten leveren, vorm
den eveneens een karakteristiek onderdeel van het oude agrarische bedrijf
en zijn in het algemeen langs de riviertjes en beekjes gelegen. Ze zijn in
kleine regelmatige perceeltjes verdeeld, die particulier bezit uitmaakten; in
Drente maden, in Noordbrabant beemden genoemd.
De aanwezigheid van de woeste grond en de wens het gebruik hiervan
voor de rechthebbenden zoveel mogelijk te handhaven, was een der belang
rijkste oorzaken van het tot stand komen van de marke-organisatie, de voor
verschillende delen van onze zandgronden zo zeer karakteristieke agrarischmaatschappelijke verschijning. Om dit te begrijpen dient men zich niet alleen
rekenschap te geven van economische factoren, doch ook van de ontwikke
ling van de maatschappelijke organisatie in de middeleeuwen. Zoals reeds
eerder werd betoogd, zien wij in deze periode een geleidelijke overgang van
de maatschappelijke organisatie op biologisch-genealogische grondslag naar
de maatschappelijke organisatie op territoriale grondslag. In de oud-Ger
maanse tijd was, zoals hiervoor werd betoogd, de toestand zo, dat iedere
buurschap, of hoe men de kleine vestigingen in deze periode ook wil noemen,
meteen een familiegroep vormde, terwijl deze familiegroep tegelijk de econo
mische, de politieke en de maatschappelijke eenheid was aan wie de rechten
op de grond toekwam. In de middeleeuwen nu zien wij geleidelijk de territo-
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Fig. 10. Strokenverkaveling zonder bewoning op de kavels bij Ballo.
Strip division without [arm-houses sited on the strips near Ballo.

riale eenheid in de vorm van het kerspel, het kerkdorp, zich ontwikkelen.
Het valt in de middeleeuwen duidelijk na te speuren hoe voortdurend de
territoriale eenheid, de dorpsgemeenschap, het gaat winnen van de oude
familiegemeenschap. Steeds groter en belangrijker wordt de taak en de
functie van de territoriale groep, steeds geringer wordt de taak, die de
familiegroep in het maatschappelijk leven inneemt, al blijft ze nog lang van
zeer grote betekenis. Geleidelijk verdwijnt dan ook het besef, dat de familie'
verwantschap de basis is van de maatschappelijke organisatie; de grondslag
van het maatschappelijk leven wordt het dorp, het kerspel. Woont iemand
binnen een bepaald dorp, dan vormt hij een lid van de dorpsgemeenschap;
verbondenheid door familiebanden met de overige dorpsgenoten is niet meer
noodzakelijk om in de gemeenschap te worden opgenomen. En zo verdwijnt
geleidelijk het samenvallen van woongemeenschap en familiegemeenschap.
Dit betekende, dat binnen het kerspel steeds meer mensen kwamen wonen,
die niet meer afstamden van de oorspronkelijke gebruikers van de gronden,
die behoorden tot de onder het dorp vallende buurschappen. Waren vroeger
politiek-maatschappelijke eenheid en economisch-agrarische eenheid als
vanzelfsprekend samengevallen, nu was dit niet meer het geval. Had vroeger
daardoor ook eveneens vanzelfsprekend de gehele gemeenschap recht gehad
op het gebruik van de bij het dorp behorende gronden, nu ontwikkelde zich
een tegenstelling tussen de rechthebbende families en de van elders ingegekomen niet-rechthebbende bewoners van het dorp. De?e laatsten vorm
den voor de rechthebbenden een gevaar, omdat de beschikbare woeste gron
den slechts een bepaald aantal bedrijven (erven) konden dienen. Het
spreekt wel vanzelf, dat enerzijds de niet-oorspronkelijk rechthebbenden
trachtten ook deel te krijgen in het gebruik der gronden, doch anderzijds
evenzeer, dat de rechthebbende families zich tegen dergelijke pogingen
verzetten. Zo ontstonden dus twee groepen, de groep der rechthebbenden en
de anderen. Als vanzelf moest dit er toe leiden, dat de rechthebbenden hun
rechten ten opzichte van die anderen en daardoor ook tegenover elkaar
steeds scherper gingen afbakenen. Zo langzamerhand werd het vage be
schikkingsrecht op de grond van de familiegemeenschap tot een scherp om
schreven collectief eigendom van een deel van de dorpsgemeenschap en wel
van de gerechtigden van de markegemeenschap. Zo ontstond dus de marke
gemeenschap als gevolg van de differentiatie die optrad tussen de maatschappelijk-politieke eenheid en de economisch-agrarische eenheid, die zelf
weer haar oorzaak vond in een andere grondslag van de maatschappelijke
organisatie. De mark is dus te beschouwen als een verdedigingsorganisatie
van de belangen van de oorspronkelijke deelgenoten in het gemeenschappe
lijk gebruik van de gronden tegenover de nieuw-gevestigden. De groei van
de marke als een aparte organisatie in de dorpsgemeenschap zal men moeten
beschouwen als een zich in de loop der middeleeuwen geleidelijk ontwikkeld
proces, dat voortging naar mate de overgang van de biologisch-genealogisch
maatschappelijke organistie naar de territoriale maatschappelijke organisatie
zich voltrok. Opgemerkt moge worden, dat men misschien in het begin van
de bovengeschetste ontwikkeling de tegenstelling tussen gerechtigden en
niet-gerechtigden nog kon zien als een tegenstelling tussen de oude familie
groep en de van elders binnengekomen vreemdelingen. Geleidelijk echter
verviel niet alleen het bewustzijn van een directe band tussen het lidmaat
schap van de oorspronkelijke familie en het recht op het gebruik van de
grond, doch ook in feite ging deze relatie langzamerhand verloren.

213

In de eerste plaats bracht de verzwakking van de betekenis van de familie
als maatschappelijke eenheid, die zich ook binnen de oorspronkelijk gerech
tigde familiegroep deed gelden, met zich mee, dat de geneigdheid om
iemand bepaalde rechten toe te kennen, vanwege deze vaak verre familie
verwantschap als zodanig, geleidelijk verdween. In de tweede plaats leidde
de accentuering van de rechten van de rechthebbenden ten opzichte van de
buitenstaanders ertoe, dat ook de rechten naar binnen nauwkeurig dienden
te worden afgegrensd. Het systeem der waardelen ontstond en het was op
grond van het bezit van deze waardelen, niet meer op grond van het lidmaat
schap van de oorspronkelijke familiegroep, dat men bepaalde rechten kon
doen gelden. Tenslotte leidde zowel de verzwakking van de familieband als
de duidelijke en scherpe afpaling van de individuele rechten er toe, dat de
mogelijkheid van verkoop van deze rechten ook aan buitenstaanders ont
stond. Wel heeft zich een zeker recht van voorkeur van de familie bij ver
koop van grond nog eeuwenlang gehandhaafd.
Opmerkelijk is, dat wij in tegenstelling tot hen, die sterk de nadruk legden
op de marke als uiting van het collectivisme, tot de conclusie menen te
moeten komen, dat de marke moet worden beschouwd als een uiting van een
beginnende individualisering van de westerse wereld in die zin, dat de ont
wikkeling ervan samenhangt met het geleidelijk verdwijnen van de op
familieverwantschap berustende maatschappelijke organisatie.
Het samengaan van de verspreiding van marken en markeachtige verhou
dingen met die van de strokenverkaveling zonder bewoning is zo opvallend,
dat men geneigd is tussen het ontstaan van beide een zekere relatie te
zoeken. Van de Drentse zandgronden is dit samengaan voldoende bekend,
voor de rivier kleigebieden en de geestgronden vindt men aanwijzingen
ervoor bij Fockema Andreae (1935 en 1936), voor enkele Friese dorpen bij
Postma (1948 en 1950). Toch krijgt men uit het door Slicher van Bath
(1944) bijeengebrachte materiaal de indruk, dat b.v. marken en essen niet
een onverbrekelijk geheel vormen. Markenkaart en essenkaart dekken elkaar
niet geheel; soms vindt men essen zonder markeverband, elders markgenoot
schappen zonder essen. Ook de ouderdom ten opzichte van elkaar kan
variëren. Uit zijn onderzoekingen, zowel in Oost-Nederland als op de
Veluwe, blijkt dat de organisatie voor het bouwland in het algemeen ouder
is dan die voor de woeste gronden. Dit is in verband met de voorgaande be
schouwing over de marken begrijpelijk. Ontginning en in gebruikneming van
bouwland door niet-gerechtigden betekende immers, dat zij zich min of meer
permanente individuele rechten op de grond gingen verschaffen, terwijl het
gebruik van de gemene gronden door niet-rechthebbenden een vagere, min
der duidelijke inbreuk vormde, die geen permanent karakter droeg, zich
althans niet duidelijk als zodanig aankondigde. Het is daarom begrijpelijk,
dat de bepalingen op het bouwland de oudste zijn. De marken trekken ten
slotte alle buurschapsbelangen aan zich. Zo zien we langzamerhand in de
markerechten bepalingen op het beheer en onderhoud van de estuin, de
oogstgewoonten enz. verschijnen, die oorspronkelijk door de buurschap
waren uitgevaardigd en gehandhaafd.
Zonder een rechtstreeks verband tussen beide aan te nemen in die zin,
dat ze gelijktijdig zouden moeten zijn ontstaan, lijkt toch de veronderstelling
gerechtvaardigd, dat essen en marken voortgesproten zijn uit dezelfde om
standigheden, die een verdedigend optreden van de gerechtigden noodzake
lijk maakten. Een nadere beschouwing van de essen en de andere typen van
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strokenverkaveling zonder bewoning bevestigt onzes inziens deze voorlopige
veronderstelling.
Beschouwen wij in de eerste plaats de essen, dan blijkt dat deze akker
landen tot de vroeg-middeleeuwse ontginningen behoren. Bodemkundig be
zien treft men ze aan op de zandgronden van het oosten, midden en zuiden,
verder op de oeverwallen van het westelijk Gelders rivierkleigebied, op
enkele plaatsen in de Friese Wouden en waarschijnlijk eveneens in het loessgebied van Zuid-Limburg; in de veenstreken zoekt men ze tevergeefs.
Wat de verkaveling betreft, valt op, dat het grondpatroon veelal wordt
gevormd door een aantal vrij regelmatige blokken, die de indruk maken later
door ontginning van de tussenliggende, onregelmatige en geervormige per
celen aan elkaar te zijn gebreid. Het meest essentiële is echter de systema
tische, strookvormige percelering, waaruit ieder blok bestaat en die slechts
verklaarbaar wordt, wanneer men aanneemt dat de afzonderlijke blokken
collectief zijn ontgonnen en daarna onder de belanghebbenden zijn verdeeld.
De aanleg van de essen getuigt van de wens een vorm te vinden, waarin
men het ter beschikking gekomen bouwland onder een aantal gerechtigden
op een rechtvaardige wijze kon verdelen. De es is niet, zoals de blokverkaveling, het product van een spontane verkaveling; hier heeft men gewerkt
naar een bepaald systeem. Het feit dat aan de es blijkbaar de celticfields
voorafgaan, die, zoals gezegd, ook als product van een spontane ver
kaveling binnen genealogisch maatschappelijk verband zijn te beschouwen,
evenals in de aanwijzingen, die in het onderzoek van Slicher van Bath
kunnen worden gevonden, wijzen er op, dat de es moet worden beschouwd
als een relatief jonge vorming. Is dit laatste een aanduiding dat deze moet
zijn ontstaan als een reactie op betrekkelijk recente veranderingen in de
agrarisch-maatschappelijke verhoudingen, de veronderstelling, dat de es
evenals de marke is te beschouwen als een antwoord op de veranderde
situatie, die ten aanzien van de rechten op de grond ontstond, vindt een be
vestiging in het toegepaste verdelingssysteem. Een systeem van nauwkeurige
en rechtvaardige verdeling van de bouwlanden, een duidelijke afpaling van
de rechten van de rechthebbenden, zoals de es ons dat laat zien, past immers
geheel in het stelsel van een duidelijk vastleggen van een ieders rechten op
de grond, niet alleen tegenover de buitenstaanders, doch ook tegenover de
medegerechtigden, hetgeen als gevolg van de veranderde maatschappelijke
verhoudingen moest ontstaan. Opgemerkt moge hier nog worden, dat de
namen welke de blokken dragen, waaruit de essen zijn opgebouwd, beves
tigen dat de strokenverdeling van de es vanaf het begin aanwezig is ge
weest en dus voortgevloeid is uit de bewuste wil tot rechtvaardige ver
deling tussen gerechtigden en b.v. niet een toevallig product van latere
erf deling is. Vrijwel steeds nl. dragen de blokken meervoudsnamen zoals
b.v. de Pollen, de Woerten, de Lienstukken, de Wendakkers enz.
Dat men marken en essen meestal samen vindt en wel vooral op de zand
gronden, is inderdaad geen toeval; dit hangt samen met de kwaliteit van de
zandgronden, gezien uit het oogpunt van de landbouw. Zoals hiervoor werd
opgemerkt, bracht de goede kwaliteit van de kleigrond en verder de schaars
te aan grond, die zich daar vroeg deed voelen, mede, dat in het gebied van
de oude blokverkaveling reeds vroeg individueel en permanent gebruik van
de grond algemeen werd. Als gevolg daarvan werd het blokverkavelingspatroon van de primitieve blokpercelering gefixeerd enkomen gemeenschap
pelijk gebruikte gronden in dit gebied feitelijk niet voor. Noch voor de ont
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wikkeling van marke-organisatie, noch voor de vorming van een esverkaveling waren daar dus de noodzaak en de voorwaarden aanwezig. Op de arme
zandgronden bleef echter het grootste deel van de grond onontgonnen, al
vervulde deze grond dan ook een zekere en zelfs onmisbare rol in het agra
risch systeem. De geringere kwaliteit van de grond bracht verder mee, dat
men hier vermoedelijk nog vrij lang op gezette tijden, wegens uitputting van
het oude, nieuw bouwland in gebruik heeft genomen. Als gevolg daarvan
werd hier het oude verkavelingspatroon niet gefixeerd, doch werd een nieuw
verkavelingssysteem ontwikkeld, toen de veranderde maatschappelijke ver
houdingen daartoe aanleiding gaven. Een absoluut monopolie van de zand
gronden is echter deze verdelingswijze van de grond niet. Zoals we reeds
opmerkten, vinden we op de kleigronden, daar waar in latere tijd door in
dijking stukken bouwland ter beschikking kwamen, die onder een groot aan
tal rechthebbenden moesten worden verdeeld, verkavelingssystemen die
aan de essen herinneren.
Natuurlijk zijn er in de oorspronkelijke strokenverkaveling van de essen
wijzigingen ontstaan, b.v. door erfdelingen. Dat het huidige versnipperde
beeld geheel op rekening van erfdelingen geschoven moet worden, lijkt niet
aannemelijk, wanneer men het verpondingsveldwerk van de Drentse essen
beschouwt, dat thans ruim 300 jaar oud is en in het algemeen dezelfde ver
kaveling vertoont als de tegenwoordige essen. In Drente is bekend dat in
later tijd haast geen volle waardelen meer voorkwamen. Tot ieder erf be
hoorden echter meerdere percelen op de es. Het is dan ook aannemelijk,
dat men bij erfdeling niet de percelen zelf, maar wel het aantal percelen
verdeelde, zodat toch ieder der erfgenamen zijn deel kreeg.
Evenals de blokken en de oude complots zijn onzes inziens dus de bouw
landen der essen steeds individueel gebruikt. De „Flurzwang" kan niet als
bewijs voor het tegengestelde dienen. Deze was een landbouwkundige nood
zaak en tastte het individuele gebruik in feite niet aan. Daar er slechts weinig
wegen over de es liepen, was het, om vertrappen van eikaars land en oogst
tegen te gaan, onvermijdelijk dat alle eigenaren tegelijkertijd inzaaiden en
oogstten, zoals in de latere markerechten steeds wordt bepaald.
Beschouwt men het patroon der diverse gemeenschappelijke bijeenliggende bouwlanden, dan kan men daarin naast bepaalde overeenkomsten toch
evenzeer grote verschillen constateren. Zo maken Keuning (1936) en Niemeijer (1938) onderscheid tussen één- en meerstrepige essen. Bij de eenstrepige es liggen de percelen, zoals het woord reeds aangeeft, in één richting
evenwijdig aan elkaar over de es verspreid. De meerstrepige es bestaat uit
een aantal blokken, die ieder op zichzelf zijn geperceleerd, waardoor de rich
ting onderling zeer uiteenloopt. Vergelijking van beide typen doet echter
zien, dat het principe, nl.een systematische verdeling van een gegeven bouw
landoppervlak, hetzelfde is. Alleen verraadt de meerstrepige es een lang
durig groeiproces en behoort dus tot het oudere type, terwijl de z.g. éénstrepige es een in later tijd tot stand gekomen complex voorstelt, waarbij een
betrekkelijk grote oppervlakte in één keer is ontgonnen en tussen de recht
hebbenden verdeeld. Dat verschil in ouderdom spreekt b.v. duidelijk in de
Veluwse gemeente Epe, waar de Heggerenk van Vaassen en de Emsterenk
van het meerstrepige type zijn, terwijl de reeds aan hun naam als jonger te
herkennen Hofkamperenk van Vaassen, de Dijkhuizerenk en de Zuuker
(= Zuidwijker)enk éénstrepig zijn geperceleerd.
In Oost-Gelderland, waar de bodemgesteldheid over kleine afstand snel
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wisselt en het land sterk door beekjes doorsneden is, was het ontstaan van
grote dorpsessen dikwijls onmogelijk. Men vindt daar soms esjes, die bij twee
of drie boerderijen behoren.
Ook op de westhelling van de Veluwe, nl. op de hoge uitlopers daarvan
in de lage landen van de Vallei, o.a. in Bennekom en Wageningen, komen
dergelijke kleine esjes, hier engen genoemd, voor. In Bennekom zijn ons be
kend de Ravense eng, de Havikse eng en de Nergenase eng. Deze engetjes
zijn of waren in gebruik bij één bepaalde boerderij, respectievelijk van de
Raven, de Havik en Nergena. Men vraagt zich hierbij echter af, of men in
dergelijke gevallen van particuliere ontginning en gebruik niet beter van een
kampontginning kan spreken en hen tot de blokverkaveling kan rekenen.
Uit deze voorbeelden volgt echter, dat het dorpstype bij de esnederzettingen niet overal dezelfde kan zijn. Keuning (1938) wijdde er een zeer speciale
studie aan, waarnaar wij hier verwijzen. Niet alleen dat de kleine esjes tot
verspreide bewoning leiden, doch ook bij de grote dorpsessen is het kern
dorp niet het enig voorkomend type. In Oost-Gelderland ging men rond de
es wonen, waardoor z.g. krans-esdorpen ontstonden. Behalve landschappe
lijke factoren spelen ook de sociale verhoudingen een rol. Minder sterke
binding door markgenootschappen maakte het vreemdelingen gemakkelijk
tot kampontginningen over te gaan, waardoor de bewoning zich eveneens
verspreidde.
Minder bekend is het feit, dat in het rivierkleigebied van Gelderland en
dan met name in het westen ervan overwegend een esachtige verkaveling
van de bouwlanden voorkomt. De maatschappelijke organisatie, waarin
zowel Martens van Sevenhoven (1925) als Fockema Andreae (1936)
markeverbanden herkenden, maakten het voorkomen van esachtige perceleringen reeds niet onwaarschijnlijk. Bovendien blijkt uit de verpondings
kohieren uit het midden der 17e eeuw duidelijk, dat de in het dorp bijeenwonende geërfden hun landbezit in vele stukken en in meerdere blokken
verspreid hadden liggen.
Er is ons nu gebleken, dat zowel het oude (meerstrepige) als jongere
(éénstrepige) estype hier voorkomen. Het oudste type komt er voor in com
binatie met de perceelsnaam „eng". Door samengaan van bodemkundige,
archaeologische en toponymische onderzoekingen in dit deel van ons land
staan ons daarover vrij exacte gegevens ter beschikking ( Edelman en Vlam,
1949). Het is nl. gebleken, dat de ons bekende engen uit de Betuwe en Bommelerwaard gebonden zijn aan relatief vroege bewoning. Slechts een gering
aantal plaatsen is min of meer continu bewoond geweest; juist het voor
komen van de strokenver kaveling zelf wijst er op, dat volledige continuiteit
feitelijk niet heeft bestaan. Op de meeste plaatsen verdwijnen de woonsporen
omstreeks de 4e eeuw, om daarna pas in de Karolingische tijd weer terug te
komen. Op grond van de plaats van voorkomen van engen en de daarbij aan
getroffen woonsporen moet men aannemen, dat de engen in het begin van de
Karolingische periode al aanwezig zijn geweest. Omstreeks 800 schijnt de
bewoning van het rivierkleigebied wel zeer te zijn toegenomen. Men ziet dan
grote ontginningen ontstaan met lange, smalle, soms gebogen akkervormen.
Een duidelijk voorbeeld hiervan toont b.v. het dorp Driel in de Bommelerwaard. Een groot streepakkercomplex bestaande uit de Bovenste en Bene
denste Kromakkers, de Velddrielse akkers en de Grote en de Kleine Ipperakkers ligt als een krans om het oudere eng-complex van de Grote, Kleine
en Wester Eng.
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Gelijksoortige strokenverkaveling kunnen we in het gehele westelijk
rivierkleigebied van Gelderland in de bouwlandverkaveling op de oeverwallen terugvinden (fig. 6).
Zo zien we in het gebied tussen de grote rivieren zowel de blok- als de
esachtige percelering optreden. Ook komt, hoewel sporadisch, een zekere
opstrekkende verkaveling voor; deze laatste zal echter naar het westen
gaande steeds algemener worden om tenslotte alleen over te blijven, zoals
bij beschouwing van de luchtfoto's van de Vijf-Heerenlanden en de Alblasser- en Krimpenerwaard blijkt. Dit is in overeenstemming met de bodemkundige en waterstaatkundige verhoudingen. De betrekkelijk hoge ligging
maakte in het oostelijk gedeelte op de meeste plaatsen continue bewoning
sedert ongeveer het begin van onze jaartelling mogelijk en men mag hier dus
oorspronkelijk maatschappelijke verhoudingen en een agrarisch systeem ver
onderstellen, die een spontane verkaveling, dus een blokverkaveling deden
ontstaan. De goede kwaliteit van de grond en de betrekkelijk continue be
woning bewerkstelligen ook hier een fixatie van deze oorspronkelijke verkavelingsvorm. Op enkele plaatsen vindt men tussen de blokverkaveling een
eng- of esachtige mozaïekverkaveling. De veronderstelling is gerechtvaar
digd, dat het hier percelen betreft, die later in gebruik werden genomen, of
misschien na een vochtiger periode opnieuw in gebruik werden genomen,
onder maatschappelijke verhoudingen, die een streven naar een systemati
sche rechtvaardige verdeling tussen de rechthebbenden in de hand werkte.
In Nederbetuwe, Bommelerwaard en Tielerwaard is de bewoning, behalve
op enkele plaatsen, na de Romeinse tijd afgebroken. De bevolking, die er
zich omstreeks en na 800 opnieuw vestigde, vindt er betrekkelijk smalle
stroomruggen. Deze kolonisatie zal, zoals we reeds opmerkten, waarschijnlijk
wel niet meer in genealogisch verband hebben plaatsgevonden. Bovendien was
men door de schaarste aan goede bouwgrond gedwongen een ander systeem
te volgen om iedere kolonist zijn deel te geven. Evenals bij sommige jongere
essen kon, daar men grote oppervlakten tegelijk ontgon, het éénstrepige
estype ontstaan, terwijl naderhand op de lage komgronden slagen werden
gelegd. Nog verder westelijk gaat het rivierkleilandschap langzamerhand
over in een veenlandschap. De Vijf-Heerenlanden, reeds in het overgangs
gebied gelegen, zijn vergeleken met het oosten laat, nl. grotendeels pas
sedert de 11e eeuw, in gebruik genomen. Deze ontginningen dragen meest
een opstrekkend karakter, de oeverwallen hebben echter deels nog een stro
kenverkaveling. In de Krimpener- en Alblasserwaard tenslotte is zelfs van
deze stroken niets meer te herkennen. De verkaveling is te vergelijken met
die van het Hollands-Utrechtse veengebied.
Voor Friesland werd aan Eestrum door Cuipers (1949) een uitvoerige
studie gewijd, waarbij bleek dat het als een typisch esdorp opgevat moet
worden. Een gelijk type vinden wij ook in het oosten van Öoststellingwerf
en Gaasterland. Postma (1950) haalt een beschrijving aan van Tronde uit
het z.g. floreenregister van 1511, waarin wordt vermeld, dat van zeven
plaatsen geen „naastleggers" (belendingen) werden opgegeven, „vermits
deselve geheel door malkanderen in de ronde zijn gelegen". Ook Oosterwolde en Appelsga kenden een typische esaanleg, die op de moderne topo
grafische kaart nog wel is terug te vinden.
Aan de binnenkant der duinen zijn of waren althans vroeger eveneens
door een wal omsloten, bijeenliggende bouwlanden: de geesten. Fockema
Andreae (1935) geeft een beschrijving ervan voor Oegstgeest.
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Opname K.L.M.-Aero-carto.

Huidige verkaveling in Noord-Brabant bij Leende: strokenverkaveling
en kampontginningen.

Present-day land division in North Brabant near Leende: strip division
and individual enclosures in the commons.

Verder geeft een 16e eeuwse kaart van de Vroonlanden onder Alkmaar
(A.R.A. den Haag, inv. Hingman, no. 2507/8) een goede indruk van een
esachtige percelering op de zandrug van St. Paneras.
Overigens liggen met name in het continu bewoonde duin- en Rijngebied
verschillende systemen over en door elkaar heen, zodat het zonder detail
studie moeilijk wordt zuiver te onderscheiden. Bovendien heeft de bollencultuur en de uitbreiding der bebouwing (forensen en toerisme) de oude
verkaveling in ons binnenduingebied ingrijpend gewijzigd.
Ook de Noordbrabantse akkers geven ons de indruk tot het estype te be
horen. Dank zij de onderzoekingen van Dussart (1946) is het oude kadas
trale plan van Bakel ons goed bekend, terwijl wij zelf dat van Heeze grondig
bestudeerden. Wel is het beeld door de vele kampontginningen sterk ver
waterd, zoals blijkt uit nevenstaande luchtfoto van Leende (fig. 11). De
woeste gronden waren nl. heerlijk bezit, waarvan het niet moeilijk was door
koop of anderszins een stuk te verwerven. Het oorspronkelijke grondpatroon
is echter op de kadastrale minuutplans van 1832 nog duidelijk terug te
vinden. Zowel bij Bakel als bij Heeze liggen een aantal akkercomplexen,
waarvan men zich kan voorstellen, dat ze op gelijke manier tot stand zijn
gekomen als de oost- en middennederlandse essen en engen (fig. 12). De
landgebruikers woonden oorspronkelijk bijeen in kleine groepen of buur
schappen. De verspreide bewoning, die thans zo kenmerkend is voor het
Noordbrabantse land, is toe te schrijven aan de vele kampontginningen, die
in dit deel van ons land een grote omvang hebben aangenomen.
Voor Limburg moeten wij grotendeels op luchtfotomateriaal steunen. Een
inzicht in de oude agrarische verhoudingen danken wij aan de onderzoe
kingen op dit gebied door Prof. Ir W. J. Dewez, die ons met grote bereid
willigheid zijn manuscript ter inzage afstond. Daarnaast bestudeerden wij
de kadastrale minuutplans van een groot aantal Zuid-Limburgse gemeenten.
Vergelijking van luchtfoto's en kadastrale kaarten met afbeeldingen van z.g.
Gewanndörfer, waarvan Gradmann (1910) ons enige prachtige voorbeelden
uit Wurtemberg gaf, doet ons vermoeden dat we hier met hetzelfde type,
d.w.z. met een esachtige percelering van het meerstrepige type te maken
hebben. In beide speelt het reliëf een rol, echter niet zo, of het oorspronke
lijk mozaïekkarakter, ontstaan door een aanleg in blokken, die op hun beurt
weer zijn onderverdeeld in evenwijdige strepen, bleef duidelijk herkenbaar.
Het is echter moeilijk zonder historische gegevens de oude kernen te her
kennen in de grote aaneengesloten complexen bouwland, die thans het ge
hele Zuid-Limburgse loessgebied bedekken. Oudtijds zullen waarschijnlijk
ook hier woeste gronden aanwezig zijn geweest; van verschillende dergelijke
„gemeenten" bestaan historische berichten. Daarnaast zal het recht van stop
pelweide hier veel grotere betekenis hebben gehad dan in de overige delen
van ons land, waar de bouwlanden slechts kleine eilanden vormden temidden
van grote oppervlakten woeste grond en groenland.
Over de ouderdom der „velden" staan ons geen gegevens ten dienste. De
praehistorische vondsten bewijzen, dat de landbouw zelf hier reeds zeer
vroeg beoefend werd. Ook in Romeinse tijd speelde zij een grote rol, gezien
de vestiging van vele Romeinse kolonisten in dit gebied. Het zou interessant
zijn de oude Romeinse percelering, die — naar men aanneemt — uitging van
regelmatige vierkante blokken, terug te vinden. Zo ergens, dan zou dit in
Zuid-Limburg mogelijk moeten zijn. Onze beperkte kennis van dit gebied
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Fig. 12.

Schets van de akkers bij Heeze in 1832.
De percelen a, b, c enz. behoren resp. bij de boerderijen A, B, C, enz.
Sketch of the fields near Heeze in 1832.
The parcels a, b, c, etc. belong to the farm-houses A, B, C, etc.
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stelt ons echter voorlopig niet daartoe in staat, terwijl er rekening moet wor
den gehouden met latere herverkavelingen.
Zoals uit het overzicht (blz. 197) reeds bleek, behoort bij de bouwland
verkaveling der essen de systematische graslandverkaveling der maden en
slagen. De naam „maden" wordt veelal gebruikt voor de hooilanden, die in
Drente langs de beekjes voorkomen. Zij vertonen een duidelijke regelmaat
in de verkaveling, die wijst op een verdelingssysteem. In het algemeen moet
worden aangenomen, dat deze verdeling al vroeg heeft plaatsgevonden, al
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ontbreken hiervoor concrete aanwijzingen. Toch wijzen toponymen op
„wold", b.v. in de kop van Drente, erop, dat in streken waar de voor gras
land geschikte gronden relatief overvloedig waren, ook in latere tijd nog ont
ginning van hooilanden uit het gemeenschappelijk grondbezit heeft plaats
gevonden.
De term „slagen" is bekend van de kleigronden tussen de grote rivieren,
vooral van het westelijk gedeelte van het Gelderse gebied, hoewel ook elders
in het land deze naam voor systematisch verdeelde graslanden voorkomt. De
wijze van verdeling en de aard van heit gebruik wijkt van die van de maden
feitelijk niet af. De vorming van de „slagen" als zodanig vond betrekkelijk
laat plaats. Waar we deze thans vinden, trof men oorspronkelijk blijkbaar
woeste gronden, natuurlijke graslanden, aan, die gemeenschappelijk werden
gebruikt, getuige toponymen als de Meenten (Echteld), het Gemeint
(Aalst), de Liender Meint (Eist). Deze werden echter in de late middel
eeuwen ontgonnen. Door samenwerking der dorpsgemeenschappen, de
dorpspolders — waar, zoals wij hiervoor reeds zagen, zowel Martens van
Sevenhoven (1925) als Fockema Andreae (1936) een organisatie in zien,
die aan een marke doet denken —, namen de geërfden gemeenschappelijk
de ontwatering der onder hun beheer staande gronden ter hand, d.w.z. op
last en onder toezicht van het landsheerlijk gezag, dat de kwestie bij dijkbrief regelde en een dijkgraaf (bijgestaan door heemraden) met het toezicht
belastte. Aangezien de afwatering bijna overal pas in het begin van de 14e
eeuw definitief werd geregeld, zal een grootscheepse ontginning van de
komgronden, aangepast aan de grote weteringstelsels, ongeveer in dezelfde
tijd gesteld moeten worden. Soms kan de ontginning plaatselijk echter reeds
veel eerder zijn aangevangen. Zo b.v. in het Land van Maas en Waal, waar
ontginning werd mogelijk gemaakt door de aanleg van zijdwinden (reeds
omstreeks 1000) 1).
Van sommige streken is het tijdstip van percelering der kommen precies
bekend, zo b.v. in de Bommelerwaard van de Bommelse weiden, die in 1316
en de Drielse weiden, die in 1320 „geslagen", d.w.z. verkaveld werden. In
sommige dorpen van de Bommerwaard meent Ir K. J. Hoeksema zelfs het
aantal der oorspronkelijke belanghebbenden nog te kunnen herkennen in de
verkavelingsopzet. Nog heden zijn die gebieden echter onbewoond gebleven
en slechts als wei- en hooiland in gebruik bij de boeren, die in de dorpen of
buurschappen bijeenwonen.
S a m e n v a t t e n d kan men zeggen, dat de strokenverkaveling zonder
bewoning op de kavel een betrekkelijk recent product is, ontstaan in de tijd
van de geleidelijke overgang van de genealogische maatschappelijke orga
nisatie naar de organisatie op territoriale grondslag, als gevolg waarvan een
scherpe afbakening van de rechten op de grond ontstond ten opzichte van
de buitenstaanders, doch ook van die van de rechthebbenden ten opzichte
van elkaar. Tussen de verschillende typen van de strokenverkaveling zonder
bewoning bestaat in wezen weinig verschil. Tussen de verspreiding van de
strokenverkaveling zonder bewoning en de marken bestaat een grote, hoewel
niet volledige overeenkomst. Dit betekent echter niet, dat het ontstaan van
marken en strokenverkaveling rechtstreeks aan elkaar zijn gebonden; beide
zijn echter te beschouwen als een reactie op de veranderde houding ten aanx)

Mededeling van Ir L. J. Pons, die dit gebied karteert.
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zien van de rechten op de grond, die o.a. uit de wijziging van de maat
schappelijke structuur voortvloeide.
III. Sirokenverkaveling met bewoning op de kavels
Hoewel de tegenwoordige bewoning van het gebied der opstrekkende
heerden van betrekkelijk recente datum is, zijn er vondsten die er op wijzen,
dat in sommige delen hiervan in voorhistorische tijden ook reeds bewoning
aanwezig was. Dit geldt o.a. voor bepaalde delen van de provincie Gro
ningen en delen van Westfriesland. Waarschijnlijk hebben overstromingen
hier het land moerassig en dus voor bewoning een tijdlang onbruikbaar ge
maakt.
De veel voorkomende toponymen met woud en wold wijzen er op, dat dit
gebied nog in historische tijd grotendeels met bos, d.w.z. moerasbos, bedekt
zal zijn geweest.
Waar zich een landsheerlijke macht deed gelden als in Holland en
Utrecht, beschouwde de bisschop of graaf deze woestliggende gronden als
zijn eigendom en eiste, toen ze later werden ontgonnen, van de ontginners
bepaalde vergoeding in de vorm van tienden. Met de aspirant-ontginners
werden contracten opgemaakt, waarvan de inhoud ons een goed beeld geeft
van het gevolgde proces (Gosses, 1915). In Groningen en Friesland, waar
het landsheerlijk gezag reeds vroeg geen betekenis meer had, moet men toch
ook wel enige leiding van bovenaf aannemen om de systematische opstrekkingen begrijpelijk te maken.
Verschillende factoren hebben samengewerkt, waardoor de oudtijds on
bruikbare gronden bij het cultuurland konden worden getrokken. Op de klei
was, evenals vermoedelijk elders in West Europa, in en na de Karolingische
tijd de bevolkingsdichtheid toegenomen. Door de middeleeuwse overstro
mingen, die een belangrijk deel van het cultuurland onbruikbaar maakten,
werd grond bovendien schaars. Op technisch gebied kwam er verandering,
doordat men meer en meer ertoe overging zich door middel van dijken of
kaden tegen het water te verdedigen. Voor het moerassige binnenland was
een betrekkelijk eenvoudige omkading al voldoende voor waterbeheersing
van het te ontginnen gebied, hoewel primitieve sluisjes niet gemist konden
worden.
Een zekere ontwikkeling van het waterstaatswezen was echter noodzake
lijk. Wij zien dan ook in deze middeleeuwse periode veelal aaneensluiting op
waterstaatkundig gebied tot stand komen, zij het dat deze in de meeste ge
vallen van bovenaf (Floris V in Holland en Zeeland, Reinoud III in Gelre)
bevolen werd.
Op deze manier moeten behalve grote gedeelten van het Hollands—
Utrechtse veengebied ook de z.g. woldstreken van Friesland en Groningen
in cultuur zijn gebracht (fig. 13).
Wanneer men hiermee is begonnen, valt moeilijk precies te zeggen. In
Westfriesland zijn echter onder de middeleeuwse scherven, die zich aan
passen bij de „opstrekkende" verkaveling, oudere, 11e eeuwse scherven be
horende bij verspreide bewoning teruggevonden. Niet alleen blijkt de huidige
strokenverkaveling daar dus vrij laat te zijn ontstaan, het bewijst tevens dat
het gebied ook daarvóór, althans gedeeltelijk, bewoonbaar is geweest, maar
toen ter plaatse waarschijnlijk een blokverkaveling kende.
Wat Groningen betreft, lijkt het waarschijnlijk dat de kolonisatie van de
Wolden reeds omstreeks het jaar 1000 of kort daarna moet zijn begonnen.
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Strokenverkaveling met bewoning: opstrekkende beerden bij Bellingwolde.
Strip division with [arm-houses sited on the strips near Bellingwolde.

Wat Emo in de kloosterkroniek van Wittewierum onder het jaar 1219 op
merkt over het optreden van de bewoners van de Wolden, wijst er op, dat
de kolonisatie van de gebieden toen reeds een feit was. Uit deze en andere
bronnen valt verder op te maken, dat de dorpen, die wij later in dit gebied
kennen, omstreeks 1200 reeds aanwezig waren.
De grootscheepse ontginning van het Hollandse veengebied is pas in de
13e eeuw begonnen (Gosses, 1915). In het Nedersticht wijst Heeringa
(1929) echter op vroegere ontginningen en Fockema Andreae (1950) sluit
zich op grond van zijn historisch-waterstaatkundige gegevens hierbij aan.
In alle gebieden waar deze verkaveling voorkomt, is het principe van ont
ginning hetzelfde, nl. dat men uitgaat van een bepaalde, van te voren vast
gestelde breedte van het te ontginnen perceel, terwijl de lengte wisselend
kan zijn, doch meestal door grenzen van het dorp of ambacht wordt aan
gegeven. Hofstee definieerde in 1935 het recht van opstrek aldus: „het eigen
domsrecht, dat iedere eigenaar heeft op de voor en/of achter zijn in cultuur
gebrachte landen gelegen onontgonnen gronden, voor zover ze liggen binnen
de verlengden van zijn zwetsloten en binnen het grondgebied van zijn
kerspel, kluft of buurschap". In Groningen en Friesland geldt deze definitie
in zijn volle omvang. In Holland is de lengte van de te ontginnen percelen
soms van te voren vastgesteld. Volgens Fockema Andreae1 ) bestond de oude
verkaveling van de Rijnambachten echter uit echte opstrekkingen, zo in
Alfen, Hazerswoude, Koudekerk, Leiderdorp, Aarlanderveen en Ter Aar.
Dit waren opstrekkingen vanaf het riviertje over de kleistrook tot in het
veen, tot waar een naburig rechtsgebied begon. Daarbij ontstonden soms
percelen van een 7 km lengte.
Overigens heeft Fockema Andreae sporen gevonden van een ouder neder
zettingsstelsel, dat aan de opstrekkende heerden voorafging, wat dus geheel
overeenstemt met onze bevindingen in Westfriesland.
Dank zij Gosses (1915) hebben wij een goed inzicht gekregen in de ont
ginningsgeschiedenis van het Hollandse veengebied. Het blijkt, dat de graaf,
die deze „woeste gronden" aan zich had getrokken, gedeelten daarvan in
concessie gaf aan kolonistengroepen of soms ook in speculatie aan grootontginners, die op hun beurt de ontginning weer opdroegen aan kolonistengroepen.
Deze kolonisatie is dus principieel geheel iets anders dan de ontginningen,
die wij aantroffen op de primitieve blokverkaveling in de Germaanse tijd.
Hier is geen sprake meer van een familiegroep, die zich vestigt en waarbij
feitelijk niet gelet wordt op een nauwkeurige afpaling van de rechten van de
leden, doch slechts op die van de groep als geheel. Wij hebben hier te maken
met mensen, die reeds gewend waren te leven in een op territoriale grond
slag georganiseerde maatschappij, waar vreemden en familie in de dorpen
dooreenwoonden. Als gevolg daarvan was men eraan gewend geraakt zijn
individuele rechten op de grond te verdedigen en deed dit ook toen men als
kolonist in het nieuwe land kwam. Men zocht daarom bij nieuwe kolonisaties
naar een systeem, dat ieder evenveel grond en zoveel mogelijk van dezelfde
soort en kwaliteit gaf. Men vond dit — zij het in een enigszins primitieve
vorm — in het recht van optrek. Bij de uitvoering van deze wijze van ver
delen van de grond heeft men zich aan de geografische omstandigheden aan
gepast. In de woldstreken koos men als uitgangspunt een zandrug; bij ge*) Mededeling van Dr S. J. Fockema Andreae te Leiden.
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brek daaraan, zoals b.v. in Innersdijk, ging men uit van een dijk of kade.
In Holland zal het uitgangspunt soms een oeverwal zijn geweest, zoals b.v.
blijkt uit de door Gosses beschreven aanvang der ontginningen in Moor
drecht langs de Gouwe. Waar die ontbrak, doordat men verder in het bin
nenland kwam, zal men zich vaak hebben gevestigd naast de nieuw gegraven
wetering op de uitgegraven grond. In dergelijke vestigingen vormde het
water de enige verkeersweg; eigenlijke wegen ontbraken, men kende slechts
smalle voetpaadjes. Voorbeelden hiervan geeft ons b.v. Heeringa (1929)
voor Oukoop en Nedereind in het Nedersticht.
Korevaar (1948) zegt over de nederzettingen in de Alblasserwaard, dat
niet de ligging aan een kade, doch de ligging aan de vaarten belangrijk was,
met het oog op het verkeer. Wat bewoningswijze betreft, vormden zich aldus
streek-, straat- of dijkdorpen.
Overigens behoeft de plaats der behuizing niet steeds constant te zijn
geweest. Het is bekend dat de boerderijtjes, die tot de 16e à 17e eeuw voor
namelijk uit hout bestonden, gemakkelijk verplaatsbaar waren. Van de
Drentse veenontginningen weten we, dat de huisjes veelal verplaatst werden
naarmate de ontginning naar achteren voortschreed. Zo behoeft het feit, dat
de huizen op het achtereinde van een perceel zijn gelegen, er niet nood
zakelijk op te wijzen, dat de ontginning van daaruit is aangepakt. Evenwel
bestaat soms de mogelijkheid, dat de waterstaatkundige verhoudingen door
voortgaande ontginning zich hebben gewijzigd en dat wat ons nu de achter
zijde van het perceel lijkt, oorspronkelijk de voorzijde was. Zeker is, dat tal
van streekdorpen in de loop van de geschiedenis één of meermalen in de
lengterichting van de kavel verschoven zijn.
Het is uit voorbeelden uit Groningen en Drente bekend, dat niet alle ontginners in hetzelfde tempo de achtergrens van de hun toekomende kavel
hebben bereikt. Een mooi voorbeeld toont ons de stafkaart in de omgeving

Fig. 14.

Schets van ongelijke lengte der opstrekkende
heerden bij Wijmeer naar Hofstee.
Sketch of strip-farms of unequal extent near
Wymeer according to Hofstee.
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van Wijmeer (Oost-Friesland), waar zeer ongelijk lange percelen in het
aangrenzende woeste veen opstrekken (fig. 14). Iets dergelijks zien wij op
een 18e eeuwse kaart van het Gooiland, uitgegeven door R. en Josua Ottens
(waar eveneens de percelen zeer ongelijkmatig in het veen zijn ontgonnen).
Door Bijhouwer (1949) werd bij een bezoek aan Canada hetzelfde ver
schijnsel opgemerkt. De wegen, waaraan de boerderijen liggen, lopen er
buiten het bereik van de hoge waterstanden, rivieren en beken. Ze snijden
de kavels dwars door, d.w.z. buiten de weg ligt een strook van 100—200 m
lengte grasland afdalend naar het water; binnen de weg strekt het bouwland
over enige honderden meters lengte op in het heuvelland, waarna het bos
begint. De achterste rand is niet recht afgeneden: de ene boer is vlijtiger
geweest dan de andere. Toch scheelt de lengte zelden meer dan 50 à 100 m,
hoewel de wegen op 3 tot 5 km afstand van elkaar liggen.
Dat komt overeen met Bijhouwers bevindingen in Nederland. Er blijken
nl. bepaalde normen voor de lengte van percelen te bestaan. Komt men daar
bovenuit, dan worden de laatste stukken slecht gebruikt, b.v. als verwaar
loosd hooiland, als rijswaard, eendekooien, onland.
Vanouds heeft men die onontgonnen achtereinden, waarin alle zwetsloten
nog niet waren doorgetrokken en die dus ongescheiden lagen, veelal gebruikt
als natuurlijk hooi- of weiland. Werd het als weiland gebruikt, dan liepen
de koeien van verschillende eigenaren dooreen, omdat de afscheidingen ont
braken. Iedere boer wist echter welk stuk van dit gemeenschappelijk ge
bruikte stuk hem toekwam en ten allen tijde mocht hij zijn zwetsloten tot aan
het einde doortrekken en daarmee het hem toekomende stuk aan het ge
meenschappelijk gebruik onttrekken. Deze stukken, meestal aan het eind der
opstrekkende heerden gelegen, waren dus geen gemeenschappelijk eigendom
doch in feite gemeenliggende stukken particulier eigendom, die gemeen
schappelijk werden gebruikt. Deze terreinen nu vormden een groot deel van
de z.g. meenscharren in de Friese landen.
Verschillende auteurs, w.o. ook Postma (1934), hebben in deze meen
scharren getuigen willen zien voor vroeger gemeenschappelijk grondbezit.
Postma meent dit te kunnen bewijzen uit de voorschriften betreffende de
hemrikverdeling, zoals die ons is overgeleverd in het oud-Friese schoutenrecht. Een uitvoerige bestrijding van deze mening gaf een onzer in een be
spreking van Postma's werk (Hofstee, 1935) x).
De vertaling van Dr Postma van de voor ons hier van belang zijnde delen
van het artikel luidt aldus: „Dit is recht dat aan de hemrik, waar des heiligen
en des konings en des huismans land aan grenst en ligt, dat hij des vierden
jaars deelen moet alzoo ver, dat de klager daar zij, die op de heiligen zwere,
dat het jaartal omgekomen zij en hij het met meer recht deelen zal dan dat
het langer aldus ongedeeld blijven zal. Dat de klager hebbe eigendom of
echtleen en ongescheiden bijeengelegen koegrazen. Zoo is het recht dat de
asega heeft te oordeelen, dat zij van bovenaf zullen beginnen bij evennacht, bij
Sint Benedictus; boven het afsluitingshek zullen zij allen gedeeld hebben
omdat de koe in het veld moet, dat heeft de schout te bannen, dat zij het
alzoo volbrengen".
1) Postma meent dat het oud-Westfriese schoutenrecht alleen betrekking heeft op de
streek rond Franeker, een gebied dus waar geen opstrekkende heerden voorkomen. Steller
(1926), die het Schoutenrecht uitgaf en van commentaar voorzag, is echter van oordeel
dat het geldt voor geheel Westerlauwers Friesland.
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Postma leest hieruit een geregelde herdeling (om de 4 jaar) van gemeen
schappelijk bezit. Leest men letterlijk wat er staat, dan slaat het juist niet op
een herdeling, doch op een eerste deling. Hofstee (1935) veronderstelt dat
het artikel slaat op verdere deling van de nog ongescheiden bijeenliggende
uiteinden van een complex opstrekkende heerden. Dat in de tijd, dat er nog
schouten waren, door deze hierop toezicht werd gehouden, behoeft ons niet
te verbazen. Zij zullen er op hebben moeten toezien, dat niemand zich
wederrechtelijk bevoordeelde door b.v. zijn zwetsloten te doen afbuigen, ter
wijl ze de rechten van aangrenzende kerspelen zullen hebben doen eerbie
digen. Dat maar eens in de vier jaar de gelegenheid werd geboden, is
begrijpelijk. Het werk was vrij omslachtig, de behoefte aan cultuurgrond
veranderde niet zo snel en de schout had ook nog andere dingen te doen.
Redenen te over, om de rechten van de individuele bezitter een beetje in te
perken.
Door deze interpretatie worden vele duistere plekken van het artikel op
gehelderd. Dat één klager voldoende is om verdeling te vragen spreekt nu
vanzelf. Hij deed immers niets anders dan zijn rechtmatig eigendom opeisen?
De zinsnede „dat zij van boven af zullen beginnen" vat Postma als „van
den dorpskant af", zonder dat de betekenis voor hem hierdoor veel duide
lijker wordt. Voor de ongeveer ronde terpdorpen en dito markdorpen, waar
de cultuurgrond in onregelmatige brokken omheen ligt, is de uitdrukking
niet te verklaren. Is onze veronderstelling echter juist, dan is de betekenis
geheel duidelijk. De dorpen met opstrekkende heerden zijn z.g. „Reihen
dörfer", die zoals gezegd meestal op een of ander langgerekte hoogte liggen.
Bij de ontginning is men begonnen bij de boerderijen. Dat men dus bij ver
dere verdeling van de dorpskant, dus van bovenaf, begint, volgt zonder
meer.
Ook het mysterieuze „afsluitingshek" krijgt nu zijn betekenis. De nog
ongedeelde grond werd gebruikt als gemene weide en natuurlijk moest
verhinderd worden, dat de koeien van daar op de landen liepen, waar „zij
allen gedeeld zullen hebben". Hiervoor was natuurlijk een afsluitingshek
nodig. Op deze manier zijn b.v. te Ruinerwold de benamingen Voor en
Achter de Koehekken te verklaren. De topografische kaart ( 1 : 25000,
no. 238) vermeldt „Voor de Koehekken" als grenzende aan het dorp (van
het type streekdorp met opstrekkende heerden), terwijl het achterste deel
van het veld „Achter de Koehekken" wordt genaamd, waar dus het vee
ongehinderd dooreen kon grazen.
Moeilijkheden bij de vertaling leverden steeds de woorden „truchstrinzede
ritherne"; volgens Postma (1934) betekenende „ongescheiden bijeen liggende
koegrazen". Steller (1926) vindt „strinzede" terug in het Oostfriese
„streng" en volgens van Apeldoorn (1924) is „streng" in Friesland nog de
naam voor langgerekte stukken grasland, terwijl hij Sering citeert, die zegt,
dat in het Sleeswijkse Noord-Friesland een „streng" is een „Hufenanteil,
welcher alle Gewanne der Ackerflur durchläuft". Dit voor ogen houdende,
wil het ons niet onwaarschijnlijk voorkomen, dat we „truchstrinzede" moeten
vertalen met „doorlopende", „opstrekkende". Het eindoordeel van Postma,
nl. dat de hemrik in dit geval land voorstelt, „dat wel gemeenschappelijk
eigendom is, maar niet gemeenschappelijk gebruikt wordt", zouden we juist
om willen draaien. „De hemrik is land, dat wel gemeenschappelijk gebruikt
wordt, maar geen gemeenschappelijk eigendom is" (Hofstee, 1935).
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Uit de verspreiding van de z.g. opstrekkende ontginningen bleek, dat ze
evenals de blokken algemeen zijn voor het noorden en westen van ons land.
In het oosten heeft Slicher van Bath de opstrekkende ontginningen nage
gaan en meende op enige uitzonderingen na overal Friezen en Hollanders
als kolonisatoren, of althans Friese of Hollandse invloeden te kunnen aan
wijzen.
Ook in de rivierstreek is deze invloed historisch bekend uit het westen in
de Vijf-Heerenlanden, Buren en Culemborg, terwijl in het oosten de naam
Hollanderbroek (Eist O.B.) voor zichzelf spreekt.
Toch zou het onjuist zijn te veronderstellen, dat de opstrekkende ver
kaveling een typisch Hollands—Friese ontginningsvorm is. In de eerste
plaats komen in het oosten van ons land complexen opstrekkende heerden
voor, waar Friese invloed niet is aan te tonen of zeer onwaarschijnlijk is,
o.a. in Roswinkel en Ruinerwold en ook in de nog te noemen 18e eeuwse
ontginning in de marke van Havelte. Groenman (1947) twijfelt zelfs aan
de Friese invloed in Staphorst.
Vervolgens komen opstrekkende heerden ook voor in het zuiden van ons
land (o.a. de Langstraat en op de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen )
en tenslotte is deze ontginningsvorm tot ver buiten onze landsgrenzen terug
te vinden. Kan men, wat de verspreiding van de opstrekkende heerden in
Duitsland betreft, nog volhouden dat deze aan Fries—Hollandse invloeden
zijn toe te schrijven, moeilijker wordt het hieraan te geloven in Frankrijk,
waar deze verkavelingsvorm eveneens voorkomt. Vandaar heeft zij haar
weg gevonden naar de vroegere Franse bezittingen in Canada en in het
zuiden van de tegenwoordige Verenigde Staten, waar de „line-village" een
veel voorkomend verschijnsel is. Ook in de staat Michigan vindt men temid
den van de later ontstane „checkerboard"-verkaveling nog een complex van
echte opstrekkende heerden, die vermoedelijk ook aan Franse invloed zijn
te danken.
Uit de bekende oorkonde van bisschop Adalbert van Bremen — die intus
sen wel op Hollands—Friese invloed wijst — is de gevolgde procedure bij
zo'n kolonisatie nog duidelijk te volgen. Vergelijken we dit gegeven met
een 18eeeuws (1778) stuk uit het huisarchief van Overcinge (Z.W.Drente),
dan blijkt in de tussenliggende eeuwen het principe hetzelfde te zijn geble
ven. Genoemd stuk, dat handelt over de afscheiding van het z.g. Lageveld
van de marke Havelte, is teruggevonden en uitgegeven door Mr J. Linthorst
Homan (1940, blz. 50/1) en dateert van 1778. In het kort komt het hierop
neer: men scheidt de percelen langs evenwijdige grenslijnen „uit de vaart
naar de berg", doch het „achtergelegen veld" wordt daarbij nog niet defini
tief gescheiden maar slechts voorlopig voor het schapenweiden en het plaggensteken ingedeeld; ieder zal langs zijn perceel een scheidsloot moeten graven,
half om half met zijn buurman, terwijl men voorts — ieder in zijn perceel —
voor een dwarssloot moet zorgen. De indeling geschiedt naar 2 groepen
van 20 loten, tezamen dus 40 erven. De afmetingen zijn zeer uiteenlopend.
Het zijn dus als het ware 40 sneden van één koek, doch van verschillende
dikte.
Interessant is, dat hier verhoudingen worden geschilderd, die volmaakt
overeenstemmen met Tiet bepaalde uit het Westfriese schoutenrecht. Ook
hier wordt het achteraangelegen land nog niet definitief gescheiden maar
voorlopig voor gemene weide gebruikt (vgl. Ruinerwold). Verder blijkt uit
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dit stuk, dat de aandelen niet gelijkelijk werden verdeeld, maar dat reeds
van de aanvang verschil bestond in grootte van het toegewezen perceel.
Zoals we zagen zijn de Fries—Groningse wolden het klassieke gebied
van opstrekkende heerden. Over grote afstanden volgen de zwetsloten hier
de hoofdrichting van het natuurlijke reliëf, maakt de zandrug, waar
van de ontginning uitging, een bocht, dan zet zich deze gewijzigde oriën
tatierichting (men verkavelde J. op de kop) over de hele linie voort. Duide
lijk is dat b.v. in Duurswold, waar de weg een halve cirkel maakt. Hier
wijzigt zich nu met de richting van de weg, de richting van de heerden. Zeer
merkwaardig zijn in dit verband ook de z.g. Ronde Venen in het Hollands—
Utrechtse veengebied. De tussenliggende geren hebben als regel een afwij
kende breedte.
Doordat geleidelijk het onontgonnen land in deze gebieden verdween,
stierf op den duur bijna overal het recht van opstrek zijn natuurlijke dood,
behalve op de kust van de provincie Groningen.
Daar in Groningen in de middeleeuwen een sterk landsheerlijke of feodale
macht ontbrak, bleef het recht op de onbeheerde gronden, d.w.z. de woeste
gronden en dus ook op de aanwassen, aan de boeren zelf. Dit recht van de
boeren wist zich onder de Republiek te handhaven. In de Franse tijd heeft
het Rijk het recht aan zich getrokken; de boeren, die hiertegen in beroep
kwamen, wisten hun rechten evenwel te handhaven. De later gevoerde pro
cessen van het Rijk, dat tegen de uitspraak in beroep kwam, zijn met wis
selende uitslag gevoerd.
In het Dollartgebied, waar alle dorpen opstrekkende heerden kennen, zijn
de nieuw aangewonnen polders alle volgens hetzelfde recht verdeeld. Even
als elders gold voor dijkonderhoud de regeling, dat wie het water deert, die
het water keert; bij deze verkaveling dus het hele dorp dat een dijk- of
straatdorp is. Tegenover die plicht stond dan evenwel het recht op de aan
was. In het Dollartgebied leverde dat geen moeilijkheden op; de boeren
trokken eenvoudig hun zwetsloten buiten de dijken door en bekostigden te
zijner tijd de nieuw aan te leggen dijken om de jonge polders. In het Oldambt lopen de zwetsloten eerst soms enige km lang door de hoger gelegen
zand- en veengronden en doorsnijden daarna nog eens drie tot vier polders
kaarsrecht achter elkaar.
Langs de wadden aan de noordkust liggen de verhoudingen enigszins
anders, omdat de aanwassen hier grenzen aan het blokverkavelingsgebied.
De dijkplicht werd daar verdeeld ook over de niet direct met hun land aan
de dijk palende boeren, omdat per dorp, klauw of kluft soms maar enkele
boeren hun land aan de dijk hadden liggen. Voor Usquert is deze verdeling
ons medegedeeld door Ir K. J. Hoeksema te Wageningen. Iedere landbezit
ter kreeg een deel van het te onderhouden dijkgedeelte toegewezen. Tegen
over deze dijkplicht stond zijn recht op de aanwas, zodat na de inpoldering
van de Noordpolder ieder der onderhoudsplichtigen zijn deel, ter breedte
van het door hem onderhouden dijkvak, erin kreeg toegewezen. Zo zien we
aan de noordkust vóór de oorspronkelijke blokverkaveling een gebied met
opstrekkende heerden ontstaan.
Zoals wij zagen, kende ook Holland een soort opstrekkingsrecht. De be
grenzingen in de lengte zijn hier echter meestal veel beperkter.
In Noordholland, waar de oorspronkelijke toestand grotendeels is blijven
bestaan, schijnen de bannen een belangrijk aandeel in de leiding te hebben
gehad. De tochten of wijzenden vormen veelal de bannegrenzen. De zwet
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sloten zijn hierop georiënteerd, waardoor de richting zich meestal bannegewijs wijzigt. Ook hier ging men uit van een zekere kavelbreedte en staan
de hoeven op het kopeinde der ontginning, waardoor de dorpen eveneens
het karakter van rij-, straat- of dijkdorpen kregen. In plaats van heerden
spreken we hier evenwel van weren als perceelseenheid.
In het centrale deel van Zuidholland is van de oorspronkelijke ontginning,
zoals die ons door Gosses is beschreven, weinig meer over. De veengraverijen vernielden het land in de 16e tot 18e eeuw grondig, zoals uit de kaar
ten uit die tijd duidelijk blijkt. Eerst in de 18e en 19e eeuw is men op
grootscheepse wijze tot herontginning overgegaan door de gevormde water
vlakten te omkaden en droog te malen. Zoals te verwachten was, werd het
heroverde land nu op moderne rationele wijze verkaveld.
In de aansluitende waarden, de Alblasser- en Krimpenerwaard, de VijfHeerenlanden enz., zien wij het oorspronkelijke verkavelingssysteem echter
nog voor ons (fig. 15). Uitgaande van natuurlijke watertjes, oeverwallen,
dijken of weteringen drong men in de onontgonnen landen door. Werd de
lengte der zwetsloten te lang, dan werden tussenweteringen gegraven.
Veelal zijn deze tevens de ambachtsgrenzen, echter niet altijd. Veel detail
studie zal ook hier nog nodig zijn alvorens het ontginningsplan in zijn geheel
duidelijk voor ogen ligt.
Tussen de hierboven beschreven opstrekkende heerden, de „Marschhufen"
en de uit geaccidenteerd en bebost terrein in Duitsland bekende „Waldhufen", bestaat geen principieel verschil; ook bij de „Waldhufe" ontgon men
zijn gebied binnen evenwijdige grenslijnen, naar beneden meestal tot aan
een riviertje om aan weide- en hooilanden te komen voor het vee, en heuvel
opwaarts kapte men zich de bouwlanden uit in het daar groeiende bos.
Het ligt voor de hand, dat wij in ons land deze vorm slechts zelden aan
treffen; het enige gebied, waar we hem landschappelijk kunnen verwachten,
is Zuid-Limburg. Om enig inzicht in de verhoudingen in dit gebied te krij
gen, werd een groot aantal luchtfoto's bestudeerd, terwijl ook de minuut
plans uit de kadastrale archieven aan een onderzoek werden onderworpen.
Slechts in een enkel geval, nl. in Zwier bij Wijnandsrade, meenden wij
sporen van een „Waldhufen"-verkaveling te ontdekken. De percelen lopen,
uitgaande van de boerderijen aan de weg van Zwier, opstrekkende door een
klein dal, het blok Achter-Zwier vormend en dan verder doorgaand door
het blok op de Langen Rein (rein = grens) tot iets over de Luiperbeek (de
Luyperbeemden). Het is mogelijk, dat ook in Haasdal en Ransdaal rudimen
ten hiervan te vinden zijn. Slechts detailstudie kan uitsluitsel geven.
Mogelijk zou men met enig recht sommige opstrekkende verkavelingen in
Overijssel tot de woudhoeven kunnen rekenen, zo b.v. Nieuw Leusen, waar
bodemkundig gezien overwegend bosgronden voorkomen. Soms waren deze
tot heide gedevasteerd vóór ze ontgonnen werden. Het verschil met de
moerasbosontginningen van het westen blijft echter uiterst vaag. In zuivere
vorm is de „Waldhufe" slechts over de grens, vooral in het gebied van de
Duitse middelgebergten, te bestuderen.
Tot slot nog iets over een verloren gegaan gebied, dat zeer waarschijnlijk
opstrekkende heerden heeft gekend.
Op de door de Waard (1948) gepubliceerde kaart van het veengebied ten
noorden van Urk, in de huidige Noordoostpolder, komt een slotennet voor,
dat opvalt door zijn systematische aanleg van evenwijdige sloten met lood
recht daarop enige bredere watergangen. De Waard veronderstelt dat dit
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systeem omstreeks 1000 gegraven is en na 1250 allengs onder water ver
dween. Van het oude eiland Urk bleef niet veel bestaan: slechts een deel
van de oude keileemheuvel met verjongd land er omheen. Dat de kavelrich
ting van het oude systeem afwijkt van de slootrichting, is dus alleszins ver
klaarbaar. Wij zien voor ons de vertegenwoordigers van twee stadia, de
een van voor en de ander van na de grote uitbreiding der Zuiderzee.
R e s u m e r e n d kunnen wij zeggen, dat de grote betekenis, die de opstrekkende kavelvorm niet alleen in Nederland maar ook elders in West
Europa en zelfs daarbuiten heeft gekifegen, moet worden toegeschreven aan
het feit, dat deze wijze van verkavelen een logische oplossing vormde voor
een rechtvaardige verdeling van de grond in een samenleving waar de rech
ten op de grond van familie-aangelegenheid tot indivrduele aangelegenheid
waren geworden, doch waar een systeem van moderne rationele verkaveling
nog geen ingang had gevonden.
IV. Modern rationele verkaveling
Over de modern rationele verkaveling kunnen we kort zijn. Wij zien
deze methode van perceleren opkomen omstreeks de 17e eeuw bij de inge
bruikneming van de eerste droogmakerijen en 'de jongere polders in Hol
land en Zeeland en bij de eerste grote veenontginningen in Groningen.
Alhoewel een betrekkelijk forse rechthoek hierbij tot grondpatroon dient, zijn
er allerlei variaties mogelijk. Zowel het bodemgebruik — dus of het bouwof weiland betreft — als de waterstaatkundige ligging en daarmee de be
hoefte aan veel of weinig sloten waren bepalend voor de lengte en breedte
der percelen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de economisch verantwoorde
kavelmaten, zoals men die in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
heeft toegepast (fig. 16). Volgens Bijhouwer (1949), in het reeds eerder
geciteerde artikel, heeft zich in Nederland in de loop der eeuwen een norm
voor de kaveldiepte ontwikkeld, die voor bouwbedrijven 800 m bedraagt en
voor graslandbedrijven ongeveer een kilometer.
Toch zullen wij ook aan oudere systemen een zekere rationaliteit niet
mogen ontzeggen. Zo zijn de voor onze begrippen onmogelijk lange middel
eeuwse bouwlandpercelen minder irrationeel dan zij lijken, wanneer men reke
ning houdt met de toenmaals in gebruik zijnde moeilijk wendbare ossenploeg. Met inachtneming van een systematische verdeling, d.w.z. naar be
paalde oppervlakte-eenheden, maakte men de lengte zo groot mogelijk.
4. NABESCHOUWINGEN

De hoofdlijnen van voorgaande beschouwingen werden door één onzer
reeds eerder naar voren gebracht (Hofstee, 1935 en 1940/41), voornamelijk
wat betreft het noorden van ons land. Het is ons thans gebleken, dat hetgeen
daar werd geconstateerd, ook opgaat voor de rest van Nederland, terwijl
buitenlandse onderzoekers elders tot gelijksoortige resultaten kwamen.
Zo beschrijft Dion (1934), dat in Frankrijk in het noorden „champs en
lanière" en in het zuiden „champs irréguliers" overheersen. Hij verklaart
dat aldus: „On dirait que, dans la partie méridionale, elle (la propriété
rurale) s'est constituée par appropriations individuelles, au gré de chaque
habitant "capable de détenir et d'exploiter des terres, tandis qu'au nord, dans
les pays d'openfield, elle résulte manifestement d'un partage systématique
entre les membres d'une collectivité organisée". Ook hier dus de individualis-
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Fig. 15.

Strokenverkaveling met bewoning op de kavels
in de Krimpenerwaard bij Lekkerkerk.

Strip division with farm-houses sited on the strips in the
Krimpenerwaard near Lekkerkerk.
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Fig. 16.

Modern rationele verkaveling in de Wieringermeer bij „de Haukes".
Modern rational land division in the Wieringermeer near „de Haukes"

tische blokverkavelingen tegenover de van gemeenschappelijk overleg getui
gende strokenverkaveling.
Hiertegenover verdedigt Homburg (1935) de zeker onhoudbare stelling,
dat de morphologische verscheidenheid der verschillende landschappen, ver
scheidenheid van ploegvorm met zich brengt en dat hierop het onderscheid
tussen „Blockflur" en „Streifenflur" terug te voeren zou zijn.
De Belg Verlinden (1936) betoogt in een bespreking van Homburgs werk,
dat men evenmin een technisch als een ethnisch determinisme (zoals Meitzen
dat stelde) kan aanvaarden. De werkelijkheid is volgens deze auteur inge
wikkelder: men moet rekening houden met tal van factoren, te weten geo
grafische, economische, juridische en sociale.
Dat laatste nu kunnen wij geheel onderschrijven. In Nederland komen de
verschillende perceelstypen dikwijls over kleine afstand naast elkaar voor,
zodat verschil van ploeg of van bevolking of van beide, geen oplossing biedt.
Het samengaan van landschappelijke, sociale, economische en juridische fac
toren leidde tot het ontstaan van een agrarisch systeem, zoals zich dat in de
perceelsvormen weerspiegelt.
Summary
Amongst the systems of land division 4 main types can be distinguished
in the Netherlands, viz.
I Block division (a. Blockflur, b. celtic fields, c. individual enclosures in
the commons).
II Strip division without farm houses sited on the strips (a. "essen" =
open fields, b. "maden" and "slagen" = meadows).
III Strip division with farm houses sited on the strips (line-village system).
IV Modern rational land division.
The distribution of these types is sketched on the chart (fig. 1). In
explaining the origin of these types, which often show considerable varia
tion, up to the present the attention has been mainly focused upon juridical
and geographical factors. We are of the opinion that in addition parti
cularly the social factors must also be emphasized.
In the old german epoch, society had a genealogical foundation, the social
organization was built upon a basis of real or assumed kinship (tribes, clans,
etc.), with result that kinship group, social, economic and political unit
coincided. Gradually this situation changed and the genealogical organi
zation based on kinship was substituted by a territorial organization in
villages, which means that one's residence henceforth was decisive in
determining the social group one belonged to.
With this gradual social development an alteration in the landed rights
was closely interwoven.
In a society built upon genealogical foundation the kinship group as a
whole is entitled to the use of the land belonging to its defined area. Any
separate family as a member of the kinship group was entitled to a share in
the rights of cultivation and consequently no distinction between participants
and others did exist. On the other hand, the system did not represent
agrarian communism; any member enjoyed rights on waste land and could
exercise certain rights of ownership on land reclaimed by him. In the period
of transition from the genealogical to the territorial community ever more
outsiders settled amongst the original kinship group with the effect that in
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the long run the group of inhabitants of a village as a whole did not coin
cide with the group that originally enjoyed the rigths of land-use. On
account of this a contrast gradually developed between the families having
an original claim on the cultivated land and the settlers from elsewhere
having no landed rights whatever. The consequence was on the one hand
that the class of participants started to define their rights clearly on account
of the outsiders and on the other hand that the participants confined their
individual rights more sharply amongst themselves.
To elucidate the evolution of the various types of land division we have
started from the evolution set out above. This procedure has produced the
following conclusions.
I. Block division evolves spontanuously in case land is being divided
without a definite system in a region where adequate areas of cultivable
waste soil are available. It is the oldest and most primitive way of division,
represented e.g. by the neolitic corn-plots (Curwen, 1927, fig. 22 to 25) but
also by the bush-negro plots along the Saramacca river in Suriname.
The primitive block 'division established itself in a society, which was still
exclusively founded on a genealogical base. A tribe or an other kinship
group settled in a certain region; the individual families, reclaimed one or
more lots and considered them as their possession. As demarcations natural
boundaries were adopted as much as possible, resulting in a kind of block
pattern.
In the Netherlands the primitive blocks occur on the more elevated clay
soils. The so called celtic fields, encountered occasionnally on now waste
parts of the sandy soils in the east and south of the country, are merely
fossile block divisions.
On the clay soils the primitive blocks have been maintained, as already
at an early date permanent, private ownership of land became the rule; on
the sandy soils, where mutations of the cultivated areas remained customary
much longer, this system of land division has been substituted by another one.
A more modern type of block division is also to be found on clay soils of
more recent origin, which were drained and reclaimed before about 1600.
Here they were established if large compact areas got in one hand because
incidental conditions of the grounds were decisive in demarcations and a
rational division of land was not yet appreciated.
A block-like division pattern is usually also shown by enclosures, origi
nating from private reclamation within the commons on the sandy soils in
the eastern and southern sections of the country.
II. Strip division, without farms sited on the strips, came into being in a
transitional era between the genealogical and the territorial societies. A con
trast was established between those entitled and those not entitled to the
rights on the land, a sharp demarcation of titles becoming imperative not
only in regard to outsiders, but also amongst the participants mutually.
With this type of land division the arable land of various owners was
lying scattered over open fields which were usually separated from the
surrounding waste land by walls and ditches. They are called "essen",
"engen", "akkers" or "velden", originating from early medieval reclamations
and are characterised by a systematical division into strips, either or not arran
ged block-wise. The lay-out of these fields is evidence that the will prevailed
to find a way to divide the available arable land, which was most probably
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reclaimed collectively, justly among the associates. The division was by no
means spontaneous, but was designed according to a fixed scheme. In the
areas of strip division without farmhouses sited on the strips, the meadows
are usually similarly divided.
Between the dispersion of vacant strip 'division and commons a substan
tial though not full conformity is noticeable. This statement does not imply
that the evolution of commons and of strip division is closely associated, both
can be considered as a reaction on the changed attitude with respect to the
titles on land, resulting from modifications in the social structure.
The type of settlement related to this division of land can vary (Keuning,
1938) though concentration of population in villages and hamlets predomi
nates. Vacant strip division of arable and grassland, later on more or less
intermixed with individual enclosures on the common wastes is mainly to be
found on the sandy soils of the east and south of the Netherlands and also
in the western section of the river clay area in the province of Guelderland.
III. Strip division, with farm houses sited on the strips, evolved in a
society where the rights to the land already developed from a matter
of kinship interest into an individual affair. This type of division
started from a definite prefined width of the lots to be reclaimed, but of a
length that might vary, according to the boundaries of the village, parish or
"polder". This system of lan'd division usually prevails in areas where either
the land was reclaimed relatively late, or where it was possibly taken into
cultivation for a second time. It was issued for reclamation to groups of
colonists.
These groups consisted of people who were already accustomed to live in
a society founded on a territorial base implying that members of different
kinship groups lived together in the same village. Consequently these people
had got used to defend their individual land titles and the same attitude
was adopted when they arrived as colonists in an undeveloped region. In
case of a new colonization a system was adopted which made certain that
every person got proportionally an equal area of land of the same type and
quality. The leading principles were that every one settled on the strip
allotted to him, that demarcation ditches were dug in collaboration with the
neighbours and that every settler had the right to reclaim any land extending
behind his strip within the lines of the demarcation ditches to the boundary
of his parish (Hofstee, 1935). As the natural condition of the region, such
as diluvial sand ridges, levées, watercourses, etc. were duly taken into
account with the system of land division, the settlement adopted the type of
a line-village. This kind of land division, predominates particularly on the
low lying peat and clay soils in the west and north of the country but it is
also to be found, though less frequently on other types of soil.
IV. The modern rational method of land division evolved since the 17th
century when the reclamation of the bottoms of drained lakes was started
and new polders were enclosed in Holland and Zeeland, but also when large
areas of excavated peat soils were reclaimed in Groningen and Drente.
Economic profitability became the decisive factor in designing the shape and
sizes of the farm-units and fields.
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17. PROGRAMMA VOOR ENKELE BODEMKUNDIGE
EXCURSIES IN HET GEBIED RONDOM WAGENINGEN
door Dr Ir P. Buringh
§ 1. INLEIDING

Alvorens een excursie in het gebied rondom Wageningen te maken bestudere men mijn hierover verschenen bodemkundige studie (Buringh,
1951). Hierin wordt de gedetailleerde bodemgesteldheid van deze streek in
verband met de landbouwkundige betekenis beschreven. Als bijlage zijn aan
genoemde publicatie toegevoegd:
1. een gedetailleerde bodemkaart, gedrukt in kleuren op schaal 1 : 10.000,
2. een oriëntatiekaartje, o.a. vermeldende de namen van blokken en wegen
(schaal 1 : 25.000).
In dit programma zal herhaaldelijk naar deze publicatie worden verwezen.
Alle hier vermelde namen van wegen zijn op het oriëntatiekaartje vermeld.
Voor de hierna te noemen excursiepunten zijn karakteristieke plaatsen uit
gezocht op korte afstand van de verharde wegen, zodat de excursies zowel
per fiets, per auto als per autobus kunnen worden gemaakt. Voor de be
schrijvingen van de bodemtypen en bodemprofielen alsmede voor de resul
taten van grondmonsteranalyses zal steeds naar de publicatie worden ver
wezen. Dit .werk, getiteld:
OVER DE BODEMGESTELDHEID RONDOM WAGENINGEN

verscheen in 1951, in de reeks: ,,De bodemkartering van Nederland", deel
IX in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen (no. 57. 4) van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Prijs ƒ 6.—.
De hierna volgende excursiepunten zijn met coördinaten aangeduid. De
bodemkaart is voorzien van een kwadraatnet. De coördinaten van dit net
staan vermeld op de rand van de kaart en zijn uitgedrukt in kilometers
(10 cm = 1000 m). Als voorbeeld dient punt x = 170.620; y = 445.760. Dit
punt stelt voor het snijpunt van de Zuidelijke Meentweg en de Veensteeg
en is gelegen in het noordelijkste deel van de bodemkaart. Ter verduidelij
king zijn alle excursiepunten in het kaartje van afbeelding 1 nog eens ver
meld. Het verdient aanbeveling de excursiepunten van te voren op de
bodemkaart in te tekenen.
De oriënterende excursie (§ 2) is bedoeld voor hen, die een globale indruk
van de belangrijkste bodemkundige verschijnselen in dit gebied willen ver
krijgen. Voor de liefhebbers zijn in het kort een aantal detail-excursies in
de volgende paragrafen beschreven.
Men wordt er opmerkzaam op gemaakt, dat men landerijen van particu
lieren en van de overheid betreedt, zodat men daarvoor toestemming zal
moeten vragen.
Benodigheden voor de excursies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de reeds vermelde publicatie
een grondboor van ca 130 cm lengte
een druppelflesje met verdund zoutzuur
een loupe (10X )
een duimstok en een goed zakmes
een notitieboekje.
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§ 2. EEN ORIËNTERENDE EXCURSIE IN HET GEHELE GEBIED

Men bestudere uit genoemde publicatie hoofdstuk I en de inleidingen van
de hoofdstukken II tot en met VI, alsmede de paragrafen 1 t/m 6 van hoofd
stuk VII.
Achteréénvolgens zal een bezoek worden gebracht aan de uiterwaarden
nabij de Wolfswaard, het rivierkleigebied in de Nude, het veen in het
Binnenveld, het lage dekzandlandschap westelijk van de Grindweg tussen
Wageningen en Bennekom, de Wageningse Enken en enkele delen in het
aangrenzende bosgebied.
Begin punt: Markt Wageningen, via Hoogstraat, Nudestraat, links af
langs de haven naar de Wolfswaard.
Punt 1: x = 173.920; y = 440.810. Boomgaard op niet afgegraven uiter
waardkleigrond, bodemtype RUs4 (dit zijn de symbolen, waarmee de
bodemtypen op de kaart en in de daarop gedrukte legenda voorkomen).
Profiel: diepe, bruine, rulle, kalkrijke uiterwaardkleigrond; naar beneden
geleidelijk lichter wordend, beneden 100 cm fijnzandige klei met enkele
roestvlekjes. Grondmonsteranalyses en nadere beschrijving op pag. 37 van
de publicatie.
Van hier naar het noordelijk hiervan gelegen afgegragen uiterwaarden
perceel.
Punt 2: x = 173.890; y = 440.860. Grasland op grofzandige, afgetichelde uiterwaardgrond (SUq4 ).
Profiel: oorspronkelijk hetzelfde als bij punt 1. De klei is tot op het grove
kalkrijke rivierzand afgebakken. Daartoe is de zodelaag eerst verwijderd en
later na de egalisatie weer teruggestort. Thans ligt nog 20 à 25 cm uiterwaardklei (de oorspronkelijke zodelaag) op vaak zeer grof rivierzand, dat
's zomers bij lage rivierstanden kurkdroog is en de grasmat doet verdrogen.
Bij de molshopen ligt het grove zand aan de oppervlakte. Beschrijving op
pag. 38.
Terug in de richting van de haven (aangelegd in een oude bedding van
de Rijn). Over de Grebbedijk in de richting van de Grebbeberg.
Punt 3: x = 172.460; y = 440.600. Grasland op Nudeklei. Bodemtype
Rwl: hoge lichte Nudekleigrond (bedijkte uiterwaard).
Voor de beschrijving zie men pag. 19 van de publicatie en de grondmon
steranalyses in de tabellen 1 en 2.
De opbouw van de diepere ondergrond is weergegeven in afb. 18 op pag.
60. De luchtfoto in afb. 3 geeft een overzicht.
De Grebbedijk in w.-richting vervolgen tot aan de Zijdvang.
Punt 4: x = 171.400; y = 439.990. Grasland op overslaggrond. Bodem
type Ro2: grofzandige, lichte overslaggrond op Nudeklei. Beschrijving op
pag. 23. Bij dit punt vanaf de Grebbedijk gezicht op de uiterwaarden met
een drietal wielen of kolken, relicten van dijkdoorbraken. Men vergelijke het
kaartje van afb. 20 op pag. 62 met de percelering en de huidige ligging van
de Grebbedijk op de bodemkaart.
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Over de Zijdvang, de Rijksstraatweg kruisen tot aan de Weidijk, deze
links inslaan. Auto's rijden rond over de Grebbedijk en terug over de Rijks
straatweg tot aan de Zijdvang.
Punt 5: x — 171.100; y = 441.400. Grasland op Nudekomklei. Bodem
type Rnls: middelhoge Nudekom- op stroomruggrond. Beschrijving op pag.
24 en 25; grondmonsteranalyses in tabel 7.
De Nudekomkleilaag is ca 40 cm dik. In de daaronder liggende komklei
bevindt zich een zware, blauwachtig glimmende, weinig roestvlek) es be
vattende kleilaag van ca 10 cm dikte, de z.g. laklaag. Beschrijving hiervan
op pag. 27 en tabel 13. Op ca 90 cm volgt kalkhoudende fijnzandige klei van
de oude overdekte stroomruggrond (grondmonsters in tab. 10 en 11 op pag.
26). Hier liggen dus drie kleilagen van verschillende ouderdom op elkaar.
Zie pag 87, § 2.
Terug naar de Zijdvang, deze tot het eind vervolgen. Hier, in sloot links
langs de Haarwal, een nieuwe stuw. Over de Haarwal in o.-richting.
Punt 6: x = 171.270; y = 442.180. Graslandperceel aan de Haarwal.
Bodemtype Rk3x: grijze komgrond op veenklei. De venige klei zit vrij diep,
begint pas op 70 à 80 cm. Daarboven ligt de normale grijze komgrond, die
veel slechter is dan de bruine komgrond van punt 5.
Beschrijving op pag. 28 en 31; grondmonstervoorbeelden in tabel 15. Op
ca 125 cm kan nog juist de zandige ondergrond worden aangeboord.
De Haarwal vervolgen.
Punt 7; x = 171.890; y = 442.610. Graslandperceel aan de Haarwal,
waarin een oude, dichtgeslibde rivierbedding nog duidelijk is te onderschei
den door haar lagere ligging.
Men vergelijke de bodemkaart en vervolge deze bedding over de volle
lengte van het perceel. Bodemtype Rkb3: grijze komgeulgrond. Beschrijving
op pag. 28 en 29.
Van de Haarwal over de brug van het Nieuwe Kanaal, dat in 1550 werd
gegraven voor het vervoer van turf uit het gebied van Veenendaal naar de
haven van Wageningen. Over de Veensteeg in n. richting.
Punt 8: x — 171.530; y = 443.400. Grasland in het gebied, waarin de
afwatering is veranderd en dientengevolge thans verdroging optreedt.
Bodemtype Rvl: zeer venige komgrond. De komkleilaag wigt in n. rich
ting langzaam uit, wordt steeds veniger.
Beschrijving op pag. 32; grondmonsteranalyse-voorbeelden in tabel 19
en 20.
In deze omgeving vindt men indrogende en daardoor sterk scheurende
venige komgronden. Zie afb. 9. Het beste bestudere men deze indroging aan
de wanden van een sloot. Plaatselijk is de ingedroogde gruislaag sterk be
schimmeld.
De Veensteeg bijna tot het eind van de bodemkaart vervolgen.
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Punt 9: x — 170.650; y = 445.580. Lage graslandveengrond op zand
(V3z). Zie pag. 55 en 56.
Aan weerszijden van dit punt liggen in het terrein dekzandkoppen. Op één
daarvan is afb. 26 pag. 70 gemaakt.
Dit graslandperceel is met een dun laagje zand bezand.
Terug over de Veensteeg, via de Nieuwe weg en Slagsteeg naar de Egelsteeg.
Punt 10: x = 172.170; y = 444.380. Grasland op een gebroken dekzandgrond (gZ6.3). Het profiel bestaat uit een dunne zware kleilaag op een on
dergrond van dekzand. De kleilaag is met zand vermengd, waardoor een
z.g. gebroken grond of zavelige grond is ontstaan.
Van de Egelsteeg over de Rijnsteeg naar de Bennekomsesteeg.
Punt 11: x — 172.640; y = 444.540, In de z.o. hoek van dit perceel is een
bron geslagen voor de drinkwatervoorziening van het vee. De bron reikt tot
onder de keileemlaag, waardoor er artesisch water uit opstijgt.
Men zie diepboring 47 in afb. 37 op pag. 98. De diepboring op deze plaats
is practisch gelijk aan de op pag. 98 en 99 beschreven boring 23.
Van de Bennekomsesteeg naar de Dijkgraafseweg; deze over een korte
afstand in z. richting vervolgen.
O. van de weg ligt de Dijkgraaf, een belangrijke watergang. Er naast ligt
een ca 10 m brede strook grasland, waarachter wederom een sloot volgt.
Dit is een zeer ingenieus systeem van waterafvoer uit een hellend gebied,
waarbij een soort van terrassen is aangelegd. Men zie hiervoor de nadere
beschrijving op pag. 101 en 102.
De reis wordt vervolgd langs de Piassteeg. Aan de z. zijde ligt de nieuwe
boerderij van het Instituut voor Rassenonderzoek (I.V.R.O.). Daaromheen
liggen de proefvelden. Deze terreinen zijn herontgonnen en geëgaliseerd.
Gekomen bij de Bornsesteeg (thans Bovenweg), deze in z. richting in
slaan tot aan de Buissteeg (tussen de Dijkgraaf en de Bornsesteeg).
Punt 12: x = 173.740; y = 443.920. Oud-bouwland op een dekzandrug.
Bodemtype Z4.6: vochthoudende dekzand-oudbouwlandgrond. Voor de
beschrijving en analyses zie men pag. 41 en 46.
Vanaf dit punt krijgt men een goede indruk van de topografie van het
dekzandlandschap. Men zie hoofdstuk IX, § 2 op pag. 10 e.v. en afb. 39 op
pag. 104. Deze schets geeft een indruk van de bodemorphologie van dit
terrein.
Punt 13: x = 173.950; y = 443.880. Oud graslandperceel, dat weieens
gescheurd en tijdelijk als bouwland gebruikt is.
Bodemtype Z7.4: voortdurend natte dekzand-grasbouwlandgrond.
Voor de beschrijving en analyses zie men pag. 41 t/m 43. Voor dit profiel
kan men ook punt 46 nemen. Het specifieke graslandtype wordt hier beter
gedemonstreerd.
In de nabijheid ziet men middelhoge terreinkopjes waarin een oerbank
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voorkomt. Afb. 22 op pag. 66 geeft een foto van de populieren langs de
Bornsesteeg.
Punt 14: x = 173.600; y = 443.700. Grasland z. van de Buissteeg, weste
lijk van punt 13. Bodemtype 1Z7.3: natte lemige dekzand-graslandgrond.
Beschrijving en grondmonsteranalyses op pag. 47 en in tabel 27.
Bij dit profiel bestudere men de sterke roestvlekken, daaronder de bleking
en daaronder de geheel blauwgrijs gereduceerde ondergrond. Dit zijn alle
grondwaterverschijnselen.
De punten 12 en 13 bevinden zich op percelen, waarvan in afb. 28 op
pag. 76 een gedetailleerd bodemkaartje is gegeven.
De Bornsesteeg vervolgen, via de Hoogesteeg over de Grindweg naar de
Bosweg tot de kruising met de Oude Bennekomseweg.
Punt 15: x = 175.100; y = 443.800. Oud-bouwland in de Eng. Bodem
type Z4.6: vochthoudende dekzand-oudbouwlandgrond.
Beschrijving op pag. 46. De bovengrond bevat enkele grindsteentjes, die
hier door plaggenbemesting zijn gekomen. Het dekzand is tamelijk grof.
De Bosweg enkele tientallen meters vervolgen en de Diedenweg in z. rich
ting inslaan.
Punt 16: x = 175.200; y = 443.730. Oud-bouwland in de Eng, droger
dan het profiel van punt 15. Bodemtype Z3.6: matig vochthoudende zwart
bruine enkgrond.
Beschrijving op pag. 51. In dit profiel geen grondwaterafzettingen meer.
De plantengroei is geheel aangewezen op het vochthoudend vermogen van
de zwartbruine en daaronder volgende bruine horizont.
Over de Diedenweg naar de Geertjesweg, deze rechts inslaan, naar de
Koekakkers. Hier staat nog een oude tabaksschuur.
Punt 17: x = 175.050; y = 443.100. Oud-bouwland in de Eng met een
lemige ondergrond. Bodemtype 1Z3.6: matig vochthoudende, diep-zwartbruine, lemige dekzand-enkgrond.
Beschrijving op pag. 51 en grondmonster no. 6315 in tabel 31 op pag. 54.
Terug naar de Diedenweg, deze vervolgen en daarna de Harnjesweg
(thans Dorskampweg) in o. richting in.
Punt 18: x = 175.430; y = 442.620. Oud-bouwland in grindzand. Bo
demtype Y3.6: matig vochthoudende, diep-zwartbruine grindzand-enkgrond.
Beschrijving op pag. 52 en 53. Profiel afgebeeld in afb. 15 op pag. 50.
Hier lette men in de zomer op de tuinbonenhagen langs de randen van de
percelen, Vroeger had men dergelijke hagen als windbeschermers rond de
met tabak beplante percelen. De tabaksteelt is verdwenen, doch het hagensysteem bleef nog gehandhaafd.
Over de Harnjesweg (Dorskampweg) in o. richting.
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Punt 19: x = 175.760; y = 442.760. Zeer grindrijk oud-bouwland.
Bodemtype Y1.6: zeer droge grindrijke, diep-zwartbruine grindzand-enkgrond. Droge grindkop in het terrein.
Beschrijving op pag 53. Vanaf dit punt een mooi overzicht over de Wageningse enken. Voor de morphologie zie men pag. 109. De grindkop is een
praeglaciale rest van het terrein, omgeven door niveo-fluviale afzettingen.
Harnjesweg vervolgen en langs de Zoomweg in n. richting.
Auto's blijven staan op de kruising met de Geertjesweg. Zoomweg in n.
richting vervolgen. Men gaat door het dal van Diepenoord.
Punt 20: x = 175.980; y = 443.500. Dit punt ligt oostelijk van de Zoomweg en valt juist buiten de bodemkaart. Bouwland in een bosontginning.
Bodemtype: droge bosontginningsgrindzandgrond. Dit perceel is ruim 20
jaren geleden uit bos ontgonnen. Onder de lichtbruine bouwvoor van ca
20 cm bevindt zich oranjegeel gekleurd grindzand, dat naar beneden gelei
delijk overgaat in geelblond grindzand. Het oranjekleurig zand is een rest
van een bosprofiel. Ontginning uit dennenbos.
Punt 21: x = 175.920; y = 443.490. Strook eikenhakhout aan de oost
zijde langs de Zoomweg. Dit is een oeroude wildwal, welke vroeger diende
voor bescherming van het bouwland tegen het in het bos levende wild. Langs
de gehele Zoomweg is de wildwal te vervolgen. Deze wildwal loopt vanaf de
Rijksstraatweg nabij de watertoren tot aan Lunteren steeds op de grens van
de enken en het bos. Bodemtype: eikenkleurige bosgrond in grindzand.
Het profiel bestaat uit ca 10 cm humeus donkerbruin gekleurd zand, over
gaand in het bruine eikenkleurige zand met een enigszins violette glans; naar
benenden geleidelijk lichter gekleurd en overgaand in geelblond zand.
Punt 22: x = 175.920; y = 443.680. Perceel dennen met plaatselijk
heide.
Bodemtype: dennenkleurige bosgrond in grindzand. Beschrijving in afb.
16 op pag. 52. Men vergelijke dit profiel met dat van de punten 20 en 21.
Voor het dunne strooisel-profiel snijde men met een mes een klein gaatje
in het strooiseldek.
§ 3. EEN EXCURSIE IN HET RIVIERKLEILANDSCHAP

Men bestudere hoofdstuk II, hoofdstuk VII § 2 en hoofdstuk VIII § 2.
De excursiepunten zijn genummerd in aansluiting op die van de oriën
terende excursie.
Wageningen Markt, Hoogstraat, Nudestraat, Nude, Grebbedijk.
Punt 3 van de oriënterende excursie.
Grebbedijk meer naar het westen.
Punt 23: x = 171.750; y = 440.280. Bouwlandperceel „Zandakker" op
overslaggrond.
Beschrijving op pag. 23. Men vervolge dit perceel van zuid naar noord.
Zie de grondmonsters van het aangrenzende perceel in tabel 6 op pag. 23.
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Grebbedijk, dan de Zijdvang inslaan. Men lette op de „kromme" akkers.
Punt 24: x = 171.550; y — 440.630. Boomgaard op type Rw4s-3, zware
Nudekleigrond. Pag. 20 en 21.
Dit profiel te vergelijken met dat van punt 3.
Zijdvang, Rijksstraatweg in w. richting inslaan.
Punt 25: x = 171.150; y = 441.100. Boomgaard n. van de Rijksstraatweg.
Hierin een nauwelijks zichtbare dichtgeslibde Nudekomgeul (Rnb), aan
weerszijden Nudekom op stroomruggrond. Kalkhoudende zandige klei van
de stroomrug op ca. 110 cm.
Beschrijving op pag. 25. Men lette op het verschil in ontwikkeling van de
vruchtbomen op en naast de geul.
Over de Rijksstraatweg naar de Grebbe. Vlak voor de Grift de Weidijk
inslaan.
Punt 26: x = 170.700; y = 441.190. Met de blik naar het noorden ziet
men duidelijk Nudekomgeulen door het terrein lopen. Meer naar het oosten
kruist deze geul de Weidijk.
Punt
Punt
Punt
Punt

5, zie de oriënterende excursie.
6, idem.
7, idem.
8, idem.

Van hier terug naar het Nieuwe Kanaal. Dit in o. richting vervolgen, ver
volgens naar het z. de Haagsteeg in.
Punt 27: x= 173.200; y = 442.900. Grasland, bodemtype Rnlz (pag.
24 t/m 26). Op dit perceel ook de punten 28 t/m 31. De dikte van de klei
laag neemt naar het oosten af. Aan weerszijden boomgaarden, de bomen
worden in o. richting slechter. Verklaring op pag. 75. Afb. 74 is een detail
kaartje van een meer naar het zuiden liggend perceel. De bodemopbouw is
hier in principe dezelfde.
Punt 28: x = 173.300; y = 443.000. Grasland, bodemtype Rkb2 midden
in de geul, die aan verschil in grasgroei is te herkennen.
Punt 29: x = 173.450; y = 443.080. Grasland, hoek van een perceel;
bodemtype Rnb2. Dichtgevende en overslibde bron, minstens van boreale
ouderdom. Hier steeg drangwater op, dat door de geultjes werd afgevoerd.
Beschrijving op pag. 107. Men zie de boomgaard aan de n. zijde.
Punt 30: x = 173.570; =y 443.100. Gebroken dekzandgrond, overgaand
in lemig zand (gZ7.3 lz), pag. 48. Situatie als in afb. 32.
In de ondergond grof, fijn grind bevattend zand, verspoeld materiaal.
Punt 31: x = 173.680; y = 443.150. Zelfde graslandperceel; bodemtype
Z7.3: een voortdurend natte dekzand-graslandgrond. De zware kleilaag is
thans geheel uitgewigd (pag. 43).
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Over de Dijkgraaf enkele tientallen meters naar het n. Duiker onder de
Dijkgraaf voor rechtstreekse waterafvoer naar de Grift.
Naar de Ooststeeg. Blik naar het zuiden. Groeiverschillen in boomgaar
den. Zie punt 27. Over de Haagsteeg en de Nieuwe weg. Aan de oostzijde
stuw in de afwateringssloot achter het Lab. voor Veeteelt. Men zie de be
schrijving van de waterafvoer op pag. 103. Haarweg in slaan.
Punt 32: x = 173.480; y = 441.940. Tuinland op Rw2. Zie pag. 20. Door
eeuwenlang gebruik van compost en stalmest is de bovengrond humeus en
donker gekleurd. Oud-bouwland op rivierklei. Zeer goed tuinland.
§ 4. EEN EXCURSIE IN HET UITERWAARDEN LANDSCHAP

Men bestudere hoofdstuk III, hoofdstuk VII § 3, hoofdstuk VIII § 3 en
hoofdstuk X § 3.
Langs de Veerweg in de richting Lexkesveer.
Punt 33: x = 175.520; y = 441.480. Niet afgegraven bouwlandperceel.
Bodemtype RUs2.
Punt 34: x — 175.520; y = 441.560. Idem, bodemtype RUs3.
Punt 35: x = 175.520; y = 441.660. Idem, bodemtype RUs4.
Een geleidelijke toename van de zwaarte van de klei.
Langs Veerweg terug.
Punt 36: x = 175.130; y = 441.750. Afgegraven
bodemtype RUq5. Dit perceel is te laag afgegraven.

uiterwaardgrond,

Punt 37: x = 174.350; y = 441.700. Niet afgegraven uiterwaard in gras
land. Langs de dijk een Strang. Bodemtype RUs4. Hier kalkarme uiterwaardklei, roestig.
Punt 38: x = 174.400; y = 441.550. Hetzelfde perceel zuidelijker.
Bodemtype RUs4. Hoger gelegen, minder roestig dan voorgaande, boven
dien kalkhoudend.
Over de dijk in richting Wolswaard.
Punten 1 en 2 van de oriënterende excurcies.
Terug naar de Grebbedijk, deze in w. richting vervolgen tot vlak voor de
weg naar het Opheusdense veer.
Punt 39: x = 171.200; y = 439.950. Grasland op weinig afgegraven
uiterwaard. Bodemtype RUq2k. Vroeger binnendijksland. Zie afb. 20 op
pag. 62. Beschrijving zie pag. 38.
Weg naar Opheusdense veer inslaan.
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Punt 40: x = 171.050; y = 439.650. Gezicht op een wiel, ontstaan bij de
dijkdoorbraak van 1651. Men zie afb. 11, foto genomen vanaf dit punt.
Over de Rijn met de gierpont van het veer naar Opheusden. Zuidelijke
bandijk van de Rijn in o. richting vervolgen tot het weggetje door de Manuswaard. Westelijk hiervan ruggetje en strängen in de Manuswaard. Zie
pag. 37, 38 en 39.
Bandijk door de Betuwe vervolgen en over het Lexkesveer naar Wageningen terug. Onderweg afgraving van uiterwaarden ten behoeve van de
steenfabrieken. Profielen nauwkeurig bestuderen. Men lette op de gelaagd
heid.
§ 5. EEN EXCURSIE IN HET VEENLANDSCHAP

Men bestudere hoofdstuk VI, hoofdstuk VII § 6, hoofdstuk VIII ,§ 6 en
hoofdstuk X § 6.
Van Wageningen langs de Binnenhaven, het Nieuwe Kanaal naar de
Veensteeg. Aan het eind van deze steeg.
Punt 9 zie de oriënterende excursie.
Vervolgens over de Zuidelijke Meentweg.
Punt 41: x = 169.600; y = 445.100. Lage graslandveengrond. Bodem
type V3. Voor de turfwinning is hiervan veen afgegraven. Sommige per
celen zijn bezand.
Maatsteeg inslaan.
Punt 42: x = 169.550; y = 444.800. Lage graslandveengrond op zand
(Vz-2).
>

Punt 43: x =169.800; y = 444.450. Kleiige graslandveengrond (kV3).
§ 6. EEN EXCURSIE IN HET DEKZANDLANDSCHAP

Men bestudere hoofdstuk IV, hoofdstuk VII § 4, hoofdstuk VIII § 4,
hoofdstuk IX § 2.
Over de Grindweg in richting Bennekom tot de Tarthorsterweg, deze
links inslaan. Aan noordzijde van deze weg boomgaard met groeiverschillen.
Men vergelijke de bodemkaart. Vervolgens de Bornsesteeg op tot aan de
Buissteeg.
Punten 12, 13 en 14 van de oriënterende excursie. Men vergelijke met het
bodemkaartje van afb. 28 pag. 76. Het verdient aanbeveling ook op het
midden en de hellingen van de ruggetjes te boren. Oerbanken.
Naar het einde van de Buissteeg, nabij de Dijkgraaf. Weggetje door het
hakhout.
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Punt 44i x = 173.470; y = 443.800. Perceel hakhout, gerioold en begreppeld. Bodemtype Z7.1: voortdurend natte dekzandbosgrond. Beschrijving
op pag. 43.
Punt 45: x = 173.400; y = 443.900. Hoger gelegen deel in het bosje.
Dekzandrug. Bodemtype Z5.1: vochtige dekzandbosgrond. Geen greppels.
Bosje is gerioold, ca 80 cm omgespit. Op die diepte vindt men de oorspron
kelijke zwarte bovengrond.
Punt 46: x = 173.750; y = 444.000. Grasland nabij de rug waarop punt
12 ligt. Bodemtype Z7.3: „Afvoerloze" laagte in het dekzandgebied, om
geven door dekzandruggen. Beschrijving en diagrammen in hoofdstuk IX,
pag. 101 e.v.
Terug naar de Bornsesteeg tot aan de Piassteeg.
Punt 47: x = 173.350; y = 444.800. Grasland. Bodemtype Z7.3. Men
vergelijke met het profiel van punt 46.
Punt 48: x = 173.200; y = 444.800. Middelhoog dekzandruggetje met
oer. Bodemtype Z5.3.
Plaatselijk zeer ondiepe oerbank, doordat de bovengrond vroeger is
afgeplagd.
Van Piassteeg over Kleikampsteeg en Bornweg naar de Wildekamp.
Punt 49: x = 174.400 y = 445.100. Tuingrond met bodemtype Z5.7.
Beschrijving zie pag. 45. Zeer goed bodemtype.
Over de Wildekampseweg, Grindweg oversteken langs de Oude Tol naar
de Diedenweg.
Punt 50: x = 175.100; y = 444.550. Vochtig oud-bouwland, bodem
type Z4.6.
Beschrijving op pag 46.
Langs Diedenweg naar het noorden.
Punt 51: x = 175.200; y = 444.800. Oud-bouwland zonder grondwater
invloed. Bodemtype Z3.6, zie beschrijving op pag. 51.
Punt 52: x = 175.350; y = 445.000. Bouwlandperceel o. van de Dieden
weg. Is hier ter wille van de beperking als Z3.6 geclassificeerd. Is eigenlijk
een oudere bosontginningsgrond. De bovengrond is veel bruiner gekleurd
dan van de echte enkgronden.
§ 7. EEN EXCURSIE IN HET ENKENLANDSCHAP

Men bestudere eerst hoofdstuk V, hoofdstuk VII § 5, hoofdstuk VIII § 5
en hoofdstuk X § 3.
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Vanuit Wageningen over de Rijksstraatweg in de richting Arnhem, Diedenweg in slaan, vervolgens de Harnjesweg (thans Dorskampweg ).
Punten 18 en 19 van de oriënterende excursie.
Punt 53: x = 175.700; y = 442.720. Oud-bouwland in een zuid—noord
gericht dalletje. Bodemtype Y3.6. Men vergelijke dit profiel met dat van
punt 19.
Beschrijving op pag. 53.
Harnjesweg vervolgen, Zoomweg (thans Bosrandweg geheten) in z. rich
ting inslaan. Auto's op Harnjesweg laten staan.
Punt 54: x = 175.920; y = 442.750. Grindzandbouwland met een grindbank. Bodemtype Y2.6g.
Beschrijving op pag. 53.
Punt 55: x = 175.900; y = 442.670. Bosperceeltje in de eng; op de
bodemkaart aangeduid met het symbool Y2.2g. Dit moet zijn Y2.1g.
Punt 56: x = 175.950; y = 442.690. Zandgat in een hoek van het bos
perceel. Grindzandlagen. Men lette op de helling en strekking van de ver
schillende lagen.
Terug in n. richting, Geertjesweg kruisen en Zoomweg vervolgen.
Auto's doen het beste over de Geertjesweg terug te rijden, vervolgens
over de Diedenweg en de Hollandseweg tot aan de rand van het bos. Van
hier wandelen over de Zoomweg.
Punten 20 en 21 van de oriënterende excursie. Op dit perceel diverse
boringen maken. Er loopt een met fijnzand gevuld dal van noord naar zuid
door. De hogere delen bestaan uit grindzand met gestuwde lagen, waardoor
hier noord—zuid gerichte grindbanen in te vervolgen zijn.
Zoomweg in n. richting vervolgen.
Punt 57: x = 175.900; y = 443.870. Jonger bouwland, vroeger uit bos
ontgonnen. Bodemtype Yl.öag.
Beschrijving op pag. 53.
Punt 58: x = 175.850; y = 443.850. Als punt 57, minder grindrijk, geen
grindbank. Bodemtype Y1.6a.
Zoomweg vervolgen, steeds langs de rand van het bos, Hollandseweg
kruisen. Mooie vergezichten over Wageningen en de Gelderse Vallei. Op
de achtergrond de stuwwal van de Utrechtse heuvelrug met in het zuiden
de Grebbeberg. Buissteeg inslaan.
Punt 59: x = 175.600; y = 444.450. Groot zandgat van de Gemeente
Wageningen, waar regelmatig zand wordt gegraven. Meestal kan men hier
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de stuwing van de Veluwe-rand waarnemen aan de scheve stand van leemen grindlagen.
Terug naar de Zoomweg en deze in n. richting vervolgen.
Punt 60: x = 175.500; y = 445.000. Eveneens een zandgat.
In de z.o. hoek enkele gebrodelde lemige zandlaagjes. Overige profielwanden gelaagde grindzanden.

18.

DE KARTERINGSGEBIEDEN VAN DE STICHTING VOOR
BODEMKARTERING
The survey areas of the Soil Survey Institute
door/by Ir G. G. L. Steur

Het hierna volgende overzicht is een aanvulling op de soortgelijke op
gaven, die in de voorgaande delen van Boor en Spade werden opgenomen.
Het is bijgewerkt tot eind 1951 en geeft dus de stand van de karteringen
op 1 Januari 1952 weer.
Ter besparing van ruimte is niet meer de gehele lijst van karteringen
opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar Boor en Spade IV 1950 blz.
87—100. Slechts die karteringen zijn vermeld, waaraan gedurende 1951 is
gewerkt of die voor 1952 op het programma staan.
In een afzonderlijk hoofdstuk is een overzicht gegeven van de door de
afdeling kleine karteringen t.b.v. streek- en uitbreidingsplannen onder lei
ding van Dr Ir W. J. van Liere en later van Dr Ir P. Buringh uitgevoerde
opdrachten (zie hfdst. 19).
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 in 1949 onder leiding van Ir L. A. H.
de Smet begonnen aanvankelijk met het doel een grondige studie te
maken van de oudere polders in de vroegere Dollard-inhammen.
Ook het tussen deze inhammen gelegen schiereiland van Win
schoten is in het onderzoek opgenomen.
In de loop van 1951 is besloten ook de jonge Dollardpolders in
het onderzoek te betrekken, waardoor de grootte van het gebied
thans ca 33.000 ha bedraagt. Er is thans ca 18000 ha gekarteerd.
Het veldwerk zal in de loop van 1952 gereed komen. Dank zij het
bodemonderzoek is in het gebied een grote belangstelling ontstaan
voor het diepploegen, waarbij kalkrijke klei wordt boven gebracht.
In verband daarmede werden een aantal proefpercelen in detail
gekarteerd (zie hfdst. 8).
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
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met de Consulent voor Grond- en Pachtzaken in de provincie Gro
ningen. Het werk zal begin 1952 geheel gereed komen.
A7. De Oude Veenkoloniën. De opname van dit studieobject kon in ver
band met de uitbreiding van de kartering A3 nog niet beginnen. Het
object staat op het programma voor 1952 en zal worden uitgevoerd
onder leiding van Ir L. A. H. de Smet.
B Provincie Friesland
BI. Het knipgrondengebied om Tjum. De kartering, die bedoeld is als
studie van de knipgronden, is in 1948 aangevangen onder leiding
van Dr Ir J. S. Veenenbos. Er wordt thans gewerkt aan een afron
ding van het gebied, waarvan ca 13.000 ha gekarteerd is. De kaar
ten worden afgewerkt op schaal 1 : 25.000 (zie Boor en Spade III,
1949, hfdst. 10). Het ligt in de bedoeling de kartering in de toe
komst af te ronden tot gehele kaartbladen van de Topografische
Kaart, waarna een definitief rapport wordt uitgegeven.
B2. De Friese Wouden. Deze kartering is in 1948 als detailopname
begonnen onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos.
Van het vóór 1950 gekarteerde gebied wordt een interim-rapport
samengesteld; de kaarten bij dit rapport zullen op schaal 1 : 10.000
worden afgewerkt. Het betreft een gebied van ca 4380 ha. In 1952
zal het werk voortgezet worden en evenals bij Bl afgerond worden
tot gehele kaartbladen van de Topografische Kaart.
D

Provincie Drente

D2. Delen van de gemeenten Rolde en Borger. De opname van dit gebied
is in de zomer van 1949 onder leiding van Ir H. C. de Roo begonnen.
Er wordt speciale aandacht besteed aan de ontginningsmogelijk
heden. Er is thans ca 4700 ha in detail gekarteerd. De opname wordt
in 1952 voortgezet.
E

Provincie Overijssel

E2. De Noordwesthoek van Overijssel-, Deze kartering begon in 1949
onder leiding van Ir J. C. F. M. Haans. Speciale aandacht wordt
besteed aan nog in te polderen gebieden, de gronden langs de Steenwijker A en aan de oeverlanden langs het Meppelerdiep. Er is
thans ca 7000 ha in kaart gebracht. De kartering zal in de loop van
1952 worden afgesloten. Het rapport zal niet gepubliceerd worden.
E3. Omgeving van Ommen—Dalfsen. Deze overzichtskartering van ca
30.000 ha begon in 1949 onder leiding van Ir J. Schelling. Er is
thans ca 9400 ha opgenomen. De kartering zal in 1952 worden
voortgezet.
E5. Boskartering. Het object van de boskartering is enkele gedeelten in
het gestuwd praeglaciale en fluvioglaciale gebied. In 1951 werd
onder leiding van Ir J. Schelling het Speulderbos gekarteerd.
M

Provincie Gelderland

Ml. De Bommelerwaard. In dit gebied is de bodemkartering van Neder-
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land begonnen in 1943. Het rapport is in 1951 in druk verschenen
in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
M3, M4. De Betuwe. Het verslag van de overzichtskartering van
35.000 ha onder leiding van Dr Ir F. W. G. Pijls en Ir H. Egberts
is in 1951 verschenen in de Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen.
M6. Wageningen en omgeving. De detailopname van het landbouw
gebied van de gemeente Wageningen, uitgebreid met de overzichts
kartering van een deel van de gemeente Rhenen onder leiding van
Dr Ir P. Buringh kwam in 1950 gereed en werd in 1951 gepubliceerd
in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
M9. Geologische kartering van het Pleistoceen van Nederland. De op
namen worden door Dr R. D. Crommelin en G. C. Maarleveld in
1952 voortgezet op de Utrechtse Heuvelrug, terwijl de verkregen
resultaten van Veluwe, Achterhoek en Overijssel nader worden uit
gewerkt.
MIO. De gemeente Epe. De overzichtskartering van dit gebied onder lei
ding van Dr Ir W. J. van Liere kwam in 1948 gereed (zie Boor en
Spade II, 1948, hfdst. II, 4). De resultaten werden gedeeltelijk ge
publiceerd in het L.E.I.-rapport no. 111. Het gehele rapport zal in
de loop van 1952 gepubliceerd worden.
Mil. Het Land van Maas en Waal. Het veldwerk van deze overzichts
kartering, groot ca 27.000 ha, onder leiding van Ir L. J. Pons kwam
in 1950 gereed. Er wordt thans gewerkt aan de samenstelling van
het rapport dat vermoedelijk in 1952 zal verschijnen.
M14. Het randgebied van de toekomstige Zuidoost Polder. De gedetail
leerde overzichtskartering van een strook langs het IJsselmeer tussen
Harderwijk en Kampen onder leiding van Dr Ir W. }. 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 Cultuur
technische Dienst. De resultaten zullen gezamenlijk gepubliceerd
worden.
M28. De Ooypolders. Deze kartering, groot ca 1500 ha, stond onder lei
ding van Ir L. J. Pons. Het werk kwam begin 1951 gereed. De
resultaten worden niet gepubliceerd.
M29. Het Polderdistrict Lijmers. De overzichtskartering van dit polder
gebied (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. Het rapport zal niet worden gepubliceerd.
M31. 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
cultuurtechnische werken. De resultaten zullen niet gepubliceerd
worden.
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M33. Midden Gelderse Vallei. Een overzichtskartering van ca 27.000 ha
ten behoeve van een vruchtbaarheidsonderzoek door het Rijksland
bouwproefstation te Groningen en het C.I.L.O. te Wageningen in
samenwerking 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 een begin gemaakt met de
kartering in de omgeving van Barneveld en de Hoevelakense Beek.
Thans is ca 3000 ha gekarteerd. De opname zal in de komende jaren
voortgang vinden.
L

Provincie Utrecht
LI. Omgeving van Werkhoven. Detailkartering van ca 2000 ha, oefen
en studieobject voor studenten onder leiding van Ir K. J. Hoeksema.
L2. Omgeving Zeist en de Bilt. Overzichtskartering van ca 1800 ha,
oefen- en studie-object voor studenten onder leiding van Ir K. }.
Hoeksema.

LZ2. Polder Wilnis-Veldzijde. Deze polder werd in 1950 gekarteerd onder
leiding van Dr Ir W. J. van Liere en Ir f. Bennema. In 1951 werden
ter verkrijging van aanvullende gegevens een duizendtal boringen
tot 3 à 4 m diepte verricht.
G

P r o v i n c i e N o o r d - H o11a n d

Gl. Kennemerland Noord. Een overzichtskartering van ca 14.500 ha
onder leiding van Ir H. C. de Roo ten behoeve van het streekplan
en de tuinbouw (zie Boor en Spade III, 1949, hfdst. 22). De resul
taten zullen eind 1952 gepubliceerd worden.
G3. De Haarlemmermeer. Overzichtskartering van Ir }. C. F. M. Haans,
aansluitend op de vroegere kartering van Ir den Engelse en Ir
Dijkema. De resultaten zullen in de loop van 1952 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.
G5. Een gedeelte van de IJpolders. Overzichtskartering van ca 4000 ha
voor een onderzoek naar het verband tussen de opbrengst van de
suikerbieten en het bodemprofiel door Dr Ir A. R. Güray. Het rap
port is in dit deel van Boor en Spade gepubliceerd (zie hfdst. 1 en 2).
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 resultaten zullen niet worden
gepubliceerd.
G7. Breezand. Een overzichtskartering van ca 10.000 ha onder leiding
van Ir du Burck teneinde de geschiktheid van de gronden voor de
bloembollenteelt vast te stellen. Er is thans ruim 2.000 ha opge
nomen. Het werk wordt in 1952 voortgezet.
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G9. De Polder Grootslag. Een detailkartering van ca 8000 ha ten be
hoeve van de tuinbouw en een ruilverkaveling. De kartering zal in
1952 onder leiding van Ir P. du Burck beginnen.
H

P r o v i n c i e Z u id - H o11a n d

H7. Zuid-Holland ten noorden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel.
Een verkenning 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 Ir K. van der Meer. Het rapport is ter perse.
H9. Veengronden in het Utrechts—Zuidhollandse grensgebied. Een
studie van de veengronden onder leiding van Ir J. Bennema. In 1951
werd in gedetailleerd overzicht de polder Noord Linschoten (430
ha) en de Puttepolder (250 ha) gekarteerd. Van een proefobject te
Zegveld (15 ha) werd een detailkaart gemaakt. De omgeving van
Boskoop werd in overzicht opgenomen en ook in de Prins Alexanderpolder werd gewerkt. Een onderzoek werd ingesteld naar het voor
komen van veenaarde, terwijl tevens medewerking werd verleend bij
de bemonstering van veen, bagger en meermolm van de Loenerveenseplas. Het werk wordt in 1952 voortgezet.
H l l . Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel.
Een verkenning aanvankelijk onder leiding van Ir K. van der Meer,
thans onder leiding van Ir J. van der Linde. De opname komt in 1952
gereed met uitzondering van de Alblasserwaard (H26) en de Krimpenerwaard, die afzonderlijk gekarteerd zullen worden. De resul
taten worden niet gepubliceerd.
H12. Tuinbouwcentra op de Zuidhollandse 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 obser
vering van de groei der tuinbouwgewassen op verschillende bodem
typen zal zo mogelijk in 1952 op bescheiden schaal worden voort
gezet.
H18. De Vijfherenlanden. Een overzichtskartering van ca 13.000 ha ten
behoeve van een ontwateringsplan onder leiding van Ir L. J. Pons in
samenwerking met de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische
Dienst. Het veldwerk en het voorlopige rapport kwamen in 1951
gereed. De resultaten worden niet gepubliceerd.
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 is in het tweede kwartaal 1951 begonnen
en wordt in 1952 voortgezet.
H21. De Polder Groot-Mijdrecht. Een gedetailleerde overzichtskartering
van ca 2.000 ha onder leiding van Ir J. Bennema ten behoeve van
een eventuele bekleiing. Het werk begon in 1951 en werd in hetzelfde
jaar afgewerkt. De resultaten worden niet gepubliceerd.
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K

Provincie Zeeland
K2, K8. Walcheren. Een gedetailleerde overzichtskartering van het gehele
eiland on'der leiding van Ir J. Bennema en Ir K. van der Meer. De
opname kwam in 1947 gereed. Het rapport is ter perse en zal in 1952
verschijnen in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
K3. Tholen. Gedetailleerde overzichtskartering van ca 16.800 ha onder
leiding van Ir S. F. Kuipers. Het rapport is grotendeels voor publi
catie gereed.
K4. Schouwen-Duiveland. Gedetailleerde overzichtskartering van ca
18.000 ha onder leiding van Ir S. F. Kuipers. Het rapport wordt
samen met dat van K3 gepubliceerd.
K5. 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.
K6. De Polder Brede Watering Bewesten Ierseke. Gedetailleerde over
zichtskartering van ca 9000 ha onder leiding van Ir K. van der Meer.
Het rapport zal voorlopig niet gepubliceerd worden.

Kl3. Het Vrije van Sluis. Gedetailleerde overzichtskartering van ca
30.000 ha onder leiding van Ir K. van der Meer in verband met toe
komstige cultuurtechnische plannen. In totaal is thans 12.000 ha in
kaart gebracht. De kartering is in 1950 begonnen en wordt in 1952
voortgezet.
K15. De Kraaijertpolders. Gedetailleerde overzichtskartering van 3166 ha
onder leiding van Ir L. J. Pons in samenwerking met de Afdeling
Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst. De kartering kwam in
1951 gereed, aan het rapport wordt gewerkt. De resultaten zullen
dienen voor het onderzoek van de Commissie Waterhuishouding en
Verzilting in Zeeland.
N

P r o v i n c i e N o o r d-B ra ba n t

Nl. De Maaskant. Detailopname van ca 5000 ha en overzichtskartering
van ca 9000 ha onder leiding van Ir D. van Diepen. De publicatie is
vrijwel gereed voor de druk en zal in 1952 verschijnen in Verslagen
van Landbouwkundige Onderzoekingen.
N7. De polders rond Willemstad. Gedetailleerde overzichtskartering van
ca 5.000 ha onder leiding van Dpi. Ing. A. H. Acarla. De resul
taten zijn in dit werk gepubliceerd (hfdst. 3).
N9. Delen van de Noord'Brabantse 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
10.000 ha gekarteerd. De opname wordt in 1952 voortgezet.
Nil. De Biesbosch. Kartering in gedetailleerd overzicht van ca 4.500 ha
onder leiding van Ir I. S. Zonneveld ten behoeve van de inpolde
ringsplannen. De opname begon in de zomer van 1951 en wordt in
1952 voortgezet.
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P

Provincie Limburg
Pl. Noord-Limburg (Mook-Bergen). Een overzichtskartering van ca
18.000 ha onder leiding van Ir J. Schelling. De opname kwam in
1948 gereed. Het rapport is ter perse en zal begin 1952 verschijnen
in Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
P4. Gedeelten van de Limburgse Peel (Venray—Horst—Sevenum). Een
overzichtskartering 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.
P9. Het loessgebied van Zuid-Limburg. Een detail- en overzichtsopname
van voorlopig ca 7.500 ha begrensd door Beek, Spaubeek, Nuth,
Valkenburg, de Geul, de Maas, Beek. De kartering is in de zomer
1951 begonnen onder leiding van Jhr Ir J. E. M. van Nispen tot
Pannerden en zal in 1952 worden voortgezet.

P10. Het Mariaveen onder Horst—Sevenum. Een overzichtskartering van
ruim 750 ha ten behoeve van de ontginning onder leiding van Jhr Ir
J. E. M. van Nispen tot Pannerden. Het veldwerk kwam vrijwel ge
reed. Aan het rapport wordt gewerkt. De resultaten zullen niet gepuceerd worden.
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 aangegeven waardevolle tuinbouwgronden en terreinen, die voor de
tuinbouw van belang worden geacht door hun bijzondere kwaliteiten. Deze
kaarten zullen dienen als grondslag voor de voorbereiding van het Tuinbouwvestigingsplan. De opname zal in 1952 worden voortgezet.
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 Neder
land" en worden uitgegeven 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 voor de landbouwkundige waardering van de bodem
eenheden;
e. verschillende hoofdstukken, gewijd aan bijzondere bodemkundige eigen
schappen, de geologie, waterhuishouding, landbouwkundige ontwikke
ling, enz.
Bij de teksten wordt een bodemkaart en dikwijls ook andere kaarten, die
in kleuren zijn gedrukt, gevoegd. De tekst wordt verduidelijkt met vele
tekeningen, luchtfoto's en grafieken.
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Voor een opgave van de reeds verschenen rapporten en de rapporten, die
in 1952 zullen verschijnen, alsmede de overige publicaties van de Stichting
moge worden verwezen naar blz. 267. Een overzicht van de publicaties, die
niet in Boor en Spade werden herdrukt, wordt telkens in Boor en Spade
opgenomen. De lijst is in dit deel afgedrukt op blz. 261.
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 voorberei
dingen getroffen, die o.a. bestaan in het afronden van bepaalde karteringen
tot volledige kaartbladen. Daarnaast blijft er in het werkprogramma ruimte
voor de opname van bepaalde gebieden, waar men een bodemkundig onder
zoek 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.
Summary
This is a list of the surveys which were started or finished during 1951
and those planned for 1952 (the most important surveys are indicated on
fig. 1).
A list of the publications of the Soil Survey Institute is given on page 267
All the books in the series „De bodemkartering van Nederland" and the
articles in Boor en Spade have ample summaries in English.

19. KLEINE KARTERINGEN
Small surveys

door/by Dr Ir P. Buringh
De Stichting voor Bodemkartering krijgt vaak aanvragen voor onderzoe
kingen ten behoeve van een speciaal doel. In de meeste gevallen betreffen
deze opdrachten bepaalde gemeenten of delen van gemeenten, waarvan men
de geschiktheid van de gronden voor bepaalde vormen van tuinbouw wenst
te kennen. De gestelde vragen hangen dikwijls samen met vraagstukken van
planologische aard, in het bijzonder met streek- en uitbreidingsplannen.
Eveneens worden bodemkaarten gevraagd in verband met mogelijkheden
tot ontginning of in verband met bouwtechnische vraagstukken (wegen
aanleg, huizenbouw, aanleg van sportvelden, parken enz.).
Sinds April 1948 is onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere de „Afdeling
Kleine Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen" belast
met alle speciale karteringsopdrachten. Voor zover de opdrachten gemak
kelijk in het kader van de lopende grotere bodemonderzoekingen konden
worden verricht, werden zij onder leiding van de betreffende karteringsleiders uitgevoerd.
De sinds April 1948 door Dr Ir W. J. van Liere uitgevoerde karterings
opdrachten zijn door hem in vorige delen in deze reeks beschreven (Boor
en Spade III, 73—76 en Boor en Spade IV, 101—104).
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Toen Dr Ir W. J. van Liere de dienst per 1 Juni 1951 verliet, werden
de werkzaamheden door schrijver dezes overgenomen. De volgende onder
zoekingen vonden in 1951 plaats:
AZ2

BZ1
EZ4

EZ5

MZ7

MZ8

MZ9

LZ3

LZ4

Aduard
Onder leiding van Ir L. A. H. de Smet werd in deze gemeente een
viertal kleine complexen grond onderzocht in verband met de aan
leg van wegen en het projecteren van nieuwe huizen in het uit
breidingsplan.
Heerenveen
In deze gemeente karteerde Ir J. C. F. M. Haans twee complexen
in detail ten behoeve van het uitbreidingsplan.
Zwolle
Ir J. Schelling had de leiding van een onderzoek van een deel van
deze gemeente, waarbij gronden moesten worden uitgezocht, welke
geschikt zijn voor de beoefening van tuinbouw. Later werd behoefte
gevoeld aan een voortzetting van het onderzoek in andere delen van
de gemeente. Hiermede is thans een begin gemaakt.
Losser
In deze gemeente werd in het noordelijk deel langs de Duitse
grens een complex gronden gekarteerd, welke deels ontgonnen en
deels nog woest zijn. De opdracht had ten doel na te gaan in hoe
verre er mogelijkheden voor ontginning van de woeste gronden zijn.
De gegevens werden dienstbaar gemaakt bij het samenstellen van
een ontginningsplan.
Apeldoorn
Een groot deel van deze gemeente werd onderzocht om na te gaan
in hoeverre gronden, welke geschikt zijn voor de groenten- of fruit
teelt, voorkomen. Het onderzoek begon met de kartering van de
bestaande tuinbouwbedrijven. Aangezien de reserve aan goede tuinbouwgronden in het onderzochte deel van Apeldoorn zeer gering is,
wordt momenteel overwogen een nieuwe karteringsopdracht voor de
rest van de daarvoor in aanmerking komende gronden te geven.
Hattem
In deze gemeente vond een onderzoek plaats van een aantal com
plexen grond rond de stad met het doel de tuinbouwkundige kwali
teit hiervan te leren kennen in verband met het uitbreidingsplan.
Wychen
Voor deze gemeente werden de bestaande bodemkundige gegevens
van de kartering Maas en Waal door Ir L. J. Pons op bepaalde
plaatsen nader gedetailleerd, ten einde een indruk te krijgen van de
tuin- en landbouwkundige mogelijkheden van de verschillende
gronden.
Amersfoort
De lagere gronden, noordelijk, oostelijk en zuidoostelijk van de
stad, werden onderzocht in verband met het uitbreidingsplan, waarin
de verplaatsing van vele tuinders wordt overwogen.
Utrecht
Momenteel is hier een onderzoek gaande dat alle gronden rond dé
stad Utrecht omvat met een totaal oppervlak van ruim 3100 ha. Het
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grootste deel hiervan wordt in detail gekarteerd. De gegevens
zullen later worden gebruikt voor het samenstellen van een uit
breidingsplan.
GZ 5 Casteicum
Het onderzoek van verschillende gronden in deze gemeente betrof
in hoofdzaaak het vaststellen van de geschiktheid van alle voor
komende bodemtypen voor verschillende vormen van tuinbouw.
HZll Gotkum
Dit onderzoek, dat in het kader van een veel grotere kartering
onder leiding van Ir J. van 'der Linde plaatsvond en dat alleen een
nadere detaillering van enkele delen van deze gemeente omvatte, had
eveneens een tuinbouwkundig doel.
De Afdeling verzorgde verder het samenstellen van bodemkaarten met
daarbij behorende agrarische geschiktheidskaarten van de gebieden:
Y-mond, omgeving 's-Gravenhage en omgeving van Rotterdam. Hiervoor
werd grotendeels gebruik gemaakt van reeds aanwezige gegevens, welke zo
nodig nog werden aangevuld.
Ten slotte volgt hieronder een volledige lijst van bodemkundige onder
zoekingen ten behoeve van streek- en uitbreidingsplannen.
Object
Groningen
Groningen I
Groningen II
Hoogezand-Sappemeer
Aduard
Winschoten
Friesland
Heerenveen
Drente
Emmen
Overijssel
Zwollerkerspel
Wijhe
Losser
Zwolle I
Gelderland
Harderwijk
Epe
Elburg
Elspeet
Zutphen
Apeldoorn
Hattem
Wychen
Nijmegen
Ooypolders
Huissen I
Huissen II
Ophemert
Arnhem
Batenburg
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Jaar

Grootte in ha

1947/48
1948
1949
1951
1951

420
350
1500
20
25

Ir F. W. J. van Es
Ir H. W. Schut
Dr Ir F. W. G. Pijls
Ir L. A. H. de Smet
Ir L. A. H. de Smet

1950

200

Ir J. C. F. M. Haans

1951

Karteringsleider

Ir H. C. de Roo

1949
1951
1951
1951

566
5600
360
500

1948
1948/50
1949
1949
1949
1951
1951
1951
1949
1950
1947
1949
1948
1949
1948

3350
16000
2000
50
66
2250
70
1400
2300
1500
454
1260
100
100
500

Dr Ir W. J. van Liere
Ir J. Schelling
Dr Ir W. J. van Liere
Ir J. Schelling
Dr Ir W. J. van
Dr Ir W. J. van
Dr Ir W. J. van
Dr Ir W. J. van
Dr Ir W. J. van
Dr Ir W. J. van
Dr Ir P. Buringh
Ir L. J. Pons
Ir L. J. Pons
Ir L. J. Pons
Ir H. Egberts
Ir H. Egberts
Ir L. J. Pons
Ir H. Egberts
Ir L. J. Pons

Liere
Liere
Liere
Liere
Liere
Liere

Object
Utrecht
Amerongen
Utrecht I
Amersfoort
Utrecht II
Noord-Holland
Uithoorn
Naarden I
Naarden II
Amsterdam
Beverwijk
Aalsmeer
Castricum
Zuid-Holland
Charlois
Kethel
Katwijk
Alkemade
Leidschendam
Noordwijkerhout
Valkenburg
Gorkum
Oostvoorne
Zeeland
Souburg
Zierikzee
Vlissingen
Noord-Brabant
Bergen op Zoom
Breda
Heeze
Oudenbosch
Zundert
Limburg
Arcen en Velden
Nieuwstadt-Susteren

Jaar

Grootte in ha

1948
1949
1951
1951/52

100
400
600
3100

Dr
Dr
Dr
Dr

1948
1948
1948
1948
1948
1949
1951

760
100
100
1800
250
1300
200

Dr Ir
Dr Ir
Dr Ir
Dr Ir
Ir H.
Dr Ir
Dr Ir

1945
1945
1948
1949
1949
1949
1949
1951
1951

700
1000
1185
7
200
100
465
100
140

Dr Ir W. J. van Liere
Dr Ir W. J. van Liere
Dr Ir W. ], van Liere
Dr Ir W. J. van Liere
Dr Ir W. J. van Liere
Ir K. van der Meer
Dr Ir W. J. van Liere
Ir J. van der Linde
Dr Ir W. J. van Liere

1948
1948
1949

30
3
55

1948
1948/50
1950
1950
1950

6075
3900
3950
1600
9000

1948
1948/49

10
613

Karteringsleider

Ir
Ir
Ir
Ir

F. W. G. Pijls
W. ]. van Liere
P. Buringh
P. Buringh
W. J. van
W. J. van
W. J. van
W. J. van
C. de Roo
W. J. van
W. J. van

Liere
Liere
Liere
Liere
Liere
Liere

Ir K. van der Meer
Ir S. F. Kuipers
Ir K. van der Meer
Ir J. C. F. M. Haans
Ir D. van Diepen
Ir D. van Diepen
Dr Ir W. J. van Liere
Dr Ir W. J. van Liere
Ir J. Schelling
Ir J. Schelling

Summary
The writer describes several small surveys. Many of the surveys have
been made in order to find soils, which are suited for horticulture, but also
a number of surveys has been carried out for the purpose of town- and
countryplanning.
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DE OOSTINGLAAN
Op 5 September 1951, Oosting's sterfdag, hebben een aantal vrienden
en belangstellenden de Oostinglaan ingewijd. Men kan deze laan vinden in
Wageningen-Hoog; de achteringang van Oosting's Huize Drebbel komt in
de Oostinglaan uit.
De plechtigheid was zeer eenvoudig, maar de benaming is er om bij het
nageslacht de herinnering levendig te houden aan de geleerde landbouwen bodemkundige, wiens werk het voorbeeld is geworden voor de moderne
veldbodemkundigen. Het is Oosting niet gegund geweest de resultaten van
zijn pioniersarbeid te aanschouwen; te meer ligt het op de weg van het
jonge geslacht zijn nagedachtenis te eren.
Wij zijn het Gemeentebestuur van Wageningen dankbaar voor zijn be
slissing de naam van Oosting aan een Wageningse straat te verbinden.
C. H. EDELMAN

Lijst van in het tweede halfjaar 1950 en tot en met September 1951 in
tijdschriften gepubliceerde artikelen, welke hier niet herdrukt zijn.
(Alphabetisch volgens schrijver)
Buringh, P.: De bodem van Gelderland, Gelders Landbouwblad 14, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 24, 25; 7 Apr. 1951 t/m 28 Juli 1951.
Idem: Nederlandse landschappen gezien vanuit de trein. Het traject
Utrecht—Gouda, het traject Gouda—Den Haag en het traject Utrecht
—Amersfoort. Natuur en Techniek 18, 4, 1950, p. 175—179; 19, 3,
1951, p. 99—103 en 19, 7, 1951, p. 285—289.
Diepen, D. van: De geografische ontwikkeling van het Maaskantgebied in
verband met zijn bodemgesteldheid. Brabants Jaarboek 1950,
p. 108—127.
Doorn, Z. van: Een hydrologische waarneming aan de lysimeters van het
P.W.N. te Castricum. Water 35, 3, 1951, 2 p.
Edelman, C. H.: Agrarisch- en niet-agrarisch grondgebruik. Wetenschap
en Samenleving 4, 7, 1950, p. 97—98 en 104—108.
Idem: Enkele notities over een reis naar India. Wagenings Hogeschoolblad
8, 4, 15 Apr. 1951. Ook in: Landbouwk. T. 63, 4, 1951 p. 257—265.
Idem: Niveo-aeolische afzettingen. Geol. en Mijnbouw 13, 9, 1951,
p. 288—289.
Egberts, H.: Bodemgesteldheid en tuinbouw in Frankrijk. Verslag van een
18-daags bezoek aan Frankrijk in Febr. 1949. Meded. Dir. Tuinbouw
13, 11, 1950, p. 169—180.
Maarleveld, G. C.: De asymmetrie van de kleine dalen op het Noordelijk
halfrond. T. Kon. Ned. Aardrijksk. Genoot. 68, 3, 1951, p. 279—312,
Idem: De pseudo-osar van de Veluwe, Geol. en Mijnbouw 13, 9, 1951,
p. 301—304.
Idem: Over het ontstaan van het landschap van de zuidelijke Veluwe. Publ.
X Ned. Geol. Ver. 1951, p. 145—151.
Modderman, P. }. R.: Het oudheidkundig onderzoek van de oude woongronden langs de Maaskant in Noord-Brabant. Brabants Jaarboek
1950, p. 92—107.
Pons, L. J. en J. Schelling: De laatglaciale afzettingen van de Rijn en de
Maas. Geol. en Mijnbouw 13, 9, 1951, p. 293—297.
Pijls, F. W. G.: Structuur en voedingstoestand van tuinbouwgronden. De
Tuinbouw 5, 8, 1950, p. 198—200.
Idem: Bodemprofiel en waterhuishouding van tuinbouwgronden. De Tuin
bouw 5, 9, 1950, p. 228—230.
Idem: Afvalwaterzuivering in Amerika. De Tuinbouw 6, 3, 1951, p. 58—61.
Steur, G. G. L.: Niveo-fluviale afzettingen. Geol. en Mijnb. 13, 9, 1951
p. 286—288.
Vlam, A. W.: De namen van onze tuinbouwgronden. De Tuinbouw 5, 11,
1950, p. 274—276.
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AANHANGSEL
DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
1 Januari 1952
1. Algemeen (General):
Stichting voor Bodemkartering, opgericht 24 Augustus 1945
's-Gravenhage.
Soil Survey Institute, established at the Hague, August 24, 1945,

te

Gevestigd (Adress):
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 . . . . Directeur van de Akker- en Weidebouw,
Rijnstraat 38, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700—183120.
Secr.'Penningmeester:
Dr Ir M. J. Boerendonk . . Hoofd van de Afdeling Grond- en Pacht
zaken. Bezuidenhout 215, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700—720060.
2e Voorzitter:
Ir F. P. Mesu
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst,
Maliesingel 12, Utrecht.
Tel.: K 3400—16551.
Leden:
Dr D. Burger
Rijksdienst voor het Nationale Plan, Lange
Voorhout 19, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700—115720.
Ir W. Ham
Rijksdienst Uitvoering Werken, Mauritskade 29, 's-Gravenhage.
Tel.: KI700—183840.
Ir S. Herweyer
Inspecteur van de Landbouw, Bezuiden
hout 30, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700—720060.
Ir J. W. Hudig
President-Directeur van de Nederlandse
Heide Maatschappij, Sickeszplein 1, Arnhem.
Tel.: K 8300—21241.
Ir A. W. van de Plassche . Voorzitter van de Landbouworganisatie
T.N.O., Lyceumplein 53, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700—776090.
Dr Ir Th. Reinhold . . . Directeur van de Afdeling Geologische
Kaart van de Geologische Stichting,
Spaarne 17, Haarlem.
Tel.: K 2500—13373.
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Dr Ir S. Smeding . . . . Directeur van de Wieringermeerpolder en
van de Noordoostpolderwerken, Gebouw
Flevo, Zwolle.
Tel.: K 5200—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 . . Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Afdeling voor Regionale Bodemkunde,
0
Geologie en Mineralogie, Duivendaal 2,
Wageningen.
Tel.: K 8370—2363.
Privé: Hinkeloordseweg 6, Wageningen.
Tel.: K 8370—2576.
Adjunct'Directeur:
Z. van Doorn

Emmalaan 13, Utrecht.
Tel.: K 3400—11588.

Vaste medewerkers:
Ir }. Bennema
Dr Ir P, Buringh

Dr R. D. Crommelin
Ir D. van Diepen .
Ir H. Egberts

Ir }. C. F. M. Haans .

.

J. J. Jantzen
Jhr Ir J. E. M. van Nispen
tot Pannerden

18

Bodemkundige, Vreelandseweg 5,
Loenen (U). Tel.: 94.
. Bodemkundige, speciaal belast met kleine
karteringen ten behoeve van streek- en uit
breidingsplannen, Goudenregenstraat 2,
Wageningen.
Tel.: K 8370—2650.
. Geoloog. Lab. v. Geologie, Wageningen.
Tel. K 8370—2363.
Bodemkundige, Deken Spieringstraat 10,
Boxtel. Tel.: 576.
Bodemkundige, speciaal werkzaam v. h.
Tuinbouwvestigingsplan, Bowlespark 11,
Wageningen.
Tel.: K 8370—2360.
. Bodemkundige, Tromp Meesterstraat 2,
Steenwijk.
Redacteur kaarten, Prunusstraat 5, Wage
ningen.
Bodemkundige, Huize „Schinnen", Schin
nen. (L.)
Tel. K 4493—394.
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Ir L. J. Pons
Ir H. C. de Roo . . . .
Ir R. P. H. P. van der Schans

Ir J. Schelling
Ir L. A. H. de Smet

.

Ir G. G. L. Steur
Dr Ir J. S. Veenenbos

.

.

Mej. Dr A. W. Vlam

. .

Bodemkundige, Kamperfoelielaan 15, Wageningen. Tel.: K 8370—2948.
Bodemkundige, A 303b, Borger (Dr.).1)
Bodemkundige, Diedenweg 16a, Bennekom.
Tel.: K 8379—247.
Bodemkundige, Mauritsstraat 25, Zwolle.
Tel. K 5200—3088.
Bodemkundige, Schönfeldsingel 49, Win
schoten.
Tel.: 688.
Wetenschappelijk Redacteur, Grebbedijk 6a,
Wageningen.
Tel.: K 8370—2366.
Bodemkundige, Pastoi^elaan 29, Heeren
veen.
Tel.: K 5130—2440.
Geografe, Nassaulaan 2, Bennekom.
Tel.: K 8379—719.

Tijdelijke medewerkers:
Ir J. van der Linde

Dorpsstraat 84, Zuid-Beierland.
Tel.: 8.
. . p/a Fam. Kooyk, Polder Maltha, Biesbosch 17, Drimmelen.

. .

Ir I. S. Zonneveld . .

Gedetacheerde medewerkerst
Ir P. du Burck

Dr P. J. R. Modderman

Adjunct ingenieur b.d. Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, Zuid-Scharwoude.
Tel.: K 2260—369.
Archaeoloog, Conservator van de Rijks
dienst voor Oudheidkundig Bodemonder
zoek, Jan v. d. Heydenstraat 6, Amersfoort.

Gast medewerkers:
. Inspecteur v.h. Tuinbouwk. Onderzoek,
Tholensestraat 173, Scheveningen.
Tel.: K 1700—552797.
Ir J. Butijn
Zeelands Proeftuin, Wilhelminadorp.
Tel.: 2261.
Ir K. J. Hoeksema . . . . Bodemkundige, wetenschappelijkambtenaar
aan de Landbouwhogeschool, Rijksstraat
weg 47, Wageningen.
Tel.: K 8370—2773.
Ir S. F. Kuipers
Rijkslandbouwconsulent voor bodemaange
legenheden, Keyenbergseweg 21, Benne
kom.

Dr G. de Bakker

1)

Per 1 Febr. vertrokken naar de Verenigde Staten.
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Dr Ir W. J. van Liere .
Ir K. van der Meer

.

Dr Ir F. R. Moormann
Dr Ir F. W. G. Pijls .

Honorair medewerkers:
Dr D. J. Doeglas . . .

Prof. Ir F. Hellinga

Prof. Dr A. C. Schuffeien

F.A.O.-mission, P.O.Box 256, Damascus,
Syrië.
Insp. Ned. Heidemij, Cattepoelseweg 309,
Arnhem.
Tel.: K 8300—23590.
Bodemkundige, Geologisch Instituut, Rozier 6, Gent (België).
Rijkstuinbouwconsulent voor bodemaange
legenheden, Parkstraat 27 I hoog, Wageningen.
Tel.: K 8370—2467.

Lector in de geologie en mineralogie aan
de Landbouwhogeschool, Nassauweg 14,
Wageningen.
Tel.: K 8370—2126.
Hoogleraar in de cultuurtechniek aan de
Landbouwhogeschol, Prof. Ritzema Bos
weg 36, Wageningen.
Tel.: K 8370—2616.
Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Nassauweg 11, Wageningen.
Tel.: K 8370—2196.

4. Personeel binnendienst ( O f f i c e * s t a f f ) :
J. G. van Hall
B. A. van Houten
R. Hey . . . .
W. Bos . . . .
J. P. Heerema .
L. P. Krooneman
C. V. A. Moritz
M. C. Nater . .
B. v. d. Oosterkamp
C. P. van der Spek
W. van der Ven .
Th. C. Vos . . .
M. A. Claes . . .
J. G. v. d. Poel . .
L. B. J. van Weegel
H. Welgraven . .
J. Ph. van Driest .
Mej. T. E. Sikkema
Mej. C. E. van Rijswijk

Administrateur, Grunsfoortseweg 12, Renkum. Tel.: K 8373—296.
Boekhouder.
le tekenaar.
Tekenaar.

Reproductie-fotograaf.
Tekenaar.

Leerling tekenaar.

Bibliothecaris.
Assistente bibliotheek.
Chef-typekamer.
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Mej. W. P. C. C. Homans .
Mevr. L. G. Kraanen
van Krevel
Mej. G. }. van Roest ...
Mej. T. F. C. M. Simonis .
Mej. J. Veerling . . . .
G. de With

Telefoniste.
Typiste.
„
Typiste
Jongste bediende

5. Personeel buitendienst (Employees-field) in 1951:
Opzichters en karteerders:
M. v. d. Akker
de Bakker, opzichter
M. A. Bazen
H. G. M. Breteler, opz. 2e kl.
J. de Buck
L. A. Ceelen
J. Domhof, opzichter 2e kl.
G. Flikweert, opzichter 2e kl.
C. Hamming; opzichter 2e kl.
P. Harbers
H. Harmsen, opzichter
W. Heyink, opzichter 2e kl.
W. H. Hendriks
J. A. Hulshof, opzichter
A. Jager
H. L. Kanters
J. C. Kloosterhuis, opzichter 2e kl.
W. v. d. Knaap, opzichter
A.

H.
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Chr. J. M. Kraanen
G. C. Maarleveld, opzichter, as
geoloog
W. C. Markus
I. Ovaa, opzichter
J. J. van Paasen
H. C. van Schaik, hoofdopz.
P. Sonneveld
B. H. Steeghs
T. C. Teunissen van Maanen
P. Veltman
A. de Visser, opzichter 2e kl.
C. de Visser, opzichter 2e kL
J. J. Vleeshouwer
A. W. Waenink
K. Wagenaar
J. Wieringa

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
samenvattigen.
Hierin verschenen:
Deel

I

Deel

II

Deel

III

Deel

IV

Deel

V

Deel

VI

Deel

VII

Deel VIII

Deel

IX

Deel

X

Pijls, F. W. G.: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente
Didam. 116 p. Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 54.1,
's-Gravenhage, 1948, prijs ƒ 5,50.
Lie re, W. J. van: De bodemgesteldheid van het Westland. 152 p.
Met. gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.6, 's-Gravenhage, 1948, prijs ƒ 6,—.
Koenigs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodemkartering van de om
geving van Azewijn, 46 p. Met gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.17,
's-Gravenhage, 1949, prijs ƒ 3,25.
Schelling, ].: De bodemkartering van het landbouwgebied van de
gemeente Groesbeek, 55 p. Met gekl. bodemkaart, enz. V.L.O. 55.4,
's-Gravenhage, 1949, prijs ƒ 3,65.
Veenenbos, ]. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lem
mer en Blokzijl in het randgebied van de Noord-Oostpolder, 161 p.
Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12, 's-Gravenhage,
1950, prijs ƒ 6,—.
Bakker, G. de: De bodemgesteldheid van enkele Zuid-Bevelandse
polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt, 182 p. Met gekl.
bodemkrtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 56.14, 's-Gravenhage, 1950,
prijs ƒ 6,—.
Edelman, C. H. e.a.: Een bodemkartering van de Bommelerwaard
boven den Meidijk, 137 p. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere
bijl. V.L.O. 56.18, 's-Gravenhage, 1950, prijs ƒ 6,—.
Egberts, H.: De bodemgesteldheid van de Betuwe, 82 p. Met krtn
en foto's. V.L.O. 56.19, 's-Gravenhage 1950, prijs ƒ 6,—.
Buringh, P.: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen, 131 p.
Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 57.4, 's-Graven
hage 1951, prijs ƒ 6,—.
Schelling ].: Een bodemkartering van Noord-Limburg, 139 p. Met
krtn en foto's, V.L.O. 57.17, 's-Gravenhage, 1952, prijs ƒ 6,—.

Andere delen zijn in voorbereiding, o.a.:
Bennema J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren.
Meer, K. van der: De Bloembollenstreek.
Diepen, D. van: Bodemkartering van de Maaskant.
Roo, H. C. de: Bodemkartering van Kennemerland.
SERIE: BOOR EN SPADE
Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Met Engelse
samenvattingen, figuren, foto's, enz. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade I, 283 p. 1948, prijs ƒ 6,90
„

„

„

II, 222 p. 1948,

III, 316 p. 1949

IV, 365 p. 1951

,.

„ 5,90

6,90

8,90

Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de
Zuidoostelijke Veluwe, 147 p. Met gekl. krtn en foto's. Uitg. Veenman, Wage
ningen, 1949. Prijs ƒ 5,75.
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland, 96 p. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947. Prijs ƒ 3,90.
Edelman, C. H,: Sociale en Economische bodemkunde, 158 p. geïll. Noord-Hollandse Uitg.
Mij, Amsterdam, 1949. Prijs ƒ 5,50-
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Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in
de serie Landbouw, no. 9, van de Directie van de Landbouw, 138 p., geïll.
's-Gravenhage, 1949. Prijs ƒ 1,35.
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands VII + 177 p. 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 p. geïll. met voor
lopige bodemkaart van Nederland, 1 :400.000. Noord-Hollandse Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam, 1951. Prijs ƒ 14,50.
Voorlopige Bodemkaart van Nederland 1 : 400.000.
)
•
i z zn
p ..
Provisional Soil Map of the Netherlands 1 : 400.000. S
'
Güray, 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 p. Met gekl. ktrn, foto's en andere bijl. Uitg.
Oosthoek, Utrecht, 1951.
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