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VII

TER INLEIDING
De opzet van Boor en Spade is van den beginne af geweest, verspreide bij
dragen te leveren tot de kennis van de bodem van Nederland. Ook in Boor
en Spade VII is hieraan in wezen de hand gehouden. Naast beschrijvingen
van de bodemgesteldheid in bepaalde gebieden van Nederland, zijn artikelen
opgenomen met een algemeen bodemkundige strekking en bijdragen die
betrekking hebben op de directe toepassing van de bodemkunde in de practijk van de Landbouw.
Ook ditmaal demonstreren enige korte studies de samenhang tussen de
bodemkunde en enige aanverwante gebieden van wetenschap.
De Redacties welke ons toestonden reeds eerder gepubliceerde artikelen
op te nemen en ons hiertoe de bijbehorende cliché's ter beschikking stelden,
zijn wij zeer erkentelijk.
Het gunstige oordeel waarmede de voorafgaande delen van Boor en Spade
werden ontvangen, is voor de Stichting voor Bodemkartering aanleiding,
voort te gaan, door middel van deze korte mededelingen, bekendheid te
geven aan de nieuwste resultaten van het veldbodemkundig onderzoek in
Nederland.
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I. INLEIDING
1. A L G E M E E N

West- en Noord-Nederland bestaan voor een groot gedeelte uit een kustvlak
te, die door jong-holocene sedimenten en sedentaten is opgevuld. De genese
van dit deel van Nederland heeft reeds lang de aandacht van de geologen ge
trokken, maar vooral de laatste tien jaar zijn er belangrijke vorderingen ge
maakt bij het ontwarren van de zo ingewikkelde historie van dit kustgebied.
Het feit, dat vele landbouwkundige problemen nauw verweven zijn met de
geologische vormingswijze van West- en Noord-Nederland was bij dit onder
zoek een belangrijke stimulans. Bij de bestudering van de genese, waaraan
naast de palynologen en geografen vooral ook verschillende medewerkers
van de Stichting voor Bodemkartering het hunne hebben bijgedragen, bleek,
dat de stijging van het zeeniveau ten opzichte van het land een zeer belang
rijke, zo niet de belangrijkste factor is geweest bij de opbouw van ons kust
1

gebied. Het verloop van de zeespiegelbeweging is het hoofdthema, waaraan
dit geschrift is gewijd.
Hoewel oorspronkelijk deze studie werd opgezet om het ontstaan van
West-Nederland beter te begrijpen, rijpte na de stormramp van 1953 het in
zicht, dat de verkregen resultaten ook voor een beter begrip van de huidige
situatie van belang zijn. Speciaal in de nabeschouwing zal hierop nader
worden ingegaan.
Bij het bestuderen van de niveauverandering worden onderscheiden: de
geologische bodembeweging, de zeespiegelbeweging en de inklinking. De
resultante van beide eerstgenoemde verschijnselen is de relatieve bodem- of
zeespiegelbeweging. Wanneer men deze relatieve niveauverandering wil
vaststellen met behulp van de huidige hoogteligging van oudere sedimenten of
sedentaten of door middel van nauwkeurigheidswaterpassingen en peilschaal
waarnemingen, moet dus rekening worden gehouden met de inklinking.
Behalve na te gaan of de zeespiegel ten opzichte van het land stijgt of
daalt, kan men ook vaststellen, in welke tijden de zee meer invloed in het
kustgebied krijgt en in welke minder. Bij een vermeerdering van de invloed
van de zee in een kustgebied, spreekt men van transgressie, bij een verminde
ring van de invloed van de zee, van regressie. Bij een transgressie wint de zee
dus grote terreinen op het land, bij een regressie geeft de zee grote terreinen
prijs. Door ons werden behalve deze geologische trans- en regressies ook ver
schijnselen bestudeerd, die wijzen op trans- en regressies van veel kleinere
omvang. In het algemeen zullen we hierbij over trans- en regressiephasen
spreken. Trans- en regressiephasen zullen identiek kunnen zijn met zeespiegel
stijgingen en zeespiegeldalingen; nodig is dit echter niet, daar ook andere fac
toren, zoals b.v. de beschikbare hoeveelheid sediment, een rol kunnen spelen.
Wil men aan de hand van de sedimenten of sedentaten in West- of NoordNederland iets zeggen over de stand van de zeespiegel, dan moet men hierbij
van een aantal praemissen uitgaan. Deze praemissen worden in de hierop
volgende tekst genoemd, maar één ervan willen wij nu reeds vermelden. Er is
van uitgegaan, dat de eb- en vloedverschillen voor de kust, zoals die thans
optreden, maatgevend zijn voor de eb- en vloedverschillen, zoals die vroeger
voor de kust waren. Deze praemisse wordt hier speciaal genoemd, omdat hij
het meest kwetsbare punt vormt in ons betoog. Wel kan worden gezegd, dat
er verschillende aanwijzingen zijn, dat althans het algemene beeld van hoge
vloeden in het zuidelijk deel van de Noordzee, die naar het noorden toe lang
zamerhand minder hoog worden, reeds vrij lang bestaat.
Daar wij ons in dit artikel tot doel hebben gesteld de zeespiegelbeweging te
zien als functie van de tijd, zijn wij genoodzaakt de betrekkelijke dateringen,
zoals de palynologie en de archaeologie die geven, om te zetten in jaartallen.
De archaeologen kunnen meestal wel naast de archaeologische periode van
een betrokken vindplaats ook een jaartal noemen. In de palynologie is dit
niet altijd mogelijk; wel hebben verschillende auteurs pogingen gedaan het
palynologisch indelmgssysteem zo goed mogelijk te dateren. Onze tijdsbe
palingen zijn in hoofdzaak aangesloten bij FIRBAS (1949), tenzij direct naar
andere auteurs werd verwezen. Deze aansluiting bij FIRBAS geldt alleen voor
de datering en niet voor de naamgeving van de perioden waarin de bosgeschiedenis kan worden verdeeld. De oude benamingen, die BLYTT en SERNANDER gebruikten bij de indeling van de bosgeschiedenis, werden aange
houden. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten, of de door hen gegeven
2

klimatologische interpretatie van deze perioden juist is. Er zal dus worden
gesproken over het Praeboreaal (8200 v. Chr.-6800 v. Chr.), het Boreaal
(6800 v. Chr.-5500 v. Chr), het Atlanticum (5500 v. Chr.-2500 v. Chr.), het
Subboreaal (2500 v. Chr.-600 v. Chr.) en het Subatlanticum (600 v. Chr.heden).
Bij deze studie kon nog slechts in een enkel geval gebruik worden gemaakt
van de datering volgens de methode van de radioactieve koolstof (C14), een
methode, die in ons land door Prof. H. L. DE VRIES te Groningen wordt toe
gepast. Deze methode opent vele mogelijkheden en het is dan ook te ver
wachten, dat de resultaten, die in dit artikel bijeen gebracht zijn, in de naaste
toekomst nader gepreciseerd en gedetailleerd zullen kunnen worden.
2. LITERATUUR OVER DE SECULAIRE RELATIEVE BODEMDALING

Vele schrijvers, in Nederland vooral TESCH, hebben duidelijk gemaakt, dat
het Holoceen gekenmerkt wordt door een belangrijke relatieve zeespiegel
rijzing. Toch is er sinds lange tijd sprake van de mogelijkheid van een tijde
lijke onderbreking van deze stijging in het Subboreaal.
BELPAIRE (1826) was wel één van de eersten, die dit probleem aan
de orde stelde. Hij constateerde, dat in Vlaanderen de oude zeeklei door
hoogveen wordt bedekt, terwijl op dit hoogveen zelf weer jonge zeeklei
wordt aangetroffen en hij zag in, dat dit alleen door bewegingen van de zee
spiegel ten opzichte van het land kan worden verklaard. Hij veronderstelde,
dat het waddengebied van de oude zeeklei door een plotselinge en kortstondige
daling van de zeespiegel droog kwam te liggen en dat in dezelfde tijd de
zandbanken langs de kust tot duinen opstoven. Wel zou het zeeniveau kort
daarna weer een hogere stand hebben gehad, maar de zee kon deze barrière
niet doorbreken en er begon zich dus veen te vormen op het oorspronkelijke
waddengebied.
Hoewel de voorstelling van BELPAIRE zeer primitief is, behelst deze theorie
toch de voornaamste elementen, die ook in de moderne theorieën te vinden
zijn. LORIÉ (1893) kwam bij zijn beschouwing over „Binnenduinen en
bodembeweging" tot de conclusie, dat na de afzetting van de oude zeeklei
een relatieve bodemstijging en daarna een relatieve bodemdaling was opge
treden. Dit is de theorie, die ook thans weer vrij algemeen wordt aangehan
gen. TESCH (1922, 1942) heeft steeds de nadruk op de voortgaande relatieve
bodemdaling gelegd; een tijdelijke relatieve daling van de zeespiegel is door
hem lange tijd bestreden, doch in 1947 tenslotte aanvaard.
In het buitenland heeft de theorie van de tijdelijke relatieve zeespiegel
daling aan het begin van het Subboreaal steeds verdedigers gehad (o.a.
SCHÜTTE, 1939; GODWIN, 1941). Gelijk reeds werd opgemerkt, is deze theorie
in Nederland door LORIÉ voorgestaan, daarna lange tijd verlaten en ten
slotte in 1947 aan de hand van moderne onderzoekingen weer naar voren ge
bracht (UMBGROVE, 1947; MULLER en VAN RAADSHOVEN, 1947). Deze ge
schriften vonden vrij algemeen bijval.
Over de relatieve zeespiegelrijzing gedurende de laatste 2000-3000 jaren
zijn door VAN GIFFEN belangrijke gegevens verkregen. Reeds in 1910 gaf hij
in een goed gefundeerd betoog aan, dat de seculaire relatieve zeespiegelstij
ging aan onze kusten niet meer dan 10 cm per eeuw bedraagt. In de loop der
jaren heeft VAN GIFFEN deze mening steeds weer verdedigd en met nieuwe
bewijzen gestaafd. KOOPER (1939) kwam voor de provincie Groningen tot
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ongeveer gelijke conclusies, nl. een bodemdaling van maximaal 8 cm per
eeuw voor de laatste 600 jaar. VLAM (1943) vond voor Walcheren een rela
tieve zeespiegelstijging van ca 5 cm per eeuw sinds de middeleeuwen.
TESCH noemde in 1922 een bedrag van 20 m voor de relatieve zeespiegel
stijging voor het gehele Holoceen. Hij was hierbij echter gehandicapt, door
dat enigszins goede dateringen toen nog ontbraken en zijn cijfers waren dan
ook slechts als een grove schatting bedoeld. Later (1942) preciseerde hij als
volgt :
8000 v. Chr. relatieve zeestand 20 m - N.A.P.,
7000 v. Chr.
„
„
18 m - N.A.P.,
5000 v. Chr.
„
„
7 m - N.A.P.,
daarna per 1000 jaar een relatieve zeespiegelstijging van ca 1 m. Deze cijfers
berusten echter ook nog op dateringen van veen- en kleilagen, die niet meer
met de huidige kennis in overeenstemming zijn (vgl. hoofdst. III).
Van de Nederlandse auteurs moet ook ZWART worden genoemd, die in
1951 een curve van het verloop van de relatieve zeespiegelstijging van weste
lijk Nederland construeerde (fig. 1). Deze curve is in grote lijn wel aanvaard
baar, maar in details onjuist, zoals in hoofdstuk III nader wordt toegelicht.
Verscheidene buitenlandse onderzoekers - SCHÜTTE (1939), GODWIN
(1941), NILSSON (1948) enMiKKELSEN (1949) - construeerden curven van de

relatieve zeespiegelstijging, resp. van Noordwest-Duitsland, de Fenlands, het
zuidelijke Noordzeegebied en de Praestofjord in Denemarken (fig. 2 en fig.
3).' De grafiek van SCHÜTTE is gebaseerd op de veronderstelling dat de relatieve
zeespiegelstijging van de laatste 10.000 jaar onderbroken is geweest door re
latieve zeespiegeldalingen (Landhebungen), tussen 7000-6000 v. Chr.,
4000-3000 v. Chr. en omstreeks 1000 v. Chr. Hoewel de curve van SCHÜTTE
in Duitsland lange tijd veel aanhangers heeft gehad, moet de curve in haar
geheel thans toch als verouderd worden beschouwd. Nieuwere opvattingen,
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Fig. 3.
Relatieve zeespiegelbeweging in Praestofjord, naar MIKKELSEN (1949).
Relative change in sea-level in Praestefjord, after Mikkelsen (1947).

zoals samengevat door HAARNAGEL (1950), zijn niet meer in overeenstem
ming met de curve van SCHÜTTE.
GODWIN (1941) ging uit van vele gegevens op geologisch, archaeologisch
en palynologisch gebied betreffende de Fenlands. Enkele van de praemissen,
waarmede hij op grond van deze gegevens de zeestanden construeerde, zijn
echter niet geheel juist. Zo nam hij aan, dat de aanwezigheid van Scrobicularia
of Cardium er op wees, dat het betreffende sediment gevormd werd beneden
laagwater bij dood tij. Dit is niet juist. Zowel Cardium (VERWEY, 1952) als
Scrobicularia kunnen ook boven dit vlak leven. VAN STRAATEN (1951) noemt
Scrobicularia als een van de mollusken, die in het „Corophiumflat" de struc
tuur van de sedimenten verstoren. Het „Corophiumflat" is het hoogste ge
deelte van het wad en ligt tussen halftij en gemiddeld hoogwater. Verder ging
GODWIN er van uit, dat hij de klink van de sedimenten en sedentaten, althans
met uitzondering van de vertering, mocht verwaarlozen. Een derde praemisse, die zeer dubieus is, heeft betrekking op de geulen die in de Fenlands
aanwezig zijn. Ze zijn van verschillende ouderdom, nl. praeboreaal, neolithisch en prae-Romeins. Deze geulen, althans die uit het Neolithicum en van
kort voor de Romeinse tijd, kunnen, zoals GODWIN aangeeft, óf als trans
gressiegeulen óf als erosiegeulen worden beschouwd. GODWIN gaat van de
laatste mening uit. Om de zeespiegelstand voor die tijd te berekenen, neemt
hij de diepte van de geulen als maat voor de diepste zeestanden. Vergelijkt
men de geulen met overeenkomende geulen in Nederland, dan blijkt de
overeenkomst met verschillende transgressiegeulen zeer groot. De aanname
dat de geulen in de Fenlands regressiegeulen zijn, is dan ook zeer twijfel
achtig en daarmede ook de aanname dat de diepte van de geulen een maat
zou zijn voor de diepste zeestanden. Al met al blijkt, dat de curve zoals
GODWIN die gaf belangrijke correctie behoeft.
NILSSON (1948) maakte gebruik van een groot aantal gegevens uit de lite
ratuur. Daarbij waren onbetrouwbare gegevens, tengevolge waarvan hij te
lage zeestanden in het Atlanticum vond. Zo gebruikte hij gegevens over
veenmonsters van VERMEER-LOUMAN (1934) uit Beverwijk en Bergen, die
kennelijk verspoeld zijn; deze zijn namelijk afkomstig uit het mondings6

gebied van het Oer-IJ (GÜRAY, 1951; DE ROO, 1949, 1953). Ook HAARNAGEL
(1950) heeft er reeds op gewezen, dat het verloop van het Atlantische ge
deelte van de curve van NILSSON niet klopt met zijn gegevens van NoordwestDuitsland. Hij concludeert eveneens tot hogere zeestanden in het begin van
het Atlanticum dan NILSSON. De hogere zeestanden tijdens het begin van het
Subboreaal (ongeveer 1 m lager dan thans) berusten op vrij zwakke ge
gevens; de datering van de hierbij gebruikte kleilaag is zeer dubieus. NILSSON
verwaarloost bovendien de klink.
MIKKELSEN (1949) komt bij de studie van de Praestofjord in Denemarken
tot de conclusie, dat de relatieve zeespiegelstijging vanaf het begin van het
Atlanticum zeer regelmatig doorgaat. De transgressiephasen van het Atlan
ticum, die reeds vroeger door IVERSEN (1937) zijn verondersteld, kunnen
volgens MIKKELSEN alleen bestaan hebben uit een iets snellere stijging van de
zeespiegel in vergelijking tot de geringere stijging tijdens de door IVERSEN
veronderstelde regressiephasen en uit een sterkere beweging van het water.
De grafiek van MIKKELSEN geeft een langzaam oplopen te zien van de zee
spiegel, die in het Subatlanticum zijn maximum bereikt.
In dit verband moet ook het werk van DITTMER (1948) worden genoemd,
die de westkust van Sleeswijk-Holstein bespreekt. In tegenstelling tot SCHOTT
(1950) komt DITTMER tot de conclusie, dat de aanname van de subboreale
regressie niet juist is en hij ziet de relatieve zeespiegelstijging dan ook als een
doorgaande, maar langzaam afnemende transgressie.
Uit het voorafgaande blijkt wel hoezeer de meningen over de holocene
relatieve zeespiegelstijging, wat betreft de details, uiteenlopen. Daarbij moet
er wel op worden gewezen, dat de conclusies uit verschillende gebieden niet in
alle opzichten gelijkluidend behoeven te zijn. Er kunnen immers verschillen
in absolute bodemdaling bestaan. Ook over dezelfde gebieden bestaan echter
verschillende theorieën.
3. LITERATUUR OVER DE ABSOLUTE BODEMDALING

Zoals onder § 1 reeds werd opgemerkt, is het streven om de holocene relatieve
zeespiegelrijzing in zijn componenten te ontleden van betrekkelijk recente
aard.
KUENEN (1945) neemt voor het Nederlandse kustgebied een werkelijke
bodemdaling van 5 cm per eeuw aan. Deze maat berekende hij uit stratigrafische gegevens van TESCH (1937), terwijl hij voorts gegevens ontleende
aan de nauwkeurigheidswaterpassingen van omstreeks 1880 en 1930 en uit
peilschaalwaarnemingen. Deze laatste beide gegevens worden in de volgen
de paragraaf nader besproken, maar rekening houdend met het daar be
handelde moet het cijfer van 5 cm per eeuw als een benadering worden be
schouwd.
TESCH (1947) kwam tot een geringe bodemdaling. Volgens hem neemt de
daling van Breskens tot Petten toe van 0 tot 4 cm per eeuw en van Petten tot
Delfzijl af van 4 tot 1 cm per eeuw.
UMBGROVE (1947) heeft het beginsel van de „glacial control" van DALY op
de Nederlandse geologie toegepast. DALY (1935) wijst er op, dat in vele kust
gebieden van de gehele wereld strandterrassen op ongeveer 6 m boven de
zeespiegel worden aangetroffen. Dit zou wijzen op een daling van de zee
spiegel van 6 m vergeleken met ongeveer 4000 jaar geleden, toen deze daling
een aanvang nam volgens DALY. De redenering van UMBGROVE is nu onge
2
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veer als volgt: Indien er in ons land geen werkelijke bodemdaling was, dan
zou het niveau van ongeveer 2000 v. Chr. ongeveer 6 m boven zeeniveau
moeten liggen ; dat dit niet het geval is, komt door de bodemdaling. Aange
zien volgens UMBGROVE in 850 n. Chr. de afzetting van de jonge zeeklei be
gint, zou op dat moment de daling van de zeespiegel te niet zijn gedaan door
de bodemdaling. De zeespiegeldaling van 6 m zou dus gecompenseerd zijn
door een bodemdaling in 2850 jaar, hetgeen neerkomt op een werkelijke
bodemdaling van 21 cm per eeuw. Deze maat is stellig veel te hoog, zodat de
redenering van UMBGROVE onjuist moet zijn, hetgeen ook later in dit ge
schrift herhaaldelijk zal blijken. Op deze plaats wijzen wij er op, dat UMB
GROVE nog een fout gemaakt heeft door de jonge veenafzetting in westelijk
Nederland te verwaarlozen. Had hij deze 4 m meegeteld, dan was hij zelfs
tot een werkelijke bodemdaling van 30 à 35 cm per eeuw gekomen. De
terrassentheorie van DALY kan ook geheel anders worden geïnterpreteerd,
zoals GODWIN (1943, 1945) b.v. aangeeft voor Engeland. Deze schrijver wijst
er op, dat in het Atlanticum een langzame werkelijke stijging van de zee
spiegel optrad. In gebieden waar een werkelijke stijging van de bodem op
weegt tegen de zeespiegelrijzing ontstaan terrassen. Toen de zeespiegelrijzing
later afnam, stegen de terrassen boven de zeespiegel uit (zie verder hoofdst.
I V )De grafiek van VAN DER MEER (1952) is wel een verbetering vergeleken
met die van UMBGROVE, maar toch kleven er dezelfde bezwaren aan, zij het
in iets mindere mate.
MASCHHAUPT (1948) nam voor het Dollardgebied een grote werkelijke
bodemdaling aan (40 cm per eeuw). Deze leidde hij af uit de lage ligging van
de oudere Dollardpolders. Hij wees er echter tevens op, dat een deel van deze
40 cm per eeuw op rekening kan komen van toegenomen verschillen tussen
eb en vloed, tengevolge van de voortgaande inpoldering en verkleining van
de Dollardboezem. Naar onze mening moet in de oudere Dollardpolders
bovendien rekening worden gehouden met inklinking van de ondergrond,
waarin veen en slappe kleilagen aanwezig zijn. MASCHHAUPT houdt wel
rekening met de klink van de bovenste meter, maar verwaarloost de samen
persing van de slappe ondergrond. Naar onze mening bestaat er geen reden,
het Dollardgebied als een gebied met een bijzondere werkelijke bodemdaling
te zien. Wil men dit quantitatief nagaan, dan zal allereerst een onderzoek
naar de klink van de ondergrond moeten worden ingesteld en een deskundig
oordeel over de toegenomen amplitude van de getijden moeten worden ver
kregen. Ook kan MASCHHAUPT'S voorstel worden gevolgd, om de bodem
daling vast te stellen met behulp van herhaalde directe metingen van in de
diepere vaste ondergrond gefundeerde hoogtemerken.
ZWART (1951) meende door vergelijking van gegevens uit Denemarken
met die van Nederland tot een werkelijke bodemdaling van 9 cm per eeuw te
kunnen besluiten. Hij gebruikte hiervoor o.a. de gegevens van MIKKELSEN
(1949), die voor de Praest0fjord een relatieve zeespiegelstijging in het Atlan
ticum van 9 m vond. Door dit bedrag te combineren met de gegevens uit
een vroeger onderzoek van JESSEN (1928) meende hij te mogen concluderen
tot een werkelijke zeespiegelstijging van 10 m tijdens het Atlanticum. Deze
combinatie is echter niet geoorloofd. Dit blijkt ook wel uit MIKKELSEN'S
studie, waarin hij, om de absolute zeespiegelstijging te weten te komen, het
nodig oordeelt om de Praest0fjord met Nederland te vergelijken. Hij neemt
daarbij aan, dat de werkelijke bodemdaling sinds het begin van het Atlanti8

cum in Nederland nihil is (met een stijging in het Atlanticum en een daling
in het Subatlanticum). De 9 cm per eeuw, welke ZWART aangeeft, is dan ook
niet op redelijke wijze gemotiveerd.
4. ONDERZOEKINGEN VAN DE RECENTE BODEMDALING
MET BEHULP VAN DIVERSE METINGEN

Van verschillende zijden is getracht het vraagstuk van de bodemdaling te
benaderen met behulp van waarnemingen aan peilschalen en door verge
lijking van nauwkeurigheidswaterpassingen. Deze onderzoekingen hebben
uiteraard slechts betrekking op verschijnselen van zeer recente aard. Voor de
oudere literatuur over de interpretatie van peilschaalwaarnemingen in
Nederland wordt verwezen naar ESCHER (1940).
KUENEN heeft in 1945 een grafiek gepubliceerd, waarin het verloop van het
zeeniveau aan onze kust in afgevlakte vijfjaarsgemiddelden werd weerge
geven. Uit deze grafiek blijkt, dat van 1860-1880 de relatieve zeespiegel
stijging 35 cm per eeuw zou hebben bedragen. Tot 1890 constateert KUENEN
een geringe daling. Van 1890 tot 1915 is de stijging sterk, nl. 30 à 35 cm per
eeuw. Tussen 1915 en 1940 zou de stijging gering zijn geweest.
Ook uit de grafiek, die door VAN VEEN (1945) over de daling van de
N.A.P.-stenen te Amsterdam is gemaakt, blijkt, dat de zeespiegelstijging niet
regelmatig verloopt. Uit deze grafiek blijkt een geringe zeespiegelstijging
tussen 1700 en 1850, daarna een sterkere van 1850 tot 1930. Hierbij kunnen
ook plaatselijke factoren een rol hebben gespeeld. VAN VEEN wees er in zijn
artikel ook op, dat de peilschaalwaarnemingen niet zonder meer geschikt zijn
te achten als grondslag voor de vaststelling van de bodemdaling. Het N.A.P.vlak van deze peilschalen is nl. herhaaldelijk gecorrigeerd en deze correcties
zijn vaak niet meer te achterhalen. Dit betekent, dat men bij een kustgedeelte, dat niet daalde of steeg ten opzichte van de zeespiegel, toch uit de
peilschaalgegevens een relatieve bodemdaling zou kunnen afleiden, doordat
het N.A.P.-vlak van de peilschaal in de loop der tijden door correcties omlaag
gebracht kan zijn. Met deze kennis gewapend werden door SAARLOOS de
peilschaalwaarnemingen opnieuw bewerkt. Naar aanleiding hiervan ver
scheen een artikel van zijn hand met de veelzeggende titel „De geringe
nauwkeurigheid van het bodemdalingsgetal ten opzichte van het zeeniveau,
afgeleid uit de aflezingen op de Nederlandse kustpeilschalen en de methoden
om daarin verbetering te brengen" (SAARLOOS, 1951). Toch kwam hij nog
wel tot enige conclusies ten aanzien van de relatieve bodemdaling. Voor zo
ver kan worden nagegaan, is er ter plaatse van de onderzochte peilschalen
inderdaad sprake van relatieve bodemdaling, inbegrepen bodemklink, maar
het bedrag hiervoor blijkt minder dan 10 cm per eeuw te bedragen. Gezien
de uitkomsten van die peilschalen, waarop gedurende meer dan 100 jaren de
zeestanden zijn waargenomen, zal dit bedrag tussen 6 en 10 cm liggen. Ver
der werd voor het tijdvak 1890-1915 een snelle stijging van het zeeniveau ge
constateerd, terwijl voor het tijdvak 1915-1930 een stilstand of lichte daling
van het zeeniveau werd waargenomen. Vergelijkt men deze gegevens met de
ongecorrigeerde gegevens van KUENEN, dan blijkt het gemiddelde iets lager
te liggen dan KUENEN meende. De gegevens over de genoemde tijdvakken
1890—1915 en 1915-1930 van SAARLOOS en KUENEN dekken elkaar echter
goed. Ook de gegevens van VAN VEEN van Amsterdam over het tijdvak 18901915 zijn er mede in overeenstemming. Men kan dus overeenstemming con9

stateren betreffende het feit, dat de zeespiegelstijging na 1850 in grote lijn
weer is toegenomen.
Ook buiten Nederland heeft de tegenwoordige zeespiegelstijging sterk de
aandacht getrokken en men interpreteert deze als absolute zeespiegelstijging.
GUTENBERG (1941) berekende nl. uit de gegevens van 71 over de gehele
wereld verspreide peilschalen een zeespiegelstijging van 11 à 12 cm per
eeuw over de periode 1880-1930.
KUENEN (1945) heeft deze uitkomst van GUTENBERG vergeleken met de
door hem uit de Nederlandse peilschaalwaarnemingen afgeleide zeespiegel
rijzing van circa 16 à 17 cm per eeuw, over hetzelfde tijdvak gerekend. Het
verschil, 5 cm per eeuw, schrijft hij toe aan de absolute bodemdaling, zoals in
de vorige paragraaf is opgemerkt. Aan dit cijfer kleven onnauwkeurigheden,
doordat beide reeksen waarnemingen op zichzelf onnauwkeurig zijn en
bovendien het verschil bepaald wordt. Hoewel het cijfer van KUENEN lager is
dan cijfers van andere schrijvers, zal in hoofdstuk II blijken, dat het naar
onze mening mogelijk nog iets te hoog is.
Alle schrijvers over de verklaring van de zeespiegelbewegingen, waaronder
KUENEN (1945), baseren zich op de gedragingen van het landijs, dus op de
theorie van de „glacial control" van DALY. De ijsmassa's aan de polen en de
gebergtegletschers binden een wisselende hoeveelheid water in de vorm van
ijs. Berekeningen van THORARINSSON (1940) en van TISON (1953) laten zien,
dat de afsmelting van de gletschers buiten de Zuidpool en het accumulatiegebied in Groenland reeds een zeespiegelstijging van ongeveer 0,5 mm per
jaar moet geven (op een totale zeespiegelstijging van 1 mm per jaar). Dit
wijst er op, dat het Zuidpoolijs en het ijs in de kern van Groenland - qua
oppervlak tezamen 29/30 van de totale wereldgletschers - naar verhouding
veel minder bijdraagt tot de zeespiegelstijging (AHLMANN, 1948). De af
smelting van de gletschers en de zeespiegelstijging beginnen omstreeks 1850
en nemen vooral in het begin van de 19e eeuw sterk toe (zie ook
KUENEN, 1945). Het gaat bij de zeespiegelstijging om bedragen van 1 à 2 mm
per jaar (GUTENBERG, 1941 ; VALENTIN, 1953). De oorzaak van de afsmelting
van de gletschers is een geringe wijziging in het klimaat, die volgens WAGNER
(1940), BROOKS (1949), PETTERSEN (1949), LYSGAARD (1949) en anderen om
schreven kan worden als een overgang naar een klimaat met een toegenomen
luchtcirculatie, waarbij dan vooral aan meridionale luchtcirculatie moet
worden gedacht. Deze klimaatverandering begon omstreeks 1800 en werd
aan het einde van de 19e eeuw duidelijk merkbaar. Na 1940 begint zich
echter weer een tendenz in tegengestelde richting te ontwikkelen. Het is
echter mogelijk dat deze van voorbijgaande aard is. Deze klimaatverandering
speelt een belangrijke rol in ons betoog in hoofdstuk V.
Over de oorzaak van deze klimaatverandering, die zich behalve in de ge
dragingen van de gletschers ook in tal van andere verschijnselen uit, bestaan
zeer uiteenlopende en slechts vage meningen.
De resultaten van de vergelijking van de nauwkeurigheidswaterpassingen
van omstreeks 1880 en omstreeks 1930 zijn ons slechts bekend uit voorlopige
publicaties. Zo vermeldt ESCHER (1940) en ook KUENEN (1941), dat Amster
dam 5 cm per eeuw daalt ten opzichte van Maastricht. FABER (1942) ver
meldt, dat Noord-Nederland ca 20 cm per eeuw zakt ten opzichte van ZuidNederland. In dit cijfer is behalve de absolute bodemdaling echter ook
de inklinking van de gronden begrepen. Tot op heden heeft de vergelijking
van de nauwkeurigheidswaterpassingen ons inziens nog geen concrete
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bijdrage tot het vraagstuk van de absolute bodemdaling van ons kustgebied
geleverd.
5. LITERATUUR OVER DE INKLINKING

Aangezien kort geleden een samenvattende bespreking over de betekenis van
de inklinking voor het vraagstuk van de kwartaire niveauveranderingen is
verschenen (BENNEMA, GEUZE, SMITS en WIGGERS, in druk), behoeft op deze
plaats slechts weinig over dit onderwerp te worden gezegd.
De inklinking is een gevolg van de samenpersing of compactie van de
grond, met inbegrip van de ondergrond. Deze compactie kan optreden ten
gevolge van een wijziging in de hydrologische omstandigheden, b.v. een ver
laging van de grondwaterspiegel, ook wel tengevolge van het eigen gewicht
van de grondmassa's (als functie van de tijd) en tenslotte door het aangroeien
van de druk van de bodemlagen (sedimentatie en sedentatie).
Men ziet in het lage deel van Nederland overal de klink als gevolg van
ontwatering van gronden met een slappe ondergrond. Zo ligt het westelijke
veenlandschap thans plaatselijk op ongeveer 2 m - N.A.P., hoewel het bij de
ontginning in de middeleeuwen ongeveer op N.A.P. moet hebben gelegen.
Een zeer grote inklinking vindt men plaatselijk in de IJpolders, waar in de
oude met veenslik opgevulde geul van het Oer-IJ een inklinking van ca 2,5 m
in 75 jaar werd gemeten. Buiten deze geul bedraagt de inklinking van de
IJpolders in hetzelfde tijdvak 1 à 1,5 m.
Hoewel de inklinking groot kan zijn, werden in het verleden ook wel te
grote bedragen genoemd, o.a. door HUIZINGA (1940). Zo meende deze, dat
holocene veenlagen te Rotterdam door inklinkïng ongeveer 95 % van hun
dikte verloren hadden, anders gezegd nog slechts ongeveer 1/20 van hun oor
spronkelijke dikte hadden bewaard. Naar uit onze onderzoekingen blijkt, kan
de inklinking van veenlagen in de ondergrond maximaal 85 à 90 % bedragen,
d.w.z. de oorspronkelijke dikte van de veenlaag is door de inklinking tot 1/7~
1/ teruggebracht.
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Blijkens het reeds geciteerde rapport is de bijdrage van de verschillende
lagen in het profiel tot de totale inklinking in sterke mate afhankelijk van de
gehalten aan lutum en organische stof. Gronden met hoge gehalten aan lutum (minerale delen < 2 [x ) en/of organische stof klinken sterk in. Klei
gronden met een lutumgehalte van 30 à 35 % in het IJsselmeer klinken na de
drooglegging, voor zover het de bovenste lagen betreft, in 100 jaar ongeveer
de helft in. Bij een lager lutumgehalte (ca 20 %) is dit ongeveer 25 % van
hun oorspronkelijke dikte.
Wil men nagaan in welke mate de hoogteligging van een bepaald niveau
in het profiel door inklinking is beïnvloed, dan dient men nog te onder
scheiden welk gedeelte van de inklinking van de er onder liggende lagen reeds
heeft plaatsgevonden vóór de vorming van dit niveau en welk gedeelte na de
vorming nog optrad. Vooral bij afzettingen, die vrij hoog boven de ge
middelde waterspiegel worden gevormd (hoge kwelders, kwelderwallen,
oeverwallen, strandwallen en strandvlakten), zal de inklinking vóór de vor
ming van een bepaald niveau belangrijk zijn, vergeleken met die na de
vorming er van.
Bij zavelige hoge kwelders, kwelderwallen en oeverwallen, die ook in de
ondergrond zavelig of zandig zijn, zal de oorspronkelijke hoogteligging niet
meer dan 10 à 30 cm hoger zijn geweest dan de huidige. Bij kleiige kwelders
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met een kleilaag van 1 m en een zavelige of zandige ondergrond is dit bedrag
30 à 40 cm. Als in de ondergrond klei- of veenlagen voorkomen, kan men op
grotere bedragen rekenen, afhankelijk van de profielopbouw en de snelheid,
waarmee de verschillende lagen zijn gevormd. De hoogteligging van een
niveau, dat onder of vlak boven het grondwater is ontstaan, kan na de vor
ming in veel sterkere mate door de inklinking veranderen. In West-Neder
land komen wel niveau's in de bodemprofielen voor, die door samenpersing
van de er onder liggende grondlagen thans 3 à 4 m lager liggen dan tijdens
hun ontstaan.
In het vervolg van dit geschrift zal herhaaldelijk van de hier behandelde
inzichten gebruik worden gemaakt bij de reconstructie van de oorspronke
lijke hoogteligging van oude niveau's.

II. DE ABSOLUTE BODEMDALING
IN WEST-NEDERLAND
Hoewel de relatieve zeespiegelstijging ongetwijfeld voor Nederland belang
rijker is dan de afzonderlijke componenten, de absolute zeespiegelstijging en
de absolute bodemdaling, is het toch gewenst beide afzonderlijk te bespreken.
De studie van de absolute bodemdaling wordt bemoeilijkt door de klink.
Men kan de klink bij zijn waarnemingen zoveel mogelijk uitschakelen door
zoveel mogelijk zandige profielen in beschouwing te nemen. Voor zover men
deze moeilijkheid niet kan omzeilen, zal de klink verrekend moeten worden.
Zoals in hoofdstuk I werd besproken, leidde KUENEN (1945) uit de diepte
ligging van de oudere afzettingen een bodemdaling af van ongeveer 5 cm
per eeuw, terwijl TESCH (1947) tot wat kleinere waarden kwam. Volgens
hem neemt de daling van Breskens tot Petten toe van 0 tot 4 cm en van Pet
ten tot Delfzijl af van 4 tot 1 cm per eeuw.
Beziet men de diepteligging van het Icénien, zoals deze uit het geologisch
profiel langs de Nederlandse kust van PANNEKOEK en REINHOLD (1949)
blijkt, dan ziet men hoe deze afzetting van Breskens naar Petten zakt van
ongeveer 0 m tot 250 m - N.A.P., terwijl hij in het gebied van de Zuid
hollandse eilanden op ongeveer 100 m - N.A.P. ligt. Hieruit kan men ruw
weg de door TESCH (1937) genoemde 0 tot 4 cm berekenen. Wel zijn er nog
enkele onzekere factoren. Het betreft hier nl. zeeafzettingen, dus het zee
niveau lag hoger dan de top van deze zeeafzettingen. Bovendien heeft het
zeeniveau mogelijk in die tijd een iets andere absolute stand gehad.
Een ander aanknopingspunt kan men vinden in het Eemien, dat ongeveer
150.000 jaar geleden gevormd werd. De kust van de Eemzee bevond zich o.a.
ongeveer in het gebied van de tegenwoordige duinstreek tussen Haarlem en
Noordwijk. De strandafzettingen beginnen ongeveer op een diepte van 20 m
- N.A.P., zoals b.v. blijkt uit een raai, gepubliceerd in een rapport van de
Amsterdamse Waterleiding (Rapport, 1940). Men zou hieruit kunnen beslui
ten, dat de bodemdaling in de laatste 150.000 jaar 1 cm per eeuw is geweest,
ware het niet, dat het absolute zeeniveau in de tijd van de grootste uitbrei
ding van de Eemzee mogelijk anders was dan tegenwoordig. Uit de schelpen
fauna van het Eemien wordt door VAN DER VLERK en FLORSCHÜTZ (1950)
met enige voorzichtigheid de conclusie getrokken, dat het Eemien waar
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schijnlijk iets warmer was dan de tijd waarin wij nu leven. Dit zou een aan
wijzing zijn, dat de zee toen ook iets hoger gestaan moet hebben.
Neemt men de hoogteligging van de Eemterrassen, die 15 à 20 m boven
het zeeniveau liggen (DALY, 1935; ZEUNER, 1952), als maatstaf voor de zee
stand in het Eemien, dan vindt men een bodemdaling van ongeveer
cm
per eeuw sinds die tijd, hetgeen in goede overeenstemming is met de bodem
daling die men uit het Icénien kan berekenen. We willen dit bedrag dan ook
als het juiste aannemen.
Meer naar het noorden, in Noord-Holland, ligt de bovenkant van het
Eemien vaak wat lager. Men is hier echter wat verder van de kust van de
Eemzee verwijderd, zodat dit nog niet behoeft te betekenen, dat de bodem
daling hier groter is. Dit zou echter wel het geval kunnen zijn, maar maxi
maal slechts 1 cm. Buiten het besproken gebied ligt het Eemien plaatselijk
wel wat hoger, o.a. aan de westrand van de Gelderse vallei (VERMEERLOUMAN, 1934). Dit duidt waarschijnlijk op een klein verschil in bodem
daling en wel van maximaal \ à 1 cm per eeuw.
Eenzelfde verschil vindt men bij de beschouwing van de diepteligging van
het Needien. VAN DER VLERK en FLORSCHÜTZ (1953) geven aan, dat deze af
zetting, althans de fluviatiele vorm er van, van de jongere afzettingen te
onderscheiden is aan het voorkomen van Azolla filiculoides (LAM.). Uit een
door hen gepubliceerd kaartje over de diepten, waarop Azolla filiculoides is
gevonden, blijkt dat deze rond de Utrechtse Heuvelrug tot hoger in het
profiel voorkomt dan meer westelijk. Dit duidt ook op verschillen in bodem
daling van maximaal J à 1 cm per eeuw sinds het Needien tussen de Utrecht
se Heuvelrug met omgeving en het gebied ten westen er van, waar men zich
in de Centrale Slenk bevindt.
Aan de hand van deze gegevens mogen wij voor Holland in zijn geheel als
gemiddelde voor de laatste 150.000 jaar op kleine dalingsgetallen van ca
cm per eeuw rekenen.
Behalve uit het Eemien kan men ook iets over de bodemdaling trachten te
weten te komen via het verloop van het fluviatiele Laagterras. Door BENNEMA
en PONS (1952) werd de diepteligging van dit terras in West-Nederland be
sproken. De bovenkant van deze afzettingen blijkt met een verval van 25 cm
per km van het oosten naar het westen te hellen. Van verschillen in bodem
daling blijkt hier niet veel. Hieruit volgt, dat de bodemdaling van WestNederland waarschijnlijk niet groot is. Wel helt het terras iets naar het
noorden. Trekt men hoogtelijnen, die de gemiddelde hoogteligging aan
geven, door het gebied van de Alblasser-, Lopiker- en Krimpenerwaard, dan
blijken deze niet precies zuid-noord te lopen ; zij wijken iets in noordnoordoostelijke richting af. Het is niet onmogelijk, dat men dit verschijnsel moet
wijten aan een iets grotere bodemdaling van het noordelijke gedeelte, een
daling, die dan waarschijnlijk in het grootste gedeelte van de kuststreek ook
optreedt. Groot zijn de verschillen in daling echter niet. Als conclusie uit de
ligging van het Laagterras volgt, dat in de laatste 10.000 jaar de absolute
bodemdaling gering is geweest.
Wil men een grotere huidige bodemdaling dan hier boven werd afgeleid
aannemen, dan zou men zijn toevlucht moeten nemen tot geologische dalin
gen van zeer korte duur, waarvoor echter op het ogenblik nog geen argu
menten te vinden zijn.
Een gemiddelde bodemdaling van ca 2| cm per eeuw voor de Hollandse
kuststreek lijkt dan ook de meest aannemelijke. Meer naar het zuiden neemt
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deze langzamerhand af, tot 0 in Zeeland, terwijl in Friesland en Groningen
het bedrag niet veel van 2| cm per eeuw zal afwijken.

III. DE RELATIEVE ZEESPIEGELSTIJGING
IN HET NEDERLANDSE KUSTGEBIED
1. D E R E L A T I E V E ZEESPIEGELSTIJGING G E D U R E N D E D E
POST-GLACIALE TIJD TOT AAN DE SEDIMENTATIE VAN
DE OUDE ZEEKLEI

Algemeen wordt aangenomen, dat tijdens de laatste ijstijd de zee belangrijk
lager stond dan thans. Vaak worden bedragen van 75 à 100 m genoemd. Wil
men de relatieve zeespiegelstijging voor West-Nederland berekenen, dan
moet deze 75 à 100 m nog vermeerderd worden met een bedrag voor de
absolute bodemdaling, dat echter blijkens het vorige hoofdstuk klein is, niet
meer dan ongeveer 5 m voor de laatste 20.000 jaar.
Uit de Westnederlandse gegevens kan een lage stand van de zee tijdens de
laatste ijstijd worden afgeleid. Hoe laag deze geweest is, onttrekt zich echter
nog aan onze directe waarneming, zoals wij hieronder zullen zien.
Uit de diepteligging en het verhang van de rivierafzettingen aan het einde
van het Würm is te concluderen, dat de zeestand laag was ; immers de boven
kant van deze afzettingen ligt bij Rotterdam al op 15 m - N.A.P. en helt
verder naar het westen met een verval van 25 cm per km (BENNEMA en PONS,
1952). Neemt men aan, dat het mondingsgebied in het Nauw van Calais lag,
dan kan men uit deze gegevens ongeveer een zeestand van 60 m — N.A.P.
afleiden aan het einde van de vorming van het Laagterras. Hierbij is er van
uitgegaan, dat het verhang naar zee af zal nemen. De aanname dat de rivier
in het Nauw van Calais uitmondde is echter hypothetisch. De mogelijkheid
bestaat, dat het mondingsgebied dichter bij Nederland lag, dus reeds voor
het Nauw van Calais, of verder van Nederland, dus voorbij het Nauw van
Calais, terwijl het ook niet uitgesloten is dat de rivier naar het noorden afwa
terde.
Door ERDTMAN (1925), VERMEER-LOUMAN (1934), GODWIN (1941), NILSSON (1948) en anderen werden conclusies getrokken uit het voorkomen
van veen in het Noordzeegebied. Zowel bij de Engelse kust als bij de Doggersbank komt veen voor, dat kort na het einde van het Würm is ontstaan. De
diepste plekken gaan tot ca 50 m onder het huidige zeepeil. In dit veen komt
soms berkenschors voor, terwijl ook geregeld varen- en sphagnumsporen op
treden. De groei van een dergelijk terrestrisch veen begint, als het grond
water het maaiveld bereikt of reeds daarvoor. Nu zal het grondwater zeker
niet lager staan dan de zeespiegel (althans in een humied klimaat) en wij
mogen dan ook zeggen, dat tijdens de aanvang van de veengroei op een be
paald punt de zeespiegel lager lag dan die plaats. Hoeveel lager is in het al
gemeen niet te zeggen; dat is afhankelijk van de ontwateringstoestand en de
afstand tot de zee. Wel kan men verwachten dat de veenvorming in een vrij
vlak landschap zich snel zal uitbreiden tegen de tijd dat de zee het gebied
nadert.
Uit de gegevens van het veen in het Noordzeegebied leidde GODWIN
(1943) af, dat de zee aan het einde van het Laatglaciaal of in het begin van
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het Praeboreaal dieper dan 52 m stond. In zijn curve geeft hij 55 à 60 m aan.
Voor het begin van het Boreaal komt hij tot een zeestand van ongeveer 40 m
- N.A.P. Beschouwt men de gegevens van het veen in het Noordzeegebied,
dan lijken deze conclusies inderdaad gerechtvaardigd. Wel moet er nog enige
reserve in acht worden genomen ten aanzien van het feit, dat slechts losse
stukken veen palynologisch werden onderzocht; deze kunnen eventueel verspoeld zijn. Dat dit veen over grote oppervlakten regelmatig schijnt voor te
komen (VERMEER-LOUMAN, 1934), pleit er echter wel voor dat het autochthoon is.
De door GODWIN afgeleide zeestanden zijn tevens goed verenigbaar met de
mening, dat de zeestand tijdens het maximum van de laatste ijstijd ongeveer
100 m - N.A.P. is geweest. Immers in de laatste phase van het Würmglaciaal
had het ijs zich reeds uit Noord-Duitsland tot in Zweden teruggetrokken.
Neemt men voor deze tijd een stand van 50 of 60 m - N.A.P. van het zee
niveau aan, dan moet dit bedrag tijdens de grootste uitbreiding van het ijs
nog belangrijk hoger zijn geweest.
In het Praeboreaal is de zee ons land nog niet binnengedrongen, in het
latere Boreaal waarschijnlijk wel, maar alleen op de allerlaagste punten. Van
de boreale zeeklei is echter nog niets bekend. Voor de bepaling van het zee
niveau in de overgangstijd tussen Praeboreaal en Boreaal en van die in de
overgangstijd tussen Boreaal en Atlanticum in West-Nederland moeten wij
dus onze voornaamste bron van informatie nog steeds zoeken in het voor
komen van veen uit deze overgangsperioden. Hierbij kunnen wij weer van de
praemisse uitgaan, dat bij groei van veen op zand de zeestand bij de aanvang
van die veengroei dieper ligt dan de hoogteligging van het zand. Deze werk
wijze vereist echter of vele boringen, die pollenanalytisch onderzocht zijn, of
een speciaal voor dit doel opgezet onderzoek. Wil men aan de hand van de
weinige pollenanalytisch onderzochte boringen de standen van de zee in de
verschillende perioden vaststellen, dan komt men er met deze praemisse
alleen niet geheel. Men zal ook de palynologische grenzen van de veenlaag
(dus niet alleen die, welke precies op de grens zand-veen vallen) in aanmer
king moeten nemen. Hierbij heeft men echter rekening te houden met de
klink.
De grenzen die men in het veen vindt, liggen, doordat de veenlagen wor
den samengeperst, vaak niet meer op de oorspronkelijke hoogte. Niet altijd is
aan deze klink de nodige aandacht besteed. Zo gaat GODWIN (1941) bij het
samenstellen van de relatieve dalingscurve voor de Fenlands in Oost-Engeland van de veronderstelling uit, dat veen wel inteert door ontwatering, maar
dat het niet klinkt tengevolge van samenpersing (zie ook hoofdstuk I, § 2).
Ook bij zijn studie van het veen rond de Noordzee (GODWIN, 1945) gaat hij
van deze foutieve praemisse uit. NILSSON (1948) verrekent de künk ook niet
geheel. ZWART (1951) staat wel uitvoerig stil bij de klink van de wadsedi
menten, die in West-Nederland op het veen-op-grotere-diepte zijn ; afgezet,
de klink van het veen-op-grotere-diepte wordt door hem echter gedeeltelijk
verwaarloosd. Hij gaat nl. bij de berekening van de relatieve bodemdaling in
het Atlanticum uit van de volgende veronderstelling: De dikte van een
marien sediment, dat niet veel in aard verschilt en ügt op terrestrische af
zettingen, is een goede maat voor de zeespiegelstijging gedurende de tijd dat
het afgezet werd. Hierbij moet echter vermeld worden, dat dit niet geldt als
deze sedimenten op veen zijn afgezet, ook al is dit terrestrisch veen. In het
door ZWART beschouwde geval komt er echter wel veen onder de mariene
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afzettingen voor en gaat zijn regel dus niet op. De fout, die door ZWART hier
bij wordt gemaakt, is echter niet zo heel groot, zoals wij zullen zien. Dit
komt doordat hij later de zeeklei als maat voor de zeestijging gedurende het
gehele Atlanticum neemt en niet alleen voor de tijd, waarin deze sedimenten
werkelijk werden afgezet, nl. slechts een deel van het Atlanticum. De twee
gemaakte fouten heffen elkaar goeddeels op.
Bij de voorgaande bespreking over het veen in het Noordzeegebied werd de
klink ook verwaarloosd; ons inziens speelt dat echter in dit geval geen belang
rijke rol daar de gegevens slechts benaderend waren.
Gaan wij speuren naar zeer diepe palynologisch bewerkte boringen om
iets te weten te komen over de zeestand tijdens de overgang van het Praeboreaal naar het Boreaal, dan komen wij terecht bij enkele gegevens van
VERMEER-LOUMAN. Hierbij moet men bedenken, dat deze gegevens meest af
komstig zijn van pulsmonsters en dus vaak niet helemaal betrouwbaar zijn
(FLORSCHÜTZ, 1944). De diepste ligging van het veen-op-grotere-diepte werd
op Schouwen aangetroffen. Hier komt een veenlaag van 11 cm dikte op
37,20 m -N.A.P. voor. Veel invloed van de klink van het veen heeft men hier
niet te duchten, daar het laagje maar dun is. Hoogstens heeft de bovenkant
vroeger op 36,50 m-N.A.P. gelegen. In het pulsmonster, dat VERMEERLOUMAN onderzocht, blijkt, dat Alnus, Quercus en Tilia reeds naast Pinus aan
wezig waren, al overheerste Pinus nog vrij sterk. Hieruit blijkt in elk geval,
dat de bovenkant van het veenlaagje reeds in het begin van het Boreaal aan
wezig was. Daar het hier een pulsmonster betreft, kan de bovenkant ook nog
wel jonger zijn, maar in elk geval niet ouder. VERMEER-LOUMAN deelt ook
mede, dat in het veen o.a. een Hypnum-\Àz,Arçsi, kurkschors en Menyantheszaden werden gevonden, hetgeen op een veenvegetatie wijst, die ongeveer op
het niveau van de grondwaterspiegel groeide. Uit deze gegevens blijkt, dat in
het begin van het Boreaal de zeestand nog iets lager was dan 36,50 m - N.A.P.
(zie ook GODWIN, 1943 en NILSSON, 1948). Zou deze veenlaag niet autochthoon zijn, dan is de getrokken conclusie ongemotiveerd. Hij past echter
goed in het totale beeld van het Noordzeegebied.
Een andere vrij diepe ligging van het veen-op-grotere-diepte werd in
Bergen (11) gevonden: 23,60-23,70 - N.A.P. VERMEER-LOUMAN zegt hier
echter van, dat de nauwkeurige ligging van dit veen haar niet bekend is en
dat het misschien een stuk verspeeld veen is. Uit latere publicaties, nl. die
van GÜRAY (1951) en van DE ROO (1953), blijkt, dat in dit gebied een diepe
geul uit het Subboreaal moet hebben gelopen (Oer-IJ), zodat inderdaad aan
genomen moet worden dat het veen verspoeld is. We willen daarom de ge
gevens van deze boring niet in onze beschouwingen opnemen.
Voor de grens Boreaal-Atlanticum staat iets meer materiaal ter beschik
king. Ook zeggen deze gegevens iets meer over de stand van de zeespiegel,
daar de zee dichterbij lag en daardoor een beter verband gelegd kan worden
tussen de hoogteligging van het veenlandschap en de zeespiegel.
Uit de Noordoostpolder (MULLER en VAN RAADSHOVEN, 1947) worden
boringen vermeld, waarin nog geen boreale periode in het veen-op-groterediepte is aan te wijzen. Het zand ligt hier op 9,00 m - N.A.P. Ook in het veen
bij Hembrug, dat door VERMEER-LOUMAN (1934) werd onderzocht, komt op
het zand nog geen boreaal veen voor. Het zand ligt hier op 12,50 m - N.A.P.
Wij kunnen dus zeggen, dat het zeeniveau in het begin van het Atlanticum
zeker lager lag dan 12,50 m - N.A.P., waarschijnlijk wel 1 meter of meer.
Van het veen-op-grotere-diepte in de tunnelput van Velsen publiceerde
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FLORSCHÜTZ (1944 )een pollendiagram. Dit veen ligt op ongeveer 16,50 m N.A.P. FLORSCHÜTZ zegt van het diagram het volgende: „De grens BoreaalAtlanticum kan ongeveer in het midden van het veen-op-grotere-diepte ver
moed worden. Bij 16,65 m - N.A.P. ruimt Pinus definitief het veld voor de
bomen, die hogere eisen aan het klimaat stellen." Dieper dan 16,65 m N.A.P. blijkt nog een laag van circa 11 cm voor te komen, bestaande uit
venige klei, klei en iets veen. Deze laag ligt op dekzand. Zoals in het volgende
hoofdstuk zal worden betoogd, kan men aannemen, dat de veenlaag oor
spronkelijk ca 4 à 8 maal zo dik is geweest. De 11 cm kan dus 44 of 88 cm zijn
geweest. Dit betekent, dat het niveau dus vroeger op ongeveer 16 m - N.A.P.
heeft gelegen. Nu ligt dit niveau niet in veen, maar in venige klei, die in
ondiep water moet zijn afgezet (5 cm hoger begint de verlanding met riet
veen) . De waterstand in deze buurt lag dus bij de overgang van het Boreaal
naar het Atlanticum iets boven deze 16 m - N.A.P. Willen wij hieruit de
diepte van de zeestand berekenen, dan komt weer de vraag naar voren, hoever
deze plaats op dat moment van de zee verwijderd was en hoe de afwatering
was. De conclusie, die wij zonder deze gegevens kunnen trekken, is, dat de
zeespiegel dieper dan ongeveer 16 m - N.A.P. stond. Dat tijdens de groei van
het veen-op-grotere-diepte de kust waarschijnlijk niet ver verwijderd was,
volgt uit de mededeling van FLORSCHÜTZ, dat in dit veen soms Peringia ulvea,
het wadslakje, en de aan zout of brak water gebonden Diatomeeën Triceratium favus en Actinoptychus undulatus gevonden werden. Helaas is niet bekend in
welke zone van het veen-op-grotere-diepte dit schelpje en deze Diatomeeën
thuishoren.
Bij een beschouwing van het diagram van het veen-op-grotere-diepte te
Rotterdam (FLORSCHÜTZ en VAN DER VLERK, 1939) komt men, wat betreft de
zeestand tijdens de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, tot onge
veer dezelfde conclusie. Hier bevindt zich de genoemde grens in het veen-opgrotere-diepte op ongeveer 15,50 m - N.A.P. Er onder komen enkele centi
meters veen en nog 34 cm klei voor. Daar de er boven gelegen lagen slapper
zijn dan te Velsen, mag men met een wat kleiner klinkpercentage rekenen.
Hiertegenover staat, dat men nog met enig verval van de grondwaterspiegel
naar zee toe moet rekenen. Aan de hand van de gegevens van Velsen en
Rotterdam lijkt een zeestand van 16 à 18 m - N.A.P. in de overgangstijd naar
het Atlanticum het meest waarschijnlijk. Vergelijkt men dit met wat GODWIN (1941) in zijn grafiek voor de Fenlands aangeeft, dan ziet men dat hier
ongeveer dezelfde waarde wordt aangegeven (20 m).
Naast de hierboven genoemde gegevens van VERMEER-LOUMAN zijn er nog
meer gegevens van het veen-op-grotere-diepte door haar gepubliceerd. Deze
gegevens zijn echter minder geschikt voor een gedetailleerde beschouwing
dan de gegevens, waaruit wij hierboven de zeestand van 17 m - N.A.P. op de
overgang van het Boreaal naar het Atlanticum afleidden. Dit is grotendeels
te wijten aan het feit, dat zij meest met pulsmonsters werkte, terwijl vaak
de stratigraphische gegevens summier zijn. Aan de andere kant moet wel
geconstateerd worden, dat haar conclusie, dat de venen die reeds voor het
Atlanticum door de zee overstroomd werden alle buiten de 15 m lijn liggen,
zeker juist is. Dat deze grens nog iets lager gesteld kan worden kan men be
schouwen als een nadere detaillering. Naar onze opvatting moet men deze
grens nog iets lager leggen dan de hoogtelijn van 17 m - N.A.P. van het
Laagterras. Het veen-op-grotere-diepte groeide immers tegelijkertijd op met
het stijgen van de zeestand. Ook bij een diepteligging van 18 à 19m-N.A.P.
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van het Laagterras kan men daardoor nog wel atlantisch veen verwachten.
Buiten de hoogtelijn van 20 m - N.A.P. zal dat in het algemeen niet meer het
geval zijn.
NILSSON (1948) vindt een zeestand van ongeveer 27 m - N.A.P. in de over
gangstijd van het Boreaal naar het Atlanticum. Deze waarde lijkt weinig be
trouwbaar, daar hij wordt gevonden door gebruikmaking van enige monster
analyses van VERMEER-LOUMAN, die voor dit doel niet geschikt zijn (Leiden
17, Bergen 11, Beverwijk 9) en aan de hand van „verspoelde monsters" uit
Noord-Duitsland (HAARNAGEL, 1950). Bovendien verwaarloost hij, evenals
GODWIN, de klink.
Wij willen er verder van uitgaan, dat de zeespiegel in de tijd van de over
gang van het Boreaal naar het Atlanticum op ongeveer 17 m - N.A.P. stond.
Zoals wij later zullen zien (fig. 14), stijgt de zeespiegel in de overgangstijd van
het Boreaal naar het Atlanticum zeer snel, nl. ongeveer 70 cm per eeuw.
De grens Boreaal-Atlanticum moet op ongeveer 5500 v. Chr. worden ge
steld. De nauwkeurigheid, waarmede deze grens vastgesteld kan worden,
speelt bij het samenstellen van een grafiek van de zeestanden (zie hoofdstuk
IV) een belangrijke rol. Een foutieve datering van b.v. 300 jaar betekent,
doordat de zee in deze tijd snel steeg, een afwijking van ongeveer 2 m in de
toenmalige zeestand.
Voor een nauwkeurige datering kan in de toekomst de radioactieve kool
stofmethode een belangrijk hulpmiddel vormen. Met deze methode is het
mogelijk om in niet al te ongunstige gevallen een datering van koolstof
houdend materiaal, dus plantenresten en koolzure kalk, te geven, met
een nauwkeurigheid van ongeveer 100 à 200 jaar (VAN GIFFEN, 1950;
LIBBY, 1952; DE VRIES, 1953). Ook voor een verdere detaillering van de
relatieve bodemdaling moet deze methode van veel belang worden geacht.
Zoals in de volgende paragraaf zal blijken werd bij het vaststellen van de
ouderdom van de bovenkant van het veen-op-grotere-diepte van de uit
komsten van deze dateringsmethode gebruik gemaakt.
2. DE RELATIEVE ZEESPIEGELSTIJGINGEN DE
TRANSGRESSIEPHASEN TIJDENS DE SEDIMENTATIE
VAN DE OUDE ZEEKLEI

De oorspronkelijke hoogteligging van de top van het veen-op-grotere-diepte
in de tunnelput van Velsen, dus het niveau van de eerste phase van de trans
gressie van de oude zeeklei, werd op verschillende wijzen onderzocht (zie ook
BENNEMA, GEUZE, SMITS en WIGGERS, in druk) :
a.

Met behulp van de methoden van de grondmechanica.

b. Door vergelijkend profielonderzoek.

Met behulp van rietwortels, die het veen aan het eind van het ontstaan
ervan doorworteld hebben en later door de klink van het veen als een
harmonica in elkaar werden geperst. Door aan een wortel, die loodrecht
naar beneden is gegroeid, na te gaan, hoe lang één centimeter van de nu
aanwezige „harmonica" vroeger is geweest, heeft men een directe maat
voor de klink.
d. Door vergelijking van de soortelijke volumina (de volumina in kubieke
centimeters van 1 g grond in natuurlijke ligging) van de veenmonsters
met die van eenzelfde soort veen in niet geklonken toestand.
c.
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Met behulp van de methode van de grondmechanica werden voor de
klink van het veen-op-grotere-diepte te Velsen vroeger zeer hoge waarden
(tot 98 %) voor mogelijk gehouden (Verslag, 1944).
Uit zeer recente onderzoekingen van Prof. E. C. W. A. GEUZE blijkt ech
ter, dat tot voor kort een niet geheel juiste methode werd gevolgd voor het
bepalen van de samendrukkingsconstanten (zie ook hoofdst. I, 3). Een her
nieuwd onderzoek is in het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft
thans gaande, waarbij nu veel kleinere waarden voor de klink van veen ver
wacht kunnen worden.
Met behulp van de watergehalten en de samenstelling van het veen-opgrotere-diepte te Velsen werden de soortelijke volumina, variërend van
1,19 tot 3,25 cm3, voor verschillende lagen van het veen-op-groterediepte berekend. De soortelijke volumina nemen toe met toenemend organi
sche stofgehalte. Vergeleken met meerafzettingen in oorspronkelijke ligging,
zoals deze b.v. in de Westeinder- en de Loenerveense plas voorkomen, duiden
deze volumina op een klink van ongeveer 60% tot 80% van de oorspronkelijke
veenlagen, al naar gelang het veen meer of minder kleiig is. Deze uitkomsten
zijn echter niet geheel betrouwbaar, daar een onbekende factor, nl. het vergaan
van het veen er doorheen speelt. Hierdoor zal men te kleine waarden vinden.
Deze getallen hebben betrekking op de afzonderlijke lagen van het veen-opgrotere-diepte. Beschouwt men het veen-op-grotere-diepte in de tunnelput in
zijn geheel, dan vindt men voor de minimale waarde van de klink een iets
hogere waarde. In de tunnelput komen in dit „veen" wel humeuze kleilagen
voor, maar deze worden toch steeds afgewisseld door lagen met een wat hoger
organische stofgehalte. Dit blijkt ook uit de resultaten, die met vergelijkend
profielonderzoek door PONS en de auteur werden verkregen.
Hierbij werd van de praemisse uitgegaan, dat het veen-op-grotere-diepte
aan het eind van de vorming ervan ongeveer horizontaal lag, althans binnen
gebieden van enkele hectaren. De diepteligging van de zandondergrond is
dan de directe maat voor de dikteverschillen van het oorspronkelijke veen.
Gaat men na, welk verschil in dikte er thans is bij b.v. 1 meter verschil in
diepte van de zandondergrond, dan is dat een maat voor de klink. Vindt
men een dikteverschil van x centimeter, dan is de oorspronkelijke dikte van
het veen-op-grotere-diepte ™ maal de tegenwoordige dikte. Op deze wijze
werd gevonden, dat het veen-op-grotere-diepte, waar dit zeer venig ont
wikkeld is, thans 1/8van de oorspronkelijke dikte heeft en daar, waar het kleiig
ontwikkeld is, 1/4.
Voor de oorspronkelijke hoogteligging van de bovenkant van het veen
werd 14,25 m - N.A.P. gevonden. Ook kan men dit bedrag vinden door de
dikte van het veen-op-grotere-diepte tegen de diepte van de zandondergrond
uit te zetten en dan te extrapoleren naar een veendikte van 0 cm (fig. 4).
Deze methode mag, zoals uit een mededeling van Prof. E. C. W. A. GEUZE
tijdens de inklinkingsdag van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging
bleek, voor veenlagen wel, maar voor dikkere kleilagen niet worden toegepast.
In het laatste geval gaat, althans bij niet al te lange tijden, een laagdikteeffect optreden. De dikkere kleilagen klinken namelijk minder snel dan de
dunne. Men vindt in dit geval als verband tussen de diepte van het zand en
de dikte van de veenlaag geen rechte, maar gebogen lijnen. In de grafieken
van het veen-op-grotere-diepte vindt men ook bij het kleiig veen vrijwel
rechte lijnen, wat er op duidt dat hier het laagdikte-effect niet in belangrijke
mate optreedt.
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Dikte van het veen op grotere diepte
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Fig. 4.
Het verband tussen de dikte van het veen-op-grotere-diepte en de diepteligging van de
zandondergrond in de tunnelput te Velsen.
De profielen werden bij de opname in het veld in drie groepen ingedeeld aan de hand van
de kleirijkdom. De profielen van groep A, die de minste klei bevatten, vertonen ten op
zichte van de diepteligging van het zand de geringste dikten, de profielen van groep C, die
de meeste klei bevatten, de grootste; groep B staat tussen beide in.
Bij extrapolatie wijzen de drie groepen op een hoogteligging van 14 à 14,50 m -N.A.P. bij
een veendikte 0. Dit wijst op een oorspronkelijke hoogteligging van 14,25 m -N.A.P. van
het veen-op-grotere-diepte.
The relation between the depth of the lower peat and the level of the sand-subsoil in the tunnel-pit at
Velsen.
The profiles surveyed in the field where classijied into three groups according to their contents of clay. The
profiles of group A containing the least clay show the least depths in proportion to the level of the sand,
the profiles of group C containing the highest amounts of clay the greatest depth; group B is an inter
mediate between the other two groups.
In extrapolation the three groups point to a level of 14 to 14.50 m under N.A.P. (present mean sea-level)
at a depth of the peatlayer of 0. This is indicative of an original level of the lower peat of 14.25 m
minus N.A.P.

De beschouwing van de klink met behulp van rietwortels gaat in dit veenop-grotere-diepte met meer moeilijkheden gepaard dan bij de jongere venen,
daar de rietwortels hun plasticiteit verloren hebben en men niet, zoals bij de
jongere venen, het riet weer uit kan rekken tot de oorspronkelijke lengte.
Metingen gaven echter resultaten, die er op wijzen dat het veen-op-groterediepte 1ji tot 1/10 van de oorspronkelijke dikte heeft. Als eindconclusie kunnen
we dus stellen, dat het veen in de tunnelput te Velsen op het niveau van
ongeveer 14,25 m - N.A.P. overstroomd werd. De zeestand zal in deze tijd
nog iets lager zijn geweest dan 14,25 m - N.A.P. Eb- en vloedverschil zal
echter in dit bekken zeer klein zijn geweest, zodat tot een zeestand van
ongeveer 14,50 m-N.A.P. kan worden besloten. Uit een datering met be
hulp van de C14-methode bleek, dat de top van het veen-op-grotere
-diepte omstreeks 5200 v. Chr. moet zijn gevormd. Een monster 5 cm vanaf
de bovenkant gaf namelijk als ouderdom 7200 ± 200 jaar (DE VRIES, 1953).
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Hierbij moet men weten, dat de middelbare fout in dit geval aangeeft, dat
er ongeveer 70 % kans is, dat de juiste datering binnen de genoemde gren
zen valt.
Een soortgelijke beschouwing over de hoogteligging van de top van het
veen-op-grotere-diepte in het gebied van de droogmakerijen bij Mijdrecht
levert een geheel ander resultaat. Alvorens dit te behandelen, moet eerst de
geologische situatie worden geschetst. Het gebied ligt aan de rand van het
oude zeekleigebied (fig. 5). In het westen vindt men op het veen-op-groterediepte oude zeeklei, in het oosten is het veen ook in de tijd van de oude zee
klei doorgegroeid, wel heeft het een ander karakter dan het veen-op-groterediepte: rietveen tegenover zeggeveen. Vaak zijn beide gescheiden door een
dun kleibandje (fig. 6). In het oude zeekleigebied vindt men met zavel en klei
opgevulde kreekruggen en daartussen modderkleien. Het veen-op-groterediepte is onder de kreekruggen vrij sterk samengeperst, onder de modder
kleien is het al wat losser, terwijl meer naar het oosten, waar de oude zeeklei
zo goed als geheel ontbreekt, nog minder samenpersing optreedt. In een drieVinkeveea
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tal representatieve profielen werden achtereenvolgens de gemiddelde soor
telijke volumina van ca 5,5, 7,5 en 9,5 gevonden, welke cijfers een goede in
druk geven van de verschillen in vastheid, die men bij het veldonderzoek
waarneemt.
Neemt men als maat voor de oorspronkelijke hoogteligging van de top van
het veen-op-grotere-diepte in dit gebied de hoogteligging van het overeen
komstige veen vlak ten oosten van de grens van de oude zeeklei ca 7,50 m N.A.P. (zie fig. 5), dan zal men nog wel een fout maken, doordat ook hier het
veen enigszins is samengedrukt. We kunnen in elk geval concluderen, dat het
veen-op-grotere-diepte te Vinkeveen aan het einde van zijn vorming hoger
lag dan 7,50 m - N.A.P.
Men kan ook iets van de hoogteligging proberen te weten te komen door te
zien, hoe het veen-op-grotere-diepte of zijn aequivalent uitwigt tegen het
zand. Nu blijkt in dit gebied het zand zeer langzaam naar het oosten te
stijgen (fig. 5) en men kan dan ook verwachten, dat het veen tegen dit zand
„opgekropen" is en niet meer horizontaal lag. Dit blijkt ook inderdaad het ge
val te zijn geweest en men kan het veen dan ook tot ongeveer 5 m — N.A.P.
vervolgen (afgezien van kommetjes in het zandlandschap, waarin veen uit
deze tijd ook hogerop kan voorkomen).
Uit deze 5 m - N.A.P. kan men in elk geval wel de conclusie trekken, dat
het veen-op-grotere-diepte bij zijn vorming meer westelijk lager dan 5 m N.A.P. moet hebben gelegen. Bij de overstroming lag het veen-op-groterediepte te Vinkeveen dus tussen 7,50 en 5 m - N.A.P., naar schatting tussen
7 en 6 m - N.A.P. Uit deze hoogteligging volgt verder, dat de transgressie
haar invloed in Velsen eerder deed gelden dan dieper landinwaarts; een
verschil van ongeveer 1000 jaar moet men hierbij waarschijnlijk wel aan
nemen.
Op het veen-op-grotere-diepte in de tunnelput van Velsen bevindt zich
een zware humeuze kleilaag. Deze laag, die een regionale betekenis heeft, zal
in het vervolg de laag van Velsen worden genoemd. De laag is ruim 1 m dik
en vrij sterk geklonken. Berekent men uit de klink van deze laag plus de klink
van het veen-op-grotere-diepte de vroegere hoogteligging van de bovenkant
van de laag van Velsen, dan komt men op ca 12 m - N.A.P., waarbij er nog
enige rekening mede is gehouden, dat het veen-op-grotere-diepte reeds tij
dens de sedimentatie van de kleilaag iets geklonken zal zijn. Bovendien moet
er rekening mee worden gehouden, dat het sediment onder water werd afge
zet. Aan het einde van de vorming van deze zware kleilaag stond de zee dus
enige meters boven deze 12 m - N.A.P. De zware kleilaag komt behalve bij
Velsen ook bijna overal onder de Haarlemmermeer voor (fig. 5) ; slechts
plaatselijk ontbreekt hij door latere erosie. Hetzelfde is het geval onder het
duingebied ten westen van de Haarlemmermeer. Hier smelt hij vaak vrijwel
samen met het veen-op-grotere-diepte, dat in West-Nederland nogal kleirijk
is. Ten oosten van de Haarlemmermeer wordt de kleilaag geleidelijk dunner
en wigt uit in een laagje van ca 10 cm dikte in het gebied van Vinkeveen. Zo
als reeds werd aangegeven, stond de zeespiegel op ongeveer 7 m - N.A.P.,
toen hier het veen overstroomd werd.
Het is waarschijnlijk te achten, dat de zee bij Velsen bij de aanvang van de
tweede phase van de vorming van de oude zeeklei in een zoute lagune binnen
stroomde en daarna vrij spoedig tot Vinkeveen doordrong. De gemiddelde
zeestand, waarbij deze tweede phase een aanvang nam, moet men dan op ca
10 m - N.A.P. schatten.
3
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Een goede datering voor het einde van de vorming van de laag van Velsen
is moeilijk te geven. Als één van de aanknopingspunten kan men de grens
Boreaal-Atlanticum (ca 5500 v. Chr.) nemen, zoals deze in het veen-opgrotere-diepte (FLORSCHÜTZ, 1944) wordt gevonden, of de C14-datering (ca
5200 v. Chr.) van het bovenste deel van het veen-op-grotere-diepte. Het
andere aanknopingspunt is het einde van de oude zeekleivorming in WestNederland, dat, zoals verder wordt betoogd, op ongeveer 2300 v. Chr. ge
steld moet worden. Voor de vorming van de oude zeeklei is ongeveer 3000
jaar beschikbaar. Beschouwt men de grote massa sediment, die na de vor
ming van de laag van Velsen werd afgezet, dan moet men wel tot de con
clusie komen, dat de vorming van dit sediment het grootste gedeelte van de
3000 jaar in beslag moet hebben genomen. Deze conclusie wordt nog ver
sterkt als men weet, dat er tijdens de vorming van de sedimenten boven de
laag van Velsen nog verschillende phasen te onderscheiden zijn. Aan de hand
van deze overweging wordt de duur van de vorming van dit gedeelte op
ruim 2500 jaar geschat, dus het begin op ca 4800 v. Chr. Op dat moment zou
de zeestand dus omstreeks 10 m - N.A.P. zijn geweest.
Nadat de laag van Velsen gevormd was, steeg de zee eerst nog snel tot
ongeveer 5 m - N.A.P. ; daarna ging de stijging veel langzamer. Dit laatste
blijkt uit het feit, dat in de oude zeeklei verschillende phasen zijn aan te
wijzen, die alle bij een zeestand tussen 5 m en 4 m - N.A.P. tot ontwikkeling
zijn gekomen. HAANS (1949) onderscheidde in de Haarlemmermeer naast de
normale oude zeekleigronden de Hoofddorp- en de Beinsdorpgronden. Voor
het allergrootste gedeelte zijn de Hoofddorpafzettingen, die het eerst ge
vormd zijn, bedekt door dikke lagen normale oude zeeklei. Daar waar men
ze in het maaiveld of vlak onder het maaiveld vindt, vormen ze de Hoofddorpgronden. De hoogste delen van deze gronden hebben plaatselijk geen
dek van normale oude zeeklei. Dit behoeft niet te beduiden, dat de zee tijdens
de sedimentatie van de eerste afzettingen hoger stond. De eb- en vloedverschillen waren in die tijd mogelijk groter dan later, toen de zee moeilijker
toegang had tot het gebied achter de oude duinen. De sedimenten werden in
dat geval in deze eerste tijd plaatselijk hoger ten opzichte van de toenmalige
gemiddelde zeestand afgezet dan in de tweede phase.
De Hoofddorpgronden liggen in een duidelijk eb- en vloedsysteem. De
grote geulen van dit systeem hebben de laag van Velsen en het veen-opgrotere-diepte geërodeerd (fig. 5) ; later werden ze opgevuld met zandig
materiaal. Door hogere opslibbing en klink van de omringende afzettingen
kwamen ze waarschijnlijk als kreekruggen iets hoger dan de omgeving te
liggen. In de tijd vlak na de vorming van de Hoofddorpafzettingen moet de
zee volgens HAANS minder invloed in het gebied van de Haarlemmer
meer hebben gekregen. De kreekruggen zijn namelijk vaak bovenin
ontkalkt. Deze ontkalkte gronden vond HAANS soms ook onder kalkhoudende normale oude zeeklei. De ontkalking stamt, in zoverre we het thans
kunnen overzien, uit de tijd voordat de normale oude zeeklei werd afgezet.
Na een mogelijke rustpauze volgde dus de phase van de normale oude
zeeklei.
De Hoofddorpgronden, waarin zo goed als geen klink kan zijn opge
treden, liggen plaatselijk tot iets boven 4 m - N.A.P. De normale oude zee
klei ligt grotendeels van 5 m tot 4 m - N.A.P. Dit hoogteverschil binnen de
normale oude zeeklei is grotendeels te wijten aan klink. Beschouwt men de
punten die weinig geklonken kunnen zijn, dan komt men voor de oude zee24
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klei tot een hoogte van ongeveer 4 m - N.A.P. Uit het feit, dat de hoogste
punten van de Hoofddorpafzettingen geen sediment tijdens de afzetting van
de normale oude zeeklei ontvingen, blijkt wel, dat de gemiddelde zeestand
zeker niet hoger is geweest dan deze 4 m - N.A.P. Aan de andere kant blijkt
uit de hoogteligging van de normale oude zeeklei, dat de zeestand ook niet
veel lager kan zijn geweest. Wij moeten ons het gebied van de normale oude
zeeklei bij de verlanding waarschijnlijk voorstellen als een hoog wad, waarin
de invloed van eb en vloed slechts gering was, omdat in deze tijd de verbin
ding van de zee met het wad niet zeer goed was, daar de strandwallen reeds
grotendeels het gebied afsloten. Nemen wij een gemiddelde vloedhoogte van
25 à 50 cm boven gemiddeld zeeniveau aan, dan komen wij tot een zeestand
van ongeveer 4,25 à 4,50 m - N.A.P. Vergelijkt men de hoogteligging van de
oude zeeklei met die in Zeeland, dan blijkt deze in Zeeland vaak hoger te
zijn, tot ca 2 m - N.A.P. Het kan zijn, dat de ouderdom van de top van de
oude zeeklei verschillend is ; verschillen van eb- en vloedhoogte tezamen met
verschillen in facies van de afzettingen en verschil in absolute bodemdaling
kunnen echter ook al veel verklaren.
Na de oude zeeklei werden de Beinsdorpafzettingen gesedimenteerd ; deze
afzettingen zijn waarschijnlijk echter slechts van locale betekenis. Ze zijn
echter wel van belang voor een betere kennis van het ontstaan van de oude
duinen. In het vervolg zal blijken, dat deze kennis voor ons betoog van veel
belang is. De Beinsdorpafzettingen liggen achter een gat, dat in de binnenste
strandwal (Warmond-Hillegom-Bennebroek, phase 1) aanwezig is (VAN DER
MEER, 1952). Door VAN DER MEER wordt verondersteld, dat nabij Hillegom
dit systeem zich naar het noorden vertakte en in twee strandwallen uitliep,
nl. in die van Spaarnwoude en in die van Haarlem. Dit is echter waarschijn
lijk niet juist; die van Spaarnwoude is ons inziens ouder. Na het ontstaan van
de Beinsdorpafzettingen werd dit gat volgens VAN DER MEER afgesloten door
de wal van Vogelenzang-Hillegom-Lisse met zijn vertakkingen (fig. 7).
Hiermede kwam in deze gebieden definitief een einde aan de vorming van de
oude zeeklei. De wallen van het systeem Vogelenzang-Hillegom-Lisse en die
welke ervoor liggen, moeten jonger zijn dan de oude zeeklei.
Het einde van de vorming van de oude zeeklei moet, zoals hierboven reeds
werd geponeerd, op circa 2300 v. Chr. worden gesteld. Door verschillende
auteurs is deze tijd wel eens iets later geschat (nl. op 1800 v. Chr.). De on
derzoekingen te Hekelingen op het eiland Putten wijzen er echter wel op,
dat 1800 v. Chr. niet juist kan zijn.
In Hekelingen werd in 1950 een vindplaats uit het Neolithicum door
MODDERMAN (1951, 1953), FLORSCHÜTZ (1953) en BENNEMA (1953) onder
zocht. Deze vindplaats lag in een oeverwalletje van een estuariumstroompje
(fig. 8) en er kon worden vastgesteld, dat het woonniveau correspondeerde
met de overgang van bosveen naar rietveen in het omringende oppervlakte
veen. Deze twee lagen zijn daar ongeveer even dik. Uit de dikte van het bos
veen, dat op de oude zeeklei ligt, kan men concluderen, dat het einde van de
vorming van de oude zeeklei daar enige tijd voor het einde van het Neolithi
cum is te plaatsen. De diepteligging van de top van de oude zeeklei in Heke
lingen is verder geheel vergelijkbaar met die ten noorden van de rivieren in
Holland. Neemt men aan, dat de archaeologica van de vindplaats uit onge
veer 1600 à 1900 v. Chr. stammen (MODDERMAN, 1953), dan komt men voor
het einde van de zeekleivorming naar schatting op 2300 v. Chr.
De strandwallen van het systeem van Vogelenzang-Hillegom-Lisse zullen
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iets jonger zijn, dus ongeveer 2100 v. Chr. Deze datering sluit vrij nauw aan
bij die van VAN DER MEER, die dit complex omstreeks 2300 v. Chr. plaatste.
In dit verband moet echter wel worden opgemerkt, dat de door hem ge
noemde archaeologica, waarop hij deze datering baseerde, volgens BRAAT
(1953) tot het Neolithicum en niet tot het Mesolithicum zijn te rekenen. Voor
het complex van Vogelenzang-Hillegom-Lisse 'ligt de wal van Noordwijkerhout.
Vergelijkt men de strandwallen bij Hillegom met die ten zuiden van de
Oude Rijn, dan zal men de strandwal van Warmond moeten correleren met
de wal van Voorschoten-Voorburg en het systeem van Vogelenzang-Hille
gom-Lisse met de wal waarop den Deyl ligt: de tweede wal dus. De derde
wal, waarop Wassenaar ligt, moet dan waarschijnlijk uit dezelfde tijd zijn als
de wal van Noordwijkerhout. VAN DER MEER dateerde deze wal op ongeveer
1800 à 1500 v. Chr. Door WATERBOLK (1952) werd een palynologisch dia
gram uit het oude duingebied in Den Haag gepubliceerd. Hij komt tot de
conclusie, dat de derde strandwal tussen begin neolithicum en midden
bronstijd en waarschijnlijk tussen 2000 en 1500 v. Chr. gevormd is. Deze
datering sluit goed aan bij die van de rug van Noordwijkerhout. Wat betreft
de datering van deze wal kan worden aangesloten bij de datering, die
WATERBOLK en VAN DER MEER gaven. De correlatie, die VAN DER MEER gaf
tussen de strandwallen en de phasen in de oude zeeklei, is echter ons inziens
niet geheel correct. VAN DER MEER meende de vorming van de wal van
Noordwijkerhout te mogen stellen aan het einde van de oude zeekleiperiode
in West-Nederland en wel gelijktijdig met het einde van de Cardiumtransgressie, die van de Noordoostpolder beschreven werd. Ons inziens is, zoals
reeds bleek, deze wal van Noordwijkerhout jonger dan de oude zeeklei. Wel
kan hij gecorreleerd worden met de Cardiumtransgressie, die, zoals in het
volgende hoofdstuk zal blijken, jonger is dan de oude zeeklei.
Bij zijn beschouwingen over het ontstaan van de strand wallen en strandwalcomplexen ging VAN DER MEER (1949) van de veronderstelling uit, dat er
een samenhang bestaat tussen de vorming van deze strandwallen of strandwalcomplexen en het optreden van trans- en regressies (trans- en regressiephasen in onze terminologie). Tijdens een transgressie werd volgens hem het
zand, dat de strandwal moest opbouwen, aangevoerd, terwijl tijdens een
regressie duinen op de strandwal konden ontstaan.
Door ZWART (1951) werd deze mening overgenomen en iets verder uitge
werkt. Deze theorie lijkt ons ook inderdaad het meest aannemelijk. VAN DER
MEER (1952) veronderstelde later dat de strandwal aan het begin van een
regressieperiode ontstond. Wij menen het verband tussen de bewegingen van
de zeespiegel en het ontstaan van de strandwallen, waarbij dan vooral ge
dacht is aan de jongere strandwallen, die voor de oudste liggen, als volgt te
moeten voorstellen :
In zijn geheel gezien treedt, zoals TESCH reeds naar voren bracht, de
strandwalvorming op in een periode met een stijgende zeespiegel. Vergelijkt
men namelijk de drie strandvlakten, die tussen de strandwallen aanwezig
zijn, dan blijkt dat de jongere steeds hoger liggen dan de oudere. Neemt men
nu aan, dat deze stijging niet geleidelijk ging maar met schokken, transgressiephasen, dan kan men verwachten, dat in de tijd tussen twee transgressiephasen het strand voor een kustwal zich sterk uitbreidt. Aan de zeezijde kan
zich dan mogelijk al een strandwal vormen, die echter bij de volgende transgressiephase vaak weer omgewerkt zal worden. In deze transgressiephase is
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de verdere opbouw van een nieuwe strandwal goed mogelijk, doordat het
profiel van de kust voor de strandwal verdiept wordt, waardoor materiaal
vrij komt, terwijl tevens de branding meer gelegenheid krijgt tot de opbouw
bij te dragen. Tijdens dit proces kan de strandwal langzamerhand achteruit
worden verplaatst. Bij een volgende rustperiode, waarbij er opnieuw een
strandvlakte voor de kustwal ontstaat, kan hij verder opstuiven en zijn defi
nitieve vorm krijgen. Wil men de strandvlakte- en strandwalvorming aan
regressie- en transgressiephasen binden, dan zal men het eerste ontstaan van
de strandvlakte in de regressieperiode kunnen stellen. De strandwal zal
in de volgende transgressieperiode echter pas belangrijk worden en in de
daaropvolgende regressieperiode verder opstuiven en duinen gaan dragen. In
de transgressieperiode zal ook de opbouw van de achterliggende strandvlakte
nog verder door kunnen gaan. Of dit strenge verband tussen strandwalvor
ming en trans- en regressiephasen inderdaad aanwezig is, is ons inziens ech
ter nog de vraag. Wel lijkt ons de mening, dat de strandvlakte inderdaad als
een strand, dus als een vrij hoog liggende afzetting, moet worden opgevat,
verantwoord. Later zijn de strandvlakten onder invloed van de hogere water
standen in het duingebied en door het stijgen van de zeespiegel „verdronken",
waarbij de strandvlakte in een veengebied overging.
ZWART (1951) gebruikte evenals TESCH (1922) de hoogteligging van de
strandvlakten als maat voor de zeespiegelstanden; hij ging hierbij van de
hypothese uit, dat de oudste drie strandwallen uit dezelfde tijd zouden stam
men als een drietal veenlaagjes, die hij bij Nootdorp in de oude zeeklei vond.
Deze veenlaagjes moeten, zoals uit de hierboven gegeven dateringen van
de strandwallen blijkt, ouder zijn. Ook de door hem afgeleide hoogten van
de zeestand tijdens de verschillende phasen van de oude zeeklei zijn hierdoor
onjuist.
Wil men de hoogteligging van de kustvlakten als maat voor de relatieve
zeespiegelstijging gebruiken, dan moet men daarbij de binnenste strand
vlakten in het gebied bij Warmond en bij Voorschoten korte tijd na het einde
van de oude zeeklei stellen. Men moet namelijk rekening houden met de
Beinsdorpafzettingen, die ontstonden toen elders in het beschouwde oude
zeekleigebied de veengroei reeds was begonnen. TESCH noemt als gemiddelde
hoogteligging van de binnenste strandvlakte in de buurt van Den Haag, dus
ten zuiden van de Oude Rijn, 2,65 m - N.A.P., ZWART (1951) noemt 2,80 m
- N.A.P. De strandvlakte in het gebied pal ten noorden van de Oude Rijn is
als maat niet geschikt, omdat deze zeer smal is. Hiervoor werd reeds afgeleid,
dat de gemiddelde zeestand aan het einde van de vorming van de oude zee
klei ongeveer 4,25 m - N.A.P. was. Neemt men aan, zoals TESCH doet, dat de
strandvlakten op het niveau van gemiddeld hoogwater gevormd zijn, dan
vindt men voor deze strandvlakte een zeestand van ongeveer 3,65 m - N.A.P.
Ons inziens zullen de strandvlakten echter boven gemiddeld hoogwater ge
vormd zijn, naar schatting 30 à 50 cm, wat op een zeestand van ongeveer
4 m - N.A.P. wijst. Dit is een iets hogere zeestand, dan we tijdens de vorming
van de oude zeeklei vonden.
Hoewel de jongere strandvlakten na de oude zeeklei ontstaan zijn en de
bespreking ervan feitelijk in de volgende paragraaf thuishoort, willen we
deze terwille van de duidelijkheid thans reeds de revue laten passeren. De
strandvlakte voor het systeem van Hillegom is, zoals uit de gegevens van
WATERBOLK (1952) en VAN DER MEER (1952) bleek, waarschijnlijk op onge
veer 1800 v. Chr. te stellen. Deze strandvlakte ligt volgens TESCH (1922)
29

2,00 m - N.A.P., de overeenkomstige strandvlakte ten zuiden van de Oude
Rijn volgens ZWART ( 1951) op 2,20 m - N.A.P.

Gaan we ervan uit, dat deze strandvlakten ook ongeveer 30 à 50 cm boven
gemiddeld hoogwater hebben gelegen, dan kan men een zeestand van 3,40 m
- N.A.P. berekenen.
Ten westen van de rug van Noordwijkerhout ligt een strandvlakte, die
volgens TESCH (1922) op 1,35 m - N.A.P. ligt, terwijl de overeenkomstige
strandvlakte ten zuiden van de Oude Rijn op 1,60 m - N.A.P. ligt. Dit cor
respondeert dus met een zeestand van 2,65 à 2,90 m — N.A.P. Over de ouder
dom van deze strandvlakte zijn nog geen gegevens bekend. Indien we zijn
uiteindelijke vorming in de eerstvolgende transgressieperiode na 1800 v. Chr.
stellen, dan zou deze ongeveer tussen 1400 à 1200 v. Chr. vallen (zie § 3 van
dit hoofdstuk).
Na de vorming van de oude zeeklei begon het oppervlakteveen te groeien.
Veelal wordt hierin een aanwijzing gezien, dat de zeestand indertijd belang
rijk gedaald is. VAN BENDEGOM (1950) wees er echter op, dat ook zonder zee
spiegeldaling een wadgebied in een veengebied kan veranderen (zie ook
EDELMAN, 1947). Veenvorming zonder meer behoeft dan ook nog niet op
een zeespiegeldaling te wijzen. De verklaring van de veengroei op de oude
zeeklei zou men dan ook als volgt kunnen zien: In het begin van de oude
zeekleivorming steeg de zeespiegel snel; deze stijging werd vrijwel bijgehou
den door de sedimentatie (en de veengroei). Aan het einde van de vorming
van de oude zeeklei was deze stijging veel geringer. Het behoeft dan ook geen
verwondering te wekken, dat toen tengevolge van een overschot aan sediment
een kustgebied werd opgebouwd, dat de toegang tot het achterliggende ge
bied op enige gaten na afsloot. Hierdoor werden eb en vloed in het oude zee
kleigebied min of meer buitengesloten. De hoogste delen van het toch reeds
bijna verlande waddengebied kwamen nu meestentijds droog te liggen en
gingen, zoals ook bodemkundig blijkt, in kwelders over (EDELMAN, 1950). In
de lagere delen achter de strandwallen bevond zich nog een ondiep slik, dat
langzamerhand verder opslibde, waardoor de waterbeweging nog weer
sterker verminderde, de gaten verder verzandden en de eb- en vloedbeweging
nog verder afnam.
In het oostelijk gebied van de oude zeeklei (b.v. Mijdrecht), evenals
plaatselijk pal achter de oude duinen, was de oude zeekleizee altijd brak ge
weest, getuige de modderkleien, rietkleien en rietvenen. De vermindering
van de invloed van de zee in het gebied achter de strandwallen had tot ge
volg, dat het brakke gebied zich verder naar het westen uitbreidde, waarbij
grote gedeelten van de slikgebieden in rietgorzen overgingen. Door deze ver
landing en begroeiing verminderde de eb- en vloedbeweging zo sterk, dat
tenslotte de nog overgebleven gaten bij de vorming van nieuwe strandwallen
gesloten werden. Het voormalige waddengebied was nu in een veengebied
overgegaan. Bij een doorgaande zwakke stijging van het zeeniveau groeide
het veengebied verder mede omhoog. Veelal wordt het feit, dat het veen in
oligotroof veen overgaat, als een regressieverschijnsel verklaard ; juist behoeft
dit echter niet te zijn. Dat ook zonder grondwaterdalingen een eutrofe veen
groei met hoog grondwater in oligrotroof veen kan overgaan, kan men op
verschillende plaatsen in de natuurterreintjes in Holland en Utrecht waar
nemen. Slechts een centimeter of vijf boven het overigens eutrofe grond
water kan zich reeds een oligotrofe vegetatie vormen, waarbij dan eerst voor30

al de veenmossen (Sphagna) de boventoon voeren. AI gauw vindt ook Erica en
een enkele maal ook Calluna zijn groeiplaats in dit milieu. Wel is het nood
zakelijk, dat dit oligotrofe veen niet door eutroof water overspoeld wordt, aan
welke voorwaarde lang niet overal voldaan werd.Alleen verder van de rivieren
en riviertjes af werden waterstandsverhogingen veroorzaakt door accumulatie
van ter plaatse gevallen regenwater. Dit voedselarme water kan geen kwaad
doen aan de oligotrofe veenvegetatie. Zodra het regenwater van elders af
komstig is en zijn weg door de ondergrond gezocht heeft, is het al zo voedsel
rijk geworden, dat het bij overspoeling schade toebrengt aan de voedselarme
veenvegetatie. Zo vindt men op plaatsen waarlangs het water uit het veen
gebied werd afgevoerd of waar kwelwater uit de hogere gronden kwam geen
oligotroof maar mesotroof veen.
Een geringe waterstandsverhoging, ook van het eutrofe grondwater, kon
het oligotrofe veen waarschijnlijk wel verdragen, doordat veen in natuurlijke
toestand het vermogen kan hebben om te drijven ; dit werd o.a. beschreven
voor de randen van het Naardermeer (VAN ZINDEREN BAKKER, 1942). Ook
het oligotrofe veen, dat zich in het voormalige oude zeekleigebied vormde, zal
althans in beperkte mate dit vermogen hebben bezeten. Onder het mosveen
komt namelijk meestal riet- en zeggeveen voor en soms ook wel een dun
laagje baggerveen, veensoorten die in natuurlijke toestand zeer los zijn ge
weest en gemakkelijk van volume konden veranderen. Het veenmosveen,
evenals trouwens de mesotrofe veensoorten die vóór het veenmosveen ont
stonden, zullen bij langzame waterstandsveranderingen dan ook enigszins
zijn opgetild en zodoende aan overstromingen zijn onttrokken. Een enkele
maal werd ook oligotroof veen vrijwel direct op de oude zeeklei aangetroffen
(Walcheren). Waarschijnlijk was dit ontstaan op een hoog punt in het oude
zeekleilandschap. Na korte tiid bleek het weer in eutroof veen te ziin over
gegaan.
Het oligotrofe veen begint meestal als veenmosveen, maar gaat iets naar
boven op verschillende plaatsen in het sterk vergane oude mosveen over. Dit
kan men vooral in Zeeland constateren. Vrij algemeen wordt het voorkomen
van dit mosveen ook wel gezien als een teken dat de zeestand belangrijk is ge
daald. Zelfs het oude mosveen op de Drentse en Brabantse zandgronden zou
de invloed van deze zeespiegeldaling ondervonden hebben. Op Walcheren
echter constateerden BENNEMA en VAN DER MEER een klein kreekje, dat
reeds tijdens de afzetting van de oude zeeklei bestond en dat zich handhaafde
tijdens de vorming van het oude mosveenlandschap. Het kwam daarbij ten
gevolge van opslibbing steeds hoger te liggen; het groeide dus als het ware
met het oude mosveen mee omhoog (BENNEMA en VAN DER MEER, 1952). In
de omgeving van dit oude kreekje vond men rietveen, dat verder weg over
ging in het oude mosveen. Een dergelijke situatie is niet te rijmen met een
daling van de zeespiegel tijdens de groei van het oude mosveen.
Essentieel voor het ontstaan van het oligotrofe veenlandschap op de oude
zeeklei zijn dus de betrekkelijke afgeslotenheid van het gebied, waardoor de
zee geen invloed kon uitoefenen, en de grote afmetingen van het gebied,
waardoor het rivier- en kwelwater bij hoog water niet het gehele gebied
konden overstromen. Daar kwam nog bij, dat de rivierstanden gelimiteerd
waren door de regelende werking van de getijden in de monden van Rijn en
Maas.
Hierboven werd de overgang van de oude zeeklei naar het veen gezien als
een proces, dat ook bij een vrij stabiel zeeniveau kan plaatsvinden. Hierbij
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namen wij dus wel stilzwijgend aan, dat de seculaire stijging tijdelijk sterk
was afgenomen of opgehouden. Een daling van het zeeniveau lijkt ons dus
voor het ontstaan van dit oppervlakteveen niet noodzakelijk; de mogelijk
heid van een kleine daling (tot max. 50 cm) willen wij echter geenszins uit
sluiten. Neemt men een tijdelijke stilstand in de stijging van het zeeniveau of
een daling van het zeeniveau aan, dan kan deze, zoals uit de hoogteligging
van de kustvlakten reeds bleek, zeker niet lang geduurd hebben. Ook blijkt
dit uit de gehele opbouw van de eutrofe veenprofielen, die met de grond
waterstand verder omhoog groeiden.
3. DE TRANSGRESSIEPHASEN EN DE RELATIEVE ZEESPIEGEL
STIJGING IN DE TIJD NA DE SEDIMENTATIE VAN DE OUDE
ZEEKLEI TOT KORT VOOR CHRISTUS' GEBOORTE

Na de kleine stilstand- of regressiephase, die het einde van de afzetting van de
oude zeeklei in West-Nederland betekende, nam de veengroei op de oude
zeeklei een aanvang. Lang niet overal echter kon deze groei ongestoord
voortgaan. Reeds op de overgang van steentijd naar bronstijd drong de zee
opnieuw de lage delen van Nederland binnen. Deze nieuwe transgressiephase
werd het eerst in de Noordoostpolder beschreven onder de naam van Cardiumtransgressie. Deze transgressiephase uit de Noordoostpolder werd oor
spronkelijk onjuist gecorreleerd met het bovenste deel van de oude zeeklei in
Holland1. In verband hiermede moet wat dieper op deze Cardiumtransgressie
worden ingegaan.
MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) kwamen bij hun onderzoek in de
Noordoostpolder tot de conclusie, dat de oude zeeklei daar in twee phasen
werd afgezet; tijdens de eerste phase werd de Unio-klei afgezet in vrijwel zoet
water, terwijl tijdens de tweede phase de Cardium-klei sedimenteerde in zout
water. Tussen beide phasen ligt een periode, waarin de zee wat verder weg
lag en er zich o.a. veen op de Unio-klei vormde. De Cardiumtransgressie
werd door hen als volgt beschreven: „Snelle, hevige transgressie met als ge
volg: eerst ontstaan van detritus, daarna sedimentatie van Cardium-klei,
tevens vorming van „jong atlantisch" verslagen veen en verdrinkingsver
schijnselen bij de venen rond het bekken".
De verdrinkingsverschijnselen van het veen rondom het gebied, waar de
Cardium-klei werd afgezet, werden door hen gedemonstreerd in een profiel
van Urk, waar een oligotroof veenlaagje verdronk en vervangen werd door
rietveen. In dit rietveen komt bovendien nog een dun kleilaagje (Cardiumklei) voor. Dit profiel werd door MULLER en VAN RAADSHOVEN palynologisch
onderzocht. De bovenkant van de Cardium-klei meenden zij te kunnen corre
leren met de bovenkant van de Fenclay die in de Fenlands voorkomt; boven
dien dachten zij, dat dit niveau te vergelijken was met de bovenkant van de
oude zeeklei in West-Nederland. Door verschillende onderzoekers is deze
zienswijze overgenomen en wel door BENNEMA ( 1949), VAN DER MEER ( 1949),
1 Na het afsluiten van de publicatie bleek ons dat MIDDELHOEK en WIGGERS (1953) de
verwachting uitspreken, dat de opvatting van MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) on
juist zal blijken te zijn. Zij veronderstellen, dat de Cardium-klei niet zoals MULLER en VAN
RAADSHOVEN veronderstellen een deel is van de Atlantische oude zeeklei, maar in het be
gin van het Subboreaal geplaatst moet worden.
Middelhoek, A e n A. J. Wiggers, 1 9 5 3 : A r e s e a r c h i n t o t h e m i c r o f l o r a a n d m i c r o f a u n a o f
the Holocene sediments in the North-Eastern Polder. Biologisch Jaarboek, Dodonaea, 20,
235-291.
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VAN ZEIST (1950), ZWART (1951), TUINSTRA (1951), VAN DER MEER (1952)

en VEENENBOS (1952). GODWIN kwam echter bij de bestudering van de veenafzettingen rond de Noordzee in 1945 reeds tot een iets andere conclusie. Hij
meende aan te mogen nemen, dat de veenvorming in West-Nederland eerder
was begonnen dan in de Fenlands (GODWIN, 1945). Ook bij vergelijking van
de gegevens die de vindplaats Hekelingen opleverde met de gegevens uit de
Fenlands komt men tot deze conclusie. In de Fenlands eindigt de afzetting
van de Fenclay in of op de overgang naar de bronstijd, in Hekelingen ligt dit
niveau in het oppervlakteveen.
Beschouwt men de gegevens van de Noordoostpolder, dan komt men daar
voor de Cardium-klei echter tot een andere conclusie dan in Hekelingen voor
de oude zeeklei. In de Cardium-klei werd namelijk een gedeelte van een klok
beker gevonden, die van kort na 1800 v. Chr. moet dateren (VAN DER HEIDE,
1950). Hieruit blijkt, dat de bovenkant van de Cardium-klei overeen kan
stemmen met de bovenkant van de Fenclay, maar dat deze jonger moet zijn
dan de oude zeeklei in West-Nederland. Later deelde VAN DER HEIDE (1951)
mede, dat de Cardium-klei reeds in het aeneolithicum gevolgd werd door een
periode, waarin in het gebied van de Noordoostpolder beperkte bewoning
mogelijk was.
Gaan we nu aan de hand van de pollendiagrammen na, wanneer deze
Cardiumtransgressie valt, dan geeft ons het verloop van de Corylus(h.a.zc\.z.ax) lijn de meeste aanknopingspunten. Vanaf de grenshorizont gezien heeft deze
Corylus-kromme naar beneden toe in West- en ook in Noord-Nederland het
volgende verloop: Bij of iets boven de grenshorizont is hij laag, naar beneden
toe stijgt hij en daarna neemt hij weer af. Meestal wordt de gehele boog tot
het Subboreaal gerekend (FLORSCHÜTZ, 1953), waarbij steun kan worden ge
zocht bij het verloop van de .FßgM,f(beuk)- en Ulmus{iep)curven. Wij volgen
in dit geschrift deze opvatting. Het gebruik van het verloop van de hazelaarlijn heeft wel bezwaren. In vele gepubliceerde pollendiagrammen zijn de
stuifmeelkorrels van Myrica Gale L. (gagel) bij die van de Corylus geteld. Door
Prof. Mr Dr F. FLORSCHÜTZ werden bij de profielen, die hij voor ons onderzocht,
de stuifmeelkorrels van Corylus wel onderscheiden van die van Myrica. Hoe
wel deze scheiding nog niet altijd volledig lijkt, moet dit toch als een zeer
grote verbetering gezien worden.
Een ander bezwaar is, dat de Corylus-boog vaak niet tot uiting komt door
de overheersende invloed van de ter plaatse aanwezige bosvegetatie. Vooral
het stuifmeel van Alnus (els) treedt vaak zo overvloedig op, dat de verschil
lende kenmerken van de diagrammen verloren kunnen gaan. Tekent men in
dat geval een hulpdiagram, waarin men het stuifmeel van Alnus (els), Betula
(berk), Salix (wilg) en Pinus (den) niet in de totale boompollensom opneemt,
dan komt het verloop van de Corylus-krommc vaak beter naar voren.
In de derde plaats zijn er nog moeilijkheden bij monsters, waar veel mate
riaal ingespoeld is: hier kunnen de verhoudingen tussen de boompollen sterk
gewijzigd zijn. Hoewel dus de hazelaarlijn lang niet altijd volkomen betrouw
bare resultaten oplevert, kan hij toch vaak goed gebruikt worden. Bij het
diagram van Urk blijkt, dat hier de Cardiumtransgressie optrad, toen de
waarden voor Corylus al hoog waren.
In de Vechtstreek tussen Loenen en Muiden vindt men over grote opper
vlakten een oligotrofe (plaatselijk mesotrofe) veenlaag, die verdronk en ver
vangen werd door riet- of rietzeggeveen. De diepteligging onder maaiveld
van deze veenlaag is sterk afhankelijk van de diepte van de zandondergrond.
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Doorsnede in Gaasp en Gein.
De veenlagen golven met de topografie van de zandondergrond mee. Dit is vooral op
vallend bij de mosveenlaag. Het maaiveld vertoont hetzelfde verschijnsel, echter in veel
geringere mate.
A cross-section in Gaasp and Gein,
The peat layers are undulating in accordance with the topography of the sand subsoil. This is particularly
conspicuous with the sphagnum peat layer. The soil-surface shows the same feature, though to a lesi extent.

Als die ondergrond betrekkelijk hoog ligt, b.v. op 3 m onder maaiveld, treft
men dit laagje aan op ongeveer 1,5 m diepte. Ligt de zandondergrond dieper,
op b.v. 7 m onder maaiveld, dan ligt het laagje op ca 3 m diepte. Dit ver
schijnsel is vooral te wijten aan de klink van het veen door de druk van het er
later opgegroeide veen. Fig. 9 geeft een beeld uit de polder Gaasp en Gein bij
Abcoude, waar men het veenlaagje mee ziet golven met de zandondergrond.
In deze polder nu werd door vele boringen bepaald, hoe diep het laagje ligt
bij bepaalde diepte van de zandondergrond; hierbij moet dan wel aan de
voorwaarde voldaan zijn, dat het gehele profiel boven het zand uit veen be
staat. In fig. 10 is dit schematisch voorgesteld. Uit deze tekening kan men
ook enig idee krijgen van de hoogteligging van het veenlandschap in de tijd
van de vorming van het beschouwde oligotrofe laagje. Extrapoleert men naar
rechts, dan vindt men hiervoor een waarde van ongeveer 2 à 2,25 m - N.A.P.
Behalve de gegevens uit Gaasp en Gein zijn ook de gegevens uit het gebied bij
Vinkeveen ingetekend. Hier blijkt de oligotrofe veenlaag veel dunner te zijn.
Uit de diepteligging kan men concluderen, dat hij iater is begonnen te
groeien, maar ongeveer in dezelfde tijd is overstroomd als die in Gaasp en
Gein. Uit een door Prof. Mr Dr F. FLORSCHÜTZ palynologisch onderzocht
profiel blijkt, dat deze verdrinking plaatsvond, toen Corylus reeds hoge waar
den bereikte. Dit is waarschijnlijk in dezelfde tijd als die waarin het oligotrofe
veenlaagje bij Urk verdronk.
Vergelijkt men de diepteligging van de bovenkant van het oligotrofe veen34
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laagje bij Urk met dat van Gaasp en Gein, dan blijkt, dat deze diepteliggin
gen geheel met elkaar overeenkomen. Het laagje bij Urk ligt nl. op 4,10 m N.A.P. bij een diepte van de zandondergrond van 6,45 m - N.A.P. (MULLER
en VAN RAADSHOVEN, 1947). Dit is ons inziens eveneens een sterk argument
voor de mening, dat beide lagen in dezelfde tijd, nl. tijdens de Cardiumtransgressie, overstroomd werden.
Vervolgt men het laagje uit de Vechtstreek naar het westen, dan komt het
in Groot Mijdrecht boven de oude zeeklei uit. Het is dus een deel van het
oppervlakteveen. Nu zou het kunnen zijn, dat de latere Cardiumtransgressie
Groot Mijdrecht niet bereikte, zodat het oppervlakteveen hier eerder zou
zijn gaan groeien dan b.v. in het gebied pal ten oosten van de oude duinen.
Uit pollendiagrammen van profielen, die meer westelijk in Holland achter
de oude duinen zijn genomen, zoals b.v. in Haarlem bij Vijfhuizen, blijkt,
dat ook hier de hoge waarden van de hazelaar nog niet in de onderste laag
van het oppervlakteveen worden gevonden, maar iets hogerop.
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Fig. 11.
Doorsnede door een oeverwal van het Oer-IJ, naar GÜRAY ( 1 9 5 2 ) .
Cross-section of the bank of the primeval Y, after Güray [1952).
1. gully of the primeval T
2. levée
3. brackish-water clay

4. peat
5. old sea clay
6. old sea sand
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Door GÜRAY (1951) werd bij het onderzoek van de IJpolders gevonden,
dat het IJ in eerste aanleg al oud is. Hij vond, dat na de vorming van de oude
zeeklei hierop eerst een dun laagje veen werd gevormd en dat daarna vanuit
de Noordzee het Oer-IJ ontstond. Langs dit Oer-IJ werden zavel- en kleibanken op het veen afgezet, terwijl er achter brakwaterklei sedimenteerde;
verderop lagen de venen (fig. 11).
Rond het IJ vindt men over het algemeen een strook rietveen (BENNEMA,
1949). Dit rietveen is gevormd onder invloed van het brakke IJwater. Onder
het rietveen komt vlak boven de oude zeeklei vaak een wat meer terrestrische
veenvorming voor, waarin soms de els, bladmossen of kleinere Garex-soorten
een rol spelen. Dit veen is veelal verdronken bij de vorming van het Oer-IJ,
soms is de laag onder het rietveen niet meer intact, maar verslagen.
In het veengebied ten oosten van Haarlem werden enkele profielen door
Prof. Mr Dr F. FLORSCHÜTZ palynologisch onderzocht. Uit de gegevens valt te
concluderen, dat de verdrinking hier plaatsvond voordat de hazelaar in het
diagram zijn maximum bereikt had. Deze verdrinkingsverschijnselen vallen
ongeveer in dezelfde tijd als die in de Vechtstreek en in de Noordoostpolder.
In Waterland komt onder de jonge zeeklei overal het oppervlakteveen
voor. Dit veen ligt meestal direct bovenop de oude zeeklei. In sommige ge
bieden van Waterland blijken onder het oppervlakteveen echter zavel en klei
voor te komen, die iets jonger zijn dan de oude zeeklei. Deze jongere zavel- en
kleilagen kunnen aansluiten bij de oude zeeklei, maar soms zijn ze er van ge
scheiden door rietveen of door bagger. Dit is b.v. plaatselijk het geval in het
noordoosten van de droogmakerij de Broekermeer, waar de bovenste lagen
van het oppervlakteveen door erosie verdwenen zijn en waar thans plaatselijk
de bovengrond gevormd wordt door de jongere zavel- en kleilagen.
In fig. 12 ziet men een ander voorbeeld van deze jongere zavel- en klei
lagen. In het gebied ten zuiden van de Leek (in figuur rechts van de Leek)
vindt men een brede strook van deze afzettingen in de ondergrond. In het
noordelijk gedeelte van deze strook ziet men nog juist, hoe onder deze af
zetting weer rietveen voorkomt. Ten zuiden van deze strook vindt men nog
wat bagger naast de zavel en klei. Rond het gebied, waar dit sediment afge
zet werd, komen ook nog de sporen van deze transgressiephase in het veenlandschap voor. Op verschillende plekken was de veengroei van rietveen in
terrestrisch veen, hetzij broekveen, hetzij sphagnumveen, overgegaan. Dit
terrestrische veen verdronk tijdens deze transgressiephase.
De verschijnselen, die uit de Noordoostpolder als Cardiumtransgressie zijn
beschreven, vindt men bij deze transgressie in Waterland geheel terug. Eerst
ontstond detritus, daarna volgde er sedimentatie van klei en zavel, terwijl
ook verslagen veen en verdrinkingsverschijnselen rondom het sedimentatiegebied optraden. Sedimentatie en verdrinking vielen hier evenals bij de
Cardiumtransgressie kort na de vorming van de oude zeeklei en zijn geheel te
vergelijken met die in de Noordoostpolder en in de Vechtstreek.
ZWILLENBERG en HENDRIKS (1954) werkten verder door op de gegevens,
die door de auteur in Waterland verzameld werden. De conclusie, dat hier
de zee na de oude zeeklei in het subboreaal tijdens de Cardiumtransgressie
zijn invloed had uitgeoefend, werd door hen bevestigd, terwijl nog tal van
interessante details konden worden toegevoegd.
Ook in het noorden van ons land zijn nog belangrijke sporen uit deze tijd
te vinden. In het veen werden zij beschreven door VAN ZEIST (1950) en door
VROMAN (1952). In de profielen van het Princenhof, in Friesland, die door
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VAN ZEIST onderzocht werden, ziet men twee verdrinkingsstadia optreden.
Het laatste van de twee meende VAN ZEIST te mogen correleren met de

Cardiumtransgressie van de Noordoostpolder. Bij de bestudering van de
pollendiagrammen uit de profielen van het Princenhof komt men tot de con
clusie, dat deze tweede verdrinking van het veen optrad in de tijd, waarin de
hazelaar[Corylus)curve nog opliep. De verdrinking trad hier dus mogelijk iets
eerder op dan in de Noordoostpolder. Meer naar het noorden in Friesland is
een onderscheid tussen de oude zeeklei en de eventueel aanwezige Cardiumklei nog moeilijk aan te geven. De oude zeeklei gaat hier vrijwel zonder
duidelijke horizonten naar boven door. Het Friese kleigebied heeft een geheel
andere opbouw dan West-Nederland, doordat het in het Subboreaal minder
van de zee was afgesloten. Voor de opbouw van West-Nederland zijn de
oude duinen van wezenlijke betekenis geweest. Wel wordt door VEENENBOS
verondersteld, dat beide afzettingen in Friesland worden gescheiden door
een korte periode, waarin zich een humeus bandje vormde (zie fig. 2 bij
VEENENBOS, 1952). Voor het noorden van Groningen werd door WIGGERS
(1950) aangegeven, dat de jonge zeeklei door een veenlaag van de oude zee
klei is gescheiden. De jonge zeeklei-afzetting is zeer dik en kan in een oudere
en een jongere phase worden gescheiden. Uit deze gegevens is echter nog niet
vast te stellen of de oude zeeklei misschien gedeeltelijk nog tot de Cardiumklei moet worden gerekend of niet.
Samenvattend kunnen wij dus vaststellen, dat de Cardiumtransgressie in
Noord-Holland, Utrecht, de Noordoostpolder en Friesland zijn sporen heeft
nagelaten. Hij moet gedateerd worden op de overgang van steentijd naar
bronstijd. Pollenanalytisch gezien moet hij vlak voor en tijdens het latere
Coryto-maximum worden gesteld.
Vergelijken wij nu deze Cardiumtransgressie met de verschijnselen, zoals
deze elders rond de Noordzee zijn beschreven. Aan de hand van de literatuur
kan men het volgende lijstje van de maximale uitbreidingen van de Litorinazee samenstellen (alle data in jaren vóór Chr.) :
ca 5000 ca 4000
ca 1800 Schonen
(NILSSON, 1935)
ca 3000 ca 2000 Denemarken
(MIKKELSEN, 1949)
ca 1600 Fenlands
(GODWIN, 1940)
ca 4000
ca 1100 NW-Duitsland (SCHÜTTE, 1939)
Met uitzondering van SCHÜTTE, wiens gegevens thans als verouderd be
schouwd moeten worden, stellen alle auteurs het laatste maximum van de
Litorinazee op omstreeks 1800 v. Chr. De Cardiumtransgressie past goed in
dit beeld. Archaeologisch gezien valt in Engeland deze transgressie op de
overgang van steentijd naar bronstijd. Ook voor Schonen dateert NILSSON
het laatste maximum van de Litorinazee op de overgang van steentijd naar
bronstijd. De Cardiumtransgressie zal dan ook met deze laatste uitbreiding
van de Litorinazee vergeleken mogen worden.
Door vele auteurs wordt verondersteld, dat na de Cardiumtransgressie de
zeespiegel vrij sterk is gedaald. MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) ver
dedigden deze opvatting voor de Noordoostpolder, terwijl in het buitenland
door GODWIN (1941) en ook door NILSSON speciaal voor deze tijd, nl. voor de
oudere bronstijd of de overgangstijd van steentijd naar bronstijd, een daling
van het zeeniveau werd verdedigd. Hoewel in deze tijd de invloed van de zee
ook in Holland vrij sterk verminderde, zijn aanwijzingen voor een belangrijke
daling van de zeespiegel toch niet te vinden. Het gehele verschijnsel kan
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eveneens verklaard worden door slechts een kleine regressie aan te nemen of
alleen maar een tijdelijk stagneren van de algemene stijging. Het feit, dat ook
na de Cardiumtransgressie vele eutrofe veenprofielen doorgroeiden, waarbij
zeer slappe profielen ontstonden, duidt erop, dat de regressie zeker niet groot
kan zijn geweest.
Keren wij nu terug tot de beschouwing over de hoogteligging van de zee
spiegel, dan kunnen wij voor de hoogte tijdens de Cardiumtransgressie op
een paar punten wijzen:
a. In het voorgaande werd reeds de hoogteligging van het veenlandschap in

de Vechtstreek vlak voor de Cardiumtransgressie aangegeven als 2,25 m N.A.P.

b.

De oeverbanken van het Oer-IJ komen ongeveer bij Ruigoord tot ca 2,50 m
- N.A.P., meer naar het westen liggen ze nog hoger (GÜRAY, 1951). Het

zijn oeverbanken langs een diepe geul. Daar echter de hoogteligging van
dergelijke banken ten opzichte van het gemiddelde zeeniveau nog slecht
bekend is, willen we deze maat niet als kenmerk voor de zeestand ge
bruiken. In grote trekken gezien kan echter wel gezegd worden, dat dit ge
geven goed aansluit bij het volgende.
c. In Hekelingen bevond zich aeneolithische bewoning (MODDERMAN, 1951,
1953) op een oeverwalletje van een eb- en vloedsysteem (BENNEMA, 1953).
De hoogteligging van dit oeverwalletje is 2,20 - m N.A.P. De ligging ten
opzichte van de oude zeeklei en de archaeologische gegevens wijzen erop,
dat deze bewoning tijdens of na de Cardiumtransgressie gesteld zal moe
ten worden (zie ook § 2). Bij dit oeverwalletje is de invloed van klink
gering te achten, waarschijnlijk maximaal 30 cm.
d. Uit de hoogteligging van de strandvlakte achter de strandwal van Noordwijkerhout werd in de vorige paragraaf reeds een zeestand van 3,40 m N.A.P. tijdens de Cardiumtransgressie afgeleid.
Van de oeverwallen in Hekelingen kan men wel aannemen, dat zij tot iets
boven gemiddeld hoog water zijn opgeslibd. Rekent men bovendien nog iets
voor de klink, dan vindt men eveneens een zeestand, ongeveer tussen 3,00 m
en 3,50 m - N.A.P. in de tijd van de Cardiumtransgressie. We willen als zee
spiegelstand tijdens de Cardiumtransgressie 3,25 m-N.A.P. aannemen. Voor
het veenlandschap in Gaasp en Gein betekent dit, dat het iets boven gemid
deld hoog water lag, wat redelijk lijkt. Men kan deze zeestand bovendien nog
vergelijken met de hoogteligging van een tweetal ruggetjes, die in de Alblasserwaard te vinden zijn (de Overlekse stroom en de Overwaardse stroom
van VINK, 1926) en waarvan wij uit de onderzoekingen van Ir J. VAN DER
LINDE weten, dat zij in het aeneolithicum plaatselijk bewoond waren. Kort
na de bewoning of misschien ook reeds daarvoor zijn zij practisch buiten
werking geraakt. In het westen van de Alblasserwaard is de hoogteligging
2,50 à 2,75 m - N.A.P. Deze hoogteligging sluit tamelijk goed aan bij de
door ons gevonden gemiddelde zeestand. Nauwkeurige correlatie is echter
nog niet mogelijk, daar de juiste datering van deze ruggetjes ten opzichte van
de Cardiumtransgressie nog niet is te geven, terwijl bovendien nog niet be
kend is, hoe hoog de afzetting van deze stroompjes ten opzichte van het toen-,
malige zeepeil moet hebben gelegen en hoeveel voor de klink berekend moet
worden.
De historie van onze kustlanden in de tijd tussen de Cardiumtransgressie
4
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en de ijzertijd is nog slecht bekend. Enige aanknopingspunten zijn er echter.
Zo o.a. de door VAN GIFFEN onderzochte grafheuvels in West-Friesland op
marien slibhoudend zand, waarvan de oudste werd gedateerd in 1400—1000
v. Chr. en de jongste in 1000-750 v. Chr. Dit landschap werd dus rond 1000
v. Chr. bewoond. De bovengrond van de bewoonde klei heeft slechts weinig
CaC03 verloren; dit verlies is mogelijk gedeeltelijk nog opgetreden toen het
profiel al overdekt was (VAN DER SPEK, 1944). Het humeuze gedeelte van het
profiel, zoals dit onder de grafheuvel bewaard werd, is zeer dun (10-15 cm).
Dit wijst erop, dat dit oppervlak niet zo heel lang begroeid is geweest. Het is
dan ook waarschijnlijk, dat de klei kort voor de bewoning gesedimenteerd
werd, dus enige tijd vóór 1000 v. Chr. In deze tijd was blijkbaar de in
vloed van de zee in West-Nederland weer iets groter, daarna - in de midden
bronstijd - trad een regressiephase op, die tot gevolg had, dat deze klei weer
bewoonbaar werd. De zool van de heuvels vindt men tot maximaal 1,50 m —
N.A.P. Door VAN GIFFEN wordt verondersteld, dat deze lage ligging gedeelte
lijk een gevolg is van klink. Het materiaal, waarop de heuvel ligt (slibhoudend
zeezand), geeft echter geen enkele steun aan deze veronderstelling. Voors
hands lijkt het dan ook juister aan te nemen, dat de invloed van klink op de
hoogteligging van de grafheuvelzooi gering is geweest. Wel is er waarschijnlijk
een grote klink geweest van het humeuze kleidek, dat naast de heuvels boven
de bronstijdafzettingen voorkomt. Een niveau, dat iets hoger dan 1,50 m N.A.P. heeft gelegen (ca 1,25 m - N.A.P.), mogen wij dan ongeveer als
sedimentatieniveau van de transgressiephase van vóór de midden-bronstijd
nemen. Helaas is nog niet bekend, tot welke facies deze afzetting behoort. Wij
mogen echter wel verwachten, dat men hier op de hoogste delen van het
mariene landschap woonde; de afzettingen zullen dus reeds tijdens de trans
gressiephase boven gemiddeld hoogwater hebben gelegen. Een zeestand van
ongeveer 2,50 m - N.A.P. tijdens de transgressiephase lijkt aannemelijk,
In de vorige paragraaf werd reeds op de strandvlakte voor de rug van
Noordwijkerhout gewezen en op de overeenkomstige strandvlakte ten zuiden
van de Oude Rijn, die ongeveer uit dezelfde tijd zouden dateren en op een
zeestand van 2,65 à 2,90 m - N.A.P. duiden.
In het veenlandschap van Holland en Utrecht vindt men erosieverschijn
selen, die waarschijnlijk ook in de overgang Subboreaal-Subatlanticum
moeten worden gesteld, nl. het ontstaan van de eerste meren (vroegste
Horstermeer, Naardermeer en het meertje van Haarlem). Hierbij wordt dan
aan de klassieke grens Subbareaal-Subatlanticum gedacht, die ongeveer op
600 v. Chr. is te stellen.
Voor Walcheren werd door BENNEMA en VAN DER MEER (1950) de eerste
overstroming van het veenlandschap kort voor Christus' geboorte gesteld.
Vóór die tijd woonde men in Noord-Walcheren gedurende korte tijd al op
het veen. Latere gegevens wijzen er echter op, dat mogelijk het veen reeds
vóór de bewoning tijdelijk overstroomd was geweest.
HAARNAGEL (1950), die het kustgebied van de Noordzee in Duitsland uit
voerig beschreef, komt tot de conclusie, dat tussen 700 en 300 v. Chr. de zee
het Duitse kustgebied overspoelde.
In de oude kleistreek van Friesland (vooral in Westergo) blijkt de eerste
bewoning reeds enige tijd voor Christus gesteld te moeten worden (BOELES,
1951). Ook in Groningen vond de eerste bewoning op de alluviale afzettin
gen reeds enkele honderden jaren voor Christus' geboorte plaats (VAN GIFFEN,
1931). Over de juiste datering van de eerste bewoning is men het nog niet
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geheel eens; de schattingen lopen uiteen van ongeveer 400 tot 200 v. Chr.
Het mariene landschap waarop men woonde, moet dus vóór 200 à 400 v. Chr.
gevormd zijn.
Hoewel de gegevens uit ons land nog schaars en weinig gedetailleerd zijn,
moet men er toch rekening mee houden, dat tussen 700 en 300 v. Chr. de zee
waarschijnlijk zijn invloed over het land uitbreidde. Hiermede komen wij
aan de tijd kort voor Christus' geboorte. Van verschillende zijden is reeds
betoogd, dat in deze tijd de invloed van de zee gering was. Overal op het
mariene land vestigde men zich in deze tijd, niet alleen in Nederland maar
ook in Duitsland. Naast deze kustbewoning trad ook een bewoning van onze
riviergebieden op (EDELMAN, 1951; MODDERMAN, 1951; PONS en MODDER
MAN, 1951).
4. DE RELATIEVE ZEESPIEGELSTIJGING
OMSTREEKS EN KORT NA HET BEGIN VAN ONZE JAARTELLING

Reeds sinds tientallen jaren zijn door Prof. A. E. VAN GIFFEN gegevens ver
zameld, die betrekking hebben op de stand van de zeespiegel omstreeks het
begin van onze jaartelling. Hij kon reeds 40 jaar geleden tot de goed gefun
deerde uitspraak komen, dat de seculaire bodemdaling van Noord-Neder
land en Zeeland, gerekend over de laatste 20 eeuwen, 0,10 m per eeuw tot
limiet heeft (VAN GIFFEN, 1910), dus dat de zee omstreeks Christus' geboorte
hoogstens 2 m lager stond dan thans. Enige tijd later vond hij voor de kust
streek tussen Den Haag en Katwijk (VAN GIFFEN, 1921) een bodemdaling
van maximaal 6 of 7 cm per eeuw voor deze periode, dus een maximaal ver
schil in zeestand van 1,20 à 1,40 m met tegenwoordig.
Zijn conclusie voor het Nederlandse en Noordduitse kustgebied was de
volgende: De som van alle relatieve niveauveranderingen in de Nederlandse
en Noordduitse kustlanden kan - enkele afwijkingen van locale aard uitge
zonderd — gedurende de Christelijke tijd in het algemeen niet meer, wel min
der dan 1,80 m hebben bedragen. Bovendien wees hij er op, dat in deze
positieve niveauverandering in de eerste eeuwen na Christus' geboorte blijk
baar een rustpauze voorkomt.
Bij latere onderzoekingen vond VAN GIFFEN zijn mening bevestigd. Ter be
studering van de positieve niveauverandering gebruikte hij de volgende
methodes :
a. Het vergelijken van opslibbingsniveau's uit de vroegere, b.v. Romeinse
tijd, met de opslibbingsniveau's van tegenwoordig. Bij deze beschouwing
ging hij vaak van de hoogte van de tegenwoordige kwelders uit en onder
scheidde daarbij een minimaal en maximaal mogelijke kwelderhoogte
(VAN GIFFEN, 1921). Voor de maximale kwelderhoogte nam hij doorgaans
60 cm boven gemiddeld hoogwater aan. Waarschijnlijk mogen we wel
veronderstellen, dat de bewoning op de mariene gronden in de aanvang
op de hoogste delen van de kwelders plaatsvond. We zullen dus in de
meeste gevallen eerder met getallen te rekenen hebben, die dichter bij de
maximale dan bij de minimale hoogte liggen. Wel is deze 60 cm boven ge
middeld hoogwater dan inderdaad een limiet, die in een open kwelder
landschap (zonder dijken) naar onze mening niet bereikt wordt. Ook
moet men rekening houden met de hogere afzettingen zoals de kwelderwallen.
Door Drs A. J. WIGGERS van de Noordoostpolderwerken werd op ons
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verzoek het verband tussen kwelderhoogte en gemiddelde vloedhoogte
aan onze kust nagegaan. Hieruit blijkt, dat de tegenwoordige kwelders
meestal niet veel hoger dan ca 30 cm boven gemiddeld hoogwater opslibben. Oudere kwelders liggen soms wel iets hoger. Oever- en kwelderwallen kunnen veel hoger opslibben. Met het oog op deze cijfers lijkt het
het meest aannemelijk, dat een rijpe kwelder op ongeveer 40 cm boven
gemiddeld hoogwater zal liggen. Voor het uitrekenen van het vroegere
gemiddelde zeeniveau moet men bovendien weten, hoe hoog het gemid
deld hoogwater was. Dit geeft moeilijkheden (VAN GIFFEN, 1910; KOOPER,
1939), daar de vloeden aan onze tegenwoordige kusten niet geheel ver
gelijkbaar zullen zijn met die van vroeger. Door de bedijkingen lopen ze
plaatselijk nu waarschijnlijk hoger op.
b. Het vergelijken van de gemiddelde binnenwaterstand, zoals die nu zou
zijn bij het ontbreken van een kunstmatige afwatering (VAN GIFFEN, 1921)
en de waterstand, zoals die voor het verleden uit het profiel afgeleid kan
worden. Hierbij ging hij van de praemisse uit, dat kleien die blauw zijn
nooit dieper ontwaterd zijn, een praemisse, die in deze vorm althans niet
geheel verantwoord lijkt.
c. Het vergelijken van de terphoogten in de verschillende tijden met de
terpen uit de Halligen in Duitsland, die op onbedijkt land staan en 3 à 4 m
hoog zijn (VAN GIFFEN, 1926).
d. Het vergelijken van de hoogte van opslibbing in de loop der tijden op één
plek. Zo vergeleek hij in Ezinge de hoogte van de zool van de kernterp van
300 à 400 v. Chr. met de hoogte van de zool van de laatste uitbreiding van
de terp. De zool van de laatste uitbreiding ligt hoger, daar het land onder
tussen opslibde. Vooral aan de hand van de resultaten, die hij met deze
methode bereikte, kwam VAN GIFFEN ( 1930,1931) tot zeer kleine bedragen
voor de positieve niveauverandering voor het beschouwde tijdvak.
Hoewel de resultaten, die met deze methode gevonden worden, inderdaad
een aanwijzing geven, moet men aan die resultaten ons inziens toch niet
altijd een absolute waarde hechten. De opslibbingshoogten kunnen name
lijk bij eenzelfde gemiddelde vloedhoogte op een kwelder nogal wat
variëren, zoals bij punt a al bleek (minimale en maximale kwelderhoogte).
Nu is het geheel de vraag of de zool van de kernterp even hoog ten op
zichte van de toentertijd gemiddelde vloedhoogte is opgeslibd als de zool
van de latere uitbreidingen. De aard van het materiaal onder de kernterp
(zavelig materiaal) en die van het latere sediment (zware klei) is ver
schillend. Ons inziens is dit gedeeltelijk te wijten aan de kustaanwas in de
tussentijd, waardoor de zee later iets verder weg lag. Onder deze omstan
digheden is het zeer goed mogelijk, dat de opslibbingshoogten ten op
zichte van het gemiddelde hoogwater voor de kust langzamerhand af
namen. Hierop zullen wij later terugkomen (zie blz. 45).
Alvorens verder op de hoogte van het zeeniveau omstreeks Christus' ge
boorte in te gaan, moeten we eerst wijzen op de algemene verschijnselen, die
omstreeks deze tijd aan onze kust optraden, waarbij eerst West-Nederland en
daarna Noord-Nederland zal worden besproken.
Bij het bodemkundig onderzoek van het Westland vond VAN LIERE (1948)
in de buurt van Vlaardingen, onder een dun kleidek, scherven uit de vroege
ijzertijd; gedeeltelijk lagen deze scherven op veen, gedeeltelijk op reeds
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eerder afgezette klei. Later werd door de auteur bij de stadsuitbreiding van
den Haag nabij Loosduinen nog meer van hetzelfde materiaal gevonden, nu
boven op het veen. Uit de aard van het veen direct onder de scherven bleek,
dat ten tijde van de bewoning de zee al enige invloed in het omringende ge
bied uitoefende. Door VAN LIERE werd aan de hand van de scherven de eer
ste overstroming van het Westlandse veenlandschap, die van het systeem
VLAM (1945), op omstreeks 300 v. Chr. gesteld. Uit een studie van MODDER
MAN (1949) blijkt, dat in verband met de moeilijke dateerbaarheid van het
schervenmateriaal beter gelezen kan worden : in de eerste 3 eeuwen v. Chr.;
later (1952) schrijft hij: de eerste 5 eeuwen v. Chr. MODDERMAN denkt
dan voor de datering van de scherven het meest aan de eerste eeuw voor
Christus.
In Belgisch Vlaanderen bleek ook kort vóór of omstreeks Christus' ge
boorte de zee iets meer invloed te hebben uitgeoefend (MOORMANN, 1951).
In Noord-Walcheren bleek deze transgressiephase eveneens sporen te
hebben nagelaten (BENNEMA en VAN DER MEER, 1950, 1952; VAN DER FEEN,
1952). Hij werd hier voorlopig kort voor of omstreeks het begin van onze
jaartelling gedateerd.
Bij deze transgressiephase drong de invloed van de zee in de vorm van eb
en vloedkreken tot diep in het achterland door, onder andere tot ver in het
gebied van de Alblasserwaard.
Door TUINSTRA (1951) werd verondersteld, dat ook in noordwestelijk
Noord-Brabant sporen van deze transgressiephase te vinden zijn. De date
ringen die hij gaf, zijn echter enigszins dubieus. Ze zijn namelijk gebaseerd
op kleilagen, die in hoogveen zijn ingeschakeld. Bij dergelijke kleilagen heeft
men de kans, dat ze stratigrafisch gezien niet op de juiste plaats liggen. Oligotroof veen drijft bij overstromingen gemakkelijk; een deel van de veenlaag
wordt dan opgetild en gaat drijven. Tussen het deel van de veenlaag, dat
blijft zitten, en het deel, dat drijft, kan nu klei worden afgezet. Dergelijke
„tussengeschoven" kleilagen kan men in West-Nederland op verschillende
plekken aantreffen. FLORSCHÜTZ (1933) veronderstelde een dergelijke ont
staanswijze van een kleilaag in het veen in de Wieringermeer. In WestDuitsland aan de Jadebusen kan of kon men het ontstaan van dergelijke klei
lagen in de huidige tijd nog bestuderen (KÜNNEMANN, 1941). De door TUIN
STRA in het veen aangetroffen kleilagen kunnen, althans gedeeltelijk, zeer
goed „tussengeschoven" zijn. Het feit, dat ze slechts plaatselijk aanwezig
zijn, is hiervoor een aanwijzing. Neemt men echter met TUINSTRA aan, dat de
lagen stratigrafisch gezien wel op de juiste plaats liggen, dan moet men voor
de onderste ingeschakelde kleilaag tot een oudere datering komen. Pollenanalytisch gezien ligt deze eerste kleilaag namelijk nog voor de Corylus-top
(zie profiel R25 bij Tuinstra, 1951). Men zou dus zelfs aan de Cardiumtransgressie kunnen denken! Ook de daarop volgende kleilaag zou ons in
ziens ouder moeten zijn dan de prae-Romeinse phase uit het Westland. Al
vorens echter een goede uitspraak over de ouderdom van deze kleilagen kan
worden gedaan, moet eerst de stratigrafische betekenis ervan worden onder
zocht.
Uit Noord-Holland is iets over de transgressiephase van kort voor of om
streeks Christus' geboorte bekend uit het gebied van Castricum (DE ROO,
1953) en het Geestmerambacht (DU BURCK, 1949). In een doorbraakgebied
van de oude duinen woonde men in de eerste en tweede eeuw na Christus op
materiaal, dat kort tevoren was afgezet. DE ROO (1953) acht het waarschijn
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lijk, dat dit mariene materiaal is afgezet in dezelfde transgressiephase, die
ook in het Westland zijn sporen heeft nagelaten.
Na deze transgressiephase bewoonde men overal de mariene afzettingen
zonder dat er voorzieningen tegen de overstromingen waren getroffen. Deze
bewoningsperiode valt vooral in de tweede en begin derde eeuw na Christus.
Van Walcheren (VAN DER FEEN, 1952), Schouwen (naar Ir S. F. KUIPERS),
Goeree en Voorne-Putten (naar Ir J. VAN DER LINDE), IJsselmonde, het
Westland (VAN LIERE, 1948), de Oude Rijnmond (VAN GIFFEN, 1921, 1949;
VAN DER MEER, 1952), Castricum (DE ROO, 1953), Geestmerambacht (DU
BURCK, 1949) zijn bewoningsresten uit deze tijd bekend. In de derde eeuw na
Christus werden de woonplekken in verband met nieuwe overstromingen
weer opgegeven.
De transgressiephase, die kort voor of omstreeks Christus' geboorte in het
zuiden van Nederland grote invloed heeft uitgeoefend, heeft evenals de
daaropvolgende stilstandsphase veel minder invloed uitgeoefend in het
noorden van Nederland en het aangrenzende Duitse kustgebied. HAARNAGEL
(1950) kwam op grond van zijn terpenstudies in het Duitse gebied tot de uit
spraak, dat van 300 vóór tot Christus' geboorte er een „Festlandperiode"
was en dat omstreeks Christus' geboorte tot 600 na Christus een „Ueberflutungsperiode" begon. Daarentegen heeft VAN GIFFEN (1921) de eerste
eeuwen na Christus steeds als een gunstige periode voor het kustgebied be
schouwd. BAKKER (1953) sloot zich bij deze mening aan, na aanvankelijk
(1948) een begin van een transgressiephase in de eerste eeuw na Christus te
hebben verondersteld. Uit de vele gegevens betreffende de terpen in de
noordelijke kustgebieden blijkt, dat reeds enige eeuwen voor Christus de
eerste terpen ontstonden. Over de juiste tijd bestaat nog onzekerheid, maar
de schattingen lopen uiteen van 500 tot 200 jaar v. Chr. In Ezinge (VAN
GIFFEN, 1949) bleek, dat de eerste bewoners zonder ophoging op het maai
veld leefden. Ook in het Duitse gebied te Einswarden leefde men op het
maaiveld in de laatste twee eeuwen voor Christus' geboorte (HAARNAGEL,
1950). Deze oude woonplaatsen waren in de tweede en derde eeuw na Chris
tus al sterk opgehoogd. Aan de andere kant ziet men in de eerste en tweede
eeuw n. Chr. toch weer veel nieuwe bewoningen optreden, in het begin
zonder of met zeer geringe verhoging. Een goede synthese van de vele, vaak
tegenstrijdige gegevens uit het onderzoek zal slechts door het zorgvuldig na
gaan van het in de loop der jaren verzamelde materiaal zijn te geven.
Bodemkundig is het Friese kleigebied vooral bestudeerd door BAKKER
(1948) en VEENENBOS (1949, 1952). Ook op archaeologisch gebied zijn tal
rijke gegevens, die voor een beter begrip van de genese van het gebied dien
stig zijn, bekend geworden. Het oude kleigebied van Westergo geeft voor het
nagaan van het zeeniveau goede aanknopingspunten. Dit oude kleigebied
bestaat thans uit een knipkleilandschap, waarvan een profiel er volgens
VEENENBOS als volgt uitziet: 20 cm bovengrond, het zogenaamde brün, dat
gedeeltelijk is opgebracht; daaronder ongeveer 50 cm zware klei (knipklei),
door een vegetatiebandje (op 30 à 50 cm - N.A.P.) gescheiden van een stugge
kleilaag (dikte ca 20 cm). Onder de stugge kleilaag volgt op 50 à 70 cm N.A.P. een gelaagde kwelderafzetting, die naar onderen toe in wadzand
overgaat. Tussen de stugge kleilaag en de kwelderafzetting bevindt zich vaak
nog weer een vegetatiebandje (VEENENBOS, 1952). Uit een opgraving te
Klein Gietens, die door MODDERMAN (1952) op verzoek van Veenenbos
werd uitgevoerd, bleek, dat de afzetting van de knipklei daar na ca
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200 n. Chr. was begonnen en in elk geval voor ca 1100 n. Chr. was voltooid.
Dit knipkleilandschap ligt ten zuiden van een kwelderwallenlandschap.
De binnenste kwelderwal is in het oostelijk deel als een gesloten wal ont
wikkeld, terwijl het westelijk deel uit hogere eilandjes bestaat met gaten er
tussen (zie ook: De Voorlopige Bodemkaart van Nederland, EDELMAN,
1950). De kwelderwal en de eilandjes hebben het achterliggende gebied on
volkomen afgesloten. Vlak achter de gaten zal de verdere opbouw van de ge
laagde kwelder nog wel door zijn gegaan, verder van de gaten weg waar
schijnlijk niet; daar zullen toentertijd geen of alleen zware sedimenten zijn
afgezet. De oudste kwelderwallen zijn te dateren door de terpen, die er op
liggen. Deze bevatten geometrisch aardewerk (BOELES, 1951), dat van 250
v. Chr. tot 50 n. Chr. in gebruik was. Enige eeuwen voor tot omstreeks
Christus' geboorte waren ze blijkbaar reeds tot hun volle hoogte opgebouwd.
De bovenkant van de gelaagde kwelderafzetting zal dan ook ongeveer uit
500 à 200 n. Chr. dateren. Dit is dan het oudste bewoonbare gebied van
Friesland, zoals ook blijkt uit het voorkomen van zeer oude terpen als Hichtum en Kubaard (BOELES, 1951).
Zoals hierboven werd medegedeeld, is bekend, dat de knipklei na de
Romeinse tijd werd afgezet. Het stugge kleilaagje is dus waarschijnlijk de af
zetting, die tussen de terpenbewoning en de Romeinse bewoning is ontstaan.
Het kan reeds zijn afgezet tijdens de ontwikkeling van de kwelderwallen of
vlak daarna. We kunnen het mogelijk gelijkstellen met de prae-Romeinse
transgressie in West-Nederland.
Er zal nu worden nagegaan, welke de zeestand in de vroege ijzertijd en de
Romeinse tijd is geweest.
Nabij Loosduinen (Eskamppolder) werd op verzoek van de auteur tijdens
een oudheidkundig onderzoek door Dr P. J. R. MODDERMAN opgemeten, hoe
de daar aanwezige veenlagen uitwigden tegen kleine zandkopjes. Hieruit
bleek, dat de bovenkant van dit veen oorspronkelijk op 0,75 m - N.A.P. lag.
Het oppervlak van dit veen was in de vroege ijzertijd bewoond. Ook is iets
bekend over de hoogteligging van kleinere eb- en vloedkreekjes, die nabij
Leiden het veenlandschap inliepen. Op de oeverwalletjes van deze kreekjes
vond de heer EGGINK uit Voorschoten bewoningsresten, die uit de vroege
ijzertijd dateerden. Het onderzoek van deze woonplekken is nog niet aan
gepakt, maar bij een verkenning ervan bleek, dat de hoogste punten op on
geveer 0,50 m - N.A.P. liggen. Hierbij moet nog wel met enige inklinking
rekening worden gehouden. Deze inklinking zal echter voor de hoogste pun
ten niet groot zijn, daar de profielen niet erg zwaar zijn. We moeten rekenen
op een oorspronkelijke hoogteligging van ongeveer 0,30 m - N.A.P. De da
tering van deze niveau's is slechts bij benadering te geven. Op het veenland
schap zijn de reeds genoemde scherven uit de vroege ijzertijd gevonden,
materiaal dat door MODDERMAN (1949, 1951) in de eerste drie of vijf eeuwen
v. Chr. wordt gedateerd. Ook op de ruggetjes te Leiden kwam dergelijk
materiaal voor. Deze niveau's moeten dus als maatstaf worden gezien voor
de zeestand kort voor Christus' geboorte.
Het veenlandschap te Loosduinen bestond uit eutroof veen, dat zich op
oligotroof veen had ontwikkeld. Het eutrofe veenlaagje zal zich naar onze
mening niet veel boven gemiddelde vloedhoogte gevormd hebben. Dit was
ook ongeveer de hoogte ten opzichte van het zeeniveau van het veenland
schap in Gaasp en Gein tijdens de Cardiumtransgressie. Uit een reconstruc
tie van het veenlandschap in de middeleeuwen blijkt, dat het veen toentertijd
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niet noemenswaard boven gemiddeld hoogwater kan hebben gelegen. Voor
Loosduinen betekent dit, dat de gemiddelde zeestand ongeveer 1,75 m N.A.P. is geweest.
Van de eb- en vloedkreekjes nabij Leiden is moeilijk te zeggen, hoe hoog ze
zijn opgeslibd. Daar zij al min of meer in het veenlandschap lagen, kan de
opslibbing vrij gering zijn geweest. Waarschijnlijk lag de opslibbingshoogte
boven gemiddeld hoogwater, tussen 20 cm en 50 cm, wat wijst op een zee
stand van 1,40 à 1,70 m - N.A.P. In verband met het gegeven van Loos
duinen lijkt een zeestand van ongeveer 1,65 m - N.A.P. voor deze tijd het
meest aannemelijk.
Alvorens echter de verschillende gegevens te behandelen, moet nogmaals
de hoogteligging van de kwelderafzettingen ten opzichte van de gemiddelde
vloedhoogte worden besproken. Reeds eerder werd naar voren gebracht, dat
voor een normale hoge kwelder een hoogte van ongeveer 40 cm boven ge
middeld hoogwater moet worden aangenomen. In het geval van Voorscho
ten werd dit bedrag door ons iets gereduceerd (tot 25 cm), omdat ver van de
zee de vloed afgevlakt is en de opslibbingshoogte daardoor ook lager zal zijn.
Hetzelfde geldt ons inziens voor gebieden, die vrij goed beschermd zijn tegen
de zee en waarin de zee door slechts enkele toegangswegen kan doordringen.
Dit principe werd trouwens ook al bij de beschouwing van de oude zeeklei
toegepast. Er kunnen echter ook kwelderafzettingen voorkomen, die veel
hoger werden afgezet dan 40 cm boven gemiddeld hoogwater. Een voorbeeld
hiervan is de kwelderwal.
In Denemarken is de vorming van kwelderwallen aan de Noordzeekust be
studeerd, welke studie echter nog niet is gepubliceerd. Ir L. A. H. DE SMET en
Dr J. S. VEENENBOS, die een excursie in het betrokken gebied maakten, deel
den ons mede, dat deze kwelderwallen tot maximaal 1,20 m boven gemiddeld
hoogwater, dus ongeveer 80 cm hoger dan de kwelder kunnen worden opge
bouwd. Dergelijke hoge kwelderwallen komen in Friesland en Groningen
ook voor. Er achter liggen vaak overgangsgronden, die niet zo hoog zijn afge
zet als de kwelderwal, maar toch hoger dan de normale kwelder. Op de
voorlopige bodemkaart van Nederland staan de kwelderwallen met de over
gangscomplexen ongeveer aangegeven.
Bij de hiernavolgende beschouwing over de hoogteligging zullen deze
gegevens worden gebruikt. Verder wordt bij alle berekeningen van de tegen
woordige eb- en vloedverschillen langs onze kust uitgegaan. Dit is een enigs
zins onzekere factor, daar de mogelijkheid bestaat, dat tengevolge van de be
dijking en andere veranderingen aan de kust deze bedragen veranderd kun
nen zijn. In verband met de bedijking kan men verwachten, dat vooral de
hogere vloeden nu veel hoger oplopen. Dit is van veel belang voor de be
schouwingen omtrent de bewoonbaarheid van de vroegere, onbedijkte, ma
riene landschappen. O.a. KOOPER (1939) heeft hieraan een uitvoerige be
schouwing gewijd. Hij wijst er op, dat in het natuurlijke landschap het over
stromingswater een veel grotere uitwijkmogelijkheid heeft. Het gevolg hier
van is, dat de hoge vloeden in het algemeen niet zo hoog zullen oplopen als
in het bedijkte landschap. Ook op het gemiddelde hoogwater zal dit van in
vloed zijn geweest. Deze factor zal door ons verder niet worden verrekend.
Bij het vaststellen van de ligging van de normale kwelderhoogten ten op
zichte van het zeeniveau is met het oog hierop wel overwogen, dat deze in elk
geval niet te hoog mochten uitvallen, daar dan een eventuele fout bij de be
rekening van het gemiddeld hoogwater en een fout door de aanname van een
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te hoge ligging van de kwelder ten opzichte van gemiddeld hoogwater elkaar
zouden versterken.
Het niveau uit de vroege ijzertijd is door de studies van VAN GIFFEN (1931,
1949) goed bekend uit Ezinge, waar men in deze tijd op ca 0,20 m - N.A.P.
leefde. De ondergrond is zavelig en daar het hier een hoog liggende afzetting
betreft, zal er niet veel voor de klink berekend behoeven te worden. De oor
spronkelijke hoogteligging zal ongeveer N.A.P. zijn geweest. Dit zou bij een
gemiddelde vloedhoogte van 95 cm - de tegenwoordige toestand langs de
kust - op een zeestand van 1,35 m - N.A.P. wijzen. Ezinge ligt echter in het
hierboven genoemde oude kustgebied met zijn hogere overgangsgronden.
Deze 1,35 m - N.A.P. moeten we dus als een maximum zien.
Neemt men in Westergo het oppervlak van de kwelderafzetting onder de
stugge laag aan als het vroege ijzertijdniveau, dan ligt dit niveau thans op
ongeveer 0,50-0,70 m - N.A.P. Dit niveau zal wel iets door inklinking zijn
beïnvloed, echter niet veel. De oorspronkelijke hoogteligging zal ongeveer
gevarieerd hebben van 0,30-0,50 m - N.A.P. Bij een eb- en vloedverschil van
ongeveer 95 cm en een kwelderhoogte van 40 cm komt dit neer op een rela
tieve bodemdaling sinds de ijzertijd van ongeveer 1,75 m. Dit kwelderopper
vlak moet men waarschijnlijk op ongeveer 300 v. Chr. dateren.
Een ander gegeven vindt men in de oude kwelderwal. In het verbrokkelde
oostelijke deel woonde men volgens VAN GIFFEN (1926) reeds voor de Ro
meinse tijd op 1 m -f N.A.P., dat is dus belangrijk hoger dan de achterliggen
de kwelder. Met veel klink zal men bij een dergelijke hoge zavelige afzetting
niet hebben te rekenen. Vergelijkt men nu deze hoogteligging met de zee
stand van 1,75 m - N.A.P. en neemt men de tegenwoordige eb- en vloedverschillen als maatstaf, dan komt men voor de verbrokkelde kwelderwal tot
een hoogteligging van ca 1,80 m boven gemiddeld hoogwater. Nu is de
bovenkant van deze kwelderwal waarschijnlijk wel iets jonger dan de top van
de hierboven beschouwde kwelder; een verschil van meer dan ongeveer 200
jaar lijkt echter onwaarschijnlijk. Daar, zoals hierna zal worden betoogd, de
relatieve zeespiegelstijging in deze tijd ruwweg 10 cm heeft bedragen, komt
men tot een hoogteligging van 1,60 m boven gemiddeld hoogwater.
Over de hoogte van de kwelderwallen ten opzichte van het zeeniveau is,
zoals reeds werd medegedeeld, nogal veel bekend in Denemarken. De kwel
derwallen groeien daar tot maximaal 1,20 m boven gemiddeld hoogwater
op. Dat is dus 40 cm lager dan we hier voor de kwelderwal vonden. Het is
mogelijk, dat onder iets andere omstandigheden deze kwelderwallen en
kwelderplaten wel hoger op kunnen slibben. Wel blijkt ons inziens uit de
hoogteligging van de oude kwelderwal, dat de maat, die door ons werd afge
leid voor de zeestand, niet veel lager gesteld kan worden.
Van het Romeinse niveau zijn in West-Nederland wat meer gegevens be
kend. Reeds eerder werd gewezen op de gegevens van VAN GIFFEN (1921), nl.
voor Voorburg 0,10 m-N.A.P. en voor Valkenburg 0,50 tot 0,25 m-N.A.P.
Bij Voorburg behoeft men niet meer met de inklinking te rekenen, bij Val
kenburg wel. Bij den Haag (Loosduinen) kan het Romeinse niveau op 0,25
m - N.A.P. worden gesteld, waarbij ook een geringe inklinking in rekening
moet worden gebracht. Door Ir J. VAN DER LINDE werd voor een woonplaats
op Voorne ongeveer N.A.P. gevonden. Deze woonplaats is gelegen op een
kreekrug. Uit de gegevens van Voorburg, den Haag en Voorne kan men een
zeeniveau berekenen van ongeveer 1,30 m - N.A.P.
Voor Valkenburg komt men bij een dergelijke berekening tot een wat
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lagere waarde, maar hier is de inklinking een moeilijk te bepalen factor, daar
er niet genoeg bekend is over de opbouw van de ondergrond. Deze factor kan
hier belangrijke invloed hebben, daar de grond door de er op liggende terp
zeer sterk is belast. Ook bij Alblasserdam tasten we nog in het duister wat de
klink betreft; tevens is hier niet bekend, hoe hoog het gemiddelde hoogwater
was. Voor dit gebied is het zeker niet juist de eb- en vloedverschillen van de
kust als maatstaf te nemen. Waarschijnlijk was de vloed hier sterk afge
zwakt. We zijn dan ook geneigd de zeestand, die de punten Voorburg, Loos
duinen en Voorne aangeven, voor dit gebied van Nederland als de juiste te
zien.
Uit Noord-Kennemerland is iets bekend door het onderzoek van DE ROO
en MODDERMAN (DE ROO, 1953). Volgens DE ROO ligt het Romeinse niveau
bij Castricum op ongeveer 0,50 m - N.A.P., terwijl het op een kreekrugje
(verlande eb- en vloedkreek) in het veenlandschap ten westen van Kromme
nie op ongeveer 0,95 m - N.A.P. lag. Hierbij is de onderkant van de laag,
waarin de scherven werden gevonden, als het woonniveau aangenomen.
Volgens een mondelinge mededeling van Dr P. J. R. MODDERMAN lijkt het
hem thans waarschijnlijk, dat de bovenkant van deze laag als het Romeinse
niveau moet worden gezien. In dit geval vindt men een hoogteligging van
resp. 0,25 à 0,30 m - N.A.P. voor Castricum en 0,60 m - N.A.P. voor de
hoogste punten van het Romeinse niveau op het kreekrugje. Voor de woonvlakken bij Castricum, waar de ondergrond zandig is, behoeft niet met veel
inklinking rekening te worden gehouden. Het kreekrugje, dat uit fijnzandige
zavel bestaat, zal iets meer ingeklonken zijn; naar schatting zal de inklinking
hier ongeveer 20 cm hebben bedragen.
Meer noordelijk, nl. in Geestmerambacht, werden gegevens over het Ro
meinse niveau verzameld door DU BURCK. Hier komen op enkele plekken
onder een knipkleidek, in een humeuze horizont, inheems-Romeinse scher
ven voor (DU BURCK, 1949). Naar Ir P. DU BURCK mededeelde, liggen deze op
ongeveer 1 m - N.A.P.
De opslibbingshoogte ten opzichte van het gemiddeld hoogwater van de
afzettingen, waarop men nabij Castricum woonde, is waarschijnlijk iets
hoger geweest dan normaal. Deze sedimenten moeten namelijk beschouwd
worden als een opvulling van het mondingsgebied van een geul. Die van het
kreekrugje in het veenlandschap zal wat lager hebben gelegen, naar schat
ting 25 cm boven gemiddeld hoogwater. Met deze gegevens kan men een
zeestand van respectievelijk 1,35 en 1,20 m - N.A.P. berekenen. Dit is dus de
stand kort voordat de bewoning een aanvang nam.
De gegevens uit Geestmerambacht stellen ons op het ogenblik nog voor een
raadsel. Men zou tot een zeestand van 1,75 m - N.A.P. moeten besluiten,
wanneer men er van uitgaat, dat de scherven hier wel op een rijpe kwelder
terecht zullen zijn gekomen. De facies van deze afzetting is echter nog te
slecht bekend om deze conclusie te trekken. Een nader onderzoek zal moeten
uitmaken op welke wijze het niveau in Geestmerambacht geïnterpreteerd
moet worden.
Uit de gegevens van Castricum en Krommenie is dus in het algemeen ook
een zeestand van ongeveer 1,30 m - N.A.P. voor het Romeinse niveau af te
leiden. Er zijn echter een aantal onzekere factoren, waardoor het niet geheel
is uit te sluiten, dat de zeestand iets lager is geweest.
In Friesland kunnen we gebruik maken van het gegeven, dat in Westergo
de bovenkant van de stugge laag, die waarschijnlijk het Romeinse niveau
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voorstelt, nu op 0,30 à 0,50 m - N.A.P. ligt. Vroeger zal deze op ongeveer
0,20 m - N.A.P. hebben gelegen. Tijdens de vorming van dit vegetatiebandje
en trouwens ook reeds tijdens de vorming van de stugge laag was dit gebied
reeds moeilijk toegankelijk voor de zee door het hoge voorland. De ligging
van het gebied boven gemiddeld hoog water zal dan ook minder hoog zijn
geworden dan tijdens de vorming van de er onder liggende kwelder. Bij een
hoogteligging van 25 cm boven gemiddeld hoogwater komt men tot een zee
stand van 1,35 m - N.A.P., een bedrag dat weer nauw aansluit bij de be
dragen, die we in het westen en omgeving vonden. Dit bedrag van 1,35 m
- N.A.P. is 40 cm hoger dan het bedrag, dat we voor de ijzertijd berekenden
voor Friesland; dit betekent een relatieve zeespiegelstijging van ongeveer 10
cm per eeuw. Zou men aan de hand van de dikte van het sediment, dat in
deze tijd gevormd werd, de zeespiegelstijging willen berekenen, dan komt men
tot een veel kleinere waarde, nl. 20 cm, de dikte van de stugge laag. Dit is
ons inziens te wijten aan het verschil in opslibbingshoogte van de verschillen
de afzettingen. Het is dan ook onjuist deze opslibbingsdikte als maat te nemen.
Aan de hand van de gegevens uit West-Nederland en Friesland lijkt een
relatieve zeespiegelstand van ongeveer 1,25 à 1,40 m - N.A.P. in de Romein
se tijd het meest aannemelijk.
Bij de behandeling van de absolute bodemdaling in hoofdstuk II was de
eindconclusie, dat deze vrij klein zou zijn. Bovendien leek het niet aanneme
lijk, dat er langs het kustgebied grote verschillen in bodemdaling zouden
voorkomen. Bezien we de gegevens over het Romeinse niveau, dan blijkt ook
daaruit dat grote bodemdalingsverschillen sinds de Romeinse tijd in elk geval
niet optreden. Enige verschillen zijn in verband met de onzekere factoren
mogelijk. De betrouwbaarste gegevens stammen uit Friesland en het Westland; vergelijkt men deze gegevens en houdt men rekening met de onzeker
heden, dan lijkt de volgende mening verantwoord. Tussen het Westland en
Friesland is of geen verschil in absolute bodemdaling óf slechts een klein ver
schil (naar schatting maximaal 3 cm per eeuw).
Van de vele gegevens, die uit Zeeland bekend zijn, werd geen gebruik ge
maakt, daar in alle profielen, waarvan gegevens bekend zijn, veenlagen
worden aangetroffen. De inklinking vormt hierbij een te onzekere factor om
er conclusies op te baseren. In de onderstaande tabel zijn de verschillende ge
gevens samengevat.
Tabel van de relatieve bodemdaling sinds het begin van onze jaartelling.
A
Hoogteligging
N.A.P.

Voorne
Alblasserdam....
Voorburg
Valkenburg . . . .
Loosduinen . . . .
Castricum
Krommenie . . . .
Geestmerambacht
Priesland, Westergo .

0,0
-0,80
-0,10
-0,25
-0,25
-0,30
-0,60
-0,90
-0,40

B

c

Klink geschat

Gemiddeld
hoogwater aan
de kust
+N.A.P.

0,10

0,90

0,60

?

?

?
-

0,20?
0,25
0,10
0,20
?

0,20

0^90
0,90
0,90
0,55
0,55
?

0,90

D

E

Hoogteligging
Relatieve
van de afzetting
bodemdaling
t.o.v. gemiddeld (C+D)-(B+A)
laagwater

0,25
0,60?
0,40
0,60
0,25
?

0,25

1,40
-

1,25
1,55
1,20
1,35
1,20
-

1,35

Uit het Duitse kustgebied zijn ook niveau's van de terpzolen bekend
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(HAARNAGEL, 1950), waardoor we de hoogteligging van het opslibbingsniveau omstreeks Christus' geboorte kunnen vergelijken met dat in Duits
land. In de volgende tabel zijn de hoogteliggingen van dit niveau in Duits
land aangegeven. Ze zijn afkomstig van terpzolen of van woonplaatsen op
het maaiveld, waar de eerste bewoners zich kort voor Christus' geboorte of in
de Romeinse tijd vestigden. Hoewel bij geen van deze woonplekken veen in
de ondergrond voorkomt, moeten de meeste cijfers toch met een bedrag voor
de klink worden verhoogd. In een enkel geval, zoals bij de terpzooi van 2,30
m - N.N. (2,30 m - N.A.P.), waar zwarte humeuze klei in de ondergrond
voorkomt, is de klink zelfs aanzienlijk geweest.
Hoogteligging (ten opzichte van N.N. = N.A.P.) van de niveau's, waarop men zich om
streeks Christus' geboorte aan de Duitse Noordzeekust vestigde (naar gegevens van
HAARNAGEL, 1950).

Tussen Dollard enJadebusen
Tussen Jadebusen en Weser
Tussen Weser en Elbe
Ten noorden v.d. Elbemonding . . . .

± 0,00
+0,60
+ 0,70
+ 1,00

-0,20
+0,60
+ 1,00
+0,60

+ 0,40
+0,60
+ 1,00
±0,00

+ 0,35

-2,30

+ 1,40

-0,15

Bij een beschouwing van de cijfers ziet men hoe het niveau van west naar
oost gemiddeld langzamerhand iets oploopt. Gedeeltelijk is dit te wijten aan
de grotere eb- en vloedverschillen in de Duitse Bocht in vergelijking met de
kust van West-Nederland, Groningen, Friesland en het aangrenzende Harlingerland ten oosten van de Dollard. Ook de mededeling van HAARNAGEL.
(1950), dat in het algemeen de kwelders voor de kust tot 2 m + N.N. hoog
zijn, wijst in dezelfde richting.
In Groningen en Friesland zijn ze in het algemeen lager. Naar schatting
moet ongeveer 50 cm van het hoogteverschil tussen de Romeinse niveau's in
Nederland en het kustgebied ten oosten van de Elbe op verschil in de ge
middelde vloedhoogten ten opzichte van het zeepeil worden gesteld. Men
zou bovendien kunnen veronderstellen, dat men in het gebied ten oosten van
de Weser meer dan in Nederland op kwelderwallen en oeverwallen woonde.
Het is echter waarschijnlijk, dat een klein gedeelte van het hoogteverschil tot
een verschil in werkelijke bodembeweging is terug te brengen. Hierbij is het
feit, dat dit slechts een klein bedrag kan zijn, belangrijk. Een verschil van 80
à 100 cm in werkelijke bodemdaling tussen het kustgebied ten oosten en
noordoosten van de Weser en West-Nederland sinds Christus' geboorte is ons
inziens wel het maximum, waartoe men kan besluiten. Dit zou in vergelijking
met West-Nederland op een verschil in bodembeweging sinds Christus' ge
boorte van ongeveer 4 of 5 cm per eeuw wijzen. Bij een werkelijke bodem
daling van 2 ?, cm in West-Nederland zal de Duitse Noordzeekust ten oosten
en noordoosten van de Weser dus 2 cm per eeuw stijgen. Van belang is in dit
verband, dat men aan de hand van nauwkeurigheidswaterpassingen thans
een werkelijke bodemstijging voor dit gebied aanneemt (HAARNAGEL, 1950).
Een nauwkeurige vergelijking van oudere niveau's in de verschillende ge
bieden zal ons over de verschillen in bodemdaling nog meer opheldering
kunnen geven.
Naast de verschijnselen aan de zeekust moet ook op de verschijnselen in
het rivierengebied worden gewezen. Tijdens de werkzaamheden voor het
samenstellen van de bodemkaarten is zeer veel over de bewoonbaarheid van
het rivierkleigebied in vroegere tijden ontdekt (EDELMAN, 1951; MODDER
MAN, 1951 ; PONS en MODDERMAN, 1951). Hierbij kwam o.a. naar voren, dat
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in de ijzertijd en vooral ook in de Romeinse tijd het rivierkleigebied bewoon
baar was. Naar onderzoekingen van Ir L. J. PONS in Maas en Waal is het
Romeinse niveau door een rivierkleilaag van het ijzertijdniveau gescheiden
(EDELMAN, 1951). Ook hier ziet men dus een grotere invloed van de rivieren
in de tijd, waarin aan de kusten de invloed van de zee tijdelijk iets toenam.
In de derde en vierde eeuw n. Chr., dus na de Romeinse tijd, verdween de
bewoning op de vele plekken in het rivierkleigebied. Hetzelfde zien we in nog
sterkere mate aan de kust; slechts daar, waar men de woonplaatsen sterk op
hoogde, kon men blijven wonen. Na de rustige periode uit de eerste eeuwen
rond onze jaartelling volgde nu een onrustige periode voor het kustgebied.
PONS ( 1953) wees er reeds op, dat de overeenkomst tussen de situatie in het
rivierkleigebied en die aan de kust niet moet worden gezien als een gevolg
van de invloed van een daling van de zeespiegel op het regime van de rivieren,
maar dat voor beide eenzelfde klimatologische oorzaak aanwezig moet zijn
geweest.
5. DE TRANS- EN REGRESSIEVERSCHIJNSELEN
NA DE ROMEINSE TIJD

Kort voor 300 n. Chr. drong de zee opnieuw de kustlanden binnen. Deze
transgressiephase is voor het gehele Belgisch-Nederlands-Noordwestduitse
kustgebied beschreven.
In België werd deze reeds vroeg o.a. door BLANCHARD (1906) vermeld,
later volgden uitvoerige beschouwingen door TAVERNIER (1948) en door
MOORMANN (1951). Ook in Duitsland hebben verscheidene auteurs zich met
deze transgressiephase beziggehouden. Door DEWERS (1941) en later door
HAARNAGEL (1950) wordt een overzicht over deze materie gegeven.
Voor Nederland werd genoemde transgressiephase voor de verschillende
gebieden door de volgende auteurs beschreven :
Walcheren
VLAM (1943); BENNEMA en VAN DER MEER
(1950 en 1952).
Zuid-Beveland
DE BAKKER ( 1950).
Tholen en Schouwen
KUIPERS (19481, 19482, 19483, 1949).
Noord westelijk Noord-Brabant TUINSTRA (1951).
Het Westland
VAN LIERE (1948, 1950); MODDERMAN
(1949).
De Oude Rijnmond
VAN GIFFEN (1949) ; VAN DER MEER (1952).
Noord-Holland
DU BURCK (1949) ; DE ROO (1949, 1953).
Noordnederlandse kustgebied VAN GIFFEN (1926); BAKKER (1948); VEENENBOS (1949,1952) ; HALBERTSMA (1951).

Door EDELMAN (1953) werd een vrij uitvoerig overzicht over deze trans
gressiephase gegeven, waarnaar verder kan worden verwezen. Wij zullen hier
slechts stilstaan bij de datering van deze phase. Het begin ervan wordt vrij
algemeen aan het einde van de 3e eeuw gesteld. Zowel op Walcheren als
langs de Maasmond, de Rijnmond en in Noord-Holland brak toen de be
woning plotseling af. Ook BAKKER (1953) neemt aan, dat in de 3e eeuw een
transgressiephase begon. In België wordt deze iets later gesteld, ni. in de
tweede helft van de 4e eeuw (MOORMANN, 1951). Over het einde van deze
transgressiephase bestaat minder eenstemmigheid. Op Walcheren werd door
vondsten op het strand te Oostkapelle (VAN DER FEEN, 1952) vastgesteld, dat
men aan de kust omstreeks 500 n. Chr. op de geheel of gedeeltelijk verlande
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kreken van dit systeem leefde. De bewoning heeft zich echter toen nog niet
landinwaarts uitgebreid. Na een tweede overspoelingsperiodc, die tot de
zelfde transgressiephase gerekend wordt, maar welke minder grote vormen
aannam, werd de kern van het eiland omstreeks 800 n. Chr. bewoond. De
transgressiephase werd op Walcheren in verband hiermede gesteld in de
periode van 300 n. Chr. tot in de 8e eeuw.
Elders werd het einde van deze transgressiephase wel eerder geplaatst. Zo
geeft VAN DER MEER (1952) aan, dat de Rijnmond in de Merovingische tijd
plaatselijk bewoond was. Voor Barradeel neem BAKKER (1948) een rustige
periode aan, die omstreeks 500 n. Chr. begint, terwijl HAARNAGEL voor
Duitsland een rustige periode van 600 tot 900 n. Chr. veronderstelt.
Het hoogtepunt van deze transgressiephase viel op Walcheren kort na 275
n. Chr. De kreken, die in de tweede subphase zijn ontstaan, hebben een ge
heel ander karakter dan die van de eerste subphase. De kreken uit de eerste
subphase zijn opgevuld met zandig en licht zavelig materiaal, die van de
tweede hoofdzakelijk met klei en zavel. Hoewel de zee dus in deze tijd nog
vrij veel invloed op Walcheren had, kan men de eeuwen voor 800 n. Chr.
toch wel zien als een tijd, waarin deze invloed afnam. Omstreeks 800 n. Chr.
en kort daarna was die invloed zo gering, dat bewoning op Walcheren moge
lijk werd, evenals in het Belgische zeekleigebied (MOORMANN, 1951).
Volgens BENNEMA en VAN DER MEER (1950, 1952) werd de toestand op
Walcheren in de 10e of 11e eeuw weer ongunstiger. Volgens VAN DER FEEN
(1952) is er aanleiding deze ongunstige toestand tussen 890 en 972 te plaat
sen. We doen dan ook goed de door BENNEMA en VAN DER MEER genoem
de transgressiephase van omstreeks 1000 n. Chr. te plaatsen rond 900 n.
Chr. Volgens MOORMANN (1951) was in het kustgebied van Vlaanderen in de
eerste helft van de 10e eeuw de toestand kritiek geworden. Meer noordelijk
was dit al eerder het geval, zoals langs de Rijnmond, waar men in de 9e eeuw
zijn woonplaatsen al op moest geven. Voor Friesland geeft BAKKER (1948,
1953) omstreeks 800 n. Chr. een nieuwe overstromingsperiode aan. Ook het
jaar 900 n. Chr. als einde van de wat rustiger periode van HAARNAGEL (1950)
sluit bij dit beeld aan. Het is dus duidelijk, dat in de 9e eeuw, waarschijnlijk
meest in de tweede helft van de 9e eeuw en plaatselijk omstreeks 900 n. Chr.,
de toestand weer ongunstiger werd.
Alvorens de geschiedenis van onze kust in verband met de trans- en regressiephasen te vervolgen, willen wij eerst stilstaan bij de hoogteligging van
enkele tijdens de transgressie na de Romeinse tijd afgezette sedimenten. Hier
voor moeten wij ons in Zeeland vooral bezighouden met de hoogteligging
van de zandige eb- en vloedgeulen, daar de andere profielen, die bestaan uit
klei op veen, sterk geklonken zijn. De meeste zandige eb- en vloedgeulen
dateren, zoals hiervoor al bleek, uit de 4e, 5e of 6e eeuw n. Chr. (BENNEMA en
VAN DER MEER, 1952). Er moet gerekend worden met een vrij hoge opslibbing, vooral in de mondingsgebieden. Deze zijn namelijk langzamerhand
verzand, waarbij er eerst een stroomgeul overbleef, die in de vroegere kreek
bedding min of meer een oeverwal opbouwde. Tenslotte bleef er een kleine
restgeul over, die men nog op vele plaatsen terug kan vinden. Een hoogte
ligging van ongeveer 60 cm boven gemiddeld hoogwater moet men voor de
hoogste punten van de bredere geulen als waarschijnlijk aannemen. Rekent
men voor ontkalking en klink ongeveer 20 cm, hetgeen niet ver mis kan zijn,
dan komt men dus tot een hoogteligging van 40 cm boven gemiddeld hoog
water. Gaat men hiervan uit, dan blijkt uit de hoogste punten van de kreek
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ruggen in Zeeuws Vlaanderen, die volgens een opgave van VAN DER MEER op
ongeveer 1,60 -f N.A.P. liggen, een relatieve bodemdaling van 80 cm. De
gemiddelde hoogwaterstand is namelijk in de zuidwesthoek van Zeeuws
Vlaanderen, waar men deze kreekruggen vindt, ongeveer 1,90 à 2,00 m
boven gemiddeld zeepeil. Ook voor Walcheren, waar de hoogste punten on
geveer 1,20 + N.A.P. liggen en waar de gemiddelde hoogwaterstand 1,60 m
is, blijkt dezelfde gemiddelde relatieve bodemdaling van 80 cm.
Van Schouwen en Tholen zijn eveneens cijfers bekend, afkomstig van
kreekruggen. Deze ruggen zijn echter smal, zodat men ze moeilijker kan ver
gelijken met de tegenwoordige toestand, daar men in het duister tast wat be
treft de vroegere getijdeverschillen van deze kreekjes. De eb- en vloedver
houdingen in deze kreekjes verder het land in zijn namelijk geheel anders dan
dichtbij de zee. Ter vergelijking met Walcheren willen wij hier deze gegevens,
die door Ir S. F. KUIPERS werden verzameld, toch de revue laten passeren.
Ten zuidoosten van Haamstede ligt een veenloze kreekrug, waarvan de
hoogste punten van het maaiveld tot ongeveer 65 cm + N.A.P. komen. Bij
Scharendijke ligt een gebied met oude geulen, met een zware bovengrond;
het maaiveld reikt hier tot 65 cm + N.A.P. Bij Scherpenisse op Tholen ligt
het maaiveld van een veenloze kreek tot 75 à 90 cm + N.A.P.
In de Rijnmond liggen de ter plaatse aanwezige gorsgronden op ongeveer
70 cm boven N.A.P. Rekent men, dat deze gronden ongeveer 20 cm zijn ge
klonken, dan vindt men voor de vroegere hoogteligging ongeveer 90 cm bo
ven N.A.P. Deze gorsgronden moeten vrij hoog zijn afgezet en wijzen op een
bodemdaling van ongeveer 60 cm sinds de vroege middeleeuwen.
Een goed gegeven over de hoogte van de zeestand tijdens de Karolingische
transgressie is uit de publicatie van DE ROO (1953) te putten. Hij publiceerde
van de Baafjespolder in Noord-Kennemerland een bodemkaartje met hoogtegegevens, waaruit blijkt, dat het na-Romeinse kleidek, dat men hier vindt,
afgezet is beneden 5 cm - N.A.P. Op de zandkopjes, die iets hoger lagen, se
dimenteerde slechts weinig klei, waardoor gebroken gronden ontstonden.
Deze gebroken gronden gaan op ongeveer 10 cm -j- N.A.P. in zandgrond
over. De grens 5 cm - N.A.P. geeft ongeveer de hoogteligging van de kwelder
aan. Nu ligt dit gebied ver van zee, zodat met een geringe kwelderhoogte
(naar schatting ongeveer 25 cm) rekening moet worden gehouden. Neemt
men de tegenwoordige gemiddelde vloedhoogten als maatstaf (55 cm), dan
komt men tot een gemiddelde zeespiegelstand van 85 cm - N.A.P. voor de
tijd, waarin deze „pikklei" werd afgezet.
Uit het noorden zijn enige gegevens over de hoogteligging van de afzettin
gen uit de vroege middeleeuwen door VAN GIFFEN gepubliceerd, zoals b.v.
van de terpzooi van de wierden te Leens en van het grafveld bij Godlinze.
Voor de Tuinsterwierden te Leens komt hij (VAN GIFFEN, 1940) tot de con
clusie, dat deze omstreeks 650 n. Chr. ontstaan zijn op een kalkrijke rijpe
kwelder, die ongeveer 0,80 m -f- N.A.P. lag. Een Karolingisch grafveld, dat
ongeveer in het begin van de 7e eeuw werd aangelegd, lag bij Godlinze (VAN
GIFFEN, 1920) op 0,85 tot 1,05 m boven N.A.P. Rekent men nog iets voor de
klink (10 cm) en stelt men de hoogteligging van de rijpe kwelder 40 cm boven
de gemiddelde vloedhoogte, dan komt men op een zeespiegelstand van onge
veer 30 à 40 cm - N.A.P., een belangrijk lager bedrag dan wij in WestNederland vonden. Bekijkt men echter de ligging van de punten, dan blijken
deze, wat hoogteligging betreft, waarschijnlijk anders gewaardeerd te moeten
worden dan een kwelder. Het grafveld bij Godlinze ligt op of dicht bij een
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kwelderwal, terwijl ook de Tuinsterwierden op een formatie liggen, die op
een oeverwal gelijkt. Het juiste bedrag dat we voor de hoogteligging moeten
berekenen, is niet bekend. Nemen wij aan, dat de relatieve bodemdaling in
deze streek evenals in het westen ongeveer 60 à 80 cm bedraagt, dan zouden
de afzettingen te Leens en die te Godlinze respectievelijk 70 en 90 cm boven
zeeniveau hebben gelegen, wat redelijk lijkt. In elk geval kunnen wij consta
teren, dat deze gegevens niet in strijd zijn met het bedrag van 70 à 80 cm, dat
voor West-Nederland werd berekend.
Een ander gegeven is de dikte van het knipkleidek, dat in Friesland in
Westergo is te vinden. Zoals eerder werd gezegd is dit meestal ca 70 cm dik.
Het ontstond tussen de Romeinse tijd en ongeveer 800 n. Chr., mogelijk 1000
n. Chr. In dit geval menen we deze dikte wel als een maat voor de zeespiegel
stijging te mogen beschouwen, daar deze knipklei op een laag ligt („stugge
laag"), die reeds onder ongeveer dezelfde omstandigheden is afgezet. Beide
moeten ons inziens beschouwd worden als kwelders, die ver van de zee lagen.
Ze zullen dan ook niet hoog zijn opgeslibd, een hoogteligging van 25 cm
boven gemiddelde vloedhoogte lijkt zowel voor de stugge laag als voor de
knipklei redelijk. Neemt men de 70 cm van de knipklei als maat voor de zee
spiegelstijging, dan moet daarbij aan de klink worden gedacht. Daar het een
kwelderformatie betreft, zal deze klink echter gering zijn geweest, misschien
20 cm. Echter moet in deze tijd ook de reeds in § 4 genoemde klink van de
gelaagde kwelder, die zich onder de knipklei bevindt, grotendeels zijn opge
treden, zodat hiervoor eveneens een bedrag afgaat; 70 cm kan dus ook onge
veer als maat voor de zeespiegelstijging dienen.
Vergeleken met de zeestand van 1,35 m - N.A.P. in de Romeinse tijd, zou
de zee dus tot 800 of 1000 n. Chr. tot ongeveer 65 cm - N.A.P. zijn gestegen.
Deze hoogte komt goed overeen met de 60 à 80 cm, die in het westen voor iets
vroegere tijd werd gevonden.
Men kan het niveau van ongeveer 0,65 m - N.A.P. ook op directe wijze
proberen af te leiden. Het knipkleilandschap ligt volgens VEENENBOS in deze
streken ongeveer 0,30 m
N.A.P. Het maaiveld zal echter ongeveer 20 cm
zijn geklonken, wat neerkomt op een oorspronkelijke hoogteligging van 0,50
m + N.A.P. Dit wijst bij een kwelderhoogte van 0,25 m boven gemiddeld
hoogwater en een gemiddelde vloedhoogte van 0,90 m boven gemiddeld zee
niveau op een bijbehorende zeestand, die ongeveer 65 cm lager was dan de
tegenwoordige.
Uit de gegevens van West-Nederland en ook uit die van Friesland kan men
dus een relatieve bodemdaling van 60 à 80 cm sinds de vroege middeleeuwen
afleiden.
Reeds eerder werd er op gewezen, dat in de tweede helft van de 9e en in de
10e eeuw een nieuwe transgressiephase optrad na een periode van betrekke
lijke rust. De bodemkundige gegevens uit deze transgressieperiode en de daar
eventueel op volgende regressieperiode geven een onduidelijk beeld, omdat
men in deze tijden begon met het afdammen van de kreken en kort daarna
ook met het aanleggen van dijken. Door BAKKER (1948), TUINSTRA (1951) en
ook door HALBERTSMA (1953) wordt wel verondersteld, dat omstreeks het
jaar 1000 weer een wat rustiger periode aanbrak, die echter weer spoedig
(12e of 13e eeuw) in een tijd met veel overstromingen overging. De storm
vloeden teisterden vanaf die tijd tot heden ons land, hoewel ook in deze tijd
nog perioden zijn aan te wijzen, die een wat rustiger karakter hadden.
Door KOOPER (1939) zijn voor Groningen conclusies getrokken uit de
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hoogteligging van polders in de Fivelboezem. Deze zijn tussen 1192 en 1453
ingedijkt. Zij zijn vrij zandig. Volgens KOOPER wijst deze hoogteligging op
een stijging van de zeespiegel sinds de latere middeleeuwen van maximaal 8
cm per eeuw. Hij wijst er op, dat van dit bedrag iets afgetrokken moet
worden voor de klink, terwijl hij het voor waarschijnlijk houdt, dat het opslibbingsniveau iets te hoog door hem werd vastgesteld. Uit de gegevens van
KOOPER blijkt ons inziens ook, dat de stijging van het zeeniveau sinds de late
middeleeuwen slechts zeer gering is geweest.
Wij stelden reeds, dat ook in historische tijd het kustgebied niet altijd even
erg bedreigd werd. VAN DER MEER (1952) gaf als zijn mening, dat de plotse
linge overgang van klei op zand, die men in verscheidene Zeeuwse polders
uit de 17e eeuw vindt, moet worden verklaard door een snel ingevallen re
gressie. Deze stelling blijkt als werkhypothese zeer vruchtbaar te zijn en ook
voor andere gebieden toepasselijk.
Door BAKKER (1953) werd er op gewezen, dat de vele inpolderingen rond
1600 n. Chr. waarschijnlijk op een regressiephase duiden, waarbij hij vooral
ook denkt aan een afname van de hoge stormvloeden. Deze regressiephase
brengt hij ons inziens terecht in verband met het groter worden van de
gletschers omstreeks 1600 n. Chr.

IV. BESPREKING VAN DE CURVEN
VAN DE ZEESPIEGELSTIJGING
In het voorgaande hoofdstuk werden voor verschillende sedimentatieniveau's
de bijbehorende zeestanden afgeleid. Tevens werd met behulp van de paly
nologie, archaeologie, stratigrafie en ook een keer met behulp van de radio
actieve koolstof C14-methode de ouderdom van de niveau's zo goed mogelijk
vastgesteld. Op deze wijze verkregen wij de volgende gegevens:
16 à 18 m
- N.A.P.
ca 5500 v. Chr.
ca 5200 v. Chr.
14,50 m
- N.A.P.
4,25 à 4,50 m - N.A.P.
ca 2300 v. Chr.
3,25 m
- N.A.P.
ca 1700 v. Chr.
2,50 m
ca 1200 v. Chr.
- N.A.P.
1,70 m
ca 300 v. Chr.
- N.A.P.
1,30 m
- N.A.P.
ca 100 n. Chr.
0,70 m
ca 600 n. Chr.
- N.A.P.
Deze gegevens zijn in fig. 13 grafisch voorgesteld. De grafiek van de abso
lute zeespiegelstijging werd verkregen door van de gegevens over de relatieve
zeespiegelstijging 2 \ cm per eeuw af te trekken voor de absolute bodemdaling.
Bij deze grafieken evenals bij de er uit voortvloeiende beschouwingen moet
bedacht worden, dat de bovengenoemde bedragen met een zekere onnauw
keurigheid belast zijn. Deze onnauwkeurigheid neemt van de oudste niveau's
naar de jongere langzamerhand af.
In fig. 14 werd naar aanleiding van een praemisse van MIKKELSEN het ver
loop van de absolute zeestanden nogmaals getekend, waarbij ditmaal op de
verticale as de logarithmen van de zeestanden werden uitgezet. Hierbij werd
aan de hand van de figuur aangenomen, dat de totale absolute zeespiegel
stijging nog ongeveer 40 cm zal bedragen. MIKKELSEN, die een grafiek van de
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Fig. 13.
De zeespiegelstijging in West-Nederland na het Boreaal. Bij de bepaling van
de absolute zeespiegelstijging is van een absolute bodemdaling van 2 J cm per
eeuw uitgegaan.
The rise of the sea-level in the western part of the Netherlands after the Boreal age.
Starting-point of the calculation of the absolute rise of the sea-level has been a subsidence
of the land of 2.5 cm per 100years.

absolute zeespiegelstijging probeerde te construeren, ging van de praemisse
uit, dat de zeespiegelstijging grafisch voorgesteld een logarithmische kromme
te zien zou geven. Dit argumenteerde hij als volgt : "The water level did not
rise at the same velocity all the time as the ice masses capable of melting away
diminished. If we were to visualize it graphically it would therefore have to
take the form of a logarithmic curve". De logarithmen van de absolute zeestanden kunnen als een rechte lijn worden voorgesteld. Dit pleit enerzijds
voor de praemisse van MIKKELSEN, terwijl het anderzijds als een argument
voor de juistheid van de door ons geconstrueerde kromme gezien kan wor56

den. Keren we nu terug tot de grafiek van fig. 14 en vergelijken we de curve
van de relatieve zeespiegelstijging met die van GODWIN, NILSSON en ZWART,
dan blijkt deze in grote lijnen er mede overeen te stemmen. Er zijn echter
verschillen. Een van deze verschillen is, dat een vrij belangrijke zeespiegel
daling, die NILSSON, GODWIN en ZWART in het Subboreaal aangeven, in de
door ons afgeleide grafiek ontbreekt.
Wij merkten reeds een en ander op over de argumenten, waarop de aan
name van deze zeespiegeldaling berust. Een argument, dat vaak naar voren
is gebracht en dat nog slechts even is genoemd, is het voorkomen van strandterrassen uit het Postglaciaal, die vaak 5 of 6 m boven zee liggen. Deze ter
rasjes werden uit zeer veel gebieden beschreven. Door DALY (1935) werd
aangenomen, dat zij wijzen op een zeespiegeldaling van ongeveer 6 meter.
DALY veronderstelde, dat deze daling vooral veroorzaakt was door een daling
van de oceaanbodems, die door het vrijkomende water van de gletschers
werden neergedrukt. Deze verklaring van de opgeheven strand terrasjes vindt
geen bevestiging in de door ons geconstrueerde grafiek van de absolute zee
spiegelstijging. Ook verschijnselen in Groot-Brittannië duiden op een andere
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Fig. 14.
De logarithmenvan de zeestanden
werden op de verticale as uitgezet
tegen de tijd op de horizontale as.
Hierbij werd aangenomen, dat de
totale absolute zeespiegelstijging
nog 40 cm zal bedragen.
The logarithms of the levels of the sea
were plotted out on the vertical axis
against time on the horizontal axis. It
was assumed that the total absolute rise
of the sea-level would amount to another
40 cm.

gang van zaken. In het noorden van Engeland en in Schotland vindt men de
„25 feet beach". Deze is niet overal even hoog, maar wordt naar het zuiden
langzamerhand lager en duikt in Midden-Engeland weg. De verklaring die
voor deze strand terrasjes wordt gegeven, is als volgt (GODWIN, 1943). De
terrasjes ontstonden aan rijzende kusten in de tijd, toen de zee even snel steeg
als de kust. Later, toen de rijzing van de zeespiegel afnam, stegen de ter
rasjes boven zee uit. De hoogstliggende strandterrassen zullen hier dus de
oudste zijn. Deze theorie heeft een bevestiging gevonden in de resultaten van
peilschaalwaarnemingen.
Uit de peilschaalwaarnemingen werd door VALENTIN (1953) een kaartje
samengesteld van de relatieve bodembewegingen van Groot-Brittannië en
Ierland. Hieruit bleek, dat Schotland ten opzichte van de zee rees en dat
meer naar het zuiden het land daalde; de grootste dalingen werden in het
zuiden gevonden (2,3 mm per jaar). Door de bedragen te vergelijken met de
zeespiegelstijging over de gehele wereld (1 à 2 mm per jaar) kon VALENTIN
een indruk geven van de werkelijke bodembewegingen van Groot-Brittannië
en Ierland. Schotland en het noorden van Engeland bleken te rijzen. Het
voorkomen van de 25 feet beach, zoals GODWIN die aangeeft, blijkt zich te
beperken tot dit rijzingsgebied; zelfs strekt het rijzingsgebied zich waar
schijnlijk nog iets verder naar het zuiden uit. Voor het ontstaan van deze
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Strand terrasjes in Engeland is dan ook een aanname van een werkelijke zee
spiegeldaling niet alleen niet nodig, maar zou zelfs tot verwrongen verklarin
gen aanleiding geven. Gebieden die nu duidelijk rijzen, zouden dan sinds het
Atlanticum eerst 6 m (of meer) moeten zijn gedaald en daarna weer zijn gaan
stijgen. Ook overal elders ter wereld waar land rijst, kan men volgens het
zelfde principe terrasjes verwachten. Bedenkt men, dat feitelijk overal ter
wereld land in beweging is, dan kan men zich er niet over verwonderen, dat
er zovele opgeheven strandterr asjes gevonden worden. Hierbij kan men er
dan nog van uitgaan, zoals DALY doet, dat de bodems van de oceanen vooral
de dalingsgebieden zullen zijn, waarvoor de compensatie gedeeltelijk wordt
gevormd door een isostatische stijging van de vroeger met ijs bedekte gebie
den en gedeeltelijk ook door een isostatische stijging van de eilanden en con
tinenten. Dat de terrasjes meestal niet hoger gevonden worden dan 5 of 6
meter (wel lager) duidt erop, dat de snelheid van de rijzing van de bodem
een bepaald bedrag niet vaak overschrijdt. Dit bedrag - dat is dus de snel
heid waarmede de 5 of 6 meter terrasjes stegen - kan men, als men een gelijk
matige stijging aanneemt, vinden door in de grafiek vanaf deze hoogte boven
zeeniveau de raaklijn te trekken aan de curve van de absolute zeespiegel
stijging. Dat er niet veel postglaciale strandterrasjes zijn die hoger liggen dan
5 à 6 meter, is strikt gesproken echter niet juist. In die gebieden, die met ijs
bedekt zijn geweest en die sneller rijzen, vindt men ze wel (zoals in Schotland
en Scandinavië).
In de hierboven weergegeven theorie werd ook even de daling van de
oceaanbodem volgens DALY genoemd. Het is misschien goed er de nadruk op
te leggen, dat de invloed van deze daling van de oceaanbodem op de be
weging van het zeeniveau als een langzaam proces wordt gezien, dat de to
tale eustatische rijzing alleen iets afzwakt.
Tot besluit van deze bespreking moet er nog op worden gewezen, dat, hoe
wel de verklaring die in Engeland wordt gegeven van de 25 feet beach ook
zeer plausibel lijkt voor de terrasjes van DALY, het toch nog altijd mogelijk is
dat er andere verklaringen worden gevonden, die de voorkeur verdienen.
Zo zou men b.v. kunnen denken aan een verandering van de vorm van het
wateroppervlak van de oceanen. In elk geval blijkt wel, dat de mening, dat
de terrasjes van DALY op een zeespiegeldaling moeten wijzen, niet juist be
hoeft te zijn.
Een argument tegen een zeespiegeldaling in het Subboreaal is ook de cur
ve, die door MIKKELSEN (1945) voor Praest0fjord werd afgeleid. Praestofjord
ligt in Denemarken in het glaciale rijzingsgebied en wel op het eiland Mon.
In het Atlanticum en in het Subboreaal overheerste echter de eustatische zee
spiegelstijging over de bodemdaling, zodat de zee steeds verder Praestofjord
binnendrong. Door palynologisch onderzoek van talrijke „transgressiecon
tacten" kon MIKKELSEN een curve voor de relatieve zeespiegelbeweging op
stellen. Uit deze curve en uit de gegevens over het zoutgehalte in Praest0fjord
wordt door hem afgeleid, dat de zeespiegelstijging zeer geleidelijk verloopt
zonder belangrijke trans- en regressiephasen.
Ook uit onze gegevens is te besluiten tot een doorgaande, maar afnemende
zeespiegelstijging. Sporen van een belangrijke daling in het Subboreaal,
zoals deze door velen wordt voorgestaan, werden niet aangetroffen. Bij de
overgang van het Boreaal naar het Atlanticum was de relatieve zeespiegel
rijzing gemiddeld ongeveer 75 cm per eeuw, omstreeks 2000 v. Chr. ongeveer
15 cm en vanaf de Romeinse tijd tot heden 6 à 7 cm per eeuw. Wel is het zeer
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waarschijnlijk, dat de stijging van de zeespiegel niet geleidelijk gaat, maar
met stoten. Na een stoot kan dan wel tijdelijk een constant zeeniveau of een
kleine daling zijn opgetreden (tot maximaal 50 cm). In het Subboreaal zijn
er dan meer van dergelijke stoten geweest, zoals in het vorige hoofdstuk reeds
bleek. In het volgende hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan.
De curve, die MIKKELSEN van Praest0fjord samenstelde, lijkt ons goed ver
antwoord. Deze curve stelt ons nu in staat, om een vergelijking te maken
tussen de zeespiegelstijging in Nederland en het desbetreffende deel van Dene
marken.
Door MIKKELSEN werd, uit de curve van de relatieve zeespiegelbeweging
en een min of meer theoretische curve van de absolute zeespiegelbeweging,
reeds getracht de absolute bodemstijging voor Praestofjord af te leiden. Om
de curve voor de absolute zeespiegelbeweging te kunnen samenstellen, betrok
hij ook Nederland in zijn beschouwingen. Hij ging er van uit, dat Nederland,
vergeleken met de toestand aan het begin van het Atlanticum, geen werke
lijke bodemdaling vertoont. Bovendien meende hij uit de gegevens van VERMEER-LOUMAN te kunnen concluderen, dat de zee in het begin van het Atlan
ticum in Nederland op 20 m - N.A.P. stond. Deze uitgangspunten zijn niet
geheel juist, waardoor de curve van de absolute bodemdaling van Praestofjord
ook niet meer correct is. We kunnen dan ook beter teruggaan tot zijn curve
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Fig. 15.
Verschil in bodembeweging tussen West-Nederland en Praestafjord.
Difference in movements of the earth-crust in the western part of the
Netherlands and Praestefjord.
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van de relatieve zeespiegelrijzing. In fig. 15 is het verschil in bodembeweging
tussen Praest0fjord en Nederland uitgezet. Deze figuur werd samengesteld uit
de gegevens van MIKKELSEN (zie fig. 3) en uit de gegevens van de relatieve zee
spiegelstijging in Nederland (zie fig. 13). Op de verticale as is het verschil in
ligging tussen de verschillende niveau's ten opzichte van de huidige zeestand
uitgezet. Het contactvlak na Boreaal-Atlanticum is in Nederland 7 m ge
daald ten opzichte van Praestofjord, het vlak van omstreeks Christus' ge
boorte ruim 1 m, enz. Het verschil in bodembeweging tussen Praest0fjord en
Nederland, dat hieruit blijkt, was in het Atlanticum ongeveer 10 cm per eeuw
en later in het Subatlanticum ongeveer 8 cm per eeuw. Door deze bedragen
met de absolute bodemdaling van Nederland te verminderen vindt men de
snelheid waarmede de bodem in Praestofjord werkelijk stijgt.
In fig. 14 werd het verloop van de zeespiegelstijging logarithmisch voorge
steld. We willen thans nagaan, hoe de gegevens van de tijd vóór het Atlanti
cum in deze grafiek passen. Uit gegevens van vóór het Atlanticum bleek, dat
bij de grens Praeboreaal-Boreaal de zeestand iets beneden 35 m onder het
huidige zeeniveau moet hebben gelegen, terwijl volgens GODWIN de zeestand
aan het begin van het Holoceen ongeveer 55 of 60 m lager moet zijn geweest
dan de huidige. Extrapoleert men de lijn uit fig. 14 naar de zijde van het
Laatglaciaal, dan kan men voor de overgang van het Praeboreaal naar het
Boreaal (volgens FIRBAS (1949) ca 6800 v. Chr.) een zeestand van 27 m onder
de huidige aflezen. Houdt men nog rekening met een bodemdaling van onge
veer 2\ cm per eeuw, dan wordt dat bedrag ongeveer 30 m. Als men in plaats
van 6800 v. Chr. 7000 v. Chr. aanneemt, wat GODWIN aangeeft als de grens
tussen de Pinus-zone en de Pinus-Corylus-zone, dan wordt dit bedrag 32 m.
Voor het begin van het Praeboreaal vindt men op dezelfde wijze een zeestand
van 52 m onder het huidige niveau. Deze zeestanden zijn iets hoger dan het
geen uit de gegevens van het Noordzeegebied met enige reserve is af te lei
den. Gezien echter de vele onzekere factoren die hierbij een rol spelen, zoals
b.v. een mogelijk grotere absolute bodemdaling in het Noordzeegebied, kan
de overeenkomst goed worden geacht. Ook de onnauwkeurigheid van de
door ons afgeleide lijn speelt hier doorheen. Indien we, inplaats van een re
latieve zeestand van 17 m - N.A.P. voor de overgang van het Boreaal naar
het Atlanticum, uit waren gegaan van een relatieve zeestand van 18 m
- N.A.P. voor die tijd, welke waarde ook mogelijkis, dan hadden we als waar
den voor de absolute zeestand tijdens de overgang van het Praeboreaal naar
het Boreaal 36 m beneden de huidige zeestand gevonden, terwijl dit bedrag
voor het begin van het Praeboreaal 65 m geweest zou zijn.
In elk geval blijkt wel, dat reeds tijdens en waarschijnlijk reeds vroeg in het
Praeboreaal de zeespiegelstijging de grootste waarde bereikte. Na het Prae
boreaal neemt de snelheid van deze stijging blijkbaar logarithmisch af. Deze
absolute zeespiegelstijging zal nauw verband houden met het gedrag van de
gletschers en dus ook met het verloop van het klimaat. Dit betekent dus, dat
de belangrijkste gletscherafsmelting in het Praeboreaal heeft plaatsgevonden
en daarna langzamerhand afnam. Dat reeds bij het begin van het Prae
boreaal de gletscherafsmelting groot was, blijkt ook uit de onderzoekingen in
Scandinavië, waar men het terugtrekken van het ijs met behulp van sedi
menten met jaargelaagdheid (varven) heeft kunnen reconstrueren. De ijsrand trok zich in het Laatglaciaal in Zuid-Zweden naar het noorden terug.
Dit terugtrekken ging toen nog vrij langzaam (ca 50 m per jaar, naar SAURAMO, 1941). Aan het einde van het Laatglaciaal, in de jongste Dryastijd, stag
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neerde de ijsrand plaatselijk,waarbij in Finland eindmorenen ontstonden (Salpausselkästadium). Bij het begin van het Praeboreaal (het Finiglaciaal van
de Zweden) ging het terugtrekken van het ijs veel sneller; na enige tientallen
jaren werden al waarden van 200 m per jaar bereikt. Niet lang daarna liepen
deze waarden zelfs op tot 300, soms 400 m per jaar (DE GEER, 1932). Ook in
Finland trok na het Salpausselkästadium de ijsrand zeer snel naar het noor
den (SAURAMO, 1941). Zoals in hoofdstuk V nader wordt behandeld, leven
we tegenwoordig in een tijdperk waarin vele gletschers - speciaal de gebergtegletschers - zich terugtrekken. De snelheid, waarmede dit gebeurt, wisselt
nogal, veelal is dit echter 20 à 40 m per jaar (TISON, 1953). De huidige gletscherafsmelting resulteert in een zeespiegelverhoging van 10 à 15 cm per
eeuw. Bedenkt men, dat de gletscherafsmelting in het Praeboreaal niet alleen
veel sneller ging, maar dat deze afsmelting ook op een veel groter gletschergebied betrekking had, dan zijn de bedragen van omstreeks 2 m zeespiegel
stijging per eeuw, die men voor het Praeboreaal kan berekenen, zeker aan
vaardbaar.
Vergelijkt men bovenstaande gegevens met het klimaatverloop na het
Laatglaciaal, dan lijkt er oppervlakkig bezien een tegenstelling te bestaan.
Algemeen wordt immers aangenomen, dat het klimaatoptimum pas om
streeks 5500 v. Chr., dus aan het einde van het Praeboreaal, begon. Men
heeft hier echter niet te maken met het klimaatoptimum, maar met het op
timum van de factor, die de klimaatverandering bewerkstelligt. Het klimaat
optimum zal, vooral door de grote massa ijs die eerst moest smelten, later
komen dan het optimum van de factor die dit klimaatoptimum veroorzaakt.
De meerdere warmte, die beschikbaar is, zal eerst gedeeltelijk gebruikt wor
den voor het smelten van het ijs en komt pas later geheel ten goede aan het
klimaat zelf. Hiermede is in overeenstemming, dat het klimaatoptimum eer
der optrad naarmate men zuidelijker komt. FIRBAS (1949) komt aan het
einde van zijn bespreking over de warmte van de zomers in het Praeboreaal
tot de volgende uitspraak: „Wahrscheinlich war die Vorwärmezeit (das
Präboreal) also eine klimatische Ubergangszeit mit einem schon zu Beginn
recht steilen Temperaturanstieg". Dus niettegenstaande de vertragende in
vloed van de ijsmassa's op de klimaatverandering was het klimaat blijkbaar
plotseling toch sterk veranderd. De snelle zeespiegelstijging in het Praebo
reaal behoeft dan ook geen verwondering te baren. Behalve de snelheid waar
mede in het Praeboreaal de rijzing van de zeespiegel begon, is ook opvallend,
dat deze rijzing in het Subboreaal en zelfs in het Subatlanticum blijkbaar
nog doorgaat, dus na het klimaatoptimum, dat vrij algemeen in het Atlanticum wordt gesteld. Dit moet betekenen, dat de gletschers vrij lange tijd
nodig hebben gehad om in evenwicht te komen met het klimaat. Hierbij
moet dan vooral gedacht worden aan de grote gletschergebieden aan de
polen, die ongeveer 97 % van de met ijs bedekte oppervlakte van de aarde
beslaan. De kleinere gletschergebieden zullen veel eerder in evenwicht zijn
geweest. Zo is van de Alpen bekend, dat zij in het Subboreaal minimaal
waren (GAMS en NORDHAGEN, 1923).
Bij de beschouwing van de grotere gletschergebieden moet men in het oog
houden, dat het accumulatiegebied waarin het ijs zich ophoopt, vrij groot is
ten opzichte van het gebied waar het ijs afsmelt. Bij een klimaatverandering
zullen de gebieden waar het ijs afsmelt vrij snel reageren, terwijl de accumulatiegebieden zich pas langzamerhand op de nieuwe situatie aan de randen
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zullen instellen. Dat de grote ijsmassa's traag reageren op klimaatveranderin
gen, ziet men ook bij de klimaatverandering die tegenwoordig optreedt. De
huidige zeespiegelstijging kan voor een groot deel verklaard worden uit de
afsmelting van de gebergtegletschers.
Tot slot van dit hoofdstuk zal nog even worden ingegaan op enkele punten
uit de historie van ons kustgebied. De historie van ons kustgebied is nauw ver
weven met de omstandigheden in de Noordzee. Dat in het Atlanticum de
zeespiegelstijging kon worden bijgehouden door de sedimentatie, was groten
deels te danken aan de grote hoeveelheden sediment die beschikbaar waren.
Toen de zeespiegelrijzing aan het einde van het Atlanticum vrij sterk afnam,
resulteerde dit in de opbouw van een beschermende kustwal, die de achter
liggende lagune vrijwel afsloot van de zee. Hierachter ontstond een veenlandschap, dat met de langzaam stijgende zeespiegel mede omhoog groeide.
Af en toe drong de zee het achterliggende gebied nog wel eens binnen, maar
veel invloed kon hij toch niet uitoefenen. In het begin van het Subatlanticum
veranderde deze toestand. Hoewel de invloed van de stijging van het zee
niveau verder afnam, begon de invloed van de zee in de veengebieden van
Holland in het algemeen toe te nemen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken
aan te wijzen.
De erosie van het veenlandschap zal bij het binnendringen van de zee
vooral groot zijn, als de veenlagen dik zijn. Toen het veen nog dun was, kon
den de gevolgen door hernieuwde veengroei, waarbij vooral riet als pionier
optrad, hersteld worden. Later, toen de veenlagen dikker waren, was een
herstel niet goed meer mogelijk, daar diepe geulen en meren ontstonden.
Vooral voor het Zuiderzeegebied en Noord-Holland is deze factor van veel
belang geweest. Opvallend is, dat vooral de oligotrofe veengebieden veel van
erosie te lijden hadden. Het oligotrofe veen, dat zeer licht is, wordt gemakke
lijk kapot geslagen als het eenmaal overspoeld wordt. Daarentegen zijn de
venen langs de rivieren, de bosvenen, juist zeer weinig gevoelig voor erosie.
Verder was, door veranderingen in het Noordzeegebied, de hoeveelheid
sediment, die beschikbaar was voor de opbouw van een kustgebied, belang
rijk minder geworden. Dat er tussen de tijd, waarin de oude zeeklei werd af
gezet en de oude duinen werden opgebouwd en tegenwoordig een belangrijk
verschil bestaat in de hoeveelheden beschikbaar sediment, is duidelijk. Uit de
gegevens van VAN VEEN (1937) en VAN BENDEGOM (1950) blijkt, dat er op
het ogenblik voor ons kustgebied niet veel sediment beschikbaar is. Waar
schijnlijk deed deze betrekkelijke armoede aan sediment zich reeds in het be
gin van het Subatlanticum gevoelen, waardoor de opbouw van een be
schermend kustgebied langzamerhand afnam, terwijl de kustbescherming
uit het begin van het Subboreaal door de voortgaande stijging van het zee
niveau onvoldoende werd. Behalve aan het kustgebied zelf moet men dan
ook denken aan de onderwaterdelta's, die voor het behoud van dit kustgebied
zo'n belangrijke rol spelen.
Naast deze factoren kunnen ook andere nog van invloed zijn geweest. Zo
b.v. de toename van de westerstormen bij de overgang van het Subboreaal
naar het Subatlanticum. In het algemeen wordt het Subatlanticum gezien
als een periode met een wat meer maritiem klimaat dan het Subboreaal.
Men kan dan ook verwachten, dat de frequentie en de kracht van de westen
winden zullen zijn toegenomen. Tenslotte is het mogelijk, dat er veranderin
gen in het Noordzeegebied hebben plaatsgevonden, die wijziging brachten
62

in de eb- en vloedverhoudingen en de stromingen langs onze kust. De even
tuele invloed van deze factor onttrekt zich echter door het ontbreken van de
nodige gegevens aan onze beschouwingen.
Daar waar geen veen aanwezig was, maar waar de sedimentatie van zee
klei onafgebroken door was gegaan, ziet men in grote trekken wel, dat de zee
steeds minder invloed heeft gekregen. Als voorbeeld kan Westergo dienen,
waar men op de wadafzettingen eerst kwelderafzettingen vindt, die naar
boven overgaan in de zware knipklei. Hier wordt dus ook weer duidelijk de
invloed van de erosie van het veen in het licht gesteld.

V. DE PERIODICITEIT IN HET OPTREDEN
VAN DE TRANSGRESSIEPHASEN
1. DE PERIODICITEIT ALS VERSCHIJNSEL

In de paragrafen 3, 4, 5 van hoofdstuk III, waar de geschiedenis van ons
kustgebied sinds het einde van de oude zeekleiafzetting werd beschreven,
kwam sterk naar voren, dat in deze geschiedenis naast de algemene zeespie
gelstijging de transgressiephasen en stilstands- of regressiephasen een belang
rijke rol speelden.
Transgressiephasen zijn bekend uit 1800 v. Chr., kort vóór of omstreeks
Christus' geboorte, 300 n. Chr., 900 n. Chr., terwijl er aanwijzingen zijn, dat
ook omstreeks 1200 v. Chr., 600 v. Chr. en 1200 à 1300 n. Chr. transgressie
phasen optraden. Beschouwt men deze jaartallen nader, dan blijkt daaruit
een periodiciteit, die op ongeveer 525 jaar kan worden berekend. Neemt men
een strenge periodiciteit van 525 jaar aan, dan kan men de volgende reeks
opstellen: 1800 v. Chr., 1275 v. Chr., 750 v. Chr., 225 v. Chr., 300 n. Chr.,
825 n. Chr., 1350 n. Chr., een reeks, waarvan de jaartallen redelijk overeen
komen met de tot nog toe geconstateerde transgressiephasen. Na 1350 zou
1875 het volgende jaartal in de reeks zijn, hetgeen, zoals wij in § 3 zullen
zien, ook bevestiging vindt in de historische gegevens.
De transgressiephasen zijn niet alle even heftig geweest. Die van 1800 v.
Chr., 300 n. Chr. en mogelijk die uit de latere middeleeuwen hebben in elk
geval veel invloed op het kustgebied gehad. De transgressiephasen van om
streeks Christus' geboorte en die uit de 10e eeuw waren over het geheel ge
nomen iets minder belangrijk. Van de transgressiephasen omstreeks 1200 v.
Chr. en 600 v. Chr. is nog weinig bekend; wel krijgt men uit de literatuur de
indruk, dat die van 600 v. Chr. een vrij grote invloed op de kustgebieden
heeft gehad. Mogelijk mogen we hierin een aanwijzing zien, dat een belang
rijke transgressiephase na een regressiephase door een minder belangrijke
wordt gevolgd.
Niet alle transgressiephasen hebben even lang geduurd. De transgressie
phase, die in de 9e eeuw begon, duurde b.v. veel korter dan de transgressie
phase, die in de latere middeleeuwen een aanvang nam.
Of en in hoeverre de transgressiephasen, die in de oude zeeklei zijn te
onderscheiden, ook in deze periodiciteit passen, is nog niet duidelijk. De door
ons genoemde datum van 2300 v. Chr. voor het einde van de oude zeeklei
stemt, als men de periodiciteit volgt, niet met een regressie, maar met een
transgressie overeen, hetgeen dus niet klopt. De datering 2300 v. Chr. is
echter een schatting en het kan ook best zijn, dat deze datum gewijzigd moet
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worden in 2100 v. Chr. of 2500 v. Chr. De mogelijkheden van dateringen
laten op het ogenblik een dergelijke conclusie echter nog niet toe. Misschien
dat met behulp van de radioactieve koolstofmethode een nauwkeuriger date
ring verkregen kan worden.
Deze periodiek optredende trans- en regressiephasen moet men beschou
wen als een verschijnsel, dat gesuperponeerd is op de algemene gang in de
zeespiegelbeweging. Het is duidelijk, dat er behalve de 525-jarige periode
ook kleinere schommelingen zullen zijn; zo is b.v. de 11-jarige periode be
kend (VAN VEEN, 1940). Ook schommelingen die, wat tijdsduur betreft, in
staan tussen de 525-jarige en de 11-jarige periode, zijn te verwachten (zie
ook TISON, 1953).
Door VISSER1) (naar BAKKER, 1948) en door BAKKER (1948) werd ook een
periodiciteit in de transgressiephasen voorgestaan. VISSER dacht aan een pe
riodiciteit van 1100 jaar. BAKKER, die zich beperkte tot de subatlantische
transgressiephase, dacht aan een periodiciteit van 500 jaar, waarbij hij het
jaar 1700 ongeveer zag als het begin van een nieuwe historische transgressie
phase.
Vraagt men zich af, door welke oorzaken dergelijke periodieke wisselingen
tussen trans- en regressie- of stilstandsphasen optreden, dan denkt men het
eerste aan een verband met wisselingen in het klimaat. Indien dit juist is,
moet deze periodiciteit zich tevens uiten in andere verschijnselen, die onder
invloed van het klimaat staan. Dit is, zoals hieronder zal blijken, het geval.
2. DE SAMENHANG TUSSEN DE TRANSGRESSIEPHASEN IN HET
NEDERLANDSE KUSTGEBIED EN ANDERE DOOR HET KLIMAAT
BEPAALDE VERSCHIJNSELEN IN EUROPA

In deze paragraaf zal worden begonnen met de beschrijving van enkele pe
riodieke veranderingen, die in de samenstelling van de vegetaties zijn aan te
wijzen. Hoewel er vele periodieke veranderingen in de vegetatie bekend zijn,
is onze keus toch beperkt, daar de dateringen daarvan vaak een zwak punt
vormen. In enkele gevallen ligt deze kwestie echter iets gunstiger, nl. bij de
wisselingen, die blijken uit de door WELTEN (1944) samengestelde palynologische diagrammen van het Faulenseemoos bij Spiez en|bij de wisselingen,
die zich uiten in de grenshorizonten van de oligotrofe venen.
Uit het Faulenseemoos zijn verschillende profielen door WELTEN uitvoerig
onderzocht. Deze profielen bestaan hoofdzakelijk uit moeraskalkafzettingen
die een jaargelaagdheid vertonen. De componenten waaruit het sediment,
naast moeraskalk, bestaat, zijn organische stof en ingespoeld materiaal. De
moeraskalk ontwikkelt zich vooral in de zomer, waardoor de gelaagdheid
ontstaat. Met behulp van deze jaargelaagdheid voorzag WELTEN het gehele
profiel van jaartallen. Uit de besprekingen over zijn werk blijkt, dat de
dateringen die in de laatste 5000 jaar vallen weinig critiek ontmoetten (FIRBAS, 1949; ZEUNER, 1952). De dateringen van de oudere lagen zijn echter
aanvechtbaar en waarschijnlijk niet juist, zoals door WELTEN in een later
werk (WELTEN, 1952) wordt toegegeven. Onze beschouwingen zullen alleen
betrekking hebben op de gegevens uit de laatste 5000 jaar.
De profielen werden ook palynologisch onderzocht, terwijl van enkele
profielen tevens de verhouding tussen organische stof, moeraskalk en inge
spoeld materiaal werd nagegaan. Het percentage organische stof blijkt in de
*) Visser, W. C., 1950: Bodemkundige aspecten van de zeespiegelvariaties. Ned. Kruidk.
Archief. Deel 57, p. 133-134.
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Diagram van een profiel met jaargelaagdheid in het Faulenseemoos, naar gegevens van M. WELTEN (1944).
Percentage organische stof van het sediment, beukenstuifmeel in % van het bomenstuifmeel.
Diagram of a profile showing annual layers in Faulenseemoos, after
particulars derived from M. Welten (1944).
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loop der tijden te wisselen van enkele percenten tot zestig percent (fig. 16).
Het percentage organische stof wordt echter ook nog beïnvloed door de hoe
veelheid ingespoeld materiaal; bij sterkere inspoeling daalt het percentage
organische stof. Het zou daarom misschien juister zijn om de verhouding
organische stof-moeraskalk na te gaan. Dit verandert echter het totale beeld
niet.
WELTEN (1944) veronderstelt bij zijn klimaatbeschouwingen aanvankelijk,
dat een hoog gehalte aan inspoeling wijst op veel regen. Een hoog gehalte
aan organische stof zou waarschijnlijk op meer warmte duiden. Hierbij kan
er op worden gewezen, dat in het algemeen gezien de zuivere moeraskalk in
meren zich alleen vormt in een wat kouder klimaat, terwijl in een warmer
klimaat vaak meer organische sedentaten worden gevormd. Zo zijn de zuive
re moeraskalkafzettingen in Nederland vrijwel alle in het Laatglaciaal ge
vormd. Vergelijkt men nu in de palynologische diagrammen (fig. 16) het
verloop van de F«gM.r(beuken) kromme, dan blijkt dat een hoog percentage
organische stof vaak met een top in de .Fagzw-kromme samenvalt. In de
tussenliggende perioden spelen de fijnspar [Picea), de zilverden {Abies) en de
eik ( Quercus), al dan niet tezamen met de beuk, een belangrijke rol.1) De
correlatie tussen hoge gehalten aan organische stof en de toppen in de beukenkromme is zeer nauw.
Later komt WELTEN (1952) nog even terug op het klimaatverloop, zoals dit
uit de diagrammen van het Faulenseemoos blijkt. Hij merkt nu op, dat hij
veel waarde hecht aan het verloop van de Fagus(beuken) kromme in de paly
nologische diagrammen. Tijden waarin de beuk op de voorgrond treedt, be
schouwt hij als oceanisch; verder geeft hij aan, dat het overheersen van de
boomsoorten in de volgorde fijnspar {Picea), zilverspar {Abies), beuk {Fagus)
een verandering van het klimaat van continentaal naar oceanisch aangeven.
Door deze verandering in opvatting worden enkele beukentijden, die door
hem vroeger als „trocken-warm" aangegeven werden, nu als oceanisch be
schouwd. In verband met het vrij hoge percentage organische stof in de
beukentijden mogen wij er waarschijnlijk van uitgaan, dat in deze oceanische
tijden de tijd van het jaar, waarin in het Faulenseemoos de organische stof
werd opgehoopt, d.w.z. het voorjaar, betrekkelijk warm was.
Behalve het profiel, waarvan de gegevens in fig. 16 afkomstig zijn, publi
ceerde WELTEN gegevens van andere profielen uit het Faulenseemoos, die
eenzelfde beeld geven. Hij onderscheidde aan de hand hiervan dan ook vier
beukentijden, die volgens hem alle warm zijn (tijden met veel organische
stof) en wel:
le beukentijd
3200-2350 v. Chr.
2e
„
750- 450 v. Chr.
3e
„
200- 600 n. Chr.
4e
„
850-1250 n. Chr.
Naast deze duidelijke beukentijden zijn nog een drietal korte tijden aan
te wijzen waarin het beukenstuifmeel overheerst, nl. circa 1200 v. Chr., om
streeks Christus' geboorte en circa 1450 n. Chr. Het is volgens WELTEN de
vraag, welke betekenis er aan gehecht mag worden. Opvallend is in deze ge
vallen ook weer het naar voren komen van de organische component in het
sedentaat.
1) Bij de totale boompollensom (= 100) werd door WELTEN de els (Alnus) niet mee
gerekend.
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Bij deze bespreking van het werk van WELTEN is slechts op één facet de
aandacht gevestigd en wel omdat het lijkt, alsof de tijden waarin meer orga
nische stof in de moeraskalk terechtkomt en waarin tevens het beukenstuifmeel overheerst, zijn te correleren met de tijden waarin de transgressiephasen
optreden. Uit de bespreking in de voorafgaande hoofdstukken volgt, dat in de
le beukentijd, de 3e beukentijd en de 4e beukentijd de activiteit van de zee in
Nederland groot is geweest; tevens is dit waarschijnlijk het geval geweest in
de 2e beukentijd, terwijl de kleine toppen in de beukenkromme van 1200 v.
Chr., omstreeks Christus' geboorte en 1450 n. Chr. eveneens in tijden vallen
gedurende welke waarschijnlijk of zeker transgressiephasen optreden. Niet
alle transgressiephasen vinden we echter in de beukentijden terug. De Cardiumtransgressie is b.v. niet gecorreleerd met een beukenmaximum. Wel
valt in 1800 v. Chr. volgens WELTEN een belangrijke palynologische grens ; in
deze tijd gaat namelijk de zilverdennen(/ite.y)tijd, die na de le beukentijd
optreedt, over in de eerste tijd van het gemengde beukenbos.
Een andere aanwijzing voor periodieke klimaatschommelingen kan men
vinden in de oligotrofe venen. Door GRANLUND (1932) en later door NILSSON
(1935) werden uit Zweden een aantal grenshorizonten - door hen „Rekurrensytor" genoemd - beschreven. Een dergelijk grensvlak scheidt een veen
met een hogere humeuziteitsgraad van een er op liggend veen met een ge
ringere humeuziteitsgraad. Alvorens wij verder op de gegevens van deze
„rekurrensytor" in willen gaan, moet in het algemeen iets meer gezegd wor
den over de grensvlakken tussen sterker en minder sterk verteerd veen.
In West-Europa komt in het oligotrofe veen in het algemeen één grensvlak
voor, nl. het grensvlak dat het oude mosveen van het jonge mosveen scheidt.
Onder dit grensvlak komt aan de top van het oude mosveen vaak een wat
„drogere" laag voor. Deze laag werd door WEBER (1907, 1910) sterk naar
voren gebracht en staat bekend als de grenshorizon van WEBER. Over het
ontstaan van het oude mosveen en de grenshorizon van WEBER is vooral vóór
de laatste oorlog veel geschreven. ESHUIS gaf in 1947 een overzicht van de
toen bestaande literatuur over dit onderwerp. Hier zullen slechts enkele
punten naar voren worden gebracht.
WEBER meende, dat de grenslaag in het Subboreaal ontstaan was tenge
volge van een droger klimaat. In dit klimaat ontstond uit meer droogteminnende plantengezelschappen de grenshorizon, terwijl door een daling van
de grondwaterspiegel het onderliggende veen verteerde. Deze mening is in
elk geval gedeeltelijk onjuist gebleken. Het oude mosveen heeft volgens vrij
wel alle auteurs zijn hoge verweringsgraad primair verkregen, dus reeds
tijdens de veengroei, waarbij het wat warmere atlantische en subboreale
klimaat er de oorzaak van was, dat de hoogveengroei iets anders verliep dan
gedurende lange tijd in het Subatlanticum het geval was. Aan de andere
kant is het niet te loochenen, dat de grenslaag op droogte wijst van de be
treffende groeiplaats. Deze droogte kan echter ook edaphische oorzaken
hebben. Dat plaatselijke factoren vaak voor het ontstaan van de grenslaag
belangrijk zijn, blijkt wel uit het feit, dat lang niet altijd een duidelijke grens
horizon is ontwikkeld. Door GRANLUND (1932) werd naar voren gebracht,
dat het ontstaan van een grenshorizon niet op een drogere periode behoeft te
wijzen. Een gewelfd hoogveen kan bij een bepaald klimaat niet onbeperkt
doorgroeien. Heeft het zijn maximale hoogte bereikt, dan verdroogt door de
vermeerderde waterafvoer de oppervlakte van het veen en indien dit lang
genoeg duurt, ontstaat er een grenslaag. Wanneer het klimaat vochtiger
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wordt, kan de veengroei weer beginnen; het veen wordt dan verjongd. Het
verjongen van de veengroei wijst dus wel op een klimaatverandering, terwijl
stagnatie van de veengroei ook zonder klimaatverandering kan optreden.
Wel zal een droger worden van het klimaat het ontstaan van de grenslaag
bevorderen.
WASSINK (1939) veronderstelde, dat in de overgang van het oude naar het
jonge mosveen tevens een invloed te zien was van de beweging van de zee
spiegel. Een daling van de zeespiegel zou ook tot een daling van de grond
waterspiegel in het land hebben geleid, hetgeen een uitdrogen van de venen
tengevolge had. Daar een belangrijke daling van het zeeniveau in het Subboreaal volgens ons niet is opgetreden, lijkt ons deze mening voor de gebieden
die niet zeer dicht bij zee, dus in de kustvlakte, liggen onjuist. Ook bij de aan
name van een belangrijke zeespiegeldaling is deze hypothese ons inziens niet
houdbaar voor veentjes, die op een ondoorlatende ondergrond liggen.
Het ontstaan van de grenslaag en de hernieuwde groei van het jonge mos
veen werd oorspronkelijk als een verschijnsel gezien, dat in de verschillende
gebieden in West-Europa gelijktijdig optrad. Deze mening wordt thans niet
meer algemeen gedeeld. Zo meende NILSSON (1948) aan de hand van palynologische correlaties tot de conclusie te kunnen komen, dat het jonge mos
veen in West-Europa in vijf verschillende tijden zou zijn gevormd. Deze
tijden zouden dan mogelijk overeenkomen met bepaalde tijden, waarin in
Zuid-Zweden de veengroei verjongde. Ook de onderzoekingen in Nederland
duiden er naar onze mening op, dat het jonge mosveen niet overal tegelijker
tijd begon te groeien. Vaak wordt het begin van de vorming van het jonge
mosveen op ongeveer 500 v. Chr. gesteld. VAN GIFFEN (1947, 1949) vond
echter, dat in verschillende kleine venen in Drente het jonge mosveen pas
omstreeks 400 n. Chr. begon te groeien. Op Walcheren, bij Ritthem, vonden
BENNEMA en VAN DER MEER (BENNEMA, 1951 ; BENNEMA en VAN DER MEER,
1952) op de grenslaag van het oude mosveen een dun laagje spalterveen
(Vorlaufstorf), dat als het begin van de groei van het jonge mosveen be
schouwd mag worden. Deze plek was na het ontstaan van het spalterveenlaagje in de Romeinse tijd bewoond. Hier begon de groei van het jonge mos
veen dus reeds in of vóór de Romeinse tijd, naar schatting omstreeks het be
gin van onze jaartelling. Dit gegeven sluit aan bij de gegevens uit Belgisch
Vlaanderen, waar men onder de klei, die waarschijnlijk reeds in het begin
van de 4e eeuw werd afgezet, op het oude mosveen een dunne laag jong mos
veen vond (STOCKMANS, VANDEN BERGHEN en VANHOORNE, 1948; MOORMANN, 1951). Uit een palynologisch diagram, dat door Prof. Mr Dr F.
FLORSCHÜTZ, op verzoek van Dr J. DE JONG en de auteur, van het profiel bij
Ritthem werd vervaardigd, bleek verder, dat in het bovenste deel van het
oude mosveen nog duidelijke subatlantische spectra voorkwamen. Dit in
tegenstelling tot een palynologisch diagram uit Utrecht van de Alembrechtskade, dat door de auteur vervaardigd werd en waarin de subatlan
tische spectra alleen in het jonge mosveen voorkomen. Hier is waarschijnlijk
het einde van de groei van het oude mosveen wat vroeger te stellen dan in
Ritthem. In verband met de datering van het spalterveen bij Ritthem zijn
wij geneigd de groei van het jonge mosveen op de Alembrechtskade en het
begin van de subatlantische spectra op ongeveer 500 v. Chr. te schatten. Tot
eenzelfde datering voor het begin van het jonge mosveen komt men bij een
beschouwing van het palynologisch diagram uit de Riekerpolder (VERMEERLOUMAN, 1934) en van het diagram SH1; dat TUINSTRA (1951) uit noord
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westelijk Noord-Brabant publiceerde. TUINSTRA zelf kwam voor noordweste
lijk Noord-Brabant tot de conclusie, dat het jonge mosveen omstreeks Chris
tus' geboorte of reeds daarvoor begon te groeien. Voor het profiel van dia
gram SHX zijn we geneigd de groei van het jonge mosveen ook op ongeveer
500 v. Chr. te stellen. Het lijkt er dus op, dat de conceptie dat het jonge mos
veen overal gelijktijdig begon te groeien onjuist is, maar dat in de loop van
het Subatlanticum het oude mosveen eerst hier en dan daar in jong mosveen
overging. Het begin van de groei van het jonge mosveen zal dan vooral door
de plaatselijke klimatologische en hydrologische omstandigheden zijn be
paald. Mogelijk zijn er dan wel, zoals NILSSON veronderstelt, klimatologisch
bepaalde tijden aan te wijzen, waarin de verjonging van het oude mosveen
vooral optreedt. Vergelijkt men de studies van NILSSON uit Schonen (1935)
met die over Noordwest-Duitsland en Nederland (1948), dan blijkt, dat hij
aan de volgende tijden denkt: ca 3500 v. Chr., 1800 v. Chr., 1000 v. Chr.,
500 v. Chr., omstreeks Christus' geboorte, 400 n. Chr. Het grensvlak van 500
v. Chr. komt volgens hem het meeste voor. Deze mening komt min of meer
overeen met de hierboven behandelde gegevens uit Nederland. Over de
datering van de rekurrensytor in de Zweedse venen is minder verschil van
mening dan over de grenshorizon van WEBER en het begin van de groei van
het jonge mosveen. De rekurrensytor zijn dan ook beter bruikbaar als ver
gelijkingsmateriaal voor onze transgressiephasen, vooral ook omdat in dit
geval er geen twijfel aan kan bestaan, dat deze grensvlakken klimatologisch
bepaald zijn. Door GRANLUND (1932) werden de volgende grensvlakken ge
vonden : RYI- 1200 n. Chr., RY11-400 n. Chr., RYIII-600 v. Chr., RYIV1200 v. Chr., RY V-2300 v. Chr. Bovendien was hij van mening, dat de
Zweedse venen thans weer of een grensvlak bereikt hebben óf bijna bereikt
hebben.
Volgens NILSSON (1935) zijn er echter nog andere grensvlakken te onder
scheiden, nl. omstreeks Christus' geboorte, aan het begin van de „Gang
gräberzeit" en bovendien nog twee oudere. Ook stelde hij enkele dateringen
anders. De RY I van GRANLUND dateerde hij één of een paar honderd jaar
vóór 1500 n. Chr., dus omstreeks 1300 of 1400 n. Chr. De RY IV is volgens
hem mogelijk iets jonger dan GRANLUND aangaf, terwijl de RY V door hem
eveneens iets later werd gesteld. Evenals GRANLUND kwam hij tot de conclu
sie, dat de RY III de belangrijkste is.
VON POST (1944) gaf een beschouwing over de grensvlakken naar aan
leiding van een profiel bij Stockholm, dat ook reeds door GRANLUND was
onderzocht. Het gedeelte van het profiel, dat door VON POST beschouwd
werd, omvat hoofdzakelijk het Subatlanticum. Hij kwam tot de conclusie,
dat de grensvlakken naar hun belangrijkheid ingedeeld kunnen worden in
drie groepen. Tot de groep van de belangrijkste grensvlakken behoren die
van 600 of 500 v. Chr., 400 n. Chr. en de latere middeleeuwen. Hiertussen
liggen grensvlakken, die iets minder belangrijk zijn, terwijl bovendien nog
grensvlakken voorkomen, die niet erg in het oog springen. Bepalen wij ons
tot de grensvlakken van de le en 2e groep, dan blijkt, dat behalve de reeds
door GRANLUND en NILSSON genoemde er nog een vrij belangrijk grensvlak is,
dat tussen 400 n. Chr. en 1200 of 1400 n. Chr. valt, waarschijnlijk in de 9e
eeuw. VON POST liet bovendien zien, dat deze grensvlakken samenvallen met
een relatief wat lager percentage berkenpollen in het pollendiagram. Op
grond van de datering van GRANLUND kwam hij tot de conclusie, dat er
blijkbaar een periodiciteit van 1700, 900-800, 400-450 en ruim 200 jaar is in
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het klimaat. Hierbij moet echter wel beseft worden, dat de dateringen die

GRANLUND gaf slechts benaderend zijn, waardoor de duur van deze perioden
ook betrekkelijk is. VON POST dateerde de RY III op 500 v. Chr., terwijl
GRANLUND 600 v. Chr. aangaf. Neemt men deze laatste datum en verschuift
men de RY I naar 1400 n. Chr., hetgeen volgens NILSSON mogelijk is, dan
wordt de periodiciteit 2000, 1000, 500 en 250 jaar.

Hoewel het dus zeer wenselijk is, dat deze grensvlakken nog eens nader
worden gedateerd, waarbij de methode van de radioactieve koolstof een be
langrijk hulpmiddel kan zijn, is toch reeds wel vast te stellen, dat er een zeer
nauw verband bestaat tussen de periodiciteit in het optreden van de transgressiephasen en de periodiciteit in het optreden van de belangrijkste grens
vlakken in Zweden. Reeds werd opgemerkt, dat een belangrijke transgressiephase blijkbaar meestal gevolgd werd door een minder belangrijke. Op
vallend is, dat, als men VON POST volgt, de belangrijkste transgressiephasen,
nl. die van omstreeks 400 n. Chr. en die uit de latere middeleeuwen, ook met
de belangrijkste grensvlakken samenvallen. De iets minder belangrijke trans
gressiephasen van kort vóór of omstreeks Christus' geboorte vallen samen met
de iets minder belangrijke grensvlakken van de tweede groep.
Hoewel dus wel blijkt, dat transgressiephasen en grensvlakken gecorre
leerd zijn, is in verband met de onnauwkeurigheid van de datering uit boven
vermelde gegevens nog niet te zeggen in welk stadium van de transgressiephase de grensvlakken nu optreden : aan het begin, in het midden of aan het
einde.
Behalve uit de verschuivingen die in de samenstelling van de vegetaties
optreden, kunnen ook uit de veranderingen in de verbreiding van het poolijs
en de grootte van de gletschers conclusies worden getrokken over het klimaat.
Uit het gebied rondom IJsland en Groenland is vrij veel bekend over de ver
anderingen in de uitbreiding van het poolijs. Deze kennis is voor wat betreft
de middeleeuwen vooral gebaseerd op de historie van de Noormannen in
deze streken. Voor de 17e, 18e en 19e eeuw is het vooral de geschiedenis van
de walvisvaart, die de gegevens levert. KOCH (1945) schreef over dit onder
werp een monografie, waarin hij tot de volgende conclusie kwam :
„In the period 800-1200 there was hardly any ice in the summer near
Iceland and the southern half of Greenland. In the period 1200-1400 there
was somewhat more ice in the summer near Iceland and the southern half of
Greenland. In the period 1400-1600 the ice decreased in quantity in the
summer near Iceland and the southern half of Greenland. In the period
1600-1900 there were large quantities of ice in the summer near Iceland and
the southern half of Greenland. In the period 1920-1939 there was hardly
any ice".
Hieruit kan dus ook weer tot een schommeling in het klimaat worden be
sloten, die vrij nauw bij de stilstands- en regressiephasen aansluit, al is de
overeenkomst in de middeleeuwen niet geheel bevredigend. Bovendien volgt
er uit, dat het ijs zich bij de laatste „koude periode" van na 1600 belangrijk
sterker uitbreidde dan in de koude periode van de late middeleeuwen. Dit
kan er op duiden, dat in het algemeen het klimaat langzamerhand kouder
wordt.
Van de veranderingen in de uitbreiding van de gletschers is uit historische
tijd vrij veel bekend. Uit deze gegevens blijkt, dat de tijden, die liggen tussen
de groei van een gletscher en het afnemen ervan, veel kleiner zijn dan met de
door ons voorgestane 525-jarige periode in het klimaat overeenkomt. Zo is
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bekend, dat in de 17e eeuw - in ongeveer 1820 en in ongeveer 1850 - maxi
male uitbreidingen van de gletschers voorkwamen, die gevolgd werden door
een terugtrekken van de gletschers. Beschouwt men echter de grote lijn, dan
blijkt, dat mogelijk een 525-jarige periode toch wel aanwezig kan zijn. In elk
geval vallen de verschijnselen, die zich voordoen in de tijd waarin wij vrij
veel van de gletschers weten, goed samen met de verschijnselen aan de zee
kusten. Door vele schrijvers werd dan ook al gewezen op het verband tussen
het terugtrekken van de gletschers en de tegenwoordige zeespiegelstijging,
waarbij tevens de veranderingen in het klimaat in de beschouwing werden
betrokken.
De algemene conclusie is, dat de gletschers zich in de tweede helft van de
19e eeuw zeer snel begonnen terug te trekken. Dit terugtrekken zette zich,
soms onderbroken door een korte tijd van stagnatie of groei van de glet
schers, in de 20e eeuw tot op heden voort. Tengevolge hiervan hebben vele
gebergtegletschers thans minimale afmetingen (THORARINSSON, 1940; AHLMANN, 1948; en anderen). Er moet hierbij wel op worden gewezen, dat de af
smelting vooral optreedt bij de gebergtegletschers. Het landijs aan de polen
draagt veel minder bij tot de algemene zeespiegelstijging, zoals wel blijkt uit
de berekeningen van TISON en THORARINSSON. Zij komen tot de conclusie,
dat de afname van de gebergtegletschers, die slechts ruim 3 % van het totaal
vergletscherde aardoppervlak innemen, de zeespiegelstijging al voor een be
langrijk deel kan verklaren.
Tussen 1600 n. Chr. en de tweede helft van de 19e eeuw waren de glet
schers vrij uitgebreid, hoewel er toen, zoals boven reeds werd opgemerkt, ook
tijden met iets lagere gletscherstanden door tijden met hogere gletscherstanden werden afgewisseld. Door BAKKER werd vooral de uitbreiding van de
gletschers na ongeveer 1700 n. Chr. gezien als een belangrijk verschijnsel, dat
hij in verband bracht met een transgressiephase. Ons inziens moeten wij dit
echter beschouwen als een verschijnsel van tijdelijke aard, wat ook beter met
de klimaatontwikkeling in overeenstemming is. De uitbreiding omstreeks
1600 n. Chr. bracht BAKKER, naar onze mening terecht, in verband met een
regressie, die in het Nederlandse kustgebied aannemelijk kan worden ge
maakt.
Over de gedragingen van de gletschers in de middeleeuwen en in de oudere
tijden zijn we minder goed ingelicht. Hierover zijn wel vrij veel gegevens be
kend, maar toch te weinig om er een goede voorstelling van te kunnen krij
gen. Wel blijkt uit deze gegevens, dat gedurende de overgang van bronstijd
naar ijzertijd, in de Romeinse tijd (GAMS en NORDHAGEN, 1923) en in de
middeleeuwen (WAGNER, 1940) de gletschers relatief klein waren. Hierin uit
zich waarschijnlijk, behalve de kortere klimaatschommelingen, ook het al
gemene verloop van het klimaat van warm naar koud.
Naast de hier genoemde verschijnselen, die zich uiten in vegetatie, glet
schers en poolijs, moet ook de klimaatindeling van het Subatlanticum wor
den gegeven, zoals deze door GAMS en NORDHAGEN werd opgesteld. Deze in
deling wordt hier naar voren gebracht, omdat hij nauw aansluit bij de trans
en regressiephasen. Echter moet worden opgemerkt, dat de argumentatie
vaak in het geheel niet overtuigend is. Gedeeltelijk is deze indeling gebaseerd
op beschouwingen van BRUCKNER, die volgens de berekeningen van WAG
NER (1940) niet juist zijn, en gedeeltelijk op allerlei verschijnselen, die
volgens de schrijvers klimatologisch bepaald zouden zijn, zoals volksverhui
zingen, uitbreiding van de steppenhoenders, optreden van sprinkhanen6
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Fig. 17.
Het optreden van de transgressiephasen in West-Nederland, vergeleken met andere, meest
door het klimaat bepaalde verschijnselen.
The occurence of phases of transgression in the western part of the Netherlands, compared with other
phenomena, mainly determined by climate.

plagen enz., waarbij dan vooral de verschijnselen in Midden-Europa en in de
Balkan worden beschouwd. Het Subatlanticum wordt door hen in tien pe
rioden verdeeld, waarbij drogere, meer continentale tijden afgewisseld wor
den door nattere, meer oceanische. Deze naamgeving, continentaal en ocea
nisch, is misleidend. De feiten waarop GAMS en NORDHAGEN zich baseren,
duiden mogelijk wel op perioden van grotere droogte en van meer regen en
dan vooral in Midden- en Oost-Europa, maar het is de vraag, of hiervoor de
termen continentaal en oceanisch gebruikt mogen worden. Dit komt vooral
naar voren, wanneer men hun indeling vergelijkt met die, welke WAGNER
(1940) en BROOKS (1949) voor de laatste 500 jaar aangeven, waarbij de con
clusies wat dit betreft juist tegengesteld zijn.
In de tabel van fig. 17 zijn de hier besproken verschijnselen samengevat,
bovendien zijn de tijden aangegeven, gedurende welke op de mariene gronden
bewoning plaatsvond zonder bedijking of ophoging, evenals de tijden waarin
de rivieren veel sediment afzetten (zie hoofdst. III). Uit deze tabel blijkt een
vrij nauwe correlatie tussen de verschillende verschijnselen. Tevens blijkt dat
de verschillende verschijnselen met een zekere regelmaat optreden. Be
schouwt men de dateringen, dan blijkt de reeds eerdergenoemde periodiciteit
van ongeveer 525 jaar, die we in de transgressiephasen aantroffen, ook in tal
van andere door het klimaat bepaalde verschijnselen aanwezig te zijn. Blijk
baar treden er dus klimaatschommelingen op, waarbij een gehele cyclus on
geveer 525 jaar duurt. Deze 525 jaar werd vastgesteld aan de hand van de
thans beschikbare dateringen. Daar deze niet altijd even nauwkeurig zijn, is
het zeer wel mogelijk, dat deze tijdsduur uiteindelijk iets anders uitvallen zal.
Alvorens in te gaan op de onderlinge correlaties moet eerst de klimaat
schommeling, die gedurende ongeveer de laatste eeuw optreedt, in het kort
worden besproken. Het verloop van deze verandering kan ons misschien ook
iets leren omtrent het verloop van het klimaat in vroeger tijden.
3. DE KLIMAATVERANDERING VAN DE LAATSTE EEUW

WAGNER (1940), PETTERSEN (1949), LYSGAARD (1949) en vele anderen heb
ben deze algemene klimaatverandering naar voren gebracht. WAGNER gaf

een overzicht van de toen bekende gegevens. Volgens hem kan de klimaat
verandering het beste worden beschreven als een toename van de algemene
luchtcirculatie. De aanvang van deze verandering begon in elk geval reeds in
de periode 1850-1900, waarschijnlijk echter reeds in het begin van de 19e
eeuw. Tot het einde van de 19e eeuw waren de veranderingen echter gering,
daarna werden ze pas belangrijk. WAGNER heeft vooral de gegevens van
1886-1895 ten opzichte van 1911-1920 bestudeerd. Met het versterken van
de algemene luchtcirculatie gaat een optreden van grotere luchtdrukverschillen gepaard. Zo nam het hoge drukverschil tussen het luchtdrukgebied
bij de keerkringen en de gordel van lage luchtdruk ten zuiden van de pool
cirkel sterk toe, terwijl er bovendien aanwijzingen zijn, dat de hoge drukgebieden van de keerkringen iets naar het noorden zijn verschoven.
De veranderingen, die het gevolg zijn van de grotere luchtcirculatie,
d.w.z. vooral van de meridionale luchtcirculatie, zijn velerlei en lang niet
overal dezelfde. De neerslag neemt plaatselijk toe en elders af. In het gebied
van dalende luchtstromen zal volgens WAGNER een vermindering van de
neerslag, in het gebied van de stijgende luchtstromen een vermeerdering van
de neerslag zijn te verwachten. Uit een kaartje, waarop de afwijking van de
neerslag gedurende de jaren 1921-1930 vergeleken wordt met het gemiddel
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de gedurende lange tijd, blijkt dat in een smalle gordel, die ongeveer de
evenaar volgt, een tendenz van toename van de regenval bestond. Ten noor
den en ten zuiden ervan nam de regenval af, d.w.z. in een deel van de tropen,
de subtropen en de gematigde luchtstreken; ten noorden en ten zuiden daar
van nam hij in het algemeen weer toe. Voor Europa komt dit neer op een af
name in het Middellandse Zeegebied en de Balkan en een toename voor de
streken ten noorden er van. Bij de grotere luchtcirculatie behoort ook een
vermindering van de temperatuurverschillen tussen zomer en winter in de
gematigde streken; daar neemt dus het maritieme karakter in het algemeen
toe. Hierbij vallen vooral de hogere wintertemperaturen op.
PETTERSEN (1949), die de situatie van het Noordatlantische gebied in
ogenschouw nam en daarbij de gegevens van 1900 tot 1919 vergeleek met die
van 1920 tot 1939, kwam tot de conclusie, dat de verschijnselen vrij complex
zijn, maar dat in het algemeen toch gesproken kan worden van een grotere
meridionale luchtcirculatie, waarbij o.a. meer warme lucht naar CentraalEuropa en van Centraal-Europa naar Scandinavië vervoerd werd. Ook AHLMANN (1948) gaat in een samenvatting van deze grotere luchtcirculatie uit.
LYSGAARD gaf in 1949 een uitgebreid overzicht van de variaties in de ver
schillende klimaatfactoren gedurende de laatste eeuw. Het duidelijkst sprin
gen de veranderingen in het oog op de kaartjes, waarin hij de verschillen in
temperatuur, neerslag en luchtdruk van 1920 tot 1940 voor Januari, Juli en
het gehele jaar heeft aangegeven. We willen ons hierbij beperken tot de ver
schillen, die in het noordelijke gebied van de Atlantische Oceaan en in Euro
pa zijn opgetreden. De jaartemperatuur is over het gehele gebied hoger ge
worden, vooral in het noorden, zoals in Noord-Scandinavië en in Groenland.
Een nog sterkere toename vertonen de temperaturen in deze noordelijke
gebieden in Januari (tot 3° G). De Julitemperatuur nam echter in het alge
meen ook iets toe, zodat West-Europa en vooral de noordelijke streken iets
warmer maar ook iets meer „maritiem" zijn geworden. De neerslag nam in
West-Europa toe, in het Middellandse Zeegebied echter af. Het drukverschil
tussen de subtropen en de noordelijker gelegen streken nam vooral in de
winter toe. In het algemeen bevestigen deze gegevens dus de hierboven ge
noemde van WAGNER.
In Nederland werd deze theorie van de grotere luchtcirculatie overge
nomen door LABRIJN (1945); het door hem gevonden klimaatverloop sinds
de laatste twee en een halve eeuw sluit nauw bij de resultaten van WAGNER
aan. Hij kwam bij zijn studie tot de volgende conclusies: Van 1700 tot 1760
nam het maritieme karakter van het klimaat in Nederland af. Een overgangs
periode vormde 1760-1790. Na 1790 nam het maritieme karakter toe. Mo
gelijk neemt het na 1925 weer iets af. Deze veranderingen uiten zich o.a. in
de wintertemperatuur. Uit zijn gegevens blijkt, dat de wintertemperatuur
voor de periode 1901-1940 ten opzichte van 1781-1820 met 1,0° C is toege
nomen, de Januaritemperatuur zelfs met 1,9° C. Het duidelijkst komt de kli
maatverandering echter tot uitdrukking in de verandering van de gemiddel
de windrichting. LABRIJN bouwde bij de beschouwing van de verandering in
de windrichting voort op een onderzoek van VAN VEEN (1940), die voor
Amsterdam vond, dat sinds 1700 de gemiddelde windrichting 20° à 30° was
gekrompen. LABRIJN kwam tot de conclusie, dat de krimping eerst sedert
1790 optreedt. Sindsdien vertoont de wind een krimping van 20°-25°, die tot
op heden aanhoudt. Ook de noordrichting vertoont een kleine toeneming,
doch de gehele windroos vertoont een onregelmatige vervorming. De be74

studering van de neerslaggegevens gaf onduidelijke resultaten ; wel bleek een
toename van 6 % voor de periode 1911-1940 tegenover de periode 1881—
1890. De gemiddelde luchtdruk liet geringe veranderingen zien. LABRIJN
meende, dat de depressies in de loop van de laatste 70 jaar gemiddeld wat
noordelijker banen volgen, wat volgens hem op een toename van de invloed
van het hoge drukgebied bij de Azoren kan wijzen. Voor de periode na 1925
vond LABRIJN aanwijzingen, dat het maritieme karakter iets afneemt. Hier
bij behoeft men misschien nog niet direct te denken aan een afname van de
algemene luchtcirculatie, daar we hier tijdelijk met secundaire verschijnselen
te doen kunnen hebben, zoals WAGNER aangaf.
Aan het klimaat met de grotere meridionale luchtcirculatie is sinds 1900
blijkbaar een klimaat met een kleinere meridionale luchtcirculatie voorafge
gaan, waarbij gemiddeld de winters ook wat kouder waren. WAGNER ver
onderstelde, dat deze periode vanaf 1500 à 1600 n. Chr. geduurd heeft. Hier
bij waren de gedragingen van de gletschers en ook de gegevens, die EASTON
uit de historische berichten over de verschillende winters bijeenbracht, zijn
voornaamste argumenten. Ook BROOKS (1945) kwam tot een gelijke con
clusie. Hij gaf het volgende staatje voor de windrichting in Engeland en het
verband met het gedrag van de gletschers.
Date

State of Glaciers

14th Century
Early 17th Century
Circa 1700
Circa 1750
Late 18th Century
Early 19th Century

Small
Advancing
Retreating
Advancing
Retreating
Advancing

Circa 1825
Mid 17th Century
20th Century

Retreating
Advancing
Rapid retreat

Wind in England

W.S.W., steady, probably strong
Variable, E:ly winds frequent
W.S.W., rather steady
Variable, E :ly winds frequent
S.S.N., very steady
Variable, E:ly winds, frequent espe
cially 1794-1810
S.W., steadier
S.W., more variable
W.S.W., strong, steady.

De laatste tijd schijnt de klimaatverandering niet verder door te zetten. Zo
wees RODEWALD (1952) er op, dat in Amerika de verandering thans eerder in
tegengestelde richting verloopt. Hierbij is het echter de vraag of dit niet
slechts een tijdelijk verschijnsel is, een vraag waarop thans nog geen ant
woord is te geven. In de hiervoor besproken tabel werd de tijd met een gro
tere luchtcirculatie ook aangegeven. Hoewel deze reeds omstreeks 1800 be
gon, werd deze grotere luchtcirculatie toch op 1875 gefixeerd, daar toen de
verandering pas belangrijk begon te worden.
Bij de huidige klimaatverandering stonden wij vrij lang stil, omdat deze
mogelijk een verklaring kan geven voor het optreden van de transgressiephasen en de daarmee gelijktijdig optredende verschijnselen.
Dat de tegenwoordige klimaatsituatie gepaard gaat met afsmelting van
gletschers en ook met een kleine verhoging van de zeestand, is in deze para
graaf en in hoofdstuk I genoegzaam gebleken, terwijl ook het verband met
het afsmelten van het pakijs duidelijk is. Ook het veelvuldiger optreden van
de beuk in de tijden, waarin transgressies optreden, kan verklaard worden.
We hebben gezien, dat de beuk in een oceanisch klimaat en wat betreft het
Faulenseemoos in een betrekkelijk warm oceanisch klimaat sterk naar voren
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kwam. Dit stemt geheel overeen met het klimaat, dat tijdens de regressiephasen volgens de hierboven ontvouwde zienswijze zal zijn opgetreden. Ons
inziens zullen dan vooral de mildere winters invloed uitgeoefend hebben.
Beschouwt men de invloed, die de tegenwoordige klimaatverandering op
de Balkan heeft, dan blijkt, dat de temperatuur iets toeneemt, de regenval
afneemt. Dit wijst dus op een droger worden van het klimaat. Mogelijk
mogen we de droogteverschijnselen, die GAMS en NORDHAGEN (1923) be
schreven, gelijk stellen aan een klimaat met een grotere luchtcirculatie. Hier
mede zou het verband tussen het optreden van de trans- en regressiephasen
en de klimaatindeling van GAMS en NORDHAGEN ook duidelijker worden.
Bij de bespreking van de rekurrensytor in Zuid-Zweden in de vorige para
graaf bleek, dat het jonge mosveen in het begin van de nieuwe transgressiephase waarschijnlijk nog niet begon te groeien. Later, als het maximum van de
transgressiephase bereikt of overschreden werd, werd de groei van het jonge
jonge mosveen pas mogelijk. Deze mening wordt bevestigd als men het tegen
woordige gedrag van de hoogvenen in Zuid-Zweden in ogenschouw neemt.
GRANLUND bracht naar voren, dat de hoogveengroei in Zuid-Zweden overal
stagneert, ook in gebieden waar niet van menselijk ingrijpen gesproken kan
worden. Hij kwam dan ook tot de conclusie, dat de oppervlakte van de venen
op het ogenblik een nieuw grensvlak heeft bereikt of spoedig zal bereiken.
De tegenwoordige wijziging van het klimaat in oceanische richting leidt dus
blijkbaar niet of nog niet tot een verjonging van het hoogveen, maar eerder is
het tegengestelde het geval. Hierbij moet men wel bedenken, dat de klimaat
verandering voor Scandinavië tot meer neerslag leidt, maar ook tot iets
hogere temperaturen en langere vegetatietijden. Dat vooral de temperatuur
verandering belangrijk is, blijkt wel uit het afsmelten van de gletschers. Dit
zag men vroeger algemeen meer als een uiting van een verandering van het
klimaat in continentale richting dan in oceanische richting, waarmede deze
gletscherafsmelting nu blijkt samen te vallen. Daar echter nog niet bekend is,
wanneer de mosveengroei weer zal aanvangen, nl. nog tijdens de transgressie
phase of er na, is het juiste verband tussen de klimaatverandering en het op
treden van de grensvlakken nog niet goed te leggen.

VI. CONCLUSIES
In het voorgaande is betoogd, dat, wanneer men het verleden als toetssteen
neemt voor het heden, de relatieve rijzing van het zeeniveau in grote lijn
gezien ten einde loopt. Treden er geen veranderingen op in het beeld, zoals
dit zich de laatste millennia ontwikkelt, dan kan men er op rekenen, dat in de
komende duizend jaar de zeespiegel slechts weinig ten opzichte van Neder
land zal rijzen. Aan de andere kant blijkt, dat de rijzing niet geleidelijk ver
loopt, maar min of meer schoksgewijze en dat we ons thans in een tijd van
een versnelde zeespiegelrijzing bevinden. Bovendien bestaat de mogelijkheid,
dat de tijden van versnelde zeespiegelstijging gepaard gaan met een verhoog
de frequentie van de hoogste stormvloeden. Wij kunnen dus uit het verleden
wel concluderen, dat over lange termijnen de vooruitzichten voor ons kust
gebied gunstig zijn.
Op korte termijn ligt de situatie echter anders. De zeespiegelstijging, die
over een wat groter tijdvak gezien thans niet veel meer dan 5 of 6 cm per
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eeuw zal bedragen, is op het ogenblik groter en zal waarschijnlijk ook in de
naaste toekomst nog iets groter blijven. Beziet men het verleden en gaat men
er weer van uit, dat de verschijnselen, die in het verleden optraden, ook in
de toekomst te verwachten zijn, dan kan men zich op deze wijze er een idee
van vormen, hoe groot de zeespiegelstijging in de naaste toekomst zal zijn.
Aan de hand van het in hoofdstuk III medegedeelde is de stijging van het
zeeniveau sinds de Romeinse tijd ongeveer 6 à 7 cm per eeuw. In verband
met een zekere onnauwkeurigheid willen wij dit bedrag echter stellen op 4 à
10 cm per eeuw. Van 1700 tot 1850 is de zeespiegel zo goed als niet gestegen
(VAN VEEN, 1945; KUENEN, 1945). Waarschijnlijk moeten wij dit, gezien het
klimaatverloop in de 17e en het einde der 16e eeuw, ook voor een gedeelte
van de 16e eeuw veronderstellen en mogelijk reeds voor de 17e eeuw en ge
hele 16e eeuw. Wij willen verder van deze laatste veronderstelling uitgaan,
daar wij de situatie in elk geval niet te gunstig willen voorstellen. In deze drie
en een halve eeuw is dus de gemiddelde stijging van 4 à 10 cm per eeuw, dat
wil zeggen 14 à 35 cm, niet gerealiseerd. Dit betekent, dat na 1850, toen de
versnelde zeespiegelstijging begon, deze 14 à 35 cm als extra stijging zal op
treden. De transgressiephasen, waarin de extra stijgingen blijkbaar optreden,
duren gemiddeld 250 jaar, maar mogelijk moeten wij thans met een wat
kortere periode rekenen, daar korte en langere transgressiephasen elkaar
lijken af te wisselen en wij ons nu in een korte periode bevinden. Dit wil waar
schijnlijk zeggen, dat in de eerste anderhalve of twee en halve eeuw na 1850
een extra stijging van het zeeniveau te verwachten is van 14 à 35 cm. Vanaf
1850 n. Chr. tot ongeveer 2050 n. Chr. kan dan een totale relatieve zee
spiegelstijging van 22 à 55 cm verwacht worden, daarna zal het zeeniveau
constant blijven of iets gaan dalen. Bij deze berekening is er van uitgegaan,
dat tussen 1500 en 1850 het zeeniveau constant was. Mocht echter blijken, dat
dit niet het geval is geweest, dan dienen de genoemde bedragen te worden
gecorrigeerd. Indien dus b.v. aan het eind van de 16e eeuw het zeeniveau
iets gedaald mocht zijn, hetgeen gezien de genoemde verschijnselen in Zee
land (zie hoofdst. III) niet onaannemelijk is, dan moet men deze daling bij
de te verwachten extra zeespiegelstijging optellen. De toekomstverwachting
is gesteld met 1850 als uitgangspunt. Vanaf 1850 tot heden is een gedeelte
van de extra relatieve zeespiegelstijging waarschijnlijk reeds gerealiseerd.
Hoe groot dit bedrag is, is mede in verband met de grote onnauwkeurigheid,
die aan de beschikbare peilschaalgegevens kleeft, thans helaas nog niet aan
te geven. Het moet dus aan degenen, die zich met het peilschaalonderzoek
bezighouden, worden overgelaten om na nader onderzoek aan te geven, hoe
groot de van dit moment af te verwachten extra zeespiegelstijging, uitgaande
van de bovenstaande berekening, nog zal zijn.
Een tweede factor is het optreden van de stormvloeden. Vooral door
BAKKER (1953) werd een toename van de stormvloedfrequentie tijdens de
transgressiephasen verdedigd. Nu moet men de invloed van de stormvloeden
op een natuurlijk landschap niet overschatten. In het algemeen zal de in
vloed van een stormvloed op een natuurlijk landschap gering zijn, daar het
landschap gestroomlijnd is en aangepast aan de natuurlijke verhoudingen.
Dit kan men o.a. constateren aan de geringe blijvende gevolgen van de vloed
van Februari 1953 op het onbedijkte gedeelte van de Biesbosch. Slechts als
nieuwe vloedkommen ontsloten worden, door b.v. doorbraken door duinen,
kwelderwallen, enz. kan de blijvende invloed groot zijn. De invloed van een
stormramp op een bedijkt gebied zal over het algemeen veel groter zijn, daar
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het binnendijkse land vaak lange tijd niet van de ophoging door sedimenta
tie geprofiteerd heeft en zodoende niet is aangepast aan veranderde eb- en
vloedverhoudingen, die b.v. door verwijding en verdieping van de zeegaten
ontstaan zijn. Als negatieve factor treedt dan bovendien de inklinking van de
bodem op. Daar men uit de vrij geringe zeespiegelstijgingen, die blijkbaar
met de transgressiephasen gepaard gaan, de vrij belangrijke invloed, die de
zee in het natuurlandschap op het land kreeg, ook niet geheel kan begrijpen,
lijkt een samengaan van versnelde zeespiegelstijging en toename van de
stormvloedfrequentie het meest aannemelijk.
Hoewel het hier medegedeelde niet geheel nieuw is, mag toch wel worden
gezegd, dat de algemene opinie in Nederland het beeld van de kust steeds zag
in verband met een doorgaande sterke rijzing van de zeespiegel. Dit geschrift
heeft o.a. de strekking deze mening te weerleggen. Bij de beschouwing van
ons kustgebied mag men niet uit het oog verliezen, dat er in het klimaat en in
tal van andere verschijnselen die door het klimaat bepaald zijn, zoals zee
spiegelrijzing en waarschijnlijk ook de frequentie van de stormvloeden,
schommelingen optreden, die een eventuele kansberekening voor de toe
komst kunnen doorkruisen. De studie van het verleden leert ons, dat de hui
dige tijd als een ongunstige tijd voor het kustgebied moet worden beschouwd.
Vertrouwt men op de door ons afgeleide periodiciteit van 525 jaar, dan kan
hieraan de conclusie worden verbonden, dat de tegenwoordige transgressiephase nog niet beëindigd is.
Aan de hand van de duur van de vroegere transgressiephasen kan men ver
wachten, dat deze in de komende 100 jaar nog zal voortduren.
Een nadere studie van de transgressiephasen, zoals deze in het verleden op
traden, zal de toekomstverwachting waarschijnlijk nog kunnen preciseren.

Summary

I. INTRODUCTORY

The submergence of the land in relation to the mean sea-level is due to
three component factors: the elevation of the level of the sea, the geological
subsidence of the land and the shrinkage of the soil. The last mentioned
factor can be reduced to almost negligible proportions by restricting the
altitude determinations to particular sandy sections. Where such a course is
impracticable, shrinkage should not be ignored. During a long time much
interest has been focused on the rise of the sea-level during the Holocene.
Many authors surmise a decline of the level of the sea amongst whom can
be mentioned: Daly (1935), Schütte (1939) (fig. 2); Godwin (1941) (fig. 2 ) ;
Umbgrove (1947); Nilsson (1948) (fig. 2); Zwart (1951) (fig. 1).
Daly concluded in connection with the prevalence of many elevated small
terraces, that during the last part of the Atlanticum or at the beginning of
the Subboreal the sea-level showed a substantial absolute fall.
Umbgrove applied this theory to the Netherlands. It induced him to
assume an actual subsidence of the land of 21 cm per century in WestFriesland an excessive figure as can be proved from records of water gauge
readings.
Godwin had to presume a substantial subboreal regression on account
of many data collected in the Fenlands. In reconstructing the heights of the
sea-levels we are of the opinion that some mistakes have been made, viz.:
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1. the shrinkage of the peat and of the soft sediments have been ignored;
2. the sea-levels he deduced from the presence of Cardium and Scrobicularia
are excessive (he wrongly assumed that these mollusca only thrive below
low water-level at slack water);
3. in our opinion it would be more correct to consider the creeks in the
Fenlands as being transgression creeks rather than erosion creeks.
Concurrently the data on which Nilsson founded his hypothesis of a
regression during the Subboreal are of a very doubtful value.
Mikkelsen (1949) (fig. 3), however, arrived at the conclusion, contrary
to the opinion of many other authors, that a substantial subboreal regression
is out of the question and so did Tesch in the Netherlands (1922).
II. THE GEOLOGICAL SUBSIDENCE OF THE COASTAL AREA
IN THE NETHERLANDS

The geological subsidence of the western part of the Netherlands can be
calculated for extensive periods using geological data such as the base of the
Quarternary, the altitude of the Eemian and that of the Fluviatile LowerTerrace. The conclusion from a critical study of all available particulars
concerning these three levels is that this subsidence amounts to approximate
ly 2 or 3 cm per century for the central and the northern part of the coastal
region of the Netherlands. Further south this subsidence is reduced to 0.
III. THE RELATIVE RISE OF SEA-LEVEL DURING THE
POST-GLACIAL UNTIL THE TIME OF SEDIMENTATION OF THE
OLD SEA CLAY

It is generally assumed that during the last glaciation the sea-level was at
about 100 m below the present level. As regards the rise of sea-level at the
beginning of the Holocene, data can only be obtained by using the base of
the lower peat as the starting point. If the lowest peat layer is true peat and
not a mud then that base must have been at or above the sea-level of that
time. The deepest peat base is to be found in Schouwen, viz. at 37.20 m
-N.A.P. (ordnance datum) according to Vermeer-Louman (1934). This
layer of peat belongs to the Boreal and it is thus probable that sea-level was
below 37 m -N.A.P. during part of the boreal age. The possibility is not
excluded, however, that this layer of peat is not autochthonous.
More is known about the altitude of the contact between Boreal and Atlanticum. From the position of the lower peat at Velsen (Florschütz, 1944)
and at Rotterdam (Florschütz and Van der Vlerk, 1939) it follows that the
sea-level during this transitional period must have been at 16 to 18 m-N.A.P.
IV. THE RELATIVE RISE OF SEA-LEVEL AND THE
TRANSGRESSIONAL PHASES DURING THE SEDIMENTATION
OF THE OLD SEA CLAY

The top surface of the lower peat in the tunnel excavation at Velsen can only
be used for tying-in the former sea-levels if the shrinkage of the peat is
allowed for. Various methods have been tried out to solve this problem.
Amongst others a method was applied to the effect that the difference in
depth of the lower peat is compared with the difference in level of the sand
subsoil. It is presumed here that the lower peat during its formation, if
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observed on a small area (about 1 ha), must have had an almost horizontal
position. If now the difference in level of the sand subsoil (being the gauge
to measure the difference with the original depth of the peat) is divided by
the difference in depth of the corresponding lower peat, the quotient will be
the magnitude by which the depth of the lower peat layer has to be multiplied
to calculate the original depth. The original altitude can subsequently be
reconstructed. The original altitude can also be graphically reconstructed by
extrapolation based on a peat depth of 0 (fig. 4, page 20).
The opinion of Huizinga (1940) that the shrinkage may have amounted
to as much as 98% is not in accordance with modern views on soil mechanics.
Our investigations have shown that the shrinkage cannot have been more
than 75 to 85%. This implies that the transgression near Velsen occurred at
a level of about 14.25 m -N.A.P.
Near Vinkeveen, the outer limit where the lower peat is to be found as
far as it is covered by a marine sediment, it can be calculated that a
transgression proceeded at a sea-level of 6 à 7 m -N.A.P. This level is much
higher than the one calculated for Velsen. If both figures are correct, the
sea must have reached Velsen about one thousand years earlier than
Vinkeveen.
The humous clay layer overlying the lower peat near Velsen and else
where has been formed under water in a saline lagoon. At a level of 7 to 11 m
-N.A.P. the sea encroached on the lagoon and the deposition of the sandy
layers of old sea clay was started (fig. 5, page 21). During this sedimentation
period the sea rose rather rapidly at first but later on the rise slowed down,
according to Haans (1949) who could trace various phases in the younger
layers of the old sea clay, all being deposited between 5 and 4 metres -N.A.P.
These are: the Hoofddorp phase, characterized by decalcified soils, the
normal old sea clay phase and the Beinsdorp phase. The normal old sea clay
overlies the decalcified Hoofddorp soils, whilst the Beinsdorp soils again
overlie the normal old sea clay. At spots suitable for comparisons, where
the soil shows no shrinkage, it is found that the upper surface of the Hoofd
dorp soils is about 4 m below N.A.P. and the same applies to the upper
surface of the old sea clay. The facies of these two deposits, however, show a
slight difference and it is not unlikely that the sea-level during the formation
of the old sea clay was higher than at the time when the Hoofddorp soils
were formed.
The end of the old sea clay can be fixed at about 2300 B.C. The opinion
of other authors who dated this era at about 1800 B.C. cannot be maintained,
since the examination of neolithic finds near Hekelingen on the island of
Putten made by Modderman (1953), Florschütz (1953) and Bennema (1953)
(fig. 8, page 27).
The formation of the peat on top of the old sea clay is generally considered
as evidence that the level of the sea must have sunk rather considerably over
a long period. This conclusion, however, may not be correct. At the begin
ning of the event during which the old sea clay was formed the level of the
sea rose rapidly but this rise was almost equalled by the deposition of the
new sediment. At the end of the old sea clay epoch the speed of this rise was
retarded and at that time a coastal bar could be built up, obstructing the
outlet of the hinterland to the sea. This sufficed to initiate the formation of
peat. Although it is therefore not essential to assume a subsidence of sea-level,
a minor drop may still have taken place. Whether or not this occurred it at
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least did not last long, and certainly had a much shorter duration than is
often assumed when a so-called subboreal regression is postulated.
The heights of the sea-level during the latter period of the formation of
the old sea clay and the beginning of the formation of the surface peat can
also be deduced from the altitude of the beach planes, extending between
the beach banks (old dunes). In this case it is assumed that the beach planes,
now clad by peat, had formerly a position of 30-50 cm above the average
high-tide level.
In the region between Leyden and Haarlem to the south-east of Amster
dam the oldest beach banks were formed (ist and 2nd phase, fig. 7 page 25)
during the old-sea-clay era. The 3rd phase was also the end of the formation
of the old sea clay, the clay of the 4th phase was probably formed during the
regression or stagnation phase after the so-called Cardium transgression and
finally a 5th phase has been formed. It is quite possible that each beach bank
has been formed during a regression stage.
V. THE TRANSGRESSIONAL PHASES AND THE RELATIVE RISE
OF SEA-LEVEL FOLLOWING THE DEPOSITION OF THE OLD SEA
CLAY UNTIL SHORTLY BEFORE THE BIRTH OF CHRIST

Surely at many places the formation of peat set in after the end of the old
sea clay deposition, but already during the transitional period from the
Stone Age to the Bronze Age the sea has invaded the land at several other
places. In the North-Eastern Polder this transgressional phase has been des
cribed as the Cardium transgression, although Muller and Van Raadshoven
(1947) have wrongly associated the deposition here with the latest phase of
the old sea clay sedimentation in the western part of the Netherlands. A
comparison of data pertaining to the North-Eastern Polder and those of
other sections in the Netherlands clearly shows that the Cardium trans
gression is of a more recent date than the normal old sea clay deposition in
South Holland.
After this publication had been written we found that Middelhoek and
Wiggers (1953) anticipate that the conception of Muller and Van Raads
hoven (1947) will prove to be wrong. They presume that the Cardium clay
is not a part of the atlantic old sea clay, as assumed by Muller and Van Raads
hoven, but will have to be dated at the beginning of the Subboreal.
The immersed layer near Urk can be correlated with an immersed shallow
oligotrophic layer in the peat of the Vecht region, which was examined in
detail by the author. This shallow layer is to be found today at varying
depths owing to irregular shrinkage (fig. 9, page 33). In correcting the data
recorded with respect to this shrinkage effect, it becomes evident that the
immersion of the landscape of the Vecht region took place at a level of high
tides of approximately 2.25 metres -N.A.P. (fig. 10, page 35).
Apart from the examination of the neoliths of Hekelingen, already referred
to above, the prehistoric Y should be mentioned which was investigated by
Giiray (1951). Here it was found that the peat landscape was encroached
upon once more by the sea shortly after its formation, at a sea-level much
higher than the foregoing (fig. 11, page 35). Also in Waterland the terrestrial
peat is covered by other brackish formations, consisting of silt and clay.
In the literature on peat formation particulars can be found on the peat
areas in the north of the country before this transgressional phase set in.
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From an international point of view it coincides with the latest maximum of
the Litorina sea (about 1800 B.C.). As to palynological evidence the Cardium
transgression occurred either at the end of the Atlanticum or at the beginning
of the Subboreal depending on the way in which the demarcation line be
tween the two periods is drawn. In the West and North of the Netherlands
the epoch of the Cardium transgression is characterized by a maximum of
hazel (Corylus) vegetation.
In summarizing it can be stated that the available data with regard to the
sea-level during this phase point to the fact that this level must have been at
approximately 3.25 m -N.A.P.
The history of our coast between the Cardium transgression and the Iron
Age is still rather obscure, although it is clear that during this time there was
no important drop of the sea level. Of importance are the conditions pre
vailing in West-Friesland where a soil survey is in progress at present. Here
burial mounds are found on marine silty sand, dating back to about iooo
B.C. as described by Van Giffen (1953). Consequently this part of WestFriesland was already inhabited in those times. The toe of the mounds is
at a level of 1.5 metres -N.A.P. which is an indication that sea level was at
that time considerably higher than at the end of the Cardium transgression.
With respect to Western Germany Haarnagel (1950) strongly stresses the
point that the devastation of the peat and the formation of the sea coast took
place between 700 B.C. and about 300 B.C. This dating most probably
applies to Friesland and Groningen too. The devastation of the peat in the
isle of Walcheren started very likely in this period as well.
In the last few centuries before the Christian era settled conditions pre
vailed as settlements of population existed along the coast everywhere,
partly on peat soil as in Walcheren, Schouwen and the Westland, partly on
marine soils as in Friesland and North-Western Germany.

VI. THE RELATIVE RISE OF SEA-LEVEL AT THE TIME OF
AND JUST AFTER THE BEGINNING OF THE CHRISTIAN ERA

Encroachments of the sea on the land just before and at the time of the
birth of Christ have been very numerous in Zeeland, in the islands of South
Holland, in them ouths of the Meuse and the Rhine and along the coast of
North Holland. Thereafter a more settled period followed with extensive
settlements, concluded in the third century Â.D.
The effects of these encroachments were less noticeable in the north of the
country as here a relatively elevated marine base level of sedimentation had
been reached already.
According to the method developed by Van Giffen (1910) it is possible to
determine the height of the sea-level during Roman times in various places.
In those times the salt-marsh had attained a level equal to N.A.P., although
at some places a slightly lower level prevailed. Some higher spots existed too
e.g. in Friesland, but these were located on the foreland ridges (high banks
of the salt-marsh). If the salt-marshes of this period are compared with those
of today, it becomes evident that during the past 1900 years the level of the
sea has risen by 1.30 m or 1.40 m. For the western coastal region we have
followed the same line of reasoning which produced figures varying between
1.20 and 1.40 m. All these data demonstrate that the surface level of the
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land has relatively sunk by about 1.20 or 1.40 m since Roman times. Using
the same methods a difference of 1.70 m was found for the Iron Age.
Along the German coastal region to the east of the Jadebusen the differ
ences are smaller (Haarnagel, 1950). The explanation lies partly in the fact
that the absolute geological subsidence here has been less, and still further
eastward even a slight absolute rise of that level, up to 2 or 3 cm per century,
has been established.
VII. THE TRANSGRESSIONAL AND SETTLED PHASES AFTER
ROMAN TIMES

A short time before 300 A.D. the sea encroached once more on the land.
This phase of transgression has been described by various authors for the
whole Belgian, Dutch and German coastal region.
At about the year 800 and locally at about 600 already the young marine
deposits in the Belgian and south-western Dutch coastal area were reinhabited. The altitude of creek ridges reveals that these were deposited at a
sea level which was about 60 or 80 cm lower than it is today.
In the northern sea clay region several „terps" (mounds) were raised. In
the transgressional phase after 300 A.D. many of these „terps" were aban
doned by the inhabitants (although several of them remained in use).
During the ensuing settled period after the transgressional phase, however,
new „terps" were raised again.
At the end of the 9th and during the 10th century the sea encroached once
more on the south-western sea clay region. The old landscape that had been
formed soon after the Roman era was partly eroded and partly covered with
young sediments. There is some proof that this period passed into a more
settled one in the coastal region during the 11th century (Bakker, 1948),
whereafter the era of embankment and dike building commenced.
On account of this dike building soil conditions along our coasts after the
11th century are less representative of the fluctuations of sea-level than they
had been so far. The very high storm surges and the serious catastrophes
•during the 14th, 15th and 16th century reveal that the sea has made numer
ous assaults on the coastal region in this era. At the end of the 16th century
a new rather settled period set in, which lasted until the middle of the 19th
century (see also paragraph XII). The outset of that period is characterized
by the formation of heavy clay layers on sand flats (plaatgronden).
VIII. A GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RISE OF SEA-LEVEL

Based on the data, discussed in the preceding paragraphs, the relative rise
of the sea level for the West of the Netherlands has been plotted on the
chart (fig. 13, page 56). By subtracting 2J cm for every century from the
relative rise of sea-level on account of the absolute geologic subsidence of
the land, the absolute rise of the level of the sea along the westcoast of the
Netherlands can be arrived at. Assuming that the shape of sea-level has not
changed during the times under review, this absolute rise should apply to
the whole of the globe.
Contrary to most of the curves plotted by other authors, this particular
graph is indicative of a gradual and progressive rise of sea-level. To make any
differentiation between an atlantic transgression (Litorina transgression),
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a subboreal regression and a subatlantic transgression does not seem justified.
The phenomenon as a whole should be considered as a persistant, yet de
creasing holocene transgression.
If the logarithms of the sea-levels are plotted out against time, the result
will be a straight line (fig. 14, page 57). Fig. 15 page 59 portrays, in addition,
the difference between the relative land surface movement in Praestofjord
according to Mikkelsen and the relative land surface movement in the
Netherlands. It is revealed that the relative land subsidence during the
Atlanticum in the West of the Netherlands exceeded the subsidence in
Praestofjord by 10 cm per century and today 8 cm per century. The total
difference in the movement of the land had the result that the sea in Praestofjord has risen 8 m less than to the West of the Netherlands.
The conception that a regression has occurred in the Subboreal is usually
based on two fundamental facts:
1. The existence of many small Litorina terraces at approximately 6 m above
sea-level giving rise to the assumption that the sea-level had sunk some
6 metres since that age.
2. The development of a peat layer on the old sea clay being usually con
sidered as an indication that a regression had occurred at the end of the
Litorina transgression.
The existence of the small Litorina terraces can also be explained, however,
by assuming that the areas where they are found rose as quickly as did the
sea-level during the latter part of the Atlanticum (Godwin, 1945). Later on,
when the rise of sea-level slowed down, these terraces emerged from the sea.
Other explanations are possible, however. It has already been pointed out
that peat could also have developed on the old sea clay without the assump
tion of a considerable subboreal regression. As a matter of fact many authors
have presumed that this has been happening but they were so much struck
by the simultaneousness of the phenomena that nevertheless they assumed
subboreal regression. On the one hand this simultaneousness is to a certain
extent implicated in the trend shown by the rise of the sea-level, but on the
other hand the simultaneousness is not quite so conspicuous as sometimes has
been presumed. For instance, the development of peat on the old sea clay
in the West of the Netherlands set in earlier than on the Fen clay in England.
As the sediments formed during the Cardium transgression were laid down
a few centuries after the deposition of old sea clay came to an end, and as
they are lying higher than the old sea clay, the conclusion can be drawn
without any reserve that the assumption of a considerable regression at the
beginning of the formation of the upper peat is not borne out by the facts. Yet
a short phase of regression or stagnation may have had some consequences.
That the sea was exerting a greater influence than during the Subboreal
notwithstanding a decline in the rate of rising of the sea-level was probably
due to numerous causes. The peat areas gradually developing beyond the
natural coast protection were an easy prey to devastation. Deep layers of
peat after being eroded, could not forthwith be replaced by fresh peat. The
natural coast protection built up at the end of the Atlanticum and during
the early Subboreal soon became unreliable. Changes in the prevailing
climatic conditions attending the transition of the Subboreal into the Subatlanticum implied very likely that the feature of western gales as a whole
became more prominent.
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The tendency to associate the rise of the sea-level with an accelerated
melting of the glaciers is only logical. At the outset much more water was
released but that quantity gradually abated again. By assuming a climatic
optimum for the whole world during the Atlanticum, it will be necessary to
consider the subsequent melting of ice as a sort of delaying feature demon
strating itself as long as the balance between the extent of the glaciers and the
prevailing climate had not been restored. Obviously this applies in the
first place to regions with an abundance of ice and therefore particularly
to the Antarctic. In regions not so rich in glaciers the balance will have been
restored much sooner.
IX. THE PERIODICITY OF THE TRANSGRESSION PHASES

In the paragraphs V, VI and VII dealing with the history of our coastal region
since the end of the old sea clay deposition, it was emphasized that in this
history the transgression as well as the settled and regression phases played
an important part and so did the noticeable general rise in the sea-level.
Transgression phases are known to have occurred at about 1800 B.C., at
about the birth of Christ, at 300 A.D., 900 A.D. and there are indications
that similar phases must have demonstrated themselves at about 1200 B.C.,
600 B.C. and 1200 to 1300 A.D. When scrutinizing these dates, a certain
periodicity comes to light with calculated intervals that have lasted about
525 years. In assuming a periodicity of 525 years, the following range of dates
is arrived at:
1800 B.C., 1275 B.C., 750 B.C., 225 B.C., 300 A.D., 825 A.D., 1350 A.D.,
which discloses the fact that the dates reasonably coincide with those of the
transgression phases referred to above. The next following date after 1350
A.D. would have been 1875. As we will see in paragraph X this date is con
firmed by established facts.
The phases of transgression have been by no means of the same importance.
Anyhow those of 1800 B.C., 300 A.D. and possibly those in the later Middle
Ages, have had considerable consequences in the coastal region. The trans
gression phases of about the beginning of the Christian era and those of the
10th century have been of less importance. Little is known yet of the trans
gression phases of about 1200 B.C. and 600 B.C. but it can be gathered from
data recorded in literature that the phase of 600 B.C. must have had a rather
noticeable effect on the coastal regions. Possibly this may indicate that a
drastic transgression phase is always succeeded by a less violent one, after an
interrupting phase of regression.
Not all transgression phases were of the same duration. The one of about
900 A.D. e.g. lasted a much shorter time than the transgression phase setting
in during the late Middle Ages.
Finally we wish to state that W. C. Visser (cited after Bakker, 1948) and
Bakker (1948) already pleaded for a periodicity of sedimentation along the
Dutch coast.
The theory that the transgression phases are periodical phenomena, is
substantiated by the fact that other periodical features demonstrate them
selves in other parts of Europe, as will be discussed in the next paragraph.
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X. THE RELATION BETWEEN THE TRANSGRESSION PHASES
IN THE COASTAL AREA OF THE NETHERLANDS AND OTHER
CLIMATIC PHENOMENA IN EUROPE

The holocene transgression is generally explained as being a result of the
melting away of the ice sheets of the last glaciation. A detailed survey of the
relation between climatic fluctuations and the rise of the sea-level cannot be
compiled yet. There are, however, several indications that the periodicity
shown by the action of the sea assumed above is closely associated with
climatic fluctuations. This connection is evident from a similar periodicity
shown by other phenomena, only explicable by changes of climate (fig. 17,
page 72). The periodical features of the mountain glaciers and of the drift ice
in the Arctic are too well known to be enlarged upon here.
A periodical phenomenon that only became known very recently has been
revealed by the studies of Welten (1944) on the deposits of marsh-chalk of
the Faulensee near Spiez in Switzerland. Profiles of this marsh-chalk show
that beech-pollen grains increase and decrease in number at regular intervals.
A high percentage of beech-pollen indicates a more oceanic climate (Welten,
1952). Correspondingly, Welten differentiates four beech phases: from 3200
to 2350 B.C., from 750 to 450 B.C., from 200 to 600 A.D. and from 850 to
1250 A.D. There are a few more of such phases but as for these the pheno
menon does not show up very clearly (see also fig. 16, page 65).
Evidently the 1st, 3rd and 4th beech phases of Welten coincide with
periods of stronger action of the sea off the Netherlands' coast.
Another study deals with the borderline horizons of the West-European
peat bogs (Nilsson, 1935, 1948). Horizons can be traced between rather
badly decayed mosspeat and the overlying mosspeat of a less decayed stage,
the latter being formed under moister conditions. The Scandinavians have
dated these horizons: at about 3500 B.C., 2900 B.C., 2300 B.C., 1700 B.C.,
1000 B.C., 500 B.C., the birth of Christ, 400 A.D., 1300 A.D. and one out of
our time. As to the dates of the formation of some of these horizons, there is
a divergence of opinion, but it appears that the dates of origin of the border
horizons of 1700 B.C. and those thereafter synchronize remarkably with
those of the transgression phases in the Netherlands.
Von Post (1944) concluded from the dates of the border horizons that the
climate shows a periodicity with intervals of 1700, 900-800, 400-450 and
just over 200 years. The period of 400-450 years he refers to, is identical to
the one of approximately 525 years mentioned by us. The difference is
probably due to the relative reliability of the dating. Von Post based himself
on the data of Granlund (1932) but to a certain extent he departed from
them.
The RYIII (Rekurrens Ytor III = border horizon III) is dated by Von
Post at 500 B.C., whilst Granlund dated it at 600 B.C. If the latter date is
adopted as the basis of calculation and if the date of the RYI, fixed by Von
Post at 1200 A.D., is assumed to be 1400 A.D., being quite feasible according
to Nilsson (1935), a periodicity of 2000, 1000, 500 and 250 years can be
calculated, starting from the border horizons.
The foregoing statements provide a strong argument in favour of the
thesis that the transgression phases of the Young Holocene are due to climatic
fluctuations.
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XI. APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PERIODICITY TO
THE PHASES OF TRANSGRESSION ON THE CONDITIONS OF THE
COAST OF THE NETHERLANDS IN THE PAST AND AT PRESENT

In view of the fact that the difference in sea-level in the Roman era and today
is 1.30 metres, the difference of a few decimetres between the late Middle
Ages and today appears to be rather small and from this it may be deduced
that the holocene transgression has almost come to an end. The graph shows
that the secular rise of sea-level should only be small today. The water
gauge records, however, show a larger secular rise of sea-level since 1850.
This excessive rise of sea level coincides with the melting away of many
glaciers and a decrease of the quantity of ice in the Arctic. Before 1850 the
rise of sea-level was presumably less for some centuries than is in accord with
the secular rise of that level. This period set in at about the end of the six
teenth century. The formation of heavy layers of clay on the sand flats might
be indicative of a slight subsidence of the sea-level. On the other hand it is
an established fact that at about the end of the 16th century the glaciers and
the ice in the Arctics were accreting. All these facts point to the outset of a
settled or regression phase shortly before 1600 A.D., in concurrence with the
trends of the climate (paragraph XII), passing again into another trans
gression phase at about 1850. It is generally assumed that storm surges in the
15th and 16th century, therefore during the transgression phase, were much
more powerful and happened more frequently than after 1600 A.D.
Unfortunately a proper comparison of the data on the height of the storm
surges during the 15th and 16th century and those at later dates is not yet
available.
It is only a hypothesis that the transgression phases, barring a slight rise
of the sea-level, could demonstrate themselves more strongly in the occurren
ce of relatively frequent and very high storm surges. A hypothesis which has
already been mentioned by Bakker (1948).
Whether this hypothesis is borne out by the facts is a matter of outstanding
importance to our coastal regions as it involves the question whether the
storm surge of 1953 must be considered as incidental or as a forerunner of
more exceptionally high tides according to the scheme of periodical trans
gression phases, to be anticipated during the coming 175 years, of which,
however, the last one hundred years might always usher in the ensuing
settled phase.
XII. A FURTHER ANALYSIS OF THE PERIODICITY
OF THE CLIMATE

Plenty of references in literature also of recent date are made with regard
to the consistent changes of the climate which, in our opinion, may be con
sidered as the cause of the remarkable alternation of disturbed and quiet
periods which prevailed along the coast of the Netherlands.
Wagner (1940) and Petterssen (1949), amongst others, attribute the
changes of climate to an increase in the general circulation of air especially
the meridional circulation. According to Wagner the period from about
1575 A.D. onward up to 1800 A.D. should be taken as a period of restricted
circulation of air. Round about 1800 A.D. an era of more powerful circula
tion of air set in, but did not become of much consequence before 1900 A.D.
They had a different effect on various parts of Europe. Labrijn (1945) has
7
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applied this theory to the Netherlands. For a stretch of 250 years his findings
check closely with those of Wagner. As to the last half century, however, the
winter temperatures exceed those of 1781-1820 by 1°C., the temperature
for January is even 1.9° C. higher. The dominating direction of the wind has
backed 20° to 25° (compare Van Veen, 1940).
XIII. CONCLUSIONS

1. The rise of sea-level after the glaciation should be considered as a con
sistent, slowly dwindling transgression.
2. Of the relative rise of the sea-level along the coast of South Holland a
share of about 2 or 3 cm per century must be attributed to the real
subsidence.
3. About 5500 B.C. the absolute rise of the sea-level amounted to 75 cm per
century, about 2000 B.C. the relevant rise was 13 cm per century; since
the Roman era the average rise has been 4 cm per century.
4. After about 2000 B.C. the holocene transgression has been characterized
by the occurrence of transgressional and settled or regressional phases
which have been of outstanding importance to the formation of the
coastal region of this country and its habitability.
5. The transgressional and regressional or settled phases do surmise a perio
dicity with intervals of approximately 525 years.
6. The transgressional phases are very likely characterized by slight rises in
sea-level and possibly by the occurrence of relatively frequent storm
surges.
7. The periodicity of the transgressional and settled or regressional phases is
probably related to a periodicity of climatic conditions. The latter perio
dicity is also apparent from the features of the peat profiles in Scandinavia
(Rekurrenzflächen) and locally of the forest vegetation.
8. The period from 1600 to 1850 A.D. is to be considered as a regressional
or settled phase, the period from 1850 onward as a transgressional phase.
9. The historical phases of transgression and regression can be correlated
with respect to the expansion of the polar ice sheet near Greenland and
the growth of the glaciers.
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NASCHRIFT
Op 5 en 6 Maart 1954 hield de Geologische Sectie van het Koninklijk Neder
lands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap te Utrecht een Symposium
over: Kwartaire Niveauveranderingen, in het bijzonder in Nederland. Tij
dens dit Symposium zijn vele voordrachten gehouden, die in nauw verband
staan met het onderwerp van dit geschrift. Aangezien onze tekst op die
datum reeds voltooid was, wordt het te Utrecht behandelde in dit naschrift
zeer in het kort besproken. Dit geschiedt aan de hand van de voordrukken
van de voordrachten, die in de loop van 1954 in „Geologie en Mijnbouw"
zijn verschenen.
VENING MEINESZ ontwikkelde een theorie, gebaseerd op berekeningen van
de stroming onder de aardkorst tengevolge van de aanwezigheid en het ver
dwijnen van de ijskap in Scandinavië. Volgens deze berekeningen zou Neder
land tijdens het Holoceen sterk zijn gedaald. Deze daling zou ook thans nog
niet zijn afgelopen. Het gaat hierbij volgens de onder aan deze bladzijde aan
gegeven literatuurx) om een daling van 96 m sinds ongeveer 7700 v. Chr. en
van 53 m sinds ongeveer 5000 v. Chr.; de bodemdaling zou voortduren tot
ongeveer 6000 n. Chr. en thans nog 20 cm per eeuw bedragen. Deze bedra
gen gelden dan speciaal voor Noord-Nederland. Het gebied ten zuiden van
de grote rivieren zou tengevolge van de rijzing van het Alpenvoorland andere
bodembewegingen vertonen. De theorie van VENING MEINESZ verkeert
echter nog in het stadium van de hypothese. Wij kunnen in de beschikbare
gegevens over de geologie van Nederland geen verschijnselen vinden, die
deze hypothese zouden steunen. Ons uitgangspunt bij het vaststellen van de
absolute bodemdaling is geweest, dat een bodemdaling van 2 à 3 cm per
eeuw normaal is, gerekend over een groot deel van het Kwartair. DECHEND
kwam tot ongeveer hetzelfde bedrag, terwijl KUENEN tot een bedrag kwam,
dat slechts iets hoger lag, nl. 4 à 5 cm per eeuw. Met het oog op de theorie
van VENING MEINESZ is het niet à priori uit te sluiten, dat deze cijfers slechts
gemiddelden zijn en dat de werkelijke bedragen tijdelijk van deze gemiddel
den hebben afgeweken.
Dat deze bedragen zo groot zouden zijn als VENING MEINESZ aangeeft, is
blijkens de geologische verschijnselen in West-Nederland echter zeker niet
juist. De relatieve zeespiegelstijging is sinds 5000 v. Chr. niet meer dan onge
veer 15 m geweest, zowel in West-Nederland als in Noord-Duitsland. Als
men VENING MEINESZ volgt en aanneemt, dat de bodemdaling 50 m is, dan
betekent dit, dat de zeespiegel sinds die tijd 30 à 35 m gedaald zou zijn, een
mening, die zeker niet te verdedigen is. Ook de gegevens uit andere gebie
den wijzen in dezelfde richting. Zo zou men moeten concluderen, dat
Praest0fjord in Denemarken niet een rijzingsgebied, maar een dalingsgebied
zou zijn. Ook de Vlaamse kustvlakte zou, als men een huidige bodemdaling
van 20 cm per eeuw voor West-Nederland aanneemt, nog vrij sterk moeten
dalen. Beide conclusies zijn strijdig met de algemeen aanvaarde mening.
KUENEN wees er vroeger reeds op, dat men bij een vergelijking van de peilschaalgegevens van Nederland met die over de gehele wereld slechts tot een
geringe bodemdaling voor West-Nederland komt. Hierbij zijn ook de conclux) Uitvoeriger werd deze theorie behandeld in Vening Meinesz, F. A,, 1954: Earth-crust
movements in the Netherlands resulting from Fennoscandian postglacial isostatic read
justment and Alpine foreland rising. Kon. Ned. Akad. Wet. Amsterdam, Proc. B. 57,
142-155.
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sies van VAN VEEN, die op het Symposium naar voren werden gebracht, van
belang. Hij concludeerde, dat langs de Nederlandse kust sinds 1860 een stij
ging van de zeespiegel is opgetreden met een snelheid van 7 à 16 cm per eeuw.
Dit bedrag wijkt niet af van het bedrag, dat uit de peilschaalgegevens over de
gehele wereld kan worden berekend, zodat ook aan de hand van deze nieuw
ste gegevens slechts tot een zeer geringe absolute bodemdaling van West- en
Noord-Nederland is te besluiten.
Door KUENEN werd op het Symposium nogmaals gewezen op de sporen van
een hogere zeestand in het Atlanticum of Vroeg-Subboreaal, die een aan
wijzing zouden vormen, dat in die tijd de absolute zeestand hoger is geweest
dan thans. LEBLANC en BERNARD, die een bijdrage over de geologie van de
Gulf Coast leverden, kwamen hierbij, in navolging van FISK, echter tot de
conclusie, dat het zeeniveau gedurende de laatste 5000 jaar constant moet
zijn geweest. Uit deze tegenstrijdige meningen en gegevens is nog geen goed
beeld op te maken over de juiste gang van zaken, over de gehele wereld ge
zien.
VAN GIFFEN en FLORSCHÜTZ hebben ieder op hun wijze gepleit voor een
regressie. VAN GIFFEN wees op het bestaan van twee regressies, één gedurende
de jonge bronstijd en één gedurende de laat-Romeinse tijd. Deze regressies
sluiten zeer goed aan bij de stilstands- of regressiephasen van onze chronolo
gie. FLORSCHÜTZ ziet de groei van oligotroof veen in West-Nederland als
uiting van een in die tijd optredende regressie. Dit onderwerp is in de tekst
reeds behandeld, waarbij wij tot een iets afwijkende conclusie zijn gekomen.
Beide onderzoekers nemen aan, dat een regressie samengaat met droogte in
het binnenland.
TAVERNIER en MOORMANN behandelden de holocene zeespiegelbeweging
langs de Vlaamse kust. Zij nemen wel een regressiephase aan tijdens het be
ging van de vorming van het oppervlakteveen, maar zien de groei van dit
veen toch voornamelijk als een gevolg van een stijging van de zeespiegel. Er
is slechts een nuanceverschil tussen hun conclusies en de onze. Ondanks het
feit dat algemeen wordt aangegeven, dat de absolute bodemdaling in dit ge
bied nihil of negatief is, ziet men toch het zeeniveau ook gedurende het Subboreaal en het Subatlanticum stijgen, hetgeen in het voorgaande reeds als
argument werd gebruikt voor ons standpunt, dat de absolute bodemdaling in
Nederland over deze periode slechts gering kan zijn geweest. TAVERNIER en
MOORMANN gaven enkele cijfers over verschillen in zeestand tussen ver
schillende transgressiephasen van het Subatlanticum, die vrij goed overeen
komen met wat wij in Nederland vinden.
De conclusies van BAKKER over de relatieve zeespiegelbeweging zijn in
goede overeenstemming met onze uiteenzetting. Evenals wij meent hij, dat er
geen belangrijke regressie in het Subboreaal heeft plaatsgevonden, terwijl
verder de zeespiegelstijging, die hij gedurende het Subatlanticum aanneemt,
niet veel afwijkt van de bedragen die door ons werden genoemd.
T. EDELMAN behandelde de resultaten van een vergelijking tussen beide
nauwkeurigheidswaterpassingen van 1875-1887 en 1926-1940. In het alge
meen bleek het moeilijk een scheiding te maken tussen hetgeen een gevolg is
van bodemdaling en hetgeen een gevolg is van inklinking. Globaal is echter
wel te zeggen, dat Nederland scheef zakt, waarbij het noorden iets daalt ten
opzichte van het zuiden. Hoe groot de bodemdalingsverschillen quantitatief
gezien zijn, is echter uit de gegevens niet goed af te leiden. EDELMAN laat dan
ook opzettelijk na, conclusies in quantitatieve zin uit het materiaal te trekken.
8
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VAN STRAATEN deelde iets mede over de eerste resultaten van een onder
zoek, waarbij voor de datering de C14-methode werd gebruikt. Dank zij deze
belangrijke verbetering in de datering van allerlei afzettingen in de tunnelput
van Velsen en de uitbreiding, die VAN STRAATEN gegeven heeft aan de kennis
van de mariene sedimentatie, mag van een dergelijk onderzoek een belang
rijke verdieping van het inzicht in de zeespiegelrijzing verwacht worden. De
voorlopige resultaten, die echter nog niet als een voordruk beschikbaar wa
ren, bleken in goede overeenstemming met onze zienswijze.
Ook werden enkele voordrachten gehouden, die meer op de geologie van
het Plioceen en het Oud-Pleistoceen betrekking hadden en die op deze
plaats niet besproken behoeven te worden.
Samenvattend merken we op, dat op dit Symposium bleek, dat er nog
steeds grote meningsverschillen over de bodembeweging en de beweging van
de zeespiegel bestaan. Goed beschouwd hebben de bestaande meningsver
schillen vooral betrekking op: 1. de absolute bodemdaling en 2. het al
dan niet bestaan van een belangrijke subboreale regressie. Het op het Sym
posium medegedeelde heeft ons inziens echter geen aanleiding gegeven thans
reeds wijzigingen dienaangaande in onze conclusies te brengen. Over het
verloop van de seculaire relatieve zeespiegelstijging bestaat, als men het al
dan niet optreden van een belangrijke subboreale regressie buiten beschou
wing laat, verder vrij goede overeenstemming.
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2. HET FLUVIATIELE LAAGTERRAS VAN RIJN EN MAAS
The Fluviatile Lower Terrace of Rhine and Meuse
door fby

Ir L. J. Pons
INLEIDING

Op de voorlopige bodemkaart van Nederland (1950) werd de verbreiding
van het Fluviatiele Laagterras aan de oppervlakte in Oost-Nederland aan
gegeven als rivierleemgronden. Deze afzetting, die over een grote opper
vlakte in West-Duitsland voorkomt, werd reeds lang door de Duitsers als
„Niederterrasse", de fluviatiele afzetting van de Rijn uit de Wiirmijstijd,
beschreven, o.a. samenvattend door Steeger (1952). Het ontstaan van het
Fluviatiele Laagterras wordt in Nederland eveneens gedacht in de laatste
ijstijd (Koenigs, 1949; Pons en Schelling, 1951). Schelling (1952) ging vooral
in op de datering en de oppervlaktemorphologie, terwijl Bennema en Pons
(1952) aangaven, dat het Fluviatiele Laagterras naar het westen is te ver
volgen onder de jongere rivier- en zeesedimenten, waarbij zij dieper ingingen
op de dikte van de gehele afzetting en de begrenzingen ervan in WestNederland. In een volgend artikel zullen wij trachten tot een nauwkeurige
datering van het Fluviatiele Laagterras te komen. Hier zij reeds als resultaat
van nader onderzoek medegedeeld, dat men zich voor moet stellen, dat de
grindafzettingen tot in het begin van het Laatglaciaal doorgingen, zoals reeds
door Van der Hammen (1951) werd gesuggereerd. De leemlaag is misschien
niet overal even oud, maar in Oost-Nederland zeker prae-Allered.
DE VERSPREIDING

Het Fluviatiele Laagterras van Rijn en Maas wordt gevormd door grote,
uit zand- en grindlagen opgebouwde puinkegels, die grotendeels bekroond
zijn door een betrekkelijk dunne, fijnkorrelige afzetting. Op de kaart van
Schelling (1952) is de verspreiding van het Laagterras van de Rijn in Rijn
land en van de Maas in Limburg aangegeven. Voor de duidelijkheid geven
wij hier nog eens de gehele afzetting weer in fig. 1.
Vanaf even boven Bonn wordt de Rijn aan weerszijden door een smalle
zone Laagterras tussen de „Mittelterrassen" en het „Alluvium" begeleid.
Bij Neusz bestond een smalle vertakking naar het westnoordwesten. Bij
Krefeld wordt het terras snel breder en splitst zich weer een smalle tak naar
het noordwesten af, waarna tussen de erosieresten van de stuwwallen en de
Sandrreeks Hülserberg-Tönisberg en Egelsberg een flinke arm naar het
noordwesten wordt afgegeven. Deze vertakkingen verenigen zich bij Geldern
tot een stroom, die zich zuidelijk langs het Reichswald ter hoogte vanjGennep
met het Laagterras van de Maas verenigt. De hoofdtak van het Laagterras
van de Rijn begeleidt de tegenwoordige Rijn verder naar het noorden en
westen. Beneden Wesel splitst zich dan nog een kleine tak naar het noorden
af, door het tegenwoordige dal van de Oude IJssel. Deze is tot bij Zutphen
langs de IJssel te vervolgen. De hoofdtak ging door de Gelderse Poort en
verder naar het noordwesten en westen, maar is nu gedeeltelijkweggeërodeerd
en gedeeltelijk overdekt. Het Fluviatiele Laagterras van de Maas begeleidt
deze rivier vanaf Susteren aan weerszijden in een smalle strook tot aan de
samenvloeiing met de pleistocene Rijn bij Gennep.
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Fig. 1.
Het Fluviatiele Laagterras van de Rijn met zijrivieren in West-Duitsland, België en Neder
land.
The Fluviatile Lower Terrace of the Rhine with the tributaries in Western Germany, Belgium and the
Metherlands.

In Nederland komt het Fluviatiele Laagterras aan de oppervlakte voor in
Limburg langs de Maas en de Roer, in Noord-Limburg langs de Niers, in
het noordoosten van Noord-Brabant, in het oostelijk deel van het Land van
Maas en Waal, in het dal van de Oude IJssel en langs de rechterzijde van de
IJssel tot bij Zutphen. Langs de rand van Montferland en in het centrum van
Maas en Waal is het overdekt met dunne holocene rivierafzettingen (Pons,
1953: Rapport Lijmers). Op vele plaatsen in Oost-Nederland, evenals langs
de Rijn in Duitsland, is het Fluviatiele Laagterras met dikke lagen aeolisch
zand bedekt.
Naar het westen konden Bennema en Pons (1951) de afzetting in de onder
grond vervolgen (zie fig. 1) tot aan de kust. Ook naar het noorden, door de
IJsselvallei, moet de afzetting, te oordelen naar de stroomrichting van de tak,
die door het dal van de Oude IJssel stroomt, onder holocene lagen aanwezig
zijn voor zover hij niet is weggeërodeerd. Tot nu toe zijn hiervoor echter nog
geen positieve aanduidingen gevonden. Op de rivierleemafzettingen in de
ondergrond van West-Nederland komen wij hierna terug.
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Schelling (1952) wijst erop, dat het Fluviatiele Laagterras bestaat uit een
grind- en zandvlakte, doorsneden door talrijke geulen. De sedimenten worden
in het algemeen naar boven steeds fijner. Het geheel is tenslotte bedekt met
een meer of minder zandige, kleiige of lemige laag van gemiddeld minder
dan 1 m dikte. Deze leemlaag is oorspronkelijk afgezet als een kalkrijke klei
laag. Door verwering aan de oppervlakte onder invloed van het klimaat is
bij lage grondwaterstanden een duidelijk ontwikkeld bodemprofiel ontstaan,
dat volgens de Amerikaanse terminologie alle kenmerken draagt van een
„Gray-Brown Podzolic Soil". Bij wisselende grondwaterstanden zijn zeer
sterk roesthoudende profielen ontstaan, waarbij de leem een zeer slechte
structuur heeft gekregen. Bij bedekking door holocene sedimenten is door
verdichting een zeer taaie leem ontstaan. Het gemiddelde verticale profiel is
als volgt opgebouwd:
0-ca 100 cm (50-150 cm) kleiig of lemig materiaal met een gehalte aan
afslibbare delen (<16 //) van ongeveer 10-45%. Naar beneden in het
algemeen lichter wordend, soms afgewisseld met loszandige lagen ;
van ca 100 - ca 200 cm rivierzand, afwisselend grove en fijne zandlagen,
soms nog iets lemige laagjes, soms zeer grofzandige of grindhoudende
laagjes;
ca 200 cm en dieper, min of meer grindhoudend rivierzand, kriskras gelaagd.
DE TOTALE DIKTE VAN DE AFZETTING

De totale dikte van de grindafzettingen, jonger dan IIo, bedraagt volgens
het geologische kaartblad Cuyck ongeveer 12-20 m. De gegevens van
Zonneveld (1947) wijzen er op, dat minder dan io m hiervan wordt in
genomen door het Fluviatiele Laagterras. Naar het westen wordt de af
zetting waarschijnlijk wel iets dunner en bedraagt ter hoogte van de Neder
landse kust nog ongeveer 4—7 m. In Duitsland schijnt de laag grind wat
dikker te zijn en bedraagt de dikte van het Fluviatiele Laagterras bij Moers
ruim 12 en ruim 13 m (Steeger, 1952).
Over de ondergrens van het Fluviatiele Laagterras, het totaal van de
fluviatiele afzettingen van de Weichselijstijd, is nog weinig onderzoek ver
richt.
Zonneveld (1947) onderscheidt de „zone van Horn", die volgens hem tot
de Würm-A-ijstijd behoort. Hij vermoedt bovendien reeds, dat het bovenste
gedeelte van de bovenste grove afdeling van Lorié (1901), in de Roerdalslenk
tussen Eindhoven en Haarlem, identiek is met de zone van Horn.
Würm-A stelt hij gelijk met het Brandenburger en/of Frankfurter stadium
van de Würm, terwijl het door een vegetatieniveau daarvan gescheiden
Würm-B het Frankfurter stadium en/of Pommerse stadium zou voorstellen.
Zoals later zal blijken, is de voornaamste hoeveelheid materiaal van het
Fluviatiele Laagterras tijdens het Pleniglaciaal van Van der Hammen (1951)
afgezet. Zonneveld (1947) wijst er bovendien op, dat langs de Maas merk
waardigerwijze de sedimenten in zijn Würm-B-fase, evenals in het Holoceen,
fijn blijven, met andere woorden : er is kans, dat Würm-B van Zonneveld
gelijk moet worden gesteld aan het Laatglaciaal van Van der Hammen en
zijn Würm-A hetzelfde is als Pleniglaciaal. De zone van Horn zou dan iden
tiek kunnen zijn met de grindafzettingen van het Fluviatiele Laagterras. De
zone van Horn is naar beneden onduidelijk begrensd en wordt daarom
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samengenomen met de zones van Kreftenheije en Grubbenvorst, die reeds tot
de Saale-ijstijd worden gerekend. In verband met de positie, die deze gecom
bineerde zones innemen, lijkt het misschien logischer ze ten dele tot de
Würmijstijd te rekenen en zal het bovenste deel er van waarschijnlijk iden
tiek zijn met de grindafzettingen van het Fluviatiele Laagterras. Daar de
totale dikte van deze afzettingen (Fluviatiel Laagterras + zones van Kreften
heije en Grubbenvorst) ruim 10 m is (goed te bepalen door de duidelijke
afgrenzing tegen de „zone van Tegelen", die reeds Günz is), is het Fluvia
tiele Laagterras zelf hier waarschijnlijk dunner dan 10 m. Volgens een
mondelinge mededeling van Zonneveld voldoet zijn indeling (Zonneveld,
1947) echter niet meer en wordt er aan een nieuwe gewerkt. Het blijft steeds
de vraag, tot welke diepte de gehele afzetting tijdens de Würmijstijd is om
gezet.
In Duitsland is over de dikte van het „Niederterrasse" weinig bekend. Wij
verwezen reeds naar het onderzoek van de z.g. Moerser Schichten (Steeger,
1952), waaruit Laagterrasdikten van 12,2 m en 13,5 m dikte in de omgeving
van Moers zouden blijken. In het Land van Maas en Waal gaat de grindlaag onder de holocene, zandige, kleiige of lemige lagen door tot 30 à 31 m,
waarna fijne en lemige zanden volgen. Men kan hiervan echter zonder nader
onderzoek niet zeggen, welk gedeelte tot het Fluviatiele Laagterras behoort.
Onlangs werd door Bennema en Pons (1952) zeer waarschijnlijk gemaakt,
dat de z.g. mariene facies van het Hoogterras ten zuiden van de Oude Rijn
gelijkgesteld moet worden met het Eemien. Hierdoor krijgen wij een tamelijk
goed te herkennen mariene ondergrens van het Fluviatiele Laagterras. De
grindafzettingen ter hoogte van de Nederlandse kust blijken boven dit
mariene niveau ongeveer 4 à 7 m dik te zijn. Het is echter wel zeker, dat de
invloed van de pleistocene rivier veel dieper is gegaan, waarbij het Eemmateriaal is omgewerkt. In de diepe put van de N.V. Wilton-Feyenoord te
Schiedam bleken zelfs in zandafzettingen van holocene rivieren grote
hoeveelheden Eemschelpen in secundaire ligging op te treden.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de totale dikte van de Fluviatiele
Laagterrasafzettingen, zoals uit verschillende gegevens kan worden afgeleid,
op ongeveer 10 m is te stellen, waarschijnlijk in het oosten (West-Duitsland)
wat dikker en naar het westen wat dunner. Wanneer de ondergrens wordt
gevormd door gemakkelijk verplaatsbare sedimenten is het practisch on
mogelijk de juiste ondergrens te bepalen.
Wat betreft de dikte van de bovenste kleiige of lemige laag, deze kan vrij
sterk wisselen. Schelling (1952) trof in Noord-Limburg stukken aan (rivier
zandgronden), waar deze laag zelfs geheel ontbrak. Dit is in het Land van
Maas en Waal nergens het geval. Behoudens enkele uitzonderingen is de
klei- of leemlaag in het Land van Maas en Waal overal ongeveer 0,75 m1,50 m dik. De variatie in dikte en samenstelling van de oppervlaktelaag in
horizontale richting kan op korte afstand zeer sterk wisselen en hangt geheel
samen met de ligging van het punt ten opzichte van het zeer ingewikkelde
vlechtende geulensysteem. Met de hoogteligging van het leempakket is dit
eveneens het geval. Meer naar het westen, onder de jongere afzettingen in
West-Nederland, heeft het Fluviatiele Laagterras ongeveer dezelfde bouw.
Ook hier treft men een kleiige of lemige laag aan, gevolgd door rivierzand,
dat naar beneden steeds grindrijker wordt (Vink, 1926 ; Bennema en Pons,
1952). De leemafzetting moet opgevat worden als z.g. „Hochflutlehm",
d.w.z. een afzetting uit stromend, hoog water (Schelling, 1952).
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HET VERHANG EN DE VERHANGKROMME

Evenals andere rivierstelsels bezat ook het Fluviatiele Laagterras van de Rijn
met zijn zijrivieren een karakteristieke helling. Het verhang van het Fluvia
tiele Laagterras aan de oppervlakte is in het Land van Maas en Waal slechts
over korte afstand te berekenen. Het berekenen van een verhang over een
afstand van minder dan 20 km is niet nauwkeurig, daar plaatselijk het
verhang wel eens van het algemene verhang af kan wijken. Een andere
moeilijkheid, die speciaal optreedt bij verwilderde rivieren, is, dat men over
een flinke horizontale afstand twee punten met overeenkomstige hoogte
ligging moet meten om enigszins betrouwbare uitkomsten te krijgen. Onder
overeenkomstige punten wordt dan verstaan, oeverwalletje met oeverwalletje
enz. De hoogteligging kan in verband met het ingewikkelde geulenpatroon
op korte afstand zeer sterk wisselen.
Voor 2 raaien binnen het Land van Maas en Waal (z.o.-n.w.) berekenden
wij het verhang tussen twee overeenkomstige punten met behulp van bodemkaart en hoogtekaart zeer nauwkeurig:
a. Heumen-Palkersdijk: afstand 8,25 km, hoogteverschil 2,65 m, verhang ca
32 cm/km;
b. Heumen-Wezel:
afstand 10,25 km, hoogteverschil 3,60 m, verhang ca
30 cm/km.
Het blijkt, dat het over dergelijke korte afstanden gevonden verhang in
Maas en Waal inderdaad met dat van het Fluviatiele Laagterras als geheel
overeenstemt. Met behulp van verschillende gegevens construeerden wij
(fig. 2) de verhangkromme van het Laatglaciale Fluviatiele Rijnterras vanaf
Bonn (Königswinter),waar de Rijn uit hetDuitse middelgebergte te voorschijn
treedt, via de zuidelijke tak ten zuiden langs het Nijmeegse stuwwalcomplex
(Ottersum-Heumen) tot aan de Nederlandse kust (Rockanje). In dezelfde
figuur geven wij het verhang door het centrale dal van de Rijn en het
stukje verhang van de leemgronden van de Oude IJssel en het Midden- tot
Noord-Limburgse stuk van de Maas. Voor het Duitse gedeelte van de verhanglijn gebruikten wij de „Geologische Übersichtskarte von Deutschland,
Abt. Preuszen und Nachbarländer (Berlin 1939)", waarop het Fluviatiele
Laagterras staat aangegeven en waarop eveneens hoogtegegevens voorkomen.
Voor Noord-Limburg maakten we gebruik van de gegevens van Schelling
(1952), terwijl we in het Land van Maas en Waal eigen gegevens gebruikten.
Ten westen van Wesel (gem. Wychen) duikt het Fluviatiele Laagterras
definitief weg onder jongere afzettingen, zodat we voor de rest van Neder
land zijn aangewezen op diepteboringen.
In vele delen van het rivierkleigebied, dat door de holocene rivieren is
omgeploegd en waar zich talrijke grindrijke, zandige en kleiige afzettingen
boven of in de plaats van het Fluviatiele Laagterras kunnen bevinden, is dit
Fluviatiele Laagterras niet met zekerheid aan te wijzen. Bovendien is er
grote kans, dat een groot gedeelte van dit terras is weggeërodeerd.
Een gelukkige omstandigheid komt ons echter te hulp. Zoals we reeds
eerder uiteenzetten (Bennema en Pons, 1952), zijn de donken en andere
stuifzandopduikingen in West- en Midden-Nederland plaatsen, waar het
niveau van het Fluviatiele Laagterras gemakkelijk is vast te stellen. Uit de
aanwezigheid van deze donken kan men concluderen, dat ter plaatse het
Fluviatiele Laagterras niet weggeërodeerd kan zijn, terwijl het niveau van
het Fluviatiele Laagterras onder de dikke laag grof zand (rivierstuifzand) als
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een plotselinge kleiige lemige overgang gemakkelijk is vast te stellen. Boven
dien is de stratigrafische opbouw van het Fluviatiele Laagterras hier steeds
precies dezelfde als meer stroomopwaarts, nl. een klei- of leemlaag van
variërende dikte (nooit dikker dan 1 à 1,50 m) op zand en grind.
Aan de hand van een aantal boringen, die we vooral ontlenen aan het
proefschrift van Vink (1927): De Lekstreek, aangevuld met enige eigen
waarnemingen, was het ons mogelijk de diepteligging van het Fluviatiele
Laagterras in West-Nederland voor een aantal plaatsen te bepalen. Verder
maakten we gebruik van het door Florschütz palynologisch gedateerde profiel
in een bouwput bij Wijk bij Duurstede. Florschütz en Jonker (1939) geven
behalve een profielbeschrijving tevens de hoogteligging aan van verschillende
horizonten. Op een diepte van 4,56 m-N.A.P. en dieper werd in de bodem
van de put zand en grind aangetroffen, aan de bovenkant afgesloten door een
grijze kalkhoudende kleilaag 4,56 m tot 4,15 m-N.A.P. Op grond van hier
boven genoemde statigrafische argumenten mogen we een dergelijk profiel
vergelijken met ons overdekte Fluviatiele Laagterras. Vermoedelijk bevinden
we ons hier in een kleine depressie, bijvoorbeeld een ondiepe geul, van het
met leem bedekte Fluviatiele Laagterras. Het veenlaagje, dat op de klei ligt
en op zijn beurt weer door een kleilaag werd bedekt, zou volgens Waterbolk
(1947) zeer goed in de Allerodperiode te plaatsen zijn. Dit wijst op dezelfde
ouderdom als van het Fluviatiele Laagterras. In ieder geval is het volgens
Florschütz en Jonker (1939) Laatglaciaal. In de bouwput van de N.V.
Wilton-Feyenoord te Schiedam konden we zelf enige gegevens zeer nauw
keurig verzamelen. Tenslotte gebruikten we nog de gegevens van enkele diepe
boringen, uitgevoerd in de Bommelerwaard, waar onder zware veenachtige
en komkleiachtige jonge holocene rivierkleilagen de ontkalkte rivierleem ter
dikte van ongeveer 50 cm weer op zand en grind werd aangetroffen (gegevens
ter beschikking gesteld door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek). Diepe boringen van de Geologische Dienst verschaften ons
gegevens over Voorne en Putten.
Met behulp van al deze gegevens werd de verhangkromme voor de af
zettingen op gemiddelde hoogte van het met rivierleem, leem of klei bedekte
Fluviatiele Laagterras van de Rijn geconstrueerd, die in fig. 2 is weer
gegeven. De afwijkingen van de punten ten opzichte van de geconstrueerde
verhangkromme bedragen zowel naar boven (hoogste plaatsen van een
oeverwalletje) als naar beneden (ondiepe geulen en geultjes) ongeveer 1 m.
Men ziet, dat dit verschil op één plaats gemakkelijk ca 2 m kan bedragen.
Dit is ook in het Land van Maas en Waal het hoogteverschil tussen de hoogste
oeverwallen en de ondiepe geulen op dezelfde plaats.
Voor Nederlandse punten kan men gemakkelijk zeggen, waarom ze onder
of boven de verhangkromme liggen. De punten van Ven, Ottersum en
Heumen liggen alle drie op de hoge oeverwal langs de Niers en langs het
Maasdal. „Wezel" ligt in een gebied met kleine geultjes, dus achter de
hogere oeverwal (naar verhouding te laag). „Wijk bij Duurstede" ligt ver
moedelijk in een kleine bedding (veel te laag). Hoornaar, Bergambacht en
Hillegersberg liggen te hoog. We bevinden ons hier in ieder geval op een oever
wal (er zat nl. geen veen tussen het stuifzand en de leem) en dus ook iets te
hoog. In Duitsland zijn de hoogtegegevens zeer ruw. Noch de afstand tot
Königswinter, noch de plaats, waar we ons in het systeem bevinden, is erg
nauwkeurig. Toch is ook hier nergens het verschil met de geconstrueerde
verhangkromme groter dan 1 m.
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DE BEREKENING VAN DE ZEESTAND IN HET WÜRMGLACIAAL
UIT DE VERHANGKROMME VAN HET FLUVIATIELE LAAGTERRAS

De verhangkromme van het Fluviatiele Laagterras is getekend in fig. 2. Bij
het uittreden van de Rijn uit het Duitse Middelgebergte (Königswinter)
ligt dit terras op een hoogte van ongeveer 62,60 m + N.A.P. Dit punt hebben
we als O-punt voor de afstand genomen. Ongeveer 300 km stroomafwaarts
passeren we de Nederlandse kust bij Rockanje. Hier ligt hetzelfde terras op
een diepte van 25,50 m —N.A.P. Over dit traject is de daling dus 88,10 m.
De verhangkromme van het Fluviatiele Laagterras (fig. 2) vertoont een
zeer regelmatig beeld, van Königswinter tot de Nederlandse kust. Bij nauw
keurig meten blijkt per eenheid van afstand het verhang stroomafwaarts
regelmatig af te nemen, terwijl deze afname zelf ook weer afneemt. Stroom
afwaarts van Königswinter treden dan ook geen drempels van vast gesteente
meer op, die onregelmatigheden in de kromme kunnen veroorzaken. Uit het
zeer regelmatige beeld van de verhangkromme menen wij te mogen con
cluderen, dat op het moment, waarop het grindlichaam was opgebouwd,
deze kromme in evenwicht was met de zeestand op dat moment en dat het
door extrapolatie mogelijk is deze zeestand vast te stellen.
We verdelen daartoe het traject van Königswinter tot onze kust (300 km)
in 12 stukken van 25 km, daarbij het hoofddal van de tegenwoordige Rijn
kiezende (via de Gelderse Poort en Betuwe). Nauwkeurige metingen leerden
ons namelijk, dat het dal ten zuiden van de Nijmeegse heuvels een verhang
vertoont, dat niet past bij de verhangkromme van Königswinter tot Krefeld
en van Tiel tot Rockanje; het is te steil.
Nu is het zuidelijke traject (B) tussen Krefeld en Tiel ongeveer 10 km
korter dan het noordelijke traject (A) tussen deze plaatsen. Rekent men
langs dit laatste traject (A) het verhang uit, dan past dit precies in de reeds
vermelde verhangkromme van Königswinter tot Krefeld en van Tiel tot
Rockanje.
In tabel 1 is een opsomming gegeven van het nauwkeurig gemeten verhang
per 25 km, gerekend vanaf Königswinter stroomafwaarts en van de ver
mindering van het verhang per 25 km en per 100 km. Het verhang neemt
geleidelijk stroomafwaarts af, maar de afname per bepaalde afstand neemt
zelf ook regelmatig af ( = de afname van de vermindering van het verhang).
Ter hoogte van de zeestand zal een in evenwicht verkerende rivier ten
slotte een verhang = 0 gekregen hebben. Door het in rekening brengen van
de afname van de vermindering van het verhang per 25 km kan men de af
stand van dit punt tot Königswinter en de diepte van dit punt beneden
Königswinter vaststellen.
De vermindering van het verhang over de le, 2e en 3e 100 km is zo
nauwkeurig mogelijk grafisch bepaald en blijkt respectievelijk te bedragen:
0,0620 m, 0,0565 m en 0,0510 m. Hieruit blijkt een afname van de ver
mindering van het verhang van 0,0055 m per 100 km of 0,001375 m per 25
km. We hebben dit getal ook voor alle volgende trajecten van 25 km aan
gehouden. Waarschijnlijk vermindert het zelf ook nog, maar een grote fout
kan hier nooit het gevolg van zijn.
We kunnen onze gegevens beschouwen als termen van een rekenkundige
reeks van de 2e orde, die op den duur constant blijven. Gaat men uit van een
verhang van de 12e 25 km van 21 cm/km (hetgeen grafisch inderdaad juist
blijkt te zijn) meteen vermindering van het verhang van 0,01275 m/25 km
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TABEL 1. Enkele gemeten grootheden van de jong-pleistocene Rijn van Königswinter tot

de Nederlandse kust, afgeleid van fig. 2.
Table 1. Some measured magnitudes related to of the young pleistocene Rhine, between Königswinter
and the Dutch coast, deduced from fig. 2.
Vermindering
van het verhang
Hoogteverschil ten
opzichte van N.A.P.

Traject

le 25 km
2e 25 km
3e 25 km
4e 25 km
5e 25 km
6e 25 km
7e 25 km
8e 25 km
9e 25 km
10e 25 km
lie 25 km
12e 25 km

+ 62,60 m tot +53,50 m
+53,50
+44,75
+ 36,50
+28,50
+20,25
+ 12,25
+ 4,75
— 2,50
— 8,75
—14,75
—20,25

m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot
m tot

Verhang
per km

Verval

9, 10 m
8,75 m
8,25 m
8,00 m
8,25 m - 10 % =
8,00 m - 10 % =
7,50 m - 10 % =
7,25 m - 10 % =
6,25 m
6,00 m
5,50 m
5,25 m

+44,75 m
+36,50 m
+ 28,50 m
+20,25 m
+ 12,25 m
+ 4,75 m
— 2,50 m
— 8,75 m
—14,75 m
—20,25 m
—25,50 m

7,50 m
7,25 m
6,75 m
6,50 m

0,36£ m
0,35 m
0,33 m
0,32 m
0,30 m
0,29 m
0,27 m
0,26 m
0,25 m
0,24 m
0,22 m
0,21 m

per
25 km

per
100 km
(grafisch
bepaald)

0,062

0,0565

0,051

en berekent men de afnamen van de vermindering van het verhang tot op
het punt, waar het verhang 0 is (dan moet nl. de vermindering van het
verhang eveneens 0 zijn), dan vindt men een afname van de vermindering
van het verhang van 0,00142 m/25 km. Deze twee bedragen (0,001375 en
0,00142) komen goed met elkaar overeen en we kiezen daarvan ongeveer het
gemiddelde, nl. 0,0014 m/25 km.
Met behulp van de bovengenoemde getallen kan men extrapolerend de ge
hele verhangkromme construeren door middel van eenvoudige berekeningen
(fig. 3). Het blijkt dan, dat op ca 700 à 800 km van de Nederlandse kust het
verhang ongeveer 0 is geworden. Dit heeft plaats op een diepte van 60,4 m
beneden de diepte, waarop het Fluviatiele Laagterras zich ter hoogte van
onze kust bevindt, nl. 25,50 m —N.A.P. Het zeeniveau, waarop deze verKÔnigswinter
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Geconstrueerde ver
hangkromme van de
jong-pleistocene Rijn.
Charted fall-curve of the
young pleistocene Rhine.

hangkromme uitmondt, bevindt zich dan op 60,40 + 25,50 m —N.A.P. =
86 m —N.A.P.
Fig. 3 geeft een beeld van de geconstrueerde verhangkromme van de
gehele Rijn. Het gestippelde deel is geconstrueerd en ligt in de Noordzee en
door het Nauw van Calais. Op het getal van 86 m —N.A.P. moeten enkele
correcties worden toegepast :
1. Nederland bevindt zich in een dalingsgebied, dat een bodemdaling ver
toont van ca 2 cm per eeuw. Van de stijging of daling van het Duitse
Middelgebergte is niets met zekerheid bekend. Nemen we aan, dat dit geen
zakking of stijging vertoont, dan is West-Nederland sedert het WürmPleniglaciaal (ca 15.000 jaar geleden) ca 3 m gezakt. Voor zover men op
nauwkeurigheidswaterpassingen mag vertrouwen, blijkt zowel uit de ge
gevens van Weiszner (1929) voor Rijnland als uit die van Wilser (1924) voor
Frankrijk, dat er een tendens is dat het noordwesten van West-Europa
sneller zakt dan het zuidoosten. De veel omstreden Nederlandse gegevens,
onlangs door Edelman (1954) naar voren gebracht, wijzen in dezelfde richting.
Noord-Nederland vertoont de tendens om iets sneller te „zakken" dan ZuidNederland. De gehele verhangkromme zou dan gedraaid zijn om een west—
oost lopende as. Wanneer men dit corrigeert, blijken we een zeestand te
vinden, die maximaal 7,50 m, maar waarschijnlijk niet meer dan ± 4 m t e
laag is. De meest waarschijnlijke zeestand zou dan geweest zijn: 82 m
—N.A.P.
2. Is de pleistocene Rijn een min of meer onbelangrijke zijrivier geweest
van een nog grotere rivier, dan bestaat de mogelijkheid, dat de pleistocene
Rijn met een ander verhang uitmondt in een traject van deze grotere rivier,
dat een groter of kleiner verhang heeft dan de pleistocene Rijn op deze
plaats. In dat geval is de zeestand dus lager of hoger dan de waarde, die
gevonden wordt uit een ongestoorde verhanglijn van de Rijn.
Baak (1936) maakte het zeer waarschijnlijk, dat de Rijn gedurende de
laatste 2 ijstijden naar het zuiden door het Nauw van Calais is gegaan, terwijl
dit ook in verband met de bodemdiepte van de Noordzee moeilijk anders
kan. Tesch (1942) geeft op zijn kaartje 11 dan ook waarschijnlijk goed de
toestand weer tijdens de periode, die ook wij beschrijven. De rivieren
mondden later in meer zuidelijke richting uit. In dit verband is de voor
stelling van Woldstedt (1950, blz. 410-411 en fig. 93) een achteruitgang.
De diepten in het zuidelijke deel van de Noordzee en het Nauw van Calais
kloppen zeer goed met de geconstrueerde verhangkromme (fig. 3).
Het ijs versperde de noordelijke Noordzee en al het smeltwater van de
zuidelijke ijsrand van Engeland tot ver in Polen kwam terecht in de Noordzee.
Deze „oerstroom", die door het Nauw van Calais werd afgevoerd, is van
veel grotere afmetingen geweest dan de Rijn en had zijn eigen verhangkarakteristiek. Later hopen wij hierop terug te komen.
In het geval, dat het Nauw van Calais een soort drempel vormde, geldt
het bovenstaande eveneens. Voorbij de drempel wordt het verhang dan
tijdelijk steiler, zodat wij eveneens op een lager zeeniveau uit moeten komen.
We kunnen dus van het gevonden getal 86 m —N.A.P. zeggen, dat dit waar
schijnlijk de hoogst mogelijke stand van de zee aangeeft, maar dat de zee
tijdens het hoogtepunt van het Würmglaciaal waarschijnlijk nog wel een
tiental meters lager kan hebben gestaan. In het geval, dat Nederland relatief
daalt ten opzichte van de Duitse Middelgebergten, zou de maximale be
rekende zeestand ongeveer 7,5 m hoger kunnen liggen, dus op 78,5 m
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—N.A.P. In het geval het verhang van de „oerstroom" van de Noordzee
vlakker geweest is dan dat van de Rijn op het punt van samenvloeien, geven
deze cijfers een te grote diepte aan.
Als meest waarschijnlijke zeestand kunnen we dus aannemen 85 tot 95 m
—N.A.P. Deze getallen komen goed overeen met wat Flint (1947) als samen
vatting van de mening van verschillende andere auteurs en als uitkomst van
zijn eigen onderzoek geeft, nl. 102 m (zonder isostatische correctie, dus de
diepst mogelijke zeestand). Ook Zeuner (1952, blz, 129) neemt bijna 100 m
—N.A.P. aan.
ENKELE OPMERKINGEN OVER HET VERHANG VAN DE
ZIJRIVIEREN VAN DE RIJN IN HET PLEISTOCEEN

1. Het Fluviatiele Laagterras van de jong-pleistocene Rijntak: Krefeld-IssumGeldern-Goch-Gennep—Tiel, ten zuiden van het,,Reichswald" (zie fig. 1)

We zagen reeds, dat deze Rijntak korter was dan die door het centrale
Rijndal, maar dat het centrale Rijndal de normale regelmatige verhangkromme vertoont. Het verhang langs deze route was, zoals we reeds op
merkten, steiler (zie fig. 2). Het is daarom vreemd, dat de Rijn deze kortere
tak niet is gaan volgen en zelfs tijdens het Laatglaciaal bij zijn insnijding het
zuidelijke dal heeft verlaten. Misschien hebben bodembewegingsver
schijnselen in het Rijngebied hier toch nog een beslissende rol gespeeld.
2. Het Fluviatiele Laagterras langs Oude IJssel en IJssel
Ongeveer bij Wesel had de „Würm"-Rijn een tamelijk belangrijke tak
naar het noorden, ten oosten langs Montferland (fig. 1). In fig. 2 werd de
verhangkromme hiervan als lijn E weergegeven. Het verhang is duidelijk
minder dan dat van de hoofdtak van de Rijn en bedroeg ongeveer 27 cm/km
over de eerste 30 km, terwijl dat van de Rijn zelf op dezelfde hoogte ongeveer
29 cm/km was. Deze tak zal dan ook waarschijnlijk pas later in werking zijn
gekomen en aanvankelijk als een soort overloopgeul hebben gefunctionneerd,
precies zoals nu nog het geval is met de huidige Gelderse IJssel (Pons, 1954).
Een deel van deze tak liep ten noorden van Montferland weer terug naar de
hoofdtak van de pleistocene Rijn tussen Nijmegen en Arnhem (Pons, 1954).
Het andere deel stroomde door het dal van de tegenwoordige Gelderse IJssel
naar het noorden.
Hoe de verdere loop van deze tak door Noord-Nederland was, is nog niet
duidelijk. Waarschijnlijk liep hij van Zwolle naar het noordwesten of westen.
Bij Zwolle moet volgens de verhangkromme (waarbij een vermindering
van verhang van bijna 2 cm/50 km in rekening is gebracht), het Fluviatiele
Laagterras op ca 3 m —N.A.P. liggen, terwijl de top van het terras aan de
kust zich op 24m—N.A.P. moet bevinden. Waar de IJsseltak van de plei
stocene Rijn de kust kruist, is echter nog niet bekend. De grote hoeveelheid
Achterhoekse, Overijsselse, Gelderse en Friese beken sloten in het JongPleistoceen alle op deze tak aan, die bij het verlaten van Nederland reeds
een flinke rivier moet zijn geweest.
3. Het Fluviatiele Laagterras van de Maas

Dit terras bezit een totaal afwijkende verhangkromme (lijn C, fig. 2). Het
verhang is veel minder groot dan dat van de Rijn en is over 50 km (tussen
Venlo en Echt) 22 cm/km. Even boven Gennep mondt het Fluviatiele Laag108

terras van de Maas uit in het dal van de zuidelijke tak van de Rijn. Een
merkbare beïnvloeding van het verhang van het Fluviatiele Laagterras van
de Rijn door dat van de Maas is er niet. De jong-pleistocene Maas mondde
dus eenvoudig in de jong-pleistocene Rijn uit en ging daar geheel in verloren.
Een merkbare tectonische beïnvloeding van de hoogteligging van het
oppervlak van het Fluviatiele Laagterras van de Maas vonden wij ook hier
niet. Misschien dat bij nauwkeuriger uitzetten van de gegevens wel der
gelijke invloeden merkbaar zijn. Hoe zich het Fluviatiele Laagterras van de
Maas naar het zuiden stroomopwaarts voortzet, is wegens het nog ontbreken
van nauwkeurige gegevens stroomopwaarts van Susteren, niet nagegaan.
4. Het Fluviatiele Laagterras van de Roer

Dit vertoont een veel steiler verhang dan dat van de Maas. Van enige
invloed op het Fluviatiele Laagterras van de Maas is niets te merken. Het
achterland van de Roer is dan ook veel beperkter dan dat van de Maas.
Summary

The Fluviatile Lower Terrace is the river terrace of Rhine and Meuse
originating from the late Würm-glaciation. The extension of this terrace in
Western Germany and the Eastern Netherlands, where it comes to the surface
is shown in fig. 1. In the Centre and the West of the Netherlands this
terrace as far it as has not been destroyed by erosion is covered by holocene
sediments and can be traced down to the coast. In areas with a low watertable in the Fluviatile Lower Terrace a Gray-Brown Podzolic Soil has been
formed and preserved when covered by holocene sediments.
In general the terrace consists of gravel and gravelly sand up to an average
depth of approximately 10 metres, overlain by a clayey sand to sandy clay
layer of about 1.50 m to 0.50 m in depth. Morphologically the terrace shows
the features of a braided river. From the elevation of the top of the terrace
at various points of the Würm-Rhine, from Königswinter (6.60 m above
N.A.P.) along two branches, one on either side of the Reichswald, down
to the Dutch coast (25.50 m below N.A.P.) the fall-curves could be plotted
out This was also possible for the Yssel, another branch of the Rhine and
for its affluents the Meuse and the Roer (fig. 2).
The fall is very gradually declining towards the coast, the characteristic
values have been graphically calculated. It proved to be possible to calcu
late by extrapolation the depth of the horizontal plane where the fall
becomes zero, and to construct it graphically (fig. 3). This point is at a depth
of 86 m—N.A.P. and at about 700 to 800 km out of the Dutch coast. From
the depth proportions prevailing in the North Sea could be derived that the
Rhine flowed through the Straits of Dover in those days. Minor corrections
relating to an absolute decline of the bottom level of about 2 cm per century,
the eventual occurrence of a bar in the Straits of Dover or the discharge of
the Prehistoric Rhine in a still bigger river (Prehistoric rivers in Germany)
imply that the sea-level during the Würm glaciation was most probably
between 85 and 95 metres below N.A.P. being a level corresponding very
well with the figures of Flint (1947).

109

LITERATUUR
Baak, J. A., 1936: Regional petrology of the Southern North Sea. Proefschrift, Leiden.
Wageningen.
Bennema, J. en L. J. Pons, 1952: Donken, Fluviatiel Laagterras en Eemzeeafzettingen in
het westelijk gebied van de grote rivieren. Boor en Spade V, 126-137. Utrecht.
Edelman, T., 1954: Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision
levellings. Geol. en Mijnbouw 16, 209-213.
Flint, R. F., 1947: Glacial geology and the pleistocene epoch. New York.
Florschätz, F. en F. P. Jonker, 1939: A botanical analysis of a late pleistocene and holocene
profile in the Rhine delta. Meded. Bot. Mus. en Herb. Rijksuniv. Utrecht, nr 72.
Hammen, Th. van der, 1951: Late-glacial flora and periglacial phenomena in the Nether
lands. Proefschrift, Leiden.
Koenigs, F. F. R., 1949: Een bodemkartering van de omgeving van Azewijn. Serie: De
bodemkartering van Nederland, III. Versl. Landbk. Onderz. no 54. 17. 's-Gravenhage.
Lorié, J., 1901 : Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen II. Verh. Kon. Akad. Wet.
Amsterdam, 2e Sect., VII, 6.
Pons, L. J., 1953 : De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Lijmers (het binnendijkse
land van de gemeente Westervoort, Duiven (ged.) en Zevenaar (ged.). Rapport
Stichting voor Bodemkartering, no 343. Wageningen.
Pons, L. J. 1954: Aantekeningen bij het ontstaan van de bodem van de Lijmers. Gedenk
boek Dr van Heek. (In druk).
Pons, L. J. en J. Schelling, 1951: De laatglaciale afzettingen van de Rijn en de Maas.
Geologie en Mijnbouw 13, 293-297.
Schelling, J., 1951: Een bodemkartering van Noord-Limburg. Diss. Wageningen. Serie:
De bodemkartering van Nederland, X. Versl. Landbk. Onderz. no 57. 17. 's-Gravenhage.
Steeger, A., 1952: 100 Jahrige Eiszeitforschung am Niederrhein. Der Niederrhein 19, 57-63.
Stichting voor Bodemkartering, 1950: Voorlopige bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 400.000. Bijlage van C. H. Edelman: Inleiding tot de bodemkunde van Neder
land. Amsterdam.
Tesch, P., 1942: De Noordzee van historisch-geologisch standpunt. Meded. Rijks Geol.
Dienst, Ser. A, no 9.
Vink, T., 1926: De Lekstreek. Proefschrift, Utrecht. Amsterdam.
Waterbolk, H. Tj., 1947 : De oudheidkundige verschijnselen in verband met de ontwikke
ling van plantengroei en klimaat. In : Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonder
zoek in Nederland. Herdenkingsbundel A. E. v. Giffen, 57-97.
Weiszner, J., 1929: Der Nachweis jüngster tektonischer Bodembewegungen in Rheinland
und Westfalen. Essen.
Wilser, 1924: Neuzeitliche Erdkrustenbewegungen in Frankreich. Geol. Paläontologisch
Inst. Univ. Freiburg.
Woldstedt, P., 1950: Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeitalter. Stuttgart.
Zeuner, F. E., 1952: Dating the past. London.
Zonneveld, J. I. S., 1947: Het kwartair van het Peelgebied en de naaste omgeving. Diss.
Leiden. Maastricht. Meded. Geol. Stichting, Ser. C, VI, 3.

110

3. HET LANDSCHAP VAN ZUIDOOSTELIJK FRIESLAND
EN ZIJN ONTSTAAN
The landscape in the South-East of Friesland and its formation
doorjby

Dr Ir J. S. Veenenbos
I. INLEIDING

Bodemkarteringen sinds 1948 in de zandgronden van Friesland verricht,
hebben een nader inzicht in de geologische opbouw, de vegetatiegeschiedenis
en de ontginningen in dit gebied verschaft. Een en ander wordt in het na
volgende beschreven, waarbij in het bijzonder gesteund wordt op de gegevens
verkregen bij de kartering van een gebied ter grootte van ca 4800 ha, ruwweg
gelegen tussen Drachten, Drachtstercompagnie, Bakkeveen, Duurswoude,
Ureterp en Selmien.
Het gehele zandgebied van Friesland kan naar de geologische gesteldheid,
de morphologie van het landschap en de profielontwikkeling worden inge
deeld in twee landschappen :
le het zandlandschap ten zuiden van de lijn Drachten-Surhuisterveen, het
gebied dat valt onder het begrip: „De Zeven Wouden",
2e het zandlandschap ten noorden van de lijn Drachten-Surhuisterveen,
dat aangeduid kan worden als „De Dokkumer Wouden".
Het valt op, dat de naam van beide gebieden het begrip „woud" in zich
draagt. Dit zal een historische achtergrond hebben. Belangwekkend hierbij
is, dat uit het profielonderzoek van de zandgronden is gebleken, dat in beide
gebieden bosprofielen, doorgaans natte bos (woud-) profielen voorkomen. In
het gebied van de Dokkumer Wouden overheersen deze natte bosprofielen.
In het gebied van de Zeven Wouden komen natte bosprofielen slechts langs
vroegere waterlopen voor; overheersend treft men daar heideprofielen aan
en wel voornamelijk de eveneens onder vrij vochtige tot natte omstandig
heden gevormde, z.g. lage heideprofielen. Het onderstaande beperkt zich tot
een bespreking van de zandgronden van de Zeven Wouden.
II. HET LANDSCHAP

Geomorphologie

Het gekarteerde terrein maakt deel uit van het zandgebied van Noord-Neder
land. Zowel landschappelijk als uit een oogpunt van geologie, hydrologie en
bodemgebruik neemt dit gebied een geheel eigen plaats in de Nederlandse
zandgronden in. Het is een over het algemeen vrij vlak landschap, met voor
de oppervlakkige waarnemer slechts weinig in het oog lopende hoogtever
schillen. Slechts enkele stuifzandcomplexen, de sporadisch voorkomende
„es"-gronden en op enkele plaatsen de waterlopen, demonstreren in dit
gebied enig reliëf.
De zandgronden van de Zeven Wouden vormen de zuidwestelijke helling
van het z.g. Drentse plateau, dat in Drente tot een hoogte van ca 15 m +
N.A.P. reikt. Zowel dit plateau als zijn zuidwestelijke helling heeft een keileem ondergrond, welk materiaal tijdens de voorlaatste ijstijd - de z.g.
Rissijstijd — als grondmorene werd afgezet. Zowel de zuidelijke als de weste
lijke helling van het plateau is gekenmerkt door een aantal - ongeveer even
wijdig aan elkaar verlopende - brede, vrij vlakke dalen. In de kern van deze
9
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dalen ontbreekt de keileem doorgaans. Deze werd geërodeerd door smelt
waterstromen, waarna een opvulling met zand en stenen en in holocene
tijden met moerasveen plaats vond. Deze geulen — in de meeste gevallen
getypeerd door de huidige riviertjes zoals de Boorne, de Tjonger, de Linde,
de Steenwijker Aa enz. - vertonen een weinig kronkelend verloop; hier en
daar zijn in het stroomgebied keileemeilanden achtergebleven (fig. 3).
Bovenop het Drentse plateau vertoont het verloop der geulen een duidelijker
meanderend beeld.
Het juiste karakter van de dalen is niet geheel bekend. Of hun ontstaan is
geheel te danken aan erosie door smeltwater, of deze dalen waren reeds
gepreformeerd door de voortschuivende ijskap tijdens het Riss-glaciaal, even
tueel zelfs als gevolg van daarvoor reeds bestaande oerstroomdalen. Hoe het
ook zij, de huidige grondmorene topografie vertoont een opeenvolging van
„ruggen" gescheiden door brede zwak glooiende dalen.
Ogenschijnlijk zijn de riviertjes in deze dalen weinig vertakt. Hier en daar
meanderen de tot beekjes gereduceerde nog aanwezige waterlopen een weinig.
Bij nader onderzoek blijkt, dat deze waterloopjes talrijke zijtakken hebben,
welke water van de aangrenzende hogere grondmorenegedeelten aanvoerden
(fig. 1). Ook deze zijtakken zijn tegenwoordig door moerasveengroei verland.
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Fig. 2. Het dal van het Koningsdiep.

The valley of the Koningsdiep.

Landschappelijk beeld

De bewoning treft men in hoofdzaak aan op de hogere grondmorenegedeelten.
Middenop vindt men de grote wegen, meestal Lijkweg genaamd, met daar
langs de dorpen en de boerderijen. Langs de randen naar de dalen komt
veelal een z.g. „buitenweg" voor. Ook deze wegen vertonen alle een
noordoost-zuidwestelijke richting. Slechts hier en daar zijn zij door dwars
wegen met elkaar verbonden.
In het landschap vallen deze geomorphologisch verschillende terrein
gedeelten direct op, wanneer het gebied van noord naar zuid doorkruist
wordt. Op de hogere gebieden vindt men niet alleen de dorpen en de boer
derijen, maar tevens is het landschap rijk aan geboomte. Men vindt er nog
de oude eikenhakhout- of wildwallen, welke eertijds om de z.g. „kampen"
werden aangelegd, terwijl voorts langs de sloten een elzenbegroeiing aan
wezig is. Zodra men echter aan de begrenzing van deze hogere grondmorenegebieden komt, wordt het land veel kaler; zonder of met veel minder be
groeiing langs de sloten en practisch geen boerderijen meer (fig. 2).
Nagenoeg het gehele zandgebied met keileemondergrond is grasland.
Bouwland komt slechts hier en daar voor en is zowel in de jonge als in de
oude ontginningen beperkt tot de hoogste en daardoor de droogste gronden.
Grotere complexen bouwland treft men slechts aan in de jongste ontginnin
gen. Oude ontginningsgronden van het es-type (oude bouwlanden) welke
20 typerend zijn voor Drente, Twente en de Gelderse Achterhoek, komen in
Friesland weinig voor. Het zijn doorgaans slechts de - vaak ook met een
aarden wal omgeven - „kampen", welke in de oude ontginningen als bouw
land in gebruik zijn.
Reliëf

Het gehele gebied van de Zeven Wouden vertoont weinig reliëf. De dalen
zijn breed en vlak. Plaatselijk wordt hier een keileemeiland of een met veen
dichtgegroeide oude waterloop aangetroffen (fig. 3). Het zijn enkele
fluvioglaciale zandruggen, doorgaans bestaand uit grindrijk zand, waarin
ook keileembrokken voor kunnen komen, welke in de dalen het meest in het
oog springen.
Ook het landschap tussen de dalen vertoont weinig reliëf, enkele stuifzandof jonge dekzandgebieden uitgezonderd. De Waard (1949) en De Waard en
Van Loon (1948) beschrijven het keileemlandschap als „bultig". In FriesSiegerswoude - Ureierp
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land zijn deze „bulten" weinig uitgesproken. Hier en daar ligt het keileem
in min of meer ronde plekken topografisch hoger. Meer geprononceerd zijn
de door windafzetting ontstane (dekzand) ruggen. In enkele gebieden komen
grote aaneengesloten oppervlakten van dergelijke aeolische afzettingen voor.
De ruggen zijn doorgaans betrekkelijk smal, zij vertonen eveneens een duide
lijke strekking in noordoost-zuidwestelijke richting. Vaak ook komen der
gelijke ruggen boven aan de hellingen van de rivierdalen voor, waar zij dan
tevens - gelijk ook wel in de aaneengesloten complexen het geval is - ge
typeerd zijn door recente zandverstuivingen. Bij het beschouwen van de
Geologische Kaart valt dit verschijnsel direct op.
Het is een opvallend verschijnsel, dat de „buitenwegen" doorgaans juist
op deze hogere en drogere gronden langs de dalen zijn gelegen. Het oor
spronkelijke verkeer prefereerde blijkbaar de droogste plaatsen, want midden
op de hogere grondmorenegedeelten was de bodem veelal te nat en te drassig,
door het op de slecht doorlatende ondergrond stagnerende regenwater. De
vraag, in hoeverre juist dit verkeer en de daarmede gepaard gaande vernieling
van de begroeiing en de bodem het optreden van zandverstuivingen in de hand
heeft gewerkt, moet onbeantwoord blijven. Elders werd een dergelijk ver
schijnsel wel geconstateerd. Op andere plaatsen zijn zandverstuivingen het
gevolg geweest van het veensteken, of van veenbranden. Vlakke, uitgestoven
laagten van wit zand, in overigens laag gelegen moerassige, soms venige
terreinen, o.a. nabij Elsloo en b.v. in Drente (Nolderveld), getuigen hiervan.
Het uitgestoven zand treft men vaak langs de randen op het oorspronkelijke
veenpakket aan.
Dobben

Behalve de zo duidelijk door zandverstuivingen ontstane terreinvormen,
is het zandgebied van noordelijk Nederland gekenmerkt door z.g. Sölle
of dobben ; ronde, min of meer diepe terreindepressies, welke in verschillende
vormen voorkomen, o.a.:
a. de z.g. „dood-ijs" kuilen (De Waard, 1947). Deze zijn getypeerd, niet
alleen door een depressie van het maaiveld, maar tevens door een daarmede
gepaard gaande depressie in de keileemondergrond. Soms zijn deze dobben
zeer diep en heeft er veengroei in plaats gevonden. In andere gevallen zijn
zij met zand opgevuld. Doordat het gewicht van een groot achtergebleven
brok landijs op de langzaam ontdooiende papperige keileemondergrond
heeft gedrukt (fig. 4), is de keileem zijdelings iets omhoog geperst. Veel
al bevindt zich dan ook rond deze grotere dobben een keileemrand
(Veenenbos, 1952), welke soms nauwelijks in het maaiveld valt te constateFig. 4.
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ren. De ondiepere specimen vertonen veelal een moerassige grassenbegroeiing
op een donkerbruine, humeuze, soms sterk humeuze zandbodem- of meerbodemafzetting.
b. Er komen ook dobben voor, waaronder de keileemondergrond geen
depressie vertoont. Deze dobben zijn door uitwaaien ontstaan. De hierboven
reeds genoemde uitgestoven vlakten zijn van veel recentere datum. De bodem
bestaat daar uit wit zand, waarin nog geen bodemvorming heeft plaats
gevonden.
In het algemeen worden dobben alleen bovenop de hogere grondmorenegedeelten aangetroffen. In de rivierdalen hebben en erosie en solifluctie
eventueel aanwezige glacigene vormingen weggevaagd. Slechts sporadisch
worden op de zachtglooiende hellingen dobben aangetroffen.
III. ONTGINNINGSGESCHIEDENIS

Bij een beschouwing van de ontginningsgeschiedenis in het onderhavige
gebied wordt uitgegaan van het bodemprofiel. Aan de hand van hetgeen het
bodemprofiel ons leert ten aanzien van de oorspronkelijke waterhuishouding
en begroeiing van de grond, is een reconstructie van het oorspronkelijke
landschap mogelijk. Het oorspronkelijke vegetatiebeeld is vervaagd door de
invloed van de mens en de devastatie van de bosbegroeiing, welke daarvan
het gevolg was. Na verwijdering van het bos kwam de heide tot ontwikkeling.
In de omgeving van de eerste nederzettingen ontwikkelden zich heidepodzolgronden, welke in hun profielkenmerken door de langdurige heidebegroeiing geen sporen meer vertonen van de vroegere bosbegroeiing (Edel
man, 1954). De later in cultuur genomen gronden vertonen deze bosinvloed
nog in meerdere of mindere mate, al naar gelang het natuurlijke bos zich
langer kon handhaven. Het langst handhaafde de natuurlijke bosbegroeiing
zich op de rijkere vochtige gronden, in het bijzonder langs de waterloopjes in de
brede rivierdalen. Het landschapsbeeld vertoonde toen incidentele hoog
veencomplexen naast uitgestrekte droge en vochtige heidevelden, terwijl dit
betrekkelijk kale gebied op regelmatige afstanden door vrij brede - min of
meer evenwijdig aan elkaar gelegen - gordels nat moerasbos (-woud) werd
doorsneden. In de kern bestonden deze woudgordels uit moerasveengronden
ter weerszijden van de riviertjes.
Het hier geschetste landschapsbeeld is in overeenstemming met de naam
van deze streek: „De Zeven Wouden". Immers, doorkruiste vroeger de
reiziger dit gebied, dan vielen hem beslist als afwisseling van het overigens
vrij kale landschap de opeenvolgende dichte woudgordels op. Het is bij deze
naam de vraag, of „zeven" letterlijk opgevat moet worden en slaat op het
aantal wouden, of dat hieraan een andere betekenis moet worden gehecht.
Opmerkelijk is, dat op de zuidwestelijke en zuidelijke helling van het keileemlandschap inderdaad zeven riviertjes zijn aan te wijzen: de Koekanger
Aa, de Ruiner Aa, de Beilerstroom of Smildervaart, de Steenwijker Aa, de
Linde, de Tjonger en de Boorne (Veenenbos, 1952).
De oudste ontginningen in dit landschap treft men bij voorkeur niet aan
in de rivierdalen, doch tussen de dalen in, op de hogere gedeelten van het
keileemlandschap. Rondom de dorpen zijn de z.g. oude ontginningsgronden
ontstaan. Zij vertonen niet de typisch ronde of ovale omgrenzing en de wille
keurige verkaveling van de oude bouwland- of esgronden van Drente en
elders, maar een rechthoekige begrenzing en verkaveling, naast een globale
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oriëntering ter weerszijden van de z.g. Lijkwegen, welke de verschillende
dorpjes met elkaar verbinden. Ofschoon hierin misschien een aanwijzing
ligt, dat de esgronden ouder zijn dan de oude ontginningsgronden, berust
het ontstaan van beide gronden op hetzelfde principe. De oorspronkelijke
grond is opgehoogd met materiaal van elders. Waarschijnlijk zijn hiervoor
in Friesland heideplaggen gebruikt, gemengd met stalmest (Allershof, 1881).
Het opmerkelijke is, dat deze ophoging practisch overal even dik is en niet
verder gaat dan ca 35 cm.
De oude ontginningsgronden omvatten zowel droge als vochtige gronden,
hier en daar zelfs met moerasveen en/of spalterveen dichtgegroeide beekjes
in de oorsprongsgebieden van waterlopen. In de vochtiger gronden bevindt
zich het natuurlijke, oorspronkelijke bodemprofiel practisch geheel ongestoord
onder het aardmestdek, tot zelfs de vroegere zode toe. Dit wijst erop, dat
deze gronden niet in gebruik waren als bouwland toen de aardmestbemesting werd toegepast. De indruk wordt gewekt, dat het aanbrengen van deze
bovengrond bij voorkeur heeft gediend om het land op te hogen om zodoende
minder last van periodiek voorkomende hoge grondwaterstanden te hebben
(Veenenbos, 1952). Het is mogelijk, dat hier een geleidelijke ophoging heeft
plaats gevonden van natuurlijke gronden welke voor beweiding werden
gebruikt. Het mag hierbij verwonderlijk heten, dat steeds deze ophoging
ca 35 cm heeft bereikt. Waarschijnlijker lijkt het, dat iedere individuele boer
zijn bebouwbaar areaal heeft uitgebreid, door elk jaar een gedeelte van de
aangrenzende natte heidegronden op te hogen; dit in dezelfde geest zoals
nog tot op heden de boeren een strookje heidegrond, aangrenzend aan het
reeds in cultuur zijnde land, ontginnen. In de verkaveling komt het recht
tot „opstrekken" duidelijk tot uiting.
De oudste ontginningsgronden zouden volgens deze laatste veronderstel
ling dus niet als weiland doch als bouwland in cultuur zijn geweest. Dit komt
ook overeen met de gegevens van de kaarten van Schotanus (ca 1650) en
Schotanus à Sterringa (1718), waarop bijna alle oude ontginningsgronden
als bouwland of boekweitakkers staan aangegeven. Heden ten dage zijn
practisch al deze oude ontginningsgronden met de jongere ontginnings
gronden in gebruik als grasland. Wel in gebruik als bouwland zijn de oude
ontginningsgronden in de z.g. „kampen", met aard- en/of houtwallen
omgeven percelen op de hogere en dus drogere gronden. In deze kampen
heeft meestal wel een verstoring van het oorspronkelijke profiel plaats ge
vonden. In vele gevallen, ook in niet tegen wild beschermde hogere oude
ontginningsgronden, is de verkitte oerbank alsmede het loodzand van het
oorspronkelijke droge heideprofiel geheel verwijderd. De 35 cm dikke aardmestbovengrond rust dan nagenoeg op wit zand. Waarschijnlijk hebben deze
intensieve vergravingen niet voor of tijdens, doch na het aanbrengen van het
mestdek plaats gevonden.
Tot de oude ontginningsgronden moeten ongetwijfeld ook enkele com
plexen van z.g. „oude weilandgronden" gerekend worden, welke ook reeds
op de kaart van Schotanus voorkomen en sinds eeuwen als weiland in ge
bruik zijn. Deze gronden komen hier en daar voor langs de riviertjes op natte,
soms venige lage zandgronden en op veen en zijn eveneens gekenmerkt door
een ongestoord bodemprofiel. Dit in tegenstelling tot de jongere ontginnin
gen, kortweg aangeduid als „ontginningsgronden", welke eerst omstreeks
1900 door ca 25 cm ploegen of spitten in cultuur zijn gebracht. Zij
werden evenwel bij de kartering niet nader aangeduid, omdat qua profiel116

bouw en bovenal landbouwkundige waarde, deze gronden niet duidelijk
te onderscheiden zijn van aangrenzende jongere ontginningen op venige lage
zandgronden en veen, voor zover de laatste niet bezand zijn.
Tenslotte dienen nog de veenontginningen en de jonge of moderne ont
ginningen te worden vermeld. Omstreeks 1600-1700 was in het gebied van
de Zeven Wouden de afgraving van het hoogveen reeds in volle gang. De
afvoer van turf geschiedde per schip via de talrijke „wijken", welke in de
veengebieden tot diep in de zandbodem en veelal tot in de keileem werden
gegraven. Nadat het voor de turfbereiding bruikbare veen was afgevoerd,
werd op het achtergebleven residu, vaak aangeduid als „darg", gedurende
enige jaren de boekweitbrandcultuur bedreven (Allershof, 1865, 1881).
Na enige tijd werd vervolgens het land aangemaakt met het zandige en
veelal keileemhoudende materiaal uit de wijken. Dit werd gemengd met de
nog aanwezige halfverteerde veenoverblijfselen, waardoor een ca 45 cm
dikke, humeuze, zwarte, zwak lemige, goed vochthoudende bovengrond
ontstond. Het bodemprofiel van de zich oorspronkelijk onder het veen be
vindende zandgrond werd veelal bovenin licht verstoord.
In de jonge of moderne ontginningen, welke uit de periode na 1920-1930
dateren, is de grond doorgaans tot 70 à 80 cm diepte doorgespit. Het oor
spronkelijke bodemprofiel is hierdoor geheel gewijzigd.
IV. DE GEOLOGISCHE OPBOUW

A. Het zand, zijn herkomst en datering
Het zand van het noordelijk Pleistoceen is van verschillende origine en
ouderdom.
Onderscheiden werden :
1. het keizand ;
2. het dekzand, dat in afzettingen uit verschillende sedimentatieperioden
uiteenvalt;
3. het stuifzand;
4. het praemorenale zand;
5. het fluvioglaciale zand.
H e t keizand. Nadat het landijs van het Riss-glaciaal verdwenen was,
bleef in Noord-Nederland een grondmorenelandschap achter. Deze grondmorene bestond vnl. uit keileem. Sinds ca 180.000 j. v. Chr. (zie tabel 2)
ligt deze keileem reeds aan de oppervlakte, als gevolg waarvan een ontkal
king tot vrij grote diepte (3 à 4 m) en een uitspoeling van de fijnere bodem
deeltjes in de bovenste profiellagen heeft plaats gevonden. Hierdoor ging het
sterk lemige karakter verloren, het grovere skelet en de stenen bleven achter.
Dit zandige residu wordt aangeduid als keizand. Het keizand wordt
in zeer verschillende dikten aangetroffen, normaal variërend van 60-100 cm.
Op de hogere terreingedeelten (de bulten) is het belangrijk dunner dan nor
maal, soms practisch ontbrekend. Afzettingen in dobben daargelaten, komt
het keizand niet dikker dan 1,10 m voor. Deze zeer verschillende dikten van
het keizanddek zijn het gevolg, enerzijds van afspoeling door sneeuwsmeltwater of solifluctie tijdens het Würm-glaciaal, anderzijds van een min of meer
sterke verrijking van het oorspronkelijke keizand met dekzand.
Vooral aan deze laatste invloed moet grote waarde worden toegekend,
omdat in zeer veel gevallen zuivere dekzandlagen in het keizandpakket voor
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komen. De verrijking met dekzand kan hebben plaats gevonden door elkaar
afwisselende perioden van dekzandafzetting en solifluctie of door een kryoturbate menging van op de zandige keileemrest gesedimenteerd dekzand, als
gevolg van vorstwerking. Dit laatste impliceert, dat het meeste dekzand werd
gesedimenteerd op de plekken met een topografisch lagere ligging. Op het
systeem der dekzandafzettingen en het verband tussen de dikte van het dek
en het oorspronkelijke landschapsreliëf wordt bij de behandeling van de dekzanden nader ingegaan.
Het keizand valt steeds van het zuivere dekzand te onderscheiden door
het voorkomen van meer zandkorrels groter dan 300 mu, soms is het keizand
ook iets lemiger (groter gehalte aan delen < 50 mu, zie tabel 1). De ver
schillen zijn echter niet van die aard, dat voor een landbouwkundige classi
ficatie een onderscheiding tussen dekzand- en keizandgronden gemaakt
moet worden. In geploegd land vallen de keizandgronden te onderscheiden
aan het voorkomen van de scherpkantige vuurstenen. De dekzandgronden
komen doorgaans slechts als ruggen hogere gronden in het landschap voor;
bijna steeds bevindt de keileemondergrond zich daar dieper dan 1,20 m
beneden het maaiveld.
Opvallend voor de keizandgronden is, dat de grootste stenenaccumulatie
steeds dicht boven het keileemoppervlak voorkomt. In tegenstelling tot de
gangbare opvatting bevinden deze stenen zich daar niet in een soort keienvloer, hetgeen zou duiden op een oorspronkelijk, door uitstuiven ontstaan
oppervlak, doch zijn onregelmatig verdeeld. Aangenomen wordt, dat hier
sprake is van een doorzakken van de stenen in het Laatglaciaal tot boven
de keileem door het volledig met water verzadigde papperige zand in
perioden van dooi.
TABEL 1. Granulaire samenstelling van enkele keizand- en dekzandmonsters.
Zand

keizand
keizand
keizand
lemig keizand . .
lemig keizand . .
sterk lemig keizand
dekzand . . .
dekzand . . .
dekzand . . .
lokaal dekzand.
lokaal dekzand.
lokaal dekzand.

.
.
.
.
.
.

Monster
No

Diepré
laag
in cm

<2

216

16- 2525
37

13/35
13/36
16/43
14/38
18/52
; 15/41

50-60
1,65-95
1,84-110 252-63
3,42-48
4,5
53-63 16,-

0,1
0,5
1,6
5,9
1,4
5,5

0,1
0,5
2,5
0,2
2,-

28/29
2/9
1/3
29/30
31/72
30/70

171-181
55-85
42-52
45-60
50-60
85-95

_

3750

5075

75- 105- 150- 210105 150 210 300

7,9,6,1,5 5,3,7 11,0,2 6,-

5,9,4,58,4,5

18,22,23,20,11»—
18,-

1,5
2,-

0,5
1,5

-

1,5
1,2
1,2
2,5

-

1,0,7
2,4
0,1

-

-

-

-

3,3

0,9

0,4

0,7

3,0
3,9

55,1
4,0
2,3,9
0,4

300- >420
420

M

1514,14,13,12,11,-

7,6,7,8,7,8,-

4,9
4,5
3,5
7,4,2
6,3

140
125
130
125
130
100

7,- 18,- 34,- 19,- 11,9,2 12,8 21,6 31,— 11,3
15,1 9,3 18,7 26,7 12,8
1,5 17,- 29,- 25,- 1 7 0,6 2,7 15,9 46,1 24,4
0,6 6,- 24,6 44,7 16,-

2,5
2,5
3,0
5,5,8
2,6

0,5

125

21,16,21,15,18,10,-

19,17,18,14,19,12,-

1,1,3
1,3
0,8
0,3
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Concluderende valt op te merken:
a. het keizand is in wezen een verweringsrest van de keileem, plaatselijk door
erosie weggevoerd, plaatselijk verrijkt met dekzand;
b. het keizand onderscheidt zich van de zuivere door windwerking ge
accumuleerde zanden, behalve in het voorkomen van stenen, ook in de
korrelgroottesamenstelling. Zowel in het keizand, als in het dekzand ligt
de top van de verdeling van de verschillende fracties tussen 105 en 150 mu,
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voor het keizand soms ook tussen 150 en 210 mu, deze top is in het alge
meen dus breder. Het verschil blijkt echter het duidelijkst uit een groter
percentage van de fracties groter dan 300 mu (zie tabel 1 en fig. 5) ;
c. het keizand is vaak lemig (groter percentage < 50 mu) ;
d. de keizandgronden beslaan het grootste oppervlak van de zandgronden
van het gebied der Zeven Wouden en mogelijk van het gehele keileemlandschap in Noord-Nederland.
H e t d e k z a n d . Tijdens het vierde ijstijdperk werden gedurende een toen
draklimaat uitgestrekte gebieden door zand bedekt. Grote oppervlakten
van de Nederlandse zandgronden moeten dan ook tot de dekzanden worden
gerekend.
Deze afzetting van de dekzanden, waarvan wordt aangenomen, dat zij
door westelijke of noordwestelijke winden zijn aangevoerd (Vink, 1948),
TABEL 2. Periodentabel en tijdrekening bij benadering, naar diverse auteurs.

heden

±0
Holoceen

1.500
5.000
7.000

Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Praeboreaal

8.000
9.000

Laatglaciaal
(Boven-Tubantien)

10.000
12.000
13.000
15.000

Pleniglaciaal
(Midden-Tubantien)

45.000

80.000
110.000

Onder-Tubantien

130.000

Jonge Dryastijd (phase V)
Allerod-periode (phase IV)
Oudere Dryastijd (phase III)
Bolling-periode (phase II)
Oudste Dryastijd (phase I)
Arcticum (Würm III)
Würm-interstadiaal B
Arcticum (Würm II)
Würm-interstadiaal A
Arcticum (Würm I)

180.000

Eemien
200.000
225.000
230.000

Riss II
Riss-interstadiaal
Riss I
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Fig. 5.
Granulaire samenstelling van een aantal grondmonsters, weergegeven in de driehoeks
grafiek 105-210 ft.
Mechanical analysis of a number of soil samples, plotted out on the trianglegraph 105-210 fi.
De benaming van het materiaal berust op het percentage
van de fractie < 50 mu en de mediaan van het gedeelte
> 50 mu:
zand
- minder dan 7,5 % < 50 mu
zwak lemig zand - 7,5-15% < 50 mu
sterk lemig zand - 15-30% <50mu
zeer fijn zand
— mediaan tussen 75-105 mu
fijn zand
„
„ 105-150 mu
matig fijn zand
,,
,, 150-210 mu
matig grof zand
—
,,
,, 210—420 mu

Verklaring der tekens.
Groep I
i_

"

Group I

sterk lemig, zeer fijn zand (regionaal jonger dekzand)
beekleem (beekdalcomplex)
brook loam {brook valley complex)

Groep II

7

A

Group II

zwak lemig, fijn tot matig fijn zand (ouder en regionaai jonger dekzand)

slightly loamy, fine to moderately fine sand (older and regional
younger cover sand)

niet nader te definiëren, zwak lemig matig fijn zand
van zwak en krachtig ontwikkelde bruine woudzandgronden1
not further defined, slightly loamy, moderately fine sand of
weak and strongly developed humic gley soil
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sand
slightly loamy sand
extremely loamy sand
very fine sand
fine sand
moderately fine sand
moderately coarse sand

less than 7.5% < 50 mu
7.5-15% < 50 mu
15-30% < 50 mu
median between 75-105 mu
„
,,
105-150 mu
150-210 mu
„
„
210-420 mu

Interpretation of signs.

very loamy, very fine sand {regional younger cover sand)

j\

The designation of the material is based on the percentage of the
fraction < 50 mu and the median of the fraction > 50 mu

fluviatiel beïnvloede zanden van waterlopen (beekdal
complex)
types of sand in watercourses affected by fiuviatile conditions
(brook valley complex)

Groep III

Group III

al of niet zwak lemig, matig fijn zand (slecht gesor
teerd lokaal jonger dekzand)
fairly fine sand, either slightly loamy or not (poorly sorted
local younger cover sand)

idem, grijswit los zand van lage grijze woudzand
gronden 1 (Aa-horizon)
ditto, greyish white loose sand of groundwater podzol soils
(A^-horizon)

idem, bruin verkit oerzand van lage grijze woudzand
gronden 1 (Ba-horizon)
ditto, brown cemented sand of hard pan of groundwater podzol
soils (Bi-horizon)

heeft zich nagenoeg overal tot de toentertijd lagere terreingedeelten beperkt.
Het zand werd niet hoog door de lucht getransporteerd en heeft zodoende de
oorspronkelijk hogere gebieden niet of nauwelijks kunnen bereiken. Meters
dikke afzettingen worden dan ook onder de veengebieden van Friesland tot
aan de rand van het keileemlandschap aangetroffen, terwijl op dit hogere
keileemlandschap de bedekking betrekkelijk summier is geweest.
Er zijn dekzanden bekend uit de vol-arctische periode van de Würmijstijd, het z.g. Pleniglaciaal (Van der Hammen, 1951) en ook uit de periode
daarna, het z.g. Laatglaciaal (zie tabel 2, blz. 119). De laatste afzetting van
dekzand loopt door tot of zelfs tot in het Praeboreaal (zie fig. 9, waarin
boven het veen weer dekzand aanwezig is). In hoofdzaak worden drie dek
zanden onderscheiden die in verschillende perioden werden afgezet: het
oudere, het regionale jongere en het lokale jongere dekzand.1)
Het oudere dekzand komt in Friesland slechts plaatselijk voor. Het bestaat uit
zwak lemig, fijn tot matig-fijn zand, dat een duidelijke gelaagdheid met zeer
dunne, lemige tot sterk-lemige zeer fijnzandige bandjes vertoont. Als zodanig
wordt het dan ook beschouwd als een niveo-glaciale afzetting, waarbij ver
stuiving met sneeuw heeft plaats gehad (Van der Hammen, 1951; Edelman
en Steur, 1952). Aangenomen wordt, dat de afzetting van dit oudere dekzand
heeft plaats gevonden in phase I van het Laatglaciaal. Van der Hammen
(1951) rekent deze afzetting nog tot het Pleniglaciaal, gezien het niveoglaciale karakter.
Van betekenis is, dat het bij voorkeur werd afgezet in depressies van het
grondmorenelandschap. In vele gevallen wordt de indruk gewekt, dat ook
oude erosiegeulen van de hogere gedeelten van het grondmorenelandschap
ermee werden opgevuld. Hiermede valt de veelal geringe breedte en het
langgerekte slingerende verloop van deze afzettingen te verklaren. Veelal
afgedekt door jongere dekzanden komt dit oudere dekzand in of onder de
dekzandruggen voor, welke zo typerend zijn voor de géomorphologie van
het huidige zand-op-keileemlandschap. Onder deze dekzandruggen ligt
1 Van der Hammen (1951) vat de beide laatste dekzanden samen onder het begrip: jonger
dekzand. De hier gevolgde nomenclatuur wijkt af van de benamingen gebruikt in een vorig
artikel (Boor en Spade V, blz. 153). Hier is gestreefd naar een aanpassing aan de door
Van der Hammen ingevoerde benaming.

Groep IV

Group IV

niet lemig matig fijn
jonger dekzand)

m

fairly fine sand, not loamy(well sortedlocal younger cover sand)

idem, grijswit los zand van lage grijze woudzand
gronden (A2-horizon)
ditto, greyish white loose sand of groundwater podzol soils
(A^-horizon)

idem, bruin verkit oerzand van lage grijze woudzand
gronden (Ba-horizon)
ditto, brown cemented sand of hard pan of groundwater podzol
soils (B2-horizon)

verweerde keileem
weathered boulder clay

zand (goed gesorteerd lokaal
pi

bijzondere afzettingen
special sediments

no 1

keizandhoudende veenontginningsbovengrond, op
zwak lemig, matig fijn zand (ouder dekzand)
reclaimed peat top soil containing boulder sand overlying
slightly loamy fairly fine sand (older cover sand)

no 19 matig grof ,, fluvioglaciaal''
zand uit beekdal
moderately course „fluvioglacial" sand from brook valley
no 62 meerbodemafzetting
lake bottom deposit
no 42 oude ontginningsbovengrond (materiaal van onbe

Groep V
y

Group V

zwak lemig, matig fijn zand
slightly loamy, moderately fine sand

1

kende herkomst) van een profiel, ontwikkeld in kei
zand (de monsters 40 en 41)

topsoil of old-reclaimed land (origin of material unknown)
of a profile developed in boulder sand (samples 40 and 41)

Voor de gebruikte termen van profielvormingen wordt verwezen naar een volgende publicatie
For the terminology, used in connection with profile development, a next publication is referred to.
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de bovenkant van de grondmorene vaak lager dan aan weerszijden. Even
eens door jongere dekzanden overdekt wordt het oudere dekzand ook vaak
in geringe breedte bovenaan de helling naar de rivierdalen aangetroffen.
Hier vertoont de keileemtopografie geen depressie onder de ruggen. In de
brede, flauw glooiende dalen zelf werd het oudere dekzand practisch nergens
aangetroffen (fig. 5).
Voor de opbouw van de Friese zandgronden zijn in het bijzonder de laat
ste twee dekzandafzettingen van belang geweest. Vooral bij deze afzettingen
valt een streng verband op te merken tussen de plaats en de dikte dezer
afzettingen en de oorspronkelijke topografie.
Het regionale jongere dekzand.

Het met deze naam aangeduide jongere dekzand heeft practisch het gehele
keileem- of grondmorenelandschap overdekt. Toch vormt het een weinig
uitgesproken component in de dekzanden van de Zeven Wouden. Als af
zetting valt het slechts met zekerheid te onderkennen in uitgesproken dekzandruggen, waar het zich ter dikte van 20 à 30 cm tussen het oudere dek
zand en de Usselo-laag bevindt (ziefig. 7A). Voor het overige is dit regionale
dekzand door kryoturbate menging opgenomen in de zandige verweringsrest van de grondmorene. Hierdoor zijn de reeds vermelde keizandlagen
ontstaan, welke aanzienlijk grotere dikten bezitten dan de oorspronkelijke
verweringsrest van de grondmorene.
Het regionale jongere dekzand heeft mogelijk ook bijgedragen tot het ont
staan van enkele der zo typerende - zij het weinig uitgesproken - dekzandruggenin de keizandgebieden. Er komen nl. dekzand-zandruggenvoor, waar
in zowel de typisch lemig-fijnzandige gelaagdheid van het oudere dekzand als
de goed gesorteerde korrelgroottesamenstelling van het lokale jongere dek
zand ontbreekt. Nimmer wordt onder deze ruggen keizand in dikten van
enige betekenis aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze ruggen ontstaan door
een „rimpeling" van een oorspronkelijk egaal afgezet dekzand-„kleed" (De
Roo, 1952). Gezien het feit, dat hier - evenals onder de oudere dekzand
afzettingen - de dikte van het keizand niet groter is dan 10 à 20 cm, kan
worden geconcludeerd, dat de kryoturbate menging van de keileemverweringsrest en het dekzand eerst plaatsvond na de afzetting van het
regionale dekzand. Verondersteld wordt, dat dit gebeurde bij het inzetten
van de warmere Allerad-periode. Door het daarbij afnemen van de wind
kracht, kreeg de verstuiving een meer lokaal karakter en het landschap
meer reliëf.
Naar schatting is de regionale dekzandafzetting op het grondmoreneland
schap in het algemeen niet dikker geweest dan 40 à 50 cm. De dikste af
zettingen vonden plaats op de topografisch lager gelegen plaatsen, dunnere
afzettingen op de hogere plaatsen (o.a. de bulten). Het blijft hierbij de vraag,
in hoeverre erosie en solifluctie bij dit verschijnsel een rol hebben gespeeld.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat op een topografisch lager gelegen
niveau - o.a. onder de veengebieden - dit regionale dekzand in grotere
dikten werd afgezet. Opmerkelijk in dit verband is echter, dat in de brede
(rivier) dalen van het keileemgebied niet meer, doch wellicht zelfs minder
regionaal dekzand tot afzetting is gekomen. In vele gevallen ontbreekt het
geheel. De verklaring schuilt misschien in het feit, dat in deze noordoost
zuidwest georiënteerde dalen de windkracht in het algemeen te groot was;
zeker voor een extra accumulatie. Het geringe voorkomen of zelfs ontbreken
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Fig. 6. Dekzand-profiel met Usselolaag (zie pijl).
Cover sand profile with „Usselo" layer (see arrow).

van het regionale dekzand in deze dalen kan ook verklaard worden door aan
te nemen dat het in latere perioden is uitgewaaid. Het zou dan als lokaal
jonger dekzand langs de flanken van deze dalen weer zijn afgezet.
Hieromtrent bestaat geen zekerheid. Wel wordt practisch steeds in deze
dalen, en dan doorgaans scherp onder in deze dalen gesedimenteerd lokaal
(jonger) dekzand, een laag sterk lemig zeer fijn zand aangetroffen (fig. 7B).
De plaats van deze laag in de stratigrafie van de dekzanden is niet geheel duide
lijk. Wanneer het regionale jongere dekzand later weer uitgewaaid is, kan deze
laag in overeenstemming met de gegevens van Van der Hammen (1951) tot
het oudere dekzand behoren. Indien dit niet het geval geweest is, neemt deze
laag waarschijnlijk de laatste phase van de regionale dekzandperiode in.
Door het afnemen van de windkracht bij het inzetten van de Allerod-periode,
werd het fijnere uitgestoven materiaal niet meer, zoals tevoren, over grotere
afstanden weggevoerd, doch werd het plaatselijk in de lagere, meer in de
luwte gelegen dalen afgezet.
TABEL 3. Mechanische samenstelling van enige sterk lemige zeer fïjnzandige dekzand-

monsters.

Monster
no

Dieptelaag
in cm

<2 216

16- 25- 3725 37 50

50- 7575 105

16/44
16/47
12/32

64-80
36-46
55-70

2,- 1,2
6,- 4,2,- 2,3

1,5 4,5 332,- 4,5 25,3,- 3,5 24-

24,- 16- 3,5
16,-19,- 4,25,-16,- 9,-

105- 150- 210- 300150 210 300 420 >420
6,97,-

5,7,6-

2,2,5
1,5

1,1
0,9
0,3

M

55
69
65

Het lokale jongere dekzand. Deze vorm van de jongere dekzanden, waarvan
de afzetting is begonnen na de Allerod-periode (dus in phase V van het
Laatglaciaal) of eerst in het Praeboreaal (fig. 9) vertoont een minder regio
naal karakter. Het is een aeolische afzetting, met in vele gevallen een duide
lijk stuifzandachtig voorkomen. Het is waarschijnlijk, dat het hier betrekke
lijk lokaal verplaatste, reeds eerder afgezette dekzanden betreft.
Bij deze lokale dekzanden kunnen in feite twee typen worden onder
scheiden :
Het ene type wordt op talloze plekken op de hogere gedeelten van het
grondmorenelandschap aangetroffen. Steeds bevindt het zich in ruggen ter
plaatse van reeds geaccumuleerde oudere dekzanden en nooit direct op
keizand. De onderkant van deze dekzandafzetting is veelal getypeerd door
de z.g. Usselo-laag (fig. 6) een bleekwitte horizon, waarin houtskoolresten
voorkomen. Deze Usselo-laag (Hijszeler, 1947) is een bodemprofiel, op de
drogere gronden gevormd onder een bosbegroeiing tijdens de Allered
periode.
Dit type van lokaal jonger dekzand is tengevolge van een zeer plaatselijke
verstuiving veelal slecht gesorteerd en daardoor in zijn korrelgrootteverdeling
vaak moeilijk te scheiden van het onderliggende ca 20-30 cm regionale jongere
dekzand, dat zich weer boven het oudere dekzand bevindt (fig. 7A). Afhanke
lijk van de omstandigheden is het soms beter gesorteerd en aan een grovere
samenstelling of beter gezegd door een geringer percentage van de fractie
< 50 mu goed te herkennen. In zijn voorkomen op de oorspronkelijk hoogste
terreingedeelten, nl. reeds bestaande dekzandruggen, wijkt dit type jong
dekzand af van de overige dekzandfacies, welke juist steeds gebonden blijken
aan depressies in het terrein.
Het tweede type lokaal jonger dekzand bestaat steeds uit duidelijk gesor123
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l o k a a l j o n g e r d e k z a n d , s l e c h t g e s o r t e e r d ( m a t i g f i j n z a n d ,s o m s z w a k I e m i g )
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local (younger) cover sand, poorly sorted (fairly fine sand, slightly loamy locally)

I; ' ; ; ; ; ;j lokaal jonger dekzand, goed gesorteerd (matig fijn zand)
I' • » • • * •! local {younger) cover sand, well sorted ( fairly fine sand)

K. ~\ r . ~ i regionaal jonger dekzand, zwak lemig, matig fijn zand

l !

I regional (younger) cover sand, slightly loamy, fairly fine sand
sterk lemig, zeer fijn zand
very loamy and very fine sand

~.:.a ouder dekzand, gelaagd, zwak lemig, fijn tot matig fijn zand
older cover sand, stratified, slightly loamy, fine to fairly fine

y.w.'.'i keizand
boulder sand

I

gebleekte horizon, Laag van Usselo

I- •
[""

Ij bleached horizon, „Usselo"
1

layer

'I d o n k e r b r u i n e , v a a k v e r k i t t e , h u m u s - i n s p o e l i n g s l a a g

lnmain«itnn«nuiJ dark brown, often cemented, humus illuvation layer

onduidelijke overgang tussen verschillende zanden
**

indistinct transitions of various types of sand

Fig. 7.
Stratigrafische opbouw van hooggelegen (A) en laaggelegen (B) jongere dekzandgronden.
Stratigraphy of high-lying (A) and low-lying (B) younger cover sand soils.

teerd, niet lemig matig fijn zand. Het wordt veelal in een strook gronden - wel
ke plaatselijk een duinentopografie vertoont —langs de westelijke begrenzing
van het keileemlandschap aangetroffen (fig. 8). Het werd vanuit het noord
westelijk van dit landschap gelegen regionale dekzandgebied aangevoerd.
Transport vond juist tot aan het omhooglopen van het terrein plaats, behalve
ter plaatse van de rivierdalen. Daarin dringt dit lokale dekzand het grondmorene landschap verder oostwaarts binnen, echter dan ook weer precies tot
waar de grondmorene een topografisch hogere positie gaat innemen. Zo werd
o.a. een vroeger dal oostelijk van Gorredijk, dat noordelijk van JubbegaSchurega loopt, tot ter hoogtevanWijnjeterppractisch geheel opgevuld precies
tot daar, waar de keileemondergrond weer een hogere topografische positie
gaat innemen. De ontwatering van de oostelijk daarvan gelegen rest van het
dal heeft zich daarna een weg naar het zuiden moeten zoeken naar het
Tjonger dal.
Ook in de dalen waarin zich nog riviertjes bevinden, valt de invloed van
het instuiven van het jongere dekzand te constateren. De waterloop begint
ter plaatse van de dikste afzetting een sterke meandering te vertonen, is
vaak duidelijk ingesneden en wordt zeer smal. Vooral komt ditfraai tot uiting
aan het verloop van de Tjonger, ten zuiden van Jubbega-Schurega, waar het
oorspronkelijke stroomdal door de lokale dekzandafzettingen practisch geheel
afgesloten raakte. Elders, o.a. bij de Draait, nabij Beetsterzwaag-Olterterp
mag worden verwacht, dat het oorspronkelijk noordoost-zuidwest verloop
van de waterlopen door de ophoping van het lokale dekzand geheel werd
gewijzigd.
Wordt het lokale jongere dekzand (het eerstgenoemde type) in de hogere
topografische posities van het eerder afgezette dekzand gescheiden door de
Usselo-laag, in de dalen van het grondmorenelandschap is de overgang
nagenoeg steeds getypeerd door de ca 10-20 cm dikke, sterk-lemige, zeer
fijnzandige afzetting. Daarboven wordt een dunne, donkerbruine, verkitte
humusinspoelingsband aangetroffen (fig. 7B). Onder deze laag bevindt zich
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Fig. 8.
Lokaal jonger dekzand aan het oppervlak, als een gordel langs de westelijke begrenzing
van het Pleistoceen in Friesland. De westelijke begrenzing is vaag in verband met de ver
veningen.
Local younger cover sand on the surface,as a belt along the western fringe of the Pleistocene in Friesland.
The western boundary is vague, due to the digging of peat.

zelden nog het oudere dekzand. Doorgaans treft men een dunne laag keizand
op keileem aan. Soms wordt het lokale dekzand ook direct op de keileem
aangetroffen.
Het valt op, dat in die dalen het lokale jongere dekzand practisch zonder enig
reliëf werd afgezet. Slechts aan zijn begrenzing vertoont dit zand een sterkere
accidentatie of rugvorming. Veelzeggend in verband met de algemeen ge
accepteerde noordwestelijke windrichtingen is, dat een duinentopografie in
het bijzonder aan de zuidoostelijke begrenzing van de dalen voorkomt.
H e t stuifzand. Als laatste vertegenwoordiger van de Post-Risszanden in
de Zeven Wouden wordt het stuifzand vermeld. Het stuifzand is een recente
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afzetting van eveneens lokaal verstoven zand ; het vertoont nog geen bodem
profiel. Dit zand wordt steeds aangetroffen ter plaatse van de lokale jongere
dekzandformaties en dan nog bij voorkeur op die plekken, waar onder het
lokale dekzand, de Usselo-laag, de regionale jongere en de oudere dekzand
formaties voorkomen. Uit dien hoofde wordt het o.a. steeds op enige afstand
evenwijdig langs de riviertjes aangetroffen, juist boven aan de dalwanden
(zie de Geologische Kaart). In deze stuifzandcomplexen is de stratigrafie
van de dekzanden fraai te bestuderen.
P r a e m o r e n a a l z a n d . Plaatselijk komen in het gebied van de Zeven
Wouden terreinen voor, waar de keileem ontbreekt. Het zand in deze ge
bieden behoort stratigrafisch thuis onder de grondmorene. In bijna alle
gevallen waar dit zand werd waargenomen, niet slechts in het gebied van de
Zeven Wouden, doch ook in Drente, Gaasterland, Texel en andere glaciale
gebieden, bleek het van practisch dezelfde korrelgroottesamenstelling te zijn.
Het nagenoeg uniforme karakter, maar vooral de korrelgroottesamenstelling
wettigen de veronderstelling, dat hier sprake is van een dekzandformatie,
waarvan de sedimentatie aan de afdekking met landijs vooraf is gegaan. Dit
is in tegenstelling tot de opvatting van o.a. Steenhuis (1937) en De Waard
(1949) die deze zanden zien als een fluvioglaciale mantel (Vorschüttungssande, Burck 1938) afgezet vóór het naderend landijs uit. Hol (1948) duidt
deze zanden aan als pro-glaciale zanden; zij zouden zijn afgezet tussen het
eerste Riss-interstadium en de afzetting van de grondmorene van Riss II.
Er is hier sprake van zacht zand, iets fijner van korrelgrootte en ook iets
rijker aan de fractie < 50 mu dan de Laatglaciale oudere dekzanden; het
heeft steeds een bleekgrijze kleur. Slechts onder een keileembedekking vallen
tastbare variaties in de korrelgroottesamenstelling te constateren. Het zand
is dan laagsgewijs plaatselijk iets grover of bevat leem en/of sterk lemige
zeer fijnzandige laagjes. De Waard (1949) wijst daarbij ook op het voor
komen van een kris-kras gelaagdheid. Deze verschijnselen kunnen echter zijn
ontstaan door verspoelingen in een dekzandlandschap tijdens een toendra
klimaat en zijn slechts door de bedekking met keileem bewaard gebleven.
Hoe het ook zij, bij de kartering werd tussen de gronden, ontwikkeld op dit
praemorenale zand en de oudere dekzanden, geen onderscheid gemaakt.
Het verschil in korrelgroottesamenstelling is gering, onderscheiding in een
bodemprofiel moeilijk en bovendien uit landbouwkundig oogpunt niet
belangrijk.
Enkele plaatsen zijn reeds bekend, waar dit zand over vrij grote gebieden
aan het oppervlak ligt, o.a. nabij Drogeham, de Blesse, de Voorst en ook
nabij Havelte-Steenwijk-Wapse. Over enige oppervlakte voorkomend, zijn
de gronden hier door het ontbreken van de ondoorlatende keileemondergrond steeds sterk droogtegevoelig en zijn daardoor erg aan verstuiving en
duinvorming onderhevig geweest. Eveneens typerend voor deze droogte
gevoeligheid is het uitstuiven van eertijds door veen overgroeide, lagere
terreingedeelten in deze gebieden, nadat het veen - hetzij door branden, het
zij door turfsteken - plaatselijk was verwijderd.
De verstuiving kan zo ernstig zijn, dat de eertijds laagste terreingedeelten,
waar het oorspronkelijke veen niet verdwenen was, nu - mede door hun
afdekking met stuifzand - als koppen in het landschap liggen. Het oor
spronkelijk aangrenzende hogere terrein is nu dikwijls tot ver beneden het
vroegere niveau der laagste en venige plekken uitgestoven.
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Rondom deze gebieden, van praemorenale zandgronden komt een zone
voor, waar de grondmorene dagzoomt. Waar deze niet bedekt is door Würmglaciale dekzanden, worden dan lemige gronden aangetroffen. Dit is o.a.
het geval nabij Havelte waar de grondmorene een helling vertoont en in een
heuvel of steilrand aan de oppervlakte treedt. Dat zijn de plaatsen, waar men
de hunebedden aantreft. Hier kwamen grote zwerfkeien, welke grotendeels
in de grondmorene liggen en niet erop, in voldoende frequentie aan het
maaiveld.
Gezien in dit licht, kunnen deze prae-historische bouwwerken dus dienen
als gids voor de kwartair-geoloog. Het is dan ook niet toevallig, dat vele
hunebedden juist op de Hondsrug in Drente voorkomen.
Fluvioglaciaal z a n d . De Geologische Kaart duidt het zand boven de
grondmorene aan als II, 4, behorende bij de fluvioglaciale mantel. In het
voorgaande moge het huidige inzicht in het karakter van dit zand voldoende
zijn toegelicht.
Fluviatiele invloeden zijn slechts waargenomen in de kern van de rivier
dalen en de secundaire waterloopjes op de hogere keileemgronden, waarlangs
de natuurlijke afvoer van het water boven de keileem naar de dalen plaats
vond.
Afzettingen welke mogelijk van fluvioglaciale aard kunnen zijn, worden
slechts in plaatselijk voorkomende, doch veelal zeer uitgesproken ruggen in
de kern van de dalen vlak langs de eigenlijke beddingen van de riviertjes
aangetroffen. Het zand in deze ruggen is doorgaans zeer grof en rijk aan
stenen. Plaatselijk worden in deze ruggen nog keileembrokken van variëren
de grootte aangetroffen.
B. De Keileem
De keileem vormt de grondmorene van de ijskap, welke tijdens het Rissglaciaal een groot deel van Nederland bedekte. Door wrijvingen en wringin
gen binnen de langzaam voortvloeiende ijsstroom en het over de bodem
schuren, werden meegevoerde stenen en zand verpulverd. Reeds tijdens het
voortschuiven, doch ook bij het afsmelten werd dit kleihoudende, lemige
materiaal tezamen met de in de gletscher aanwezige stenen en zanden aan
de basis afgezet, zodoende de keileemrijke grondmorene vormend.
De keileemafzetting is in het algemeen ca 4-7 m dik, plaatselijk ook
dunner, soms geheel ontbrekend. In heuvelachtige gebieden, zoals nabij
Coevorden, Ruinerwold, Havelte, Steenwijk, Gaasterland, Wieringen en
Texel kan de dikte plaatselijk aanzienlijk groter zijn, mogelijk tengevolge van
stuwing (Veenenbos, 1953).
De grondmorene bevat naast keileem in diverse schakeringen van zwaarte
en stugheid ook vaak zuiver zandige lagen. Plaatselijk komen er zwerfstenen
in voor. In het algemeen bestaat de keileem uit z.g. grijze keileem. Lokaal
komt rode keileem voor, die een fijnere korrelgrootteverdeling heeft dan de
grijze keileem en dus aanzienlijk stugger en zwaarder van textuur en vaak ook
nog CaCOg-rijk is. Het voorkomen van deze rode-z.g. „schollen" - keileem
is uitvoerig beschreven door De Waard (1949).
De grondmorene vertoont vaak verticale scheursystemen. Hierbij wordt
gedacht aan vorstspleten, welke dan in principe volgens polygonen gerang
schikt zouden moeten zijn, polygonen vanca 5-8 m doorsnede. Soms evenwel
wordt de indruk gewekt, dat deze scheuren, evenals de algehele strekking
10
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van het gebied, een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie vertonen. Er zijn
aanwijzingen, dat deze scheuren in aanzienlijk groter intensiteit op de vlak
kere hoge gedeelten van het grondmorenelandschap aanwezig zijn dan in de
zachte glooiing van de dalwanden. De vraag rijst, of hier de oorspronke
lijke scheursystemen door solifluctie van de keileem zelf vervaagd zijn. De
scheuren zijn opgevuld met zand; zij lopen, doorgaans naar onderen ge
leidelijk nauwer wordend, vrij diep door. Geheel onderin is de scheur
meestal slechts merkbaar aan een nauwelijks zichtbare verstoring, waaruit
bij het graven van een put water siepelt.
C. De veengroei
Veengroei heeft in het gebied van de Zeven Wouden in zeer verschillende
perioden plaats gevonden. Afgezien van een enkele oudere vondst uit de
Bolling-periode (De Planque, 1949/1950) dateert het oudste veen, dat in
enige frequentie voorkomt, uit de Allerod-periode. Het is dus een laatglaciaal veen, doch daarnaast komt ook het holocene veen voor.
Laatglaciale veengroei
Hotte. Op verschillende plaatsen wordt door zand bedekt veen aangetroffen.
Meestal betreft het daarbij veenformaties van geringe uitgebreidheid en
dikte, in locale depressies (dobben) of nog bestaande stroomgebieden en
waterlopen. Behalve in de grotere stroomgebieden, waar het bedekkende
zand door fluviatiele beïnvloeding weinig typisch is, blijkt in de andere
gevallen het zand duidelijk tot het lokale jongere dekzand te behoren.
De streekbenaming van het veen onder de zandbedekking is „hotte". Het
dateert - naar uit pollenanalytisch onderzoek uitgevoerd door Prof. F. Florschütz blijkt - uit phase IV en soms ook uit phase V van het Laatglaciaal,
doorlopend tot in het Praeboreaal (fig. 9).
Meerbodemafzettingen. Niet steeds bestaat deze „hotte"laag uit zuiver veen.
Zeer vaak is het een z.g. „meerbodemafzetting", een organische stofrijk,
vaak uiterst fijn zandhoudend bezinksel in open water (fig. 10). Uit het
palaeobotanisch onderzoek blijkt vooral het onderste gedeelte in open water
te zijn afgezet, gezien het voorkomen van resten van Batrachium, Chara en
Potamogeton. Deze meerbodemafzettingen komen in diverse schakeringen
voor, zij kunnen vrij zandig zijn, zeer rijk aan colloidale kleidelen of rijk aan
organische stofresten. Een gemiddeld monster levert tot ca 75% van de
fractie < 50 mu, ca 10 % <2 mu en tot ca 20 % organische stof.
Deze meerbodemafzettingen worden geheel of slechts ten dele door jong
dekzand bedekt, aangetroffen. Hun voorkomen werpt een merkwaardig
licht op de hydrologische gesteldheid van het landschap in de Zeven Wouden
tijdens de Allerod-periode en kort daarna. Blijkbaar was toen het westelijke
deel van het grondmorenelandschap, waar deze meerbodemafzettingen het
meest voorkomen, zeer nat. Bij zeestanden van 40-60 m -N.A.P. lijkt dit
wat vreemd. Waarschijnlijk liet, door de afzetting van het regionale jongere
dekzand, hetgeen in grote dikte juist tot aan deze westelijke begrenzing van het
keileemlandschap reikte, de ontwatering van dit gebied met een ondoorlatende keileemondergrond of mogelijk ook door een nog niet geheel af
gesmolten „tjäle" tijdens de Allerod-periode zeer te wensen over. Doordat
dit gebied regelmatig water ontving van het naar het noordoosten oplopende
grondmorenelandschap, werd het bestaan van meren geheel onafhankelijk

128

10

20

30

40

50

b.O

70

80

90

100%

Boreaal
Boreal

Praeboreaal
Preboreal

Boven Laatglaciaal, phase V
Upper Late Glacial, phase V

Allerod, phase IV
Allend, phase IV

Onbetrouwbaar
Unreliable

Fig. 9.
Pollendiagram van hotte-laag (Hypnaceae-veen met Menyanthes en Scirpus) onder lokaal
jonger dekzand, nabij Donkerbroek (Oosthoek).
Pollen-diagram of a „hotte" layer (Hypnaceae-peat with Menyanthes and Scirpus) underlying local
younger cover sand, near Donkerbroek (Oosthoek).

van de stand van het eigenlijke grondwater mogelijk. Van betekenis voor de
inzichten in het klimaat van het Laatglaciaal is de waarneming, dat deze
plassen plaatselijk tot in phase V van het Laatglaciaal hebben bestaan.
Oudere veenformaties dan Laatglaciaal - indien aanwezig - ontsnapten
aan onze aandacht. In principe zou in de zeer diepe „dood-ijs" dobben,
waarschijnlijk onder lagen zand, welke tijdens het gehele Würm-glaciaal
zijn ingestoven, nog veen uit het Eemien moeten voorkomen. Hiernaar zul
len boringen worden verricht.
Holocene veengroei
Datering. I n d e a a n v a n g v a n h e t H o l o c e e n w e r d n a b e ë i n d i g i n g v a n d e jo n g e r e
dekzandperiode - welke tot in het Praeboreaal en mogelijk zelfs tot in het
Boreaal doorloopt - veengroei in het noordelijk Pleistoceen mogelijk. Uit
gestrekte hoogveengebieden hebben zich hierdoor kunnen ontwikkelen.
In eerste instantie begon deze veengroei in het Boreaal in de waterlopen
en in diepe plaatselijke terreindepressies, zowel op het grondmorenelandschap als in het zoveel lagere, westelijk daarvan gelegen dekzandlandschap.
Hun ontwikkeling is in beide gevallen begonnen als die van een topogeen
veen (indeling Von Post, 1926). In de lagere dekzandlandschappen heeft
deze eerste veengroei zich met de stijging van het grondwater tijdens het
Atlanticum als topogeen veen - waarschijnlijk continu - verder ontwikkeld,
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Pollendiagram uit ten dele afgegraven hoogveencomplex onder Allardsoog (restveen in beekdal).
Pollen-diagram of a partly excavated bog-peat complex near Allardsoog (residual peat in brook valley).
Fig. 13. Legenda van de pollendiagrammen.
Legend of the pollen diagrams.
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hoewel plaatselijk onderbroken door de z.g. oude-zeekleiafzettingen. Op
het hogere grondmorenelandschap is de veengroei minder snel gegaan.
Behalve in enkele der grotere rivierbeddingen heeft het zich slechts als
ombrogeen oligotrooph veen moeten ontwikkelen, dus geheel onder in
vloed van de regenval.
Uit verschillende pollendiagrammen blijkt dan ook, dat de eigenlijke ont
wikkeling van de hoogveendekken op het grondmorenelandschap op zijn
vroegst pas in het laatste deel van het Atlanticum is begonnen. Dit wordt
bevestigd door het feit, dat zich overal in het zand onder het hoogveen
volledige bodemprofielen hebben ontwikkeld. Deze bodemvormingen zijn
tot stand gekomen onder dezelfde omstandigheden als op de zandgronden,
waar nimmer hoogveen tot ontwikkeling kwam. Zij zijn daarmee identiek.
Twee geanalyseerde profielen van kleine, niet afgeveende terreinen, resp.
nabij Drachtstercompagnie langs de Folgeren Laan (fig. 11) en nabij Allardsoog langs de Nieuwmeers Wijk (fig. 12), deden Prof. Florschütz zelfs beslui
ten tot een begin van de veengroei aan het eind van het Subboreaal. Bij het
diagram van fig. 11 moet worden opgemerkt, dat slechts de bovenste 40 cm
de ,,bolster"samenstelling vertoonde. Het is hier eerst vrij laat na de aanvang
van de subatlantische periode gevormd. Opvallend in dit verband is het
grote percentage „Cerealia" van het bovenste monster. Dit duidt op graancultuur in deze omgeving.
Het moet wel waarschijnlijk worden geacht, dat door de snelle groei van
het veen in de westelijke dekzandgebieden de afwatering van het hogere
keileemlandschap geleidelijk slechter werd. Dit stimuleerde het dichtgroeien
aldaar van de waterlopen met moerasveen. Slechts de grotere rivieren, zoals
de Boorne, de Tjonger, de Linde, enz. behielden open geulen.
Spalterveen en bitter. Door de geleidelijk slechter wordende afvoer van het
oppervlaktewater van de met mesotrooph tot eutrooph moerasveen verlande
waterlopen, werd ter plaatse de ontwikkeling van oligotrooph veen mogelijk.
De eigenlijke hoogveen(veen-mosveen)groei nam in deze waterlopen dan
ook met de ontwikkeling van spalterveen (Sphagnum cuspidatum) een aanvang
(fig. 14). In locale terreindepressies (dobben e.d.) kan als voorloper tot
de hoogveen ontwikkeling z.g. gliede of een zwart sapropelium zijn gevormd.
In het algemeen wordt gliede slechts gevonden in depressies, welke in droge
perioden steeds zodanig droog waren, dat een totale inkoling van de in natte
perioden gevormde organische stof optrad. Het sapropelium vormde zich
op constant natte plaatsen en moet dus minder als een vorm van veengroei
dan wel als een bezinksel van plantenresten worden beschouwd. Na indroging
zijn beide producten slechts weinig verschillend van elkaar. Afgedekt door
een bovengrond staan beide materialen algemeen bekend als „bitter", welke
laag in landbouwkundige zin een storende invloed uitoefent op de water
huishouding van de grond.
Koepelvormige overgroeiing van het zand door het hoogveen. Nadat de veenmosveengroei op de slecht doorlatende lagen van spalterveen, gliede en saprope
lium eenmaal begonnen was, groeide het ter plaatse - zich geleidelijk aan
de randen uitbreidend - omhoog (zie fig. 14). Steeds grotere gebieden werden
hierdoor door hoogveen overdekt. Veenmosveen groeit op het vocht, dat het
zelf vasthoudt. Aan de randen evenwel vindt een zekere drainage plaats,
zodat het daar het minst snel groeit. Dit heeft een koepelvormige ontwikke-
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ling tot gevolg. De eertijds hoogste plekken met een diepe keileemligging
onder het zand, werden hierdoor het laatst overgroeid. Doordat deze plekken
echter ook de beste drainage in het opgroeiende veenlandschap bezaten, ging
de overgroeiing zeer langzaam. De oorspronkelijk hoogste plekken of ruggen
van het zandgebied kwamen zodoende vlak voor en kort na de overgroeiing
als de laagste plekken in het hoogveengebied te liggen (fig. 14).
Deze plekken ontvingen vrij veel uitzakkend veenwater, alvorens zij ten
slotte misschien geheel overgroeid raakten. Op deze natte plaatsen in het
hoogveen ontwikkelde zich bij voorkeur weer spalterveen. Dit is de reden,
dat tegenwoordig in de afgegraven hoogveengebieden op de hoogste zandruggen juist spalterveen voorkomt. De verveners hebben dit materiaal niet
weggegraven. Ook wordt het spalterveen nog aangetroffen in oude water
lopen, welke na de vervening zijn vrijgekomen.
Ten aanzien van de algemene ontwikkelingstendenz van de hoogvenen
moet nog worden opgemerkt, dat zij zich niet in de dalen van het grondmorenelandschap hebben ontwikkeld, waarin zich de nog bestaande rivier
tjes bevinden. Door het grote debiet van deze riviertjes kon de bedding niet
geheel verlanden. De ontwatering van deze dalen is daardoor steeds zodanig
gebleven, dat het nimmer tot hoogveenontwikkeling kwam.
Leidijken. Zoals hierboven reeds werd beschreven, zakte zuur veenwater

langs de begrenzing van de koepelvormig opgebouwde hoogvenen uit. Om
dit water te keren en de cultuurgronden er tegen te beschermen, werden
vaak z.g. leidijken aangelegd. Deze leidijken zijn niet alle even oud. Ook
werden zij wel aangelegd om reeds afgeveende terreinen te vrijwaren voor
het uitzakkende veenwater uit nog niet-verveende hoogveengebieden.
Summary

The sand-landscape in the south-eastern part of Friesland forms the south
western slope of the Drenthe tableland, its altitude in Drenthe being about
15 m above mean sea-level. Its main feature is a number of approximately
parallel, wide and flat river valleys with a south-western course. Peat was
formed in some of these valleys. Actually it is a ground-moraine landscape
capped to a more or lesser extent with cover sand. Typical for the nature of
a ground-moraine are the so-called „Solle". Otherwise the landscape shows
only a faint relief.
The ground moraine lies on the average at a depth varying between 60
and 100 cm of the surface. The covering sand is mainly boulder sand, being
a mixture of the [sandy weathered debris from the ground moraine and
Late Glacial so-called cover sand. The mixing took place by solifluction and
the action of frost (kryoturbation) during or at the beginning of the Allerod
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era. Undisturbed packets of coversand arefonly found at places when these
deposits have a depth exceeding 100 to 120 cm.
In the cover sand stratigraphy a differentiation is made between the
older cover sand, being a nivioglacial deposit dating back to a period pre
ceding the Boiling era and the younger cover sand. The younger cover sand
deposits show rather aeolic features. In younger cover sand a differentiation
is made between regional (younger) cover sand, deposited between the Boiling
and the Allerod era and the local (younger) cover sand deposited after the
Allerod era.
Striking is the relationship between the original topography of the
ground-moraine landscape and the depth of the cover sand deposits. This is
in particular noticeable in the zone along the western fringe of the groundmoraine landscape. In many cases the local (younger) cover sands are
showing here a dune topography, the direction of the wind prevailing during
the deposition being easily traceable.
The wet peat to be found mainly in some of the original river valleys, in
general started to accrete near the end of the Atlanticum.
The excavation of the peat and the reclamation of the soil afterwards gave
rise to the formation of a typical reclamation landscape, intersected by
numerous watercourses. These water courses have been dug for drainage
and shipping. As these courses have been dug down within the ground
moraine in these areas of excavated peat soil reclamations the sandy soils are
characterized by a topsoil containing boulder clay and boulder sand. As a
consequence the topsoil shows a higher humous and loam content and
therefore in general of a higher quality than the identical sandy soils re
claimed in the usual way.
Older formations of peat are locally underlying the local (younger) cover
sand. These usually consist of Hypnaceae peat, dating back to Allerod era.
Another striking feature is the presence of numerous lake floor deposits,
flanking the western fringe of the ground-moraine landscape. Mainly these
deposits date back to the Allerod or the recent Dryas era and are locally
capped by local (younger) cover sand.
As to the reclamation of the sandy soils in this landscape, apart from
reclaimed excavated peat soils, a distinction is made between sandy soils
which were already in cultivation at about 1700 (the old reclamation soils),
soils which were reclaimed about 1900 and the sandy soils reclaimed since
1930. The latter have always been loosened and worked to a depth of over
40 cm, but the soils reclaimed in the normal way have only been ploughed
shallowly. The old reclamation soils have been raised by deep heath sod
litter manure just like the old open field soils of Drenthe and other parts in
the east of the Netherlands. The difference with open field soils, however,
is that the old reclamation soils of Friesland have been reclaimed from the
old village centres on the higher lying grounds into the lower river valleys.
Therefore these grounds do not show the typical arbitrary division and shapes
of fields as are noticeable on the open field soils, but are characterized by
a more modern pattern of division in accordance with the old right of
„outward lengthwise extension". Here the application of heath sod litter
manure was not so much intended for fertilisation, but rather to raise the land
to free it from waterlogging. By raising the land about 35 cm, all landowners
have systematically and bit by bit extended the acreage of their arable land.
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4. ENKELE AANTEKENINGEN
BETREFFENDE DE OPBOUW VAN DE BODEM
IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Some notes on soil conditions in the „Land van Heusden en Altena"
door I by

Ir F. Sonneveld
1. I N L E I D I N G

Reeds in Boor en Spade I en II is de bodemkartering van het Land van
Heusden en Altena (fig. 1) ter sprake gebracht. Aan de hand van de ge
gevens, verkregen bij de in 1946 en 1947 in dit gebied uitgevoerde verkenningskartering, heeft Ir J. M. Schijen toen enkele indrukken weergegeven
van de landschappelijke en bodemkundige opbouw van genoemd gebied. In
verband met de op handen zijnde ruilverkaveling van het Land van Heusden
en Altena bleek het noodzakelijk een meer gedetailleerd beeld van dit gebied
te verkrijgen. Besloten werd een gedetailleerde overzichtskaart te ver
vaardigen. Het veldwerk voor deze kartering is uitgevoerd in zomer en najaar
van 1953. Tijdens de uitvoering van deze kartering nam het inzicht in de
bodemkundige opbouw van dit gebied aanzienlijk toe.
2 . D E S T E L I Z A B E T H SV L O E D

Het Land van Heusden en Altena (fig. 2) vormt een overgangsgebied tussen
het rivierkleilandschap en het estuarium- of het zoetwatergetijdelandschap,
dat is opgebouwd na de vorming van de Biesboschzee tengevolge van de
inbraak van de zee in het rivierkleiveenlandschap tijdens de beruchte
St Elizabethsvloed van de 18e November 1421. De mens heeft daarbij door
zijn falen enerzijds en zijn kunnen anderzijds een zeer grote invloed uit
geoefend op de landschappelijke en bodemkundige vorming van dit gebied.
Vóór de St Elizabethsvloed maakte het Land van Heusden en Altena deel
uit van „Den Grooten Zuid-Hollandschen Waard", het eerste grote, één
geheel vormende, goed ingerichte en goed functionnerende waterschap in
het toenmalige centrale gedeelte van Holland, gelegen tussen de belangrijke
steden Dordrecht en Geertruidenberg. In grote trekken werd deze Waard
als volgt begrensd : In het noorden door de Merwededijk van Woudrichem
over Dordrecht naar Puttershoek. De westelijke en zuidwestelijke grens liep
van daar in zuidelijke richting over Maasdam naar Strijen en verder in
zuidoostelijke en oostelijke richting naar Hoge Zwaluwe, Drimmelen en
Geertruidenberg. De zuidgrens lag ongeveer op de overgang van de rivierklei naar het pleistocene zand ten zuiden van het Oude Maasje, dat in die
tijd reeds aan twee zijden - bij Herpt en bij Maasdam - was afgesloten, zodat
deze eertijds belangrijke stroom nog slechts als een boezemwater door de
Waard liep. De oostgrens werd gevormd door de Heusdense Maas, de eerst
omstreeks de middeleeuwen gevormde verbinding tussen de Maas nabij
Heusden en de Waal bij Woudrichem. Ten tijde van de St Elizabethsvloed
liet, onder invloed van de toen heersende Hoekse en Kabeljauwse twis
ten (Fockema Andreae, 1950), het bestuur van het waterschap te wensen
over. Nadat het water de 18e November 1421 de gehele Waard vanuit het
westen had overstroomd, bleek men tengevolge van de twisten niet in staat
het noodzakelijke herstel met voldoende energie aan te pakken. De dijken
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Fig. 2.
Schematisch overzicht van de bodemgesteldheid in het Land
van Heusden en Altena.
Sketch of the soil conditions in the Land van Heusden en Altena.

en het overstroomde land werden aan hun lot overgelaten, waardoor het
water tamelijk langzaam, maar onverstoorbaar, tweemaal per etmaal zijn
vernietigende werking kon gaan uitoefenen.
3. HET DOORBREKEN VAN DE MERWEDEDIJK

Het lot van het gebied werd definitief bezegeld toen geruime tijd na de
stormvloed - nader onderzoek zal nog moeten uitmaken of het enkele
maanden dan wel één of twee jaar later was - de rivierdijk van de Merwede,
die de Waard aan de noordzijde beschermde, waarschijnlijk door aantasting
van binnenuit, mede onder invloed van zuidwestelijke winden, op vele plaat
sen bezweek, zodat een rechtstreekse verbinding tot stand kwam tussen het
pas gevormde brakwatergetijdegebied ende Merwede. Vooral tijdens hoge
vloedstanden in de Biesboschzee zal de aantasting van binnen uit zeer sterk
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zijn geweest. Om dit goed te verstaan, moet men bedenken, dat in een
binnenzee als gevormd door de destijds langgerekte en uitgestrekte Biesboschzee, op twee manieren in het oostelijke deel hoge vloedstanden kunnen ont
staan. In de eerste plaats is er de rechtstreekse invloed van de hoge storm
vloedstanden op zee, die ook in de Biesboschzee doorwerken. Deze, in het
algemeen niet zeer talrijke stormvloeden komen tot stand bij noordwestelijke
winden, door opstuwing van het water in de Noordzee.
In de tweede plaats wordt het water in de Biesboschzee tijdens normale of
slechts in geringe mate verhoogde zeevloedstanden onder invloed van
krachtige zuidwestelijke tot westelijke winden, die in het algemeen veelvuldig
voorkomen, in sterke mate in oostelijke richting opgestuwd. Voor de sedimen
tatie in het Land van Heusden en Altena zal de plaatselijke opstuwing onder
invloed van zuidwestelijke winden groter zijn geweest dan de opstuwing
langs de kust tijdens stormvloeden, bij noordwestelijke winden.
Nadat de eerste gaten in de dijk waren geslagen, is deze tussen Woudrichem en Werkendam geheel weggespoeld. Dat de rivierdijk niet meer
weerstand heeft geboden, moet vooral gezocht worden in het zeer kunst
matige karakter van de bedijking van de Merwede. De nog zeer jonge
Merwede had vrijwel nog geen oeverwallen opgeworpen, zodat de bescher
mende rivierdijken waren gebouwd op de, de rivier begrenzende kom-opveengronden met een relatief lage ligging. Na de inbraak van de zee vanuit
het westen zullen in het komgebied, direct ten zuiden van de dijk, bij hoge
vloeden de waterstanden vrij hoog geweest zijn, waardoor de sterke aantas
ting mogelijk was. Zou de dijk van de Merwede gelegen hebben op hoge,
door de Merwede opgeworpen oeverwallen, dan is het niet onwaarschijnlijk,
dat, ondanks het falen van de mens, de verbinding tussen de Merwede en de
Biesboschzee nooit tot stand zou zijn gekomen, waardoor de ontwikkeling
van de Biesbosch veel beperkter zou zijn gebleven.
4. DE VORMING VAN KREKEN EN KILLEN

Bij hoge rivierstanden kon het rivierwater zich via de nieuw ontstane ver
binding en onder vorming van geulen met grote kracht een weg banen naar
de aanvankelijk brakke Biesboschzee. De belangrijkste stroomgeulen ont
stonden tussen Werkendam en Woudrichem in de omgeving van Sleeuwijk
(fig. 3).
Nadat grote hoeveelheden zoet rivierwater vanuit het oosten de Biesbosch
zee binnenstroomden, zal het brakke karakter van deze binnenzee, vooral in
het oostelijke deel, vrij spoedig verloren zijn gegaan. In het Land van Heusden
en Altena dragen dan ook slechts de afzettingen van de eerste jaren een brak
karakter.
De geulen, die in het noordelijke deel onder invloed van de rivierinbraak
zijn gevormd, hebben zich over het algemeen slechts in zeer geringe mate
ingesneden in de oude met veen overdekte kommen van het rivierkleigebied.
De geul, die vanaf het kerkje aan de dijk bij Sleeuwijk in zuidelijke richting
loopt, heeft zich slechts over een afstand van enkele honderden meters in de
veenondergrond ingesneden. Slechts de „Bijtelskil", die vanaf de plaats van
het huidige haventje van Sleeuwijk - een opengehouden restant van deze
kil - in zuidwestelijke richting heeft gelopen, heeft zich vrij diep ingesneden
in het oude land. Uit deze geringe erosie van de ondergrond blijkt ener
zijds, dat het water niet uitsluitend door de geulen heeft gestroomd, maar
zich ook in belangrijke mate over het omliggende land verspreidde, hetgeen
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Fig. 3.
Het rivierinbraakgebied in het noordelijk deel van het Land van Heusden en Altena.
The area encroached by the river in the northern part of the Land van Heusden en Altena.

Fig. 4.
De Rijswijkse stroomrug als natuurlijke barrière tegen de zandige rivierinbraak-afzettingen
uit het noorden.
The Rijswijk river ridge as a natural obstacle to the sandy river encroachment deposits from the north.
Vysieweg (aangelegd op voortzetting van Rijswijkse
slroomrug van het oude land in de ondergrond).

H Rijksweg Sleeuwijk—Breda

Vysie road (built upon the extension of the Rijswijk river
ridge in the subsoil of the old land).
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B inbraakgeul
encroachment gully

wiel als restant van inbraakgeul
a „wiel" being a remnant of an encroachment gully

D Merwededijk
embankment of the Merwede

E geslechte eendenkooien
demolished decoys

F weg in aanleg
road in construction

G Rijswijkse stroomrug
Rijswijk river ridge

Main road Sleeuwijk-Breda

Bijtelskil
Bijtelskil

K inbraken
encroachments

L

Oudendijk
Oudendijk

M restant van inbraakgeul
remnant of an encroachment gully

N estuariumoverslag over Rijswijkse stroomrug
estuarine crevasse-deposit, capping the Rijswijk river ridge

O komgrond
basin clay

ook tot uiting komt in de uitgestrektheid van de afzettingen en anderzijds
dat de komkleilaag grote weerstand bood. Ook in het westelijk deel van het
Land van Heusden en Altena, dat later is overdekt met dikke estuarium
afzettingen, hebben zich de geulen nauwelijks in het onderliggende oude
land ingesneden. Dit gebied heeft echter waarschijnlijk na de St Elizabethsvloed min of meer permanent onder water gestaan. Hier zal het water zich
dan ook niet in de eerste plaats door het uitschuren van geulen een toegang
hebben verschaft. De geulen, die later tijdens de vorming van nieuwe af
zettingen zijn ontstaan, moeten dan ook meer beschouwd worden als in de
nieuwe afzettingen uitgespaarde geulen dan als restanten van erosiegeulen
in het oude land. Verder westwaarts de Biesbosch in is onder invloed van de
sterke getijdebeweging de eroderende kracht van het water veel groter ge
weest, zodat in dat gebied belangrijke gedeelten van de ondergrond zijn
weggeslagen. Op talrijke plaatsen is het daar dan ook mogelijk brokken
verslagen veen aan te treffen. Ook thans nog kan men in de Biesbosch na een
flinke stormvloed grote brokken losgeslagen veen aantreffen. In het Land van
Heusden en Altena treffen wij in de estuariumafzettingen slechts sporadisch
veenresten aan.
5. DE AFZETTINGEN IN HET INBRAAKGEBIED

Keren wij thans terug naar het gebied ten zuiden van de Merwededijk, dan
zien wij, dat de inbraak van de rivier in dit gebied van zeer grote invloed
is geweest. Door het naar binnen stromende rivierwater werden grote hoeveel
heden zand meegenomen, die in dit noordelijke gebied verspreid over grote
oppervlakten in dikke pakketten over het oude land zijn afgezet. Naar het
zuiden toe is de afzetting van dit zandige materiaal gestuit door de Rijswijkse
stroomrug (fig. 2), een rivierstroomrug, die als een vrij smalle, van Rijswijk
tot zuidwestelijk van Oudendijk oost-west verlopende, natuurlijke barrière in
het terrein ligt. Slechts op één plaats - zuidoostelijk van Oudendijk - is deze
stroomrug doorbroken, zodat vanaf dat punt de zandige afzettingen van de
rivierinbraak zich waaiervormig verder in zuidelijke richting over de kom
ten zuiden van de Rijswijkse stroomrug hebben uitgebreid (fig. 4). Vanaf het
gebied zuidwestelijk van Oudendijk liep de Rijswijkse stroomrug in meer
noordwestelijke richting. Vanaf de plaats waar deze rug gekruist wordt door
de Rijksweg van Gorinchem via Sleeuwijk naar Breda, is de rug echter nog
slechts op enkele plaatsen terug te vinden, daar deze hier vrijwel geheel is
weggeslagen na de rivierinbraak. De invloed van de stroomrugondergrond
is echter ook thans nog te zien aan de topografie en het bodemgebruik. Over
een deel van de rug is een weg aangelegd. Ondanks de afzetting van een dik
zand- en kleipakket op de oude ondergrond, heeft men zich bij de aanleg
van deze landweg dus toch nog laten leiden door de aard van de diepere
ondergrond. Verder westelijk komt een vrijwel identiek geval voor. Vanaf
Almkerk heeft in vroeger tijden een tak van de Alm via het fort „De Schans"
in de richting van Werkendam gelopen, ongeveer parallel aan de Rijswijkse
stroomrug. Vanaf genoemd fort is echter ook deze stroomrug voor een be
langrijk deel weggeslagen. Toch heeft men veertig jaar na de rampvloed de
hechte ondergrond van deze stroomrug gebruikt voor de aanleg van de
nieuwe zeedijk.
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat het riviertje„De Werken",
waaraan Werkendam zijn naam te danken heeft, en dat op oude kaarten
staat aangegeven als een klein stroompje zuidoostelijk van Werkendam,
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waarschijnlijk opgevat zal moeten worden als een restant van de vroegere
stroombedding van de Alm, uit de periode dat de Alm vanaf Almkerk nog
in noordwestelijke richting stroomde.
Het bij de rivierinbraak door de rivier meegevoerde zand is in de eerste
plaats totj afzetting gekomen over vrij grote oppervlakten langs de geulen,
die in het gehele gebied ook thans nog min of meer duidelijk in het veld zijn
waar te nemen. De diepste geulen zijn na het aanleggen van de Kornse dijk
in 1461 volgegroeid met veen. Waarschijnlijk zijn de grootste hoeveelheden
zand in de eerste phase van de inbraak tot afzetting gekomen. De zandafzettingen in deze periode hebben dan ook in sterke mate het karakter van een
dijkbreukoverslag. De strook met de langs de belangrijkste geulen tot afzetting
gekomen zandplaten is vanaf Sleeuwijk duidelijk te vervolgen via de Uppelse
polder de Biesbosch in, waar deze aansluit op het uitgebreide complex plaatgronden in het centrale gedeelte van de Biesbosch. Verder van de geulen af
zijn de afzettingen slibrijker, ofschoon nog met een enigszins grofzandige in
vloed. Ten zuiden van de Uppelse polder zijn de estuariumafzettingen zeer
fijnzandig. In een later stadium zijn-met uitzondering van de hoogste kop
pen - de opgeworpen zandplaten overdekt met meer slibhoudend materiaal.
6. DE VERSTREKKENDE INVLOED
VAN DE HOEKSE EN KABELJAUWSE TWISTEN

In het voorgaande hebben wij gezien, dat langdurige overstroming en ge
deeltelijke vernietiging van „Den Grooten Zuid-Hollandschen Waard" een
gevolg was van de St Elizabethsvloed, de politieke twisten en de land
schappelijke opbouw van het gebied. Zonder de politieke twisten zou de
directe schade van de St Elizabethsvloed door krachtdadig optreden on
middellijk zijn hersteld - bij vele andere hevige stormvloeden is dit immers
ook geschied - in welk geval deze beruchte vloed slechts in de statistieken
zou zijn geboekstaafd als een zware stormvloed, waarbij vrij veel schade was
aangericht en vrij veel mensen waren verdronken. Het achterwege blijven
van krachtdadige maatregelen heeft er toe geleid, dat de overstroming, die
rechtstreeks voor de bevolking een ramp teweeg had gebracht, ook in land
bouwkundig opzicht voor de toen levende generaties catastrophaal is ge
weest. Aanvankelijk was het nog mogelijk het overstromingsgebied gedeelte
lijk te bewonen en te bebouwen, maar langzamerhand begon het water meer
en meer terrein te winnen, zodat enkele tientallen jaren na de ramp het
gehele overstromingsgebied verlaten was. Naast de betekenis, die de over
stroming heeft gehad voor de plaatselijke bevolking, lijkt het voorts niet
ongerechtvaardigd te veronderstellen, dat de ramp nog een veel verder
strekkende invloed heeft gehad. Immers, door deze ramp werd het hart van
het toenmalige Holland aangetast en in tweeën gereten. De beide belang
rijkste Hollandse steden Dordrecht en Geertruidenberg kwamen plotseling
schier onbereikbaar ver uiteen te liggen. Geheel nieuwe economische en
verkeerstechnische verhoudingen waren ontstaan, die weldra ook werden ge
volgd door een zekere aanpassing van de politieke verhoudingen aan de
nieuwe toestand. Geertruidenberg werd in zijn ontwikkeling geremd, terwijl
de ontwikkeling van de randstad Holland, in meer noordelijke richting dan
aanvankelijk het geval was, een aanvang begon te nemen.
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7. H E T EERSTE S T A D I U M VAN D E HEROVERING VAN HET GEBIED

Ofschoon in het voorgaande duidelijk is gebleken, dat het ontbreken van
krachtdadig optreden de oorzaak is geweest van een catastrophale ont
wikkeling van de St Elizabethsvloed na de eigenlijke overstromingsramp,
wil dit nog niet zeggen, dat op vrij grote schaal plaatselijk geen maatregelen
zijn genomen om de uitbreiding van de invloed van de overstromingen zo
veel mogelijk tegen te gaan en voorts om het verloren gegane terrein weer
terug te winnen. Juist deze maatregelen zijn van grote betekenis geweest
voor de bodemkundige opbouw van het Land van Heusden en Altena. Reeds
in 1422 werden de burgers van Heusden opgeroepen, mede te werken aan
het opwerpen van een dijk ter bescherming van 4000 morgen land tegen het
water (Korteweg, 1948). Een jaar later is deze dijk reeds gereed gekomen.
Waarschijnlijk hebben wij hier te maken met de aanleg of de versterking van
de Mosterddijk en de Zoutendijk, die ongeveer op de vroegere grens tussen het
Land van Heusden en Altena, vanaf Meeuwen via Babyloniënbroek en de
Biesheuvel naar de Heusdense Maas tussen Op-Andel en Veen loopt. Deze
vrij brede maar lage dijk tekent zich nog duidelijk in het terrein af. Waar
schijnlijk is de dijk nooit veel hoger geweest, zodat hij eigenlijk beschouwd
moet worden als een flinke kade. Toch heeft deze dijk tot gevolg gehad, dat
het water vrijwel nimmer meer verder naar het oosten kon doordringen.
Oostelijk van de dijk is geen spoor meer van jongere estuariumafzettingen
terug te vinden, terwijl direct westelijk van de dijk plaatselijk vrij dikke
estuariumdekken zijn afgezet.
Uit het voorgaande is af te leiden, dat het gebied direct westelijk van de
Mosterddijk niet voortdurend onder water heeft gestaan, maar slechts over
stroomde tijdens hoge vloeden. Het aanleggen van de Mosterddijk moeten
wij beschouwen als een verdedigende maatregel tegen het verder voortdringen van het water. De eerste, tamelijk grootscheepse actie om het verloren
gegane gebied weer terug te winnen op het water, werd 40 jaar na de ramp
ondernomen.
In 1461 werd als nieuwe zeedijk de huidige Kornse dijk aangelegd van
Woudrichem af - ongeveer op de plaats van de vroegere Merwededijk naar Werkendam en van daar, dwars door de toen nog bestaande en ten dele
nog voor de scheepvaart in gebruik zijnde geulen, naar het fort „De Schans"
en verder in zuidelijke richting westelijk langs Almkerk en Dussen aan
sluitend op de dijken van het Oude Maasje. De aanleg van de Kornse dijk
is van grote betekenis geweest. Laten wij het gebied ten noorden van de lijn
Rijswijk - fort „De Schans" even buiten beschouwing, dan zien wij dat het
gebied westelijk van de dijk, tengevolge van de hier afgezette dikke pakketten
jonge estuariumgrond, vrijwel geheel een nieuwlandkarakter heeft gekregen,
terwijl het gebied oostelijk van de dijk landschappelijk geheel tot het rivierkleilandschap kan worden gerekend.
Na de aanleg van de Kornse dijk heeft het geruime tijd geduurd, alvorens
men opnieuw tot inpolderingen is overgegaan. In 1552 werd de betrekkelijk
kleine Vervoornepolder bedijkt. Eerst in 1641 werd - na nog enkele tussen
tijdse inpolderingen - door het aanleggen van de Dussense Buitenkade, het
Land van Heusden en Altena in zijn huidige vorm van het water afgesloten,
waarmede een flinke oppervlakte goede en uitstekende landbouwgronden
op het water was heroverd.
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8. DE LANDSCHAPPEN

a. Het rivierkleilandschap

Het rivierkleilandschap in het oostelijk deel van het Land van Heusden en
Altena wordt gekenmerkt door een aantal oost - west lopende, meer of min
der belangrijke stroomruggen, waartussen grotere en kleinere komgrondcomplexen voorkomen.
De komgronden
In het zuidoostelijk deel van het rivierkleigebied zijn de komgronden op
gebouwd uit homogene zware komkleidekken, die op uiteenlopende diepten
overgaan in een overwegend matig fijn- tot matig grofzandige ondergrond.
Plaatselijk komen in deze komafzettingen dunne veenlaagjes of venige laagjes
voor. In het overige gedeelte komen in de kommen onder de komgrondbovenlaag meer of minder dikke bosveenpakketten voor, alvorens de kleiige
of zandige ondergrond, die zich op zeer uiteenlopende diepten onder de
bovenste veenlaag bevindt, wordt bereikt. Deze ondergrond behoort tot een
ouder systeem van rivierkleiafzettingen in het veen en wordt gekenmerkt
door zandige kernen met bijbehorende kleiwiggen.
In tegenstelling tot het rivierkleiveengebied van de Vijfheerenlanden
(Pons, 1951) is in het overeenkomstige gebied van het Land van Heusden en
Altena vrijwel geen inversie van het landschap, onder invloed van de zandige
kernen in de ondergrond, tot stand gekomen.
De stroomruggronden
De belangrijkste stroomgrondrug in het Land van Heusden en Altena wordt
gevormd door de oeverwallen van de Alm. De Alm slingert zich met grote
meanders van Giessen over Uitwijk en Waardhuizen naar Almkerk.
De oudere oeverwallen van de Alm lopen vanaf Almkerk in noordwestelijke
richting. Later heeft de Alm zijn loop vanaf Almkerk meer in westelijke
richting verlegd om ergens in het gebied van de huidige Biesbosch uit te
monden in de daar toen stromende Maas. Het stroombed van de Alm, dat
voor een belangrijk deel met stroombeddinggrond — kwabbenak volgens de
plaatselijke benaming - is opgevuld, tekent zich nog zeer scherp af tussen de
hoge oeverwallen. Ook in het gebied ten westen van de Kornse dijk is de Alm
nog zeer goed te vervolgen. De oeverwallen van de Alm hebben in het al
gemeen een diep slibhoudend, homogeen kalkrijk profiel met in de boven
grond 30 à 60% afslibbare delen. Slechts op enkele plaatsen komen storende
zandlagen op een geringere diepte dan 80 cm voor.
Een tweede belangrijke - zij het [smallere - stroomrug tekent zich afin het
gebied ten noorden van de Alm. Deze in het voorgaande reeds genoemde rug
- de Rijswijkse stroomrug- loopt vanaf Rijswijk in westelijke richting en buigt
ten zuidwesten van Oudendijk om in noordwestelijke richting. Deze vrij hoog
in het terrein gelegen rug heeft als natuurlijke barrière gefungeerd tijdens de
afzetting van materiaal na de rivierinbraak in het komgebied ten noorden van
deze rug. De opbouw van de rug vertoont grote overeenkomst met die van
de Alm.
Een derde rug, die van belang is, vinden wij in het zuiden van het gebied.
Deze rug loopt vanaf Aalburg in westelijke richting en vertoont aanvankelijk
een eenvoudige en regelmatige opbouw. Enkele kilometers westwaarts gaat
het eenvoudige beeld over in een vrij ingewikkeld stelsel van zandige banen
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en komachtige gedeelten, waarin allerlei variaties in profielopbouw voor
komen. Tussen Eethen en Meeuwen wordt het beeld weer eenvoudiger. Wij
zullen deze stroomrug aanduiden als de Dussense stroomrug, naar het riviertje
de Dussen, dat als overblijfsel moet worden beschouwd van de rivierarm, die
deze rug heeft opgebouwd. Tussen Eethen en Meeuwen tekent zich min of
meer duidelijk nog de vroegere stroombedding af. Westelijk van Meeuwen
is langs de weg de bedding nog zeer duidelijk waar te nemen. Westelijk van
het kasteel te Dussen kunnen wij de meanderende sloot langs de weg echter
niet meer beschouwen als een restant van de bedding van de Dussen, daar de
eigenlijke stroomrug onafhankelijk van deze sloot in noordwestelijke richting
verder gaat. Wij zullen dit deel van de sloot dan ook meer moeten zien als
een restant van een getijdegeul, die oostelijk van het kasteel te Dussen de
vroegere bedding van de Dussen weer is gaan volgen. De Dussense stroomrug
zal een grotere ouderdom hebben dan de beide eerstgenoemde ruggen, daar
de ontkalking van deze rug verder is voortgeschreden. Een vierde - minder
duidelijke - stroomrug tekent zich af in het centrale gedeelte van het Land
van Heusden en Altena. Deze rug - de Biesheuvelse stroomrug - begint on
geveer ter hoogte van Wijk, maar is niet steeds goed te vervolgen. Bij
Babyloniënbroek is even ten noorden van de Mosterddijk de rug echter
weer duidelijk te herkennen, waarna hij in zuidwestelijke richting goed ver
volgd kan worden, tot hij aansluit bij de Dussense rug.
Naast de bovengenoemde stroomruggen tekent zich nog een aantal
kleinere stroomruggen in het kaartbeeld af, die langs grillige banen hun weg
zoeken door de komgrondcomplexen tussen de grotere stroomruggen.
Tenslotte komt nog een aantal met komgrond overdekte stroomruggen
voor, die hun invloed doen gelden op de topografie van het terrein.
Overslaggronden
Evenals elders in de rivierkleigebieden komen ook in het Land van Heusden
en Altena overslaggronden voor. Wij vinden ze zowel langs de Heusdense
Maas in het oosten als langs het Oude Maasje in het zuiden, terwijl ook een
afzetting in een buitenbocht van de Alm als zodanig dient te worden aan
gemerkt.
Al naar gelang hun ontstaanswijze hebben wij onderscheid gemaakt in
dijkbreukoverslagen en natuurlijke overslagen. Eerstgenoemde overslagen
zijn ontstaan tengevolge van dijkdoorbraken, terwijl natuurlijke overslagen
zijn gevormd - voordat er sprake was van algemene bedijking - tengevolge
van meer of minder plotselinge veranderingen in het waterregiem van de rivie
ren. Laatstgenoemde afzettingen zijn elders ook aangeduid als oevergronden
(Pons, 1953). Wij zijn van deze benaming afgeweken, omdat wij ons oevergronden voorstellen als regelmatig opgebouwde, slibhoudende en tamelijk
fijnzandige afzettingen langs de rivier, gronden, die dus als zeer geschikt voor
tuinbouw kunnen worden aangemerkt. De in het Land van Heusden en
Altena als natuurlijke overslagen aangemerkte gronden zijn plaatselijk zeer
grofzandig en slibarm en dragen in sterke mate het karakter van een plotse
linge afzettingswijze, zodat wij ze als overslaggronden hebben aangemerkt.
Evenals de door Pons (1953) beschreven oevergronden zullen de hier als
natuurlijke overslagen aangemerkte gronden zijn afgezet in de middel
eeuwen. De belangrijkste natuurlijke overslagen treffen wij aan bij Veen en
bij Andel. Waarschijnlijk zijn zij ontstaan tengevolge van het doorbreken
van de Heusdense Maas door een in een grote meander afgezette oudere
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oeverwal van deze rivier, in een periode dat de Heusdense Maas een sterk
vergrote watertoevoer kreeg. Ook een overslag in de buitenbocht van de
Alm bij Waardhuizen kan als natuurlijke overslag worden aangemerkt. De
dijkbreukoverslagen hebben in het algemeen een veel geringere omvang dan
de natuurlijke overslagen, omdat slechts materiaal uit het relatief kleine
kolkgat over het omringende land is heengeslagen. De dijkbreukoverslagen
liggen verspreid langs de dijken van de Heusdense Maas en die van het Oude
Maasje en ook langs de Kornse dijk.
Ook de in het voorgaande reeds genoemde zandige afzettingen in het noor
delijk deel van het Land van Heusden en Altena kunnen als dijkbreukover
slagen worden aangemerkt. Daar deze afzettingen echter tot stand zijn
gekomen in een riviersysteem, dat aan getijde-invloed onderhevig was en
daar ze voorts voorkomen temidden van slibhoudende estuariumafzettingen
en daarvan feitelijk niet zijn te scheiden, hebben wij deze zandige afzettingen
gerekend tot de afzettingen van de getijderivier en ingedeeld naar plaat- en
gorsgronden.
b. De estuariumafzettingen over het rivierkleilandschap in het gebied tussen de
Kornse dijk en de Mosterddijk

Zoals in het bovenstaande reeds naar voren is gekomen, heeft het gebied
tussen de Kornse dijk en de Mosterddijk gedurende 40 jaren in open ver
binding gestaan met de aanvankelijk brakke maar reeds vrij spoedig verzoete
Biesboschzee. Daar dit gebied slechts tijdens hoge vloeden onder water
kwam, zijn in deze periode betrekkelijk dunne pakketten estuariumgrond
tot afzetting gekomen. De dikste pakketten treffen wij aan in het oostelijke
deel van „den Duil" dichtbij de Mosterddijk en voorts tegen de noordhel
lingen van de door dit gebied lopende stroomruggen. In de kommen zelf
treffen wij in het algemeen slechts een dun dek estuariumafzettingen aan. In
het noordelijk deel van „den Duil" en tegen de zuidelijke helling van de Almstroomrug is vrijwel in het geheel geen estuariumgrond tot afzetting gekomen.
Wij menen deze wijze van afzetting in het gebied van „den Duil" als volgt
te moeten verklaren. In het westelijke en centrale gedeelte van „den Duil",
waardoorheen het water in een vrij uniforme laag naar binnen en naar buiten
zal zijn gestroomd, daar in het gehele gebied nergens geulen van enige beteke
nis zijn uitgeschuurd, zal de stroomsnelheid in het algemeen te groot zijn
geweest om slib en uiterst fijn zand tot bezinking te doen komen. Nabij de
uiterste grens waartoe het water reikte, in dit geval dus de Mosterddijk, zal
de stroomsnelheid van het water aanmerkelijk geringer zijn geweest, zodat
spoediger materiaal tot afzetting kon komen. Bovendien werd dit effect nog
versterkt door het geleidelijk oplopen van het terrein in oostelijke richting.
Men zou de opslibbing in dit oostelijke gedeelte van de kom dan ook enigs
zins kunnen vergelijken met de opslibbing tegen een hoge kwelder. Een
tweede omstandigheid, die zijn invloed zal hebben doen gelden, zal de
heersende windrichting zijn geweest tijdens de perioden van overstroming.
Wij zagen reeds, dat het gebied slechts bij hoge vloeden onder water kwam.
In de meeste gevallen zullen dit dus opstuwingsvloeden zijn geweest, ont
staan onder invloed van een krachtige zuidwester storm, hetgeen dan tevens
tengevolge gehad zal hebben, dat in dit komvormige gebied als secundaire
waterbeweging een met de zon meedraaiende stroming ontstond, met de
krachtigste stroming aan de noordzijde in oostelijke richting, terwijl hier
tevens de golfslag het sterkst zal zijn geweest. In het zuidelijk deel van de
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kom was daarentegen de invloed van de - hier naar het westen gerichte —
secundaire stroming het zwakst en de golfslag het geringst, zodat voor
namelijk in dit gebied materiaal tot afzetting is gekomen. Ook hier zien we
echter, dat de afzettingen tegen de hellingen op liggen, dus op die plaatsen
waar de stroming tengevolge van de geringere diepte van het water werd
geremd.
c. Het zoetwatergetijdelandschap

Westelijk van de Kornse dijk is het oorspronkelijke rivierkleilandschap over
dekt met een dik pakket estuariumafzettingen. Nadat in 1461 de Kornse
dijk tot stand was gekomen, heeft het bijna 200 jaar geduurd alvorens de
Dussense buitenkade - de dijk die thans de grens vormt tussen de Biesbosch
en het Land van Heusden en Altena - het laatstgenoemde gebied weer voor
goed van het water afsloot. Ook langs het Oude Maasje, dat zeer lang als
een brede getijdegeul, waarlangs het water diep landinwaarts kon dringen,
heeft gefungeerd, zijn binnen de rivierdijken dikke pakketten estuarium
afzettingen gevormd. In het Land van Heusden en Altena ten noorden van
de Bergse Maas treffen we deze afzettingen slechts aan ten zuiden van
Eethen, waar een meander van het Oude Maasje ten noorden van de Bergse
Maas komt. Behoudens enkele zeer plaatselijke uitzonderingen hebben de
estuariumafzettingen in dit gebied een grotere dikte dan 80 cm. De af
zettingen zijn gekenmerkt door een zeer fijnzandige, zeer kalkrijke lichte
zavel met een enigszins sloefig karakter, die abrupt op de rivierkleiondergrond rust en is afgedekt door een in dikte variërende zwaardere zavel- of
kleilaag.
Ondanks het feit, dat het rivierkleilandschap zo diep verscholen ligt onder
de jonge estuariumafzettingen, oefent het toch nog een vrij grote invloed uit
op het huidige landschap. De vroegere stroomruggen van het rivierklei
landschap tekenen zich ook thans nog als ruggen in het terrein af, terwijl
de oorspronkelijke kommen ook thans als zodanig voorkomen. Zeer duidelijk
zijn deze ruggen te zien in de Rijksweg van Gorinchem naar Breda in het
gedeelte tussen Nieuwendijk en Keizersveer.Uit een hydrologisch oogpunt zijn
deze ruggen van belang. Tot op heden hebben de lagere „kommen" een
slechtere afwatering dan de hogere „stroomruggen". Op de sedimentatie
hebben deze ondergrondse stroomruggen een belangrijke invloed uitgeoefend.
De betekenis van de tijdens de sedimentatie in het jonge dek uitgespaarde
kreken is daarentegen geringer geweest voor de profielopbouw. Op de
ruggen treffen wij in het algemeen de lichtere afzettingen aan, terwijl de
kommen zijn overdekt met een vrij zwaar kleidek. Het is waarschijnlijk,
dat tijdens de gehele sedimentatieperiode van 200 jaar in dit gebied de
„ruggen" iets hoger hebben gelegen dan de „kommen". Bij de aanvang van
de sedimentatie, dus ten tijde van de St Elizabethsvloed, zal dit hoogtever
schil ongetwijfeld reeds aanwezig zijn geweest. Twee omstandigheden maken
deze veronderstellingen aannemelijk. In de eerste plaats was het oorspronke
lijk aan de oppervlakte liggende veen van de kommen reeds met een vrij
dikke laag komklei overdekt, zodat het waarschijnlijk is, dat aan het einde
van de afzetting van dit komkleidek de kommen reeds een iets lagere ligging
hadden dan de stroomruggen. In de tweede plaats was „Den Grooten
Zuid-Hollandschen Waard" ten tijde van de St Elizabethsvloed reeds ge
durende tenminste een eeuw een goed georganiseerd waterschap, zodat toen
reeds in de met klei overdekte veenkommen, onder invloed van enige regeling
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van de ontwatering, een zekere, zij het nog zeer geringe inklinking zal
hebben plaats gehad.
Tijdens de sedimentatie in dit gebied, dat, in tegenstelling met het ge
deelte ten oosten van de Kornse dijk, vrijwel constant onder water zal
hebben gestaan of althans tenminste bij iedere normale vloed onder water
zal zijn gekomen, zal een nivellerende tendenz aanwezig zijn geweest, door
dat bij in het algemeen rustige omstandigheden in de „kommen" het meeste
materiaal tot afzetting zal zijn gekomen. Op de „stroomruggen", die moge
lijk niet zo regelmatig onder water kwamen, kwam minder materiaal tot
afzetting. Het tot afzetting komen van dikke pakketten estuariumgrond in
de „kommen" had echter weer tot gevolg, dat de druk op de veenondergrond
van deze kommen belangrijk toenam, hetgeen een inklinking van het veen
en dus een daling van de bovengrond tengevolge heeft gehad, zodat de
kommen ook tijdens de sedimentatieperiode steeds iets lager zullen hebben
gelegen. Na de indijking van dit gebied zal het inklinkingsproces zich nog
hebben voortgezet, zodat thans het oude reliëf weer zeer duidelijk naar
voren komt.
Dat op de ruggen het lichtste en in de kommen uiteindelijk het zwaarste
materiaal tot afzetting is gekomen, kan worden verklaard door aan te nemen,
dat de ruggen in het algemeen slechts tijdens de iets hogere vloeden, dus bij
grotere windkracht en onrustiger water, overstroomden, zodat de fijnste
deeltjes niet in zo sterke mate tot afzetting kwamen, terwijl in de kommen
bij de in het algemeen geringe stroomsnelheden - het ontbreken van grovere
zanden wijst sterk in deze richting - onder rustige omstandigheden meer
fijn materiaal kon bezinken. Vooral in de laatste phase van de sedimentatie
in dit gebied is een vrij zwaar dek in de kommen afgezet.
De gronden in het westelijk deel van het Land van Heusden en Altena
kunnen tot de goede land- en tuinbouwgronden worden gerekend met
mogelijkheden voor zeer uiteenlopende teelten. Ook hier blijkt weer, dat
elke medaille twee kanten heeft. De St Elizabethsvloed is voor de destijds in
dit gebied levende bevolking uitgegroeid tot een catastrophale ramp. Voor
de thans in dit gebied levende generaties heeft deze vloed echter zegenrijke
gevolgen gehad.
Summary

On behalf of an impending land re-allocation a detailed reconnaissance
map has been designed of the „Land van Heusden en Altena" (fig. 1).
This region is situated where the river-clay landscape merges into the
estuarine or tidal fresh waterlandscape (fig. 2) emanating from the St Eliza
beth-flood of 1421. Before this flood the region belonged to „Den Grooten
Zuid-Hollandschen Waard".
Not so long after that flood the Merwede-dyke succumbed with the result
that a connection was created between the recently formed brackish water
tidal area and the Merwede. These conditions gave rise to the formation of
appreciable stream gullies, extensive sandy and silty sediments being de
posited along the banks. The deposition was arrested southward by the
Rijswijk river ridge, a narrow natural barrage in the river clay landscape.
Along the gullies deep sand flats have been thrown up and at a further
distance from the gullies the sediments are richer in silt. At a later stage the
sand flats were capped with silty material. The range of sand flats can
be traced far into the Biesbosch. In spite of the deposition of a deep sand and
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clay cap, the old subsoil in the area is still clearly noticeable. In building
roads and dykes this subsoil has been taken into account.
It is due to the unsettled political conditions prevailing in those days that
the consequences of the flood have become so catastrophic (Hoek and
Kabeljauw struggle).
As a number of communications broke down, quite new economic and
communicative-technical conditions evolved in the region.
In 1461 the Korn dyke was built as a new sea wall. The area to the west
of this dyke adopted almost the character of newly claimed land, as deep
layers of estuarine soil were deposited on it. To the east of the dyke the river
landscape was found by us to be still in existance though partly capped by
estuarine deposits. It took as long as 1641 that the Land van Heusden en
Altena was once more definitely withdrawn from the sphere of influence of
the water, by the erection of the Dussen Outher Dyke.
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5. DE BODEMGESTELDHEID IN HET TUINBOUWGEBIED
VAN OOSTELIJK WEST-FRIESLAND
Soil conditions in the horticultural area of eastern West-Friesland.
door I by

Ir P. du Burck en Ir P. J. Ente
INLEIDING

Het gebied dat hier zal worden besproken, omvat het oostelijke deel van de
polder „Het Grootslag" en de gemeente Venhuizen (fig. 1). Laatstgenoemd
gebied is reeds in kaart gebracht; de kartering van Het Grootslag is in uit
voering. Op grond hiervan kan een tamelijk volledige beschrijving worden
gegeven van de gronden, waarover de tuinbouw in de gemeenten Venhuizen,
Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek-Lutjebroek, Hoogkarspel, Andijk en
in een deel van Wervershoof beschikt.
Het grootste deel van Het Grootslag en een kleiner deel van Venhuizen
is zogenaamd vaargebied. De bewoning is geconcentreerd in langgerekte
dorpen langs een gering aantal wegen en het land is slechts met vaartuigen
bereikbaar. De sloten zijn talrijk en vaak zeer breed, terwijl het grondbezit
sterk versnipperd is. Deze toestand is een van de redenen, dat men in Het
Grootslag naar ruilverkaveling en een daaraan gepaard gaande herontgin
ning streeft. Hierbij is een bodemkaart van grote betekenis.
De tuinbouw, die in deze gebieden wordt beoefend, is vrijwel geheel
vollegrondsteelt. Slechts op een enkel bedrijf in Venhuizen worden op kleine
schaal teelten onder glas aangetroffen. Zeer algemeen is de cultuur van
vroege aardappelen met nateelt van bloemkool. Deze teeltwijze is in het bijzonder
karakteristiek voor Grootebroek-Lutjebroek, waar men op de lage gronden
deze combinatie vaak jaar in jaar uit aantreft. Door ruilverkaveling hoopt
men hier meer mogelijkheden te scheppen. Daarnaast treft men ook andere
gewassen aan, zoals bloembollen (tulpen, gladiolen), met als voornaamste
centrum Bovenkarspel. Hier levert men de zgn. kleitulp, een gewas dat zich

Fig. 1.
Situatiekaartje.
Locality map.
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van de op zand gegroeide tulpen onderscheidt door zijn grotere geschiktheid
voor forceren (het vervroegen van bloei in kassen voor het telen van vroege
snijbloemen). Dit wordt geweten aan de stuggere groei, die op de Westfriese
klei plaats heeft. Een ander verschil met „de bloembollenstreek" is de on
mogelijkheid tot diepspitten. Daardoor treedt wisselbouw met onder meer
aardappelen en bloemkool op de voorgrond. We treffen de bloembollenteelt
voornamelijk aan op de hoge en middelhoge gronden.
De zaadteelt rond Enkhuizen geniet grote bekendheid, doch we vinden
deze teelt, vooral bloemzaden, ook in Andijk en Venhuizen. Voorts komt
in Venhuizen fruitteelt voor.
DE BODEM

Beschouwt men de topografie van die gedeelten van het gebied, waar niet
door ingrijpen van de mens de natuurlijke bodemgesteldheid sterk is ver
anderd - dus buiten de gedeelten met vele brede, diepe sloten, die specie
hebben opgeleverd voor ophoging van het land -, dan valt in het oog, dat
het betrekkelijk vlakke polderland een patroon te zien geeft van duidelijke
tot uiterst zwakke ruggen en lagere gedeelten. Nader onderzoek leert, dat
we hier met een vrij ingewikkeld oud getij krekensysteem te maken hebben.
Door droogvallen van dit systeem heeft omkering van het oorspronkelijk
relief plaatsgevonden. De kleigronden, die buiten de zavelige kreekafzettin
gen liggen, zijn sterk ingeklonken, zodat een landschap van kreekruggen en
kommen is ontstaan (fig. 2). Het geheel der afzettingen, waarvan de hoogte
ligging van het oppervlak varieert van weinig beneden N.A.P. tot ca 2,5 m
—N.A.P., behoort tot de Westfriese zeeklei, op de Geologische Kaart aan
gegeven als Jonge Zeeklei.
Naast enkele grotere takken komen veel fijnere voor, die vaak weinige
meters breed zijn, zodat ze niet meer uitgekarteerd kunnen worden. Een
belangrijke rug loopt van het zuidwesten via het dorp Hem met enkele
grillige bochten naar Bovenkarspel en vervolgt zijn weg in vrijwel noordelijke
richting, daarbij allengs in hoogteligging afnemend. In het zuiden is deze
rug plaatselijk weinig beneden N.A.P. gelegen. Dit is ook het geval met het
westelijk deel van de gemeente Hoogkarspel, hoewel hier sprake is van een
andere, uit het westen komende kreek. De tussen deze ruggen gelegen kern
van de polder Het Grootslag, die vrijwel de gemeente Grootebroek-Lutjebroek omvat, is zeer laag gelegen.
In Venhuizen hebben boringen in en naast de ruggen aangetoond, dat
de kreken zowel het lichte als het er naast gelegen zwaardere materiaal
hebben afgezet. Tevens is gebleken, dat licht materiaal op zwaarder is
afgezet. Het zavelige materiaal van de kreekruggen ligt als het ware ingebed
in zwaardere sedimenten (fig. 3). Met name bij de kleine kreken is de klei
binnen normale boordiepte (1,25 m) te vinden. Bij de grotere kreken is het
profiel tot onder toe zavelig tot fijnzandig. Dit zijn de kreken, waarin de
eb- en vloedwerking krachtiger is geweest.
Het voorkomen van kreekafzettingen op een meer kleiige ondergrond
wijst erop, dat een zekere verandering in het mariene sedimentatieproces is
opgetreden. Aanvankelijk heeft opslibbing plaatsgevonden in een vrij rustig
milieu (eerste phase). Het zwaardere materiaal is niet zelden zepig of slap.
Het vrij algemeen optreden van een humeuze band in de ondergrond, zoals in het
profiel van fig. 3 het geval is, wijst op een tijdelijk sterk verminderde mariene
invloed, waardoor een intensieve begroeiing mogelijk was.
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zeer sterk opgebaggerde grond

sand

soil strongly raised by dredgings

oude cultuurgrond

zand op zavel
sand over silt

zavel
silt

zavel op klei
silt over clay

klei op zavel
clay over silt

ruggrond
ridge soil

old arable soil
moerige laag
peaty layer

pikkige laag
„pik" layer

peat layer

Fig. 2.
De bodemgesteldheid van een deel van de gemeente Bovenkarspel. Het baggerdek
is weggedacht.
Soil conditions in a part of the community of Bovenkarspel. The covering layer of dredgingsis not indicated on the map.
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Fig. 3.
Schematische doorsnede van een kreekrug.
Sketched cross-section of a creek ridge.

De tweede phase is gekenmerkt door een krachtiger stroming en nieuwe,
duidelijke kreekvorming, die grotendeels onafhankelijk van de oude kreek
systemen plaatsvond. De reeds aanwezige afzettingen werden in meer of
mindere mate aangetast. Bij de grote kreekrug van Hem-Bovenkarspel is bij
Venhuizen gebleken, dat een oude kreek in de tweede phase is uitgegroeid
tot een grotere. In het midden daarvan wordt op enkele meters diepte nog
fijn loopzand gevonden. Dit is blijkbaar de oude stroomdraad. Van hieruit
heeft opslibbing plaatsgevonden, waarbij tevens een verbreding optrad, die
blijkbaar het gevolg was van het krachtiger wordende getij in de tweede
phase.
De opslibbing, die plaatsvond vanuit de kreken, had een dusdanig ver
loop, dat het materiaal zwaarder werd naarmate deze ten einde liep. Bij
grote kreken is het bovenste materiaal betrekkelijk licht (10-30% < 16 fi),
bij de kleinere zwaarder (30-40% < 16,«). Naarmate de afstand tot de
kreken groter wordt, is het afsluitende kleidek dikker. Het zwaardere
materiaal wigt tegen het lichte van de kreekruggen uit (fig. 3).
In de kommen komt bij niet te lage ligging een zware storende laag voor
tot ca 10 cm dikte, met een slechte structuur, die in de streek zelf pik of
pikkig wordt genoemd. Deze laag wordt gevonden op de overgang van de
bovengrond (teelaarde) naar de grijze kleiondergrond. Het min of meer
humeuze karakter wijst er op, dat hij onder invloed van een begroeiing is
gevormd. Het materiaal is in droge toestand stug en valt in harde, kantige
brokjes uiteen; in vochtige toestand is het taai, moeilijk bewerkbaar en
pikzwart. Naar de kreekruggen toe wigt de laag uit; het materiaal wordt
lichter en soepeler, maar blijft humeus. Op de hoge gedeelten van de ruggen
ontbreken aanwijzingen er voor geheel.
De „pik"kleilaag gaat zonder scherpe overgang over in de teelaarde. De
teelaarde heeft dikwijls een wat lager, in Het Grootslag op veel plaatsen
aanmerkelijk lager slibgehalte dan de pikkleilaag (tabel 1). De teelaarde
wijkt verder van de pikkige laag af door een betere structuur en minder
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donkere tint, hoewel ook veel gronden, vooral die met een lagere ligging een
enigszins humeuze inslag hebben. De vrij gunstige tot goede structuur van
de bovengrond moet voor een groot deel aan deze humus worden toegeschre
ven. Bij de hogere kreekruggronden is de kleur van de bovengrond aan
merkelijk bleker. Vaak is de humushoudende laag, de bovengrond, dikker.
Dit kan worden verklaard door de hogere ligging t.o.v. het grondwater,
zodat het organisch leven dieper is doorgedrongen dan in de lagere gronden
met onvoldoende ontwatering.
Wat betreft de gronden met een humeuze, pikkige laag onder de teel
aarde kan de eerste indruk zijn, dat deze laag gevormd is door een inspoeling
van humus en eventueel slib uit de bovengrond (vorming van een B-hori
zont). Dat deze opvatting sterk in twijfel moet worden getrokken, hebben
latere waarnemingen uitgewezen.
Het is nl. gebleken, dat in Venhuizen - overigens zeer locaal - een duide
lijke autochthone veenlaag voorkomt. Wanneer het verloop van deze laag
wordt nagegaan, blijkt het veen uit te lopen en zijdelings over te gaan in de
genoemde dunne, humeuze, pikkige laag. Hier is dus een bewijs geleverd,
dat deze een vegetatiehorizont voorstelt.
Bezien we verder de analysegegevens van enkele profielen met donkere
piklagen, dan blijkt, dat de humusgehalten van de piklaag of donkere hori
zont lager en soms weinig hoger kunnen liggen dan die van de blekere
bovengrond. Het ziet er dus naar uit, dat in deze gevallen in de donkere laag
minder van een ophoping van organische stof sprake is, dan wel van een
bijzondere toestand, waarin de humus verkeert. Wat de slibgehalten betreft,
is er een duidelijke tendenz, dat de teelaarde lichter van samenstelling is,
maar het verschil is niet overal van betekenis.
Over het ontstaan van pikkleilagen is reeds uitvoerig gepubliceerd (o.a.
De Roo, 1953). Zekere factoren, die hierbij van betekenis zijn gebleken,
moeten ook voor de in dit gebied voorkomende piklagen werkzaam zijn
geweest. We moeten aannemen, dat, toen het eindstadium van de opslibbing
was bereikt, deze zeer langzaam plaatsvond, zodat op de hooggelegen delen
van de kwelder ontkalking tijdens de sedimentatie mogelijk was, mede onder
invloed van de begroeiing in brak milieu. De voorwaarden voor het ontstaan
van een laag met een slechte structuur waren aldus aanwezig.
Uit het feit, dat de piklagen zijdelings via moerige lagen over kunnen gaan
in veen - een verschijnsel dat afhankelijk is van de hoogteligging - moeten
we afleiden, dat er reeds spoedig kleine niveauverschillen ontstonden,
beginnende inversie dus (fig. 4 b, d, f). Aanvankelijk groeide er een brakke
moerasvegetatie van voornamelijk riet. Naarmate de verzoeting voort
schreed, verlandde het moeras enigszins. Voor het riet kwamen zeggen in
de plaats, terwijl nog later ook houtige gewassen konden gedijen. Elders
kwam veenmos voor. De dikte van de veenpakketten is zeer verschillend en
varieert ongeveer van 30 tot soms 100 cm. Het voorkomen is min of meer
gebonden aan een slappe ondergrond. Een deel van het veen is thans ver
dwenen door turfwinning in recente tijd.
Voor de vorming van de bruine bovengrond bestaan twee mogelijke
oorzaken. Enerzijds kan men zich voorstellen, dat in de eindphase van de
kweldervorming door tijdelijk opkomen van de zee een sediment is gevormd
met enigszins andere structuur- en textuureigenschappen. Door overstro
ming van de „pik"klei met zout water konden de ongunstige eigenschappen
ervan nog toenemen (vorming van Na-Mg-klei). Anderzijds is het ook
12
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mogelijk, dat in een later stadium water van elders de oorzaak is geweest
van een verspoeling van de hogere ruggen naar de lagere kommen. Het
onderzoek hiernaar wordt echter bemoeilijkt door het feit, dat veel boven
gronden door egaliseren en opbaggeren zijn beïnvloed.*)
De Westfriese klei is een zeer oude formatie. Vrijwel overal vinden we
onder het Westfriese pakket een veenlaag. In het westen is deze grens op een
diepte van 5 à 6 m gelegen. Meer naar het oosten neemt de diepte geleidelijk
toe en bedraagt soms ruim 9 m -N.A.P. Op een plaats waar de diepte van
de veenlaag ca 5 à 6 m bedraagt, was volgens pollenanalytisch onderzoek
door Prof. Mr Dr F. Florschütz de overgang Atlanticum-Subboreaal erin
aanwezig.
Van een veenkom op de Westfriese klei stelde deze vast, dat het veen
waarschijnlijk van subboreale ouderdom is. Hieruit volgt dat de kleiformatie
van vroeg-subboreale ouderdom is.
De grotere diepten, waarop het veen voorkomt, zijn mogelijk gebonden
aan het voorkomen van slappe kleilagen, die zijn ingeklonken. Zowel deze
kwestie als het verband met de oude zeeklei dient nog nader te worden
onderzocht.
Uit gegevens over aan de oppervlakte gelegen grafheuvels, die doorVan
Giffen zijn onderzocht (Van Giffen, 1944 en 1953) blijkt, dat de Westfriese
klei in de bronstijd bewoond was, zodat deze klei in het begin van het
Subboreaal gevormd kan zijn. Er zijn een paar grafheuvels gevonden ten
zuiden van Grootebroek en een vrij grote groep ten westen van Wervershoof.
De plaats van de heuvels houdt verband met de huidige grote kreekruggen,
hoewel ze merkwaardig genoeg niet op de hoogste plaatsen in het gebied
voorkomen. De basis van verscheidene heuvels ligt nl. op ca 1,70 m -N.A.P.
De periode van de grafheuvelbouw wordt door Van Giffen voor Wervershoof
gesteld op midden tot jongere bronstijd, mogelijk nog jongere ijzertijd; in
jaartallen rond 1400-900 v. Chr. Voor Grootebroek omvat de periode de
midden-bronstijd, ca 1000 of 750 v. Chr.
Uit het voorkomen der heuvels mogen we afleiden, dat de mariene invloed
vanuit het westen geheel of aanvankelijk misschien vrijwel geheel verdwenen
was en ook in latere tijd van deze zijde niet sterk meer heeft ingegrepen.
Wellicht hangt dit samen met de vorm en de toestand van de strandwallenkust.
Ramaer (1913), Braat (1932) en Modderman (1945) hebben erop gewezen,
dat er omstreeks het begin van de jaartelling en ook nog later veel veen in
het noorden en ook elders in de Zuiderzee voorkwam. We kunnen ons voor
stellen, dat de Westfriese zeeklei bij zijn afzetting tegen of in dit omringende
veengebied uitwigde. Toen in latere tijd de mariene invloed, ditmaal via de
hals van de Zuiderzee (Het Vlie), nog versterkt door de vorming van het
Marsdiep (ca 800 n. Chr.?) steeds groter werd, bood dit veengebied weinig
tegenstand en verdween grotendeels. Zo zijn de plaatsen waar de Westfriese klei uitwigde nagenoeg volkomen in de Zuiderzee verdwenen. Slechts
ten zuidwesten van Hoorn is deze overgang nog te vinden.
Het lage deel van Het Grootslag onderging in deze periode ook een wijzi
ging, die vooral bij Wervershoof sterk tot uiting komt. Een zekere erosie heeft
ook hier plaats gehad, doch daarna kwam onder rustige omstandigheden een
veenachtige onderwaterafzetting (gyttja) tot stand, gevolgd door een zware,
*) Dit laatste vooral in Het Grootslag.
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Fig. 4.
De variatie in de bodemgesteldheid in „Het Grootslag".
The variation of soil conditions in „Het Grootslag".

vrijwel kalkloze, stugge, grijze klei, die kiekklei wordt genoemd (fig. 4). Ook
elders langs de noordrand van Het Grootslag komt deze klei in verschillende
dikten voor. De bovengrens van de kiekklei ligt nu op ca 1,70 m -N.A.P.,
eenzelfde bedrag als de basis der grafheuvels. Hieruit blijkt, dat de heuvels
te Wervershoof, hoewel ze op een paar honderd meter van de grens van het
kiekkleidek liggen, ternauwernood aan deze invloed zullen zijn ontsnapt.
In het hier besproken gebied moeten hoofdzakelijk moerasvegetaties
(broekbossen en veenplassen) zijn voorgekomen in de tijd dat het land in
cultuur werd gebracht. Ook de kreekruggen lagen aanvankelijk niet zo hoog
boven het grondwater als thans het geval is, want men moet bedenken, dat
de inversie van het landschap, onder natuurlijke omstandigheden begonnen,
veel later door menselijk ingrijpen zeer versterkt is.
Dat de grondwaterstanden zelfs tijdens de subboreale regressie hoog zijn
geweest, valt af te leiden uit het feit dat ook de ontkalking van de hoge ruggen
gering is gebleven.
Ook in de plaatsnamen komt de vroege toestand van het gebied tot uiting.
In het lage gedeelte treffen we de namen Grootebroek en Lutjebroek aan.
Dit wijst op een moerassige ligging. Hoogkarspel, aan de westelijke rand
van het karteringsgebied, ligt reeds hoger, maar pas ten westen hiervan
vindt men de dorpsnamen met „woud", nl. Westwoud, Nibbixwoud, Midwoud, Oostwoud, e.a. Het is goed mogelijk, dat op deze hogere gronden
zwaarder woud heeft kunnen groeien. Edelman en Van Liere (1951) hebben
gewezen op woudbegroeiing van grote gedeelten van West-Friesland. Op
grond van onze gegevens lijkt het zeer waarschijnlijk, dat dit in het bespro
ken gebied voornamelijk moerasbos was en dat zwaardere begroeiing tot de
hogere kreekruggen beperkt is gebleven.
Summary

The soils in eastern West-Friesland belong to the formation of West-Frisian
sea clay, attaining a depth here of several metres. The provisional results of
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a palynological investigation of the peat layers are indicative of an early
subboreal age of the deposits.
The upper part consists of a rather complicated system of large and small
silty creek ridges, being the beds of the former tidal gullies. Accretion pro
ceeded from these gullies. Basins have been formed between these creek
ridges and here the soil has been subject to a more pronounced shrinkage.
The creek deposits are partly overlying a heavier, soapy, rather soft sediment,
being an indication of initial quiet conditions of sedimentation. Often a
vegetation belt occurs in the profile, evidently due to a temporarily sub
stantial decline of the influence exerted by the sea.
The upper parts of the deposits are in general richer in silt. Under the
tilth in the basins is often a bluish black shallow layer of clay, low in lime,
with unfavourable structural properties (waxy). The dark colour is not
exclusively due to accumulation of humus, neither is its tenacity only at
tributable to a high suspensie fraction. The incongenial structure may be
related to the physico chemical medium prevailing during deposition and an
aberrant constitution of the adsorption-complex.
The occurrence of peat and of tumuli of the bronze age points to the fact
that already since the bronze age the marine influence in the area had either
vanished or had become negligible.
The shallow depth of decalcification is proof of high levels of the watertable in the soil in the past.
The more elevated creek-ridge soils have likely been clad with woods.
A more recent influence exerted by the sea in the northern part of the area
is revealed i.a. by an overlying layer of tenacious clay, poor in lime (so-called
„kiek" clay).
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1. INLEIDING

De pedologie is de wetenschap van het ontstaan van de bodem. Zij omvat de
theorie van de bodemvorming. Zij moet verklaren hoe het profiel van de
bodem ontstaan is. De pedologie is slechts een onderdeel van de bodem
kunde en ogenschijnlijk het onderdeel, dat het minst verband houdt met de
plantenproductie. Ik was dan ook wel enigszins verrast, toen het bestuur van
het Ve Internationaal Bodemkundig Congres mij vroeg een voordracht ge
reed te maken over de betekenis van de pedologie voor de voedselproductie.
Bij nader inzien is mij echter een en ander duidelijk geworden, dat mij de
moeite waard leek, omdat het de pedologie in een enigszins ander licht stelt
dan tot nu toe gewoonlijk het geval is geweest.
De pedologie is de wetenschap van het ontstaan van de bodem. Wie echter
de pedologische literatuur kent, zal het met mij eens zijn, dat men gewoonlijk
op het oog heeft het ontstaan van de natuurlijke bodem. Velen, echter ge
lukkig niet allen, betrekken ook de classificatie van de bodem op het ontstaan
van de natuurlijke gronden. Bodemvormende factoren zijn die factoren,
welke de natuurlijke bodems doen ontstaan: klimaat, moedergesteente,
vegetatie, topografie en tijd. Zij doen ons het wezen van de natuurgrond
begrijpen. De natuurlijke gronden produceren echter geen landbouwgewas
sen, maar een natuurlijke vegetatie, in een natuurlijk milieu, waarin ook de
natuurlijke micro- en macrofauna leeft. Dit milieu is verschillend van dat
van de cultuurgrond.
De huidige pedologie houdt zich niet bezig met de cultuurgronden. Deze
pedologie moge belangrijk, ja onmisbaar zijn voor de verklaring van een
aantal belangrijke eigenschappen van de bodemprofielen, zij heeft geen be
trekking op wat zich in de cultuurgronden afspeelt. De betekenis van de
pedologie van de natuurgronden voor de landbouwproductie is gering en
zou geen bespreking op dit congres waard zijn geweest.
Anders is het echter, wanneer men de taak van de pedologie ruimer ziet
en daartoe ook rekent het ontstaan van de cultuurgrond uit de natuurgrond
en de studie van de veranderingen, die zich onder invloed van de landbouw,
in de cultuurgrond voltrekken. Anders gezegd, de pedologie behoort een
zesde bodemvormende factor te erkennen : de mens. In het vervolg hoop ik
aan te tonen, dat een dergelijke, met de menselijke invloed uitgebreide
pedologie een zeer grote betekenis voor de landbouwproductie toekomt.
De cultuurgronden zijn door ontginning uit natuurgronden ontstaan.
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Door deze ontginning wordt het milieu soms sterk gewijzigd. Uitgedrukt in
bodemvormende factoren betekent dat allereerst een soms aanzienlijke wijzi
ging in het klimaat. De bodemtemperatuur kan gemakkelijk 10° C oplopen.
Een deel van de regenval dringt niet meer in de bodem, vooral op hellende
terreinen, zodat het vochtregime van de cultuurgrond sterk kan afwijken van
de natuurgrond. Bij ontginning van moerassen wordt de grondwaterspiegel
aanzienlijk omlaag gebracht, droge gronden worden vaak bevloeid. Op hel
lende terreinen doet de erosie haar bekende vernielende werk. Deze geweld
dadige veranderingen in de natuurlijke toestand doen de betreffende gronden
totaal van eigenschappen veranderen. Maar het voornaamste verschil is
toch de verandering van de vruchtbaarheid door middel van de bemesting.
Wat voor zin heeft het, de natuurlijke armoede van de podzolen-op-zand
als het basiskenmerk van deze gronden te nemen, wanneer deze gronden
sinds tientallen jaren heinde en ver ontgonnen zijn en door bemesting zo rijk
aan P2Os zijn geworden, dat voortzetting van de fosfaatbemesting al niet
meer nodig is? En zullen de bodemvormende processen in dergelijke gronden
niet totaal anders verlopen, nu ze rijkelijk voorzien zijn met basen?
Sommige veranderingen, die zich in de cultuurgronden voltrekken, ver
lopen traag, even langzaam als in natuurgronden. Maar er zijn ook snelle
processen die in een periode van enige, tot een tiental jaren reeds grote ver
anderingen in de grond voltrekken. Deze zijn het, waarmede de landbouw
productie het meest te maken heeft. In het vervolg zullen enkele voorbeelden
van dergelijke snelle veranderingen worden besproken.
2. DEGRADATIE VAN NATUURLIJKE LATOSOLEN

De lateritische gronden van Sumatra's Oostkust (Indonesië) vertonen vele
voorbeelden van grote veranderingen van de natuurlijke profielen naar
cultuurgronden. Soms zijn de veranderingen zodanig, dat de grond gunstige
eigenschappen heeft behouden, soms zijn precies gelijke gronden tengevolge
van een ongunstige wending in de landbouw tot een geheel steriel milieu
vervallen. De verschillen uiten zich allereerst in de pH. Volgens gegevens
van Van der Marei (1947) heeft de bovengrond, ook van nagenoeg uitverweerde gronden, een pH van 7, de grondslag van de bekende oerbosvrucht
baarheid. Met deze pH gaat soms een aanzienlijk gehalte aan uitwisselbare
basen samen, tengevolge waarvan de chemische analyses een gunstige, zij
het ook bedriegelijke indruk maken. Ook het stikstofgehalte kan naar om
standigheden hoog zijn. Wordt een dergelijke grond op verstandige wijze
geëxploiteerd, dan blijven de onvermijdelijke veranderingen binnen de
perken. Wel daalt de pH van 7 op 6, soms tot 5, maar het gehalte aan
basen kan desgewenst op peil worden gehouden. Ook de kleur verandert,
waarbij het bruin of bruinrood plaats maakt voor rood, een en ander tenge
volge van de afname van het humusgehalte.
Soms echter zijn de veranderingen veel ernstiger. De ondernemer, die
zich laat misleiden door de aardige analysecijfers, oogst wel het nodige ge
durende de eerste jaren, maar ziet dan de opbrengsten teruglopen. Tegen die
tijd ontbreekt het geld om de gronden te restaureren en de ontginning moet
worden verlaten. Hinderlijke onkruiden zoals alang-alang veroveren het
terrein, de gronden worden door branden geteisterd en het einde is een ste
riele grond, die in het geheel geen waarde voor de landbouw meer heeft en
alleen met zeer grote moeite nog bebost kan worden.
Het verhaal is overbekend, maar hoe vaak is het goed beschreven? Het is
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een van de belangrijkste bodemkundige processen die in de gehele wereld
voorkomen.
Het verval van deze natuurgronden is een snel verlopend proces van
bodemvorming. Welke veranderingen treden er in de gronden op? Hoe
moeten de stadia van het verval en het herstel worden gekarakteriseerd? Hoe
passen de afbraakstadia in een systeem van classificatie van de gronden?
In het bovenstaande was nog niet eens sprake van bodemerosie. Maar ook
zonder deze is het al erg genoeg. De steriele, eens productieve, door de land
bouw verlaten gronden zijn geen natuurproducten, maar menselijke wan
gedrochten en zij zullen als zodanig moeten worden herkend. Andere gron
den dreigen steeds in dezelfde richting te vervallen.
Het is interessant te weten hoe zij geweest zijn, maar nog belangrijker wat
er thans in plaatsvindt en hoe zij in de toekomst zullen zijn. Van dit soort
processen is onze toekomstige voedselproductie afhankelijk.
3. ERODERENDE EN COLLUVI ONE RENDE GRONDEN

Het meest verbreide voorbeeld van cultuurgronden, die in belangrijke mate
verschillen van natuurgronden, ontstaat door de bodemerosie. In alle voor
de akkerbouw in gebruik zijnde, zwak hellende terreinen verliezen de hoger
gelegen gronden bovengrond, die accumuleert op de lagere delen van de
akker. Dit proces, de colluviatie van de grond, is de oorzaak van de ongelijk
matigheid van veel bouwland in de oude cultuurgebieden van Centraal- en
West-Europa. Op gedetailleerde bodemkaarten vormt het verschijnsel het
voornaamste criterium voor de indeling van de gronden. Het heeft ook ten
gevolge dat vele gronden profielen vertonen, die niet passen in de classificatie
van de natuurlijke gronden. Het zijn thans „regosols", die zijdelings in
alluviale gronden overgaan. Hoe moet een grond worden geclassificeerd,
die voor meer dan 1 m bestaat uit wat oorspronkelijk bovengrond was?
Heeft het nog veel zin deze gecolluvioneerde bovengrond te betrekken op het
natuurlijke bodemprofiel ter plaatse? Hoe het zij, het ontstaan van de be
treffende gronden wordt bepaald door de colluviatie. De colluviatie behoort
tot de pédologie van de cultuurgronden en niet tot die van de natuurgronden,
waar afspoeling en natuurlijke bodemvorming in een zekere mate van even
wicht verkeren met de natuurlijke landschapsvormen. De afgespoelde hogere
delen van de akker ondergaan een nieuwe bodemvorming onder invloed van
de cultuur, welke op die gronden bedreven wordt. Deze bodemvorming
vindt plaats in een milieu, dat totaal verschillend is van het natuurlijke, dat
in de gematigde klimaten veelal een bosmilieu is geweest. Deze voor cultuur
gronden typische bodemvorming is echter zelden of nooit bestudeerd. Toch
hangt de toekomst van onze landbouwproductie in hoge mate samen met de
lotgevallen van deze gronden. Het is uit ervaring bekend, dat de mogelijkheid
van regeneratie bestaat, b.v. met behulp van groenbemesting, maar men
vindt de eventuele gevolgen van deze regeneratie niet terug in de classificatie
van onze gronden. Trouwens, het gehele verschijnsel van de colluviatie is
eerst na de oorlog in het bijzonder door de Belgische bodemkundigen her
ontdekt. De betekenis van de bodemerosie in West-Europa met zijn gema
tigd klimaat wordt eerst sinds korte tijd op de juiste waarde geschat, mede
dank zij Duitse onderzoekers, van wie vooral Kuron (1943) moet worden
genoemd. Teveel is de studie van de bodemprofielen in Europa verbonden
geweest met de bosgronden, terwijl de specifieke eigenschappen van de pro
fielen van de landbouwgronden weinig de aandacht hebben gehad. Het
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gevolg is geweest een miskennen van de belangrijke bodemvormende factor
in de cultuurgronden: de mens.
4. DRAINAGE VAN MOERASGRONDEN

Drainage van natte gronden geldt voor een zeer gewone cultuurtechnische
maatregel, maar men realiseert zich hierbij niet altijd, dat de drainage een
totale verandering van de eigenschappen van de grond tengevolge heeft, die
de grond feitelijk in een geheel andere morphologische categorie brengt.
Het water wordt uit de grond verwijderd, omdat het hinderlijk is voor de
plantenproductie. Feitelijk is deze uitspraak onjuist, want het is niet het
water dat hindert, maar het gebrek aan lucht, dat met de wateroverlast
samengaat. De betreffende ondergronden zijn vaak gereduceerd, grijs of
blauw van kleur en dicht van structuur. Dank zij de drainage droogt de
grond uit, scheurt en wordt geaëreerd. Het organische leven dringt in de
grond door en uit de grauwe moddermassa ontstaat langzamerhand een grond
met de structuurkenmerken van goede gronden. In dat geval is het doel van
de drainage bereikt.
Het merendeel van de alluviale gronden is, althans in de vochtige klimaten,
op de een of andere wijze gedraineerd. De overgang van de moerastoestand
naar die van de cultuurgrond maakt deel uit van een der snelste en meest
ingrijpende bodemvormende processen, die hier naar voren kunnen worden
gebracht en dat voor de productie van deze vaak potentieel zeer vruchtbare
gronden van het grootste belang is.
In extreme vorm is dit vraagstuk bestudeerd door de groep bodemkundigen (Zuur, 1952), die in Nederland aan de Zuiderzeewerken verbonden
zijn. In deze grootscheepse ontginning was het uitgangspunt een slappe
blauwe tot zwarte modder, die door een geschikt samenstel van technische
methoden in weinige jaren wordt getransformeerd in een zeer productieve
klei of zavelgrond. De veranderingen, die zich in de periode van trans
formatie afspelen, zijn rijping genoemd. Men heeft geleerd deze rijping te
beheersen en de cultuurtechnische maatregelen aan de rijping aan te passen.
Als deze rijping geen bodemvorming is, wat is het dan wel?
Een der grondslagen van het succes van de Nederlandse Zuiderzeewerken
is geweest, dat men gedurende de ontginningsperiode niet alleen de cultuur
technische maatregelen, maar ook de landbouw aan de rijping heeft aan
gepast. In het geval van de Wieringermeer was de zeebodem zout en het
heeft uiteraard verscheidene jaren geduurd alvorens dit zout in voldoende
mate was uitgeregend. Gedurende die tijd heeft men het land in gras gehad
en de veeteelt beoefend. Op deze wijze heeft men de sukkelperiode van akker
bouw op nog onrijpe gronden voorkomen. Het land is eerst aan de kolonisten
uitgegeven toen het rijp was voor het bedrijfstype, waarvoor het bestemd was.
In de Noordoostpolder was de bodem zoet, maar eveneens onrijp en ook
hier heeft men de ontginningslandbouw in eigen hand gehouden, teneinde
de sukkeljaren te voorkomen.
Wanneer men thans in de Zuiderzeepolders uitsluitend welvarende pion
iers aantreft, dan is dat voor een niet gering gedeelte het gevolg van de wijze
maatregel om het land niet uit te geven alvorens de ontginningsperiode
voltooid was.
Wat ziet men elders en wat kon men ook vroeger in Nederland zien?
Kolonisten, die zich in een te vroeg stadium op het gedraineerde land ves
tigen, daar een verkeerd soort landbouw uitoefenen met weinig succes en tot
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armoede vervallen. Dit is zeker niet in het belang van de voedselproductie
en nog minder het doel van de vaak zeer kostbare drainageprojecten. Land
bouwproductie en bodemvorming zijn in dit geval wel zeer innig met elkaar
verbonden.
5. IRRIGATIE VAN DROGE GRONDEN

In eenvoudige gevallen is irrigatie niets anders dan het toedienen van water
aan land, dat te weinig vocht bevat of ontvangt om een gewenste landbouw
productie mogelijk te maken. In vele gevallen echter verandert de grond
door de bevloeiing totaal van eigenschappen. Betreft de bevloeiing gronden,
die oorspronkelijk woestijn- of steppegronden waren, dan kan van een bodemkundige revolutie worden gesproken. De dominerende factor in het natuur
lijke milieu van dergelijke gronden is de droogte en juist deze wordt door de
bevloeiing in een rijkdom aan water veranderd. Dit betekent, dat alle pro
cessen, die zich in de grond afspelen, van karakter veranderen. Is het land
zout of zelfs alkalisch, dan kan het door de bevloeiing met gepaste kunstgrepen
van deze onaangename eigenschap worden bevrijd. De grond verandert
daardoor echter zelfs van great soil group. Omgekeerd kan de irrigatie het
zoutbezwaar in het leven roepen. Dit alles is welbekend, maar het is geen
algemene gewoonte deze snelle veranderingen te rekenen tot de pedologie.
In vele irrigatiegebieden ziet men, hoe het terrein met de grootste zorg
wordt geëgaliseerd. Op deze wijze creëert men kunstmatig bodemprofielen,
waarvan de oorspronkelijke bovengrond ontbreekt en andere, waar het oor
spronkelijke profiel kunstmatig begraven is. De zo ontstane toestand lijkt
op die, welke „vanzelf" ontstaat door de bodemerosie in hellende terreinen.
Nog veel groter zijn de veranderingen in de bodem, die ontstaan bij de
bevloeiing van geterrasseerde berghellingen in Z.O. Azië en andere gebieden
Deze terrassystemen zijn bouwwerken, ja soms ware kunstwerken, gemaakt
van grond. Zij zijn zo verschillend van natuurlijke bodemprofielen, dat
ze feitelijk tot de „man-made soils" behoren, waarop de echte pedologen
nauwelijks het begrip grond van toepassing verklaren. Maar zij produceren
gewassen. Trouwens, de irrigatie is een handeling, die nagenoeg uitsluitend
dient om de landbouw te bevorderen. Een bodemkundige, die de physische
en chemische veranderingen in geïrrigeerde gronden niet als bodemvorming
erkent, sluit zich af van het verband tussen bodemvorming en landbouw
productie, dat het onderwerp van mijn voordracht vormt.
Maar er is nog veel meer. In rijstgronden wordt kunstmatig een moddertoestand in het leven geroepen, die voor de rijstbouw essentieel schijnt te
zijn. Op deze wijze wordt een milieu geschapen, dat in de natuur niet of
nauwelijks voorkomt. De bodem wordt door deze bewerking ondoorlatend
en er ontstaan handvormige verdichtingen, die het bodemprofiel zeer op
vallende eigenschappen geven. Tijdens het IV Internationaal Bodemkundig
Congres te Amsterdam, heeft Koenigs (1950) hiervan een sprekend voorbeeld
gegeven, bodemvorming in optima forma.
De bedoelde sawahprofielen zijn het resultaat van een langdurige, zware
bevloeiing. Zij zijn niet in zeer korte tijd ontstaan. Zij geven echter een beeld
van wat veel bevloeid land bezig is te worden.
Tenslotte is er het irrigatieslik. In het bijzonder waar grote rivieren aan de
irrigatie dienstbaar zijn gemaakt, wordt het landschap door de irrigatie ge
leidelijk opgehoogd. In de Nijldelta, sinds duizendenjaren bevloeid, bedraagt
deze ophoging verscheidene meters. Zelfs heb ik eens gelezen, dat resten uit
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de Napoleontische tijd door vier meter slib bedekt zouden zijn. Het gehele
landschap is hier kunstmatig, op een andere wijze dan Nederland, maar
evenmin natuurlijk. Men zegt bijzonder weinig, wanneer men dergelijk land
eenvoudigweg alluviaal noemt. Het is „man-made", maar het treft nu een
maal zo, dat zulke gronden voor de landbouwproductie tot de voornaamste
van de wereld behoren. Hun ontstaan en hun eigenschappen zijn ten nauw
ste met de menselijke activiteit verbonden. Men moet de cultuurgronden
nemen zoals ze zijn en geworden zijn en niet de ogen sluiten voor het feit, dat
ze anders zijn dan natuurgronden.
6. MAN-MADE SOILS

In mijn openingstoespraak van het IV Internationaal Bodemkundig Congres
(Amsterdam, 1950) heb ik erop gewezen, dat een aantal niet onbelangrijke
cultuurgronden zijn ontstaan dankt aan eeuwenoude cultuurmaatregelen
van de oude landbouwende bevolking (Edelman, 1950). Als voorbeeld noem
de ik gronden, die door het gebruik van aardmest zijn opgehoogd, waardoor
bodemprofielen ontstaan, die in het geheel niet passen in een natuurlijke
bodemclassificatie. In de Amerikaanse morphologische classificatie vallen de
oude bouwlandgronden (Plaggenböden) in de groep van de regosols, waar
door zij verenigd worden met fijnkorrelig gesteentegruis en stuifzand. Het is
weinig bevredigend, dergelijke diep-humeuze gronden tezamen met een arme
minerale grond op een lijn te stellen. Het is duidelijk, dat het morphologische
systeem gegroeid is in een werelddeel, waar de cultuur jong is en de factor
mens - in de bodemvormende zin - nog slechts kort gewerkt heeft. Er zal
plaats moeten worden gemaakt voor de man-made soils voor zover die in
belangrijke mate afwijken van de natuurgronden.
Andere man-made soils worden in mijn boek „Soils of the Netherlands"
besproken. Zij vallen ten dele onder de „regosols", andere in de groep van de
„low humic gley", waarin ze echter weer slecht passen. Wat te beginnen met
de oude woongronden, diep humeus, zwart en phosphaatrijk? Zij behoren tot
de vruchtbaarste gronden van de wereld.
Sommige van de man-made soils zijn onwillekeurig ontstaan, tengevolge
van oude cultuurmaatregelen ; andere echter tengevolge van zeer ingrijpende
ontginningsmethoden, in de moderne tijd ook mechanische methoden. Wat
blijft er van een podzol over, wanneer bij de ontginning de A-laag diep
wordt weggestopt, de B-laag boven wordt gebracht en de grond daarna sterk
bekalkt, bemest en ontwaterd wordt?
Met de neutrale aanduiding heideontginningsgronden, waarin nog weer
allerlei onderscheidingen worden gemaakt, hebben wij deze gronden van
andere onderscheiden. De eenheid is een soil-association. In de bestaande
morphologische wereldclassificatie passen zij niet, tenzij in de vergaarbak
„regosol". Toch zullen op de duur in de ontwikkelde landen vele slechte
gronden dergelijke ingrijpende bewerkingen ondergaan, want slechts hier
mede komen de gronden op een productieniveau dat past in een hoog ont
wikkelde welvarende progressieve maatschappij, waarin geen armoede ge
duld wordt.
De hier aangeduide ontwikkeling, die neerkomt op het verwijderen of
naar de diepte werken van slechte bodemlagen, zal grote investeringen ver
eisen. Het vraagstuk heeft technische aspecten, maar ook bodemkundige.
Wat gebeurt er in deze nieuwe cultuurgronden? Wat blijft er over van een
B-laag, die bovengrond wordt? Hoe kan de verhoogde productiviteit van
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deze voor veel geld aangemaakte gronden op peil worden gehouden, respec
tievelijk nog toenemen?
In het bovenstaande was voornamelijk sprake van „man-made soils" in
Nederland, al gaven de vorige paragrafen reeds andere voorbeelden uit an
dere delen van de wereld. Er zijn veel voorbeelden van „man-made soils",
overal waar de mens de bodem intensief gebruikt, misschien meer in oude
dan in nieuwe delen van deze wereld. Maar de studie van deze zo belangrijke
gronden heeft geleden onder het waanidee, dat ze minder interessant zouden
zijn dan de natuurgronden, althans uit theoretisch oogpunt. Uit het oogpunt
van de landbouwproductie is dit echter een misvatting.
7. BIOLOGISCHE HOMOGENISATIE VAN CULTUURGRONDEN

Frappante voorbeelden van snelle veranderingen in bodemprofielen onder
invloed van cultuurmaatregelen zijn voortgekomen uit onderzoekingen over
de biologische homogenisatie van gronden door Hoeksema (1953).
Een extreem voorbeeld vormen de moderne boomgaarden op rivierklei
gronden in het centrale deel van Nederland. De beste boomgaardgronden
in dit gebied bestaan uit min of meer ontkalkte bruine kleigronden op een
ondergrond van vochtige zavel, die nog kalkrijk is. In een internationale
classificatie behoren zij tot de alluviale gronden. De moderne methode is om
onder de bomen een permanente grasbegroeiing te onderhouden, die zes
maal per jaar gemaaid wordt, maar waarvan het gras blijft liggen (grasmulch). Aangezien er zwaar bemest wordt en de grond van nature rijk is aan
water, is de grasgroei enorm en men mag aannemen, dat er per jaar en per
hectare 10000 kg droge organische stof op de grond wordt gedeponeerd.
Deze organische stof blijft daar echter niet liggen. De situatie is gunstig voor
de ontwikkeling van een enorme wormenpopulatie, die de grond verticaal
perforeert, kalkrijke lichte ondergrond naar boven brengt en de organische
stof naar beneden trekt. Men telt in horizontale coupes tot 200 grote worm
gangen per vierkante meter benevens duizenden kleinere. Het gevolg is een
diepe, homogene, zwartbruine humeuze kalkhoudende grond, zeer door
latend en van een voorbeeldige structuur, die in een internationaal systeem
moet worden geclassificeerd tussen een brown forest soil en een of andere
zwarte aarde, maar die in een 15-tal jaren voor onze ogen ontstaat uit een
alluviale grond onder gras en vruchtbomen. Het verschijnsel treedt precies
zo op in gronden, die reeds kenmerken van de Gray-Brown Podzolic vertonen.
Rekent men dit verschijnsel tot de pedologie? Zo ja, dan zal niemand kunnen
betwijfelen, dat een dergelijke studie van belang is voor de voedselproductie
want er bestaan ongetwijfeld nog vele andere mogelijkheden om gronden
met behulp van water en kunstmest langs biologische weg sterk te verbeteren.
De bedoeling van het onderzoek moet zijn om de veranderingen, in dit geval
verbeteringen, te beproeven en kwantitatief te beheersen. Zodoende ontstaat
uitzicht op een snelle verandering, tevens verbetering van cultuurgronden,
die de productiviteit van de gronden tot in lengte van dagen zal verhogen en
het bodempotentieel van een land helpt versterken.
8. CLASSIFICATIE VAN CULTUURGRONDEN

Het is gebruik de cultuurgronden te classificeren alsof het natuurgronden
zijn.
Wel berust het morphologische indelingssysteem, dat door alle karterende
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groepen wordt voorgestaan, strikt genomen alleen op meetbare, althans
waarneembare kenmerken van het bodemprofiel, maar in tal van gevallen
verwaarloost men toch de verschillen tussen het cultuurprofiel en het natuurprofiel. Men is, ondanks zichzelf, nog gevangen in het genetische systeem,
ook al maakt men zich daarvan meer en meer los. In gevallen, waarbij het
verschil gering is, en de verandering traag, kan tegen de bestaande toestand
weinig bezwaar worden gemaakt en kan men desgewenst volstaan met de
definitie van een phase, die op het waargenomen verschil gebaseerd is. Anders
wordt het antwoord op de vraag, hoe de sterk door de mens beïnvloede, snel
veranderende gronden, moeten worden gekarakteriseerd in een morpholo
gisch systeem voor bodemclassificatie. Het is duidelijk, dat een zuiver
morphologische classificatie weinig zin heeft, want de gronden zullen op korte
termijn toch in belangrijke mate van de beschrijving gaan afwijken. Zij
kunnen dus niet ondergebracht worden in een systeem van phasen, typen,
series, families of „great soil groups". Men kan zeggen, dat ze zich bevinden
in een snelle verandering tussen twee min of meer stationnaire toestanden.
Toch is het uiterst belangrijk hen te karakteriseren, want de veranderingen
waar het om gaat hebben een grote invloed op het producerend vermogen
van de gronden en op de uitvoering van de werkwijze om de grond te ver
beteren. Naar onze mening moeten de tussenstadia in het proces van ver
andering worden aangeduid met z.g. „single values" aangepast aan het proces
dat de gronden doormaken. Er is vaak gedebatteerd over de vraag of gronden
als profieltypen of met behulp van single values moeten worden gekarakteri
seerd. De meeste vakgenoten zijn het er over eens, dat gronden, die in een
zeker evenwicht verkeren, stellig met behulp van profieltypen moeten worden
gedefinieerd. Naar mijn mening kan echter de situatie tijdens een betrekke
lijk snelle verandering worden aangegeven met een of meer single values,
waarbij ik in het midden wil laten of men die moet toevoegen aan het uit
gangstype (oude evenwicht) of aan het nieuwe te verwachten type (nieuwe
evenwicht). De single value zegt als bodemkundige grootheid natuurlijk niets
op zichzelf, maar dat is ook in het geheel niet de bedoeling. Het doel is uit
sluitend het aanduiden van de voortgang in een proces, dat zich met aan
zienlijke snelheid voltrekt. We zullen dit nog aan enkele eenvoudige voor
beelden toelichten.
Legt men een zee- of meerbodem droog, zoals in de Zuiderzeewerkenin Ne
derland geschiedt, dan is het uitgangspunt een zwaargereduceerdeslappe mod
der. Uiteindelijk ontwikkelt zich uit deze ongedraineerde zeebodemmodder
een goed geaëreerde, goed gedraineerde alluviale grond, die men na de rijping
zeer goed als type kan definiëren. Tijdens de in cultuurname is het uiterst
belangrijk om te weten hoever het rijpingsproces reeds is verlopen. Dit kan
zeer wel met single values geschieden, van het volumegewicht, of het vocht
gehalte, eventueel het zoutgehalte en dergelijke meer. In de beginstadia is de
karakterisering als bodemtype zelfs zinloos en het is in de kartering van
Zuiderzeewerken ook nooit geschied. Later, na voltooide rijping, is een in
deling in bodemtypen niet moeilijk meer en wel zinvol, aangezien daardoor
de vergelijking met gronden elders mogelijk wordt.
9. NOODZAKELIJKE RESEARCH

Hoewel de onderdelen van het besprokene geen van alle nieuw zijn, is het
vraagstuk van de pédologie van de cultuurgronden vroeger niet in zijn ge
heel gesteld. De factor mens is vaak besproken als destructieve factor, maar
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er is toch op vele plaatsen evenzeer veel constructiefs te vermelden. Het
onderzoek heeft zich, behoudens enkele uitzonderingen, slechts in fragmen
tarische zin met het onderwerp bezig gehouden. Wil men de pedologie als
theoretische wetenschap dienstbaar maken aan de verhoging van de voedsel
productie, dan zal het onderzoek zich moeten richten op de processen, die
zich in het kunstmatige milieu van de cultuurgrond afspelen en op de blijvende
veranderingen, waaraan deze gronden onderhevig zijn. Wij zijn niet meer
tevreden als we vernemen hoe in de natuur een podzol ontstaat, maar wij
willen weten, wat er in onze cultuurgronden gebeurt. Wij willen weten,
welke invloed de chemische of organische bemesting heeft op de bodem
vorming, wat drainage doet, hoe een woestijngrond zich bij irrigatie ge
draagt, hoe een grond verandert, wanneer een B-laag van het podzolprofiel
aan de oppervlakte wordt gebracht, hoe bodemvorming plaats vindt op
afgespoelde gronden, hoe de biologische grondverbetering werkt.
Kort gezegd willen wij bestuderen hoe onze cultuurgronden veranderen
en in de toekomst zullen zijn. Op deze wijze zullen wij de veranderingen, die
in de grond plaatsvinden, leren beheersen en op deze wijze onze gronden
aanzienlijk productiever leren maken. Dit is het perspectief, dat ik U als
conclusie van mijn voordracht wil meegeven.
Summary

Pedology, the science concerning itself with the formation of the soil, is a sec
tion of theoretical soil-science. Ostensibly it shows hardly any connection
with crop production. Many people are founding the classification of soils on
the formation of the natural soil and are overlooking the processes taking
place in cultivated soil. As soon as man is adopted as a factor affecting soil
formation, the significance of pedology to agricultural production attains big
proportions. In reclaiming virgin soil (drainage, manuring etc.) the ecolog
ical conditions are considerably altered, often resulting in a fundamental
change of the properties of the soil. Some of these changes are proceeding
only very slowly, but other ones are very quickly expired.
It may happen that the favourable characteristics of natural latosols are
maintained after reclamation, but it may also be that they are reduced to an
absolutely sterile medium, in consequence of the adopted mode of soil manage
ment. The deterioration of such soils is an accelerated proces of soil formation.
Production of food in the future depends to a large extent on our knowledge
of such processes.
Erosion and colluviation will cause the formation of quite new soils in an
entirely new medium. It is of much importance to study the processes occur
ring during regeneration of soils.
Drainage of wet soils gives rise to the development of quite different
properties by a very acute process called „maturation". If this process cannot
be properly kept under control, failures will be ripe. The big embanking and
drainage works in the Netherlands stand proof of this.
If irrigation is applied the soil is also apt to show many acute changes. The
valine soil problems involved here are only too well known. They deserve a
profound study, but they are by no means the only issues that will have to be
faced.
It is not very satisfying that so called man-made soils, the old arable soils
(Plaggenböden) are included in the class of regosols, together with drift
sands and soils consisting of fine particles of rocky detritus. What would be
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left of a podzol of which the B layer has been brought to the surface and the
A layer has been dug down to a great depth, whilst the manurial treatment
of the medium has also been thoroughly modified !
The river-clay soils in the centre of the Netherlands belong to the alluvial
soils. By application of grass-mulching the soils with a brown rather decal
cified top soil overlying a subsoil of still calcareous sandy loam were turned
in the course of some fifteen years into blackish brown humous calcareous
soils of a marvellous texture. This was due to the activity of an enormously
dense population of worms. In the international system of soil classification
they belong to an intermediate class between brown forest soil and some type
of black earth.
In classifying such quickly changed soils it will be necessary to give a
description of the profile-type, in such a way that the intermediate condition
can be indicated by single values.
If it is the intention to use pedology as a theoretical science subservient to
the attempts of increasing the production of food, it will be necessary that
research will be focused upon the processes taking place in the artificial
medium of the cultivated soil and upon the permanent changes these soils are
subjected to.
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7. ENKELE OPMERKINGEN
O V E R KALKARME ZEEKLEIAFZ E T T I N G E N
Some notes on the low lime content of some marine sediments

door/by

Ir L. A. H. de Smet
Vroeger werd algemeen aangenomen, dat alle mariene sedimenten kalkrijk
tot afzetting kwamen. Volgens deze opvatting zouden alle kalkarme klei
gronden, zoals de poelgronden, knipgronden, rodoorngronden enz., oor
spronkelijk kalkrijk zijn geweest. Deze gronden zouden door de uitlogende
werking van het regenwater kalkarm geworden zijn.
De snelle ontkalking van zeekleigronden, zoals die door de oudere onder
zoekers wordt voorgesteld, werd door Edelman al vrij spoedig in twijfel
getrokken. Volgens Edelman ligt de oorzaak van de kalkarmoede van som
mige zeekleigronden in de volgende mogelijkheden opgesloten :
1. het in het zeewater zwevende slib verliest tijdens de aanvoer zijn koolzure
kalk;
2. de eventueel aanwezige koolzure kalk verdwijnt reeds volledig tijdens de
afzetting;
3. de koolzure kalk gaat tijdens de rijping verloren;
4. de grond verliest koolzure kalk tijdens de veroudering.
Hierbij is het goed op te merken, dat volgens Edelman (1950) alleen
ontkalkingen na de rijping aanspraak kunnen maken op een verband met de
destructieve werking van het klimaat en dus als echt bodemgenetische ont
kalking mogen worden aangemerkt.
Van der Spek (1952) heeft een beschouwing gegeven over het verdwijnen
van koolzure kalk uit zeekleiafzettingen tengevolge van oxydatie van de in de
zeeklei aanwezige sulfiden. De sulfiden (FeS en FeS2) worden gevormd door
reductie van de sulfaten, die aanwezig zijn in zeewater. Hij maakt onderscheid
tussen slibafzettingen uit zeewater en uit ondiep brak water. De poelgronden,
knipgronden en rodoorngronden kwamen volgens hem in ondiep brak water
tot afzetting.
Volgens Van der Spek wordt het slib in beide gevallen tegelijk met kool
zure kalk afgezet. Bij het slib echter, dat afgezet is uit ondiep brak water,
gaat, door omzetting van de organische stof van de natuurlijke begroeiing en
tengevolge van door oxydatie van de sulfiden ontstane zure verbindingen,
de koolzure kalk tijdens de opslibbing geheel of vrijwel geheel verloren, zo
dat de gevormde bodem bij het in cultuur nemen geen of bijna geen koolzure
kalk bevat.
Van der Spek merkt verder op, dat zeeklei niet (koolzure) kalkarm tot
afzetting kan komen. Vonden er afzettingen van zeeslib met geen of weinig
koolzure kalk plaats, dan zouden er volgens hem veel meer sterk zure gron
den voor moeten komen, terwijl zelfs de knik- of knipgronden en de rodoorn
gronden geen lagere pH dan ongeveer zes bezitten.
Bij de bodemkartering van het Dollardgebied is gebleken, dat de daarin
voorkomende rodoorngronden een vrij lage pH bezitten (de Smet, 1951).
Over het algemeen is de bouwvoor van deze gronden aanmerkelijk minder
zuur dan de daaronder voorkomende laag. Dit laatste vindt zijn oorzaak in
de menselijke invloed. De rodoorngronden van het Dollardrandgebied wer
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den reeds in de vorige eeuw aanmerkelijk verbeterd door over het land vers
kalkrijk Dollardslib te brengen. Toen de kunstmest zijn intrede deed, werd
het Dollardslib vervangen door schuimaarde en andere kalkhoudende mest
stoffen. Tot op de dag van vandaag worden de rodoorngronden nog steeds
ruim van kalkmeststoffen voorzien.
De rodoorngronden van het Dollardrandgebied bestaan uit een dunne,
betrekkelijk humusrijke kleilaag op veen. De laag onder de bouwvoor is in
bepaalde gevallen knikkig. Sommige van deze gronden zijn ijzerrijk en rood
gekleurd. Over het algemeen hebben deze rossige gronden in vergelijking
met de niet rossige een hogere pH, ook onder de bouwvoor. Waarschijnlijk
houdt deze hogere pH verband met het hoge ijzergehalte.
De rossige rodoorngronden hebben onder de bouwvoor een pH, die tussen
5,5 en 6 ligt. Bij de niet rossige gronden is deze voor de onder de bouwvoor
voorkomende horizon lager. Is bij de laatste gronden de horizon onder de
bouwvoor duidelijk knikkig, dan ligt de gemiddelde pH er van om en bij
5,5. Ontbreekt de knikkige horizon in het profiel, dan bedraagt de pH onder
de bouwvoor 4,5 en minder.
Het blijkt, dat onze bevindingen over de rodoorngronden niet helemaal
in overeenstemming zijn met die van Van der Spek.
Evenals Van der Spek heeft ook Bennemaeen beschouwing gegeven over
primaire ontkalking (verlies van koolzure kalk tijdens of vlak na de slibafzetting) bij kleigronden. Het zwevend slib in zee is volgens Bennema steeds
kalkrijk en eveneens het slib dat tot afzetting komt. De kalkarmoede van
verschillende zeekleigronden schrijft hij in de meeste gevallen dan ook toe
aan primaire ontkalking (Bennema, 1953).
Volgens Bennema spelen bij de primaire ontkalking, behalve de sulfidenhuishouding, ook de C02-productie en de ontwikkeling van organische zu
ren een rol. Uit de door hem genoemde voorbeelden van ontkalking tijdens
de opslibbing blijkt, dat deze zowel bij een hoge kwelder, die door zout
water wordt overstroomd maar tijdelijk brak is, als bij een gors in de gebieden
met brakke overstromingen optreedt. In de typisch zoute gebieden, die dus
steeds onder invloed van onvermengd zeewater staan, worden ontkalkingen
tijdens de sedimentatie niet aangetroffen.
Evenals het zwevend slib in zee is ook het slib in rivieren volgens Bennema
kalkrijk en ook het uit rivierwater pas afgezette slib. Bij zoete gebieden
treedt de ontkalking tijdens de opslibbing vooral op in de kommen. Bennema
merkt hierbij echter op, dat in bepaalde gevallen de koolzure kalk van het
slib door aanvoer van „agressief" water kan worden aangetast. Pons en
Hoeksema schrijven plaatselijke verschillen in koolzure kalkgehalten van de
profielen van de oeverwallen hieraan toe (Bennema, 1953).
Het door Bennema genoemde voorbeeld van de door Pons en Hoeksema
geconstateerde koolzure kalkarme rivierkleiafzettingen, waarbij het slib tij
dens de aanvoer zijn koolzure kalk heeft verloren, komt niet alleen bij be
paalde rivierkleigronden voor, maar eveneens bij bepaalde gronden in het
zeekleigebied. Reeds is opgemerkt, dat volgens Edelman het in het zeewater
zwevende slib zijn koolzure kalk kan verliezen. We zullen hier een paar voor
beelden bespreken, waaruit blijkt, dat slib uit zeewater arm aan koolzure
kalk tot afzetting kan komen.
Dat zeeklei volkomen kalkarm afgezet kan worden, is op het ogenblik onder
natuurlijke omstandigheden buiten het huidige bedijkte land aan de west
kust van Denemarken waar te nemen. Tijdens een excursie in October 1953
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Fig. 1
Buitendijkse aanslibbingen aan de westkust van Jutland (Denemarken) bij Skaerbaek.
Tidal washes at the west-coast of Jutland (Denmark) near Skaerbaek.

Fig. 2.
Koolzure kalkarme kleiafzettingen beneden de laagwaterlijn in een priel of kreek aan de
westkust van Jutland bij Skaerbaek.
Clay deposits low in chalk lying under the low water mark in an inlet or creek at the west-coast of
Jutland near Skaerbaek.

Fig. 3. Een in aanslibbing zijnde kwelder, begroeid met zeekraal (in de laagste delen),
kweldergras en zeeaster (op ruggetjes) aan de westkust van Jutland bij Skaerbaek.
A tidal mud flat in a status of accretion, clad with Salicornia herbacea (at the lowest spots), Puccinellia
spec, and Aster tripolium (on ridges) at the west-coast of Jutland near Skaerbaek.

Fig. 4. Kwelder aan de westkust van Jutland bij Skaerbaek.
Plaatselijke erosie van een in aanslibbing zijnde kwelder met op de voorgrond een met
kweldergras begroeid in stand gebleven ruggetje. Ter plaatse van het ruggetje en in het
profiel van het ruggetje worden schelpjes aangetroffen. Het slibmateriaal is kalkarm.
Tidal mud flat at the west-coast of Jutland near Skaerbaek.
Local erosion of a mud flat in a status of accretion. In the foreground a narrow ridge still untouched.
JVear the ridge and in the profile of same, small shells are to be found. The silt is poor in lime.

waren enkele medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering (Cnossen,
De Smet, Veenenbos en Vleeshouwer) daartoe in de gelegenheid. Zuur en
anderen hadden enige jaren eerder, eveneens tijdens een excursie, geconsta
teerd, dat de Deense kwelders kalkloos waren (Kamps, Kooper, Verhoeven,
Wiggers en Zuur, 1952).
In de aan de westkust van Jutland in aanslibbing zijnde kwelder komen
wadzand-, zavel- en kleiafzettingen onder de laagwaterlijn voor, die ge
heel kalkloos zijn. Het zijn dus afzettingen, waarin door primaire ontkalking
nog geen verliezen aan koolzure kalk konden optreden.
Boven de laagwaterlijn is genoemde kwelder begroeid met zeekraal,
kweldergras en hier en daar op de hoogste delen met zeeaster. Plaatselijk is
Spartinagras aangeplant. Deze min of meer begroeide kwelder is kalkarm.
Bij uitzondering worden enkele matig kalkhoudende laagjes in het profiel
aangetroffen, soms een weinig koolzure kalk in nesten. Als merkwaardigheid
kan nog vermeld worden, dat plaatselijk op de kwelder schelpjes voorkomen.
Soms zijn deze ingebed in kalkarm materiaal. Zeer waarschijnlijk zijn de
schelpen door de golfslag aangespoeld.
De bovengenoemde sedimenten, die beneden de laagwaterlijn liggen, zijn
dus arm aan koolzure kalk tot afzetting gekomen. Dit laatste kan als volgt
worden verklaard. Aan de westkust van Jutland wordt door verschillende
riviertjes basenarm water aangevoerd, dat zich in de mondingsgebieden en
verder langs de kust vermengt met het zoute zeewater. De rivieren zijn af
komstig uit het dichtbij gelegen Riss-morainelandschap. Het is niet on
waarschijnlijk, dat het basenarme rivierwater in bepaalde gevallen zuur
reageert. Het water buitendijks is in de meeste gevallen duidelijk brak. In een
dergelijk milieu wordt het neerslaan van koolzure kalk blijkbaar sterk belet.
Het slib bezinkt, maar de kalk blijft in oplossing.
De afzettingen boven de laagwaterlijn zijn zeer waarschijnlijk eveneens
kalkarm gesedimenteerd, alhoewel in bepaalde gevallen de kalkarmoede
gedeeltelijk ook aan primaire ontkalking toegeschreven zou kunnen worden.
Dat sommige laagjes in de kwelder een weinig koolzure kalk bevatten, is
waarschijnlijk een gevolg van de sterke invloed, die het zeewater bij een lang
aanhoudende stormvloed doet gelden. De vermenging met basenarm rivier
water is dan minder sterk. Het milieu van afzetting wordt zodoende zouter
en de omstandigheden voor het neerslaan van koolzure kalk gunstiger. Het
is echter ook mogelijk, dat veranderingen in het milieu van afzetting toe
geschreven moeten worden aan verlegging van geulen, waarbij zich andere
getijdebewegingen en zeestromingen kunnen voordoen.
Ook in ons land komen kalkarme kleiprofielen voor, waarin laagjes aan
getroffen worden, die kalkhoudend zijn. Meestal bestaan deze laagjes uit
lichter materiaal. In de meeste gevallen zijn deze lichtere laagjes bij stormof springvloed tot afzetting gekomen. Bij een stormvloed werd ook hier het
milieu, dat aanvankelijk brak was, zouter en tegelijk met het bezinken van
het zavelige materiaal kon ook koolzure kalk neerslaan.
Kleigronden, die kalkarm afgezet worden en waarbij van primaire ont
kalking geen sprake kan zijn, komen behalve aan de westkust van Jutland
ook bij de oudere kleiafzettingen in Nederland voor. Overal waar mariene
sedimenten voorkomen in de nabijheid van vroegere riviertjes, die basenarm
en zuur water vanuit de dekzand- of veengebieden afvoerden, mogen we
kleigronden verwachten, welke oorspronkelijk koolzure kalkarm zijn afgezet.
Hierboven kwamen reeds de rodoorngronden ter sprake. Deze gronden
13
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zijn onder moerassige omstandigheden gesedimenteerd, waarbij het zuur uit
het veenwater sterk bijgedragen heeft tot het niet tot afzetting komen van de
koolzure kalk. De rodoorngronden zijn dus van oorsprong kalkarm en van
een ontkalking, in welke vorm dan ook, kan bij deze gronden geen sprake
zijn.
In de uiterste randen van de Dollardboezems komen plaatselijk naast
rodoorngronden ook nog andere zure gronden voor. Het zijn dunne klei
lagen, die onder de bouwvoor een horizon met gele vlekken (katteklei) be
zitten en welke op eutrooph veen (rietveen) rusten. Ook van deze kattekleigronden moet wel worden aangenomen, dat ze van oorsprong arm waren
aan koolzure kalk.
Evenals in het Dollardrandgebied komen ook in andere overgangsgebieden
op rodoorns gelijkende gronden voor. Kattekleiprofielen kunnen er eveneens
aangetroffen worden. Ook het slib van deze beide gronden werd in een
basenarm of zuur milieu gesedimenteerd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de in de overgangsgebieden voorkomende
kattekleiprofielen nooit koolzure kalk hebben bevat. Basisch ferrisulfaat,
waaraan katteklei te herkennen is, ontstaat alleen door oxydatie van pyrietverbindingen bij gebrek aan koolzure kalk. Volgens Van der Spek (1952) is
bij het ontstaan van katteklei de aanwezige koolzure kalk, vooral door
oxydatie van organisch materiaal, verdwenen vóór de oxydatie van FeSa.
Uit het voorgaande blijkt echter, dat niet altijd sprake behoeft te zijn van een
ontkalking, die aan een kattekleivorming voorafgaat.
In het voorgaande is naar voren gebracht, dat zeeklei arm aan koolzure
kalk tot afzetting kan komen. Dergelijke afzettingen worden hoofdzakelijk in
gebieden aangetroffen, waar klei over veen en zand uitwigt. Door vermen
ging van het zoute zeewater met basenarm en zuur water, dat uit de dekzanden veengebieden afkomstig was, verloor het slib reeds tijdens de aanvoer zijn
koolzure kalk.
Het zal goed zijn om de zeekleigronden, die reeds, voordat ze in cultuur
gebracht waren, gekenmerkt werden door hun kalkarmoede, te onderscheiden
in gronden, welke oorspronkelijk arm waren aan koolzure kalk en in gron
den, welke tijdens de opslibbing ontkalkten.
Summary

The low lime content of some marine sediments was formerly exclusively
attributed to decalcification by the leaching action of rainwater (aging).
Edelman has contended that the original mud and silt may have been poor
in chalk. It is quite feasible that the chalk eventually present, already vanishes
during the deposition, but the chalk may also leach out during maturation,
and finally the soil will loose the chalk when aging.
The loss of chalk during or immediately after sedimentation (primary
decalcification) should, according to Van der Spek, be mainly attributed to
oxidation of the sulphides present in the sea clay. According to Bennema
C02 production and the formation of organic acids play a role in primary
decalcification apart from the activity of the sulphides.
No examples are quoted in literature of marine silt loosing its chalk during
deposition and consequently being absolutely destitute of chalk, when
settling.
During an excursion held in October 1953, some collaborators of the Soil
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Survey Institute had an opportunity to inspect the accretions of clay at the
western coast ofJutland (Denmark). It became evident on that occasion that
at the time of deposition this clay is already low in chalk. The saline sea
water, imbued with silt, is admixed with acid river water poor in base,
originating from the near-by Riss-moraine landscape, resulting in decalcifi
cation of that silt.
Clay soils formed from silt poor in lime, primary decalcification being out
of the question, are not only to be found at the west-coast of Jutland, but
also among older clay deposits in the Netherlands. If marine sediments occur
in the vicinity of former rivers, discharging acid water poor in base from the
cover sand or peat areas, the occurrence of clay soils absolutely devoid of
lime can be anticipated anywhere.
The "rodoorn" soils on the fringes of the Dollard region, being shallow
layers of clay overlying peat and locally also sand, have settled under boggy
conditions, the acid in the peat having contributed a lot to the fact, that the
chalk was not deposited. Apart from the "rodoorn" soils, the "kattcklci"
(yellow mottled heavy clay) on the skirts of the clay region is by nature
poor in chalk. The humous clay soils and the somewhat deeper layers of clay
on peat in other similar transgression areas as those of the fringe of the
Dollard region have settled in an acid medium being therefore low in lime.
It seems to be opportune to devide the sea clay soils which where already
characterized by their low lime content before they were reclaimed in those
which were originally poor in chalk and those which were decalcified during
their deposition.
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8. BESCHRIJVING VAN EEN
TWEETAL KARAKTERISTIEKE BODEMPROFIELEN1)
Description of two caracteristic soil profiles

doorfby

Dr Ir P. Buringh en Ir L. J. Pons
A. EEN OUDE BOUWLAND-DEKZANDGROND

Het hiernaast afgebeelde bodemprofiel (fig. 1) is onder invloed van ver
schillende bodemvormende factoren ontstaan. Het moedermateriaal bestaat
uit dekzand, een zand met een vrij uniforme samenstelling (2,5 % <2 mu;
0,8 % 2-50 mu; 15,8 % 50-105 mu; 49,3 % 105-210 mu; 24,7 % 210350 mu en 6,9 % >350 mu). In het Nederlandse klimaat moet men zich
de natuurlijke vegetatie voorstellen als een bos, dat waarschijnlijk in voor
historische tijd is gekapt, waarna het land tot bouwland is ontgonnen en als
zodanig reeds eeuwen in gebruik is geweest. In het dekzandlandschap treft
men grotere en kleinere zandruggen naast laagten aan. Het hoogteverschil
hiertussen bedraagt 1 à 2 m. Profielen als het afgebeelde treft men veelal
aan op de middelhoge dekzandruggen en aan de randen van de hogere
ruggen. De profielvorming heeft ook plaats gehad onder invloed van het
periodiek op- en neergaande grondwater. Hierdoor zijn in het profiel gleyverschijnselen zichtbaar: Op de foto ziet men duidelijk oranjebruine roestafzettingen, welke in de B-horizont zelfs tot de vorming van een grondwateroerbank aanleiding hebben gegeven. Het zand in deze bank is door humus
en ijzerdeeltjes aaneengekit, waardoor een slecht doorlatende, harde bank
in het bodemprofiel is ontstaan.
Sinds deze grond in cultuur is, heeft de mens er grote invloed op uitge
oefend. Tengevolge van de eeuwenlange bemesting met potstalmest is het
profiel enige decimeters opgehoogd, waardoor een dikke, donkergrijsbruin
gekleurde bovengrond is ontstaan.
Het bodemprofiel zag er als volgt uit :
0-35 cm, Api, zeer donkergrijsbruin zand (10 YR 3/2) met middelgrote,
zwak gevormde kruimels van een zachte consistentie;
pH 5,5; organische stofgehalte 3 %. In het zand komen
veel grijswitte korrels voor.
35-48 cm, Ap2, donkergrijsbruin zand (10 YR 4/2) met middelgrote, zwak
gevormde subhoekig-blokachtige structuurelementen van
een zachte consistentie; pH 4,5; organische stofgehalte
ca 2,5 %. In het zand komen veel grijswitte korrels voor.
Deze horizon is aan de onderkant golvend begrensd en
gaat snel over in:
48-53 cm, Bl5 bruin zand (10 YR 5/3), dat iets is verhard; pH 5; orga
nische stofgehalte ca 2 %.
53-68 cm, B2ir, bruin tot geelbruin zand (10 YR 4,5/3,5) tot een bank
aaneengekit (oerbank), met plaatselijk donkerbruine vlek
ken (7,5 YR 3/2) en zeer donkerbruine (10 YR 2/2) min
*) Bij wijze van proef heeft de Stichting voor Bodemkartering beide kleurendrukken laten
vervaardigen naar diapositieven. Het eerste profiel is afkomstig uit het zandgebied in de
omstreken van Wageningen en werd door Dr Ir P. Buringh beschreven, het tweede ligt
in het rivierleemgebied in het Rijk van Nijmegen en werd door Ir L. J. Pons beschreven.
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Profiel van een oude bouwland-dekzandgrond; in de omgeving van
Wageningen.
Profile of ail old arable cover sand soil, near Wageningen.

Fig- 2.
Bodemprofiel uit het middelhoge tot lage rivierleemgebied in het Rijk
van Nijmegen.
A soil profile in the medium high to low lying riverloam area in the „Rijk van
Nijmegen".

of meer horizontaal verlopende bandjes ter breedte van
ca 0,5 cm (fibers) ; pH 6. Deze horizon gaat geleidelijk
doch onregelmatig over in:
68-98 cm, B3g, lichtgeelbruin zand (10 YR 6/4), vrijwel structuurloos en
los, met vele, vaak grote en duidelijke contrasterende roodachtig-gele roestvlekken (7,5 YR 6/6 en 6/8) en enkele,
vaak kleine en weinig opvallende, lichtgrijze vlekjes
(10 YR 7/1); pH 5.
98-138 cm, GG, bleek geel zand (2,5 Y 8/4), structuurloos, los, met veel
minder en kleinere, weinig opvallende roestvlekken van
ongeveer dezelfde kleur; matig veel en soms duidelijk op
vallende, lichtgrijze vlekken (10 YR 7/1); pH 5,5. (Op
sommige plaatsen zijn de roestvlekken talrijker en gevlamd,
terwijl soms een fijn grindbandje voorkomt.)
138 cm en dieper, G, lichtgrijs tot licht blauwachtig grijs, kletsnat zand,
structuurloos en los, pH 5,5.
Op 145 cm grondwater (zomerstand).
De beworteling is bijna geheel beperkt tot de Ap-horizon.
Het profiel kan worden geclassificeerd als een door menselijke invloed
sterk veranderde grondwater-podzol.
Gronden met een dergelijk bodemprofiel komen in de zandstreken van
Nederland veelvuldig voor in de oude bouwlanden. Zij kunnen door middel
van herontginning zeer worden verbeterd.
B. EEN MIDDELHOGE TOT LAGE RIVIERLEEMGROND

Nederland is een gebied waarvan de gronden betrekkelijk jong zijn en
waar men op kleigronden in het algemeen nog geen of weinig invloed van
bodemvormende factoren aan kan wijzen. In het oosten van ons land ligt
echter een oud terras van de Rijn aan de oppervlakte bedekt met kleiafzettingen, waarvan de ouderdom ongeveer 15000 jaar moet zijn. Eeuwenlange
beïnvloeding van de grond door bodemvormende processen heeft het mate
riaal doen verweren van een rulle, kalkrijke, bruine rivierkleigrond tot een
taaie, ontkalkte, bontgevlekte rivier„leem"grond.
Het moedermateriaal bestond uit een, oorspronkelijk min of meer gelaagde,
kalkrijke, vrij grofzandige kleilaag (35-40 % afslibbaar) van ca 60 cm dikte,
geleidelijk vrij snel overgaande in slibhoudend grof zand (afwisselende lagen
slib en zand) en beneden 100 cm diepte in grof rivierzand, waarop reeds
spoedig grindzand volgt.
Oorspronkelijk zal het grondwater in dit profiel vrij diep hebben gestaan,
zodat de kalk door koolzuurhoudend regenwater, in combinatie met de
zuren producerende vegetatie, uit het oorspronkelijk kalkrijke profiel uitge
spoeld werd tot beneden de bodem van de profielkuil. Tegelijkertijd zette
het proces van de bodemvorming in en kleideeltjes uit de bovenste profiellagen werden naar diepere lagen getransporteerd, waar ze zich aan de
wanden van de structuurelementen afzetten.
Inmiddels steeg het algemene grondwaterpeil door de stijging van de zee
en de geleidelijke opvulling van het rivierdal van de Rijn met sedimenten,
's Winters staat het grondwater hoog, terwijl het 's zomers wat zakt. Het
profiel vertoont sterke gleyverschijnselen. De door bruine roestvlekken ge
kleurde laag (oxydatie-reductielaag) op de foto ligt 's winters in het water,
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terwijl 's zomers de waterspiegel daalt tot juist onder deze bruine laag. De
bodemlagen op 60 cm en dieper zijn dan ook grijs en altijd gereduceerd
door de verzadiging met water. De grens tussen bruine en grijze laag is de
reductiehorizont. In de permanent gereduceerde zone bevinden zich ferroverbindingen in oplossing of aan de bodemdeeltjes gebonden, vandaar de
blauwgrijze, soms iets groenachtig grijze kleuren.
In de wisselend geoxydeerde en gereduceerde zone treft men het ijzer in
de onoplosbare ferrivorm aan, terwijl daarnaast ook grijze reductievlekken
kunnen optreden. De roestafzettingen zijn bij voorkeur hier weer neer
geslagen op de wanden van de structuurelementen, omdat bij een dalende
grondwaterstand hierlangs de lucht het eerst binnendringt en bovendien in
de structuurelementen weinig waterbeweging plaats heeft.
Men ziet op de afbeelding de sterk prismatische structuurelementen uitgeprepareerd, doordat de roestige laag min of meer uitgedroogd is door het
enige tijd blootstellen aan de lucht.
De structuur van de „leem" is over het algemeen ongunstig, doordat het
poriënvolume van deze gronden laag is. In droge toestand zijn de gronden
keihard, in natte tot vochtige toestand taai.
We noteerden de volgende profielbeschrijving:
0-22 cm, Ap, zode. Donkergrijze tot grijsbruine (1 Y 3,5/1,5), matig humeuze (5 %) lichte klei (afslibbaar ca 32 %), fijne gruistot kruimeistructuur, vrij sterk beworteld. In de onderkant
van deze laag hier en daar wat roestvlekjes; pH 5,5. On
regelmatig overgaande in:
22-25 cm, A2g, bleke, vlekkerige (10 YR 6/3), wat roestige, niet humeuze
zeer lichte klei (ca 30% afslibbaar); pH4,5. Middelmatige
nootstructuur tot weinig structuur, vrij harde consistentie.
Vrij scherp overgaande in:
25-45 cm, BaG, oranje roestige (9 YR 5/4), taaie lichte klei tot klei (ca
35 % à 40 % afslibbaar) met kleine grijze vlekjes; pH 5,0.
Structuur middelmatig tot grof prismatisch, met sterke
consistentie. Op de gladde structuurelementvlakken roes
tige huidjes, plaatselijk humus- en slibhuidjes, vrij sterke
beworteling op de vlakken. Inwendige van de structuur
elementen grijs met kleine roestvlekjes. Vrij scherp over
gaande in :
45-49 cm, B3G, grijze (2,5 Y 6/2), zware, natte klei (ca 40 % afslibbaar)
met nog wat roestvlekjes (gemengd: 10 YR 5/3), taai, geen
zichtbare structuur; pH 5,5.
49-57 cm, Gl9 blauwgrijze of iets groenachtige (5 Y 5/0,5), geheel geredu
ceerde, natte, taaie of slappe, zandige leem. Geen struc
tuur.
57-90 cm, G2, dunne lagen grijs grof zand (2,5 Y 4,5/0,5), afgewisseld met
dunne, grijze, zandige leemlagen. Overblijfselen van fos
siele elzen wortels ; pH 6,0. Nat en slap, structuurloos.
Zomergrondwaterstand ongeveer 110 cm beneden maaiveld. Volcapillaire
zone tot ca 50 cm diepte. Wintergrondwaterstand oplopend tot 25 cm be
neden maaiveld.
Het profiel kan worden geclassificeerd als een overgang van een GrayBrown Podzolic Soil naar een Low-Humic Gley Soil aan de vochtige kant.
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De stand van de goudreinetten hoogstam op dit profiel was redelijk goed.
Ondanks de dunne kleiige lagen op zand lijden deze bomen door het on
diepe grondwater nooit aan vochtgebrek. De doorwortelde bodemlagen blij
ven steeds in contact met het grondwater. Een goede en doelmatige drainage
is hier zeer gewenst om het overtollige water in de winter snel te kunnen
afvoeren.
Bekalking van de bovengrond en bemesting met organische meststoffen
ter verbetering van de structuur en als stimulans voor het organische leven
in de grond is zeer gewenst. Men dient er bij deze gronden steeds voor te
zorgen, dat de humeuze bovengrond door een of andere bewerking niet ver
loren gaat. De niet humeuze diepere, roestige leemlagen zijn de eerste jaren
zeer onvruchtbaar.
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9. NIEUWE HANDLEIDING VOOR HET CONSERVEREN
VAN BODEMPROFIELEN
New guide to the conservation of soil profiles

doorjby

K. Tanis
Overgenomen uit Landbouwvoorlichting II, 4, 1954

In het Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst van December
1952 (biz. 449-454) schreven wij een artikel over het conserveren van bodem
profielen. De daarin beschreven werkwijze voor het vervaardigen van de
z.g. lakfilms is tamelijk ingewikkeld en tijdrovend.
De gedurende de afgelopen zomer, in samenwerking met de Heren Ir B.
van Heuveln en B. H. Steeghs van de Stichting voor Bodemkartering, opge
dane ervaringen maken het echter mogelijk thans een sterk vereenvoudigde
methode van conserveren te volgen. Wij menen er goed aan te doen belang
hebbenden met deze nieuwe methode op de hoogte te brengen, aangezien
wij van mening zijn, dat dit bij uitstek geschikte hulpmiddel bij onderwijs
en voorlichting nu onder ieders bereik is gekomen.
Teneinde zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen zijn, geven wij geen
opsomming van de wijzigingen, die sedert het verschijnen van bovengenoemd
artikel zijn ingevoerd, doch een volledige beschrijving van de nieuwe
methode.
Eerste dag

1. De profielwand iets schuin afsteken en zo vlak mogelijk maken. Het ver
dient aanbeveling voor dit werk gebruik te maken van een volkomen
platte profielschop.
Bij bestaande profielwanden, b.v. bij afgravingen, dient men zoveel van
de wand af te steken, dat de buitenste stofdroge laag wordt verwijderd.
Erg droge en losse profielen iets schuiner afsteken i.v.m. kans op afkalven.
2. De profiellak op „keukenstroopachtige" dikte brengen door eventuele
toevoeging van verdunning. Bij normale zomertemperatuur is de lak,
zoals ze door de fabriek wordt afgeleverd, geschikt voor gebruik. Bij
lagere temperatuur kan iets verdunnen noodzakelijk zijn. Te hoge vis
cositeit bemoeilijkt het regelmatig opbrengen van de lak en veroorzaakt
extra lakverbruik. Te lage viscositeit geeft onregelmatig indringen van de
lak en daardoor minder fraaie „lakfilms".
3. De lak met behulp van een kan, welke voorzien is van een tuit of schenkrand, op de profielwand gieten.
Aan de bovenzijde beginnen en zorgen, dat de lak regelmatig langs de
wand naar beneden vloeit. De ervaring heeft geleerd, dat men, als ± f
van het profiel met lak bedekt is, kan ophouden met gieten. De lak loopt
nl. nog zover naar beneden, dat het nog resterende deel ook bedekt wordt.
Ook dit verder doorvloeien is afhankelijk van de temperatuur en de vis
cositeit van de lak.
Benodigde hoeveelheid lak per profiel met afmetingen van circa 30 X 100
cm: 1,2 liter.
4. Men meet de lengte van de profielwand (diepte van het profiel) en schaft
het benodigde hardboard aan van overeenkomstige afmetingen. Onzer178

Fig. 1. Het opbrengen van lak op de profiel wand.
Putting lacquer on the face of the profile.

Fig. 2.
Geconserveerd bodemprofiel
voorzien van houten lijst.
Conserved soil pmfile supplied with
a wooden frame.

Fig. 3.
Een combinatie ,,bodemprofiel-wortelstelsel",
A combined soil profile — root system.

zijds wordt er naar gestreefd de afmetingen van de geconserveerde bodem
profielen zoveel mogelijk uniform te houden. De breedte is steeds netto
30 cm, de lengte 80, 100 of 120 cm. Teneinde beschadiging tegen te gaan,
is het gewenst het board zo groot te nemen, dat er een rand van 2| cm
overblijft, dus 35 X 85, resp. 105 of 125 cm.
Men laat de profielwand nu 18-24 uur droog en hard worden. Aan deze
tijd moet vrij nauwkeurig de hand worden gehouden. Te kort drogen
geeft kans op beschadigingen door uit elkaar trekken van de lakfilm.
Wacht men langer dan 24 uur, dan wordt de film te hard en breekt
gemakkelijk bij het aftrekken van de wand.
Tweede dag

1. De nu stevig geworden „gelakte" wand wordt met een mes (langs een lat)
op maat gesneden. We maken dus één of meer banen van 30 cm breed.
2. De lakfilm wordt dan aan de bovenzijde losgemaakt, bij veel wortels of
compacte structuur eventueel met behulp van een stevig mes. Is de boven
kant los, dan kan men de gehele film voorzichtig aftrekken. Geen scherpe
knik in de film maken, doch het geheel zoveel mogelijk rechtop en ge
spannen houden.
Komen er in het profiel lagen voor, die veel weerstand bieden, d.w.z. zich
moeilijk laten aftrekken, dan even helpen met het mes. Nooit snijden,
maar het mes op ruime afstand achter de lakfilm plaatsen en de grond
loswrikken. Op deze wijze voorkomt men beschadigingen van het natuur
lijke breukvlak.
3. De lakfilm wordt nu met de „gelakte" zijde op een tevoren met profiellak
ingesmeerd stuk board gelegd en stevig aangedrukt, zodat er overal een
goede hechting ontstaat. Het direct opplakken heeft veel voordelen i.v.m.
het voorkomen van beschadigingen door buigen en breken tijdens het
vervoer.
4. Met behulp van een mes of ander puntig voorwerp worden eventueel
aanwezige oneffenheden op het geconserveerde profiel weggewerkt. Steeds
„wegpikken", zodat er natuurlijke breuken ontstaan. Nooit snijden!
Gaatjes kunnen voorzichtig worden bijgewerkt door het met behulp van
profiellak opbrengen van wat soortgelijk materiaal uit de profielwand.
Overdrijf dit bijwerken nooit! Het blijft vrijwel altijd zichtbaar en maakt
het profiel onnatuurlijk.
5. De voorkant van het profiel wordt nu overspoten met een sterk verdunde
lakoplossing (100 à 200 cc lak op 800 cc verdunning). Dit overspuiten
heeft ten doel ook de voorkant met lak te doordrenken en daardoor hard
te maken. Het kan gebeuren met een pulverisator of ander apparaat, dat
in staat is de op te brengen vloeistof voldoende fijn te vernevelen (probe
ren tegen glas - er mogen niet te vlug druppels ontstaan). Vluchtig
spuiten, het profiel mag niet gaan glimmen.
Benodigd : ca 1 liter oplossing voor 5 profielen.
6. Profielbeschrijving. Ook hierin trachten wij zoveel mogelijk unifor
miteit te verkrijgen. Wij hebben daarom gemeend hiervoor een hand
leiding te moeten maken, die wij hieronder laten volgen.
1.
2.
3.
14

Nummer: Plaatselijke serienummers.
Herkomst: B.v. gemeente - polder - streek - eventueel nadere aanduiding.
Benaming: Bodcrakundig landschap - event, sublandschap - bodemreeks —
bodemtype en event, symbool.
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4.

5.

Profielbeschrijving: Nauwkeurige laagsgewijze beschrijvingen van het „gecon
serveerde" profiel. Dikte van de lagen, kleur, structuur, voorkomen van roest,
reductie, enz. Dit punt ter verduidelijking eventueel aanvullen met een schemati
sche tekening van het profiel, waarop de onderscheiden lagen worden aangegeven.
Landbouwkundige waarde: Nauwkeurige omschrijving van de landbouwkun
dige waarde van het profiel en de betekenis van de onderscheiden lagen en verdere
profielkenmerken.

Algemene opmerkingen

1. Het verdient aanbeveling de geconserveerde profielen te voorzien van
houten lijsten, die zó dik zijn, dat de profielen bij eventueel vervoer op
elkaar kunnen worden gestapeld zonder ze te beschadigen.
2. Lak en verdunning zijn zeer brandbaar. Men zij dus voorzichtig met
vuur!
3. Na het conserveren dienen alle materialen, speciaal vernevelaar of andere
spuitwerktuigen, goed met verdunning te worden schoongemaakt. Aangedroogde lak laat zich zeer moeilijk verwijderen en kan vooral bij spuit
werktuigen veel moeilijkheden geven. Deze daarom na gebruik met vol
doende verdunning doorspuiten.
4. De vaste kosten, uitsluitend voor het benodigde materiaal (lak, verdun
ning en board), bedragen circa f7 per profiel.
5. Zware en natte kleigronden, laagveen en veenontginningsgronden lenen
zich niet voor conservering op bovenomschreven manier. Er wordt naar
gestreefd ook voor deze gronden een geschikte methode te vinden.
6. Het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraag
stukken te Bennekom is bereid zo nodig alle gewenste nadere inlichtingen
te verschaffen.
In samenwerking met Dr Schuurman (Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen) werden enkele combinaties „bodem
profiel - wortelstelsel" geconserveerd. Het wortelstelsel, dat met behulp van
de naaldenplank-spoelmethode wordt verkregen, wordt op een ondergrond
van zwart plastic naast het bodemprofiel bevestigd en eveneens met behulp
van plastic geconserveerd. Het geheel geeft een zeer mooi beeld van de in
vloed van het bodemprofiel op het wortelstelsel van de plant. Het maken
van deze „combinaties" is tijdrovend en daardoor vrij duur.
Ook het feit, dat de apparatuur voor het nemen van de wortelmonsters
en het uitspoelen daarvan alleen op het Landbouwproefstation aanwezig is,
vormt een handicap voor vervaardiging op groter schaal.
Summary

The author presents a guide to conservation of soil profiles. The new method
as described is much less complicated and takes up less time than those
applied so far.

180

10. HET SLOOTKANTEFFECT
IN HET KLEI OP VEENGEBIED IN ZUID-HOLLAND
The ditch bank effect in the district of South Holland where the soil
consists of clay underlain by peat

door/by

Ir F. Sonneveld
1. INLEIDING

Het is betrekkelijk algemeen bekend, dat op verschillende plaatsen in het
polderland van westelijk Nederland slechts een gering of in het geheel geen
verband bestaat tussen de grondwaterstand en de slootwaterstand. Dit ver
schijnsel kan zich voordoen bij zwaardere kleigronden en bij zeer fijnzandige
gronden, terwijl men het ook aantreft in veengebieden.
In bepaalde gevallen zal het geringe verband tussen sloot- en grond
waterstand een gevolg zijn van de zeer slechte doorlatendheid van de grond,
zoals deze bijvoorbeeld voorkomt bij de uiterst fijnzandige of sloefige gron
den met een hoog percentage van de fractie van 2—16 mu. De verhanglijn
van het grondwater zal dan vanaf de sloot het perceel in, bij een groot ver
schil tussen sloot- en grondwater, een steil maar regelmatig verloop vertonen.
In andere gevallen, waarbij de doorlatendheid van de grond binnen de
percelen niet zo gering is, zal de oorzaak van het verschijnsel gezocht moeten
worden in de direct langs de sloot gelegen zone. In dit geval, dat wij zullen
aanduiden als het „slootkanteffect", zal de verhanglijn van het grondwater
vanaf de sloot het perceel in steil maar onregelmatig verlopen. Soms zal op
de overgang van het water naar de grond een verdichte laag zijn gevormd,
zodat reeds direct in deze overgangslaag de waterbeweging wordt be
lemmerd. Een scherp verschil tussen grond- en slootwaterstand zal zich reeds
direct achter deze overgangslaag openbaren. Deze wandverdichting kan
worden veroorzaakt door het opvullen van de openingen met fijne slibdeeltjes of door het neerslaan van colloidale deeltjes. Dit laatste zal zich
bijvoorbeeld kunnen voordoen in sterk vervuilde leidingen, waarin afval
water wordt afgevoerd. In het eerste geval is het denkbaar, dat bij hoge
grondwaterstand de afgezette kleideeltjes weer van de openingen worden
weggedrukt, zodat wel afvoer naar de sloot toe mogelijk zou zijn, zodat dan
het slootkanteffect slechts naar één zijde werkzaam is.
Het is echter ook denkbaar, dat het verschijnsel van het slootkanteffect
niet is gelocaliseerd in de directe overgangslaag tussen water en grond, maar
dat het voorkomt in een smallere of bredere zone op enkele centimeters à
enkele meters vanaf de sloot, waarbij wij voorlopig in het midden zullen
laten op welke wijze een dergelijk verschijnsel zou zijn ontstaan.
In de zomer van 1951 hebben wij getracht een nader inzicht te verkrijgen
in het verschijnsel van het slootkanteffect in het klei-op-veengebied ten
noorden van Maassluis. De onderzoekingen zijn verricht in de Foppepolder
onder de gemeente Maasland en de Binnen-Aalkeetpolder, onder de ge
meente Vlaardingen. Door het op grote schaal uitvoeren van grondwater
standsmetingen en doorlatendheidsbepalingen is het gelukt ons in dit gebied
een beeld te vormen van de oorzaken en de omvang van het slootkanteffect.
In het vroege voorjaar van 1954 hebben wij in een periode van hoge grond
waterstanden nog enkele waarnemingen gedaan, om een indruk te krijgen
van de invloed van het slootkanteffect in de winter.
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Hoogte tov gemiddelde slootwaterstand

Height in relation to mean level of ditches

• slootstrook
ditch strip

• overgangszone
transition zone

• rug
ridge

D = greppel
surface drain

afstand von de sloot
distance from ditch

E = vlak maaiveld van middendeel perceel
level of land-surface in the centre of the field

Fig. 1.
Schematisch beeld van de ligging van het maaiveld van een perceel met een slootstrook.
Sketch of the position of the land surface of a field with a ditch strip.
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Fig. 2.
Schematische voorstelling van het ver
loop van de grondwaterstand in zomer
en winter op een perceel met een sloot
strook.
Sketch of the fluctuations in the watertable
level during summer and winter at a field with
a ditch strip.
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Fig. 3.
Schematische voorstelling van het
verloop van de doorlatendheid op een
perceel met een slootstrook.
Sketch of the fluctuations of the permea
bility of the soil of afield with a ditch strip.
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Fig. 4.
Schematische voorstelling van het
verloop van de doorlatendheid op een
perceel zonder slootstrook en met
lage ligging.
Sketch of the fluctuations of the permea
bility of the soil of à low lying field with a
ditch strip.

2. DE LIGGING VAN HET MAAIVELD

De onderzochte percelen liggen in een echt weidegebied. Wij kunnen onder
scheid maken naar percelen, die regelmatig worden beweid en percelen,
die vrijwel uitsluitend worden gehooid. De weidepercelen worden in het
algemeen gekenmerkt door de aanwezigheid van een relatief laaggelegen
sterk vertrapte strook langs de sloot ter breedte van 50 à 100 cm (fig. 1). De
grond in deze „slootstrook" wordt gevormd door een zwarte, structuurloze,
taaie organische modder, ontstaan doordat steeds bij het schoonmaken van
de sloten de zwarte venig-kleiige slootmodder op deze strook wordt uit
gespreid. Deze strook gaat via een duidelijke verhoging vrij plotseling over
in het eigenlijke perceel, waarbij de grond veel steviger wordt. De overgang
van de slootstrook naar het hoogste deel van deze hoge rug zullen wij in het
vervolg aanduiden als de overgangszone. Vanaf deze hoge rug op enige
afstand vanaf de sloot daalt het maaiveld over een afstand van enkele meters
vrij sterk, waarna het verder vrijwel horizontaal verloopt. Op de hooiland
percelen komt deze slootstrook in lang niet zo sterke mate of in het geheel
niet voor. Op deze percelen komt veel minder vee, zodat de kanten niet
worden afgetrapt en dus lang niet zoveel modder uit de sloot op de kanten
behoeft te worden gebracht. Op deze percelen zakt het maaiveld vanaf de
sloot over een afstand van enkele meters regelmatig, waarna het verder
horizontaal loopt. In het volgende zullen wij ons beperken tot de weidepercelen met een duidelijk ontwikkelde slootstrook en een scherpe overgang
van deze strook naar het eigenlijke perceel.
3. HET VERLOOP VAN DE GRONDWATERSTAND

Om een indruk te krijgen van het verloop van de grondwaterstand vanaf de
sloot het perceel in, werden op geringe onderlinge afstanden grondwaterstandswaarnemingen verricht. In fig. 2 is weergegeven op welke wijze de
grondwaterstand in zomer en winter verloopt, terwijl tevens de ligging van
het maaiveld is aangeduid.
Wij zien, dat in de slootstrook de waterstand nauw samenhangt met de sloot
waterstand. In de zone waar de slootstrook overgaat in het eigenlijke perceel
vindt echter een zeer scherpe daling plaats van de grondwaterstand in de
zomer respectievelijk een scherpe steiging in de winter. Voorbij deze over
gangszone loopt de grondwaterstand verder vrijwel horizontaal over de ge
hele breedte van het perceel tot aan de bij de andere sloot behorende over
gangszone. De modderige substantie van de slootstrook is dus blijkbaar nog
voldoende doorlatend om voortdurend vanuit de sloot van water voorzien te
worden, terwijl anderzijds na regenval snelle afvoer van het water uit deze
strook naar de sloot plaatsvindt. Op de overgang van de slootstrook naar het
perceel bevindt zich echter een waterkerende zone, waardoor het verband
tussen de grondwaterstand binnen het eigenlijke perceel en de slootwater
stand aanmerkelijk wordt beperkt.
4. DE DOORLATENDHEID VAN DE GROND

Nadat aan de hand van de grondwaterstandswaarnemingen de indruk was
verkregen, dat zich op enige afstand van de sloot een slecht doorlatende
zóne zou bevinden, bleek het gewenst de doorlatendheid van de grond op de
verschillende perceelsgedeelten te meten. Op een groot aantal plaatsen wer
den doorlatendheidsmetingen uitgevoerd volgens de boorgatenmethode van
Hooghoudt.
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Fig. 3 geeft een gemiddeld beeld van het verloop van de doorlatendheid
van de grond op een perceel met een slootstrook. Dit beeld is verkregen uit
waarnemingen op ongeveer 10 percelen. De metingen zijn verricht bij drie
verschillende diepten van de boorgaten. In de figuur zijn de doorlatendheden
uitgedrukt in de doorlaatfactor K in meters per etmaal, op de y-as logarith
misch uitgezet. Wij zien, dat de doorlatendheid in de slootstrook nog betrek
kelijk groot is, maar dat deze in de overgangszone van de slootstrook naar de
hoge rug van het eigenlijke perceel tot een zeer geringe waarde daalt. De
geringste waarden, die wij voor de doorlatendheden in deze strook hebben
gevonden, zijn van de orde van grootte k = 0,012à0,015m per etmaal, hetgeen
zeer gering is. Op alle onderzochte percelen met een slootstrook komt een
zone met een geringe doorlatendheid voor. De minimumwaarde loopt uiteen
van 0,012 tot 0,15 m per etmaal. Vanaf de overgangszone neemt de door
latendheid naar het midden van het perceel over een afstand van enkele
decimeters weer zeer snel toe tot waarden, die in vele gevallen het 10.000voudige bedragen van de waarden in de overgangszone. Veelal is binnen de
percelen na het leegpulsen van de boorgaten de stijging van het water in de
gaten zo snel, dat meting van de stijgsnelheid niet mogelijk is. In de sloot
strook is de doorlatendheid van de grond, gemeten in de diepe boorgaten,
betrekkelijk groot, ofschoon niet zo groot als binnen de percelen. Bij de on
diepe boorgaten van 50 cm blijkt de doorlatendheid echter aanmerkelijk
geringer te zijn. Deze ondiepe boorgaten liggen geheel in de taai-plastische
slootkantmodder, terwijl de diepere boorgaten tot in de ongestoorde veenondergrond reiken, hetgeen dus een aanmerkelijke stijging van de doorlatend
heid tengevolge heeft.
Wij zagen, dat binnen het perceel de doorlatendheid in het algemeen zeer
groot is, zodat wij deze grote doorlatendheid als kenmerkend voor het gehele
perceel tussen de overgangszones hebben beschouwd. Toch hebben wij bij
een aantal waarnemingen binnen de percelen ook zeer geringe doorlatend
heden gevonden van de orde van grootte van 0,1 m per etmaal, terwijl op
enkele decimeters afstand van deze waarnemingspunten doorlatendheden
werden gemeten van meer dan 100 m per etmaal. Deze zeer grote verschillen
worden verklaard door de structurele opbouw van de grond binnen de per
celen. Tengevolge van de uitdroging is het oorspronkelijke veen in sterke
mate gaan krimpen, waardoor talrijke, veelal met elkaar in verbinding staan
de grotere en kleinere, voornamelijk verticale scheuren zijn ontstaan, waar
doorheen het water vrij kan stromen. Wordt de doorlatendheidsmeting juist
in zo'n scheur uitgevoerd, dan vinden wij uiteraard zeer grote k-waarden.
Tussen de scheuren bevinden zich „muren" van meer of minder inge
droogd en gekrompen veen. Valt het boorgat juist in een „veenmuur", dan
vinden wij veel geringer doorlatendheden in de orde van grootte van 0,1 m
per etmaal, hetgeen ongeveer 10 maal zo klein is als van het niet ingedroogde
ongestoorde veen onder de slootbagger langs de sloot. In fig. 3 is de door
latendheid van de grond binnen de veenmuurtjes aangegeven door de ge
streepte lijn.
Op de percelen waar de slootstrook ontbreekt, hetgeen dus het geval is bij
de meeste achter in de polders gelegen hooilandpercelen met een lage ligging
ten opzichte van het polderpeil, heeft de doorlatendheidscurve een ander
verloop (fig. 4).
Bij deze percelen ontbreekt de zone met een minimale doorlatendheid op
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enige afstand van de sloot. In een strook van een meter langs de slootkant is
de doorlatendheid betrekkelijk gering, om daarna verder het perceel in toe
te nemen tot vrij grote waarden. De zone met een betrekkelijk grote door
latendheid vlak langs de sloot ontbreekt hier dus.
Ook bij een aantal greppels is nagegaan of en in hoeverre hier sprake
was van een „slootkanteffect". Gebleken is, dat het effect zich in het alge
meen ook bij de greppels voordoet (fig. 3). Slechts is de zone met minimumdoorlatendheden smaller en dichter bij de greppel - ongeveer 30-80 cm van
uit het hart van de greppel - gelegen dan dit bij de sloot het geval was, terwijl
de minimumwaarden minder laag zijn dan bij de sloot. Bij de greppels zijn
deze minimumwaarden van de orde van grootte van 0,1 tot 1,0 m per etmaal.
Bij greppels in zeer laaggelegen en natte percelen doet zich het verschijnsel
niet voor (fig. 4).
5. VERBAND TUSSEN DE MINIMUMDOORLATENDHEID IN DE
OVERGANGSZONE EN DE DALING VAN DE GRONDWATERSTAND
IN DE ZOMER

Gezien het voorafgaande ligt het voor de hand te veronderstellen, dat er
enig verband zal bestaan tussen de minimumdoorlatendheid in de overgangs
zone langs de sloot en de daling van de grondwaterstand in droge perioden.
De daling van de grondwaterstand zal des te sterker zijn naarmate de toevoer
vanuit de sloot geringer is. Verschillen in de veranderingen van de grond
waterstand kunnen echter ook worden veroorzaakt door andere factoren,
waarbij wij in de eerste plaats denken aan verschillen in waterbergend ver
mogen, die kunnen optreden bij verschillen in mate van irreversibele indro
ging, veroorzaakt door langdurige verschillen in de behandeling en verzor
ging van het land.
Slechts van een vijftal percelen konden vergelijkbare waarnemingen wor
den verkregen (tabel 1). Dit aantal is te gering om een zuiver beeld te vormen.
Wij zien echter wel, dat de daling van de grondwaterstand op de drie per
celen met een minimumdoorlatendheid in de overgangszone van minder dan
0,05 m per etmaal aanmerkelijk sterker is geweest dan op de beide percelen,
waar de minimumdoorlatendheid groter is dan 0,20 m per etmaal.
TABEL 1. De daling van de grondwaterstand op een bepaald tijdstip ten opzichte van de
minimumdoorlatendheid in de overgangszone langs de sloot.

The drop of the water-table level at a given moment in relation to the minimum permeability
in the transition zone along the strip.

Minimumdoorlatendheid in de overgangs
zone in m per etmaal

Minimum permeability in the transition zone in m
per 24 hours

0,012
0,037
0,039
0,24
0,54

Daling grondwaterstand in cm op een
bepaald tijdstip

Drop of the water-table level in cm at a
given time

31
14
41
3

10

6. HET ONTSTAAN VAN HET SLOOTKANTEFFECT

De vraag die zich voordoet, is op welke wijze het slootkanteffect zal zijn ont
staan. Bij de ontginning van het oorspronkelijke landschap is men overgegaan
185

tot de aanleg van sloten. Op dat tijdstip zal er van een slootkanteffect nog
geen sprake zijn geweest, daar de grond nog homogeen was en een bepaalde,
naar wij veronderstellen vrij grote doorlatendheid van k = 2 à 10 m per
etmaal had. Tengevolge van de noodzakelijke peilverlaging begon de grond
te klinken, waardoor de doorlatendheid geringer werd, zodat ook de water
toevoer verminderde. In een droge periode zal, afhankelijk van de door
latendheid en de afstand van de sloten, de grondwaterstand tot op een zekere
diepte zijn gaan dalen. De grond die daardoor nog verder ontwaterd werd,
zal nog verder zijn geklonken, terwijl onder invloed van de droogte de boven
grond gedeeltelijk irreversibel ging scheuren, waardoor de doorlatendheid
binnen het perceel weer aanmerkelijk werd vergroot. De zone direct langs
de sloot droogde niet uit en klonk dus ook in veel mindere mate in. De klink
binnen het perceel maakte nieuwe peilverlagingen noodzakelijk, waardoor
ook langs de sloot klink begon op te treden, zonder dat de grond hier echter
uitdroogde. De doorlatendheid nam daardoor in deze zone af, hetgeen een
verdere vermindering van de watertoevoer naar het perceel tengevolge had,
waardoor het indrogingsproces binnen het perceel nog weer werd versterkt.
Tengevolge van de voortdurende peilverlagingen is het inklinkingsproces
steeds verder gegaan, waardoor in de nimmer uitgedroogde zone langs de
slootkant een zeer dichte pakking van de grond is ontstaan. Hierdoor ont
stond in de overgangszone tevens een sterke druk op de diepere ondergrond,
die daardoor in relatief sterke mate werd samengeperst, zodat ook hier de
doorlatendheid geringer werd. Het opbrengen van veel bagger uit de sloten
bij het schoonmaken van de sloten zal dit proces nog versterkt hebben.
7. DE BETEKENIS VAN HET SLOOTKANTEFFECT
VOOR DE REGELING VAN DE WATERHUISHOUDING

Het slootkanteffect heeft zich zo ver ontwikkeld, dat op vele percelen practisch geen water meer vanuit de sloot het perceelin kan dringen en omgekeerd.
De waterhuishouding wordt dus vrijwel uitsluitend bepaald door verdamping
en neerslag en door de afvoer van water via de greppels in perioden van
wateroverlast.
Wil men in de zomermaanden een te sterke daling van de grondwaterstand
tegengaan, dan zal men dit ten dele kunnen bereiken door in het voorjaar de
grondwaterstand door ontwatering via de greppels niet in te sterke mate te
verlagen. Wil men het probleem echter radicaal oplossen, dan zal men kunst
matig de toevoer van water vanuit de sloot de percelen in moeten regelen. In
de eerste plaats zal men het water door de overgangszone heen moeten voeren,
waarna de verspreiding van het water binnen het perceel niet zoveel
moeilijkheden meer zal bieden. Men zal dit kunnen bereiken met een stelsel
van waterinvoerbuizen, waarbij, in verband met de kwetsbaarheid van de
uitmondingen van de buizen in de ondiepe modderige en plantenrijke sloten,
op een zo gering mogelijk aantal plaatsen het water via dikke aanvoerbuizen
met een regelbare afsluiter door de overgangszone gevoerd kanworden, waarna
het water verder via in de lengterichting van de percelen lopende waterin
voerbuizen in de grond kan worden gebracht. In verband met de zeer grote
doorlatendheid van de grond binnen het perceel zou kunnen worden vol
staan met een vrij grote onderlinge afstand tussen de reeksen van de water
invoerbuizen. Regeling van de watertoevoer door middel van een regelbare
inlaatafsluiter is noodzakelijk, opdat men in de zomer omstreeks begin Au186

gustus de waterinvoer stop kan zetten om daarmede te vermijden, dat in het
volgende voorjaar een oogstdepressie zal optreden. Bij een tijdig stopzetten
van de waterinvoer zal men in de nazomer nog een vrij aanmerkelijke ver
laging van de grondwaterstand krijgen, waardoor de grond kan uitdrogen
en de scheuren blijven bestaan, zodat de aanvankelijk zeer grote doorlatendheid binnen het perceel niet al te sterk zal teruglopen.
De ontwatering van de percelen moet geheel via de greppels geschieden,
hetgeen duidelijk bleek bij de onderzoekingen, die werden uitgevoerd in een
periode van hoge grondwaterstanden in het vroege voorjaar. Op een tiental
percelen werden zeer nauwkeurige grondwaterstandsmetingen verricht.
Zonder uitzondering bleek in al deze gevallen, dat de grondwaterstand
tussen de overgangszones langs de slootkanten van de percelen volkomen
horizontaal verliep, terwijl het niveau van de waterstand uitsluitend werd
bepaald door het niveau van de waterstand in de greppels. Een hoge greppel
waterstand veroorzaakt door slecht onderhoud van de greppels ging gepaard
met een hoge grondwaterstand, terwijl op percelen met een goede onderhoudstoestand van de greppels de grondwaterstand een dag na een periode
van vrij sterke regenval practisch weer tot het niveau van de sloot was ge
daald. Het is dus van het grootste belang om de greppels in de winter goed
schoon te houden, daar dit noodzakelijk is voor een zo vroeg mogelijke ont
wikkeling van het gras.
Summary

In given cases there is only a very slight relation between the level of the
water in the ditches and the level of the watertable in the soil. For cases that
the cause of this feature has to be attributed to the zone directly adjoining the
ditch the term "ditch bank effect" has been adopted. The course of the line
reflecting the variations in the water-table level, starting from the ditch
towards the centre of the field, will show steep but irregular changes. The
ditch bank effect may be caused through consolidation of the wall directly
bounding the ditch water or by a consolidation of the soil at a certain distance
from the ditch.
An investigation has been carried out on these phenomena during the
summer of 1951 in the district, to the north of Maassluis where clay is under
lain by peat. Fields were selected for this purpose which are regularly grazed.
These fields whose edges are badly trampled by the cattle have a ditch strip
of 50 to 100 cm in width (fig. 1) consisting of black, tough organic slob
without any structure. This slob is dredged from the ditches when they are
scoured. There is a close association between the level of the water-table and
the water-level in the ditch. In the transition of the ditch to the field, however,
is obviously a water stemming zone. Water-permeability-measurements
have been carried out to substantiate this fact (fig. 3).
The permeability being still rather high in the ditch-strip, is showing a drop
in the transition to the actual field down to very low values, and is rapidly
increasing again further away. This feature is due to desiccation and shrinkage
of the peat resulting in mainly vertical cracks. A measurement in the crack
results in high permeability values, but in the peat walls between the cracks
the penetration speed is considerably less (fig. 3).
On fields regularly used for hay making, the ditch-strip is missing and
their curves of permeability show a different course (fig. 4). The zone with a
high permeability, immediately adjacent to the ditch, is lacking here. Table 1
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shows that the drop in the level of the water-table in the soil during summer
is usually higher in the centre of a field according as the transition zone
shows a lower permeability to water.
The ditch bank effect is very likely brought about as follows. After reclama
tion the water-table under the field dropped during periods of drought, causing
shrinkage and cracking of the top soil. A strip along the ditch did not desic
cate, but yet is shrunk and more if a drought lasted longer. Due to this the
zone along the ditch became gradually more consolidated and the perme
ability of its soil was adversely affected.
Under the conditions prevailing today no water can possibly penetrate
into the field from the ditch. By the installation of supply pipes transversing
the ditch-strip this fault can be eliminated.
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11.

DE BETEKENIS VOOR FRUIT VAN SLIBLAGEN
IN DE ONDERGROND VAN PLAATGRONDEN
The significance for fruitgrowing of siltlayers in the subsoil of „plaat" soils

door / by

Ir J. Butijn
MOEILIJKHEDEN BIJ HET LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK
VAN PLAATGRONDEN

In het zuidwestelijk Zeekleigebied zijn de moeilijkheden bij het gebruik van
de zogenaamde plaatgronden voor land- en tuinbouw maar al te goed bekend.
Deze gronden met hun dun zavelig bovendek, gevolgd door zand op 30-80
cm diepte, ondervinden veel last van droge perioden tijdens het groeiseizoen
(zie o.a. De Bakker, 1950 en Bennema en Van der Meer, 1952). De oorzaak
hiervan ligt voornamelijk in de ondiepe beworteling in deze profielen. Deze
is te wijten aan de eigenschap van vrijwel alle cultuurgewassen om de bewor
teling niet voort te zetten in het zand onder de bedekkende zavel- of kleilagen.
Waarom een plantenwortel niet in het zand doordringt, is op andere plaatsen
uitvoeriger besproken, zodat wij hieraan verder geen aandacht zullen be
steden. Een publicatie over dit onderwerp is in voorbereiding (v.d.Berg,
v.d.Bosch, Butijn, Goedewaagen, Jonker, v.d.Schaaf en Schuurman), welke
eerlang zal verschijnen in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onder
zoekingen.
Door de ondiepe beworteling vindt vooral in droge perioden een sterke
vochtonttrekking aan de bovenste grondlagen plaats, zodat deze flink uit
drogen en het gewas schade van droogte gaat ondervinden. Zoals reeds
vroeger is betoogd (Butijn, 1952), zijn deze gronden zeer gebaat bij een hoge
grondwaterstand.
Bij voortgezet onderzoek bleek de gunstige rol, die dunne slibbandjes in
het zogenaamde plaatzand kunnen spelen ten opzichte van de plantengroei.
Deze slibbandjes kunnen zo dun zijn, dat ze bij het profielonderzoek met de
grondboor nauwelijks opvallen. Bij granulair onderzoek van 20 cm dikke
lagen uit plaatgrondprofielen valt het bestaan van dergelijke dunne slib
rijkere bandjes in het zand meestal ook weinig op.
De groei van de bomen en daarmee'de opbrengst is beter naarmate er meer
en dieper gelegen slibbandjes in het plaatzand voorkomen. Enkele waar
nemingen over opbrengst en groei kunnen aanwijzingen geven over het
effect van deze slibbandjes.
Tabel 1
Profiel

Plaatgrond :
zonder slibband
met slibband
zonder slibband
met slibband

No. bodemtype

1
2
3
3

MNk8
MNk8
MNk7
MNk7

Begroeiing struikv. peer

Précoce de Trév./Z
Précoce de Trév./Z
St. Remy/Z
St. Remy/Z

Hoogte
van de
boom

5,44 m
6,53 m
4,56 m
6,97 m

Diameter
van de
kroon

Opbrengst
1950 t/m
1953 per
boom per
jaar

5,16 m 65 kg
5,75 m 104 kg
5,03 m 121 kg
6,89 m 198 kg

Aantal
bomen

2
2
3
3
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Zoals uit de profielgegevens blijkt (zie fig. 1 t/m 4), verschillen de weer
gegeven profielen helaas niet alleen in het al of niet optreden van een slib
rijkere horizon in het zand. Groei- en opbrengstverschillen mogen dus slechts
ten dele aan het voorkomen van de sliblaag worden geweten. De bomen op
profiel 1 en 2 zijn vergelijkbaar, maar de zwaardere bovengrond met de
slibband in het zand samen geven het gunstige resultaat bij profiel 2 tegen
over profiel 1.
Eveneens vergelijkbaar zijn de bomen op profiel 3 en 4. De sliblaag in het
zand is bij profiel 3 iets dikker, terwijl de grondwaterspiegel daar 10-20 cm
dieper staat dan bij profiel 4. Hierbij compenseert de gunstige, wellicht de
ongunstige bijkomende factor. De beste vergelijking leveren dus de bomen
op profiel 3 en 4.
WORTELSTUDIES

Wortelstudies die op deze profielen werden uitgevoerd, gaven de oorzaak van
de gunstige invloed van de slibbanden duidelijk aan. De slibrijkere horizonten
bleken nl. sterk doorworteld te zijn. In fig. 1 t/m 4 zijn een aantal bewortelingsopnamen weergegeven. In een verticale wand van een profiel
kuil, die radiaal ten opzichte van een bepaalde boom is gegraven, zijn met
verschillende tekens alle afgesneden wortels, die in de verticale wand voor
komen, tot een diepte van 1 m weergegeven. Voor zover ons bekend, is deze
wijze van wortelstudie het eerst op grote schaal toegepast door Oskamp en
Batjer (1932). _
De profielkuil werd doorgaans langs de diagonaal gelegd, die twee van de
verst verwijderde bomen verbindt in de rechthoek, die als eenheid van de
beplanting in de boomgaard kan gelden (zie fig. 6) .
De wortels in de diepere slibbanden kunnen veel sterker dan de meer opper
vlakkig gebleven wortels profiteren van de vochtreserves in de ondergrond.
Bovendien is de capillaire opstijging dicht bij het grondwater veel sterker dan
verder er van af. Het is dus redelijk, dat vruchtbomen met b.v. 20 % diepe
wortels een betere groei en productie zullen vertonen. Het is nog de vraag,
of de betere groei geheel uit de gunstige vochthuishouding van deze profielen
verklaard moet worden. Verder onderzoek zal moeten aanwijzen, of een
diepere beworteling alleen reeds een grotere kroon van een vruchtboom tot
gevolg heeft.
Daar de beworteling zandlagen mijdt, was het de vraag, hoe de wortels de
dieper gelegen sliblaagjes bereiken. Vaak bleken oude wormgangen als
tunnels te fungeren voor wortels, die vanuit de bovenliggende sliblaag de
diepere slibbandjes bereikten. Soms volgden de wortels in het zand ook oude
wortels of wortelkanalen. Overjarige gewassen, zoals fruit, staan in een voor
deliger positie bij de groei op deze profielen dan eenjarige gewassen. Hun
blijvende wortels behoeven niet ieder jaar opnieuw de scheidende zandlaag
te passeren om in de diepere sliblagen te geraken.
GRONDVERBETERING

Grondverbetering in de vorm van diepploegen wordt bij plaatgronden meer
en meer toegepast. Hierbij wordt de bovenliggende zavellaag vermengd met
een meer of minder dikke laag zand. Een dergelijk gemengd pakket wordt
door allerlei gewassen gemakkelijk tot op de grens van het geploegde door
worteld.
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Deze werkwijze heeft enkele nadelen en
- < 0,5
mm
verschillende technische moeilijkheden. Door
•
0,5- 1 mm
dat de bouwvoor verdwijnt, kan de boven
•
1 - 5mm
grond vooral in de eerste jaren na het diepo
5 -10 mm
ploegen sterk stuiven en slempen (zie o.a.
• >10
mm
. Tanis, 1951). De bouwvoor zou dus boven
moeten blijven. Wanneer men de bouwvoor
Fig. 5.
Legenda van de worteldikten.
boven wil houden, zal in verschillende gevallen
Legend of root diameters.
de resterende zavellaag te dun wordenvoor het
mengen met onderliggend zand, zodat niet
overal slibbrokken tot op grote diepte in het geploegde zullen voorkomen. De
beworteüng zal dus te ondiep blijven. Gezien het effect van diepere slibbanden in een zandondergrond moet het mogelijk zijn om het gunstige
effect van het diepploegen op meer doeltreffende wijzen te bereiken. Bij de
voorgestelde werkwijze wordt van het profiel eerst de bouwvoor omgezet,
vervolgens wordt een 10 cm dikke laag zavel in de voor gestort, terwijl
daarna de rest van de bovenliggende zavellaag met het onderliggende zand
door ploegen vermengd kan worden. Op deze wijze verkrijgt men een diep
doorworteld profiel met een bewaard gebleven bouwvoor.
CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Plaatgronden, die in de zandondergrond binnen wortelbereik (d.w.z. binnen
1.10 m) slibbanden bezitten, kunnen als een aparte klasse gekarteerd worden,
daar vele gewassen hierop een veel betere groei vertonen dan op de normale
plaatgrondprofielen. Zelfs slibbandjes ter dikte van 4-10 cm kunnen een
gunstig effect geven. Dit hangt ook af van het vermogen van de plant om
deze laagjes te bereiken. De oorzaak van de gunstige werking van deze
slibbanden berust op de eigenschap van plantenwortels om ongestoorde
zandlagen te mijden en om de dieper gelegen slibbanden in het zand „op
te zoeken". Een diepgaande beworteling is om verschillende redenen gunstig
voor de plantengroei.
Voor een goede grondverbetering, in de vorm van een speciale wijze van
diepploegen, kan het beeld van de beworteling in de plaatgronden met sliblagen in het zand waardevolle aanwijzingen verstrekken.
Summary

Young marsh silt soils consisting of a thin (12-28 inch.) topsoil of silt or
clay, underlain by undisturbed sand are unfavourable soils for agricultural
purposes on account of their susceptibility to drought. This is mainly brought
about by the shallow rooting in these profiles. A normal rootsystem is confined
to the clay and silt containig surface soil and will not penetrate in the sand.
When the sand subsoil is interchanged by silt layers, also when these are
very thin (2-4 inch.) and can hardly be recognized from the mechanical
x

°
N>-

0

0

t

O

variëteit a (beworteling speciaal onderzocht)
variety a

*

x

(distribution of roots especialy studied)

vaiëteit b

(beworteling komt bijkomstig in de opname voor)

variety b

(distribution of roots studied incidentally)

verticale wand voor profielopname

«MÉtw verfocal

wa}l 0j tfae Pfdfilg

pil

Fig. 6.
Schema van de beplanting en plaats van de profielkuilen.
Plant scheme and place of the profile pits.
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analyses of a soil sample, the class of such a profile must be shifted to more
favourable soil types.
This higher appreciation is due to a deeper rooting in these profiles. The
rootsystem occupies the deeper situated silt layers and induces by this position
a better crop growth.
A better soil improvement of silt soils underlain by sand can be deduced
from this rooting habit.
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12. OVER DE PLAATSNAMEN
MET HET BESTANDDEEL WOUD EN HUN BETREKKING
TOT DE BODEMGESTELDHEID
Place names with the component „woud" (= mood) and their relation
with the conditions of the soil
door jby

Prof. Dr C. H. Edelman
1. INLEIDING

De woudnamen hebben sinds lang de aandacht getrokken van historici en
taalkundigen in verband met pogingen om de oorspronkelijke toestand van
het landschap te reconstrueren. Hoewel de verklaring van de woudnamen op
het eerste gezicht bijzonder eenvoudig lijkt, ondervonden de betreffende
onderzoekers herhaaldelijk moeilijkheden, aangezien zij het onwaarschijnlijk
achtten, dat het landschap ten tijde van de menselijke vestiging ter plaatse
door een woud werd gevormd. Als voorbeeld noemen wij het werk van Gosses
over de vorming van het Graafschap Holland. Aangezien een aantal dorpen
met woudnamen in het laagveengebied gelegen was, meende Gosses, dat ter
plaatse in de middeleeuwen geen bos kon hebben gegroeid. Wie bekend is
met de meningen over het ontstaan van de Nederlandse bodem van om
streeks veertig jaar geleden, weet, dat Gosses zich op correcte wijze beriep
op de toenmaals geldige theorieën. Deze theorieën zijn echter ten gevolge van
latere onderzoekingen zodanig verouderd, dat het de moeite loont, de kwes
tie van de woudnamen opnieuw te bezien in het licht van de huidige, deels
zeer recente, kennis over het ontstaan van de Nederlandse bodem.
Beekman heeft een artikel over de woudnamen geschreven waarin hij wees
op het feit, dat in het zogenaamde laagveen van westelijk Nederland op
verschillende diepten omgevallen boomstammen worden gevonden, soms in
grote aantallen, zodat „laagveen" en bos elkaar geenszins uitsluiten. Deze
resten van bossen op een zekere diepte in het veen zijn echter zeer oud en
geven geen antwoord op de vraag, waar zich in de middeleeuwen bos aan de
oppervlakte bevond. Zoals wij in § 8 uiteen zullen zetten, is deze vraag door
de bodemkartering beantwoord.
2. DE BOSGESCHIEDENIS VAN NEDERLAND, AFGELEID UIT HET
STUIFMEELONDERZOEK

De bodemkartering is niet de enige vorm van onderzoek die gegevens heeft
opgeleverd over de verspreiding van natuurlijke bossen in Nederland. Het
stuifmeelonderzoek van langzaam gegroeide afzettingen, vooral van veenafzettingen, heeft tot uiterst belangrijke conclusies geleid, waaruit in grote
trekken een vegetatiegeschiedenis van Nederland kan worden opgebouwd.
De Nederlandse botanicus Florschütz heeft zeer veel stuifmeelonderzoek ver
richt en onze uiteenzetting op dit punt is geheel op zijn werk gebaseerd.
Een aantal belangrijke bosbomen (en andere planten) vormt ieder voor
jaar een grote hoeveelheid stuifmeel, dat door de wind over aanzienlijke af
standen verplaatst wordt. Slechts een zeer klein gedeelte van dit stuifmeel
bereikt zijn eigenlijke bestemming: de reproductie van de soort. Verreweg
het grootste deel valt neer op plaatsen, waar het verloren gaat. Een klein
gedeelte valt echter als een zeer fijne regen in moerassen of op andere plaat197
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Fig. 1.
Voorbeeld van een stuifmeeldiagram van een veenprofiel bij Wijster (Drente), volgens
Florschütz en Wassink.
An example of a pollen diagram representing a peat profile near Wijster (Drenthe) according to Flor
schütz and Wassink.

sen met stilstaand water. Daar wordt het stuifmeel van de lucht afgesloten en
kan het voor onbepaalde tijd bewaard blijven. Het wordt daar vermengd
met resten van ter plaatse groeiende moeras- en waterplanten, die de bodem
langzaam ophogen. Bepalen we ons tot een veenafzetting van b.v. vier meter
dikte, dan bevat deze veenlaag op iedere diepte een aantal korrels van door
198

de wind aangevoerd stuifmeel. Door van het veenprofiel op verschillende
diepten een groot aantal monsters te nemen en de daarin aanwezige stuifmeelkorrels te determineren en te tellen, verkrijgt men een beeld van de
samenstelling van de stuifmeelregen in de loop van de tijd, waarin de veen
laag is gevormd. Is de samenstelling van de vegetatie, die het stuifmeel pro
duceert, in de loop van de tijd gewijzigd, dan weerspiegelt zich dit in de
gevonden samenstelling van het stuifmeel in het veen. In de laatste kwart
eeuw zijn talrijke veenprofielen op hun stuifmeelinhoud geanalyseerd, zodat
de lotgevallen van de Nederlandse vegetatie thans goed bekend zijn. Na de
vrijwel boomloze toendra uit de laatste ijstijd zijn onze zandgronden eerst in
hoofdzaak met dennen en berken begroeid geweest, terwijl later de eik en de
els de plaats van de den in de diagrammen zijn gaan innemen. Men spreekt
dan van het Quercetum mixtum, het gemengde eikenbos. Nog later breidt de
heide zich uit en begint de beuk op te dringen. Naar de algemene opinie
vond de uitbreiding van de heide tot een belangrijk landschapselement plaats
in de jonge steentijd, het neolithicum. In deze tijd is de mens met de ver
nietiging van het bos begonnen, welke vernietiging tot in de vorige eeuw is
doorgegaan, toen het laatse oerwoud in Nederland, het Beekbergerwoud,
werd gerooid, maar ook de herbebossing van de heidevelden ter hand werd
genomen.
3. DE UITBREIDING VAN DE HEIDEVELDEN
SINDS HET NEOLITHICUM

Het is niet de bedoeling hier uiteen te zetten, hoe de mens sinds het neoli
thicum het grootste gedeelte van het bos op de drogere zandgronden heeft
vernield. Belangrijker is, dat het niet moeilijk is aan de gronden zelf waar te
nemen of het terrein al dan niet gedurende geruime tijd met heide begroeid
is geweest.
Onze natuurlijke loofhoutbossen hebben op de drogere zandgronden een
bruin gekleurd bodemprofiel gevormd, soms aan de oppervlakte enigszins
zwart of gebleekt. Een langdurige heidebegroeiing echter vormt op de dro
gere zandgronden het bekende heidepodzolprofiel. Dit bestaat in hoofdzaak
Fig. 2.
Voorbeeld van een heidepodzolprofiel
bij De Reest (Overijssel). Onder de
donker-gekleurde oppervlakte ligt het
grijze loodzand (A-laag), rustend op de
donkerbruine vaste, soms verharde Blaag. Op de tekening zijn enige verticale
instulpingen van de B-laag in de onder
grond zichtbaar. Dit zijn de sporen van
boomstronken, die te eniger tijd in het
heideveld hebben gegroeid. De donkere
bandjes in de ondergrond zijn de voort
zetting van de B-laag. Ze zijn eveneens
kenmerkend van het heidepodzolprofiel.
An example of a heath-podzol profile near De
Reest (Overijssel). Just below the surface is
grey bleached sand ( A-layer) overlying a darkish
brown compact sometimes callous B-layer. The
chart shows some vertical introversions of the B-layer into the subsoil. These are traces of stumps of
trees which once grew on the moor. The dark stripes in the subsoil are a continuation of the B-layer.
They are characteristic to a heath-podzol profile.
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Fig. 3.
Schema van een profiel van een bruine bosgrond. Veluwe.
0-2
cm half verteerde plantenresten
2-3,5 cm gebleekt zand
3,5-6,5 cm donkerbruin humeus zand
6,5-80 cm egaalbruin zand, naar beneden geleidelijk
iets geler en lichter van kleur wordend
> 80
cm lichtgeel gekleurd zand
Sketch of a profile of a brown forest soil, in the Veluwe.
0-2
cm partly decayed residues of plants
2-3,5 cm bleached sand
3,5-6,5 cm darkish brown humous sand
6,5-80 cm evenly brown sand, getting gradually slightly more
yellow and of a lighter colour further downward
>80
cm pale-yellow sand

uit een grijze sterk uitgeloogde bovengrond (A-laag, loodzand) rustende op
een donkerbruine, vaak min of meer verharde ondergrond (B-laag) die ge
leidelijk in het normale zand overgaat (C-laag). De C-laag bevat nog een
aantal donkerbruine banden, die als voortzetting van de B-laag in de C-laag
worden beschouwd en die eveneens kenmerkend zijn voor een langdurige
heidebegroeiing op de drogere zandgronden.
Nauwkeurige waarneming heeft de bodemkundigen geleerd, dat de onder
kant van de B-laag van het heidepodzolprofiel op de drogere gronden nog
vaak de kenmerken heeft van de bruine bosgrond. Dit heeft geleid tot de
interpretatie, dat de invloed van de heidebegroeiing niet sterk genoeg is ge
weest om de oorspronkelijke toestand - die van het loof hou tbos - geheel uit
te wissen. Schematisch gesproken zou men drie toestanden kunnen onder
scheiden :

Fig. 4.
Schema van de opbouw van grafheuvels in Drente, volgens Van Giffen.
Boven: grafheuvel uit de jonge steentijd, met als ondergrond een bruin bosprofiel.
Onder: grafheuvel uit de bronstijd met als ondergrond een heidepodzolprofiel.
m = oud maaiveld, h = heide, 1 = loodzand, o = oerbank, bb = bruine bosgrond.
Sketch of the structure of tumuli in Drente according to Van Giffen.
Top:
tumulus dating back to the late stone age founded on a brown forest profile.
Bottom: tumulus dating back to the bronze age founded on a heath-podzol profile.
m = former land surface, h = heath, I = bleached sand, o — hard pan, bb = brown forest soil.
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a. gronden met overheersende bosinvloed,
b. gronden met een duidelijke heide-invloed met kentekenen van een bos
invloed en
c. gronden met overheersende heide-invloed.
Even schematisch mag men zeggen (althans denken), dat de laatste de
heidebegroeiing het langst (dus b.v. sinds het neolithicum) hebben gedragen,
dat de heidegronden met bosondergrond later tot heide zijn vervallen en dat
de gronden met overheersende bosinvloed de devastatie min of meer onge
schonden hebben overleefd.
Bovenstaande, zeer globale beschouwing zou niet aanvaardbaar zijn zon
der enkele uiterst belangrijke waarnemingen vandearchaeoloogVan Giffen
aan grafheuvels in Drente. Van Giffen vond, dat de grafheuvels uit het
aeneolithicum zijn opgeworpen op een bruine bosgrond en dat het heidepodzolprofiel destijds op de drogere gronden nog niet bestond. Het heidepodzolprofiel heeft zich echter wel op de grafheuvels gevormd, waarvoor bijna
veertig eeuwen tijd is geweest.
In tegenstelling tot de aeneolithische grafheuvels liggen de bronstijdgraf
heuvels wel op een heidepodzolprofiel. Ze zijn ook door een heidepodzolprofiel bedekt. Landschappelijk gesproken is de heide dus ontstaan na het
aeneolithicum en had reeds een sterke invloed op de gronden uitgeoefend in
de bronstijd. Onlangs heeft Modderman hetzelfde geconcludeerd naar aan
leiding van een grafheuvelonderzoek op de Veluwe, zodat wel van een regel
gesproken kan worden.
Vergelijking van de archaeologisch-bodemkundige resultaten met die van
de pollenanalyse levert een goede overeenstemming op. Waar de archaeologen het begin van de regionale heidevelden constateren, zien de botanici
het percentage van het stuifmeel van de heide in hun veenprofielen sterk
toenemen. Dit tijdstip ligt, gelijk opgemerkt, op de overgang van de jonge
steentijd naar de bronstijd. Intussen is het aandeel van het heidestuifmeel in
de pollendiagrammen ook daarna nog sterk toegenomen.
Men bedenke bij het lezen van het bovenstaande, dat wij het werk van
botanici, archaeologen en bodemkundigen uiterst beknopt hebben weer
gegeven, onder weglating van veel dat ook voor ons onderwerp zeer be
langrijk is. Maar onze beschouwing is, naar wij hopen, voldoende voor het
vervolg.
4. BOS EN HEIDE OP DE HOGERE ZANDGRONDEN

Het landschapsbeeld van de heide is aan het verdwijnen en nu reeds zijn
wij aangewezen op beschrijvingen van ongeveer een halve eeuw en langer
geleden, wanneer wij ons een goed beeld van de begroeiingstoestand van de
heidegronden willen vormen. De heide is (of was) een landschap, dat in een
zeker evenwicht verkeert met de menselijke maatschappij. Zonder plaggen,
branden en beweiding (in de regel met schapen) blijft de heide in ons klimaat
niet in stand. Men ziet dit in onze natuurmonumenten en reservaten. Overal
slaat bos op : voornamelijk dennen en berken. Men mag aannemen, dat dit
ook vroeger het geval is geweest. Wel is vaak de mening uitgesproken, dat de
uitbreiding van de heide na de jonge steentijd bevorderd is door een geringe
verandering in het klimaat, maar alles tezamen genomen, staat toch wel vast
dat vernietiging van het bos niet voldoende is om de heide de overhand te
geven. Waar de mensen het heideveld niet gebruikten, had de heide geen
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kans tegen de bosbomen. Waar de heide blijkens de bodemgesteldheid lang
durig overheerst heeft, moeten mensen het land voor hun bestaan gebruikt
hebben, of anders gezegd, hebben zij geweid, gebrand en geplagd om in hun
levensonderhoud te voorzien.
De heide was een extensief weidegebied, behorende bij een landbouw
nederzetting. Men mag aannemen, dat een klein gedeelte van het gehele
areaal van dergelijke langbouwnederzettingen voor de akkerbouw werd
gebruikt. In de negentiende eeuw was de verhouding van heide tot akkerland
ongeveer 10 : 1. Maar toen werd alle zorg aan de mestbereiding besteed, d.w.z.
de landbouw was zo intensief mogelijk. Het lijkt waarschijnlijk, dat de ver
houding vroeger nog veel groter is geweest en dat de oppervlakte bouwland
slechts enkele procenten van het gehele areaal heeft bedragen. We moeten
echter afzien van de bespreking van de vraag, of dit bouwland in oude tijden
op bepaalde plaatsen gefixeerd is geweest, dan wel volgens de beginselen van
de primitieve landbouw op arme gronden over een groter oppervlak ge
rouleerd heeft.
In de oude tijden heeft men stellig ook wel in het bos geweid. Het is later
zo vaak verboden en bestreden, dat het wel een diep gewortelde gewoonte
(en behoefte) moet zijn geweest. Maar deze beweiding heeft toch niet een
zodanige omvang gehad, dat het karakter van het bos verloren is gegaan.
De bodemprofielen wijzen dit uit.
In de negentiende eeuw was de heide zeer kaal. Iedere boom van enige
waarde was reeds lang tevoren gerooid en de gebruikswijze verhinderde het
hout opnieuw op te slaan. Dit is vroeger in mindere mate het geval geweest.
De bodemkundigen treffen op vele plaatsen instulpingen in het heidepodzolprofiel aan, die afkomstig zijn van de stronken van bomen, die te eniger tijd
in het heideveld hebben gegroeid. Deze getuigen van verspreide bomen en
boomgroepen wijzen erop, dat de heide vroeger minder intensief gebruikt
werd dan later, tot in de negentiende eeuw. Dit zal niemand verwonderen,
want de bevolking moet vroeger toch veel schaarser zijn geweest dan in de
achttiende of negentiende eeuw. Deze verspreide bomen-vaak eikenstrubben
- doen echter het landschapsbeeld niet vervagen. Immers de langdurige
heide-invloed in de bodemprofielen overheerst en deze is aan het gebruik
van het land gebonden.
De drie reeds in de vorige paragraaf genoemde landschapstype;n : het
overheersende heidetype, het heide- op bosondergrondtype en het bostype,
worden tijdens de bodemkartering van onze zandgronden uit elkaar gehou
den met dien verstande, dat de middengroep vaak met de heidegronden ver
enigd is geweest. Het is dus mogelijk, nu en nog meer in de toekomst, uit
te maken, waar bos en waar heide gegroeid heeft. Op deze wijze zal dus de
vraag naar de verspreiding van bossen in oude tijd beantwoord kunnen wor
den. Op grond van de ervaringen van de bodemkartering kan reeds thans
één en ander over deze verbreiding worden gezegd.
Beginnen wij met de kartering van Didam (Pijls, 1948), dan zien we
slechts weinig invloed van de heide. De oude cultuurgronden van deze ge
meente zijn uit bos ontgonnen. Het is best mogelijk, dat er een tijd lang heide
heeft gegroeid, maar te kort om de gronden op zodanige wijze te veranderen
dat we er iets van kunnen zien. In het oosten van de gemeente liggen recente
ontginningen uit bos. Dit bos heeft behoord tot de bossen van Bergh. Blijkens
de bodemgesteldheid heeft er een aantal heideplekken van beperkte omvang
in gelegen. Toen Bergh in de achttiende eeuw de systematische bosbouw ter
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Fig. 5.
Schema van een doorsnede door de westelijke helling van de Veluwe en de oostelijke hel
ling van de Gelderse Vallei, omstreeks de Karolingische tijd.
es = eiken struiken, hh = hoge heide, lh = lage heide, ob = oud bouwland, n = neder
zetting, w = moeraswoud, v = veen.
Sketch of a cross-section of the western slope of the Veluwe and the eastern slope of the Guelder Valley
about the Carolingian era.
es = oak copses, hh = elevated moors, Ih = low lying moors, ob = old arable land, n = settlement,
w = marsh forest, v = peat.

hand nam, zijn deze plekken mede bebost, maar deze bosinvloed heeft te
kort geduurd om de oude heide-invloed uit te wissen.
Op de zandgronden bij Wageningen (Oosting, 1936; Buringh, 1951) is
de toestand hiermede te vergelijken. Het oude cultuurland van de Wageningse Eng heeft een bosondergrond. Deze eng grenst aan de oude bosgronden
van het Moftbos, dat op de heuvelrug tussen Lunteren en de Rijn heeft
gelegen en waarover veel geschreven is.
Het is wel erg toevallig, dat de twee gepubliceerde gedetailleerde bodemkaarten van Gelderland beide weinig heide-invloed vertonen. In beide ge
vallen gaat het om nederzettingen, die als het ware in de schaduw van oude
bossen zijn ontstaan. Zij hebben de rand van deze bossen enigszins afge
knabbeld. In de Wageningse Eng zijn herhaaldelijk resten uit de steentijd
gevonden, evenals in Didam. Men ziet hieruit, dat de aantasting van het bos
toch stellig niet erg laat is geweest. Toch heeft het verval van het landschap
tot heide niet plaatsgevonden. Men heeft dus niet (of weinig) geweid, ge
brand en geplagd. Overweegt men dit, dan valt een tweede punt van over
eenkomst tussen Wageningen en Didam op : beide nederzettingen grenzen
aan de rivierklei. Daar zal, althans 's zomers, betere mogelijkheid voor be
weiding zijn geweest dan op de schrale zandgronden elders. Men had de
heide voor beweiding in mindere mate nodig dan elders.
Er is nog een derde overeenkomst tussen de beide genoemde nederzettingen.
Het behoorde tot het landbouwstelsel van de zandgronden, dat in de potstal
gestrooid werd om het vee een redelijke ligplaats te geven en om meer mest
te maken. Veelal werd met heideplaggen gestrooid. Waar echter geen heide
velden waren, haalde men strooisel uit de bossen. Men kan dit aan de gronden
zien, want de met heideplaggen gestrooide stallen leverden een mest, die de
grond zwart maakt, terwijl de bosstrooiselmest de grond een bruine kleur
geeft. Zowel Didam als Wageningen hebben bruin oud bouwland, hetgeen
in overeenstemming is met het ontbreken van heidevelden in de omgeving.
De Wageningse boeren hebben het halen van bosstrooisel tot in de huidige
tijd voortgezet.
Het weghalen van strooisel uit de bossen is zeer nadelig voor de kwaliteit
van de bosgronden. Trouwens, het bos heeft door de invloed van de nabije
landbouwnederzettingen ook zeer geleden. Het Moftbos verkeerde in de
achttiende eeuw grotendeels in het stadium van heide met eikenstrubben
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Fig. 6.
Schema van een doorsnede door de Friese Wouden in de middeleeuwen,
h = heide, n = nederzetting, w = woud, v = veen.
Sketch of a cross section of the „Friese Wouden" (Frisian Woods) in the middle ages,
h = moorland, n = settlement, w = forest, v = peat.

en vliegdennen. De gronden hebben echter, ondanks het verval van het bos,
hun karakter van bosgrond behouden. De nadelige invloed van de heide
heeft te kort geduurd om de bosgronden in heidegronden te doen overgaan.
Gaat men van Wageningen naar het noorden, dan verliezen de neder
zettingen het contact met de rivierklei en beginnen de oude bouwlanden
zwarter te worden : het onmiskenbare teken van de aanwezigheid van heide
velden in de omgeving.
Van de overige karteringen op de zandgronden noemen wij eerst die van
de Friese Wouden (Veenenbos, 1949). De hogere zandgronden liggen hier
in ruggen, die alle langdurig heide zijn geweest. Wij komen op de Friese
Wouden in paragraaf 6 terug, aangezien de lagere gronden juist de woud
begroeiing hebben gedragen.
Drente is niet voor niets het land van de heidevelden (geweest). Wel is
blijkens de bodemgesteldheid (De Roo, 1952) de es van Borger gedeeltelijk
uit bos ontgonnen, maar de essen van Schoonloo hebben een ondergrond van
heide, zij het ook met een sterke invloed van bos in de ondergrond. In de
oude tijd was hier dus plaatselijk nog wel enig bos, maar de zandgronden van
Drente waren in de oude tijd toch overwegend heide. De bosresten - de
bekende „holten" - vertonen gewoonlijk wel het karakter van bosgrond.
Deze zijn door de tijden heen misschien wel gedevasteerd geweest, maar toch
weer steeds opnieuw met bos begroeid geraakt.
In Overijssel is een gebied bij Ommen-Dalfsen bestudeerd (Schelling, in
tern rapport). Dit behoort echter grotendeels tot de middelhoge en lagere
zandgronden. De hogere terreingedeelten vertonen overwegend heideprofielen, de lagere echter meer een bosinvloed. Wij zullen dit in de volgende
paragraaf op andere plaatsen ook constateren.
In Gelderland zijn de gemeenten Epe en Heerde gekarteerd, alsmede een
lange strook zandgronden langs de westelijke helling van de Veluwe ten
oosten van Hardewijk. In beide gebieden overheerst de heide verre. De enken
van Epe zijn pikzwart en dus met heideplaggenmest opgehoogd. Slechts de
smalle stroken iets lemige grond van het hoogste gedeelte van de Veluwe
hebben het bosprofiel. Dit is interessant, want de stroken snijden dwars door

;
Fig. 7.
Schema van een doorsnede door het zuidwesten van Drente in de middeleeuwen.
h = heide, n = nederzetting, w = woud, v = veen.
Sketch of a cross-section of the southwestern part of Drente in the middle ages.
h = moorland, n = settlement, w = forest, v = peat.
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de heidegronden heen. Er kan geen sprake van zijn, dat deze stroken op een
andere wijze zijn gebruikt dan de omringende heidevelden. De bruine stroken
zijn aan even sterk devasterende invloeden blootgesteld geweest als de loodzandgronden van het overige heideveld. Maar de iets lemige gronden zijn
van betere kwaliteit dan de arme zuivere zandgronden en de bosplanten
hebben zich hier door de eeuwen heen ondanks devastatie toch kunnen
handhaven. De groeikracht van de bosbegroeiing was zo sterk, dat deze
vegetatie nooit geheel is uitgeroeid. De mooie bossen van het Kroondomein
ten noorden van Apeldoorn zijn ook gekarteerd. De kern van deze bossen
wordt gevormd door prima lemige gronden waarop de heide nooit vat
heeft gehad. Overigens moet hier de gebruiksgeschiedenis ook van invloed
zijn geweest op de instandhouding van het bos. Dit behoeft geenszins te
betekenen, dat deze terreinen nooit kaal zijn geweest en tijdelijk met heide
begroeid, maar het heeft nooit zo lang geduurd of het bos heeft toch weer de
overhand gekregen.
Onlangs heeft Schelling een begin gemaakt met de systematische kar
tering van de Nederlandse bosgronden en hij heeft daarbij reeds veel ont
dekt dat het bovenstaande steunt. De oude bossen bij Drie en Speulde ver
tonen bosgronden, zowel op goede lemige als op arme zuivere zandgronden,
zij het ook, dat de laatste in de minderheid zijn. Deze terreinen grenzen met
een smalle overgang van niet meer dan enige tientallen meters aan heide
gronden, die voornamelijk op slechte, maar ook wel op goede zandgronden
zijn ontwikkeld. Een dergelijke situatie wijst op een oeroude grens in het
bodemgebruik. Hoe oud de grens is weten wij nog niet, maar dit doet voor
ons betoog niets ter zake. Wederom willen wij opmerken, dat men hieruit
niet mag concluderen, dat de terreinen bij Drie en Speulde nooit kaal zijn
geweest. Men treft er zoveel praehistorica in aan, dat men wel moet aan
nemen, dat ze in gebruik zijn geweest. Maar heide in de zin van een oud
heideveld zijn deze terreinen nooit geweest.
De terreinen van het oude Moftbos op de heuvelrug tussen Lunteren en
Wageningen zijn indertijd door een studentenpracticum onder leiding van
Ir Steur gekarteerd. Ook hier is de grens van het oude bos en het oude heide
veld scherp. De oostgrens van dit oude bos wordt gevormd door uitgestrekte
oude heidevelden op de zeer arme fluvioglaciale zand- en grindgronden van
de zuidelijke Veluwe (in de zin van Crommelin en Maarleveld, 1949). Zoals
we bij de bespreking van Wageningen zagen, is er aan de randen van het
Moftbos nogal een en ander door ontginning verdwenen. Maar het is nooit
een heideveld geweest. Wel is het in de loop van de tijden vrijwel geheel kaal
geraakt. Gelijk reeds werd opgemerkt, bestond het omstreeks 1800 uit heide
met eikenstrubben en vliegdennen, maar het is door herbebossing groten
deels weer geworden wat het vroeger was : een bos.
In het uiterste zuidoosten van de provincie Gelderland ligt het dorp Groesbeek. De hogere gronden van dit dorp bestaan uit bruine bosontginningsloessleemgronden. Men moet dit gebied eigenlijk tot het oude Rijkswoud
rekenen; het vormt een randontginning van het aloude woud (Schelling,
1949).
Ook de hogere zandgronden van Brabant hebben blijkens het onderzoek
van Van Diepen (1949) een sterke heide-invloed. Toch heeft juist Van Diepen
in de kring van de bodemkartering het sterkst gepleit voor de onderscheiding
van de tussentrap : heide met bosondergrond, omdat zijn onderzoek hem de
overtuiging gaf, dat veel cultuurgrond is aangelegd op grond, die slechts in
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Fig. 8.
Schematisch dwarsprofiel door het galerijbos van de Nederlandse beneden-rivieren om
streeks de Romeinse tijd.
r = water in de getijderivier (vloed), z = kaal rivierzand, k = rivierklei, bv = bosveen,
mv = mosveen.
Sketch of a cross-section of the profile of the gallery forest near the lower reaches of the big rivers about
the Roman era.
w — water in the tidal river (high tide), z = hare river sand, k = river clay, b — wood peat, m =
sphagnum peat.

beperkte mate heide-invloed vertoont en waar de invloed van het oor
spronkelijke bos geenszins is uitgewist. Op andere plaatsen wordt echter veel
land gevonden, waar de heide-invloed oud is.
Noord-Limburg bewesten de Maas is door Van Nispen tot Pannerden
(1951) onderzocht. Hier is de invloed van de heide overheersend evenals
elders in Nederland. De smalle strook Noord-Limburg ten oosten van de
Maas wijkt bodemkundig sterk af (Schelling, 1952) in verband met de uit
gestrekte stuifz andter reinen van zeer slechte kwaliteit. Deze strook blijkt
overwegend heide te zijn geweest. Overigens treft men in dit gebied nogal
veel rivierleemgronden aan, die echter in vele opzichten niet met de hoge,
maar met de lage zandgronden moeten worden vergeleken.
Vatten wij het in deze paragraaf besprokene samen, dan zien we op de
hoge zandgronden in de oude tijd uitgestrekte heidevelden met hier en daar
een bosgebied.
5. WAAROM GEEN WOUDNAMEN OP DE HOGERE ZANDGRONDEN?

Wij hebben de vorige paragrafen noodzakelijk geoordeeld om een uitgangs
punt te hebben voor een beter begrip van de woudnamen, die het onder
werp van dit artikel vormen.
Immers, er waren plaatselijk wel bossen op de hogere zandgronden,
maar ze lagen te midden van „zeeën" van heide. Zij verschilden van de
heidevelden voornamelijk door de wijze van gebruik van het land. Zij zullen
in de oude tijd alle wel eens kaal zijn geweest, maar het bos heeft zich steeds
weer kunnen herstellen. Uit de namen blijkt nu, dat deze bossen of bosresten
in de middeleeuwen niet met de naam woud zijn aangeduid. Het waren ook
geen wouden. Aan de term „woud" verbindt de overlevering de begrippen:
woest, ontoegankelijk, afgelegen, gevaarlijk en geheimzinnig. De bossen op
de hoge zandgronden voldeden in de middeleeuwen aan geen van deze
criteria. Zij lagen als eilanden in de uitgestrekte heidevelden, die geregeld
door de schaapskudden werden beweid en waar ook de bevolking herhaalde
lijk te maken had. Zij hebben altijd hout geleverd en lagen soms vlak bij de
nederzettingen (b.v. het Moftbos). Zij waren dus niet ontoegankelijk. Van
woestheid kan onder deze omstandigheden nauwelijks sprake zijn geweest.
Het is hier de plaats iets te zeggen over de term „bos". Het woord bos is
thans in gebruik voor alle met hout begroeide terreinen. De technische ver
zorging van deze terreinen heet bosbouw, al heten de academisch gevormde
bosbouwkundigen met een ouderwetse term nog houtvesters. De mening be206

Staat, dat de aanduiding „bos" jonger is dan „woud". De vraag, hoe de
bossen in zeer oude tijden zijn aangeduid, laten we uiteraard rusten. De
bossen op de hoge zandgronden heetten in de middeleeuwen - voor zover
bekend - bos of hout, maar, gelijk we reeds zagen, nooit woud.
Over het Deelerwoud kunnen wij kort zijn, want de naam is jong. Oude
kaarten duiden dit terrein aan als Deelensche Veld. Het was dus vanouds
een heideveld en geen bos.
De enige woudnaam, die in dit verband besproken moet worden, is die van
het Rijkswoud, alhoewel dit nagenoeg geheel in Duitsland ligt. Het is moge
lijk, dat in dit geval de Duitse spraakgewoonte tot de naam aanleiding heeft
gegeven, immers in Duitsland is „Wald" de algemeen gangbare term voor
bos. Niettemin voldoet het Rijkswoud ook wel aan de door ons gestelde
criteria. Het was uitgestrekt, afgelegen en daardoor ook ontoegankelijk. Het
bestaat grotendeels uit goede loessleemgrond, waarop de vegetatie gemakke
lijk weelderig is. Het zal dus ook een woeste indruk gemaakt kunnen hebben.
Het is, althans langs de randen, sterk versneden met steile diepe dalen en
dat kan een sfeer van geheimzinnigheid met zich mee hebben gebracht.
6. DE NATUURLIJKE GESTELDHEID
VAN DE LAGERE ZANDGRONDEN

De moderne mens staat zo ver van de natuur verwijderd, dat velen denken,
dat de hoge, droge, veelal zeer onvruchtbare zandgronden het oorspronkelijk
domein van de in oude oorkonden vermelde en uit de overlevering bekende
oerwouden zijn geweest. De vorige paragrafen hebben gediend om dit tegen
te spreken. Wij gaan nu de oude oerwouden aanwijzen op plaatsen, die niets
romantisch meer hebben en waar thans veelal het vreedzame rundvee loopt
te grazen.
De lagere zandgronden zijn van nature vruchtbaarder dan de hoge, dank
zij hun rijkdom aan vocht. Nu is water alleen nog niet voldoende om een
zandgrond enige vruchtbaarheid te geven. Daartoe moet het water plantenvoedende stoffen in oplossing bevatten. Dit is gewoonlijk het geval, wanneer
het grondwater betreft. Dit grondwater is vaak afkomstig van elders gevallen
regen. Alvorens dit grondwater weer nabij de oppervlakte komt, heeft het
een lange weg door de ondergrond afgelegd. Het kan eeuwenlang onder
gronds in beweging geweest zijn en het heeft in die lange tijd allicht iets
opgelost.
De heidevelden hadden hun lage plekken, waar behalve Erica ook sommige
grassen groeiden. Het water van deze lage plekken is gewoonlijk tamelijk
oppervlakkig van hogere terreinen naar de laagten gestroomd. Dit is nog
betrekkelijk „arm" water. Maar de grote valleien, zoals de Gelderse Vallei en
de IJsselvallei, hebben altijd toevoer van grondwater of drangwater respecrievelijk overstromend beekwater gehad en dat heeft veelal aanleiding ge
geven tot het ontstaan van weelderige bossen.
Het Beekbergerwoud is zo laat ontgonnen, dat het terrein en de verrichte
werkzaamheden uitvoerig beschreven zijn. Dit woud lag aan de voet van de
heuvels van deVeluwe, in wat wij noemen de IJsselvallei. Het was zo nat, dat
het alleen toegankelijk was „over de vorst", dus in bevroren toestand. Dan
haalde de bevolking er brandhout. De oppervlakte was zwak golvend. Op de
iets hogere „horsten" overheerste de eik, in de drassige laagten stond de els.
Dit is een terrein dat geheel voldoet aan het traditionele beeld van een woud :
woest, ontoegankelijk, gevaarlijk, geheimzinnig; een terrein, dat door de
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mens gemeden moest worden. De bodemgesteldheid is kenmerkend. De voor
malige horsten hebben een bruin, nat bosprofiel, de lagere terreinen een
zwarte, venige „elzen"-grond. De ontginning moest natuurlijk beginnen
met een ontwatering, maar ook daarna was het nog moeilijk. Een bezoek
aan dit eertijds vermaarde en gevreesde woud levert een desillusie. Men ziet
een paar boerderijen in een saai, rechtlijnig landschap en vervolgt ongeïn
teresseerd zijn weg.
In de oude tijd was de situatie echter wel geheel anders. Was op de droge
Veluwe een man met een stenen bijl het bos de baas, wat vermocht hij tegen
het moerasbos? Het was levensgevaarlijk om er in door te dringen (behalve
over de vorst) en het ligt voor de hand, dat hij zich tot de hogere gronden
heeft moeten beperken, ook al waren die veel onvruchtbaarder dan de moe
rasgronden.
De moerasbossen hebben hun karakter van oerwoud behouden tot men de
techniek van de ontwatering heeft geleerd. Maar toen waren de hogere
gronden al tientallen eeuwen in gebruik en de moerasbossen blijken de enige
bossen te zijn, die de bevolking in de middeleeuwen met de term woud heeft
aangeduid.
In de IJsselvallei vindt men nog meer wouden. Zo ligt ten noordoosten van
Apeldoorn een laag terrein, dat op oude kaarten als „Het Woud" wordt aan
geduid. De situatie is identiek met die van het Beekbergerwoud, alleen is het
eerder ontgonnen en daardoor minder bekend. Ten oosten van Apeldoorn
vindt men voorts het Woudhuis.
Ook bij Apeldoorn zoekt men de oude bossen gemakkelijk aan de ver
keerde kant : op de heuvels van de Veluwe. Men moet de blik echter naar het
oosten wenden, naar de IJsselvallei, om in de lage graslanden de oerwouden
van het voorgeslacht terug te vinden.
Volgens nog niet gepubliceerde onderzoekingen van Van der Schans vindt
hij aan de andere zijde van de Veluwe, in het laagste stuk van de Gelderse
Vallei, de resten van een uitgestrekt woud, waaraan Woudenberg zijn naam
te danken heeft. Dit woud wordt genoemd in de acte van 777, waarin Karei
de Groote de St Maartenskerk te Utrecht begiftigt met de villa Leusden met
vier foreesten aan de Eem. Eén van deze foreesten wordt Hengistcoto ge
noemd, thans Heischoten onder Woudenberg. In latere acten is herhaaldelijk
sprake van het Westerwoud, dat in de Vallei onder Maarn, Maarsbergen en
Woudenberg gelegen was. Het is eerst ontginbaar geworden dank zij ontwateringswerken.
Interessant is de samenhang van dit woud, niet met heidegronden, maar
met de veengronden in de diepste depressies van de Gelderse Vallei, zoals die
van Veenendaal, Emmikhuizen, Ederveen en Hamersveld. Wij stelden reeds
de aanvoer van grond- en overstromingswater verantwoordelijk voor het
ontstaan van de moerassige wouden. Is het land nog natter, dan ontstaat
veen. Dit veen groeit geleidelijk naar boven, waardoor de vegetatie tenslotte
van het grondwater afgesloten raakt en blijft doorgroeien op het regenwater.
De begroeiing bestaat dan reeds voornamelijk uit veenmos, een zeer armelijk
en zuur materiaal. Het moeraswoud bevindt zich dus buiten deze veenkern,
maar toch nog in de depressie.
Een tweede belangrijke woudnaam in dit gebied is Renswoude. In oude
tijden behoorde dit gebied met Veenendaal tot Rhenen. Ook hier is de samen
hang van de lage bos( = woud)gronden met veengronden duidelijk. De
geschiedenis herhaalt zich bij het Woud (Nederwoud en Overwoud) tussen
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Barneveld en Lunteren. Het Nederwoud vormt één geheel met Renswoude,
het Ederveen en het Doesburgerveen. Het Overwoud ligt aan de voet van de
Veluwse heuvels en is gekenmerkt door de reeds meermalen genoemde zwarte
bosgronden.
Andere plaatsen in de Gelderse Vallei vertonen een soortgelijke situatie,
maar dragen anderenamen. Zwartebroek b.v. is een ontginning van moeras
sige bosgronden, ook weer aan de „hoge" rand liggend van veengronden, o.a.
het Nijkerkse Veen. Waarom heet het ene terrein woud en het andere broek?
De traditie ziet in een broek een bos van kreupelhout. De bodemgesteldheid
is die van een nat bos. De vraag, waarom het bos op de ene plaats hoog en op
de andere plaats laag was, blijft hier onbesproken, aangezien het niet de
bedoeling van dit artikel is, uitvoerig op de broeknamen in te gaan. Overigens
kon ook het Zwartebroek eerst ontgonnen worden na een systematische ont
watering. De naam Zwartebroek draagt het gebied met ere. De gronden zijn
pikzwart : de kleur van de elzenbroekgronden.
Wij kunnen niet nalaten, nog eens terug te komen op het landschapsbeeld
van het gehele gebied van de Gelderse Vallei en de westelijke Veluwe ten
tijde van de schenking van Karei de Groote. Op de heuvelrug lag het Moftbos. Op de helling waren nederzettingen met enig bouwland, maar groten
deels gebaseerd op de exploitatie van uitgestrekte heidevelden. Deze namen
het grootste gedeelte van alle hogere terreinen in beslag. Bepaalde lagere
terreinen zijn begroeid met de planten van de lage heide. Andere lage
terreinen zijn begroeid met bossen, waarvan sommige de woestheid van een
woud hadden bewaard, terwijl andere door kreupelhout waren gekenmerkt.
Van het oosten uit dringen smalle, iets hogere, met heide begroeide ruggen
in de moerasbossen door. Op deze ruggen leeft een schaarse landbouwende
bevolking in verspreide buurschappen, die met de lagere met bos bedekte
moerassige gronden weinig of niets kan aanvangen. In het centrum van
wouden en broeken liggen verraderlijke veengronden. De kleigronden langs
de Zuiderzee bestonden toen nog niet. Deze terreinen werden ingenomen
door veen- en zandgronden, waaraan broekbossen aansloten.
Een soortgelijk beeld heeft Veenenbos reeds eerder van de Friese Wouden
ontworpen. Gelijk reeds in § 4 werd opgemerkt, bestaat dit landschap uit een
aantal evenwijdige ruggen, die door een oude heidevegetatie worden geken
merkt. Tussen deze ruggen bevinden zich brede valleien, waarvan de randen
drangwater ontvingen van de hogere terreinen en waar bossen groeiden. De
bodemgesteldheid wijst uit, dat op de helling van hoog naar laag eerst een
gordel met overwegend eiken werd aangetroffen, daarna een reep elzen,
waarna men in veen terechtkomt. Het doet vreemd aan, dat Spahr van der
Hoek en Postma (1952), de schrijvers van het onlangs verschenen werk over
de geschiedenis van de Friese landbouw, de gehele beschouwing van Veenen
bos zonder één argument als „geheel onjuist" afdoen. In werkelijkheid gaat
het om een even fraaie- als originele en belangrijke reconstructie van het
ontstaan van een landschap, dat door de turfwinning en de cultuur tot on
herkenbaar wordens toe veranderd is. Dat Veenenbos laat zien, dat zelfs het
getal zeven in de term „Zeven Wouden" klopt (er zijn zeven depressies met
wouden), moet men nemen voor wat het is: een speelse vrijmoedigheid en
heeft met de reconstructie van de wouden zelf niets te maken. De Friese
Woudnamen op het zand zijn correct en betrouwbaar en bodemkundig goed
verklaard.
Het zandgebied van Westerwolde is nog niet bodemkundig onderzocht,
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maar het ziet er naar uit, dat de woudgronden hier op soortgelijke wijze zijn
gerangschikt als in de Friese Wouden. Voorts zijn er in Groningen verschei
dene woudnamen van zanddorpen, die in het veen ingesloten liggen, zoals
Kropswolde, Schildwolde en Oostwold.
Het Drentse Plateau is evenals de Friese Wouden door brede valleien
doorsneden, die met moerasveen zijn opgevuld en die een rand van bos
hebben gehad als overgang naar de uitgestrekte heidevelden. Deze bosstroken
zijn veelal smal en de heidevelden uitgestrekt. Dit is mogelijk de reden, dat
de natuurlijke bosbegroeiing op de helling van de valleien niet in woudnamen
tot uitdrukking komt. Anders is het langs de randen van het Drentse Plateau.
In het noorden vindt men Paterswolde aan de voet van een zandrug, tegen
veengronden aan gelegen. Eelderswolde ligt reeds in het veen. In het noord
westen heeft men Leutingewolde, Fokswolde en Roderwolde in een soort
gelijke situatie. De Groningse wouddorpen Midwolde en Oostwolde (gem.
de Leek), temidden van veengronden gelegen, sluiten hierbij geheel aan. In
het zuidwesten van het Drentse Plateau heeft men Ruinerwold en Steenwijkerwold met zwarte bosgronden over grote oppervlakten.
Het op deze wijze verkregen beeld van het Drentse Plateau verdient ook
een samenvatting. Het bestond reeds lang geleden uit uitgestrekte heide
velden, doorsneden door met veen opgevulde beekdalen met bosranden.
Deze bossen hebben echter niet tot woudnamen aanleiding gegeven. Enkele
kleinere „holten" waren nog op het plateau overgebleven. Waar het plateau
wegduikt onder de veengronden vond men uitgestrekte moeraswouden, die
eerst na een geslaagde ontwatering ontgonnen konden worden. Evenals bij
de Friese Wouden ziet men de hoge terreinen overwegend kaal, de lage natte
randen met wouden begroeid.
In Overijssel en de Achterhoek is de bodemkartering minder ver gevorderd
dan in enkele andere zandgebieden. De indruk bestaat, dat in deze gebieden
veel lage bosgronden voorkomen. Broeknamen zijn zeer algemeen.
De lagere zandgronden van Brabant hebben uitgestrekte bossen gedragen,
die na ontwatering ontgonnen zijn, maar ze zullen in de historische tijd
meer het karakter van broekbossen dan van wouden hebben gehad.
In aansluiting aan de lage zandgronden moet de naam Siebengewald in
Limburg beoosten de Maas worden genoemd. Deze nederzetting hangt
samen met de rivierleemgronden, die uitgesproken bosprofielen vertonen.
Dit gebied kon, in verband met de natte ligging, eerst na ontwatering in
cultuur worden genomen.
7. DE BOSSEN OP DE OUDE STRANDWALLEN
TUSSEN MONSTER EN ALKMAAR

Het bodemkundig onderzoek van Van der Meer (1952) en De Roo (1953)
heeft de mening bevestigd, dat op de strandwallen van het oude-duinlandschap in oude tijden bos heeft gegroeid. Ook hier ziet men de bruine
bosgronden, een enkele maal echter ook heidepodzolprofielen. Gelijk bekend,
is veel van de oude strandwallen in recente tijd afgegraven, vooral ten zuiden
van het Noordzeekanaal, maar de resten zijn voldoende om een indruk van
de oorspronkelijke situatie te geven.
In verband met het moerassige karakter van de omgeving liggen ook alle
nederzettingen op de genoemde oude strandwallen, behalve in de omgeving
van de Rijnmond, waar enkele plaatsen op de rivier- respectievelijk zeeklei
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van de Rijnmond gelegen zijn (b.v. Valkenburg, Rijnsburg en Leiden). Te
midden van de bosgronden vindt men dan ook oude bouwlanden op deze
zandruggen. In feite is de situatie zeer goed vergelijkbaar met die op de
zandgronden in het zuiden en oosten van ons land.
Gelijk reeds herhaaldelijk de aandacht heeft getrokken, heten de bossen
op de strandwallen van het oude-duinlandschap geen woud, maar hout.
Het bekendste is de Haarlemmerhout, maar verder kan aan Voorhout en
Noordwijkerhout worden herinnerd. Aangezien er veel woudnamen in het
Hollandse moeras voorkomen, ook zeer nabij de oude strandwallen, is het
verschil te opvallend om onverklaard te blijven.
Houden we ons aan de kenmerken van het woud : ontoegankelijk, woest,
afgelegen, gevaarlijk, dan hebben de „houten" geleken op de bossen van de
Veluwe en niet op de wouden van de Gelderse Vallei en de IJsselvallei. Zij
lagen tussen de nederzettingen en behoorden tot de menselijke samenleving,
in tegenstelling tot de wouden, waarmede de mensheid destijds weinig kon
aanvangen.
Eén woudnaam verdient vermelding : het Woud bij Wimmenum tussen
de Fransmanen Egmond aan de Hoef. Blijkens de zo juist verschenen bodemkaart van Noord-Kennemerland (De Roo, 1953) ligt dit terrein aan de lage
kant van de strandwal, tegen het veen. Niettegenstaande de ontwatering van
het gebied, tengevolge van de drooglegging van het Bergermeer en het
Egmondermeer, karteerde De Roo de zandgronden van het Woud nog als
vochtige tot zeer vochtige duinzandgronden. Vroeger zijn zij nog veel natter
geweest. De parallel met de lage diluviale zandgronden is dus wel opvallend.
Het Schoorlerwoud heeft niet op de strandwal gelegen, maar op klei- en
veengronden; het komt in § 9 ter sprake.
8. DE WOUDEN IN HET BEREIK VAN DE RIJNDELTA

De kennis omtrent de oorsprong van de zogenaamde laagveengronden in
Holland en Utrecht is door de onderzoekingen van Bennema zeer toege
nomen. Veen ontstaat alleen op zeer natte plaatsen en om te begrijpen welke
vegetatie op een bepaalde plaats veen vormt, moet men weten, welke her
komst het water heeft: het „rijke" rivierwater, het „zeer arme" regenwater,
het iets minder arme grondwater of iets brak water uit de mond van de
getijderivieren. In de hier vermelde volgorde is het door rivierwater beroerde
veen, bosveen, het regenwater levert het mosveen, het grondwater (zakwater
uit het Gooi en de duinen) vaak zeggeveen en het iets brakke water het
rietveen.
Uit deze opsomming blijkt dus, dat de bossen in de natuurlijke rivieren
delta langs de rivieren voorkomen. Ter verduidelijking moet nog worden
opgemerkt, dat de rivieren in het veenlandschap reeds het karakter van
getijderivieren hadden (vgl. Edelman, 1950). Langs de oevers werd nog
klei afgezet. Deze klei is in de natuur met bos begroeid. Verder van de rivier
af rust de klei reeds op bosveen, maar wigt uit, aangezien het veen enigszins
bol ligt. Nog verder ligt veen aan de oppervlakte, maar het is nog enigszins
onzuiver en met iets klei gemengd. Nog verder weg is het veen reeds zuiver,
maar nog steeds door een bos, in dit geval berkenbos, gevormd. In deze zóne
drong het voedsel brengende rivierwater slechts bij uitzondering door. Nog
verder weg heeft het rivierwater geen toegang meer gehad en vegeteert het
veen — het mosveen - op het regenwater.
De natuurwouden van de rivierdelta zijn dus galerijwouden geweest: hoog
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opgaand langs de rivier, maar landinwaarts lager wordend, om tenslotte
tegen het mosveen in het centrum van de veengebieden uit te wiggen.
Vergelijkt men de ligging van de woudnamen met die van de galerijwouden langs de rivieren, zoals Bennema die in kaart heeft gebracht, dan
blijkt de overeenstemming volkomen te zijn. De meest oostelijke naam,
Berkenwoude in de Krimpenerwaard, ligt in het bosveengebied, met een dun
kleilaagje aan de oppervlakte. De natuurlijke begroeiing kan hier zeer wel
het karakter van een woud hebben gehad. In het zuidelijke galerijbos van de
Rijn liggen Zoeterwoude, Gelderswoude en Hazerswoude. Zij behoeven ver
der geen bespreking. Abcoude (Abekewalda) ligt in het galerijwoud van één
der kleinere Rijnarmen: Het Gein.
Rijnsaterwoude heeft de oudere onderzoekers wel de meeste zorgen ge
baard. Om de ligging van deze woudplaats te begrijpen, moet men zich
even verdiepen in het karakter van de Aar. Deze zijtak van de Rijn is een
getijgeul. In het zuiden wordt deze nog door een strook rivierklei begeleid,
verder naar het noorden niet meer. De Aar ontving zijn water, althans tijdens
hoog water, van de Rijn en niet omgekeerd. Bij hoge vloeden werd het
rivierwater dus als het ware in de Aar geperst en vanuit de Aar in het veenmoeras. Het gevolg is, dat er een brede strook bosveen langs de Aar wordt
aangetroffen. Mogelijk bestonden er nog zijwatertjes, die het vruchtbare
rivierwater nog verder landinwaarts konden voeren. Rijnsaterwoude, alsmede
de Woudse Dijk en de overige woudnamen in de omgeving liggen nu in de
bosveenstrook, die met de Aar samenhangt.
Woubrugge en Esselijkerwoude of Jacobswoude liggen binnen het bereik
van het rechter galerijwoud van de Rijn. Spaarnewoude ligt buiten het
bereik van het galerijwoud van het Rijnsysteem, maar het veen is ter plaatse
met een weinig klei bedekt, hetgeen voldoende is om de laatste natuurlijke
vegetatie het karakter van een woud te geven, althans indien het gebied
niet door zout water wordt beïnvloed.
Nabij Schellingwoude trof Bennema nog juist enig bosveen aan, klaar
blijkelijk samenhangend met de Amstel, uit de tijd toen de Zuiderzee nog
niet bestond en het IJ nog onder westelijke invloed stond (Güray, 1952).
Overigens is het veen in Waterland door een dun kleilaagje bedekt, hetgeen
in een zoete periode voldoende is voor de verklaring van de Waterlandse
woudnamen: Woudweeren, Zuiderwoude, Katwou (enBroekinWaterland).
9. WOUDEN OP DE ZEEKLEI

In een vroeger artikel, getiteld „Over woudgronden op de zeeklei van Westelijk
en Noordelijk Nederland", dat wij samen met Dr W. J. van Liere publi
ceerden (Edelman en Van Liere, 1949), hebben wij reeds gewezen op de
aanwezigheid van zwarte door bossen gevormde zeekleigronden in het Westland, in Noord-Holland en in Groningen, juist in gebieden waar woud
namen voorkomen. Deze wouden hebben wel iets merkwaardigs, want de
Nederlandse bosbomen verdragen geen zout. Er kan op onbedijkte zeeklei
gronden alleen bos voorkomen, wanneer de zeespiegel ten opzichte van het
land gedaald is, respectievelijk het land is gerezen, zodat de vloeden het
oppervlak van het land niet meer kunnen bereiken. Op deze zijde van het
vraagstuk van de zwarte woudgronden op zeeklei willen wij hier echter niet
ingaan. Wij kunnen volstaan met de beschrijving van de gronden. Zij zijn
zwart en humeus tot ongeveer 40 cm, soms dieper. Dit is voor zeeklei
gronden zeer ongewoon. Zij voldoen aan het criterium, dat Gijsseling on212

Fig. 9.
Schema van een woudgrond in West-Friesland.
0- 45 cm zwarte zeer humeuze kleigrond
45-100 cm blanke, iets roestige grijze, kalkhoudende
kleigrond
>100 cm lichtgrijze zavel- of zeezandgrond
Sketch of a forest soil in West-Friesland (province of North
Holland).
0- 45 cm. black very humous clay soil
45-100 cm
fair, slightly rusty grey, calcareous clay soil
> 100 cm
pale grey sandy silt or sea sand soil

langs aan deze wouden verbond : een zompig
bos in het kustgebied. Als moerasbos gaan
zij vaak zijdelings over in groeiende venen.
Dit is duidelijk gebleken bij de kartering van
het Westland (Van Liere, 1948) . Op de oude
kleiruggen van het prae-Romeinse inbraak
systeem (Vlam, 1945) hebben de wouden in
na-Romeinse tijd gegroeid, terwijl het „laagveen"inde omgeving doorgroeide. De woudgronden op zeeklei in het Westland hebben
aanleiding gegeven tot verscheidene plaatsnamen, die aan het bos herinneren :
Het Woud, Abtswoude, voorts de Broekpolder.
Het tweede belangrijke gebied met wouden op zeeklei is West-Friesland,
waar de zwarte humeuze woudgronden een oppervlak van tienduizenden
hectaren innemen. In dit gebied vindt men de bekende woudnamen : Aarts
woud, Hoogwoud, Nibbixwoud, Hauwert (Oudebokswoude), Oostwoud,
Westwoud, Scharwoude, voorts nog vele veldnamen met woud. Ook zijn er
verscheidene namen met hout en broek.
In het nabijgelegen Geestmerambacht vindt men nog Noord- en ZuidScharwoude en het Woudmeer, voorts Broek op Langendijk. Blijkens de
kartering van Du Burck zijn de kleigronden nabij deze plaatsen inderdaad
zwart. Het ziet er naar uit, dat ook deze woudnamen in goede overeen
stemming met de bodemgesteldheid zijn. Het Schoorlerwoud moet de woud
dorpen van het Geestmerambacht hebben omvat.
Ten zuiden van Alkmaar, bij het Alkmaardermeer liggen nog de plaatsen
Woudhuizen en Westwouderpolder. Hier is het veen ook weer door een
kleilaagje bedekt. In zijn zojuist verschenen studie over Noord-Kennemerland heeft De Roo de aandacht gevestigd op door bos bruin gekleurde gronden
op het zogenaamde binnendeltalandschap van Castricum. Woudnamen zijri
ons uit dit gebied niet bekend. De Roo meent, dat dit moerasbos het veel
besproken Suithardeshage moet zijn geweest.
Omtrent de woudnamen uit het Friese zeekleigebied is ons nog steeds niets
bekend geworden en wij moeten van een bespreking van deze namen afzien.
Het belangrijkste woud-op-zeekleigebied in Groningen is dat van de
Centrale Bouwstreek in deze provincie. Ook hier vindt men zwarte humeuze
zeekleigrond, ditmaal zeer zware kleigronden. De voor ons belangrijkste
plaatsnamen zijn: Noordwolde, Zuidwolde en Lutjewoldè. Het centrum van
het zwarte gebied wordt gevormd door de nederzetting Ellerhuizen. Het
gebied wordt omringd door de Wolddijk, maar deze dijk omsluit ook andere
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dan de genoemde zwarte gronden. Het gebied is nog niet serieus gekarteerd,
maar in de onmiddellijke omgeving van de genoemde plaatsen liggen nog
meer plaatsen met woudnamen, die ons echter niet goed bekend zijn: Steerwolde, Emmerwolde, Garmerwolde.
Enkele woudnamen in het terrein van de Dollardklei, zoals Niewolda en
Finsterwolde, zijn ouder dan de inbraak van de Dollard en behoren in feite
tot het landschap van de veen- en lage zandgronden, dat in § 6 uitvoerig is
besproken.
10. SLOTBESCHOUWING

Hoewel wij in het bovenstaande enkele malen het antwoord op de vraag
naar de verklaring van woudnamen ten gevolge van een onvoldoende terrein
kennis schuldig moesten blijven, menen wij toch de conclusie te mogen
trekken, dat de wouden in de middeleeuwen beperkt waren tot de moerassige
terreinen, die zonder ontwatering niet ontgonnen konden worden. De bossen
op de hogere gronden waren reeds lang tevoren gerooid, behoudens enkele
resten, die om welke reden dan ook in stand zijn gelaten. Wij hebben af
gezien van het streven naar volledigheid, maar ons toegelegd op de be
spreking van die namen, waarvan de landschappelijke positie illustratief is
voor de principes waarvan wij meenden te mogen uitgaan. Wij hopen daar
mede een aantal misverstanden, die in het verleden ontstaan zijn, uit de weg
te hebben geruimd.
Summary

The question where forests were to be found in the middle ages has been
answered by soil-surveying. Testing of soil on pollen, e.g. by Florschütz, had
already resulted in a proper conception of the adventures of the natural
vegetation in the Netherlands (fig. 1). Forests have been cleared on a large
scale ever since the neolithic era. The sand soils in the Netherlands, clad by
broad leaved woods, show a profile of a brown colour (fig. 3). If they have
been covered with heath for many years, they show a heath-podzol profile
(fig. 2), but a combination of these two is also frequently met with. Archaeo
logical and pollen-analytic investigations have revealed that the moorlands
expanded considerably during the transition from the young stone age to the
bronze age.
The preservation of moors is closely associated with human activity. Soil
maps show that in olden times many of the sand soils were vast moors,
occasionally interrupted by a forest area. The place names show that in the
middle ages these forests or remnants thereof were not indicated by the word
„woud". When the term „woud" is used, concepts such as waste, inacces
sible, outlying, unsafe and mysterious should be thought of, but this does not
apply to the forests on the more elevated sand soils. The latter were as a
matter of fact regularly visited by man and exploited by him. The primeval
forests should therefore not be looked for on the high lying dry soils, where
man was the master of the woods, but rather in the lower lying soils where
the underground water is rich in nutrients and where it was very difficult for
man to interfere with the marsh forest vegetation. It is these marsh forests
which are indicated by the word „woud". Starting from the higher parts and
going downward the following types of vegetations are encontered in the
sandy regions :
Forests on the highest parts, subsequently the old cultivated areas and moors,
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subsequently the woods and marshes and finally peat on the lowest spots
(fig. 5).
On the beach banks of the old dune landscape the place names, ending in
„hout" are met with, such as Voorhout, Haarlemmerhout, Noordwijkerhout.
This state of affairs is identical to the occurence of the forests on the high
lying sand soils in the East and South of the Netherlands. It is in the adjacent
marsh area in Holland proper that names ending in „woud" are met with.
The forests in the Rhine-delta established themselves as the water of the
rivers were high in plant nutrients. At a further distance from the river the
influence exerted by nutritious water declined and a peat vegetation was
gradually getting the upper hand. The natural woods in the River-delta
were therefore „gallery" forests (fig. 8). The place names ending in „woud"
are elegantly bound to these gallery forests.
On sea clay soils the „woud" names were bound to black forest soils. The
old marsh forests often merged sidelong into a peat vegetation.
Conclusively it can be stated that the forests in the middle ages were
bound to swampy tracts of land which could not be reclaimed without
previous drainage.
The forests on the higher lying soils, apart from some remnants, were
already cleared numerous years before.
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13. ENIGE AANTEKENINGEN OVER
DE BODEMGESTELDHEID VAN PRAEHISTORISCHE
LANDBOUWGRONDEN IN DRENTE
Some notes on the soil conditions of pre-historic agricultural land in Drente

door jby

J. Wieringa
1. Inleiding

I. ALGEMEEN

Uit publicaties van Waterbolk (1947 en 1951), voornamelijk het verband
tussen klimaat, vegetatie en menselijk ingrijpen in Drente behandelende,
blijkt, dat sedert de jonge steentijd de mens het natuurlijke landschap sterk
heeft beïnvloed. De hunebedbouwers, die aan het eind van het derde
millennium voor Chr. Drente binnentrokken, waren volgens Waterbolk hier
de eerste landbouwers. Sindsdien hebben zich belangrijke klimaatwijzigingen
voorgedaan, tengevolge waarvan de mens andere gronden op moest zoeken
voor zijn landbouw. De bodemkundige kan zich nu afvragen, welke rol de
bodemgesteldheid gespeeld heeft bij het in gebruik nemen en verlaten van de
praehistorische landbouwgronden.
Nederland is het archaeologisch best onderzochte land van Europa en
Drente het best onderzochte gewest van Nederland. Vergelijking van de
veldbodemkundige met de archaeologische gegevens zal hier zowel voor de
oudheidkundige als voor de bodemkundige vrucht afwerpen.
Dank zij de welwillende medewerking van het Biologisch-Archaeologisch
Instituut te Groningen, onder leiding staande van Prof. Dr A.E. van Giffen,
was het ons mogelijk een onderzoek in te stellen naar het verband tussen de
praehistorische landbouw en de bodemgesteldheid. Aangezien we met dit
onderzoek nog maar pas begonnen zijn, kunnen we in dit artikel nog niet
met positieve resultaten voor den dag komen, maar slechts wijzen op enkele
problemen.
2. Het klassieke beeld van Drente en het vegetatieprofiel
De topografische kaarten van dit gewest geven vanaf het eerste verschijnen in
1840 tot de tijd der grotere ontginningen in het begin van deze eeuw het
volgende beeld.
Het dorp en zijn es liggen in de nabijheid van de groenlanden in de beek
dalen, die het Drents plateau in min of meer afgeronde gebieden verdelen :
de dorpsgebieden of marken.
Aan de randen van en soms op de es zien we stukjes bos, ook hier en daar
nog in de beekdalen. Het grootste deel van de marke bestaat uit heideveld;
er gaat een zekere rust uit van dat gemoedelijke rosebruin op de oude kaart,
waarin hunebedden en grafheuvels hier en daar aan het „veld" een bij
zondere romantiek verlenen. De vier landschapsvormen bos, heide, es en
groenland hebben eeuwenlang de basis gevormd voor het Drentse boeren
bedrijf en er bestond steeds een vaste verhouding tussen deze vier tot de
invoering van de kunstmest (Waterbolk, 1951). Oosting (1940) vermeldt, dat
de meeste oude bouwlanden op voormalige bosgronden zijn aangelegd. Een
verkenning van de noordelijke helft van Drente in het kader van de „Nebo"kartering heeft dit nogmaals aangetoond. Waterbolk (1951) wijst er op, dat
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hoogstwaarschijnlijk de stukjes eikenhakhout (strubben) rondom de essen
resten zijn van een oerbos, dat langzamerhand is verdwenen met het aan
maken van het es-bouwland. Deze auteur neemt een vast verband aan tussen
de grootte der boscomplexen en de hoeveelheid ontginbaar bouwland (zie
ookDeRoo, 1953). Bosprofielen vindt men dus onder de essen en oude bosresten, maar ook in de beekdalen. In het „veld" vindt men overwegend het
heideprofiel; het bospro fiel komt er meestal bij -uitzondering voor, hetgeen
bij de eeuwenoude uitgestrekte heidevelden ook wel was te verwachten.

1. Inleiding

II. PRAEHIST ORIS CHE LANDBOUWGRONDEN
TEN OOSTEN VAN EMMEN

In het voorjaar van 1953 troffen we bij de kartering van een gebied ten
oosten van het dorp Emmen, in verband met uitbreidingsplannen van de
gemeente, een grote oppervlakte praehistorisch bouwland aan in de vorm
van zogenaamde „Celtic Fields". De Celtic Fields danken hun naam aan het
feit, dat ze in Engeland uitsluitend aan de Kelten werden toegeschreven, dit
overigens ten onrechte. In Drente waren deze raatvormige akkercomplexen
bekend onder de naam van „Heidense legerplaatsen" en ze zijn hier al vroeg
onderzocht, o.a. door de zeventiende-eeuwse predikant-schrijver J. Picardt
en de negentiende-eeuwse oudheidkundige Dr L.J. F. Janssen; er werden
allerhande verklaringen voor gegeven, maar niemand dacht aan bouwland.
Van Giffen (1951) heeft ze op verschillende plaatsen nauwkeurig onder
zocht en beschrijft het onderzoek van de „Heidense legerplaats" op de
Havelterberg in 1943 o.m. als volgt :
„Het bleek, dat wij ook hier te doen hadden met oud akkerland, een van
de naar wij menen beide, uit de jongste bronstijd of voor-Romeinse ijzertijd
bekende typen, waarbij men de grond ververste door de uitgebouwde teel
aarde weg te nemen en langs de randen van de bewerkte kaveltjes neer te
leggen. De aldus gevormde grauwzandige walletjes waren tot 0,85 m hoog
(top 11,30 m; zool 10,45 m+ N.A.P.) en 14 m breed. Een heidepodzolprofiel
was niet aanwezig. Bij het graafwerk werden enige potscherven gevonden.
Deze vondsten, die aan het oudste terpenaardewerk herinneren, bevestigen
de boven gegeven datering, al is er, voor zover wij zien, vooreerst niet veel
mee aan te vangen."
De omgeving van Emmen is belangrijk uit archaeologisch oogpunt. Men
vindt in Drente nergens zoveel hunebedden als hier, namelijk elf, waaronder
het z.g. „Langgraf", het enige hunebed van dit type in ons land. Bij Noord
Barge zijn vondsten gedaan, die wijzen op een Germaans heiligdom. Bij
Angelslo moet volgens de legende de stad Barnar gelegen hebben.
2. Geografie en geologie
Voor nadere beschrijving hebben we een klein gebied genomen, waar bijna
alle voor Drente typische gronden voorkomen en waar tevens een aantal
sporen van verschillende preahistorische cultuurtijdperken aanwezig zijn.
Dit terrein ligt noordoost van Angelslo (fig. 1) en wordt in het noorden be
grensd door de Emmer Dennen en de Markeweg, in het oosten door de
Schansstraat en het verlengde daarvan, in het zuiden door de weg Emmen Klazienaveen en de Oeverse Weg; het ligt dus tussen het stuifzandgebied
van de Emmer Dennen en de voormalige Barger Meer, die bij het graven
van het Oranjekanaal omstreeks 1880 droog viel.
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Op gemiddeld 500 m van de oostgrens van ons terrein lag het grote
hoogveengebied van het oerstroomdal van de Hunze. Dit veen is sinds het
einde van de vorige eeuw gedeeltelijk ontwaterd en ontgonnen. In de zuid
westhoek ligt het gehucht Angelslo met zijn es en groenlanden ten oosten
daarvan met bosjes en houtwallen als een ouder cultuurcomplex in de jongere
ontginningsgronden.
Ongeveer 40 jaar geleden was ons terrein heideveld, uitgezonderd de reeds
genoemde omgeving van Angelslo en de noordoosthoek, waar eikenhakhoutbosjes in de heide lagen, althans volgens de chromo-topografische kaart.
Onder het gehele terrein ligt de grondmorene, de keileem, als een vrijwel
ononderbroken laag; niet horizontaal, doch zwak golvend.
Over de oostelijke helft van het terrein in de richting zuidoost-noordwest
loopt een brede rug, die te beschouwen is als een flauwe keileemopwelving,
waarover oud dekzand en plaatselijk daar overheen weer jong dekzand is
afgezet. (In het jonge dekzand constateerden we de Allered-laag). Het oude
dekzand is hier iets fijner dan het jonge, resp. 105-150 en 150-210 mu.
Ten oosten van bovengenoemde rug is maar zeer weinig dekzand op de
grondmorene afgezet, maar ten westen ervan ligt een pakket van wisselende
dikte.
Langs de noordrand van het terrein is plaatselijk stuifzand afgezet over de
dekzanden, afkomstigvan het jonge dekzand-stuifzandgebied van de Emmer
Dennen.
3. De praehistorische landbouwgronden en hun bodemgesteldheid
Op het noordelijk deel van de eerdergenoemde rug van oud-dekzand ligt
een tweetal hunebedden: grafmonumenten uit de jonge steentijd (fig. 1). De
hunebedbouwers waren de eerste landbouwers in Drente en vestigden zich
hier tegen het einde van het derde millennium v. Chr., toen hier een vochtig
Atlantisch klimaat heerste.
Beyerinck (1932) wijst er op, dat de neolithische trekwegen over de hogere
terreingedeelten lopen en dat de neolithische vondsten gedaan zijn op de
drogere gronden.
Het fijnere en plaatselijk zwak lemige oude dekzand van de rug met keileem binnen 1,25 m beneden maaiveld kan geschikt geweest zijn voor de
neolithische landbouw. Deze landbouw was nog zeer primitief. Vermoedelijk
werd een soort roofbouw toegepast.
Volgens Waterbolk (1951) werd met behulp van vuur en stenen bijlen het
bos vernietigd en op de vrijgekomen grond na een zeer primitieve bewerking
(hakbouw?) een gewas verbouwd. Afdrukken van tarwe, gerst en gierst zijn
in het aardewerk uit deze tijd gevonden.
De oude-dekzand-gronden op deze rug zijn gekarteerd als droge ont
ginningszandgronden. Het vegetatieprofiel is onduidelijk; we hebben hier
waarschijnlijk te doen met een zwak ontwikkeld heideprofiel gesuperponeerd
op een dun bosprofiel. Ten zuiden van de hunebedden ligt op dezelfde gron
den een groot complex Celtic Fields (fig. 1, Cl), gebonden aan de hogere
delen van de rug van oud-dekzand; de buitenste walletjes van het complex
volgen de hoogtelijn. Op de luchtfoto is dit complex bijzonder duidelijk te
zien ; in het veld ziet men wel flauwe ruggen, maar men moet er enigszins op
getraind zijn om deze als Celtic Fields te herkennen.
Een kleinere rug van dezelfde bodemgesteldheid, haaks op de eerste staande,
brengt de Celtic Fields van dit complex tot vlak aan het voormalige Barger
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Kg. 1.
Vereenvoudigde bodemkaart van een terrein ten oosten van Emmen, met hunebedden,
grafheuvels, Celtic Fields-complexen en treksporen. De walletjes van de Celtic Fields zijn
aangegeven voor zover deze zichtbaar zijn op de luchtfoto.
Outline soil map of a tract of land, east of Emmen with megalithic tombs, burial mounds, Celtic
Fields and trek-ruts. The balks surrounding the Celtic Fields are indicated on the map in so far as they
are visible on the areal photograph.
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Fig. 2.
Celtic Fields bij het hunnebed de „Papeloze kerk" ten zuiden van Schoonoord.
Celtic Fields near the megalithic tomb the „Papeloze kerk" (popeless church) to the south of Schoonoord.

Ten oosten van het zuidelijke hunebed ligt een complex Celtic Fields (CII)
op een grond met een volkomen andere waterhuishouding en van een geheel
andere structuur dan die waarop het complex Cl ligt. Het is een sterk lemige
grond met de stagnerende keileem op gemiddeld 70 cm onder maaiveld, te
typeren als goed vochthoudende tot natte, sterk lemige ontginningskeizandgrond.
Het vegetatieprofiel is hier weer onduidelijk, maar het heeft het meeste
van een zwak ontwikkeld bosprofiel. Bij dit complex zowel als bij Cl is het
opvallend, dat de begrenzing van het complex ongeveer samenvalt met de
grens tussen het zuivere heideprofiel en het onduidelijke heide-op-bos-profiel. De Celtic Fields liggen hier dus op gronden met sporen van een bosvegetatie.
Onder iets minder vochtige omstandigheden dan complex CII ligt CIII,
op de overgang van de oude-dekzand-rug naar de sterk lemige keizand
gronden. In het lagere oostelijke deel van dit complex vindt men een heide
profiel, in het hogere westelijke deel een bosprofiel; het zijn goed vochthou
dende lemige heide-, respectievelijk bosontginningskeizandgronden, met keileem op ca 80 cm onder maaiveld. Ten noorden van de Angelsloër es liggen
twee Celtic Fields-complexen : CIV en CV.
CIV ligt op een droge bosontginningszandgrond, dus op een duidelijk bos
profiel zonder heide-invloed.
CV ligt op een goed vochthoudende lemige bosontginningskeizandgrond,
met keileem op ca 80 cm onder maaiveld. We nemen aan, dat CIV zich ook
over het terrein van de huidige Angelsloër es heeft uitgestrekt, omdat de
bodemgesteldheid van dit complex het meest met die van de es overeenkomt.
In de nabije omgeving van deze laatste beide complexen lag een aantal
grafheuvels, waarvan nog slechts sporen over zijn.
Ten noordwesten van CV lag, nogjuist op droge zandgrond met een heide
profiel, een nekropool: een groep grafheuvels met een neolithische kern,
maar waar later, in de brons- en ijzertijd, tumuli zijn bijgemaakt. Deze
nekropool is onderzocht door Bursch in 1936. De grafheuvels, die gelegen
waren op de lemige gronden bij CV, waren vóór dit onderzoek al verdwenen.
Op de luchtfoto zagen we duidelijk treksporen, lopende vanaf de Celtic
Fields op de oude-dekzand-rug Cl, langs de hunebedden gaande en
naar het westen ombuigend om via CIV, CV en de nekropool ons terrein
te verlaten.
Alleen ten zuiden van de Emmer Dennen zijn deze sporen in het veld
zichtbaar; ze zijn hier namelijk door uit- en opstuiving geaccentueerd. Op de
stafkaart van 1905 liep langs dit traject geen weg. Mogelijk hebben we hier
met een in oorsprong neolithische en later nog veelvuldig gebruikte trekweg
te doen.
Enige opmerkelijke feiten doen zich voor :
le. De besproken Celtic Fields-complexen zijn gelegen op gronden van geheel ver
schillende profielopbouw en verschillen daardoor geheel in waterhuishouding.

De gronden, waarop de complexen Cl en CII liggen, vormen de uitersten
wat bodemgesteldheid betreft; de eerste is een droge ontginningszandgrond
met keileem dieper dan 1,25 m onder maaiveld, de tweede een goed vocht
houdende tot natte en sterk lemige ontginningskeizandgrond met keileem op
ca 70 cm onder maaiveld. De eerste is thans voor landbouw iets te droog,
de tweede gauw te nat.
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Ten tijde van het bestaan van het grote hoogveengebied in de onmiddel
lijke nabijheid en de Barger Meer moet bij een klimaat, dat even vochtig was als
het huidige, landbouw op de grond, waarop complex CII gelegen is, door te
natte omstandigheden aldaar niet mogelijk zijn geweest, terwijl toen de grond,
waarop complex GI ligt, waarschijnlijk juist voor landbouw geschikt was.
Uit het bovenstaande zou men, zij het zeer voorzichtig, kunnen concluderen,
dat de Celtic Fields-complexen Cl en CII gedurende twee verschillende
klimaatperioden in gebruik zijn geweest, resp. een nattere en een drogere.
Gedurende het archaeologische tijdvak, waarin de Celtic Fields in gebruik waren, moet
dan een belangrijke klimaatwijziging hebben plaatsgevonden.

Ook bij de verkenning van de noordelijke helft van Drente troffen we
Celtic Fields-complexen aan, zowel op goed vochthoudende tot natte lemige
gronden als op droge schrale zandgronden. Mogelijk staat de bovengenoemde
klimaatwijziging in verband met de grenshorizon in het veen. Het zou voor
barig zijn, hier nu al met een theorie ter verklaring van deze verschijn
selen voor den dag te komen; de kleine scherfjes, op de Celtic Fields ge
vonden, geven nog onvoldoende aanwijzing. Een nader onderzoek over ge
heel Drente, waarbij meer van dergelijke gevallen archaeologisch en bodemkundig kunnen worden bekeken, zal ons waarschijnlijk nader bij de
oplossing van het probleem van de klimaatwijziging brengen.
2e. Het profiel van de gronden, waarop de Celtic Fields liggen, wijst bijna altijd op een
bosvegetatie.

De Celtic Fields-complexen CIV en CV liggen op een duidelijk bosprofiel;
met het grootste deel van de Angelsloër es vormen ze, wat vegetatieprofiel
betreft, één geheel. Aan het bos, dat hier gestaan moet hebben, dankt
Angelslo misschien het laatste deel van zijn naam.
Het ongeveer samenvallen van praehistorische en vroeg-historische bouw
landcomplexen met voormalige bosterreinen duidt er ons inziens waarschijn
lijk op, dat, in overeenstemming met hetgeen Waterbolk (1951) veronder
stelt, de grootte der boscomplexen een tijdlang de oppervlakte ontginbaar
bouwland bepaalde.
Op de oude-dekzand-rug, waarop de hunebedden en het Celtic Fieldscomplex Cl gelegen zijn, komt een dun bosprofiel voor met daarop een zwak
ontwikkeld heideprofiel.
Het is niet geheel uitgesloten, dat in bepaalde gevallen de praehistorische
landbouw aansprakelijk moet worden gesteld voor het bewaard blijven van
het boskarakter in het vegetatieprofiel, omdat de cultuur mogelijk podzolering voorkwam gedurende perioden, waarin de omstandigheden gunstig
voor de podzolering waren.
De op andere Celtic Fields-complexen in de omgeving van Emmen en in
Noord-Drente gedane waarnemingen wezen bijna steeds op een bosondergrond. De problemen, die zich hier voordoen, hangen samen met het probleem
van het ontstaan van het heidepodzolprofiel. Ook ten aanzien van deze
problemen moetjpiier verklaard worden, dat een voortgezet onderzoek over
een groter terrein noodzakelijk is teneinde ze tot oplossing te brengen;
een onderzoek, waarbij de zeer gewaardeerde medewerking van de archaeologen niet kan worden gemist.
Summary

The Soil Survey Institute has carried out an investigation on the soil con222

dirions of pre-historic settlements and cultivated land in Drente, in co-oper
ation with the Biological Archaeological Institute at Groningen.
The aim was to investigate the connection between soil conditions, climate,
natural vegetation and the pre-historic settlements and the cultivated land
utilized in those days.
The Barger-Oosterveld eastward from Emmen is rich in traces left behind
by pre-historic settlements. Two „hunebedden" (megalithic tombs), neo
lithic memorials over a grave, are situated on a higher part of the grounds
which are now susceptible to desiccation.
The Celtic Fields, being arable fields dating back to the late bronze age
and to the iron age, are to be found on dry soils where are the megalithic
tombs, and also on very loamy moisture retentive or temporarily waterlogged
soils. In our opinion the Celtic Fields must have been utilized in two different
climatic periods. The conditions which prevailed in the wetter climatic
period during which the Celtic Fields on soils now susceptible to desiccation
were in cultivation, will most probably not have differed much from the
conditions prevailing today. It is necessary, however, to take into consider
ation that the level of the watertable in the soil is much lower now, due to the
excavation of the peat to the east of the Hondsrug and the draining of the
Barger Lake to the south-east of Emmen.
The Celtic Fields situated on moisture retentive and temporarily water
logged soils will have been used for agriculture in times that the climate was
appreciably drier than it is today.
No further particulars can be given here on the relevant climatic and
cultural periods as comparable pedological and archaeological data are
lacking.
Another problem confronting us, is the constitution of the vegetation
profile. The soils on which the Celtic Fields are situated have usually either
a forest profile or a weakly developed heath-podzol overlying a forest profile,
whilst outside the Celtic Fields complex the soils show very clearly heath
profiles.
The cause of this feature may be :
1) the Celtic Fields were laid out on reclaimed forest soils;
2) pre—historic farming of the soils averted a pronounced podzolization,
in particular during those climatic periods that the conditions were most
congenial to this process.
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14. DE VERKAVELING VAN BALGOY1)
Division of the land at Balgoy

door/ijv

Ir L. J. Pons

In een oorkonde van 1247 (Baron Sloet, 1872-1876; Heeringa, 1940) wor
den, naar aanleiding van een geschil tussen heer Diederik, graaf van Kleef,
enerzijds en Gosewinus, proost der kerk van St Jan te Utrecht en zijn ka
pittel anderzijds, over hun gemeenschappelijke bezittingen, o.a. in Balgoy,
nauwkeurige aanwijzingen gegeven, hoe deze bezittingen verdeeld moeten
worden tussen de graaf en de proost met het kapittel. Dit maakte het ons,
dank zij nauwkeurige omschrijvingen, mogelijk, deze verdeling precies op
de kaart na te gaan. Daar deze verdeling evenals de begrenzing van het
„allodium" Balgoy nauw samenhangt met de bodemgesteldheid, zullen we
eerst op dit laatste kort ingaan.
Balgoy ligt geheel op de linkeroeverwal van een boogvormige oude lus
van de Maas. Fig. 1 geeft de situatie van de Maas weer, zoals die ver
moedelijk in de tiende eeuw nog bestond. Oorspronkelijk was het latere
Balgoise grondgebied dus geheel aan de linkerzijde van de Maas gelegen.
Of de plaats toen reeds bestond, is moeilijk te zeggen, maar wij menen dat
dit wel het geval was. In aansluiting op ons bodemkundig onderzoek vond
Modderman (1951) geen oudere archaeologica dan scherven uit de der
tiende eeuw, maar de plaats wordt reeds in 1172 genoemd. In dit verband
is de naam Balgoy veelzeggend. De Vries (1953) brengt deze naam ons
inziens ten onrechte in verband met „gooi". We moeten hier ongetwijfeld
in navolging van Edelman en Vlam (1949) denken aan een samenstelling
met „ooi", hetgeen betekent: een weilandgebied in een rivierbocht, zoals we
er vele in het rivierkleigebied kunnen aanwijzen: de Ooy, Ammersooien
(Ammerzoden), Lithoien, Rhenooi, Acqooi, enz. (vgl. ook Nomina Geogra
phica Neerlandica II, blz. 104). De situatie waarin zich deze plaatsen be
vinden, doet vermoeden, dat ten tijde van de naamgeving de rivier, die het
gebied omstroomde, nog als een echte rivier in werking was. Balg-ooi zou
dan zijn naam gekregen hebben in een tijd, dat de Maas er nog omheen
stroomde. Dr P. J. Meertens was zo vriendelijk ons mede te delen, dat balg =
geul, gat, kuil kan betekenen. Ook dit stemt goed overeen met de zoeven
geschetste situatie.
Het dorp ligt op het hoogste punt van de oeverwal langs deze oude Maasarm. De bodem bestaat grotendeels uit normale stroomruggronden, zandige
kleigronden, die in het centrum meestal op 70 à 80 cm diepte lichter worden,
maar wat verder van het dorp af, gewoonlijk een wat zwaardere ondergrond
hebben. Op een bepaald moment heeft de Maas een van zijn eigen bochten
afgesneden (fig. 1) en is de buiten gebruik geraakte bedding langs Balgoy
dichtgeslibd (fig. 2). Balgoy was toen dus een deel van het Land van Maas
en Waal geworden. Het deel van de bedding langs het dorp Balgoy en langs
Woord slibde dicht met slappe zware klei; de uiteinden vlak bij de „nieuwe"
Maas werden met zandig materiaal opgevuld, terwijl ook op de oevers hier
overal zeer lichte zandige klei (oevergronden) werd afgezet (Pons, 1953)
Voor de vele hulp, die wij bij het samenstellen van dit artikel mochten ontvangen van
Mevr. Dr A. W. Edelman-Vlam, zeggen wij haar op deze plaats gaarne dank.
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Maasloop voor ± 1 le eeuw
Course of the Meuse prior to the elevnth century

Afsnijding van de meanderhals bij Balgoy in de middeleeuwen
Neck of the meander, near Balgoy, cut off in the middle-ages

Maasloop van of kort voor de 12e eeuw tot ± 1927
Course of the Meuse just before the 12th century up to about 1927

Nieuwe Maasloop na de kanalisatie van 1927-1937
New course of the Meuse after its canalization in 1927—1937

Fig. 1. De veranderingen inde loop van de Maas bij Balgoy.
The changes in the course of the Meuse near Balgoy.

(fig. 2). D e geheel en half dichtgeslibde bedding- later bekend als Balgoise

meer (zie ook Hoeksema, 1947) - bleef de grens vormen van het gebied van

Balgoy, een grens, die in tegenstelling tot hetgeen De Vries (1953) meent,
wel degelijk ook vóór de verkaveling zeer scherp is geweest. Slechts tegen
Keent vertoont de grens hoeken, daar hier de bedding als grensscheiding zo
goed als geheel verdwenen was en men de grens opnieuw moest vaststellen.
In dit verband kunnen we nog vermelden, dat Keent, hoewel later met
Balgoy één kerspel en één rechtsgebied uitmakend (de Vries, 1953), oor
spronkelijk eerder een afsplitsing is geweest van „Asselt" (Over- en Neder225

Uiterwaardgronden (zandige klei tot klei)
Foreland soils (sandy clay to clay )

-f-j Stroomruggronden (zandige klei)
-j-—-i-—-a River ridge soils (sandy clay)

Oevergronden (zeer zandige klei tot slibhoudend zand)
:

Riverbank soils (very sandy clay to silty sand)

IHilllimia Oude rivierbeddinggronden (zware klei)
ulllllllllllllllHB

Old riverbed soils (heavy clay)

IV.V.V.1 Pleistocene zandgronden (grof zand tot slibhoudend grof zand)
I tV-VfVI Pleistocene sand soils (coarse sand till silty coarse sand)

u j j j j i i i Rivierdijk

River embankment

Fig. 2. Schets van de bodemgesteldheid van de omgeving van Balgoy.
Sketch of the nature of the soil in the vicinity of Balgoy,

asselt) dan van Balgoy. Dit op grond van de oude rivierlopen (fig. 1) en de
grenzen van Nederasselt en Keent (fig. 3).
De bovenvermelde oorkonde van 1247 handelt over een aantal gemeen
schappelijke bezittingen van de graaf van Kleef en proost en kapittel van
St Jan in Balgoy en omgeving. Hieronder worden genoemd landerijen in
Niftrik, Keent en Asselt (= Nederasselt). Verder worden nog genoemd
dijken en bossen bij Hülsen en Engeldonc, die we ongetwijfeld niet bij
Hatert, zoals men algemeen aanneemt (Manders, 1953), maar ook in deze
buurt moeten zoeken, waarschijnlijk in de dorpen Overasselt of Nederasselt.
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Ook van bezittingen, die mensen van de rechteroever van de Maas op de
linkeroever hadden, wordt gesproken, evenals van visserij in het meer en in
de Maas. Tussen de proost en het kapittel enerzijds en de graaf anderzijds
bestond een overeenkomst, dat op verlangen van één der partijen, de goe
deren geheel of gedeeltelijk verdeeld moesten worden.
Op verlangen van de graaf van Kleef werden nu hun gemeenschappelijke
bezittingen in Balgoy gemeten en verloot, waarbij £ aan de graaf werd
toegemeten en § aan de proost en het kapittel samen. Doordat de afmetingen
precies zijn opgegeven in Hollandse morgens (1 hoeve = 16 Holl, morgen =
16x8516 m2) en de ligging en de begrenzing nauwkeurig worden omschreven,
was het ons mogelijk, de oorspronkelijke hoevenverdeling te reconstrueren,
terugwerkende van achter naar voor.
De verdeling is zo gemaakt, dat ieder een evenredig deel van het goede en
het slechtere land ontving. In fig. 3 is de reconstructie van een en ander
weergegeven. De grenzen tussen de parten zijn nu nog meest sloten. Andere
perceelsgrenzen zijn in fig. 3 weggelaten.
Zoals De Vries (1953) reeds zegt, blijkt uit genoemde oorkonde, dat de
proost alléén in Balgoy goederen bezat, waarvan uitdrukkelijk wordt ver
meld, dat deze buiten de verdeling moesten blijven. Dit blijkt uit andere
oorkonden (De Vries, 1953) de „hof te Balgoy" te zijn.
In fig. 3 is apart het gebied aangegeven, dat buiten de verdeling bleef. Het
omvat het dorp Balgoy met de onmiddellijke omgeving. Dit gebied is gelijk
te stellen met het bovengenoemde rechtsgebied, dat onder het „hof van
Balgoy" behoorde en ressorteerde onder de proost. De dorpsbewoners waren
tot herendiensten verplicht op het hof. Het dorp zelf was reeds geheel volledig.
De stroomruggronden ten westen van het op de hoogste rug gelegen dorp,
nu nog met een es-achtige verkaveling, werden als bouwland gebruikt. De lage
gronden in de oude (gedeeltelijk) dichtgeslibde stroombedding, nu nog „het
Broek" geheten, speelde - als het gemeenschappelijke grasland vlak bij het
dorp - eveneens een belangrijke rol in de oude dorpsgemeenschap. Zij zijn
pas vrij laat verkaveld, wat aan de perceelsvormen wel is te zien.
Het in 1247 verdeelde gebied rondom het oude dorp was. althans zeker
gedeeltelijk, gemeenschappelijke, min of meer woeste weidegrond, gezien de
term „gemeinde", die hiervoor in de acte wordt gebruikt.
Het kan verder geen toeval zijn, dat de oude, nu nog bestaande en uit on
geveer dezelfde tijd daterende toren precies midden in het buiten de ver
kaveling van 1247 vallende gebied staat (fig. 3). De plaats waar de Balgooise
hof, het eigenlijke administratieve centrum gelegen heeft, is vermoedelijk
nog wel aan te wijzen. Aan de noordzijde buiten het oude dorpsgebied, waar
de begrenzing van het dorpsgebied onregelmatig is, ligt een boerderij, die
„het hof "wordt genoemd.Mogelijk moeten we hier de oorspronkelijkezetel van
het dorpsbestuur zoeken. Merkwaardig is wel, dat deze „hof" op gebied van
proost en kapittel ligt. Waarschijnlijk kwam aan de noordzijde van het oude
dorpsgebied het belang van de graaf (die een „Huis" gebouwd had in het
„meer") en dat van proost en kapittel (die daar vlak in de buurt een hof be
zaten) het eerst met elkaar in botsing. De onregelmatige begrenzing die we
alleen hier aantreffen, wijst ook op deze, reeds gevestigde belangen. De acte
van 1247 zal dan ook naar aanleiding van conflicten in deze hoek van het
dorp ontstaan zijn.
In 1367 wordt voor het eerst gesproken van het „Huis te Balgoy" (De
17
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Dorpsgrenzen
Village boundaries

I

^ Centrum van Balgoy dat in 1247 niet werd verkaveld en aan de Proost behoorde
3 Centre of Balgoy property of the Provost, not allocated in 1247

j-1

r

•

^ Hoeven die aan Proost en Kapittel werden toegewezen

3 Farms assigned to Provost and Prebendary

I j 1111II111 H o e v e n die a a n d e G r a a f v a n Kleef werden toegewezen
11111111 l-l-l Farms assigned to the Count of Cleve

_De later aangelegde Balgoise wetering
„Balgoise wetering" dug at a later date
River embankment

lîr/r.rn.wj) Riviercjijk
Het Veld

Veldnamen

^l_jv

I Hoeve (landmaat) = 16 m(orgen), 1 morgen — 8516 m2

Names of field

1 "Homestead" (land measure of 33.7 acres) = 16 „morgen" {of 2.1 acres)

Fig. 3. De verkaveling van Balgoy in 1247.
Division of the land at Balgoy in 1247.

Vries, 1953). Uit een en ander is echter op te maken, dat het toen reeds be
stond. Bij ons onderzoek blijkt het nu te staan op het eerste van de stukken
land, dat den graaf van Kleef bij de verdeling in 1247 toegewezen werd en
wel op het laagste punt ervan in het hiervoor reeds genoemde „meer". De
topografische situatie ter plaatse (fig. 3) doet vermoeden, dat het er in 1247
reeds lag en dat men bij de verdeling hier rekening mee heeft gehouden,
gezien de typische vormen van de eerste twee uitgegeven stukken, die af
wijken van de regelmatige stroken van de rest van deze hoevenverkaveling.
De door De Vries (1953) vermelde historische gegevens sluiten hier zeer fraai
op onze gegevens aan.
De situatie omstreeks 1247 moet dus zo geweest zijn, dat de graaf van
Kleef zijn landerijen (zie fig. 3) met de bijbehorende heerlijke rechten be228

leend had aan een onbekende, die zetelde op het Huis te Balgoy. De goederen
van de proost (de hof van Balgoy met bijbehorende rechten) waren samen
met die van proost en kapittel, met alle rechten daaraan verbonden, in erf
pacht uitgegeven aan een ander (o.a. vóór 1288 aan Willem van Puiflijk).
In 1371 verwierf de erfpachter van „de hof" met toebehoren, Claes Trouwe
loos van Balgoy, het Huis te Balgoy, met de daaraan verbonden rechten,
terwijl hij ook reeds de heerlijke rechten over Balgoy bezat, afkomstig van de
proost en de proost en het kapittel, zodat alles nu in één hand was verenigd.
Het Huis droeg hij in datzelfde jaar over aan de hertog van Gelre, die hem
vervolgens daarmede beleende.
Uit het voorgaande is nog een aantal voor de omgeving belangrijke con
clusies te trekken.
Ie. Het blijkt, dat de meting zeer nauwkeurig is uitgevoerd. De eerste 4
stukken hebben precies de afmeting van resp. 2, 1, 4 en 2 hoeven. Hieruit
volgt, dat de volgende 5 stukken, die aan de rivier grenzen, eveneens nauw
keurig gemeten moeten zijn. Wanneer men dit precies nameet, blijkt dat de
rivier de Maas, tot aan de oever waarvan deze 5 stukken zich uitstrekten, in
1247 op precies dezelfde plaats lag als vóór de kanalisatie in onze eeuw. Dit
is een verrassende uitkomst, daar we ons juist hier in een buitenbocht van de
sterk meanderende Maas bevinden.
2e. Langs de Maas lag een dijk en in die dijk bevond zich een sluis op de
in fig. 3 aangegeven plaats. Van een wetering wordt echter niet gesproken.
De sluis zal dus een plaatselijke aangelegenheid van Balgoy zijn geweest om
het overtollige water uit het meer te lozen. Pas later - wanneer is onbekend is de Balgoise wetering gegraven, die, behalve de afwatering van Balgoy, ook
die van Keent, Neder- en Overasselt en kleine stukjes van Wychen verzorgde
en ten behoeve waarvan op Wychens grondgebied een nieuwe sluis, de
tegenwoordige Balgoise sluis, gemaakt werd.
Summary

Balgoy is situated in a former meander of the Meuse which was cut off in the
11th century (fig. 1). Due to this its position was changed from the left bank
to the right bank of that river. Exact particulars on the division of the land
are to be found in a charter of 1247. The acreage of the land is indicated
being adapted to the conditions of the soil (fig. 2). It is possible to reconstruct
this oldest land division in details (fig. 3). Apart from this, the oldest centre
of the village can exactly be traced and the same applies to the site of the
manor and the castle. These particulars are supplemented to by historical
data. The situation discloses that i.a. in 1247 the Meuse followed already
precisely the same course as before the canalization of the river and that the
common discharge of water from a number of adjacent villages and Balgoy
dates back to post 1247.
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15. AAVULLING EN ERRATUM OP BOOR EN SPADE VI, 1953:

2. HETEROGENISATIE VAN HET BODEMPROFIEL
IN NEDERLAND
door/by

Dr J. S. Veenenbos

Verzuimd werd te vermelden in het artikel, dat de onderzoekingen van
Dr J. Schelling in een grafheuvel nabij Ermelo werden uitgevoerd in samen
werking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort. Het oudheidkundig onderzoek aan deze grafheuvel werd geleid
door Dr P. J. R. Modderman.
Voorts zij opgemerkt, dat in fig. 10 van bedoeld artikel abusievelijk de
zool van de 1° periode van deze grafheuvel staat aangegeven als te dateren
van 1200 v. Chr. Er zijn slechts weinig exacte gegevens ter datering van deze
zool aanwezig.
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|HH Kartering gereed
I^Hi Survey finished

c^3

YjfCjCCCÀ Verkenning gereed
tttWM

General survey finished

||||f|§| Kartering in uitvoering
wMMwyM

Survey going on

Kartering in voorbereiding
W/,.

Newly planned survey

Fig. 1. Stand van de Bodemkartering per 1 Jan. 1954.
Soil Survey in the Netherlands, state on Jan. 1954.
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16. DE KARTERINGS GEBIEDEN
VAN DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
The survey areas of the Soil Survey Institute
àooxjby

Ir J. C. Pape

Aansluitend aan de in voorgaande delen van Boor en Spade gepubliceerde
overzichten, volgt hier een korte bespreking van de karteringen, waaraan in
de loop van 1953 werd gewerkt, of waarvan de werkzaamheden in 1954
zullen aanvangen. De karteringen werden in elke provincie in de regel uit
gevoerd door de provinciale karteringsleider. De nummering van de karterin
gen is geschied door middel van de provincieletter voor auto's, gevolgd door
een nummer.
Door de Afdeling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidings
plannen werden onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos karteringen uit
gevoerd in het gehele land. Een aantal van deze karteringen kon worden
aangepast bij lopende grotere karteringen en werden dan uitgevoerd onder
de dagelijkse leiding van de betrokken provinciale karteringsleider.
Het bijgaande kaartje geeft de ligging van de verschillende karteringsgebieden aan, terwijl tevens het stadium van uitvoering is aangegeven (fig. 1).
A PROVINCIE GRONINGEN

As

A7

Het Oldambt. Onder leiding van Ir L. A. H. de Smet werd in op

dracht van de Directie Akker- en Weidebouw in 1949 begonnen met
de kartering van de oudere Dollardpolders, het Schiereiland van
Winschoten en de jongere Dollardpolders, met de bedoeling een
studie van deze gronden te maken, teneinde de belangrijkste pro
blemen nader onder ogen te zien. Het gebied, dat ca 30.000 ha
groot is, werd voornamelijk in overzicht gekarteerd. In verband met
eventueel diepploegen werden in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst enige detailkarteringen uitgevoerd. Het
veldwerk kwam in 1953 gereed. Aan het rapport wordt gewerkt.
De Oude Veenkoloniën. Het werk in opdracht van de Directie Akker
en Weidebouw nam in 1952 een aanvang onder leiding van Ir L. A.
A. de Smet. Van de totale oppervlakte van ca 10.000 ha waren eind
1953 1525 ha gekarteerd. De kartering, die vooral van belang is in
verband met een mogelijke herontginning,, wordt in detail uitge
voerd. De werkzaamheden zullen in 1954 worden voortgezet.
B PROVINCIE FRIESLAND

Bi

B2

Het knipgebied rond Tzum. De leiding van de kartering berustte aan

vankelijk bij Dr Ir J. S. Veenenbos, doch deze werd in November
1952 overgenomen door Ir J. Cnossen. Het werk, dat als studie
object van de knipgronden dient, omvat ca 13.500 ha. In 1952
kwam het veldwerk gereed. Van het gekarteerde gebied zal een
intern rapport worden vervaardigd.
De Friese Wouden. Onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos werd in
1948 met de karteringswerkzaamheden begonnen. Het was de
bedoeling ca 4400 ha in detail te karteren, waarbij de land- en tuin
bouwkundige mogelijkheden voor intensivering van het kleine
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boerenbedrijf onder ogen gezien werden. Deze detailopname kwam in
1949 gereed. Begin 1950 werd besloten het karteringsgebied tot hele
kaartbladen uit te breiden en in overzicht te karteren. Met ingang
van 1 November 1952 werd de dagelijkse leiding overgedragen aan
IrJ. Cnossen. Eind 1953 waren in totaal 10870 ha opgenomen. In
1954 zal deze kartering worden voortgezet.
B14 Fels- en Bitterlagen in Friesland. In opdracht van de Rijkslandbouwconsulent te Drachten zal een gebied, groot 10.000 ha, worden ge
karteerd. In 1953 werd met de werkzaamheden begonnen onder
leiding van Ir J. Cnossen. Eind 1953 waren 1700 ha gekarteerd.
B15 De heide van Duurswoude. Onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos
werd dit 350 ha grote object in de loop van 1953 gekarteerd. Het
doel van deze kartering was de geschiktheid van de gronden voor
verschillende cultuurdoeleinden aan te geven. Bij het interne rapport
behoren een bodemkaart en een bodemgeschiktheidskaart schaal
1 : 10.000.
B19 Gemeente Smallingerland, Tuinbouw rond Drachten. Deze kartering werd
opgedragen door de gemeente Smallingerland. De werkzaamheden
werden uitgevoerd onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. Het
gebied omvat 250 ha en werd onderzocht op de geschiktheid voor
tuinbouw, in het bijzonder voor groenteteelt. Bij het interne rapport
behoort een tuinbouwclassificatiekaart schaal 1 : 2500.
D.U.W.-objecten in Friesland. Ten behoeve van herontginningen in D.U.W.verband wordt een aantal karteringen uitgevoerd in opdracht van
de Ontginningsmaatschappij „De Drie Provinciën".
Bg St Johannesga''sterveenpolder. De werkzaamheden onder leiding van
Dr Ir J. S. Veenenbos werden in 1952 beëindigd. In 1953 verscheen
een desbetreffend rapport met bijbehorende bodemkaart, zanddieptekaart en cultuur kaart schaal 1 : 5000.
B10 Scheenekavel. Dit 530 ha grote object werd onder leiding van Ir J.
Cnossen in 1953 gekarteerd. Bij het desbetreffende interne rapport
behoren: een bodemkaart en een werkobjectkaart, alle op een schaal
1 : 5000.
Bu Grachtkavel Slijkenburg. Een oppervlakte van 50 ha kraggeland werd
in 1953 gekarteerd onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. Een
intern rapport met bodemkaart, zanddieptekaart en cultuurkaart,
alle schaal 1 : 5000, werd uitgebracht.
B12 Bakkeveen. De kartering van dit 23 ha grote gebied werd in de loop
van 1953 uitgevoerd onder leiding van Ir J. Cnossen. De bij het
interne rapport behorende bodemkaart, cultuurkaart en zanddiepte
kaart, werden uitgevoerd op een schaal 1 : 2500.
B13 Haskerveenpolder II. Deze kartering die een drietal objecten omvat,
werd in de loop van 1953 uitgevoerd onder leiding van Ir J. Cnossen.
Van object A, ter grootte van 15 ha, werden een bodemkaart en een
cultuurkaart vervaardigd. Bij de objecten B en C, groot 25 ha,
behoren bodemkaarten, zanddieptekaarten en cultuurkaarten, alle
op een schaal 1 : 2500.
B16 Delen van de Snikzwaagsterpolder. Dit object omvat 29 ha. De werk
zaamheden onder leiding van Ir J. Cnossen kwamen in 1953 gereed.
Bij het interne rapport behoren een bodemkaart, een cultuurkaart
en een zanddieptekaart, schaal 1 : 2500.
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B17

B18

Nijkspolder. Dit object, dat uit 39 ha riet- en kraggeland bestaai,

kwam in 1953 onder leiding van Ir J. Cnossen gereed. Bij het interne
rapport behoren bodemkaart, cultuurkaart en zanddieptekaart,
schaal 1 : 2500.
Gemeente Achtkarspelen. Ten behoeve van de plannen voor het ver
beteren van de waterstaatkundige toestand in de gemeente Acht
karspelen werd door de D.U.W. een opdracht verstrekt ca 4000 ha
in gedetailleerd overzicht te karteren. De werkzaamheden zullen in
1954 een aanvang nemen onder leiding van Ir J. Cnossen.
D PROVINCIE DRENTE

D2

D8

D9

D10

Du

D12

Delen van de gemeenten Rolde en Borger. Het gebied omvat ca 10.000 ha.

De werkzaamheden, die onder leiding stonden van Dr Ir H. C. de
Roo, werden na diens vertrek beëindigd door Ir G. G. L. Steur.
Rapport en kaarten zullen in 1954 gereed komen.
Uitbreidingsplannen van de gemeente Emmen. De kartering, die ca 1600 ha
omvat, staat onder leiding van Ir B. van Heuveln. Het veldwerk zal
in 1954 zijn beëindigd, in welk jaar ook het interne rapport zal ver
schijnen.
^uidoost-Drente. In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw
zal een ca 30.000 ha groot gebied worden gekarteerd. De werkzaam
heden worden onder leiding van Ir B. van Heuveln uitgevoerd. Met
het voorbereidend werk werd eind 1953 een aanvang gemaakt. Het
veldwerk zal in 1954 beginnen.
Voorbeeldpolder Coevorden. In opdracht van de Stichting Verbetering
Madegraslanden Drenthe werd een gebied, groot 58 ha, gekarteerd.
Het object is bedoeld als proefgebied voor de Madelandverbetering.
De werkzaamheden begonnen in het 3e kwartaal 1953 onder leiding
van Ir B. van Heuveln. Eind 1953 kwam het veldwerk gereed. Begin
1954 zal er een intern rapport met een bodemkaart en een bodemgebruikskaart gereed komen.
L.E.I.-bedrijven Drente. Door de Rijksdienst Uitvoering Werken, Den
Haag, werd een opdracht verstrekt om een aantal bedrijven te
karteren. Een zestal bedrijven, die eventueel in aanmerking komen
voor herontginning, werd gekozen. De werkzaamheden begonnen
in de tweede helft van 1953 onder leiding van Ir B. van Heuveln.
Er werd gekarteerd met een dichtheid van 6 boringen per ha. Eind
1953 kwam de kartering gereed. De definitieve interne rapporten
en kaarten zullen in 1954 worden uitgebracht.
Het Madeland tussen Sleen en de Klenke. Van de Stichting tot Madeland
verbetering werd een opdracht ontvangen een bodemkaart in ge
detailleerd overzicht samen te stellen van ca 700 ha Madeland. De
werkzaamheden zullen in Juni 1954 onder leiding van Ir B. van
Heuveln beginnen.
E PROVINCIE OVERIJSSEL

E2

Noordwest-Overijssel. In het 3e kwartaal 1949 werd in opdracht van

het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening be
gonnen met de karteringswerkzaamheden onder leiding van Ir J. C.
F. M. Haans. Het gebied groot 10.000 ha werd vooral bestudeerd
met het oog op ontginningsmogelijkheden en mogelijkheden voor
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E3

E5
E6

E7

E8

de vestiging van tuinbouw. Het veldwerk kwam in 1953 gereed. In
1954 verschijnen rapport en kaarten.
Dalfsen-Nieuw-Leusen. Door de Directie voor Akker- en Weidebouw
werd opdracht gegeven voor de kartering van een ca 10.000 ha
groot gebied om de kennis van de aard en de verbreiding van ijzerrijke gronden te vermeerderen en in het algemeen om gegevens over
de bodemgesteldheid te verzamelen. De karteringswerkzaamheden
onder leiding van Dr Ir J. Schelling begonnen in 1949 en werden
afgesloten in 1953. In 1954 zal een intern rapport verschijnen met
bijbehorende bodemkaart.
Boskartering. Zie onder NL8.
Salland. In aansluiting op de objecten E3 Dalfsen-Nieuw-Leusen en
E4 Wijhe werd in 1952 begonnen met de kartering van een gebied,
groot 12.000 ha. De werkzaamheden staan onder leiding van Ir J. C.
F. M. Haans. Van de proefboerderij Heino werd een detailkartering
uitgevoerd en een intern rapport met bodemkaart schaal 1 : 2500
uitgebracht.
Vollenhove. In verband met de voorbereiding voor een ruilverkave
ling werd een gebied van ca 2500 ha gekarteerd. De werkzaamheden
werden uitgevoerd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst
en stonden onder leiding van Ir J. C. F. M. Haans. Het veldwerk
werd in 1953 afgesloten. Een intern rapport met kaarten zal in 1954
worden uitgebracht.
Gebied IJsselmuiden. In het kader van de Afdeling Karteringen ten
behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen werd in opdracht van
het Landbouw-Economisch Instituut een gebied van ca 2500 ha
gekarteerd met het doel gebieden aan te wijzen, waar eventueel
vestiging van tuinbouwbedrijven uit het tuinbouwcentrum van
IJsselmuiden plaats zou kunnen vinden. De werkzaamheden stonden
onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. Een intern rapport werd
uitgebracht.
M PROVINCIE GELDERLAND

M9 Geologische kartering van het Pleistoceen, zie NL6.
M10 De gemeente Epe en een deel van de gemeente Heerde. In opdracht van de
Directie Akker- en Weidebouw werd een gebied, groot 15.000 ha,
gekarteerd. Het veldwerk onder leiding van Dr Ir W. van Liere,
kwam in 1948 gereed (zie Boor en Spade II, 1948, hoofdst. II, 4).
De resultaten werden gedeeltelijk gepubliceerd in het L.E.I.-rapport
no 111. Aan het rapport zullen de resultaten van de verkenning van
een deel van de gemeente Heerde worden toegevoegd. Vermoedelijk
zal het rapport in 1954 worden gepubliceerd.
Mu Het land van Maas en Waal. De karteringswerkzaamheden van het
gebied, groot 24.400 ha, begonnen in 1947 onder leiding van Ir L.
J. Pons en kwamen in 1950 gereed. De resultaten van deze overzichtskartering zullen binnenkort worden gepubliceerd.
M14 Randgebied van de toekomstige Zuidoostpolder. In opdracht van de Direc
tie van de Noordoostpolder werd in 1948 begonnen met de kartering
van het randgebied van de toekomstige Zuidoostpolder. In 1950
kwam het veldwerk gereed. De werkzaamheden stonden onder
leiding van Dr Ir W. J. van Liere. Het onderzoek geschiedde in
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samenwerking met de Bodemkundige Afdeling van de Directie
Wieringermeer, Noordoostpolderwerken en de Afdeling Onderzoek
van de Cultuurtechnische Dienst. De resultaten zullen gezamenlijk
gepubliceerd worden.
M29 Het polderdistrict Lijmers. In opdracht van het Bestuur van het polder
district werd in het gebied tussen de IJssel- en Rijnbandijken, de
voormalige Duitse grens, 's-Heerenberg, Didam en het Duivense
Broek een opname verricht, teneinde een grondslag te leveren voor
het verkrijgen van een inzicht in de meest gewenste waterbeheersing
van de streek. De werkzaamheden, die onder leiding stonden van
Ir L. J. Pons, kwamen in 1951 gereed. De resultaten werden vast
gelegd in het interne rapport no 343 met bodemkaart, geschiktheidskaart, zanddieptekaart en dwarsprofielen.
M31 De Spijkse of Pannerdense Overlaat. In opdracht van het College van
Gedeputeerde Staten werd het gebied van de Spijkse Overlaat
(Driedorpenpolder), groot 4000 ha, opgenomen ten behoeve van
het ontwateringsplan van deze streek. De veldwerkzaamheden, die
onder leiding van Ir L. J. Pons stonden, werden in 1952 beëindigd.
Een intern rapport met bodemkaart van de uiterwaarden, enkele
profieldoorsneden en een kaart van de mogelijkheden van klei- en
zandwinning werden uitgebracht.
M33 Midden Gelderse Vallei. Grootte karteringsgebied 27.000 ha, om
vattende de waterschappen Barneveldse Beek en Lunterse Beek. De
kartering is een onderdeel van een door de Contactcommissie
Bodemkartering opgezet bodemvruchtbaarheidsonderzoek. In 1951
werd met de karteringswerkzaamheden begonnen onder leiding van
Ir R. P. H. P. van der Schans. Eind 1953 waren 14.900 ha opgeno
men. In 1954 zal het werk worden voortgezet.
M39 Delen van de gemeente Beusichem. In opdracht van het gemeentebestuur
van Beusichem werd in 1953 een kartering verricht in het meest
westelijke deel van de gemeente. Het doel van het onderzoek was
het bepalen van de landbouwkundige waarde van de grond voor
verschillende cultuurvormen en teelten. Ca 100 ha werden gekar
teerd onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. Een intern rapport
met bodem- en bodemgeschiktheidskaart, schaal 1 :5000, werd uit
gebracht.
L PROVINCIE UTRECHT

Li

L2
L3

Omgeving van Werkhoven. De kartering nam een aanvang in 1947, met

als doel de nadere bestudering van problemen betreffende de water
huishouding van de stroomgronden in verband met bedrijvensplitsing. Het gebied wordt gekarteerd door studenten, onder leiding
van Ir K. J. Hoeksema en de veldinstructeurs Ir A. Jongerius en
Ir A. J. Havinga. Het gebied zal nog een weinig worden uitgebreid.
Omgeving van £eist en De Bilt. Van dit oefenobject voor Utrechtse
studenten kwam onder leiding van Ir K. J. Hoeksema het veldwerk
gereed. Het gebied werd in overzicht gekarteerd.
Het Kromme Rijngebied. De karteringen
en L2 worden in opdracht
van de Commissie Hydrologisch Onderzoek Kromme Rijngebied
aangevuld in verband met grondverbetering en infiltratie. In 1953
werden ca 1100 ha gekarteerd.
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Lj

Lg

Groot Mijdrecht II. In opdracht van de Rijksdienst Uitvoering Wer

ken werd in October 1953 begonnen met de karteringswerkzaamheden in de polder Groot Mijdrecht. De kartering staat onder leiding
van Ir L. J. Pons. Doel van de kartering is precies te weten welke
klei in de ondergrond geschikt en welke niet geschikt is voor het
bovenbrengen ter verbetering van de polder. In 1954 zal deze kar
tering worden voortgezet.
Delen van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. In opdracht van het
gemeentebestuur van Driebergen-Rijsenburg zal in 1954 ca 35 ha
worden gekarteerd ten behoeve van stadsuitbreiding. De kartering
staat onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos.
G PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Gj

G3

G4

G6

G7

G9

Gu
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Kennemerland Noord. Ten behoeve van het streekplan en de tuinbouw

(zie Boor en Spade III, 1949, hoofdst. 22) werd een overzichtskartering uitgevoerd van ca 14.500 ha onder leiding van Dr Ir H. C.
de Roo. De resultaten werden gepubliceerd in de reeks Verslagen
Landbouwkundige Onderzoekingen no 59.3, serie: De Bodemkartering van Nederland, deel XIV.
De Haarlemmermeer. Aansluitend op de vroegere kartering van Ir den
Engelse en Ir Dijkema werd onder leiding van Ir J. C. F. M. Haans
een kartering uitgevoerd van de Haarlemmermeer, ca 15.720 ha.
De veldwerkzaamheden begonnen in 1948 en eindigden eind 1949.
De resultaten werden vastgelegd in een rapport, dat in 1955 zal
worden gepubliceerd in de reeks Verslagen Landbouwkundige
Onderzoekingen.
Het Geestmerambacht. In opdracht van de Directie Agr. Plannen werd
ten behoeve van de tuinbouw en de bedrijfssanering een kartering
uitgevoerd van ca 6600 ha. De veldwerkzaamheden onder leiding
van Ir P. du Burck begonnen in 1948 en eindigden in 1951. Het
rapport is gereed en zal in 1955 worden gepubliceerd in de reeks
Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen.
Venhuizen. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening werd een kartering uitgevoerd ten behoeve
van een meer algemene (sociaal-economische en bodemkundige)
studie, waarbij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst nauw betrok
ken is. Het gebied, groot ca 1700 ha, werd in detail opgenomen
onder leiding van Ir P. du Burck. Er wordt een intern rapport ver
vaardigd, dat in 1954 zal verschijnen.
Breezand - Koegras. Door het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening werd een opdracht verstrekt een gebied, voor
namelijk jonge zeezand- en duinzandgronden, op te nemen teneinde
zijn geschiktheid voor de bloembollencultuur na te gaan. De karte
ring werd begonnen in 1950 onder leiding van Ir P. du Burck. Het
veldwerk zal in 1954 worden beëindigd.
Polder Grootslag. In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werd
in 1952 een begin gemaakt met een detailkartering van ca 6600 ha
ten behoeve van de tuinbouw. De kartering wordt uitgevoerd door
Ir P. J. Ente. Eind 1953 waren 1775 ha opgenomen. In 1954 zal
deze kartering voortgezet worden.
Verkenning van de Provincie Noord-Holland. In opdracht van het Pro-

GJ 2

G13

G14

G15

vinciaal Bestuur van Noord-Holland werd een begin gemaakt met
de verkenning van het nog niet gekarteerde gebied van de provincie
ten behoeve van planologische werkzaamheden. De kartering staat
onder leiding van Ir L. J. Pons. Eind 1953 was het veldwerk practisch gereed. Rapport en kaarten zullen in 1954 worden samen
gesteld.
De Binnendijkse en Buitenvelderse Polder. Op verzoek van de Provinciale
Stichting voor de Landbouw werd een bodemkartering uitgevoerd
van ca 400 ha, met het doel door middel van een globale kartering
een inzicht te krijgen in de waarde van deze aan de zuidrand van
Amsterdam gelegen polder voor tuinbouwkundige doeleinden,
speciaal voor de z.g. Amsterdamse Cultures. Het veldwerk werd
verricht in de winter van 1952-1953 onder leiding van Ir L. J. Pons.
De resultaten werden in een intern rapport vastgelegd.
Polder Waterland. Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht
gegeven een kartering uit te voeren van de polder Waterland. Onder
leiding van Ir L. J. Pons zullen de werkzaamheden in 1954 worden
begonnen.
Westeinder Plassen. De gemeente Amsterdam gaf opdracht de West
einder Plassen te karteren met het doel een overzicht te verkrijgen
van de hoeveelheden en de uitbreiding van de diverse materialen,
welke zich op de bodem van de Plassen bevinden en een bijdrage te
leveren tot een betere kennis van het mechanisme van de verdeling
van het materiaal over de plas. Onder leiding van Ir L. J. Pons werd
in het 3e kwartaal 1953 begonnen met de kartering. In 1954 zal deze
kartering worden voortgezet.
Delen van de gemeente Naarden. In aansluiting van de reeds enkele jaren
geleden gekarteerde terreinen (Naarden Westelijk deel en Naarden
Oostelijk deel) werd in opdracht van het College van Burgemeester
en Wethouders ten oosten van de vesting Naarden een gebied, groot
ca 67,50 ha, gekarteerd. Deze kartering beoogde een classificatie van
verschillende gronden zowel voor tuinbouw als voor bouwland en
grasland. De leiding berustte bij Dr Ir J. S. Veenenbos. Een intern
rapport voorzien van een bodemkaart, tuinbouwclassificatiekaart,
bouwlandclassificatiekaart en graslandclassificatiekaart, alle schaal
1 : 2500, werd afgeleverd.
H PROVINCIE ZUID-HOLLAND

H7

H9
Hu

^'uid-Holland ten noorden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. In op
dracht van de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland werd een
kartering uitgevoerd onder leiding van Dr Ir W. J. van Liere. De
veldwerkzaamheden werden verricht in de jaren 1948 en 1949. Doel
was een globale kaart te maken van de provincie Zuid-Holland
boven de rivieren, waarop de gebieden staan, welke geschikt zijn
voor de tuinbouw. De resultaten van de kartering werden vastgelegd
in een intern rapport voorzien van een bodemkaart, schaal 1 : 50.000.
Zie onder NL7.
Zjuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. In op
dracht van de provincie Zuid-Holland werd een bodemkundige
verkenning uitgevoerd in het gebied ten zuiden van de rivieren om
in grote lijnen de geschiktheid van de bodem weer te geven voor de
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Hj2

H20

H23

H24

H25

H26

tuinbouw ten behoeve van het planologische werk. De verkenning,
aanvankelijk onder leiding van Dr Ir K. van der Meer, thans onder
leiding van Ir J. van der Linde, kwam in 1952 gereed. Van alle
eilanden werden interne rapporten uitgebracht. Een samenvattend
rapport zal in 1954 verschijnen.
Zjiidhollandse Eilanden, tuinbouwcentra. Een detailkartering van een
aantal tuinbouwgebieden in samenwerking met de tuinbouwvoorlichtingsdienst, aanvankelijk onder leiding van Dr Ir K. van der
Meer, thans onder leiding van Ir J. van der Linde. De detailkarte
ring op het eiland Voorne werd in 1953 voortgezet en zal in 1954
gereed komen. De observering van de groei der tuinbouwgewassen
op verschillende bodemtypen zal zo mogelijk in 1954 worden ver
volgd.
De Alblasserwaard. Ten behoeve van de investering van de landbouw
werd in 1951 begonnen met een overzichtskartering van een 20.000
ha groot gebied onder leiding van Ir J. van der Linde. In 1954 zal
deze kartering worden voortgezet.
De Puttepolder bij Boskoop. In opdracht van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek werd onder leiding van Dr Ir J.
Bennema een bodemkundig onderzoek ingesteld. De resultaten
werden in een intern rapport vastgelegd.
Delen van de gemeente Rotterdam (Schiebroek). In opdracht van de
Directeur van de Dienst Gemeentewerken, Rotterdam, werd in de
polder Schiebroek een gebied, groot 70 ha, gekarteerd onder leiding
van Ir J. van der Linde. Doel van de kartering was een terrein te
vinden, dat geschikt is om als begraafplaats te dienen. De resultaten
van dit onderzoek werden vastgelegd in rapport no 348 voorzien
van een bodemgesteldheidskaart van 0-1 m beneden maaiveld, een
bodemgesteldheidskaart van 1-2 m beneden maaiveld, een transpa
rant met reductiegrenzen en een profieldoorsnede.
Mariahoeve — Madestein. In het kader van de stadsuitbreiding werd
door de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads
ontwikkeling van de Gemeente 's-Gravenhage opdracht verleend
tot kartering van de objecten Mariahoeve en Madestein. De objecten,
totaal 340 ha, werden gekarteerd onder leiding van Dr Ir J. S.
Veenenbos. Er werd een tweetal rapporten uitgebracht, van het
object Mariahoeve (Veen- en Binckhorstpolder) en het object
Madestein (Oostmadepolder).
Nootdorp, Leidsendam, %oetermeer. In de gemeenten Nootdorp, Zoetermeer en Leidsendam is onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos een
kartering begonnen van ca 600 ha in opdracht van het Ministerie
van Wederopbouw en Volkshuisvesting. In 1954 zal een intern
rapport verschijnen.
K PROVINCIE ZEELAND

K3
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Tholen. In opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd

een kartering uitgevoerd op het eiland Tholen. De bedoeling van
deze kartering was de met zout water geïnundeerde gebieden in de
oude toestand te brengen en zo mogelijk in een betere. In 1945 werd
met het veldwerk begonnen onder leiding van Ir S. F. Kuipers. In
1948 kwam de veldkartering gereed. De resultaten van het onder

K4
Ks

K10

K13

K16

K19

zoek werden samengevat in een rapport, dat voor publicatie wordt
gereed gemaakt.
Schouwen-Duiveland. Evenals Tholen (K3) werd dit eiland in kaart
gebracht. Het rapport wordt samen met dat van Tholen gepubli
ceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
Het tuinbouwgebied van Haamstede-Renesse. In opdracht van de Directie
Tuinbouw werd het tuinbouwgebied Haamstede-Renesse vrij ge
detailleerd gekarteerd. Deze kartering van ca 1850 ha stond onder
leiding van Ir S. F. Kuipers en Ir P. du Burck. Het veldwerk kwam
in 1948 gereed. De resultaten zullen worden gepubliceerd in het
rapport Schouwen-Duiveland (K4) en Tholen (Ks).
Polder Hoedekenskerke. De polder Hoedekenskerke werd gekarteerd
onder leiding van Dr Ir K. van der Meer in de periode van 30 No
vember 1949 tot en met Januari 1950. Doel van deze kartering was
een onderzoek in te stellen in de oude kernen, waar veel problemen
liggen en waarvan reeds veel gegevens waren verzameld. De resul
taten van dit onderzoek werden vastgelegd in een intern rapport
voorzien van bodemkaart, schaal 1 : 10.000, analyseresultaten van
een aantal bemonsterde profielen en profielbeschrijvingen.
Het Vrije van Sluis. In opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd in verband met ontwaterings
plannen een gebied van ca 30.000 ha in overzicht gekarteerd. Het
veldwerk werd in 1950 begonnen en in 1953 afgesloten. De leiding
berustte bij Dr Ir K. van der Meer. De resultaten zullen worden
samengevat in een intern rapport, dat in 1954 zal verschijnen.
Enkele percelen in de Wilhelminapolder. In opdracht van de Directeur
van de Wilhelminapolder werd een bodemkartering uitgevoerd,
speciaal met het oog op de mogelijkheid van diepploegen. Het veld
werk werd in 1952 uitgevoerd onder leiding van Dr Ir K. van der
Meer. De resultaten zijn samengevat in de rapporten no 294 en
no 321.
£ak van J?'uid-Beveland en Waarde. Door de Cultuurtechnische Dienst
werd een opdracht verleend een kartering te verrichten in het ge
bied van Baarland, Ellewoutsdijk en Waarde, totaal ca 4180 ha.
Onder leiding van Ir G. G. L. Steur werd met deze kartering een
begin gemaakt. Het voorlopig veldwerk kwam gereed. Ten behoeve
van de herverkaveling werd een voorlopig rapport en een voorlopige
kaart samengesteld. In 1954 zal een definitief intern rapport ver
schijnen.
N PROVINCIE NOORD-BRABANT

Nx

N9

De Maaskant. In opdracht van de Directie van de Rijksdienst voor

Uitvoering Werken werd een gebied gekarteerd van ca 13.900 ha.
Doel van deze kartering was door middel van een bodemkartering
een landbouwkundige fundering voor cultuurtechnische plannen
te verkrijgen. Onder leiding van Dr Ir D. van Diepen kwam in de
periode van 1945 tot en met 1948 het veldwerk gereed. De publicatie
van de resultaten zal in 1954 verschijnen in de reeks Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen.
Delen van de Brabantse Peel. Onder leiding van Dr Ir D. van Diepen
werd in 1950 begonnen met de kartering van een ca 20.000 ha groot
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Nn

N12

N13

gebied in de Brabantse Peel. De opdracht hiervoor werd verstrekt
door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
met het doel de mogelijkheden te onderzoeken tot rationalisatie en
intensivering van het gebruik. Eind 1953 kwam het veldwerk gereed.
Het rapport zal in 1954 worden geschreven.
De Biesbosch. Ten behoeve van inpolderingsplannen wordt in op
dracht van de Centrale Cultuurtechnische Commissie in de Bra
bantse Biesbosch een kartering van ca 20.000 ha uitgevoerd onder
leiding van Ir I. S. Zonneveld. De gegevens, verkregen bij een
globale verkenning van dit gebied, werden samengevat in een twee
tal voorlopige rapporten, voorzien van globale verkenningskaarten.
Er waren eind 1953 ca 11.100 ha in detail en 2450 ha in overzicht
gekarteerd. In 1954 zal deze kartering worden voortgezet.
Delen van de gemeente Roosendaal. In verband met de stadsuitbreiding
werd een bodemkundig onderzoek ingesteld in twee objecten in de
gemeente Roosendaal, speciaal met het oog op de geschiktheid voor
de tuinbouw. Het veldwerk werd verricht in de voorzomer van 1953.
Het geheel stond onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. De
resultaten werden samengevat in een intern rapport.
Het land van Heusden en Altena. In opdracht van de Cultuurtechnische
Commissie werd een bodemkartering uitgevoerd van ca 11.800 ha
in verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling. Het veld
werk werd onder leiding van Ir F. Sonneveld uitgevoerd. Van de
resultaten werd een interim rapport samengesteld. Er zal nog een
aantal diepboringen worden verricht. De kartering zal in 1954 wor
den voortgezet.
P PROVINCIE LIMBURG

P4

P9

Gedeelten van de Limburgse Peel (Venray - Horst - Sevenum). Onder

leiding van Jhr Ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden werd een
kartering uitgevoerd in opdracht van de Directie Agr. Plannen. Het
doel van deze kartering is een studie te maken van de factoren,
waarvan het welvaartspeil afhankelijk is. Het veldwerk kwam in
1952 gereed. Het rapport wordt redactioneel bewerkt.
Het loessgebied van ^'uid-Limburg. In opdrecht van de Directie Akker
en Weidebouw wordt een kartering uitgevoerd in het loessgebied
van Zuid-Limburg met de bedoeling een studie te maken van de
loessleemgronden. De veldwerkzaamheden begonnen in 1951. Thans
zijn er ca 2000 ha gekarteerd. Het werk zal in 1954 voortgang vinden.
NL NEDERLAND

Hieronder vallen de onderzoekingen en karteringsgebieden, die niet
provinciaal gerangschikt kunnen worden. Aan de volgende objecten
werd in 1953 gewerkt:
NL2 De bodemkaart van Nederland schaal 1:200.000. Deze kartering werd
opgedragen aan de Stichting voor Bodemkartering ten behoeve
van het Landbouwwaterstaatsplan. De karteringswerkzaamheden
staan onder leiding van de provinciale karteringsleiders. Het ge
heel staat onder leiding van een commissie bestaande uit Ir L. J.
Pons, voorzitter en IrJ. C. F. M. Haans en Dr IrJ. S. Veenenbos,
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leden. Er werd een legenda opgesteld, die zoveel mogelijk door
het gehele land zal worden toegepast. Eind 1953 kwam het veld
werk in de meeste gebieden gereed. Enkele gebieden zullen in het
voorjaar 1954 worden afgewerkt.
NL3 Kartering van Nederland op kaartbladen 1:25.000. Door het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is aan de Stichting
voor Bodemkartering de vervaardiging van een overzichtskartering, schaal 1:25.000, van Nederland officieel opgedragen. De
kartering zal worden uitgevoerd onder leiding van de provinciale
karteringsleiders. De coördinatie van de legenda staat onder lei
ding van de Legendacommissie, bestaande uit Dr Ir J. Bennema,
voorzitter, Dr Ir J. Schelling en Dr Ir J. S. Veenenbos, leden.
Door deze commissie werd gewerkt aan het uitzetten van ge
gevens betreffende granulaire samenstelling der gronden, de in
deling van de Nederlandse grondsoorten naar textuur en be
schrijving van standaardprofielen. De werkzaamheden zullen in
1954 worden voortgezet.
NL5 Afdeling Geografie onder leiding van Mevr. Dr A. W. Edelman-Vlam. Er
werd gewerkt aan de opzet van een samenvatting van alle be
schikbare gegevens van het rivierkleigebied. Van de Hoster-namen
werd uitvoerige literatuurstudie gemaakt. Het eigen desbetref
fende materiaal werd aangevuld door bewerking van de vragen
lijsten uitgezonden door de Naamkunde Commissie van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. De
namen van de Liemers werden bestudeerd. Uit de karteringsgebieden Kennemerland, Land van Vollenhove en de Veluwe
kwamen veldnamen binnen, die op fiches verwerkt werden, ter
wijl van het Vollenhovense materiaal al calques getekend konden
worden. De resterende tijd werd besteed aan literatuurstudie en
het bijhouden van het documentatiemateriaal op historisch, geo
grafisch, toponymisch e.d. gebied en het beantwoorden van vra
gen of het doen van kleine onderzoekjes voor de karteringsleiders.
NL6 Afdeling Geologie onder leiding van Dr R. D. Crommelin en G. C. Maarleveld. Het onderzoek over het Midden-Pleistoceen van de Veluwe
en aangrenzende gebieden werd beëindigd. De resultaten werden
beschreven in Geologie en Mijnbouw van September 1953. Een
artikel van dezelfde inhoud werd in de Duitse taal geschreven en
zal verschijnen in Mitteilungen des Geologischen Staatsinstituts
in Hamburg. Om een methode uit te werken, die ten doel heeft
mineraalscheidingen uit te voeren met behulp van vloeistoffen van
verschillend soortelijk gewicht, werd een voorbereidend onderzoek
verricht. Een gedetailleerd mineralogisch onderzoek van bodem
profielen op de Veluwe werd verricht om de betrekking tussen
inspoeling en uitspoeling na te gaan. Ook werd een vergelijkend
mineralogisch onderzoek van bodemmonsters uit verschillende
lagen van het Praeglaciaal van de Veluwe verricht. Voorberei
dend werk van een studie over meerbodemafzettingen werd ge
daan.
NL7 Het Veengebied in West-Nederland. Deze studie staat onder leiding
van Dr Ir J. Bennema. Het onderzoek vond in 1953 voortgang.
Standaardprofielen werden bemonsterd. Gegevens werden ver
is
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zameld over klink. Rond de tunnelput van Velsen werd getracht
verband te leggen tussen de opbouw van het veenlandschap en de
profielen, die in de tunnelput ontsloten waren. Medegewerkt
werd aan een rapport, opgesteld door de gezamenlijke sprekers
van de Inklinkingsdag en bedoeld voor het Symposium van het
Koninklijk Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genoot
schap over Niveauveranderingen. Het onderzoek zal in 1954 wor
den voortgezet.
NL8 Boskartering (voorheen Es). In opdracht van het Staatsbosbeheer
worden de gronden van de Nederlandse Staatsbossen gekarteerd
onder leiding van Dr Ir J. Schelling. De werkzaamheden in 1953
bestonden uit een detailkartering van een aantal proefvelden voor
het herkomstonderzoek van de Douglasmetingen aan een groot
aantal proefvlakken van grove den op stuifzand. In het stuifzand
werden detailkaarten gemaakt in het Kreelsezand bij Ede en in
de Leuvenhorst bij Hulshorst. Een proefkartering werd verricht
in de boswachterij Nunspeet. Van ruim 400 proefvlakken, waar
de opstand reeds door studenten werd opgemeten, is de bodem
gesteldheid opgenomen met een uitgebreid coderingssysteem. De
kartering in het fluvio-glaciaal werd voltooid. Een bodemkaart
werd vervaardigd van de boswachterij Oostereng. De werkzaam
heden zullen in 1954 worden voortgezet.
NL9 Klei-inventarisatie. In opdracht van de Nederlandse Vereniging
voor Baksteenindustrie wordt een inventaris gemaakt van de
beschikbare klei- en leemvoorraden. Deze opdracht stond onder
leiding van Dr Ir P. Buringh en werd per 1 November 1952 over
genomen door Dr Ir J. S. Veenenbos. De leemkartering langs de
uiterwaarden langs de Rijn kwam gereed. Er werd een intern
rapport uitgebracht. Het veldwerk in het leemgebied rond Bergen
op Zoom, Tilburg en Eindhoven werd afgemaakt. Een inven
tarisatie van de beschikbare klei- en leemvoorraden in NoordBrabant kwam gereed. In 1954 zullen hierover interne rapporten
verschijnen. De opname zal in 1954 doorgang vinden.
NL10 Oefenterreinen voor tanks. In opdracht van het Ministerie van Oorlog
wordt een aantal militaire oefenterreinen voor tanks gekarteerd
met het oog op het gevaar voor bodembeschadiging. De opname
geschiedt in samenwerking met het Staatsbosbeheer en staat onder
leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos. De oefenterreinen Havelte,
Oirschot en Leusderheide werden gekarteerd. Er werd een begin
gemaakt met het terrein De Harskamp. Daarna zal het terrein
Oldebroek worden opgenomen. Er zal in 1954 met het veldwerk
worden voortgegaan.
NLU Rampgebied in Z- W.-Nederland. In verband met de watersnood van
1 Februari 1953 werden maatregelen genomen om zo snel moge
lijk hulp te bieden. Ten behoeve van het bodemkundige werk
werd het rampgebied verdeeld in drie gebieden, t.w. : Ir J. van der
Linde voor de Zuidhollandse Eilanden, Ir J. C. F. M. Haans voor
Noord-Brabant en Ir L. A. H. de Smet voor Zeeland. Het
Redactie-secretariaat werd tijdelijk versterkt met Ir P. J. Ente.
De contacten met instanties in 's-Gravenhage werden onder
houden door Ir L. J. Pons. Er werd een inventarisatie gemaakt
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van buitendijkse kleivoorraden in het deltagebied met behulp van
luchtfoto's. Kaarten van binnendijkse kleivoorraden werden
samengesteld voor Tholen, Schouwen-Duiveland, Land van
Heusden en Altena en de Ruigenhilspolder bij Willemstad.
Vereenvoudigde kaarten werden vervaardigd van Tholen, Schou
wen en Duiveland. Beknopte legendabeschrijvingen werden voor
deze eilanden en voor Walcheren samengesteld. In vele gevallen
werden ter plaatse en in vergaderingen adviezen verstrekt over
bodemkundige problemen, die met de inundaties samenhangen.
Een groot aantal bodemkaarten werd beschikbaar gesteld aan
belanghebbende instanties.
Beregenings-onderzoek voor de tuinbouw. In opdracht van de Directie
Tuinbouw wordt onder leiding van Dr Ir J. S. Veenenbos een tuinbouw-classificatie opgezet, in verband met beregeningsmogelijkheden.
Legenda Commissie. De Commissie heeft tot taak het samenstellen van
een legenda voor de kaartbladen 1 : 25.000. Zij staat onder voor
zitterschap van Dr Ir J. Bennema. Tot dusverre heeft de Commissie
zich vooral bezig gehouden met normalisatie van bodemkundige
begrippen. Aan een ontwerp voor een legenda van de zandgronden
wordt gewerkt.
De afdeling Landclassificatie werd ingesteld in 1953 en staat onder
leiding van Dr Ir A. P. A. Vink. De afdeling houdt zich bezig met
het onderzoek naar de betekenis voor akker- en weidebouw van de
verschillende gronden en groepen van gronden. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met de karteringsleiders en met verschillende Insti
tuten. Het hoofd van de afdeling is vertegenwoordiger van de
Stichting voor Bodemkartering in de werkgroep Productieniveau en
Landclassificatie.

Ten behoeve van het Tuinbouwvestigingsplan werden verkenningen uit
gevoerd in verschillende delen van Nederland (Friesland, Noord-Holland,
Noord-Brabant), met hét doel een overzicht te verkrijgen in het voorkomen
van voor de tuinbouw waardevolle gronden.
De in druk verschijnende rapporten en kaarten van karteringen, komen
uit in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van de
Directie van de Landbouw, in de serie De bodemkartering van Nederland.
Zij worden uitgegeven door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te
's-Gravenhage en kunnen via de boekhandel of bij de postkantoren besteld
worden.
In het algemeen omvatten de rapporten de volgende hoofdstukken :
a. een algemene beschrijving van het gebied met korte vermelding van de
voornaamste resultaten van de kartering;
b. een beschrijving van de onderscheiden bodemeenheden;
c. een beschrijving van de bodemkaarten;
d. een beschouwing over de landbouwkundige betekenis van de onderschei
den bodemeenheden;
e. verschillende hoofdstukken, gewijd aan bijzondere onderwerpen, zoals
bepaalde bodemeigenschappen, geologie, waterhuishouding, landbouw
kundige ontwikkeling enz.
De tekst wordt verduidelijkt door vele afbeeldingen, grafieken en tabellen,
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terwijl als bijlagen de bodemkaarten, in de regel in gekleurde uitvoering, en
vaak ook andere kaarten in zwart-wit worden toegevoegd.
Een lijst van de tot dusverre in bovengenoemde reeks verschenen karteringsverslagen treft men aan op blz. 254.
Elk jaar wordt door de Stichting voor Bodemkartering een deel uitgegeven
van Boor en Spade, waarin gemeenlijk bijdragen worden opgenomen van
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering, vormende verspreide
bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland.
Een groot aantal rapporten en bodemkaarten verschijnt niet in druk, maar
wordt op andere wijze op beperkte schaal vermenigvuldigd en verspreid.
Het is de bedoeling te zijner tijd over te gaan tot een systematische uitgave
van de bodemkaart van Nederland op kaartbladen 1 : 25.000.
Bodemkaarten en rapporten worden ambtshalve verstrekt aan de Rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten en ten behoeve van het Land- en
Tuinbouwonderwijs. Aan de hiertoe nodige vermenigvuldiging van ge
kleurde kaarten wordt medegewerkt door de Cultuurtechnische Dienst, de
Ned. Heidemaatschappij en enige Provinciale organen.
Op blz. 247 wordt een overzicht gegeven van de elders gepubliceerde,
niet in Boor en Spade herdrukte artikelen van medewerkers van de Stichting
voor Bodemkartering.
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Lijst van in de periode Januari 1953 t/m Juni 1954 in
tijdschriften gepubliceerde artikelen, welke hier niet herdrukt zijn

(Alphabetisch volgens schrijver)
Bennema, J.: De bodemkundige onderzoekingen in de Vrieslandpolder bij

Hekelingen, naar aanleiding van een oudheidkundige opgraving aldaar.
Ber. Rijksd. Oudheidk. Bodemonderzoek in Nederland 4, 2, 1953: 1019.
Idem: Humusvormen in Nederland. Landbouwk. Tiidschr. 65, 5/6, 1954:
375-384.
Idem: Holocene movements of land and sea-level in the coastal area of the
Netherlands. Geologie en Mijnbouw 16, 6, 1954: 254-264.
Bennema, J., E. C. W. A. Geuze, H. Smits and A. J. Wiggers: Soil compaction
in relation to quarternary movements of sea-level and subsidence of the
land, especially in the Netherlands. Geologie en Mijnbouw 16, 6, 1954:
173-178.
Bennema, J. en J. Kloosterhuis: Ingedroogde veengronden. Melk 8,23, 7 Maart
1953: 7-9.
Buringh, P.: Bodemkartering en interpretatie van bodemkaarten. Landbouw
voorlichting 10, 6, 1953: 229-233.
Idem: The role of aerial photography when drafting schemes for under
developed countries. Netherlands Journal of Agricultural Science 1, 4,
1953: 251-255.
Idem: The analysis and interpretation of aerial photographs in soil survey
and land classification. Netherlands Journal of Agricultural Science 2,
1, 1954: 16-26.
Crommelin, R. D.: Over de stratigrafie en herkomst van de praeglaciale af
zettingen in Midden-Nederland. Geologie en Mijnbouw, 15, 9, 1953:
305-321.
Duik, R. P. den: Structuurregelaars. Tuinbouwgids 1954: 242-245.
Edelman, C. H.: De Sub-Atlantische transgressie langs de Nederlandse kust.
Geologie en Mijnbouw 15, 11, 1953: 351-364.
Idem: Indrukken van een rondreis door Europa. Wagenings Hogeschoolblad
10, 9 en 10, 16 Nov. en 16 Dec. 1953 en 11, 4 en 5, 17 Mei en 16 Juni
1954.
Idem: Harm Tiesing als schrijver. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 72,
1954: 52-56.
Idem: Nederlands oerwouden. Elseviers Weekblad, 6 Maart 1954.
Edelman-Vlam, A. W.: Bodemkunde en toponymie. Meded. Centrale Comm.
Onderzoek Ned. Volkseigen, no 5, Dec. 1953: 7-11.
Kuipers, S. F.: Eigenschappen van de voornaamste voedingsstoffen voor de
planten. Landbouwgids 1954: 271-274.
Idem: Bekalking. Landbouwgids 1954: 284-285.
Idem: Bodemgebreksverschijnselen als gevolg van intensivering? Gelders
Landbouwblad 17, 11, 18 Maart 1954.
Modderman, P. J. R.: Het land van Heusden en Altena; het oudheidkundig
onderzoek van de oude woongronden. Brabantia 2, 1, 1953: 3-12.
Idem: Een neolithische woonplaats in de polder Vriesland onder Hekelingen
(eiland Putten) (Zuid-Holland). Ber. Rijksd. Oudheidk. Bodemonder
zoek in Nederland 4, 2, 1953: 1-10.
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Idem: Land van Heusden en Altena; oudheidkundige vindplaatsen volgens

de gemeenten. Brabantia 2, 1, 1953: 13-17.

Idem: Opgravingen in de gemeente Wijchen. Ber. Rijksd. Oudheidk. Bo

demonderzoek in Nederland 6, 1, 1953: 5-7.

Pijls, F. W. G.: Bodemkundige verschillen tussen Oost- en West-Nederland

en de tuinbouw. Meded. Dir. v. d. Tuinbouw 16, 7, 1953: 654-666.

Idem: De grond in verband met kunstmatige beregening. De Fruitteelt 43,

24, 13 Juni 1953: 484-487.

Idem: Enkele eigenaardigheden van de grond in verband met kunstmatige

beregening. De Fruitteelt 43, 25, 20 Juni 1953: 500-503.

Idem: De betekenis van de grond voor fruitaanplant. De Fruitteelt 43, 43,

31 Oct. 1953: 808-811.

Idem: De waterhuishouding in de tuinbouw. Meded. Dir v. d. Tuinbouw 16,
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AANHANGSEL
DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
1 October 1954
1. Algemeen {General):

Stichting voor Bodemkartering, opgericht 24 Augustus 1945
te 's-Gravenhage.
Soil Survey Institute, established at The Hague, August 24, 1945.
Gevestigd (Address):
Bovenweg 7, Bennekom, The Netherlands.

Telefoon K 8379-247. Giro: 113278. Postbus: 37, Wageningen.
Bank: Twentse Bank, bijkantoor Wageningen.
2. Bestuur (Council):
Voorzitter:

Ir H. T. Tjallema

Directeur van de Afdeling Akker- en Weidebouw. Heerengracht 2, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-184880.

Seer.-Penningmeester:

Dr Ir M. J. Boerendonk . . ' Directeur van de Afdeling Grond- en Pacht
zaken. Bezuidenhout 215, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-720060.
2e Voorzitter:

Ir S. Herweyer

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

Leden:

Dr D. Burger
Ir H. A. M. C. Dibbits

. .

Dr P. Glazema

Ir W. Ham
Ir A. J. A. Hendrikx

. . .

Ir F. W. Honig
(vervanger:
Dr Ir G. de Bakker)
Ir F. L. A. Maandag . . .

Rijksdienst voor het Nationale Plan. Lange
Voorhout 19, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-115720.
Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat.
Van Hogenhoucklaan 60, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-776890.
Directeur van de Rijksdienst voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek. Kleine Haag 2,
Amersfoort.
Tel.: K 3490-4480.
Directie voor de Arbeidsvoorziening. Mauritskade 29, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-183840.
President-Directeur van de Nederlandse
Heidemaatschappij. Sickeszplein 1, Arnhem.
Tel.: K 8300-21241.
Directeur van de Afdeling Tuinbouw. Bezuidenhoutseweg 30, 's-Gravenhage.
Tel. : K 1700-720060.
Inspecteur van de Landbouw. Bezuidenhoutseweg 30, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-720060.
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Ir P. Plantenberg
Ir A. W. van de Plassche
Dr Ir Th. Reinhold . .
(vervanger :
Dr A. J. Pannekoek)
Dr Ir S. Smeding . . .

3.

Stichting voor de Landbouw. Raamweg 2527, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-183510 t/m 183517.
Voorzitter van de Landbouworganisatie
T.N.O. Lyceumplein 53, 's-Gravenhage.
Tel.: K 1700-776090.
Directeur van de Afdeling Geologische Kaart
van de Geologische Stichting. Spaarne 17,
Haarlem.
Tel.: K 2500-13373.
Directeur van de Wieringermeerpolder en
van de Noordoostpolderwerken. Gebouw
Flevo, Zwolle.
Tel.: K 5200-5841.

Directie en Wetenschappelijk personeel
{Board, of management and scientific staff )
Directeur:

Prof. Dr C. H. Edelman . .

Adjunct-Directeur:

Z. van Doorn

Medewerkers:

Dr Ir J. Bennema

Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool,
Afdeling voor Regionale Bodemkunde, Geo
logie en Mineralogie. Duivendaalselaan 2,
Wageningen.
Tel.: K 8370-2363.
Privé: Nassaulaan 2, Bennekom.
Tel.: K 8379-719.
Emmalaan 13, Utrecht.
Tel.: K 3400-11588.

Bodemkundige. Kamperfoelielaan 15, Wage
ningen.
Tel.: K 8370-2948.
Ir J.M.M. van den Broek . Bodemkundige. Beatrixlaan 51, Sittard.
Tel.: K 4490-3393.
Ir P. du Burck
Bodemkundige. Laanweg 12, Schoorl.
Tel.: K 2209-531.
Ir J. Cnossen
Bodemkundige. Stationsplein20, Heerenveen.
Tel.: K 5130-2131.
Dr R. D. Crommelin . . . Geoloog. Lab. voor Regionale Bodemkunde,
Geologie en Mineralogie. Duivendaalselaan 2,
Wageningen.
Tel. :K 8370-2363.
Dr Ir D. van Diepen . . . Bodemkundige. Deken Spieringstraat 10,
Boxtel.
Tel.: K4106-576.
Mevr. Dr A. W. EdelmanGeografe. Nassaulaan 2, Bennekom.
Vlam
Tel.: K8379-719.
Ir P. J. Ente
Bodemkundige. Drieboomlaan 8, Hoorn.
Tel. : K 2290-4939.
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Ir J. C. F. M. Haans . . .
Ir B. van Heuveln . . . .
J.J.Jantzen
IrJ. van der Linde . . . .
G. C. Maarleveld
Ir J. C. Pape
IrL.J. Pons
Ir R. P. H. P. van der Schans
Dr Ir J. Schelling
Ir L. A. H. de Smet . . . .
Ir F. Sonneveld
Ir G. G. L. Steur
Dr Ir J. S. Veenenbos . . .

Dr Ir A. P. A. Vink . . . .
Ir I. S. Zonneveld . . . .
Gast-medewerkers:

Dr Ir G. de Bakker . . . .
Dr Ir P. Buringh

Ir J. Butijn
Dr J. Ch. L. Favejee . . .

Ir A. J. Havinga

Bodemkundige. Willemskade 20, Zwolle.
Tel.: K5200-7751.
Bodemkundige. Niikampenweg 11, Emmen.
Tel.: K5910-1129.
Redacteur Kaarten. Prunusstraat 5, Wageningen.
Bodemkundige. Dorpsstraat 84, Zuid-Beier
land. Tel.: 8.
Geoloog. Kerkweg 37, Ede.
Tel.: K8380-9713.
Wetenschappelijk Redacteur. Proosdijerveld
weg 37, Ede.
Tel.: K 8380-9287.
Bodemkundige. Kretschmar van Veenlaan
93, Hilversum.
Tel.: K2950-11104.
Bodemkundige. Diedenweg 16a, Bennekom.
Tel. :K 8379-247.
Bodemkundige. Heerdlaan 16, Bennekom.
Tel.:K 8379-689.
Bodemkundige. Kastanjelaan 22, Winscho
ten. Tel.: 1095.
Bodemkundige. Oude Land van Altenastraat 18, Sleeuwijk. Tel.: 103.
Bodemkundige. Diedenweg 119, Wageningen.
Tel. :K 8370-2366.
Bodemkundige, speciaal belast met karterin
gen ten behoeve van streek- en uitbreidings
plannen. Grindweg 150a, Wageningen.
Tel.: K 8370-2480.
Bodemkundige. Ribeslaan 11, Wageningen.
Tel.: K8370-2655.
Bodemkundige. Vlietstraat 7, Sleeuwijk.
Tel.: 81.
Inspecteur v. h. Tuinbouwk. Onderzoek.
Tholensestraat 173, Scheveningen.
Tel.: K 1700-552797.
Lector aan het Internationaal Opleidings
centrum voor Luchtkartering te Delft. Gou
denregenstraat 2, Wageningen.
Tel.: K 8370-2650.
Zeelands Proeftuin. Wilhelminadorp.
Tel.: K 1100-2261.
Scheikundige, wetenschappelijk ambtenaar
aan de Landbouwhogeschool. Goudenregen
straat 5, Wageningen.
Tel.:K 8370-2358.
Bodemkundige, assistent aan de Landbouwhogeschool.Duivendaalselaan2,Wageningen.
Tel.: K8370-2363.
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Ir K.J . Hoeksema . . . .

Ir A. Jongerius

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

Dr Ir F. R. Moormann . .
Jhr Ir J. E. M. van Nispen
tot Pannerden

Bodemkundige, wetenschappelijk ambtenaar
aan de Landbouwhogeschool. Rijksstraat
weg 47, Wageningen.
Tel.:K 8370-2773.
Bodemkundige, assistent aan de Landbouw
hogeschool. Willem van Noortstraat 5, Arn
hem.
Tel.: K 8300-24829.
Rijkslandbouwconsulent voor bodemaange
legenheden. Heerdlaan 23, Bennekom.
Tel. : K 8379-674.
Inspecteur Ned. Heidemaatschappij. Cattepoelseweg 309, Arnhem.
Tel.:K 8300-23590.
Archaeoloog, Conservator v.d. Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jan
v. d. Heydenstraat 6, Amersfoort.
Tel. : K 3490-4480.
Bodemkundige. Geologisch Instituut. Rozier
6, Gent (België).

2e Secretaris v. h. Bosschap. Deylerweg 127,
Wassenaar.
Tel.: K 1751-2566.
Ir W. M. Otto
Afdeling Onderzoek v. d. Cultuurtechnische
Dienst. Maliebaan 21, Utrecht.
Tel.: K 3400-18641.
Dr I r F. W. G. Pijls . . . . Rijkstuinbouwconsulent voor bodemaange
legenheden. Parkstraat 27-1, Wageningen.
Tel. :K 8370-2476.
Honorair medewerkers:

Dr D. J. Doeglas

Prof. Ir F. Hellinga

. . .

Prof. Dr A. C. Schuffeien

.

Lector in de geologie en mineralogie aan de
Landbouwhogeschool. Hertenlaan 3, Wageningen-Hoog, Post Bennekom.
Tel.: K 8379-628.
Hoogleraar in de cultuurtechniek aan de
Landbouwhogeschool. Prof. Ritzema Bosweg
36, Wageningen.
Tel.: K 8370-2126.
Hoogleraar in de landbouwscheikunde aan
de Landbouwhogeschool. Nassauweg 11
Wageningen.
Tel. :K 8370-2196.

4. Personeel binnendienst (office staff) :
J. G. van Hall
Administrateur. Bowlespark 18, Wageningen.
Tel.:K 8370-3154.
B. A. van Houten .... Boekhouder
J. P. Heerema
Ie tekenaar
L. P. Krooneman
Tekenaar A
C. P. van der Spek .... Tekenaar A
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W. Bos
P. G. Dusault
G. J . Langedijk . . . .
C. V. A. Moritz . . . .
B. v. d. Oosterkamp . .
H. W. J. Siebenhaar . .
J. van der Ven
Th. C. Vos
M. C. Nater
M. A. Claes
J. Ariese
Th. van Binsbergen . . .
H. C. Bos
L. B. J. van Weegel . . .
H. Welgraven
J. Ph. van Driest ....
Mej. A. C. Remijnsen . .
Th. J. M. Bekking . . .
Mej. Th. F. G. M. Simonis
Mevr. L. AngenentLincklaen Arriëns . .
Mej. A. Eskens
Mej. R. Holleman . . .
Mej. M. H. ter Weel . .
Mej. A. G. Pasman . . .
Mej. J. Veerling . . . .
B. H. J. Vos
5.

Tekenaar
))
»

5>
55

53
yy

55
Reproductie-fotograaf
Lichtdrukker-archivaris Tekenkamer
Leerling-tekenaar
yy

55

55
53
55
55
55
^yy
Bibliothecaris
Assistente bibliotheek
Redactie-assistent
Chef-typekamer
Typiste
55
55
55
Assistente v. d. Afdeling Geografie
Telefoniste
Jongste bediende

Personeel buitendienst {Field employees):
Opzichters en karteerders:

A. M. van den Akker, karteerder A
H. de Bakker, opzichter le kl.
J. F. Bannink
M. A. Bazen, karteerder A
W. H. A. Blankers
A. H. Booy
H. G. M. Breteler, opzichter
J. de Buck, karteerder A
L. A. Ceelen, opzichter 2e kl.
J. Domhof, opzichter 2e kl.
G. Flikweert, opzichter 2e kl.
C. Hamming, opzichter 2e kl.
P. Harbers
W. Heyink, opzichter 2e kl.
W. H. Hendriks
C. Hoekstra
J. M. Th. M. Houben
J. A. Hulshof, opzichter le kl.
J. A. van der Hurk
A. Jager

H. L. Kanters, karteerder A
J. C. Kloosterhuis, opzichter
A. E. Klungel
W. van der Knaap, opzichter le kl.
Chr. J. M. Kraanen, opzichter 2e kl.
H. Kroodsma
H. N. Leys
W. C. Markus
I. Ovaa, opzichter le kl.
H. C. van Schaik, hoofdopzichter tit.
P. Sonneveld, karteerder A
B. H. Steeghs, karteerder A
T. C. Teunissen van Maanen
A. de Visser, opzichter
C. de Visser, opzichter 2e kl.
J. J. Vleeshouwer, opzichter
K. Wagenaar
J. Wieringa, opzichter
C. E. Wit
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LIJST VAN PUBLICATIES VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING
SERIE: DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND,
deel uitmakende van de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, met Engelse samen
vattingen.
Hierin zijn verschenen:
Deel
I Pijls, F. W. G.: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente
Didam. 116 pp. Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 54.1
's-Gravenhage, 1948. Prijs f 5,50.
Deel
II Liere, W. J. van: De bodemgesteldheid van het Westland. 152 pp.
Met gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.6. 's-Gravenhage, 1948. Prijs f 6,—.
Deel III Koenigs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodemkartering van de omge
ving van Azewijn. 46 pp. Met gekl. krtn, enz. V.L.O. 54.17. 's-Gra
venhage, 1949. Prijs f3,25.
Deel IV Schelling, J.: De bodemkartering van het landbouwgebied van de
gemeente Groesbeek. 55 pp. Met gekl. bodemkaart enz. V.L.O. 55.4.
's-Gravenhage, 1949. Prijs f3,65.
Deel
V Veenenbos, J. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer
en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. 161 pp. Met
gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12. 's-Gravenhage, 1950.
Prijs f 6,—.
Deel VI Bakker, G. de: De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse pol
ders en hun geschiktheid voor de fruitteelt. 182 pp. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 56.14. 's-Gravenhage, 1950. Prijs
f6,-.
Deel VII Edelman, C. H. e.a. : Een bodemkartering van de Bommelerwaard
boven den Meidijk. 137 pp. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere
bijl. V.L.O. 56.18. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f 6,—.
Deel VIII Egberts, H.: De bodemgesteldheid van de Betuwe. 82 pp. Met krtn
en foto's. V.L.O. 56.19. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f6,—.
Deel IX Buringh, P.: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen, 131 pp.
Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 57.4. 's-Graven
hage, 1951. Prijs f 6,—.
Deel
X Schelling, J.: Een bodemkartering van Noord-Limburg. 139 pp. Met
gekl. krtn en foto's. V.L.O. 57.17. 's-Gravenhage, 1952. Prijs f 6,—.
Deel XI Meer, K, van der: De Bloembollenstreek. 155 pp. Met gekl. bodem
kaart, andere krtn en foto's. V.L.O. 58.2. 's-Gravenhage, 1952. Prijs
f 7,—.
Deel XII Bennema, J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren.
169 pp. Met gekl. krtn en foto's. V.L.O. 58.4 's-Gravenhage, 1952.
Prijs f 7,—.
Deel XIII Diepen, D. van: De bodemgesteldheid van de Maaskant. 213 pp. Met
gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 58.9. 's-Gravenhage, 1952.
Prijs f 7,—.
Deel XIV Roo, H. C. de: De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. 202
pp. Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 59.3. 's-Gra
venhage, 1953. Prijs f7,—.
Deel XV Haans, J. C. F. M.: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer.
154 pp. Met gekl. krtn., foto's en andere bijlagen. V.L.O. 60.7.
's-Gravenhage, 1954. Prijs f 7,—.
Andere delen zijn in voorbereiding, o.a. :
Liere, W. J. van: De bodemgesteldheid van de gemeente Epe.
Kuipers, S. F.: De bodemgesteldheid van Schouwen-Duiveland en

Tholen.

Pons, L. J.: De bodemgesteldheid van Land van Maas en Waal en
gedeelte v.h. Rijk v. Nijmegen.
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Losse bodemkaarten van de meeste van deze karteringsgebieden zijn verkrijgbaar
bij de Stichting voor Bodemkartering, Bovenweg 7, Bennekom (postrekening
113278) tegen onderstaande prijzen:
Didam
Westland

Pijls, F. W. G. f 1,25.
Liere, W. J. van. Overzichtskaart f 1,—; detail
kaart f 1,—; bodemgebruikskaart f 1,—.
Azewijn
Koenigs, F. F. R. f 1,75.
Groesbeek
Schelling, J. f 0,40.
Lemmer-Blokzijl
Veenenbos, J. S. per stel f 2,50.
Enige Zuidbevelandse polders Bakker, G. de. Per stel f 2,50.
Bommelerwaard
Edelman, C. H. e.a. Overzichtskaart f 0,50, detailksiciirt f 1 ——
Betuwe
Egberts, H. f 0,50.
Wageningen
Buringh, P. f 2,—.
Noord-Limburg
Schelling, J. Per stel f 3,75, bodemkaart f 2,—.
Bloembollenstreek
Meer, K. van der. f 1,—.
Walcheren
Bennema, J. en K. van der Meer. f 1,50.
Maaskant
Diepen, D. van. f 2,—.
Noord-Kennemerland
Roo, H. G. de. f 1,50.
Middachten
Vink, A. P. A. Per stel f 1,50.
IJ-polders
Güray, A. R. f 0,50.
Voorlopige bodemkaart van Nederland f 6,50.
SERIE: BOOR EN SPADE
Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Met Engelse
samenvattingen, figuren, foto's enz.
Boor en
Boor en
Boor en
Boor en
Boor en
Boor en

Spade
Spade
Spade
Spade
Spade
Spade

I,
II,
III,
IV,
V,
VI,

283 pp. 1948, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
222 pp. 1948, prijs f 5,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
316 pp. 1949, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
365 pp. 1951, prijs f 8,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
268 pp. 1952, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
250 pp., 1953, prijs f 8,65. Uitg. Veenman en Zonen,
Wageningen.

Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de

Zuidoostelijke Veluwe. 147 pp. Met gekl. krtn en foto's. Uitg. Veenman, Wage
nigen, 1949. Prijs f 5,75.
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 pp. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947. Prijs f 3,90.
Edelman, C. H.: Sociale en Economische Bodemkunde. 158 pp., geïll. Noord-Hollandse
Uitg. Mij. Amsterdam, 1949. Prijs f 5,50.
Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in de
serie Landbouw, no 9, van de Directie van de Landbouw. 138 pp., geïll. 's-Gravenhage, 1949. Prijs f 1,35.
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands. VII + 177 pp., ill., with provisional soil map of
the Netherlands, 1:400.000. North-Holland Publishing Company, Amsterdam,
1951. Price H.fl. 17.50.
Edelman, C. H.: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. VII + 178 pp., geïll. Met
voorlopige bodemkaart van Nederland, 1:400.000. Noord-Hollandse Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam, 1951. Prijs f 14,50.
Voorlopige bodemkaart van Nederland 1:400.000 \ t> •• i rctn
Provisional Soil Map of the Netherlands 1:400.000 ƒ lriJS' los 1 b'ûuGüray, A. R.: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband
tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de
IJpolders in het jaar 1949. 85 pp. Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. Uitg.
Oosthoek, Utrecht, 1951. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en Spade V.
Bennema, J.: Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied. Diss. Wa
geningen. 97 pp. Uitg. Veenman en Zonen, Wageningen. Niet in de handel.
Herdrukt in Boor en Spade VII.
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