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DE RELATIE TUSSEN NAAM EN VORM VAN
PERCELEN IN HET RIVIERKLEIGEBIED1)
The relation between names and shapes of parcels in the Dutch river clay area

C. H. Edelman (f )2) en/and A. W. Edelman -Vlam3 )
In onze publikatie van 1949 is weinig aandacht besteed aan het verband tus
sen de naam en de vorm van de percelen. Slechts de namen staart, krang,
ham en oord zijn besproken (pag. 41-42). Na de verschijning van de publikaties van Schönfeld (1949 en 1950) en van De Vrieze (1949) is het echter
wel duidelijk geworden, dat de vormnamen in de toponymie een talrijke en
gevarieerde groep uitmaken. Daarom hebben wij met behulp van de ons ter
beschikking staande perceelsnamenkaarten nog eens nagegaan, in hoeverre
er in het Rivierkleigebied een relatie bestaat tussen de perceelsvormen en de
namen van onregelmatig gevormde percelen4). Op deze wijze is ons gebleken
dat vele voor ons onverklaarbare namen bij onregelmatig begrensde perce
len behoren.
Een aantal namen kan met voorwerpen van een bepaalde vorm in verband
worden gebracht, echter niet alle. Een en ander plaatste ons voor de moei
lijkheid, dat wij onvoldoende bekend zijn met de benaming van voorwerpen
in het Rivierkleigebied en met de specifieke vorm daarvan. Wij hebben ons
daarom beperkt tot namen, die wij met behulp van de bekende woorden
boeken hebben kunnen verklaren.
Omgekeerd zijn er vele percelen waarvan de naam op een specifieke vorm
wijst, zonder dat die vorm duidelijk te herkennen is. Het is mogelijk dat de
oorspronkelijke vorm door afsplitsing van een gedeelte van het perceel ver
loren is gegaan. Ook kan de naam van een enkel perceel op een groter ter
rein zijn overgegaan, zonder dat dit uit de percelering blijkt. Verder bestaat
de mogelijkheid dat een oude, niet meer begrepen naam door de landgebruikers werd verbasterd tot een naam die hun een betekenis suggereerde, die
er oorspronkelijk niet mee werd bedoeld.
Onze gegevens zijn verzameld door medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering. Zij hebben de namen naar beste weten min of meer fone
tisch opgeschreven, maar daarbij kan eveneens een zekere betekenisverschui
ving zijn opgetreden.
Kennis van de oudere vormen van perceelsnamen is voor een studie als
deze belangrijk. Zou het voor een klein gebied mogelijk zijn geweest alle
') Dit artikel verschijnt eveneens in de Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde
te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam.
2) Hoogleraar in de Regionale Bodemkunde, Geologie en Mineralogie aan de Landbouw
hogeschool te Wageningen.
3) Afd. Historische Geografie van de Stichting voor Bodemkartering.
4) Ons materiaal is sedert 1949 aanzienlijk uitgebreid met verzamelingen van de Tielerwaard, het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen, de Lymers, de Driedorpenpolder, de Ooipolder en enige dorpen uit het gebied van de Maaskant. Bovendien zijn er
kaarten aangevuld en verbeterd door mej. dr. A. R. Hol (f) te Ingen (Echteid, IJzendoorn
Ingen, Lienden, Maurik, Ochten, Ommeren, Rijswijk en Ravenswaai), door de heren ir.
M. W. Panman en ir. M. H. Warners van de Ruilverkavelingsdienst van het Kadaster te
Arnhem (ruilverkavelingsbied van de Maurikse wetering en diverse ruilverkavelingen in
het Land van Maas en Waal), door de heer A. op 't Hoff te Wageningen (o.a. Kesteren,
Opheusden en Oosterhout) en door de heer H. van Heiningen (archivalische gegevens van
Deest, Druten, Maasbommel en Wamel). Wij betuigen hun daarvoor gaarne onze dank.
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beschikbare historische bronnen te raadplegen, voor het gehele Rivierklei
gebied bleek dit onuitvoerbaar te zijn. Wij hebben ons derhalve beperkt tot
enkele authentieke bronnen, zoals de leggers van de dorpspolders in het
Land van Maas en Waal en in de Bommelerwaard, en tot enige gedrukte
bronnen, met name de registers op de leenaktenboeken van Gelre.
Het aantal vormnamen, dat wij uiteindelijk menen te kunnen signaleren,
is vrij groot. Wij hebben het materiaal daarom in rubrieken ingedeeld, die
achtereenvolgens zullen worden behandeld.
1. Namen, waarmee een hoek wordt aangeduid,
2. Namen, die betrekking hebben op spits toelopende percelen of op percecelen met scherp uitstekende delen,
3. Namen van percelen, die aan de ligging een bepaalde vorm ontlenen,
4. Namen van scheef begrensde percelen,
5. Namen van min of meer driehoekige percelen,
6. Namen, die betrekking hebben op de afmetingen van het perceel,
7. Namen van min of meer ronde of kromme percelen,
8. Namen, die ontleend zijn aan werktuigen,
9. Namen, die ontleend zijn aan kledingstukken,
10. Namen, die ontleend zijn aan dieren,
11. Namen van kleine percelen,
12. Dubbelzinnige namen,
13. Namen, die betrekking hebben op bijzondere perceelsvormen,
14. Namen, die een vorm suggereren die ogenschijnlijk niet in overeenstem
ming is met de vorm van het desbetreffende perceel.
1. NAMEN, WAARMEE EEN HOEK WORDT AANGEDUID

Duidelijke namen zijn hoek en winkel. Zij worden gebruiktvoor percelengelegen
in een hoek van een weg, wetering of dorpsgrens ; echter ook wel voor normaal
gevormde percelen nabij een hoek. In het laatste geval is het dus niet zozeer
de vorm van de percelen, als wel de ligging die de naamgeving beïnvloedde.
Hoek komt veelvuldig voor ; meestal in samenstellingen zoals :
Hoekkamp
- tal van dorpen
.
>
Kattenboek
— Brakel (Bw)1)
\
'
i
Duvelshoek
- Gent (Bet)
1 i
'—.
Grote Wolfshoek - Batenburg (MW)
Twaalfhoek
De lwaalthoek
Twaalfhoek
- de Huisseling (Mk)
*lg'
De laatste is merkwaardig genoeg om af te beelden (zie fig. 2).
In 1424 wordt onder Varik '7 morgen in den Hoekeler' vermeld (LN 233,
pag. 516). Op de perceelsnamenkaart van Varik liggen op de zeer hoekig
verlopende grens tussen Varik en Ophemert naast elkaar de blokken Hoek en
Heukelaar, waarbinnen deze 7 morgen gelegen zullen hebben.
Winkel komt vrij algemeen voor, zowel als simplex als in samenstellingen.
de Winkel
- Deil en Waardenburg (Tw), Dodewaard, Eist, Hemmen,
Ingen, Lienden en Maurik (Bet) ; Afferden, Bergharen, Puiflijk en Wychen (MW) ; Dieden en Haren (Mk)
1)

Gebruikte afkortingen: Bet - Over- en Neder-BetuWe; Bw - Bommelerwaard; Dp Driedorpenpolder; L - Lymers; Mk - Maaskant; MW - Land van Maas en Waal en
Rijk van Nijmegen; Tw - Tielerwaard; LN - Register op de Leenaktenboeken van het
Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Nijmegen; LBL - Register
op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Bahr en La
thum.
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Deursen (Mk)
Driel (Bw)
Varik (Tw)
Weurt (MW)
Voor Friesland constateert W. de Jong (1962, pag. 40) enig verschil in
betekenis tussen winkel en hoek. In ons gebied wordt met winkel meestal een
blok aangeduid, terwijl hoek meer op een enkel perceel slaat, eventueel met
de betekenis van een overgeschoten hoekje.
Evenals Schönfeld (1950, pag. 112) willen wij de eg-namen tot deze cate
gorie rekenen, hoewel Dittmaier (1965, pag. 217) de in Westfalen voorkomen
de egge-namen in verband brengt met oge, óye en aue, d.w.z. aan of in water
gelegen land. Wij kennen ze alleen in samenstellingen. Deze groep is volgens
onze gegevens beperkt tot het oostelijk rivierkleigebied.
Pijneg
- Wamel (MW)
Puineg
— Horssen (MW), Ooipolder
Puineegt
- Wamel (MW)
Anegt
- Wamel (MW)
Rijnegge
- Duiven (L)
Z°negge
— Zevenaar (L)
In Nederasselt (MW) vonden wij tweemaal de vorm eegt, ni. Abeneegt en
Dubbeleegt, voor gewone rechthoekige percelen. Overigens hebben vele per
celen met een eg- of eegtnaam een duidelijk driehoekige vorm. Frappant is het
driemaal voorkomen van het eerste bestanddeel puin of pijn. Dit kan duiden
op met wild gras of stoppels begroeide, verwaarloosde of overgeschoten hoek
jes land.
De leenopdrachten vermelden meermalen in de omschrijving van een
leengoed de term 'met eggen en e(y)nden' o.a. in 1401 in Ooi (Ooipolder):
'desgreven weerdtmetsijn tobehoren, met eggen ende met enden, als hij ge
legen is' (LN, pag. 3). Hier betekent egge kennelijk ook hoek.
Namen met hoorn en hom behoren eveneens tot de hoeknamen, het zijn:
Noordhoorn
— Dalem (Tw)
Hoornkamp
— Ammersooien (Bw), Deil (Tw), Macharen (Mk)
Hoornense Kamp — Neerrijnen (Tw)
Hornixveld
- Maurik (Bet)
Hoornik
- Huisseling (Mk)
In 1496 is sprake van '5£ morgen land in der herlicheit van Weerdenborch,
in den Pecdael in de Horneken' (LN, pag. 501). In onze verzameling komt
de Hoornense Kamp, gelegen in de Pekdel, voor onder Neerrijnen (gem. Waar
denburg) .
Tot de vorige categorie moet blijkens een studie van Van Zuylen (1963)
ook het toponiem horsik of hoorsik worden gerekend. In de Gerichtssignaten
van Driel (Bw) wordt in 1625 en 1633 de Hoornickstraat vermeld. In 1675
vond hij de vorm Hoorssick. Onder deze naam is thans bij Driel nog een
buurschap bekend. Van Zuylen schrijft de overgang van n naar s toe aan
het ook elders in het Rivierkleigebied voorkomen van de suizende r, waar
mee eveneens de vorming van persik en parsik uit perk en park kan worden
verklaard.
Uit onze gegevens noemen wij :
Hoorsik - Driel (Bw)
Horsik - Dreumel (MW), Empel (Mk)
Harsik - Empel en Gewande (Mk)

't Winkel
Kerkewinkel
Hondswinkel
Hazewinkel
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-

Waarschijnlijk mag de buurschap Horszak onder Oss (Mk) op grond van
haar ligging ook hierbij gerekend worden.
Ofschoon de volgende toponiemen niet tot de vormnamen behoren, noe
men wij volledigheidshalve de Parsik in Rossum (Bw) en de Perzik in Maurik
(Bet) en Delwijnen (Bw). Hierbij moet worden opgemerkt dat de Perzik in
Maurik, als boerderijnaam, ook wel werd opgegeven als de Perk. Op de
topografische kaart ligt deze boerderij aan de Perkse straat. Volgens onze ge
gevens vormt deze straat de noordgrens van de blokken Over-, Middel- en
Nederperzik.
In Maasbommel kennen wij een Urksham en een Scherpe Urksham, volgens
mededeling van de heer Van Heiningen vermeld als Urksham in 1650 en
Orksham en Orrixham in 1776. Deze percelen liggen naast elkaar in een
hoek van een weg. Het bestanddeel urk of ork komt o.a. voor indeHuisselingse veldnaam Gaanzörk, waarvan de oudere vorm Ganshornick bekend is
(Elemans, 1958, pag. 111).
2. NAMEN, D I E B E T R E K K I N G H E B B E N O P S P I T S
TOELOPENDE PERCELEN OF OP PERCELEN MET
SCHERP UITSTEKENDE DELEN

De namen scherp en spits zijn zonder meer duidelijk. Wij noemen:
Scherpe Kamp(jes) - Dodewaard (Bet), Ingen (Bet), Zoelen (Bet), Dreumel
(MW), Hernen (MW), Overasselt (MW), Gewande
(Mk)
Scherpehoek
- Rijswijk (Bet), Indoornik (Bet), Leur (MW), Dalem
(Tw), Ophemert (Tw)
Het Scherp
- Asperen (Tw), Heukelom (Tw), Herwijnen (Tw)
Spitse hoek
- Balgooi (MW), Rumpt (Tw)
Spitse wei
- Lienden (gem. Eist, Bet)
Spitse Geer
- Randwijk (Bet)
Spitshoek
- Herveld (Bet), WTinsen (MW)
Scherp als simplex is ons alleen in de Tielerwaard bekend. In de Bommelerwaard, waar volgens onze gegevens geen toponiemen met het adjectief
scherp of spits voorkomen, worden de scherp toelopende percelen dikwijls
aangeduid met een staartnaam (zie ook Edelman en Vlam, 1949, pag. 41).
Staartnamen komen voor als simplex, maar ook in samenstellingen, waar
van sommige met dierenamen.
Staart
- Ammersooien (Bw), Eist (Bet), Appeltern (MW), Wychen (MW), Ooien (Mk)
Start
- Bruchem (Bw), Hien (Bet), Homoet (Bet), Zoelen (Bet),
Deil (Tw)
Staartje
- Aalst (Bw), Megen (Mk), Puiflijk (MW)
Startje
- Nederasselt(MW), Winsen (MW)
Apenstaart
- Eek en Wiel (Bet)
Koestaart
- Zevenaar (L)
Ossestaart
- Dieden (Mk)
Tenslotte vonden wij in Maurik (Bet) 'tSteurtje, dat echter ook werd ver
meld als staartje.
Het toponiem punt behoeft geen nadere verklaring.
Punt van de Geer - Aalst (Bw)
Puntwei
- Echteld (Bet)
Puntstuk
— Eimeren (gem. Eist, Bet)
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Puntwaard
— Zoelen (Bet), Echteld (Bet), Maasbommel (MW)
De Punt
- Deil (Tw)
Doorn kan behalve op de vorm ook betrekking hebben op de begroeiing.

Op de vorm, nl. een scherp uitstekende punt, wijzen:
Doornkamp
— Zoelen (Bet), Empel en Meerwijk (Mk)
Den Doorn
— Loenen (Bet)
De Doorn
- Aerdt (Dp)
Schönfeld (1950, pag. 139) stelt oud-Gelders doorn en toorn op één lijn.
In onze verzameling zijn percelen met een torennaam in het algemeen lange
rechthoeken, die aan één zijde spits toelopen. Verder kan de naam verband
houden met de ligging, bijv. indien de spitse punt van het perceel raait op
een kerktoren.
Toren
- Wordragen (Bw), Hien (Bet), Wamel (MW), Herpen
(Mk)
Torenkamp
- Bergharen (MW)
Kerktoren
— Aardt(Dp), Empel en Meerwijk (Mk)
Ook namen met tuut of toet duiden op percelen met een toelopende vorm;
wij noemen:
Tuut
- Appeltern (MW)
Tuitskamp
- Alfen (MW)
Blaastoet
- Gent (Bet), zie fig. 3.
Fig- 3. De Blaastoet
Dit laatste perceel heeft aan één zijde
de vorm van een bolle wang.
3. N A M E N VAN P E R C E L E N , D I E AAN D E L I G G I N G
EEN BEPAALDE VORM ONTLENEN

Bij deze categorie kan zowel de vorm als de ligging van het perceel tot de
naamgeving hebben bijgedragen. Zo liggen percelen met een /zaronaam in
een bocht van een water of een weg, waardoor een hamvormige omtrek kon
ontstaan. Ham komt zowel als simplex als in samenstellingen op tal van
plaatsen voor.
De(n) Ham
- Zuilichem (Bw), Zoelen (Bet), Overasselt (MW)
Hamakkers
- Hedel (Bw)
Rietham
— Zetten (Bet)
Kievietsham
- Maasbommel (MW), Batenburg (MW)
Neerham
— Megen (Mk)
Met oord en nes worden percelen aangeduid die langs het water liggen en
daar min of meer in uitsteken. Den Oord kan vervormd zijn tot noord (Schön
feld, 1950, pag. 112) ; dit is o.a. het geval in Welie (gem. Dodewaard, Bet).
Oordnamen komen volgens onze verzameling in het gehele Rivierkleigebied
voor, met uitzondering van de Bommelerwaard.
Den Oort
- Kesteren (Bet)
De Noord
— Hien (gem. Dodewaard, Bet)
Oortje
- Bemmel (Bet) en Ooien (Mk)
Oortjes
- Dieden (Mk)
Hekeloord
- Hatert (MW)
De Oorden
- Macharen (Mk)
Nes vertoont samenhang met neus (Schönfeld, 1950, pag. 121). Men vindt
in de archivalia vaak voor hetzelfde perceel afwisselend de spelling nes en es.
Zo wordt Den Est in Tuil (Tw), gelegen in een bocht van een oude Waalstrang, in 1312 genoemd 'Huijs ende hoff in den Neijs' (LN, pag. 487). In
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1326 is sprake van het 'dagelix gerigt opten Es'. Een belening van 1379
noemt 'huijs ende hofstat in een Stadt geheiten den Essche'. Een leenakte van
1420 vermeldt echter den Nes, het waterschap van den Mes en de Visscherie
van den Nes. Deze schrijfwijze blijft in de leenakten gehandhaafd tot de laat
ste vermelding in 1553 (LN, pag. 494). Ook in Aalst (Bw) komt afwisselend
es en nes in de leenakten voor :
1403 - 'Dat goet geheiten die Nesse ende die Meer' (LN, pag. 717)
1444 - 'Den halven Nes ende die Meer, gelegen tuschen den gemeynen
dijck van Aelst, van Zulichem ende van Puderoyen an d'een sijde
ende lanx die Mase an d'ander sijde' (LN, pag. 718)
1476 — '3/4 van eenen weerde geheiten die Essche ofte die Mere' (LN, pag.
719)
1481 — '3/4 van eenen weert geheiten den Esch ofte dieNyer (sic!) tuschen
Aelst ende Poderoyen' (LN, pag. 659)
1518 - '3/4 van den goede geheiten die Nesse ende die Meer' (LN, pag. 719)
Mogelijk zijn de veldnamen Esseling en Esklus in Hernen (MW) te verkla
ren uit de S-vorm van de percelen, gelegen in een bocht van de Meergraaf.
Toch kan samenhang met nes of neus niet geheel worden uitgesloten. Verder
is bekend Papenesheuvel in Aalst (Bw). Dit perceel ligt op een hoek van de
brink, waardoor het verband met nes voor de hand ligt. In Brakel (Bw) liggen
dicht bijeen twee percelen met de naam het Eske, verder de Hogen Es, de
Lagen Es, de Oostakker in het Eske, de Westakker in het Eske en het Meeusenneske. Deze percelen zullen waarschijnlijk vroeger bijeenbehoord hebben. Uit
de percelering mag men afleiden dat dit blok eerder is ontgonnen dan het
omringende land, waarin het als een neus vooruit steekt. De ingebruikne
ming van dit complex is mogelijk voorafgegaan aan het op grote schaal in
cultuur brengen van de komgronden. Overigens moet er nog op worden ge
wezen dat ook de begroeiing van het perceel de naamgeving kan hebben beinvloed. De leenakten noemen meermalen essen hetzij als opgaand geboomte
rondom een hofstede, hetzij als essenpas.
Het Rivierkleigebied kent enkele namen met spijk, o.a. in Ammersooien
(Bw) en Niftrik (MW). De verklaring van Beekman (1905/1907), Moerman
(1930) en Schönfeld (1950) dat spijk of spikke een primitief bruggetje van
slieten of takkenbossen, ofwel een horde van rijshout zou zijn, is in ons gebied
bruikbaar. Toch is de situatie in Ammersooien nog voor een andere uitleg
vatbaar. Volgens Gijsseling (1954) zou spijk, met verwijzing naar mnl.
spicink : nagel of spie, in de omgeving van Gent (België) een in het water uit
springende hoek betekenen. Inderdaad steken de spijken, die in Wordragen
(Bw) liggen, met een punt in de Vamerense Wetering uit, zodat deze ter
plaatse een forse bocht naar het noorden moet maken.
Het kleine perceel Het Spijke in Well (gem. Ammersooien) kan, gezien de
driehoekige vorm die aan een wig of spie doet denken, eveneens onder de
vormnamen gerangschikt worden.
De veldnaam Tangen komt in onze verzameling voor onder Alfen (MW),
nabij de grens met Maasbommel. De archivalische vermelding uit 1403 van
het land 'op der Tangen' in Maasbommel (LN, pag. 87) zal dan ook waar
schijnlijk betrekking hebben op het hierboven genoemde perceel onder Al
fen. Wij willen de aandacht vestigen op de mogelijkheid, dat deze naam be
halve uit de vorm van het perceel ook verklaard kan worden uit een ver
wantschap van tang met tong in de betekenis van 'tongland' aan een rivier
(Schönfeld, 1950, pag. 122).
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4. NAMEN VAN SCHEEF BEGRENSDE PERCELEN

Geren komen in tal van dorpen in het gehele gebied voor. Meestal zijn deze

in hoeken gelegen of ook wel daar waar ongelijk gerichte verkavelingen el
kaar ontmoeten en een asymmetrisch restperceel van driehoekige vorm is
ontstaan. Wij geven slechts enkele voorbeelden:
De Geer
- Ammersooien (Bw), Afferden (MW), Asperen (Tw),
Bemmel (Bet), Duiven (L), Empel, Meerwijk en Ge
wande (Mk)
Gereveld
- Bruchem (Bw)
Armengeer
- Ingen (Bet)
Klein Gerentje
- Vuren (Tw)
Kievietsgeer
- Wamel (MW)
Ossegeer
- Empel (Mk)
Percelen met het bestanddeel scheel of scheil staan scheef op de weg of heb
ben een scheve begrenzing:
De Scheies
- Megen (Mk)
Scheilweg
- Gameren (Bw)
Zjindscheil
— Bruchem (Bw)
Een enkele keer vonden wij een benoeming met scheef of schuin:
Scheve Hostert
- Ewijk (MW)
Scheve Trompetkamp - Ewijk (MW)
Schuine Tweemorgen — Dalem (Tw)
Een ander woord voor schuin is slim. Wij troffen deze benaming alleen aan
in de Tielerwaard :
De Slimwaarden
- Gellicum (Tw), (vgl. in 1380 'op den Slimmenweert',
LN, pag. 609)
De Slimwei
- Waardenburg (Tw), Tuil (Tw)
Taps ten slotte hebben wij ook in deze groep opgenomen, ofschoon de on
derstaande toponiemen met het bestanddeel tap(s) eveneens voor een andere
uitleg in aanmerking komen en wel als genitief van de familienaam Tap, die
meermalen in de Leenregisters wordt vermeld.
Tapsland
- Hollanderbroek (Gem. Eist, Bet)
Tappekampen
- Altforst (MW), Leeuwen (MW)
De Tap
- Nederasselt(MW)
De Tapswaard
- Drumpt (Tw)
Van deze perceelsnamen willen wij alleen de Tapswaard, die duidelijk een
schuin toelopende, tapse vorm heeft, tot de uitgesproken vormnamen reke
nen. Voor het eveneens tot deze categorie behorende toponiem krang, wordt
verwezen naar Edelman en Vlam, 1949, pag. 41.
5. NAMEN VAN MIN OF MEER DRIEHOEKIGE PERCELEN

Duidelijk is de naam Driehoek, die o.a. voorkomt in Bruchem (Bw), Eist
(Bet) en Bergharen (MW). Eveneens driehoekig van vorm zijn percelen
met de benaming tip of timp.
Timp- Driel (Bet), Zevenaar (L)
Tip - Eist, Herveld, Lakemond (Bet), Driel (Bw)
De mening van Schönfeld (1950, pag. 113) dat sommige tempelnamen af
geleid kunnen zijn van timp, gaat ook voor dit gebied op voor zover er geen
verband is aan te wijzen met een kapel of tempel en de vorm bovendien dui
delijk driehoekig is. Dergelijke tempelnamen komen o.a. voor in Beuningen
(MW), Groessen (L) en Ochten (Bet).
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6. NAMEN, DIE BETREKKING HEBBEN OP DE
AFMETINGEN VAN HET PERCEEL

Talrijk zijn de namen die verband houden met de lengte of de breedte van
een perceel. Zo komen bijv. Korte en Lange Kampen en Korte en Lange Akkers
over het gehele gebied verspreid voor. Ook namen als Brede Kamp in Deil
(Tw), Ewijk (MW), Hellouw (Tw) en Brede Morgen in Gameren (Bw) zijn
algemeen.
Bovendien kennen wij een Honingbree in Herpen (Mk), een Waalbree in
Macharen (Mk), een Breeërdin Hurwenen (Bw) en een Brederïk in Eist (Bet).
Ook de perceelsnaam De Brei, die o.a. voorkomt in Ingen (Bet), Echteld
(Bet), Ommeren (Bet) en Westervoort (L) zouden wij onder de vormnamen
willen rangschikken evenals Den Brejen in Asperen (Tw) en De Breijen in
Randwijk (Bet), omdat deze naam meestal is gegeven aan brede of in de
breedte verkavelde stukken land. Het is echter niet onmogelijk dat een en
kele maal de bodemgesteldheid van invloed is geweest op de naamgeving.
Zo meende dr. Hol (|) voor Ingen te kunnen aantonen dat De Brei aldaar de
betekenis zou hebben van laag gelegen, moerassig land.
Namen met het bestanddeel smal zijn algemeen verbreid en behoeven geen
nadere verklaring. Wij noemen slechts: De Smalle in Herwijnen (Tw). In
de Tielerwaard vonden wij smal in samenstelling met weer: Smalweer — Heukelom, Rumpt en Spijk. Het toponiem weer komt volgens onze gegevens ver
der niet voor in het Rivierkleigebied; in het westen van Nederland wordt er
in het algemeen een aan weerszijden door sloten begrensd, meestal langwer
pig perceel mee aangeduid.
Andere benamingen voor lange, smalle percelen zijn: dreef, steeg, reep,
streep, striep, steel en pijp. Dreef en steeg zijn in het algemeen benamingen van
wegen of oude veedriften, maar worden een enkele maal gegeven aan lange,
smalle percelen :
De Dreef
- Bemmel (Bet), Eek en Wiel (Bet)
Lange Dreef
- Brakel (Bw)
De Steeg
- Leur (MW)
De Stegen
- Herpen (Mk)
De volgende namen spreken voor zichzelf:
De Streep
- Dalem (Tw), Echteld (Bet), Winsen (MW), Wychen (MW)
De Strepen
- Dieden (Mk), Ooipolder
De Streepjes
- Afferden (MW)
't Striepke
- Maasbommel (MW)
Streepakker
- Wychen (MW)
De Repen
- Haaften (Tw), Zaltbommel (Bw)
Mogelijk behoren de onderstaande toponiemen ook tot deze groep :
De Rib(ben)
— Alfen (MW), Gewande (Mk)
Ribskamp
- Horssen (MW)
Steel komt dikwijls voor in samenstellingen :
Bijlsteel
— Geldermalsen (Tw), Tefelen (Mk)
Pannensteel
- Neerloon (Mk)
Steel van de Bodem
— Hedel (Bw)
Steel van de Gansheuvel - Hedel (Bw)
Steel
- Gewande (Mk)
Veldnamen, waarin het woord pijp voorkomt, hebben wij enige malen in
onze verzameling aangetroffen. Er worden soms smalle percelen mee aange
geven, o.a. De Pijploo in Delwijnen (Bw), welk perceel een smalle uitloper
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is van de Grote Loo. Het toponiem De oude Pijp in Echteld (Bet) is waarschijn
lijk niet ontleend aan de vorm, maar aan een door het perceel lopende af
watering, heul of pijp genaamd.
Tenslotte kennen wij als aanduiding van lange, smalle percelen nog:
Langerd
- Ophemert (Tw)
Meerlangel
- Macharen (Mk)
Lingerd en Lange Linger d - Wychen (MW)
De laatste percelen vormen een geheel. Ze liggen als een lange, vrij brede
strook langs en in de meander van een oude stroombedding, die uitloopt in
de Wychense Meer. Mogelijk werd deze oude geul vroeger de Lingerd ge
noemd, een waternaam die veel overeenkomst vertoont met de Betuwse
Linge.
7. NAMEN VAN M I N O F M E E R RONDE O F K R O M M E PERCELEN

Het begrip rond kan op vele manieren worden uitgedrukt, niet alleen door
de adjectieven rond en krom, maar ook door vernoeming naar ronde voor
werpen. Enige voorbeelden zijn:
Ronde Morgen — Zaltbommel (Bw)
Ronde Bunder - Horssen (MW)
Ronde Hof
- Meteren (Tw)
Ronde Wei
- Babberik (L)
Ronde Waard - Gewande (Mk)
Rond in de zin van omsluiting heeft geleid tot de volgende namen :
Rondom
- Appeltern (MW)
Rondeel
- Hemmen (Bet), Dalem (Tw)
Ronduites
- Winsen (MW), Westervoort (L)
Rondedans
- Zuilichem (Bw)
Met het toponiem De Omloop wordt in Delwijnen (Bw) en Vuren (Tw)
een smal perceel aangeduid dat rondom een ander stuk land is gelegen. Per
celen met de naam singel hebben een dergelijke vorm en geven bovendien
dikwijls een aanwijzing omtrent de plaats waar een kasteel of buitenplaats
heeft gestaan, zoals bijv. blijkt uit een vermelding onder Renooi uit 1752:
'Sekere adelijke huysinge of hofstad, genoemt Oudenburg met het bouland al
daar rondsomme gelegen, genaamt de Cingel' (LN, pag. 793).
De toevoeging krom is duidelijk. De Kromakkers in Rossum (Bw) waren
vóór de ruilverkaveling een mooi voorbeeld van een bouwlandcomplex met
zeer lange, smalle, kromme akkers (Edelman, 1948, pag. 111). De namen
Kromme Kamp, Kromme Wei, Kromland, enz. komen in het gehele rivierenge
bied voor; afzonderlijke vermelding verdienen:
De Krommert
- Haren (Mk)
Het Kromijzer
- Maasbommel (MW)
De Kromme Elleboog - Randwijk (Bet)
Voor ronde, komvormige, d.w.z. laaggelegen stukken land,-/
vonden wij de volgende namen :
Schotel
- Bergharen (MW)
Pannen
- Enspijk (Tw)
Pot en Ketel
- Ochten (Bet), Leeuwen (MW)
Pekpot
- Valburg (Bet)
Fig- 4. De Boog
Ketel(tje)
- Aalst (Bw), Bruchem (Bw), Winsen (MW),
Meerten (Bet)
Kom
- Druten (MW), Zaltbommel (Bw)
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Op gebogen of ronde vormen duiden verder :
- Dodewaard (Bet), Gent (Bet), Opheusden (Bet) zie fig. 4
- Zoelen (Bet)
- Babberik (L), Ooipolder
De vorm van laatstgenoemde percelen doet denken aan het vroeger door
de schoolmeester gehanteerde strafwerktuig. Er zijn ons veel meer plaknamen in het Rivierkleigebied bekend, o.a. in Rossum (Bw), Bemmel (Bet) en
Alfen (MW). Ogenschijnlijk hebben deze niets met het bovenvermelde
voorwerp te maken. Veelal zijn het gewone rechthoeken, waarvoor de be
tekenis plek of plaats aannemelijk is. Zo kennen wij bijv. een Meulenplak
onder Groessen (L)
Of ook de schüdnamen tot deze categorie kunnen worden gerekend, is niet
overtuigend gebleken. Wij noemen:
Schild (achterste en voorste) - Varik (Tw)
Wijdschild
— Dalem (Tw)
Schildkamp
- Asperen (Tw)
Boeg of Boog
Regenboog
Plak

8. NAMEN, DIE ONTLEEND ZIJN AAN WERKTUIGEN

Vrij talrijk zijn de percelen, die hun naam danken aan een bepaald werk
tuig of aan een gebruiksvoorwerp. Omdat men enige overeenkomst in de
vorm zag, is de naam van het desbetreffende voorwerp overgegaan op het
perceel. Zo vindt men in het gehele rivierengebied de benaming bijl, bijltje
of bijdelke. De bijlvorm is meestal heel duidelijk te zien: soms wordt de steel
er apart bij vermeld.
Bijl en Steel
- Driel (Bw), zie fig. 5
Bijl en Steeltje - Ammersooien (Bw)
Steel
- Gewande (Mk),
gelegen bij het Bijltje
'
In Puiflijk (MW) komt de naam Aks en Bijl voor. Ook de Disselteren in
Niftrik (MW) kan qua vorm onder de èy/namen worden gerangschikt. Een
dissel is namelijk volgens Verdam (1932) een kromme bijl of houweel en vol
gens Van Dale (1960) een dwarsbijl. Toch bestaat de mogelijkheid dat het
achtervoegsel -teren (=doorn?) wijst op een oudere ons onbekende samen
stelling met distel.
De veldnaam blaasbalg of blaasbalk vinden we in het gehele gebied, o.a. in
Brakel (Bw), Ingen en Ochten (Bet), Dreumel en Ewijk (MW), als aandui
ding van min of meer trapeziumvormige percelen. De Blaasbalg in Wester
voort (L) wordt reeds in 1693 genoemd (LBL, pag 83).
Mnamen komen even talrijk en met een even groot verspreidingsgebied
voor als de éyYnamen. In de meeste gevallen is de vorm duidelijk herkenbaar.
Soms ook worden gewone rechthoekige percelen aangeduid met de naam
stelt. Waarschijnlijk is de oorspronkelijke vorm verloren gegaan door wijzi
ging in de percelering.
Ten slotte noemen wij een aantal perceelsnamen, die zijn ontleend aan
werktuigen met uitsteeksels.
In Ooien (Mk) is onder de naam Drevel een blok bekend met een enigszins
puntige vorm, zodat vernoeming naar het werktuig drevel, een puntige ijze
ren pin of een drijfijzer, mogelijk is. De perceelsnaam Haak kennen wij al
leen in de Betuwe en in de Tielerwaard :
Haak
- Ravenswaai (Bet) en Rijswijk. Deze percelen vertonen samen
een mooie haakvorm
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Haak
- Geldermalsen (Tw)
Winkelhaak - Valburg (Bet). Deze is duidelijk

geïnspireerd op een timmermanshaak (zie fig. 6).
Schaarnamen zullen bijna altijd betrekking heb
ben op het inscharen van vee (Edelman en Vlam,
1949, pag. 21), zoals reeds blijkt uit een vermel
ding uit 1625 onder Driel (Bw) : 'achtehalff
"I
Fig. 6. De Winkelhaak
schaer weijden' (LN, pag. 686). Alleen de naam
Hoogschaar onder Dreumel (MW) kan zijn ont
leend aan de vorm, welke driehoekig is. Tenslotte volgen enige toponiemen
die zijn afgeleid van de werkwoorden steken en stoten.
Steker
- Appeltern (MW)
Fig. 7. De Stikkert
Stikkert
- Kerkwijk (Bw), zie fig. 7
Meststeker - Driel (Bw)
Stoter
- Horssen (MW)
9. NAMEN, DIE ONTLEEND ZIJN AAN KLEDINGSTUKKEN

Ook de namen van kledingstukken vinden we vaak in de toponiemen terug; er is echter niet altijd een duidelijke overeenkomst met de vorm. In
onze collectie komen de volgende voorbeelden voor:
Hoed
- Appeltern (MW), Megen (Mk), Dieden (Mk)
Lage Hoed.
- Nederasselt (MW)
Klapmuts
- Hedel (Bw)
Papenmuts
- Eist (Bet)
Blauwe Muts — Maasbommel (MW)
Fig. 8. De Steek
Kaper
- Beuningen (MW)
Kiepel
, - Haren (Mk)
Steek
- Kerkwijk (Bw) zie fig. 8
Huik
- Bemmel (Bet)
Mouw
- Delwijnen (Bw), zie fig. 9
Fig. 9. De Mouw
Mouwkempke - Andelst (Bet)
Ook hebben wij in onze verzameling een bloknaam de Mantel (Delwijnen
(Bw)), die reeds wordt genoemd in 1530 (LN, pag. 674). De vorm ervan is
echter niet duidelijk, zodat wij ons afvragen of wij hier misschien te maken
hebben met een stuk land, waarvan de opbrengst bestemd was om voor de
geestelijken kledingstukken aan te schaffen (vgl. Schönfeld, 1950, pag. 172).
10. NAMEN, DIE ONTLEEND ZIJN AAN DIEREN

Soms gaf de vorm van het perceel aanleiding tot identificatie met de kop
of met de neus van een dier.
Varkenskop
Ammersooien (Bw), zie fig. 10
Varkop
Eist (Bet)
Varken
Puiflijk (MW)
Ossekop
Ochten (Bet)
Neusje van de zalm
Alfen (MW)
Fig. 10. De Varkenskop
Sneep
Meteren (Tw)
Het Neusje van de zalm is een vergraven perceel, zodat over een eventueel
verband met de kwaliteit van de grond niets gezegd kan worden.
Een sneep is volgens Van Dale een karperachtige vis uit onze rivieren, ook
wel neusvis genoemd. Blok (1959, pag 19) wijst op een in Holland veel voor
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komende veldnaam Snepel, met de betekenis van uitspringende hoek. Van
Zuylen (1963, pag. 104) noemt onder Gent (Bet) de Hoge en Lage Snap, welke
percelen hij om hun puntige vorm in verband brengt met snabbe of snebbe
(= snavel).
Ten slottekennen wij in Puiflijk (MW)
een perceel De Vissert met een fraai vinvormig uitsteeksel (zie fig. 11). Dit perceel
wordtin 1400 als de Vischweert en in 1567
als Vijswardt vermeld (Van Heiningen,
ïnrc
irinm
JMg.
5 11. De Vissert
1965, pag. 164/165).
11. NAMEN VAN KLEINE PERCELEN

Ofschoon de onderstaande toponiemen geen uitgesproken vormnamen
zijn, hebben wij ze toch tot een groep samengevoegd. Ze worden gebruikt
om zeer kleine percelen mee aan te duiden, hetzij ronde of vierkante stukjes
land, hetzij zeer smalle, langwerpige perceeltjes.
Het Brokje
- Andelst (Bet)
De Centjes
- Ooipolder
Graatjesland — Balgooi (MW)
De Klootjes - Alfen (MW)
Fig. 12. De Rabbelaar
Kluitje(s)
- Driel (Bw) Beuningen, (MW)
De Rabbelaar (Haren, Mk), een onregelmatig gevormd perceeltje (fig. 12),
kan misschien in verband worden gebracht met het door Schönfeld vermelde
Zaanse toponiem De Rabbeling, dat rafels of flarden, dus rafelig stuk bete
kent (Schönfeld, 1950, pag. 114). Het Snipland in Weurt (MW) bestaat uit
een aantal kleine smalle percelen; voor de betekenis verwijzen wij naar Blok
(1959), die naast sniepel, ook sniep, sneep en snip noemt als aanduidingen voor
kleine stukjes land.
12. DUBBELZINNIGE NAMEN

Enkele namen zouden ontleend kunnen zijn aan genitaliën. Zo is de Kezie
of Kezik in Hedel (Bw) een lang en puntig perceel evenals de Lange Roede in
Empel en Meerwijk (Mk). In Beuningen (MW) ligt naast een perceel ge
naamd de Vuilenbras, de Pielepoot. Volgens Van Dale betekent een vuile
bras een walgelijk persoon. De Pielepompen in Kesteren (Bet) en de Pielepas in
Heteren (Bet) hebben een puntig uitsteeksel; wij moeten er op wijzen, dat
piel ook jonge eend kan betekenen. In Delwijnen (Bw) komt de Preutelhoef
voor, waarvan de vorm doet denken aan het vrouwelijk schaamdeel.
Elemans (1958, pag. 109) vermeldt in de Huisseling een perceel de Ersbil.
De historische vormen werken eerder verwarrend dan verhelderend; naast
elkaar komen nl. voor De Erjjbeijl, Aersbil en Ersbil. Elemans geeft hierop
geen commentaar; men moet echter aannemen dat bij de schriftelijke over
levering ss en ff zijn verwisseld. In Haren (Mk) vindt men een combinatie
van namen die aan de Aersbil doet denken. Daar liggen de Hoge en Lage
Billen naast een perceel genaamd de Assent. Wij laten het gaarne aan taal
kundigen over om uit te maken of dit Assent een verbastering kan zijn van
Aersend ; een schriftelijke overlevering is ons onbekend.
13. NAMEN, DIE BETREKKING HEBBEN OP
BIJZONDERE PERCEELSVORMEN

De Beddelakens in Kerkwijk (Bw) zijn grote, brede percelen (vgl. Schönfeld,
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1950, pag. 172). Het Beddelaken in Drumpt (Tw) is echter een klein perceel.
In 1424 evenwel wordt daar '2J mergen int Bedlaken' vermeld (LN, pag.
525), zodat wij moeten aannemen dat de benaming vroeger op een of meer
grote percelen betrekking had.
Bierboom is volgens Van Dale een soort juk om biervaten en andere lasten
aan te dragen. Wij kennen een perceel van die naam in Bergharen (MW).
Beugel komt verschillende malen voor, zonder dat de betekenis duidelijk
blijkt of zonder dat het bijbehorende perceel een typerende vorm vertoont.
Wij noemen de Beugelaar in Tiel (Tw), de Beugelbaan in Megen (Mk), de
Beuge(l)pas in Maasbommel (MW) en de Herbeugels in Tefelen (Mk). De
Beugeltjes in Horssen (MW) vormen samen een blok, dat in zijn omtrek iets
op een beugel lijkt.
Het perceel De Haksels in Altforst (MW) heeft de vorm van het blad van een
hakmes (zie fig. 13).
De Hals in Bergharen (MW) lijkt op een flessenhals. Aan De Kraanhals in
Batenburg (MW) is geen bepaalde vorm te ontdekken.
De Harpen in Geldermalsen (Tw) geven bijzonder fraai het muziekinstru
ment weer (zie fig. 14).

Fig. 13. De Haksels

Fig. 14. De Harpen

Fig. 15. De Kraan

De Kraan in Drumpt (Tw) is duidelijk geïnspireerd op de vorm (zie fig.15).
De Lappen in Eist (Bet) vormen vrij grote percelen.
De Lessenaar in Nederasselt (MW) is een gewoon rechthoekig perceel. Reeds

in 1677 worden 'de Lessenaers' genoemd (LN, pag. 58).
De Metworst in Horssen (MW) is een lang perceel.
De Orleppel in Balgooi (MW) lijkt op de oorschelp van een dier.
De Pollepel in Ravestein (Mk) heeft een duidelijke vorm.
De Rietschoof in Aalst (Bw) is een lang, toelopend perceel.
De Schaaf in Nederasselt (MW) lijkt iets op het werktuig.
De Schrees in Ammersooien (Bw) vertoont de vorm van een wiedhaak.
De Slee in Heumen (MW) heeft de vorm van een ouderwetse toog of bakslede.
De Spies in Winsen (MW) is een lang, puntig perceel, dat aan een wapen
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doet denken (zie fig. 16). De vorm van de Mentjesspies in Echteld (Bet) is
onduidelijk.
De Scheve Trompetkamp in Ewijk (MW) heeft min of meer de vorm van een
blaasinstrument (zie fig. 17).
De Vork in Eist (Bet) ontleent zijn naam aan de splitsing van de spoorlijn
naar Nijmegen en Tiel.

16. De Spies

Fig. 17. De Scheve Trompetkamp

Zak komt in een aantal toponiemen voor. Dat de vorm bij de naamgeving
van invloed zou zijn geweest, kan o.i. alleen worden aangenomen bij De
Zak in Lithoijen(Mk). Meestal zijn de toponiemen met het bestanddeel zak
eindpercelen van blokken.
Zijbuil (Maasbommel, MW) is een verbastering van'sijdebuijdel', volgens
een mededeling van de heer Van Heiningen (anno 1602, Archief Xanten).
Het is een onregelmatig gevormd perceel, waarvan de vorm niet erg duide
lijk is.
14. NAMEN, DIE EEN VORM SUGGEREREN DIE OGENSCHIJNLIJK
NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VORM VAN HET
DESBETREFFENDE PERCEEL

De perceelsvorm kan in de loop der tijden zijn gewijzigd. Ook is het moge
lijk, dat niet alleen de vorm van het perceel tot de naamgeving heeft bijge
dragen, maar ook bijv. het feit, dat een bepaald voorwerp op een perceel
werd gevonden of dat de opbrengst van het land een bepaalde bestemming
had. Soms suggereert de naam een vorm, waarvan de betekenis slechts
secundair is, omdat het toponiem werd ontleend aan een familienaam of aan
een beroep, die ons aan een vorm doen denken. Wij noemen zonder veel com
mentaar een aantal namen uit onze verzameling; mogelijk kunnen lezers die
over meer plaatselijke kennis beschikken de juiste betekenis geven.
Anker
- Ochten (Bet)
Beessem (bezem?)
- Bergharen (MW)
Bloempot
— Ooipolder
Boei
- Deest (MW)
Buis
- Hedel (Bw)
Degen(aar)
- Nederasselt (MW)
Dreg
- Ammersooien (Bw)
Fokkewaard
- Dreumel (MW)
Fokkegrietje
- Maasbommel (MW)
De vorm van de laatste twee percelen is beslist niet driehoekig"zoals in het
noorden en westen van ons land. Mogelijk werd een eigennaam gebruikt.
Gavelkamp
— Herpen (Mk)
Schuddegaffel
- Ophemert (Tw)
H Haal
- Leur (MW)
Flaspel
— Drumpt (Tw)
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- Lienden (Bet), Rijswijk (Bet)
- Welie (Bet), Opheusden (Bet)
- Ophemert (Tw)
- Rossum (Bw)
- Loenen (Bet), Appeltern (MW)
- Wamel (MW)
- Weurt (MW)
- Hernen (MW)
- Hatert (MW)
- Hedel (Bw)
- Hedel (Bw)
- Balgooi (MW)
- Driel (Bw)
- Zetten (Bet)
- Kesteren (Bet)
- Oosterhout (Bet)
- Lakemond (Bet)
- Driel (Bw)
- Leeuwen (MW)
- Leeuwen (MW)
- Zevenaar (L)
- Dreumel (MW), Huisseling (Mk)
- Gewande (Mk), Delwijnen (Bw)
- Beuningen (MW)
- Zuilichem (Bw)
- Haren (Mk)
- Puiflijk (MW)
- Heteren (Bet)
- Tefelen (Mk)
- Altforst (MW)
- Appeltern (MW), Empel en Meerwijk (Mk)
- Delwijnen (Bw)
- Zoelen (Bet)
- Bergharen (MW)
- Brakel (Bw)
- Winsen (MW)
- Dreumel (MW)
- Eist (Bet)
- Dodewaard (Bet), Ingen (Bet)
- Dreumel (MW)
- Gewande (Mk)
- Winsen (MW)
Wolfsdarm
- Maasbommel (MW)
Zjuoijnspit
- Driel (Bw)
Zijklep
Ten slotte hielden wij een aantal percelen over, die een specifieke vorm
hebben, maar waarvan de betekenis van de naam ons onduidelijk is. Zo
komt zeker viermaal de naam Prink in onze verzameling voor als aanduiding
van min of meer rechthoekige percelen, die aan één zijde spits toelopen. De
mogelijkheid van verwarring met brink wordt niet geheel uitgesloten geacht.
Brinken komen op verschillende plaatsen in het Rivierkleigebied voor. Dat
verschillenden onzer medewerkers prink noteerden, was voor ons aanleiding

Hoefijzer
Hoezei (van hoes?)
Hoeselaar
Hopzak
Hulk
Kaaskorf
Klinknagel
Klompenkampje
Klumperstuk
Knots
Kor (= wagentje?)
Boekenkor
Kruk
Overkruk
Kuip
Laars
Maan
Nap
Pennevleugel
Pin
Pukkel
Raam
Rampert
Reek
Rekers
Renk ( = zwaluwstaart?)
Renkert
Riem
Riemmaaien
Riester
Rul (= boekweitmolen?)
Rullekens
Scheepke
Scheepskamp
Schenkel
Schoorsteen
Sleep, lage
Sloffertje
Snor
Spaan

22

deze naam onder de aandacht te brengen. Wij kennen de Prink in Brakel
(Bw) en Dreumel (MW), de Prinkel in Wadenooien (Tw) en de Prinkoven in
Dalem (Tw). Ook in Engelen (Mk) noteerden wij een Prink, die in vorm
met de bovengenoemde overeenstemt.
Niettegenstaande er allerlei vragen en onduidelijkheden blijven bestaan,
ook al omdat de oorspronkelijke namen niet altijd juist zijn overgeleverd, is
uit de veelheid van vormen wel gebleken, dat treffende benamingen in
de loop der tijden aan vele stukken land zijn gegeven. Wij kunnen dan ook
van harte instemmen met de reeds door Schönfeld (1950, pag. 124) aange
haalde uitspraak van Holsten: 'Wir staunen manchmal über die wunder
bare Fähigkeit des Volkes, den Umriss einer Fläche auch unter schwierigen
Verhältnissen zu sehen und durch einen bildlichen Ausdruck zu veranschau
lichen'.
SAMENVATTING

Van alle percelen in het Rivierkleigebied, waarvan de naam een bepaalde
vorm suggereert, is met behulp van perceelsnamenkaarten nagegaan, of er
een relatie tussen die naam en de perceelsvorm bestaat. Bovendien is van
percelen met een bijzondere vorm de naam aan een nader onderzoek onder
worpen.
Er bleek niet in alle gevallen overeenstemming te bestaan. Dit kan aan
verschillende oorzaken worden toegeschreven. Door vererving, koop of ver
koop kan de grootte, en dus ook de vorm van een perceel zijn gewijzigd. Ook
kunnen oude namen zijn verbasterd, omdat latere generaties de oorspronke
lijke betekenis niet meer begrepen. En ten slotte moet er ook rekening mee
worden gehouden, dat bij het verzamelen van het materiaal sommige namen
niet geheel correct zijn gespeld.
Er bleef echter een groot aantal namen over, waarvan een duidelijke rela
tie met de perceelsvorm kon worden vastgesteld. Deze namen zijn in dit ar
tikel in 14 categorieën ingedeeld en per categorie besproken.
SUMMARY

A study was made of the place-names in the river clay area, suggesting a
certain connection between the shape and the name of the parcels. On the
other hand parcels of a particular shape were studied in relation to their
name.
An absolute concurrence between shapes and names could not be found,
as a consequence of various causes. The size and consequently the shape of
a parcel could be transformed by inheritance, buying or selling. Old names
may be corrupted because the original meaning was no longer understood
by younger generations. Furthermore, there is the possibility that the collec
tors made mistakes in the orthography when writing down the names. In
a great number of place-names, however, the names corresponded to the
shape of the parcels. These names were classified in and discussed under
14 separate categories.
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DE SUBGROEPEN VAN HET SYSTEEM
VAN BODEMCLASSIFICATIE VOOR NEDERLAND
The subgroups of the Soil Classification System for the Netherlands

H. de Bakker1)
In de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000, en in de
artikelenreeks 'De Nederlandse bodem in kleur' dragen de gronden andere
namen en worden zij met enkele andere kenmerken beschreven dan in de
oudere kaartlegenda's enpublikaties (Stichting voor Bodemkartering, 1964 a en
b, 1965 a en b en 1966aenb;DeBakkerenEdelman-Vlam, 1964,1965 en 1966).
De nieuwe namen en kenmerken behoren bij een indelingssysteem, waarvan
een eerste benadering gedeeltelijk in het bodemclassificatienummer van het
Landbouwkundig Tijdschrift (extra nummer, december 1959) werd gepu
bliceerd. Sinds kort is dit systeem met uitvoerige toelichtingen op de cri
teria, de klassen en de namen in druk verschenen (De Bakker en Schelling,
1966).
Op de achterkant van de Globale Bodemkaart van Nederland, schaal
1:1 000000, (bijlage) wordt een overzicht van het systeem gegeven. Alleen de
hoogste vier niveaus (orden, suborden, groepen en subgroepen) zijn uitge
werkt. In dit artikel wordt in het bijzonder het subgroepniveau besproken.
Er worden 60 subgroepen onderscheiden. Deze zijn voor de gebruikers
van de nieuwe bodemkaarten van meer belang dan de onderscheidingen van
de drie hogere niveaus. Immers, de subgroepen vormen de basis waarop de
legenda van de kaartbladenkartering is opgebouwd.
Er wordt hier dan ook niet volstaan met een tabellarische opsomming van
korte karakteristieken, maar op elke subgroep wordt wat uitvoeriger inge
gaan. Zo wordt van elke subgroep beschreven :
- hoe het typische profiel er uit ziet,
- waar de desbetreffende gronden liggen,
- met welke kaarteenheid van de Nebo overeenkomst bestaat, en
- hoe de naam vroeger luidde, indien er althans een oude naam bestond.
Verder wordt met een cursivering aangegeven aan welk woord de nieuwe
naam is ontleend. Waar dat nodig is, wordt tevens de betekenis verklaard.
GLOBALE BESCHRIJVING VAN DE SUBGROEPEN

Subgroepen van de veengronden
Aarveengronden. Dit zijn veengronden met een meer dan 50 cm dikke, goed

veraarde bovengrond van opgebaggerd materiaal; het opgebrachte dek be
staat uit kleiig veen tot venige klei en is meestal wat zandig.
Tot de aarveengronden behoren de tuinbouwgronden van Aalsmeer,
Roelofarendsveen en Langeraar, die als eenheid 18 op de Nebo staan aange
geven (voor deze gevallen ten onrechte als zeekleigronden).
Ook de dikke meermolmgronden in sommige droogmakerijen worden tot
deze subgroep gerekend. Daarvan zijn de gronden bij Nieuwerkerk aan de
IJssel (in de Zuidplaspolder) eveneens voor de tuinbouw in gebruik.
Koopveengronden. Deze komen vooral voor in het Utrechts-Hollandse veen1)

Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering
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landschap. Zij zijn in de middeleeuwen ter ontginning uitgegeven tegen een
bepaalde wijze van vaste betalingen, die destijds 'copen' genoemd werd;
vandaar de vele koop en kopnamen in dit gebied.
De subgroep van de koopveengronden komt grotendeels overeen met een
heid 85 van de Nebo (venige klei op bosveen). Omdat echter elke veengrond
met een bovengrond van venige klei of kleiig veen die goed veraard is en
niet dikker dan 50 cm, een koopveengrond is, behoren ook belangrijke delen
van de kaarteenheden 83 en 81 tot deze klasse.
Bouwteveengronden. Veengronden met een veraarde bovengrond, die kleiarm
is en uit venig zand of zandig veen bestaat en waarin bovendien in de onder
grond een gliedelaag voorkomt, heten bouwteveengronden. Meestal wordt
binnen een meter dekzand gevonden, waarin een podzolprofiel is ontwikkeld.
Vooral in Groningen worden veldnamen met bouwte aangetroffen in
gebieden, waar deze gronden voorkomen. In het verleden zijn ze wel randveen- of zwartveenontginningsgronden genoemd; ze omvatten gedeelten
van onder meer de eenheden 94 en 97 van de Nebo. Ze liggen vooral in de
randgebieden van de veenkoloniën, waar weinig systematisch is verveend,
geen wijken voorkomen en dus ook geen zand uit de ondergrond beschik
baar was voor het aanbrengen van een zanddek, zoals bij de mond- en meerveengronden.
Boveengronden. Deze gronden worden uitsluitend bij Schoonebeek gevonden.
Zij vormen slechts een klein gedeelte van de zgn. bovenveencultuurgronden
(eenheid 89 met toevoeging j) en wel dat gedeelte, dat dicht bij de boerde
rijen ligt en waarop een veraarde laag - een mestdek - ligt van meer dan
50 cm dikte. Er mag hooguit wat zand in zitten, maar geen fijne minerale
delen (lutum). Bo is een veldnaam, die in de bovengenoemde omgeving
voorkomt.
Madeveengronden. Evenals de boveengronden hebben de madeveengronden een
veraarde veenbovengrond, die kleiarm en meestal wat zandig is; deze mag
echter niet dikker dan 50 cm zijn.
In een gedeelte van wat in Drente landschappelijk madelanden wordt ge
noemd, liggen gronden, die aan de gestelde criteria voor deze veengronden
voldoen (onbezand, dun veraard, kleiarm).
Deels komen de madeveengronden op de Nebo voor in veenkoloniale
kaarteenheden (94 t/m 99), deels ook in eenheid 133.
Vlietveengronden. In Nederland zijn dit zeldzame gronden; in een natuurlijk
landschap zijn het echter de meest normale veengronden, nl. groeiende en
dus waterrijke, slappe en vrijwel onbegaanbare gronden. Ze maken nog
enigszins de indruk 'grond' te zijn door de vezelige structuur, maar het wa
tergehalte (uitgedrukt per 100 g droge stof) is hoger dan bijv. dat van melk!
Bij de naamgeving is gedacht aan de Fifo'eflanden bij Vlaardingen, waar
deze soort slappe veengronden ligt. Het is niet mogelijk een overeenkomstige
eenheid van de Nebo te noemen, omdat op deze kaart geen onderscheid is
gemaakt tussen de slappe en de stevigere veengronden.
Mondveengronden. Deze veengronden wijken alleen in de aard van de boven
grond af van de bouwteveengronden, in de ondergrond komt ook een gliede-
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laag voor op de overgang naar het onderliggende zand ; hierin is eveneens een
podzolprofiel ontwikkeld.
De mondveengronden zijn in tegenstelling tot de bouwteveengronden bezand. Daardoor bestaat de bouwvoor uit zand, dat meestal humeus tot humusrijk is. Ze worden dan ook aangetroffen in typische veenkoloniale ge
bieden, waarin wijken gegraven zijn.
Veel koloniën in het Drentse veenkoloniale gebied, die daar vanuit de
oude moederdorpen zijn gesticht, kregen de naam van dat dorp met de toe
voeging mond, als de nieuwe nederzetting aan de mond van een dwarskanaal
lag.
Weideveengronden. Ook veengronden met een mineraal dek, voor zover dat
dunner is dan 40 cm, worden tot de veengronden gerekend. De weide- en
waardveengronden hebben een kleidek, de mond- en meerveengronden een
zanddek.
Bij de weideveengronden is de bovenkant van het kleidek donker gekleurd
en meestal humusrijk. Ze zijn daardoor verwant aan de liedeerdgronden.
Het donkere dek is ontstaan doordat deze gronden tijdens de eeuwenlange
weide bouw enigszins opgebaggerd zijn.
Ze komen niet veel voor en vormen slechts een klein gedeelte van kaart
eenheid 86 van de Nebo.
Waardveengronden. De waardveengronden hebben, evenals de weideveen
gronden een kleidek op het veen, maar bij de eerstgenoemde is de bovenkant
hiervan alleen donker in de zode (0-5 à 8 cm) ; direct daaronder ligt grijze,
roestige klei met weinig humus, die abrupt overgaat in veen; ze zijn daar
door verwant aan de drechtvaaggronden.
D e n a a m i s o n t l e e n d a a n d e I loilamls-l "trechtse waarden, waar z e ve el
voorkomen. Tot deze subgroep worden ook gerekend de dunne knip-opveengronden uit Friesland en andere met dunne kleilagen afgedekte veen
gronden. Het grootste deel van de ruim 80000 ha van kaarteenheid 86 van
de Nebo behoort tot de waardveengronden.
Meerveengronden. Als in de oudere en jongere dalgronden (eenheden 95, 96,
98 en 99 van de Nebo) een veenlaag voorkomt die dikker dan 40 cm is, zijn
het meestal mond- en meerveengronden ; als de veenlaag dunner is dan 40 cm,
zijn het overwegend dampodzolgronden. Deze drie soorten gronden hebben
een vrijwel gelijke bovengrond, nl. een 10 à 20 cm dik zanddek, dat humeus
tot humusrijk is. De mondveengronden hebben daaronder een veenlaag dik
ker dan 40 cm, terwijl bij de dampodzolgronden die laag dunner is dan 40
cm; beide hebben op de overgang naar de zandondergrond een gliedelaag,
die op een podzolprofiel ligt. In een meerveengrond ligt ôf de zandonder
grond dieper dan 1,20 m, óf er is onder de 40 à 100 cm dikke veenlaag geen
gliedelaag en geen podzol aanwezig.
Meerveengronden zijn te vinden op plaatsen, waar vroeger meren in het
niet afgegraven hoogveen voorkwamen.
Vlierveengronden. Zodra een veengrond door ontwatering stevig en begaan
baar is geworden, is het geen vlietveengrond meer; wanneer nog geen veraarding van betekenis heeft plaatsgehad, kan het nog geen koop-, bouwte- of
madeveengrond zijn en uiteraard helemaal geen aar- of boveengrond ; als
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zo'n grond (nog) niet bezand is, kan het ook geen mond- of meerveengrond
zijn; het is dan een vlierveengrond (van vlieder of vledder, een veldnaam die
op moerassige grond slaat).
Positief gesteld : een vlierveengrond is een stevige veengrond, waarop geen
veraarde laag voorkomt; het zijn meestal ontwaterde, niet of gedeeltelijk af
gegraven hoogveengronden (eenheden 88 en 90 van de Nebo).
Subgroepen van de podzolgronden
Holtpodzolgronden met een zanddek. Dit is een dun overstoven holtpodzolgrond ;

voor de toelichting op het begraven profiel : zie de desbetreffende subgroep.
Loopodzolgronden. Wanneer op een moderpodzolgrond (hoek-, horst- of holt
podzolgrond) een mestdek ligt, waardoor de totale dikte van de zwarte
grond op 30 à 50 cm komt, wordt hij een loopodzolgrond genoemd. Loo is
een naam voor oude ontginningen, die uit de middeleeuwen stammen.
Loopodzolgronden zijn, zoals trouwens alle moderpodzolgronden, altijd
hoge gronden.
Op de Nebo zijn de humusijzerpodzolen (de vroegere naam voor moder
podzolgronden) vaak niet als zodanig op de kaart gezet. Aan de gestelde cri
teria zal een gedeelte van de 'podzolen, overwegend arm zand' (eenheden
121, 122 en 123) met een 'humushoudende bovengrond van oude ontgin
ningen, 30 à 50 cm dik' (toevoeging j) voldoen.
Hoekpodzolgronden en Horstpodzolgronden. Beide soorten moderpodzolgronden
hebben een humushoudend dek dat niet dikker is dan 30 cm en dat op een
moderpodzol-B ligt (zie toelichting op de holtpodzolgrond). Voor de naam
geving zijn voor beide gronden vrij willekeurige veldnamen uit het oosten van
het land gekozen.
Het verschil ligt in de laag onder de moderpodzol-B. Bij hoekpodzolgron
den is dit een briklaag, d.w.z. een laag die verrijkt is met fijne bestanddelen
(lutum), die uit de bovenliggende horizonten zijn ingespoeld. Pas na het ont
staan hiervan is in de erboven liggende uitspoelingslaag de moderpodzol-B
gevormd. Hierdoor is deze grond een overgangsvorm tussen de podzolgron
den en de brikgronden.
Bij de horstpodzolgronden komt ook een laag voor onder de moderpod
zol-B, die ontstaan is door inspoeling van fijne delen (lutum) en vrij veel
ijzer. In tegenstelling tot de briklaag manifesteert deze inspoeling zich niet
in een aaneengesloten laag, maar in meer dunne lagen, die te zamen banden-B worden genoemd. Ook in deze gronden is de moderpodzol-B door
latere bodemvorming ontstaan.
Zowel hoek- als horstpodzolgronden zijn voorheen wel 'secundaire humus
ijzerpodzolen' genoemd.
Ze vormen een gedeelte van de kaarteenheden 78 en 79 van de Nebo. Het
zijn dus lichte oude rivierkleigronden. Ook kunnen ze zeer lokaal in sommi
ge stuwwallen voorkomen; ze vallen dan onder eenheid 123 van de Nebo.
Holtpodzolgronden. Deze en alle hiervoor besproken podzolgronden kunnen

met de samenvattende naam moderpodzolgronden worden aangeduid (oude
namen: bruine bosgrond, Brown Podzolic Soil en humusijzerpodzol). Ze
staan tegenover alle navolgende podzolgronden, die samenvattend humuspodzolen genoemd worden.
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In de termen moderpodzolgrond en moderpodzol-B is gebruik gemaakt
van een naam voor een bepaalde humusvorm, nl. moder. Deze humusvorm
bestaat uit uitwerpselen ter grootte van enkele tientallen micron, die afkom
stig zijn van kleine bodemdieren. De aanwezigheid van deze humusvorm in
de B-horizont maakt dat deze veel losser is dan die in de humuspodzolgronden (zie toelichting op de haarpodzolgrond).
Moderpodzolgronden die geen mestdek, briklaag of banden-B hebben,
worden holtpodzolgronden genoemd. Met de term holt (oude naam voor
bos) wordt aangegeven, dat deze gronden vaak in oude bossen worden ge
vonden; op deze betere gronden was het bos in staat zich sneller te herstel
len en kon het zich dus beter handhaven dan op armere gronden, zoals bijv.
haarpodzolgronden.
Holtpodzolgronden kunnen deel uitmaken van dezelfde kaarteenheden als
bij de loopodzolgronden zijn genoemd, maar dan uiteraard zonder de toe
voeging j (humushoudende bovengrond, 30 à 50 cm dik).
Moerpodzolgronden met een kleidek. Deze en alle navolgende podzolgronden
kunnen samenvattend humuspodzolgronden worden genoemd (zie toelich
ting op de haarpodzolgronden).
De onderhavige gronden zijn moerpodzolgronden (zie aldaar), waarop als
gevolg van hun ligging aan de landzijde van een kleigebied een dunne klei
laag is afgezet. Dit kan rivierklei zijn (tussen Achterberg en Wageningen),
Zuiderzeeklei (tussen Amersfoort en Elburg), Dollardklei (tussen Zuidbroek
en Bellingwolde) of estuariumklei (tussen Waalwijk en Made).
Deze gronden vormen een belangrijk onderdeel van kaarteenheid 153 van
de Nebo.
Moerpodzolgronden met een zanddek. Dit zijn dun overstoven moerpodzolgronden.
Dampodzolgronden. Bij de meerveengronden is er al op gewezen dat dampodzolgronden in de veenkoloniën voorkomen en dat het profiel als volgt is op
gebouwd: 10 à 20 cm humeus zand op een veenlaag, dunner dan 40 cm, die
op een begraven podzolprofiel ligt. Een groot deel van kaarteenheid 98 bestaat
uit deze gronden, die voorheen wel 'versleten dalgronden' genoemd werden.
De naam dam is gekozen, omdat deze gronden in het bijzonder veel tussen
Muntendam en Veendam voorkomen.
Moerpodzolgronden. De naam moer is gekozen in de betekenis van veen. Er
worden humuspodzolgronden mee benoemd, die een venige bovengrond
hebben, liggend op een humuspodzol-B en niet afgedekt met een mineraal
dek.
Ze komen voor in het pleistocene deel van Nederland, op relatief lage
plaatsen. Gedeelten van de kaarteenheden 101 en 134 en misschien ook van
94 en 97 zijn waarschijnlijk moerpodzolgronden. Voorheen zullen ze veen
gronden of gewoon venige podzolen of venige heidegronden genoemd zijn.
De venige bovengrond bestaat vaak uit sterk smerende en smerige humus,
de zgn. gliede.
Veldpodzolgronden met een kleidek. Dit is een humuspodzolgrond, die niet door
een veenlaag maar door een dunne kleilaag is afgedekt. Voor de geografische
verbreiding zie 'moerpodzolgronden met een kleidek'.
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Veldpodzolgronden met een zanddek. Dit zijn dun overstoven veldpodzolgronden

(zie aldaar).
Laarpodzolgronden. Evenals de loo- en de kamppodzolgronden hebben deze
gronden een mestdek van 30 à 50 cm dikte, dat evenals bij de enkeerdgronden door plaggenbemesting is ontstaan; het zijn de dunnere oude bouwlandgronden, die meestal oudere ontginningen genoemd werden. Laar is, evenals
loo en kamp, een veldnaam die bij de wat oudere ontginningen wel voor
komt.
In tegenstelling tot de loopodzolgronden hebben de laarpodzolgronden
geen moder-, maar een humuspodzol-B (zie haarpodzolgrond) ; in tegenstel
ling tot de hoge kamppodzolgronden zijn de laarpodzolgronden ontstaan bij
ondiepe grondwaterstanden.
Op de Nebo zijn zij aangegeven als eenheid 109 met toevoeging j.
Typische voorbeelden van deze gronden zijn te vinden o.a. in de Friese
Wouden.
Veldpodzolgronden. Dit zijn laag gelegen zandgronden met een humeuze tot
humusrijke bovengrond, die dunner dan 30 cm is; daaronder bevindt zich
een laag, die bruin gekleurd is door ingespoelde humeuze stoffen (humus
podzol-B). Soms komt tussen de bovengrond en de inspoelingshorizont een
loodzandlaag voor.
Deze gronden worden veel aangetroffen in de lage heidevelden, die nu vrij
wel alle zijn ontgonnen.
De veldpodzolgronden moeten op de Nebo voornamelijk worden gezocht
bij de kaarteenheden 101 en 107 t/m 110, die samen ruim 10% van de op
pervlakte van Nederland innemen.
Haarpodzolgronden met een zanddek. Evenals de andere podzolgronden met een
zanddek, zijn dit dun overstoven gronden.
Kamppodzolgronden. Hoge humuspodzolgronden, die ten gevolge van plag
genbemesting opgehoogd zijn met zwarte grond, waardoor de bovengrond
30 à 50 cm dik is geworden, heten kamppodzolgronden. Ze behoren evenals
de loo- en laarpodzolgronden tot de zgn. oudere ontginningen. Op de Nebo
staan ze aangegeven met de codes 116 t/m 119 met de toevoeging j. De
veldnaam kamp wordt op deze soort gronden wel aangetroffen.
Heuvelpodzolgronden. Dit zijn humuspodzolgronden, die - evenals de kamp- en
haarpodzolgronden - alleen gevormd worden in gronden met diepe grond
waterstanden. In het woord heuvel komt dit tot uiting.
Net als de hoek- en horstpodzolgronden zijn ze verwant aan de brikgronden; ze hebben nl. een briklaag of een banden-B in de ondergrond. Het zijn
daardoor eveneens zgn. secundaire podzolen. In tegenstelling tot de hoek
en horstpodzolgronden die een moderpodzol-B hebben, zijn heuvelpodzol
gronden secundaire humuspodzolen. Ze komen zeer weinig voor en zijn als
zodanig niet op de Nebo onderscheiden.
Haarpodzolgronden. Veldnamen met haar zijn in het oosten van het land ge
geven aan hoge zandruggen die te midden van lage gronden liggen. Met dit
toponiem zijn ook de meest bekende hoge humuspodzolgronden benoemd.
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In het verleden werden deze gronden wel hoge heidepodzolen (-profielen,
-gronden, -podzolprofielen) genoemd.
Het profiel van deze gronden wordt gekenmerkt door een meestal slechts
enkele centimeters dunne plag, waaronder een loodzandlaag van één tot
twee decimeters dik ligt. Verder worden ze, evenals de andere humuspodzolgronden (moer-, dam-, laar-, veld-, kamp- en heuvelpodzolgronden) geken
merkt door de aanwezigheid van een bepaalde soort inspoelingshorizont, nl.
een humuspodzol-B. De hierin ingespoelde humus ligt als een dun huidje om
de zandkorrels, die daardoor enigszins aan elkaar gekit zijn (oerbank). Bij
de humuspodzolgronden die bij diepe grondwaterstanden zijn ontstaan, ko
men bovendien ijzerhuidjes voor; bij de lage (de eerstgenoemde vier) is dit
niet het geval.
De gronden van eenheid 116 van deNebo, die de heuvels van de Veluwe
omzomen, zijn typische haarpodzolgronden.
Subgroepen van de brikgronden
Beemdbrikgronden. Lage natte graslanden worden vooral in het zuiden wel
beemden genoemd. Deze veldnaam is gebruikt voor een van de soorten brik-

gronden. Het zijn - evenals alle brikgronden - gronden, waarvan de bo
vengrond arm geworden is aan zeer fijne bestanddelen (lutum), terwijl een
daaronder liggende horizont ermee verrijkt is. Daardoor is de bovengrond
licht (zand), meestal roestig; hieronder liggen dan respectievelijk een sterk
gebleekte roestarme zandlaag (de verarmingslaag) en de inspoelingshori
zont, die meestal uit sterk roestige, grofzandige zavel bestaat. Het materiaal
van de diepere ondergrond is meestal zwak roestig, leemarm, grof zand.
Deze gronden worden uitsluitend gevonden op de lage gedeelten van de
laat-pleistocene terrasafzettingen van de Maas en de Rijn; zij vormen een
gedeelte van de lage oude rivierkleigronden van de Nebo.
Kuilbrikgronden. Deze gronden verschillen alleen in zwaarte van de boven
grond met de beemdbrikgronden; deze bestaat namelijk uit zavel of klei; de
roest- en blekingsvlekken beginnen eveneens in de bovengrond. Evenals bij
de beemdbrikgronden zijn de te'/brikgronden
benoemd met een toponiem,
dat op de aanwezigheid van vocht duidt. Beide soorten grond kunnen name
lijk periodiek zeer nat zijn.
Behalve in dezelfde terrasafzettingen als bij de beemdbrikgronden zijn ge
noemd, komen kuilbrikgronden ook voor als natte lössleemgronden. Deze
zijn echter in Nederland zo zeldzaam, dat ze niet op de Nebo zijn onderschei
den.
Bergbrikgronden. Ongeveer een derde van de Nederlandse lössleemgronden
heeft door oppervlakkige erosie zoveel van de uitspoelingshorizont verloren,
dat de briklaag dicht aan de oppervlakte is komen te liggen. Deze erosie kan
uiteraard alleen bij een zekere helling optreden. Daarom is aan deze 'afge
spoelde lössleemgronden' de naam étffgbrikgronden gegeven.
Uiteraard komen bij deze ligging geen hoge grondwaterstanden voor, zo
dat het profiel geen vlekkerigheid vertoont.
De bergbrikgronden komen overeen met kaarteenheid 146 van de Nebo.
Delbrikgronden. Met de naam del is de vrij lage ligging aangegeven. Ook deze
gronden worden, evenals de beemdbrikgronden, uitsluitend in het oude ri-
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vierkleilandschap aangetroffen. Ze komen hiermee overeen wat de textuur
van de bovengrond betreft (zand), maar wijken afin de waterhuishouding.
Weliswaar worden ze ook periodiek nat, maar niet tot bovenin het profiel.
Dit blijkt uit het feit, dat bij deze gronden de vlekkerigheid pas in de B-ho
rizont begint.
Rooibrikgronden. De rooibrikgronden hebben met de beemd- en delbrikgronden gemeen, dat de bovengrond de textuurklasse zand heeft. Het verschil is,
dat in de rooibrikgronden ook in de B-horizont geen roest voorkomt. Het
zijn de hoge delen van het oude rivierkleilandschap. Vroeger zijn de gronden
daarin wel 'hoge bruine lichte rivierleemgronden' genoemd. Een gedeelte
van de eenheden 78 en 79 van de Nebo voldoet aan de criteria voor de rooi
brikgronden.
Het toponiem rooi wijst erop, dat deze gronden uit bos ontgonnen zijn; in
de meeste gevallen reeds in de middeleeuwen.
Daalbrikgronden. Ook de naam daal doet denken aan lage gronden; de tot
deze subgroep behorende gronden hebben dan ook net als de delbrikgronden roestverschijnselen in de B-horizont; in tegenstelling tot deze gronden
hebben ze echter een zwaardere bovengrond.
Ze worden gevonden in de dalen van het lössgebied en hebben dan meestal
een dun dek van colluviale lössleem; verder komen ze voor als middelhoge
oude rivierkleigronden.
Radebrikgronden. Net als de rooibrikgronden hebben deze gronden een ho
mogeen bruine kleur tot minstens de onderkant van de briklaag. Rade, een
toponiem in Zuid-Limburg, heeft dezelfde betekenis als rooi.
Radebrikgronden zijn de niet-geërodeerde lössleemgronden die met de
codes 143 en 144 op de Nebo zijn aangegeven. Ook een klein gedeelte van
wat voorheen 'bruine rivierleemgronden' is genoemd, valt in de klasse der
radebrikgronden.
Subgroepen van de eerdgronden
Bruine enkeerdgronden. Deze zandgronden komen voor op de wat hogere zand-

ruggen langs de grote beekdalen in het oosten van het land, zoals de Vecht,
de Dinkel, de Regge en de Schipbeek. Ze hebben een wat bruin gekleurde,
donkere bovengrond van ten minste 50 cm dik. De bovengrond is ontstaan
door ophoging van de oorspronkelijke grond met aardmest, afkomstig uit
de potstallen. Voor deze stalmest zijn als strooisel graszoden of heideplaggen
gebruikt; in sommige delen van het land werd ook wel zand gebruikt.
Deze meestal wat kleiige en lemige zandgronden hebben namen als enk,
es en eng; bij de kartering zijn ze tot nu toe bruine oude bouwlandgronden
genoemd; op de Nebo staan ze als hoge en middelhoge oude bouwlanden
met de toevoeging 'bovengrond bruin'.
Zjvarte enkeerdgronden. Behalve bruine komen ook zwarte enkeerdgronden
voor. De bovengrond hiervan moet eveneens dikker dan 50 cm zijn. Deze is
zwarter van kleur en wat loodzandachtig; algemeen is men dan ook van me
ning, dat bij de ophoging van deze gronden potstalmest is gebruikt waarin
overwegend heideplaggen waren verwerkt. Deze soort humus wordt on
gunstiger geacht voor de landbouw dan de bruine.
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De zwarte enkeerdgronden zijn vrijwel steeds kleiarm en meestal zwak lemig tot leemarm. Evenals de bruine hebben deze gronden de veldnamen enk,
es of eng. Vroeger zijn ze zwarte oude bouwlandgronden genoemd. Op de
Nebo staan ze als hoge en middelhoge oude bouwlanden. Ze worden overal
verspreid in het zuiden en oosten van Nederland gevonden.
Tuineerd.gronden. Evenals de enkeerdgronden hebben de tuineerdgronden een
donker gekleurde bovengrond, die dikker is dan 50 cm. Ook deze is door ge
leidelijke ophoging met humushoudend materiaal ontstaan; in dit geval
door een bodembehandeling in de tuinbouw, nl. door opvaren en opbagge
ren. In tegenstelling tot de beide enkeerdgronden zijn de tuineerdgronden
kleigronden. De opgevaren gronden in het Westland hebben meestal een bo
vengrond van zeer lichte tot zware zavel; bij de opgebaggerde gronden in
het Geestmerambacht bestaat de bovengrond uit lichte tot zware klei. De
beide soorten grond staan op de Nebo met de code 18 aangegeven. Een ge
deelte van sommige terpen en woerden (toevoeging d van de Nebo) zijn even
eens tuineerdgronden.
Plaseerdgronden. Wanneer een bodemprofiel een venige bovengrond heeft en
de minerale ondergrond uit slappe klei bestaat, wordt dit een plaseerdgrond
genoemd. Dit soort gronden wordt gevonden in een gedeelte van de droog
makerijen in het westen. Plaatselijk is op de bodem van deze vroegere plas
sen een dunne laag restveen na de vervening achtergebleven en tevens is daar
de ondergrond van 'oude blauwe zeeklei' slap. Meestal is ook nog katteklei
aanwezig en is de venige bovengrond indrogend. Volgens de Nebo zijn het
gronden, die 'organische stof met ongunstige eigenschappen' bevatten (le
genda-eenheid 63).
In Westfriesland komen deze gronden ook voor in jonge zeeklei. Deze wer
den destijd 'moerige gronden' genoemd (eenheden 28 en 29 van de Nebo).
De term moerige gronden is in het bodemclassificatiesysteem de samenvat
tende naam voor alle gronden met een venige bovengrond geworden.
Men kan niet stellen dat een plaseerdgrond — venige bovengrond en slappe
ondergrond - in het verleden een speciale naam heeft gehad.
Broekeerdgronden. Ook deze gronden hebben een dunne venige bovengrond of
een dunne veenlaag aan de oppervlakte, maar de grijze minerale ondergrond
is niet slap. In de praktijk betekent dit laatste, dat de broekeerdgronden
meestal niet op een ondergrond van klei maar op zand liggen. Het zijn dan
ook voornamelijk venige gronden in beekdalen; in het algemeen venige lage
zandgronden. Ze vormen dan ook een deel van enkele beekdalassociaties van
de Nebo, o.a. van eenheid 133. Ze zijn in het verleden wel beschreven als
venige beekdalgronden en ook wel als broekige beekgraslandgronden ; er be
stond echter evenmin als bij de plaseerdgronden een naam voor deze com
binatie van kenmerken.
Op veel plaatsen is de bovengrond meer of minder zandig; deze bezanding
kan een moderne doelbewuste grondverbetering zijn, maar in veel gevallen is
die verbetering 'toevallig', doordat zand dat vroeger bij de ontginning uit de
sloten en greppels vrijkwam, over de percelen verspreid werd. Soms hebben
de broekeerdgronden een mineraal dek, dat ontstaan is door overstuiving of
overslibbing. In deze gevallen wordt gesproken van broekeerdgronden 'met
een zanddek' of'met een kleidek'.
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Een gedeelte van de del-, meer- en geulgronden (eenheid 43 van de Nebo) in het jonge zeekleigebied van Noordholland en Friesland heeft een venige bovengrond met een ondergrond van zavel of klei. Dit zijn ook broekeerdgronden als de ondergrond gerijpt is.
Plas- en broekeerdgronden worden te zamen moerige eerdgronden ge
noemd. Podzolgronden met een dunne veenlaag aan de oppervlakte - met
of zonder mineraal dek - worden analoog moerige podzolgronden genoemd ;
samen heten deze beide groepen 'moerige gronden'.
Broek is een over het gehele land voorkomende veldnaam voor lage gron
den.
Bruine beekeerdgronden. Een gedeelte van de lage zandgronden met een grijze,
roestige ondergrond heeft een bruine bovengrond. Deze is, evenals bij de
bruine enkeerdgronden, vaak kleiig en lemig; de dikte is meestal 25 à 40 cm.
Ook hier wordt de bruine bovengrond gunstiger voor de landbouw geacht
dan een zwarte bovengrond.
De bruine beekeerdgronden zijn voor het eerst in de Gelderse Vallei on
derscheiden en werden daar destijds 'bruine gleygronden' genoemd. Ze ko
men ook elders in het land voor - zij het weinig - en zijn dan duidelijk ge
bonden aan beekàa\ç.n. Op de Nebo zijn ze niet afzonderlijk onderscheiden.
Gooreerdgronden. Dit zijn lage zandgronden met een zwarte bovengrond, die

meestal aan de humusrijke kant is en een dikte van 20 à 40 cm heeft; de
ondergrond bestaat uit grijs, niet roestig zand, dat meestal leemarm is. Soms
is de ondergrond zwak gekleurd door ingespoelde humusstoffen. Deze gron
den vormen de overgang van eerdgronden naar podzolgronden. Ze worden
niet tot de podzolgronden gerekend, omdat de inspoelingshorizont niet dui
delijk genoeg is ontwikkeld.
De naam goor wordt gebruikt voor laag gelegen, moerassig land en komt
in het oosten van het land als veldnaam voor. Ook deze gronden werden
voorheen niet als zodanig onderscheiden; ze staan dan ook niet op de Nebo.
Zwarte beekeerdgronden. De meeste lage zandgronden van het pleistocene ge
deelte van Nederland zijn zwarte beekeerdgronden. Nog afgezien van de
verschillende associaties waarvan deze gronden een onderdeel uitmaken, be
slaan ze op de Nebo als eenheid 102 (gleygronden) 5% van de oppervlakte
van Nederland.
Ze hebben een zwarte, wat roestige bovengrond, die meestal 25 à 35 cm
dik is. De ondergrond bestaat uit grijs, roestig zand. De dieper gelegen nietgeaëreerde ondergrond is blauwachtig grijs. Ze werden wel zwarte gley
gronden, roestige A/C-profielen en elzenprofielen genoemd.
Landschappelijkliggen ze in relatief het laagst gelegen terreindelen, meestal
in èeeMalen. Vandaar, dat het bovenste gedeelte van het profiel wat kleiig is.
Liedeerdgronden. Kleigronden, die binnen 80 cm diepte op veen liggen en een
zwarte bovengrond hebben, worden liedeerdgronden genoemd. Ze zijn tot
nu toe alleen bekend in Zuid-Holland, waar ze gevonden worden op de over
het veen uitwiggende afzettingen van de Oude Rijn. De donkere bovengrond
die niet dikker dan 50 cm mag zijn, is evenals bij de koopveengronden en de
weideveengronden een zgn. toemaakdek. Dit opgebrachte mestdek bestaat
uit venige slootbagger gemengd met dunne mest en zand.
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De naam lied (lede, lei) is een toponiem, dat in Zuid-Holland wel voor
komt en betrekking heeft op waterlopen.
Een zeer klein gedeelte van kaarteenheid 38 van de Nebo voldoet aan de
eisen, die voor de liedeerdgronden zijn gesteld. De tot deze klasse behorende
gronden werden destijds nog niet afzonderlijk onderscheiden en hebben
daarom ook geen oude naam.
Tochteerdgronden. In de droogmakerijen komen behalve plaseerdgrqnden (met
een venige bovengrond en een slappe ondergrond) ook kleigronden voor met
een humeuze tot humusrijke niet-venige bovengrond en een slappe onder
grond. Het zijn die gebieden waarin op de vroegere piasbodem geen of wei
nig restveen is achtergelaten, maar wel een dunne laag meermolm is afge
zet. Bij de ontginning is dit venige materiaal gemengd met humusarme klei
en is de huidige zwarte niet-venige bovengrond ontstaan. De ondergrond is
slap. Tochteerdgronden liggen meestal in de wat lagere delen van de droog
makerijen of in gebieden waar kwel voorkomt.
De naam is ontleend aan die van de grotere sloten, die in de droogmake
rijen meestal tochten heten. De tot de klasse van de tochteerdgronden beho
rende gronden hadden in het verleden geen speciale naam.
Op de Nebo staan ze vrijwel alleen aangegeven met de legenda-eenheden
van de oude zeeklei, voor zover ze een niet-venige bovengrond én een slappe
ondergrond hebben.
Woudeerdgronden. Als een kleigrond geen veenondergrond binnen 80 cm
diepte en geen slappe ondergrond heeft, maar wel een niet-venige donkere
bovengrond van 30-50 cm dikte, die op een roestig gevlekte grijze onder
grond ligt, is het een woudeerdgrond.
De naam is gekozen omdat deze soort kleigronden onder meer wordt geVonden in Westfriesland en in het Westland, waar plaatsnamen eindigend op
woud voorkomen. Het grootste deel van de eenheden 24 t/m 27 van de Nebo
ligt in deze gebieden. Verder liggen er woudeerdgronden in de droogmake
rijen, nl. de oude zeekleigronden, die een humeus of humusrijk meermolmdek van voldoende dikte en geen slappe ondergrond hebben (zij vormen een
klein deel van voornamelijk de eenheden 54, 55 en 56 van de Nebo). Als
rivierkleigronden komen woudeerdgronden praktisch niet voor.
De woudeerdgronden en ook de leekeerdgronden in de jonge zeeklei zijn
in het verleden als woudgronden beschreven ; in de oude zeeklei werd vroeger
wat de naam betreft geen onderscheid gemaakt tussen de gronden met een
donker gekleurde bovengrond en die met een grijze bovengrond. De laatste
heten nu poldervaaggronden.
Leekeerdgronden. De leekeerdgronden verschillen alleen in dikte van de boven
grond met de woudeerdgronden; deze is namelijk 15—30 cm in plaats van
30-50 cm. De overige criteria zijn gelijk: een zwarte humeuze tot humus
rijke bovengrond, een grijze roestige ondergrond, die niet slap is en binnen
80 cm diepte geen veen bevat.
Evenals de woudeerdgronden zijn de leekeerdgronden meestal kalkrijke
zavçlgronden, waarin de zandfractie overwegend uit uiterst fijn zand bestaat.
Ze komen dan ook in dezelfde gebieden voor, nl. in het Westland, in West
friesland en in de droogmakerijen. Ze maken uiteraard deel uit van dezelfde
eenheden van de Nebo; een wat kleiner deel kan tot de nummers 24 t/m 27
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worden gerekend en een wat groter deel tot de oude zeekleigronden. Ook
leekeerdgronden komen in de rivierkleigebieden weinig voor.1)
De naam leek is in Zuid-Holland een eigennaam voor water; voor de vroe
gere naam wordt verwezen naar de voorgaande grond : de woudeerdgrond.
Krijteerdgronden. In de internationale literatuur staan deze gronden bekend
als rendzina's. In ons land komen ze uitsluitend in Zuid-Limburg voor en
wel daar, waar krijtîormaties dicht aan het oppervlak liggen. Op de Nebo
zijn de krijteerdgronden een onderdeel van associatie 148.
Het profiel bestaat uit een zwarte bovengrond van 20 à 40 cm dikte, die in
grasland een hoog humusgehalte heeft (8 à 12%) ; in bouwland is de bouwvoor minder humeus en wat grijzer, wat voor een deel veroorzaakt wordt
door fijn verdeeld kalkgruis. Via lichtverweerde kalk gaat deze bovengrond
over in het onverweerde moedergesteente - het krijt -, dat voor 60 à 90%
uit carbonaten kan bestaan.
Akkereerdgronden. Dit zijn de jongere oude bouwlanden op de pleistocene
zandgronden; zij worden ook wel oudere ontginningen genoemd. Ze hebben
een bovengrond van humeus zand, die 30 à 50 cm dik is en die op geel zand
zonder roestvlekken ligt; het zijn dus hoge zandgronden. Ze komen weinig
voor, alleen op plaatsen waar het oorspronkelijk aanwezige podzolprofiel zo
dun ontwikkeld was, dat het bij de ontginning in de bouwvoor werd opge
nomen. Daarna is de bouwvoor opgehoogd door plaggenbemesting, maar
niet in die mate als bij de enkeerdgronden.
De naam akker is gekozen, omdat in het zuidoosten van het land sommige
oude bouwlandcomplexen de naam akker dragen.
Akkereerdgronden komen niet overeen met een bepaalde eenheid van de
Nebo. Uiteraard vormen ze wel een onderdeel van sommige hoge podzolen
met de toevoeging j : 'Humushoudende bovengrond van oude ontginningen,
30-50 cm dik'.
Kanteerdgronden. Evenals de woud- en de leekeerdgronden verschillen ook
de akker- en de kanteerdgronden alleen in de dikte van de bovengrond; deze
is namelijk respectievelijk 30-50 cm en 15-30 cm. Het zijn eveneens hoge
zandgronden, waarin vóór de ontginning geen of slechts een dun podzol
profiel voorkwam, dat na de grondbewerking verdwenen is.
De gronden zijn meestal jonge en zeer jonge ontginningen, die vanuit het
oude dorp gezien aan de kant, de uiterste rand van het rechtsgebied liggen ;
dergelijke namen - bijv. Heikant - komen vooral in Noordbrabant wel voor.
Deze zeldzame gronden zijn als zodanig op de Nebo niet onderscheiden.
Hofeerdgronden. Behalve een donkere bovengrond van 15 à 50 cm dikte moe

ten deze kleigronden een homogeen bruin gekleurde ondergrond hebben; in
de diepere ondergrond mag grijs materiaal met roestvlekken voorkomen. Ze
zijn zeer zeldzaam; ze kunnen plaatselijk op de oeverwallen van grote ri
vieren worden aangetroffen. Op de Nebo staan ze niet met een aparte een
l) Doordat zowel woud- als leekeerdgronden in de rivierkleigebieden zelden worden aan
getroffen,. heeft het weinig zin hierin een 15-30 cm dikke en een 30-50 cm dikke boven
grond te onderscheiden. In de legenda voor de kaartbladenkartering, schaal 1:50 000, zijn
ze dan ook in de rivierkleigronden samengevoegd tot mooreerdgronden (Stichting voor
Bodemkartering, 1966a). Deze naam is ontleend aan de oude cultuurgronden, die wel
meergronden genoemd worden.
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heid aangegeven; in het verleden zal een deel van deze gronden 'oude cul
tuurgronden' genoemd zijn.
De donkere bovengrond, die op deze gronden voorkomt, is vrijwel steeds
ontstaan onder sterke menselijke invloed, bijv. door intensieve tuinbouw;
met de naam hof wordt dit verband onderstreept; ook komen hofnamen veel
voor in het rivierkleigebied, waar de meeste van deze gronden worden ge
vonden.
Subgroepen van de vaaggronden
Gorsvaaggronden. Op gorzen, kwelders en schorren zijn de meeste gronden nog

enigszins week; ze staan qua rijpheid tussen de stevige, goed begaanbare en
beweidbare hogere gedeelten en de slappe onbegaanbare slikken in; zulke
gronden worden gorsvaaggronden genoemd. Ze worden gekenmerkt door
een matige stevigheid over het gehele profiel. Verder zijn ze nog weinig geaëreerd, zodat blauwachtige kleuren overheersen.
De buitendijkse zeekleigronden van de Nebo zijn voor een deel gorsvaag
gronden.
Slikvaaggronden. Gronden die geheel uit slappe modder bestaan, worden slikvaaggronden genoemd. Bij de naamgeving is uiteraard gedacht aan de slik
ken, die bijv. ten noorden van de weg tussen het vasteland van Noordbrabant
en Zuid-Beveland te zien zijn.
Vlak na het droogvallen waren de 'gronden' van de IJsselmeerpolders
slikvaaggronden; uiteraard op de zandgronden na, die direct na het droog
vallen begaanbaar zijn. Dit stadium duurt slechts kort; via de overgangs
toestanden van gorsvaaggronden (matig stevige gronden) en nesvaaggronden
(stevige gronden met een slappe ondergrond) gaan dergelijke gronden in
een tiental jaren over in poldervaaggronden (geheel stevige gronden).
Alleen in de getijdengebieden kunnen gronden voorkomen, die blijvend
in een slappe toestand verkeren; zo zijn de gronden van kaarteenheid 2 van
de Nebo slikvaaggronden.
De gors- en slikvaaggronden werden vroeger zonder meer samenvattend
'buitendijkse kleigronden' genoemd.
Vlakvaaggronden. Vlak of vlaak is volgens Van Dale een zandbank of zand
plaat. Met dit toponiem zijn gronden benoemd, die geheel uit grijs zand be
staan; soms echter hebben zij een humusarme tot matig humeuze, weinig
donkergekleurde bovengrond.Voorbeelden hiervan zijn de bollengronden,
de zeezandgronden uit de kop van Noordholland en de uitgestoven laagten
in de binnenlandse stuifzandgebieden.
Dun overslibde zandgronden worden eveneens tot de vlakvaaggronden ge
rekend, als het klei- of zaveldek niet dikker dan 40 cm is; in deze gevallen
wordt dan aan de naam toegevoegd : 'met een kleidek'. Deze gronden werden
in de zeekleigebieden voorheen ondiepe plaatgronden genoemd, in de ri
vierkleigebieden zijn het de heibanen.
Op de Nebo is 6 wel de belangrijkste eenheid, waarmee de vlakvaaggron
den zijn aangegeven. Zij komen echter ook overeen met een groter of kleiner
deel van de eenheden 11, 14, 30, 35, 36, 42, 46, 47, 48 en 53.
Drechtvaaggronden. Dit zijn evenals de liedeerdgronden, kleigronden die tus
sen 40 en 80 cm diepte overgaan in veen; ze wijken hiervan afin de boven
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grond, die niet erg donker gekleurd is. De naam is gekozen, omdat in de om
geving van o.a. Sliedreckt deze gronden veel voorkomen. In het algemeen
liggen ze daar, waar een kleiafzetting uitwigt over veen.
Op de Nebo staan ze als eenheid 38 aangegeven, die meer dan 100000 ha
van ons land beslaat. Het zijn overwegend zowel kalkloze als zware gron
den; in het zeekleigebied zijn ze vaak knippig en in het rivierkleigebied wor
den ze kom-op-veen genoemd; in het algemeen zijn het: 'klei-op-veengronden'.
Nesvaaggronden. Kleigronden met een slappe kleiondergrond en een weinig
donker gekleurde bovengrond heten nesvaaggronden. De naam is ontleend
aan plaatsnamen, die op nes (se) of nis (se) eindigen. Dit toponiem heeft be
trekking op een in zee uitstekende landtong of op een stuk land, dat in een
scherpe bocht aan een rivier ligt. Deze ligging - aan drie zijden water suggereert een verband met de slappe ondergrond. De slapheid wordt vaak
door kwel in stand gehouden.
Het zijn soortgelijke gronden als de tochteerdgronden ; laatstgenoemde
komen echter veel meer voor. Er is geen Nebo-eenheid, waarmee de nes
vaaggronden kunnen worden vergeleken.
Behalve in de jonge polders bij Bergen op Zoom, waar dergelijke gronden
klietgronden genoemd worden, hadden deze gronden in het verleden geen
roepnaam.
Poldervaaggronden. Evenals de woud- en leekeerdgronden zijn dit kleigronden
met een grijze, roestig gevlekte ondergrond, die niet slap is; ze verschillen
hiermee alleen in de aard van de bovengrond; eerstgenoemde hebben een
zwarte humeuze tot humusrijke bovengrond en zijn daardoor eerdgronden.
De poldervaaggronden echter hebben een grijze humusarmere bovengrond.
Komen de beide eerdgronden nagenoeg alleen voor in Westfriese en oude
zeekleiafzettingen, de poldervaaggronden worden in allerlei kleiafzettingen
aangetroffen. Gezien vanuit de oude landschappelijke indeling vormen ze dus
de meest heterogene klasse. Ter illustratie volgt hier een greep uit de oude
benamingen: poel-, knip-, knik-, pik-, kom-, schor-, broek-, del-, meer- en
kwelderbekkengronden, en enkele anders getinte namen: Westlanddek, Ykleigrond, Y-oeverkleigrond, Dollardklei, Hoofddorpgrond, Zuiderzeebodemgrond en Zuiderzeeoevergrond.
Afgezien van kleigronden met een briklaag (brikgronden), van alle klei
gronden met een donkere bovengrond (eerdgronden), van die met veen
of slappe klei in de ondergrond (drecht- en nesvaaggronden) en van klei
gronden die direct onder de bouwvoor homogeen van kleur en niet roestig
zijn (ooivaaggronden), vallen alle Nederlandse kleigronden in de klasse der
poldervaaggronden. Deze klasse omvat dus vele eenheden van de Nebo. De
naam is gekozen omdat vrijwel al deze gronden in polders liggen.
Duinvaaggronden. Zoals de naam suggereert, zijn dit de gronden van de duinen,
zowel die langs de kust als die in het binnenland ; laatstgenoemde gronden
zijn voorheen meestal stuifzandgronden genoemd. Op de Nebo zijn het dus
voornamelijk de eenheden 100, 124 en 130.
Het zijn zandgronden, waarin weinig bodemvorming is opgetreden. De
zandkorrels zijn gekleurd door een omhulling van dunne ijzerhuidjes (blond
zand).
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Afgegraven en andere lage duinzandgronden hebben de typische licht
grijze kleur van 'schoon' zand; dit zijn vlakvaaggronden.
Vorstvaaggronden. Dit zijn evenals de duinvaaggronden hoge zandgronden,
waarvan de bouwvoor slechts licht gekleurd is en weinig humus bevat. De
ondergrond bestaat uit geel zand met ijzerhuidjes.
In een vroeger stadium van het nieuwe classificatiesysteem was slechts
één klasse onderscheiden voor droge humusarme zandgronden en wel voor
de duinen en de stuifzanden. Door elders in het systeem gestelde grenzen
- met name voor de holtpodzolgronden - bleken echter verschillende an
dere zandgronden eveneens in deze klasse te vallen. Dit was o.a. het geval
met veel Limburgse schrale 'aspergegronden' in de omgeving van Grubbenvorst.

In tegenstelling met de duinvaaggronden, waarin het blonde zand vanaf
de bovengrond tot grote diepte kan doorlopen, hebben vorstvaaggronden on
der de bovengrond een enigszins geelbruin gekleurde laag, die tot 60 à 80
cm diepte reikt. Daaronder ligt dan weer soortgelijk blond zand als bij de
duinvaaggronden; het zijn profielen met een zwak ontwikkelde B-horizont.
Deze gronden staan als zodanig niet op de Nebo, gedeelten van de een
heden 116 en 118 zullen uit vorstvaaggronden bestaan.
Ooivaaggronden. Namen op ooi, ooy of oyen komen veelvuldig voor in het ri
vierkleigebied. Hetzelfde geldt voor de kleigronden, die ooivaaggronden wor
den genoemd.
Ze hebben een bovengrond, die een weinig donker gekleurd is. Ze zijn bo
vendien tot een aanzienlijke diepte homogeen bruin of grijsbruin van kleur.
Grijze vlekken of roestvlekken mogen pas beneden 50 cm diepte voorkomen.
Indien veen of slappe klei in de ondergrond aanwezig is, ligt dit op grotere
diepte.
De homogenisatie is veroorzaakt door een hoge biologische activiteit, die
geruime tijd heeft geduurd. Dit is alleen mogelijk, wanneer geen blijvende
of tijdelijke wateroverlast hoog in het profiel optreedt, het leven in de grond
niet regelmatig wordt verstoord (bijv. door ploegen) en het sediment niet zo
jong meer is. Ze worden daarom niet aangetroffen in onze jonge zeekleipol
ders, die overwegend in bouwland liggen en bovendien jong zijn. Bovenver
melde omstandigheden zijn in de oeverwallen der grote rivieren echter wel
aanwezig (eenheden 65 en 71 van de Nebo); in mindere mate worden ooi
vaaggronden ook nog in de kwelderwallen in het noorden en de kreekruggen
in het zuidwesten gevonden (eenheden 19 en 20 van de Nebo) ; verder komen
ze voor als hoge colluvia in het lössgebied (eenheid 143).
SAMENVATTING

Onlangs is het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland in druk
verschenen (De Bakker en Schelling, 1966). Het is een categorieënsysteem,
waarvan alleen de hoogste vier niveaus zijn uitgewerkt. De klassen op deze
vier niveaus heten orden, suborden, groepen en subgroepen.
Van de subgroepen, die de basis voor de legenda-eenheden van de bodemkaarten vormen, wordt in dit artikel beschreven:
- hoe het typische profiel er uitziet,
- waar de gronden in hoofdzaak voorkomen,
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- met wjelke eenheid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000,
overeenkomst bestaat,
- aan welke term de naam is ontleend, en
- hoe de naam vroeger luidde.
SUMMARY

Recently the Soil Classification System for the Netherlands has been publi
shed (De Bakker & Schelling, 1966). It is a categorical system. At present
only the four highest levels have been worked out. Classes recognized on
these levels are: orders, suborders, groups and subgroups.
Of the latter, forming the base for the mapping units of the soil maps, the
following features are described :
- the appearance of the typical profile,
- the main distribution of the soils in the Netherlands,
- the degree of similarity with mapping units of the Soil Map of the Nether
lands to a scale of 1:200000 (1961).
- the etymology of the names of the subgroups,
- the name or names given to these soils earlier.
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Zie voor een uitvoerige literatuurlijst deze publikatie.

DE BODEMKAART VAN NEDERLAND
SCHAAL 1:50000
The Soil Map of the Netherlands, scale 1:50 000

In opdracht van de Minister van Landbouw en Visserij vervaardigt de
Stichting voor Bodemkartering een systematische bodemkaart van Neder
land op schaal 1:50000. Deze bodemkaart wordt uitgegeven op kaartbladen,
volgens de indeling van de Topografische kaart (fig. 1, blz. 42). Er zullen
ruim honderd bladen verschijnen in ca. twintig jaar. Dit houdt in dat jaar
lijks ongeveer vijf bladen worden uitgebracht. De nieuwe kaart overbrugt
het hiaat tussen de globale bodemkaarten op kleine schaal (1:2000001:600000) en de gedetailleerde kaarten (meestal schaal 1:10000).
De legenda van de bodemkaart telt ruim 260 enkelvoudige kaarteenhe
den, zo nodig verenigd tot associaties van twee of meer van deze eenheden.
Bijzonderheden over boven- en ondergrond, alsmede vergravingen, egalisa
ties, e.d. zijn aangegeven met een vijfentwintigtal toevoegingen. Het grond
waterregime wordt afzonderlijk op de kaart voorgesteld in zeven klassen, de
zgn. grondwatertrappen.
Bij ieder kaartblad, in een aantal gevallen bij een combinatie van twee
bladen, behoort een toelichting. Daarin worden de onderscheiden kaarteen
heden uitvoerig beschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de fysiografie van het gebied en de geschiktheid van de gronden voor akker- en
weidebouw. Het aanhangsel omvat een lijst van kaarteenheden met hun ab
solute en relatieve oppervlakte, analysegegevens van grondmonsters en bodemgeschiktheidstabellen.
Ten behoeve van het afleiden van kaarten met een eigen doelstelling zijn
ongekleurde, niet-gevouwen bladen leverbaar. Deze werkbladen bevatten
alle symbolen en grenzen van kaarteenheden en grondwatertrappen, als
mede de volledige legenda van het kaartblad. Omdat de werkbladen niet
gekleurd zijn, is de gebruiker in staat juist die elementen van de bodemge
steldheid in te kleuren, die voor zijn speciale doel van belang zijn.
De kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, wor
den als volgt geleverd :
- in kleuren, gevouwen, met toelichting, in plastic hoes
— in kleuren, gevouwen, zonder toelichting, in plastic hoes
— in kleuren, niet gevouwen
- in zwart-wit, niet gevouwen (werkblad)
De verspreiding geschiedt door het Centrum voor Landbouwpublikaties
en Landbouwdocumentatie (PUDOC), Duivendaal 6A, Wageningen.
De aspecten, die verband houden met de vervaardiging en de gebruiksmo
gelijkheden van bodemkaarten, schaal 1:50000, vormden het onderwerp
van een vergadering van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging in sep
tember 1965. Tijdens deze vergadering is een viertal lezingen gehouden,
door respectievelijk Ir. G. G. L. Steur, Ir. B. van Heuveln, Ir. M. van der
Voort en Prof. Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer. De tekst van de lezingen is in
deze Boor en Spade opgenomen op de pagina's 43-85.
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Versehenen kaartbladen

Kaartbladen, die in 1966/67 zullen verschijnen

Sheets printed in 1964/65

Sheets that will appear in 1966(67

Fig. 1. De bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000, in kaartbladen
Fig. 1. Soil Map of the Netherlands, scale 1:50000, in sheets
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BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1:50000.
ENKELE ASPECTEN VAN DE
LEGENDA-INDELING EN DE NOMENCLATUUR
VAN DE KAARTEENHEDEN1)

The soil map of the Netherlands, scale 1:50000. Some aspects of the grouping of the legend and the
nomenclature of the mapping units

G. G. L. Steur2)
1. INLEIDING

De keuze van de schaal bepaalt in hoge mate welke onderscheidingen op een
kaart kunnen worden gemaakt. De schaal 1:50 000 van de systematische bodemkaart van Nederland vereist een waarnemingsdichtheid van 1 per ca.
4 à 8 ha, afhankelijk van de gecompliceerdheid van het bodempatroon
(Buring, c.s., 1962). Bij de keuze van de kaarteenheden moet daarmee reke
ning worden gehouden.
Een bijzonder probleem vormt het feit, dat men voor een systematische
kartering, die op vele plaatsen gelijktijdig en gedurende een reeks van jaren
in opname is, tevoren moet beslissen wat zal worden onderscheiden. De legen
da moet dus vóór het begin van de definitieve opname worden gefixeerd.
Een dergelijke tevoren opgestelde uniforme legenda is noodzakelijk en tege
lijkertijd gevaarlijk. Afgezien van alle menselijke beoordelingsfouten, die
men kan maken bij het vaststellen van hetgeen wel en niet zal onderscheiden
worden, dreigt het gevaar dat men na een aantal jaren met een verouderde
indeling werkt. Wil men een omvangrijk werk als deze kaartbladenkartering
inderdaad op een uniforme wijze uitvoeren, dan zal men deze veroudering,
die het gevolg is van de vooruitgang van de kennis, bewust moeten aanvaar
den. Anderzijds zal men maatregelen moeten nemen om de veroudering zo
veel mogelijk te voorkomen door het werk in een snel tempo te voltooien.
De voor deze opname benodigde twintig jaar moeten uit wetenschappelijk
oogpunt als te lang worden beschouwd. Het beschikbare apparaat laat ech
ter geen kortere termijn toe.
2. B O D E M C L A S S I F I C A T I E E N L E G E N D A

Teneinde tot een uniforme legenda voor de bodemkaart schaal 1:50 000 te
komen, was het voor alles nodig gelijk opgebouwde bodemprofielen overal
op dezelfde wijze te determineren en te benoemen. Als eerste stap is een sys
teem van bodemclassificatie ontwikkeld. Daarbij heeft het idee vooropge
staan, dat de begrippen moeten worden gedefinieerd met behulp van meet
bare kenmerken van het bodemprofiel. Het systeem is dus morfometrisch
(Schelling, 1959). Het werk aan de bodemclassificatie is in 1958 voorlopig
afgerond en afgesloten. In de najaarsbijeenkomst van 1959 van de Neder
landse Bodemkundige Vereniging is het systeem in het openbaar geïntro
duceerd (Steur, 1959). De officiële publikatie van het systeem is onlangs ver
schenen (De Bakker en Schelling, 1966).
Het systeem van bodemclassificatie vormt de basis voor de legenda van de
*) Lezing, gehouden in september 1965 tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Bo
demkundige Vereniging.
2) Afd. Kaartcoördinatie, Stichting voor Bodemkartering.
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bodemkaart 1:50000. De legenda is echter geen systematische determinatie
van bodemprofielen, maar een indeling van op een kaart afgebeelde vlakken. De
legenda moet dan ook aan andere eisen voldoen dan de eenheden van het
systeem van bodemclassificatie. Deze eisen hangen alle samen met het bo
vengenoemde verschil in benadering, nl. punten versus vlakken.
1. De legenda moet zodanig zijn, dat de onderscheiden eenheden in het ter
rein bij de gegeven waarnemingsdichtheid redelijk kunnen worden be
grensd.
2. De onderscheiden vlakken in het terrein moeten een zodanige afmeting
hebben, dat ze op de betrokken kaartschaal redelijk kunnen worden voorge
steld.
Beide eisen, die eigenlijk identiek zijn, houden in dat de legenda niet princi
pieel gebonden is aan een bepaald niveau van indeling uit de bodemclassifi
catie. Voor de legenda zal men opportunistisch uit de verschillende niveaus
van de classificatie die eenheden kiezen, welke op de bodemkaart gemiddeld
goed kunnen worden afgebeeld. Er is natuurlijk wel een zeker verband. Voor
de bodemkaart 1:50 000 kan gesteld worden dat de legenda zich ongeveer
bevindt op het nog niet uitgewerkte familieniveau van de bodemclassificatie.
3. Het verschil tussen de eenheden van de bodemclassificatie, die in feite
punten zijn, en de legenda-eenheden, die de inhoud van kaartvlakken beschrij
ven, is verder gelegen in de zuiverheid. Binnen vrijwel ieder kaartvlak van
elke bodemkaart komen onzuiverheden voor, die in verband met de waarne
mingsdichtheid niet worden opgemerkt of als zij worden opgemerkt wegens
de schaal van de kaart niet kunnen worden voorgesteld. Deze onzuiverhe
den kunnen een kleiner of groter percentage van de oppervlakte beslaan. Op
grond van onze ervaring wordt als norm gesteld, dat de som van de onzui
verheden ten hoogste ca. 30% van de oppervlakte van een kaartvlak mag be
dragen. Wordt dit percentage groter, dan dienen bijzondere maatregelen
voor de voorstelling van dergelijke vlakken te worden getroffen (zie § 3).
Een complicatie bij het gebruik van de bodemclassificatie als raamwerk
voor de legenda wordt gevormd door het feit, dat de bodemclassificatie zich
nog beperkt tot de zgn. hogere niveaus. De onderverdeling gaat niet verder
dan de subgroepen en dit niveau is in het algemeen 'te hoog', d.w.z. te weinig
gedetailleerd voor de legenda van een bodemkaart, schaal 1:50 000.
De legenda gaat dus in vele gevallen uit van een nadere onderverdeling
van de subgroepen uit de bodemclassificatie, bijvoorbeeld naar de veensoort,
de aard en de samenstelling van het moedermateriaal, de textuur en het
textuurverloop, het kalkgehalte en het kalkverloop in het profiel. In uitzon
deringsgevallen bestaan kaarteenheden uit samenvoegingen van enkele
(meestal twee) subgroepen.
3. SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN O P DE BODEMKAART1)

Zoals in het voorgaande al is gesteld, vormt een percentage van 30% on
zuiverheden binnen het kaartvlak een belangrijke grens. Eenheden uit de
legenda met minder dan 30% onzuiverheden worden zonder meer als kaart
eenheden gebruikt. Zij worden enkelvoudige kaarteenheden genoemd. Zij wor
den op de bodemkaart met een symbool en veelal met een eigen kleur aange
geven. Het zal in het algemeen bezwaarlijk zijn de onzuiverheden binnen de
vlakken met enkelvoudige kaarteenheden nader aan te duiden. In sommige
*) Zie ook de afbeeldingen in kleur op blz. 54 en 55.
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gevallen zal men moeten trachten landschappelijk zeer kenmerkende aspec
ten van de bodemgesteldheid, die bij een strikte toepassing van de regels uit
het kaartbeeld zouden verdwijnen, toch voor te stellen, desnoods door een
geringe overdrijving van de oppervlakte. Enkele elementen van geringe af
metingen, zoals smalle ruggen en oude stroomdraden, blijven in het kaart
beeld behouden door middel van afzonderlijke signaturen.
Is er in een kaartvlak geen eenheid die meer dan 70% van de oppervlakte
inneemt, dan wordt een dergelijk vlak gekarakteriseerd door de twee be
langrijkste componenten. In sommige gevallen is ook dat nog onvoldoende
om de bodemkundige 'inhoud' goed te omschrijven. Zo nodig worden dan
drie of zelfs vier enkelvoudige eenheden aangegeven. Zelfs deze vorm kan
nog een enkele maal te weinig zeggen over de samenstelling van het kaart
vlak. Dan wordt het vlak beschouwd als een samenstel van vele enkelvoudi
ge kaarteenheden en als zodanig aangeduid. Dergelijke vlakken zijn natuur
lijk meer geografisch dan bodemkundig bepaald. Voorbeelden zijn sommige
beekdalen, petgaten en herontginningen met veel grondverzet. Kaarteenhe
den die uit twee, drie, vier of vele enkelvoudige kaarteenheden bestaan, dra
gen de naam van samengestelde kaarteenheden of associaties. Zij worden op de
kaart voorgesteld door een gecombineerd symbool en door banden in de
kleuren van de samenstellende delen.
Een aantal verschijnselen in de bodem kan min of meer los worden gezien
van het samenstel van kenmerken en eigenschappen (het zgn. correlatieve
complex), dat als typerend voor een bepaalde kaarteenheid wordt be
schouwd. Zo komt bijvoorbeeld een kleidek voor op bodemkundig zeer ver
schillende zandgronden. Vele kleigronden hebben veen in de ondergrond.
Dunne stuifdekken kunnen op velerlei bodemeenheden liggen, enz. Het is
natuurlijk mogelijk dergelijke facetten van de bodemgesteldheid systema
tisch in de kaarteenheden in te bouwen. Maar om de legenda niet te gecom
pliceerd te maken, is voor dit soort onderscheidingen de vorm van toe
voegingen gekozen. Deze kunnen onafhankelijk van de overige kaarteenheden
worden gebruikt en zo nodig zelfstandig begrensd. Zij worden gecodeerd
met een cursieve codeletter vóór of achter de code van de kaarteenheid. De
belangrijkste toevoegingen hebben bovendien zoveel mogelijk een eigen
signatuur.
De stand van het grondwater ten opzichte van het maaiveld en zijn fluc
tuatie in de loop van het groeiseizoen zijn van groot belang o.a. bij de ge
schiktheidsbeoordeling van een grond als cultuurgrond. De bodemkaart,
schaal 1:50 000, geeft daarom ook aanwijzingen over het actuele grondwa
terregime. Hiervoor is een systeem ontwikkeld, dat inmiddels via detailkarTABEL 1. Indeling van de grondwatertrappen
TABLE 1. Recognized ground water classes

Grondwatertrap :

I

II

III

IV

V

VI

VII

-

-

<40

>40

<40

40-80

>80

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

>120

Ground water class:

GHGincm-m.v.
Average highest ground water table
(centimetres below surface)

GLG in cm - m.v.

Average lowest ground water table
(centimetres below surface)
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teringen reeds ingang heeft gevonden bij een aantal gebruikers van bodemkaarten, met name bij de cultuurtechnici.
Aan de indeling ligt het principe ten grondslag dat het verloop van de
grondwaterstand op een bepaalde plaats wordt gekenmerkt door de gemid
deld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Met behulp
daarvan is een indeling in klassen gemaakt, die grondwatertrappen (Gt) wor
den genoemd (tabel 1 ).
De Gt's worden met blauwe Romeinse cijfers op de kaart vermeld;
de grenzen — voor zover ze niet met die van de kaarteenheden samen
vallen - worden met blauwe lijnen aangegeven.
Met bovenstaande splitsingen van de legenda in enkelvoudige en samen
gestelde kaarteenheden, toevoegingen en grondwatertrappen is gepoogd de
belangrijkste elementen van de bodemgesteldheid zo duidelijk mogelijk voor
te stellen, zonder de leesbaarheid van de kaart geweld aan te doen.
4. DE HOOFDINDELING VAN DE LEGENDA

De in het voorgaande ontwikkelde eisen en beschouwingen hebben als richt
lijn gediend voor het opstellen van een legenda met onveer 260 enkelvoudige
kaarteenheden, verenigd tot 13 hoofdklassen, en met een dertigtal toevoe
gingen en 7 grondwatertrappen.
In het kader van dit artikel is het natuurlijk niet mogelijk de gehele le
genda te bespreken. Volstaan zal worden met een toelichting op de hoofdin
deling (tabel 2) en enkele voorbeelden van de verdere uitwerking.
De hoofdindeling is allereerst gebaseerd op de profielontwikkeling onder
invloed van belangrijke bodemvormende processen, die in het systeem van
bodemclassificatie een aantal orden vertegenwoordigen. Zo omvat de hoofd
klasse van de podzolgronden uit de legenda alle gronden, die tot orde 2 van
de bodemclassificatie behoren, met uitzondering van de podzolgronden met
een bovengrond van veen of venig materiaal (de zgn. moerige podzolgron
den). De brikgronden uit de legenda (IV) zijn identiek met orde 3 van de
bodemclassificatie. De veengronden komen in beide indelingssystemen even
eens geheel overeen.
Enerzijds is er dus een duidelijke aansluiting bij de orden van de bodem
classificatie; anderzijds zijn er een aantal hoofdklassen uit de legenda, die
niet het ordeniveau van de bodemclassificatie dekken. De legenda is nl. in
haar indeling in hoofdklassen sterk gericht op de aard van het moedermate
riaal. De bodemclassificatie doet dit slechts voor het als zeer extreem be
schouwde moedermateriaal 'veen'.
In de legenda zijn de orden 4 (eerdgronden) en 5 (vaaggronden) van de
bodemclassificatie niet als hoofdindeling gebruikt, maar er is een indeling ge
maakt, onder andere in zeeklei-, rivierklei-, oude klei-, leem- en zandgron
den. De orden 4 en 5 vormen binnen de hoofdklassen VI, VII en IX tot en
met XIII de eerste onderverdeling.
Deze afwijking van de hoofdindeling van de bodemclassificatie heeft ver
schillende redenen. Het komt ons voor dat op een Nederlandse bodemkaart
het verschil tussen zeeklei, rivierklei, oude klei (waaronder o.a. de rivierleem valt) en zand op het hoogste niveau dient te worden aangegeven. Het
is een historisch gegroeide indeling, waarmee alle Nederlanders vertrouwd
zijn geraakt door middel van de schoolkaarten, die alle teruggaan tot de bo
demkaart van Staring uit 1860. Deze indeling is ook doorgevoerd op alle
oudere bodemkaarten met een fysiografische legenda.
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TABEL 2. Hoofdindeling van de legenda van de bodemkaart, schaal 1:50 000
TABLE 2. Main division of the legend of the soil map, scale 1:50000

Hoofdklassen van de
legenda

Overeenkomstige een
heden uit de bodemclassi
ficatie

Hoofdindeling (orden) van
het Systeem van bodemclas
sificatie

Veengronden

Orde 1

Peat soils

Order 1

1. Veengronden (>40 cm
veen binnen 80 cm)

Moerige gronden

Delen van orden 2, 4 en 5

1. Peat soils (>40 cms. peat
within 80 cm depth)

Peaty soils

Parts of orders 2, 4 and 5

Podzolgronden

Orde 2, m.u.v. de moerige
podzolgronden

2. Podzolgronden (duidelijke
inspoelingshorizont van o.a.
humus)

Podzol soils

Order 2, exc. peaty podzol soils

Brikgronden

Orde 3

Brick soils

Order 3

Dikke eerdgronden

Deel van orde 4

Main classes of the Legend

I.
II.
III.

IV.
V.

Thick earth soils

VI.

Kalkloze zandgronden
Noncalcareous sand soils

VII. Kalkhoudende silt- en
zandgronden
Calcareous silt and sand
soils

VIII. Niet-gerijpte minerale
gronden

Corresponding categories of the
Classification System

Part of order 4

Orders of the Soil Classification
System

2. Podzol soils (prominent illuvial horizon of e.g. humus)

3. Brikgronden (duidelijke
inspoelingshorizont o.a. van
klei)
3. Brick soils (prominent illuvial horizon of e.g. clay )

Delen van orden 4 en 5, nl.
zandeerdgronden en zand- 4. Eerdgronden (venige of
vaaggronden m.u.v. de moe zeer donker gekleurde bo
rige en de dikke eerdgronden vengrond)
Parts of orders 4 and 5, viz.
sandy earth soils and sandy va
gue soils, exc. peaty and thick
earth soils

4. Earth soils (peaty or very
dark coloured topsoil)

Deel van orde 5

5. Vague soils ('normal' topsoil)

Part of order 5

5. Vaaggronden ('normale'
bovengrond)

Nonripened mineral soils

IX.

Zeekleigronden
Marine clay soils

X.

Rivierkleigronden
River clay soils

XI.

Oude kleigronden
Old clay soils

XII. Leemgronden
Loam soils

Delen van orden 4 en 5, nl.
kleieerdgronden en kleivaaggronden m.u.v. de moerige
en de dikke eerdgronden en
niet-gerijpte gronden
Part of orders 4 and 5, viz• clayey
earth soils exc. peaty and thick
earth soils and nonripened soils

XIII. Stenige gronden
Stony soils

De grote hoofdklassen, zoals de zeeklei-, de rivierklei-, de oude klei- en de
zandgronden zonder aanmerkelijke bodemvorming, zijn zeer belangrijke
landschappelijke elementen. Zij spelen dus bij de voorstelling van een kaart
(het kaartbeeld) een grote rol. Aangezien de kaart een tweedimensionale
voorstelling van het driedimensionale landschap geeft, dient dit landschap
pelijke element in de eerste plaats op de kaart aan de beschouwer te worden
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gepresenteerd. Als men dat niet deed, zou de gebruiker vreemd staan ten op
zichte van het voorgestelde kaartbeeld.
Behalve deze argumenten uit het psychologische vlak, zijn er bodemkundige redenen. Het verschil in moedermateriaal is ook bodemkundig van
groot belang. Wij denken hierbij o.a. aan het verschil in kalifixatie en af
zettingspatroon tussen zeeklei en rivierklei; de oude rivierklei heeft af
wijkende structuren ten opzichte van de jonge rivierklei; het zand heeft
een geheel andere natuurlijke vruchtbaarheid en een afwijkende waterhuis
houding, vergeleken met de klei.
De verheffing van de moerige gronden (dunne veenlagen op minerale
gronden) tot hoofdklasse is een typisch voorbeeld van het opportunisme in
de samenstelling van een legenda. Zij zijn afzonderlijk onderscheiden, omdat
het karteertechnisch bijzonder moeilijk is in deze venige gronden verschil te
maken tussen zeeklei en rivierklei. Daarbij wordt bovendien een apart ac
cent gegeven aan een groep gronden met eigenschappen, die met name in de
weidebouw, in verband met de stevigheid van de zode, van belang zijn.
5. ENKELE VOORBEELDEN VAN DE
NADERE ONDERVERDELING

De veengronden (fig. 1) zijn eerst onderverdeeld naar de veraarding van de bo
vengrond. Goed veraarde veenbovengronden worden onderscheiden tegen
over weinig of niet veraarde veenbovengronden en veengronden met een
minerale bovengrond. In de goed veraarde veengronden, die wij als eerdveengronden aanduiden, onderscheiden we nog een veraarding met bijmenging
van klei (de eutrofe veraarding) en zonder deze bijmenging (de meer oligotrofe veraarding). Beide worden nog onderverdeeld naar de diepte van de
veraarding.
Bij vrijwel alle veengronden wordt verder onderscheid gemaakt naar het
al dan niet voorkomen van een minerale ondergrond binnen 1,20 m en de
aard daarvan (klei of zand; podzol of geen podzol). Bovendien wordt bij de
veengronden zonder minerale ondergrond nog een vijftal groepen van veensoorten onderscheiden.
In de hoofdklasse podzolgronden (fig. 2) wordt eerst onderscheid gemaakt
naar de aard van de podzol-B: moderpodzolgronden en humuspodzolgronden. Binnen de humuspodzolgronden berust de verdere onderverdeling op
het voorkomen van hydromorfe kenmerken. Daarenboven wordt zowel bij de
humuspodzolgronden als bij de moderpodzolgronden onderscheid gemaakt
naar de dikte van de humushoudende bovengrond (dun en matig dik) en
naar de textuur. Dit laatste gebeurt naar het leemgehalte en naar de grofheid
van het zand.
De zeekleigronden (fig. 3) worden in de eerste plaats onderscheiden in gron
den behorende tot orde 4 en orde 5 van de bodemclassificatie, in eerdgronden en vaaggronden. Uit de eerdgronden zijn reeds verdwenen de gronden met
een dunne moerige bovengrond; deze zijn namelijk in hoofdklasse II van de
legenda ondergebracht. Wat overblijft in de eerdgronden zijn in hoofdzaak de
niet-venige meermolmgronden uit de Oude zeeklei en de donker gekleurde
bovengronden, die o.a. door Edelman (1949, 1954), Van Liere (1948) en
Ente (1963) als woudgronden zijn beschreven.
De overige gronden behoren tot de vaaggronden (orde 5). Deze worden
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onderverdeeld overeenkomstig de vier desbetreffende subgroepen van de;
bodemclassificatie, nl. in :
1. gronden, die op veen rusten : drechtvaaggronden
2. gronden met een niet-gerijpte ondergrond : nesvaaggronden
3. gronden met roest en grijze vlekken binnen 50 cm, de 'normale' zeeklei
gronden : poldervaaggronden
4. gronden zonder roest en grijze vlekken binnen 50 cm, de diep geho
mogeniseerde gronden, die in de zeeklei maar weinig voorkomen: ooivaaggronden.

Een zeer belangrijk deel van de zeekleigronden behoort tot de polder
vaaggronden. Hierin wordt allereerst ingedeeld naar het kalkverloop en naar
een fenomeen, dat het best kan worden omschreven met het begrip structuurstabiliteit. Er is een indeling in vieren gemaakt:
1.
2.
3.
4.

knip
* beide tevens kalkarm
knippig I
'normaal', kalkarm
'normaal', kalkrijk.
De laatste groep, de kalkrijke poldervaaggronden, worden nader onder
verdeeld in drie profielverlopen, nl. :
profielverloop 2
een combinatie van profielverloop 3 en 4
profielverloop 5.
Deze onderverdeling houdt nauw verband met de landbouwkundige kwa
liteit van de profielen. Het profielverloop 2 kan globaal worden omschreven
als 'klei op zand'. Het kleidek is dus gewoonlijk dikker dan 40 cm en binnen
80 cm komt zand voor. Het zijn dus gronden, die wel als plaatgronden worden
aangeduid. In het algemeen zijn het gronden, waarop in droge zomers onder
minder gunstige hydrologische omstandigheden de gewassen kunnen verdro
gen. De combinatie van profielverloop 3 en 4 omvat gronden met een kalk
arme, zware tussenlaag (3) of ondergrond (4). Het zijn dus gronden met een
min of meer storende laag in het profiel. Er wordt volstaan met deze combi
natie van profielverlopen, omdat een storende kleilaag in de kalkrijke pol
dervaaggronden niet over grote oppervlakten voorkomt (het argument van
de frequentie). Het profielverloop 5 omvat de homogene, aflopende of op
lopende profielen, waarin geen ernstige storingen voorkomen. In het alge
meen zijn dit de landbouwkundig goede profielen.
De laagste onderverdeling, die dus leidt tot het formeren van de kaarteen
heden, is een indeling naar de bouwvoorzwaarte. In de kalkrijke poldervaag
gronden met profielverloop 5 van de zeeklei zijn 4 onderscheidingen ge
maakt :
1. 8 -17,5% lutum, lichte zavel
2. 17,5-25 % lutum, zware zavel
3. 25 -35 % lutum, lichte klei
4.
>35 % lutum, zware klei
Deze indeling wordt in de gehele legenda voor de kleigronden gehanteerd,
al worden - weer in verband met de karteerbaarheid — in sommige eenheden
combinaties van deze bouwvoorzwaarteklassen gebruikt.
6. BENAMINGEN VAN DE KAARTEENHEDEN

Het streven naar definiëring en uniformering van begrippen en indelingen,
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zoals dat o.a. tot uiting komt in het Nederlandse systeem van bodemclassifi
catie en de legenda voor de bodemkaart 1:50 000, heeft ook geleid tot een
standaardisatie van de nomenclatuur. Het betreft zowel de terminologie van
bepaalde indelingscriteria, zoals textuur en humusgehalte, als de benaming
van de verschillende eenheden uit de bodemclassificatie en de legenda.
De mens streeft er van nature naar bepaalde begrippen met een naam aan
te duiden. Reeds in het Boek der Schepping worden vele basisbegrippen
van een naam voorzien. Deze namen worden op den duur geladen met een
bepaalde gedachtenassociatie, waardoor het onthouden van het begrip ge
makkelijker wordt.
Als voorbeeld van de benaming voor verschillende indelingscriteria wordt
hier gegeven de indeling van de textuur naar het lutumgehalte ( % < 2 mu),
zoals die wordt gebruikt voor niet-eolische afzettingen (tabel 3).
TABEL 3. Indeling en benaming van de textuur, naar het lutumgehalte (% <2 (x), zoals
zij Worden gebruikt voor niet-eolische afzettingen
TABLE 3. Textural classes based on clay content as used for noneolian deposits

% lutum / clay
0 - 5
5 - 8
8 -12
12 -17,5
17,5-25
25 -35
35 -50
50 -100

Naam
kleiarm zand 1
kleiig zand |
zeer lichte zavel ) , • , .
i )
matig lichte zavel hchte zavel
zware zavel
)
lichte klei
\
matig zware klei |
k, ;
zeer zware klei j
1

J

Samenvattende naam
zand
zavel
klei

Deze terminologie is min of meer ontleend aan de bestaande, van oudsher
overgeleverde benamingen uit het gebied van de zeekleigronden. De namen
zijn nu echter gekoppeld aan bepaalde percentages van de fractie < 2 mu.
Voor de benaming van de eenheden uit de bodemclassificatie is gekozen
voor een geheel nieuwe terminologie. De legenda heeft deze namen overge
nomen als hoofdroepnamen voor bepaalde groepen van kaarteenheden. Voor
zover geen begripsverwarring werd veroorzaakt, zijn enkele oude namen ge
handhaafd, zoals veengronden en podzolgronden. Ze zijn dan wel nader ge
definieerd. Een veengrond was vroeger een min of meer vrijblijvend omschre
ven grond met een hoog humusgehalte. Thans zijn het gronden, die binnen
80 cm voor meer dan de helft uit moerig materiaal bestaan. De term moerig
is daarbij nieuw. Hij wordt gebruikt voor de humusklassen veen + venig uit
de gestandaardiseerde humusindeling.
De nieuwe termen, bijv. «erfgronden, zijn ontleend aan Middelnederlandse
woorden. Eerd is een oude spelling en een gewestelijke uitspraak van
aarde, in het bijzonder teelaarde of tuingrond. De term is gekozen voor het
benoemen van een donker gekleurde, goed veraarde bovengrond, zoals die
vaak in oude tuinen wordt aangetroffen.
Andere termen zijn min of meer als kunsttermen te beschouwen, zoals
taalgronden. Vaag heeft hier de gewone betekenis uit het spraakgebruik: on
bepaald, onduidelijk. Daarom wordt de naam gebruikt voor gronden met de
minst geprononceerde bodemvorming.
Voor de hoofdroepnamen van de kaarteenheden, die grotendeels overeen
komen met het subgroepsniveau van de bodemclassificatie, zijn kernwoorden
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1. De enkelvoudige kaarteenheden zijn met kleuren en
met symbolen aangegeven en hebben bodemgrenzen in
bruin (fragment van kaartblad 25 Oost, op de grens van
De Purmer en Polder Waterland)
1. Single mapping units are shown in colours marked by sym
bols and delineated in brown (fragment of sheet 25 Oost )

2. Een associatie van twee enkelvoudige kaarteenheden
(cHn21 en pZn21), aangegeven met banden in de kleuren
van de samenstellende delen, en een associatie van drie
enkelvoudige kaarteenheden (EZg23, zEZ23 en pZg23),
op enkele kaarten aangegeven met een zgn. Brabants
bontje (fragment van kaartblad 50 West, ten zuiden van
Breda)
2. An association of two single mapping units fcHn21 and
pZn21 ) is shown by alternating stripes of the colours of the com
ponents and an association of three single mapping units fEZg23,
zEZ23 and pZg23^ by chequered coloured patterns (fragment
of shee t 50 W)

3. Twee toevoegingen, waarvan de een is aangegeven
met een cursieve codeletter en een signatuur (x = oude
klei beginnend tussen 40 en 120 cm), de ander alleen met
een signatuur ( -> = vergraven). Voor zover de grenzen
van de toevoegingen niet samenvallen met die van de
kaarteenheden, worden zij begrensd door een onderbro
ken bruine lijn (fragment van kaartblad 50 West, ten
westen van Chaam)
3. Two additions, one indicated by adding an italic letter to the
standard symbol (x = old clay beginning between 40 and 120
cms. depth) and a specific delineated signature on the map, the
other only indicated by the latter method ( -» = reworked).
Boundaries of additions not coinciding with boundaries of map
ping units are printed as dashed brown lines (fragment of sheet
50 W)

4. Wanneer de grenzen van kaarteenheid en grondwatertrap niet samenvallen, worden de grondwatertrappen
begrensd door een ononderbroken blauwe lijn. Het sym
bool voor de grondwatertrap wordt aangegeven met een
romeins cijfer in blauw. (Fragment van kaartblad 50
West, ten westen van Rijsbergen; jonge ontginningen
met veldpodzolgronden, Hn21 ; de hoogteverschillen in
de veldpodzolgronden veroorzaken aanmerkelijke ver
schillen in grondwatertrap binnen dezelfde kaarteenheid.)
4. Boundaries of ground-water classes not coinciding with those
of mapping units are printed as full blue lines. The class sym
bols are blue Roman numerals. (Fragment of sheet 50 W. Re
cently reclaimed 'veld' podzol soils,Hnïl; the relief is responsible
for considerable variations in ground-water class within this
mapping unit.)

of woordstammen van Nederlandse veldnamen gekozen. Daarbij is gepoogd
de namen zo te kiezen, dat deze vaak voorkomen in gebieden waarin de des
betreffende gronden worden aangetroffen. Een goed voorbeeld hiervan is
de naam poldervaaggrond. In talrijke polders, vooral in het zeekleigebied, ko
men deze gronden veelvuldig voor. Bovendien is bij de keuze nog getracht
verband te leggen met de 'soort' eenheid, die door de naam wordt aangeduid.
Daarom zijn vele namen gekozen, die betrekking hebben op de ligging (o.a.
beek, goor, lied, drecht - alle met de betekenis vochtig, moerassig, nat, laag
gelegen), het bodemgebruik (made, weide, beemd, enk, akker, hof, tuin) of
de ontginningsgeschiedenis (bosnamen als loo, broek, woud en andere zoals
koop en kamp).
Zo wordt bijv. de naam veldpodzolgronden gebruikt voor podzolen met be
paalde hydromorfe kenmerken en met een dunne Al. De naam veld wordt
veel aangetroffen op meestal lage heidevelden o.a. in Drente, die al dan niet
ontgonnen zijn. Deze 'velden' bestaan zeer vaak uit podzolgronden, die
thans met de naam veldpodzolgronden worden aangeduid.
De bosnaam 'loo' is een ontginningsnaam uit de vroege middeleeuwen.
De naam loopodzolgronden wordt gebruikt voor moderpodzolgronden met een
matig dikke Al. Er wordt hierdoor dus verband gelegd tussen de oude ont
ginning en de matig dikke Al ; een verband dat inderdaad bestaat: op vele
plaatsen waar het toponiem 'loo' voorkomt, worden inderdaad loopodzol
gronden gevonden.
Wij hopen, dat door deze beredeneerde keuze van de namen voor de
kaarteenheden en de eenheden van de bodemclassificatie deze namen inder
daad geassocieerd gaan worden met het bodemkundige begrip, waarvoor
zij zijn ingevoerd, en dat zij een zelfstandig met betekenis geladen leven gaan
leiden.
7. SAMENVATTING

Voor een systematische bodemkaart moet tevoren een uniforme legenda
worden vastgesteld. Dit betekent het aanvaarden van een zekere veroudering.
De legenda van de kaart 1:50000 heeft als basis het Nederlandse systeem
van bodemclassificatie, dat berust op indeling naar morfometrische ken
merken van het bodemprofiel. De eenheden van de legenda zijn niet iden
tiek met de eenheden van een bepaald niveau van de classificatie; de kar
teerbaarheid van de verschijnselen - de horizontale uitgebreidheid — op de
gegeven schaal is bepalend voor de keuze van de legenda-eenheden (kaart
eenheden). Ook de ordening van de kaarteenheden wijkt af van die van de
bodemclassificatie. Een belangrijke reden hiervoor is het landschappelijk
verband van de kaarteenheden. Ook wil men de aansluiting aan vroegere
hoofdindelingen behouden.
Kaarteenheden representeren kaartvlakken ; classificatie-eenheden pun
ten. Kaartvlakken bevatten steeds zekere verontreinigingen van andere een
heden. Binnen de zg. enkelvoudige kaarteenheden moet een verontreini
gingvan max. 30% van de oppervlakte worden geaccepteerd. Kaartvlakken
met een hoger percentage vreemde elementen worden als samengestelde
kaarteenheden of associaties van twee, drie of vele enkelvoudige eenheden
voorgesteld.
Kenmerken, die bij vele kaarteenheden voorkomen, worden als toevoeging
gehanteerd. De actuele waterhuishouding wordt afzonderlijk in enkele
grondwaterklassen (Gt's) op de kaart in beeld gebracht. Deze worden ge-
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definieerd met behulp van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand.
De hoofdklassen van de legenda zijn veengronden, moerige gronden, podzolgronden, brikgronden, dikke eerdgronden, kalkloze zandgronden, kalkhoudende silt- en zandgronden, niet-gerijpte minerale gronden, zeekleigron
den, rivierkleigronden, oude kleigronden, leemgronden en stenige gronden.
Hoe de hoofdklassen worden onderscheiden, wordt met enkele voorbeelden
duidelijk gemaakt (fig. 1, 2 en 3).
De opname van een systematische kaart eist een standaardisatie van inde
lingen en terminologie. Daarom zijn o.a. voor textuur en humusgehalten in
deling en benaming gestandaardiseerd. Voor de benaming van de kaarteen
heden zijn hoofdroepnamen gecreëerd, die gelijk zijn aan de namen van de
subgroepen van het systeem voor bodemclassificatie. Namen vergemakkelij
ken het onthouden van bepaalde begrippen. De samengestelde namen be
vatten bij voorkeur woorden die vooral voorkomen in het gebied waar de
desbetreffende gronden liggen. Ook is er vaak enig verband met de 'soort'
grond, die ermee wordt aangeduid.
augustus 1965
8. SUMMARY

For a soil map that is to be published over a longer period in separate sheets
a uniform legend has to be established beforehand. This means accepting a
certain degree of obsolescence. The legend of the map 1:50000 is derived
from the Netherlands Soil Classification System, the latter being based upon
the morphometric characteristics of the soil profile. The units of the legend
are not identical with the units of one of the levels of the classification. The
mappability of the phenomena - the areal distribution on the given scale determines the nature of the units that have to be recognized for the legend.
The arrangement too of the mapping units deviates from that of the classi
fication units. An important argument in favor is the distribution of the
mapping units in the landscape. Furthermore is there the wish to maintain
certain connections with the main divisions of the preceding systems. Map
ping units correspond with areas on a map, classification units with points.
Individual areas of a certain mapping unit nearly always include a small
proportion of other units. For so called single mapping units an 'impurity' of
30% of the surface has to be tolerated. Higher percentages of other units
lead to the recognition of compound units or associations of two, three or even
more single units.
Characteristics common for many mapping units are indicated as 'addit
ions'. The actual ground water conditions are represented separately on the
map by an overprint in blue; they are defined by the mean highest and
lowest ground water levels.
The main classes of the legend are: Peat soils, Peaty soils, Podzol soils,
Brick soils, Thick earth soils, Noncalcareous sand soils, Calcareous silt and
sand soils, Nonripened mineral soils, Marine clay soils, River clay soils,
Old clay soils, Loam soils and Stony soils. The subdivision of one of these
classes is illustrated by an example (fig. 4).
The execution of this kind of survey calls for standardized classification and
terminology e.g. those for soil texture and for organic matter content. To
designate the mapping units main call names, identical with the names of the
subgroups of the Soil Classification System, have been created. The names
serve a mnemonic purpose as well and many additional prefixes have been
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MAIN CLASS:

Degree of moulding:
NAME:

well decomposed
EARTHY PEAT SOILS

badly decomposed
RAW PEAT SOILS

Kind of moulding:

clayey

clay poor

NAME :

CLAYEY EARTHY PEAT SOILS

CLAV-POOR EARTHY PEAT SOILS

Depth of moulding:
MAIN CALL NAME (SUBGROUP):

more than SO cms.
'60' PEAT SOILS

Depth of mineral subsoil:

less than 120 cms.

Kind of subsoil j p e o t :

h u m u s podzol

Mapping unit:

less than SO cms.
•MADE' PEAT SOILS

more than 120 cms.

no h u m u s podzol

moss peot

sedge peat

aVp

Fig. 4. Example of the subdivision of peat soils. The subdivision of the units at the fine lines is not con
tinued in this outline

derived from names of localities or field names that occur especially in the
regions where the corresponding soils are found. In other cases there is
some connection between the names and the kind of soil designated by it.
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HET MAKEN VAN BODEMKAARTEN, SCHAAL 1:500001)
Soil mapping on sheets to the scale 1:50000

B. van Heuveln2)
INLEIDING

In dit artikel wordt de vervaardiging van de systematische bodemkaart
van Nederland, schaal 1:50 000, geschetst als het logische vervolg op de tot
standkoming van het Nederlandse systeem van bodemclassificatie en de
daaruit opgebouwde legenda-opstelling. De werkfasen voorstudie, verken
ning, opname en begeleiding van het kaarten maken worden besproken.
Wat de begeleiding betreft, wordt het zoeken naar een rapporteringswijze, waarmede een zo breed mogelijke aansluiting op het andere landbouw
kundige onderzoek wordt verkregen, wat uitvoeriger beschreven.
DE VIER WERKFASEN TEN BEHOEVE VAN
DE 50000-KARTE RIN G

Nadat een geologische afzetting tot rust is gekomen, beginnen zich hierin
veranderingen van fysische, chemische en biologische aard te voltrekken. Bij
een bodemkartering worden deze veranderingen en de opbouw van het se
diment, voor zover ze met eenvoudige middelen in het veld waarneembaar
en meetbaar zijn, beschreven en in kaart gebracht.
Deze bodemvormingen kunnen worden gegroepeerd in vier processen:
a. Ophoping. Hieronder verstaan we niet alleen de jongste geologische pro
cessen, zoals kleisedimentatie, zandverstuiving en veenvorming, maar ook
het aanbrengen van een baggerdek, het opmesten van een esdek en het bezanden en bekleien.
b. Omvorming. Voorbeelden van omvorming zijn veraarding van veen, rij
ping en structuurvorming in klei, en oplossing van verweerbare mineralen
en vorming van secundaire verbindingen in zand.
c. Verplaatsing. Transport van bij de omvorming vrijgekomen reststoffen,
soms ook van elementaire delen, en het weer neerslaan in een ander niveau
van het profiel noemen we verplaatsing. We denken hierbij aan disperse hu
mus in een B-laag, kleihuidjes op structuurelementen en ijzerbanken in veen.
d. Verdwijning. Afvoer van afbraakprodukten naar diepere lagen, of het vol
ledig verdwijnen daarvan, vertering van elementaire deeltjes en het gebrui
ken van bodemmateriaal als grondstof kunnen we verdwijning noemen.
Voorbeelden zijn: interne ontkalking van klei, ontijzering van zand, verte
ring van organische stof, en ook het afgraven van veen en het aftichelen van
klei.
Het verzamelen van kennis van deze bodemvormende processen en het
schiften daarvan, enerzijds op landbouwkundige betekenis en anderzijds op
hanteerbaarheid bij de kartering, vormden de eerste fase in de werkzaamhe
den van de Stichting voor Bodemkartering ten behoeve van de kartering op
schaal 1:50 000. Op 14 mei 1959 is daarvan in Arnhem verslag uitgebracht
tijdens een bodemclassificatiedag van de Nederlandse Bodemkundige Vere*) Lezing, gehouden in september 1965 tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging.
2) Rayon Noord, Stichting voor Bodemkartering.
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niging (Stichting voor Bodemkartering, 1959). Inmiddels hebben deze on
derzoekingen geleid tot het publiceren van een classificatiesysteem voor de
Nederlandse gronden (De Bakker en Schelling, 1966).
In een tweede werkfase is gepoogd uit deze bodemclassificatie een legenda
op te bouwen. Met andere woorden : de bodemkundige kennis moet op zo
danige wijze worden genormaliseerd, dat ze gebruikt kan worden in de
landbouw. Immers, de legenda van de 1:50000 bodemkaart is de taal, waar
mee het ingewikkelde complex, dat de bodem nu eenmaal is, wordt vertaald
in landbouwkundig zinvolle bodemeenheden (Steur, 1966).
Terzijde moge worden opgemerkt dat in deze werkfase ook was opgeno
men het ontwerpen van een bodemgeschiktheidslegenda. Dit is een inter
pretatie van de bodemeenheden naar de landbouwkundige kwaliteiten en
gebreken. De gegevens hierover zijn grotendeels verzameld rondom de Bo
demkaart van Nederland, schaal 1:200000, de zgn. Nebo. Voorde bodemkaart 1:50 000 zullen de landbouwkundige interpretaties echter waarschijn
lijk in een wat regionaler geldend systeem worden verwerkt.
De enige jaren geleden gestarte derde werkfase is de in deze publikatie na
der toegelichte opname op schaal 1:50000 van de bodem van Nederland
met behulp van de eerder genoemde legenda.
De vierde werkfase gaat zich bewegen om de integratie van de resultaten
van het veldbodemkundig onderzoek in de praktijk, het onderwijs, de voor
lichting en het op de kaart voortbouwende onderzoek naar diverse richtingen
(Bijhouwer, 1966; Van der Voort, 1966).
KAART EN KAARTLEGENDA

De legenda is de groepering van de paar honderd eenheden waarmee de
bodem van Nederland kan worden beschreven (Steur, 1966). Een legenda
eenheid geeft de opbouw weer van het bodemprofiel, en tevens de grenzen,
waarbinnen de profielkenmerken mogen variëren. Zij vormen de bewoor
dingen, die de karteerder in het veld bezigt om zijn afzonderlijke waarne
mingen op schrift samen te voegen. Het is een gangbare mening dat karteren
van de bodem betekent het opsporen van verschillen tussen bodemprofielen.
Doch dit vaststellen van grenzen is een consequentie van het eigenlijke karteerwerk: het inventariseren. Hierbij sorteert de karteerder zijn waarnemin
gen op een zekere mate van gelijkvormigheid, die in de legenda-eenheid is
vastgelegd. Hij omgrenst die delen van het landschap, waarbinnen gelijk
waardige profielen voorkomen. Door dit over grote oppervlakten vol te hou
den, ontstaat een aantal in elkaar grijpende verbreidingspatronen van gelijk
waardige eenheden. En hiermede is tevens het begrip bodem benaderd: een
driedimensionaal stuk landschap, dus met een oppervlakte en een zekere
dikte, dat een bepaalde uniformiteit in profielopbouw vertoont. Dat profiel
heeft een landbouwkundige betekenis. De relatie tussen het bodemprofiel en
de landbouwkundige kwaliteiten kan van zeer verschillende aard zijn.
Een kaart van de bodem heeft, evenals iedere andere kaart, ten doel de
gebruiker wegwijs te maken in een in het terrein onoverzichtelijke situatie.
Het specifieke karakter van een bodemkaart kan worden toegelicht door een
parallel te trekken met de hoogtekaart.
Op een hoogtekaart worden terreindelen omgrensd, die een bepaalde
hoogte hebben ten opzichte van een nulvlak, waarvoor wij in Nederland het
NAP hebben gekozen. In wezen wordt daarbij een continue stijging of da
ling in het terrein in trajecten gehakt. Essentieel is dat het nulvlak, dat
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meestal dus ergens onder het maaiveld ligt, in het vlak van de kaart wordt
gedacht. De hoogte als derde dimensie wordt gesuggereerd door een sym
bool, meestal een kleur.
Op de bodemkaart wordt het maaiveld als nulvlak gedacht samen te val
len met het vlak van de kaart. De derde dimensie, in dit geval de diepte, is
op een bodemkaart gestandaardiseerd op 1,20 m. In plaats van de diepte
worden dikte en kwaliteiten van het bodemprofiel met een symbool weerge
geven. Dit is op de bodemkaart ook meestal een kleur.
Het bezwaar van deze methode is, evenals bij de hoogtekaart, dat een ge
kleurd afgegrensd kaartvlak een absolute uniformiteit suggereert. In werke
lijkheid verschilt een traject aan zijn grenzen maar gradueel met de eenheid
van het volgende en voorgaande traject. Voorbeelden zijn een geleidelijk
in dikte toenemend pakket klei over veen. In zijn minimale ontwikkeling
wordt het profiel omschreven als een veengrond met kleiige bovengrond. In
het volgende ontwikkelingsstadium als een veengrond met kleidek, vervol
gens als een klei-op-veengrond, dan als kleigrond met veen in de ondergrond
en ten slotte is het een kleigrond, waarvan in het rapport wordt vermeld dat er
plaatselijk in de diepere ondergrond veen kan voorkomen. Een kaartvlak is
dus een normvlak met toleranties.
Om aan de misleidende suggestie van uniformiteit binnen een begrenzing
te ontkomen, zouden de bodemgrenzen, c.q. hoogtelijnen, moeten worden
vervangen door geleidelijke kleurovergangen. Behalve dat dit druktechnisch
moeilijk is en bovendien moeilijk leest, vraagt zo'n systeem ook nog een me
thode om de overgang van de ene naar de volgende eenheid weer te geven.
Er zal dan namelijk verschil moeten worden gemaakt tussen abrupte, gelei
delijke en grillige overgangen. Op de overgangen zelf komt dan toch weer
het probleem van de trajecten te voorschijn.
De gebruiker dient zich dus wel goed te realiseren dat de abrupte be
grenzing van een kaartvlak door een bodemlijn in wezen niet met de werke
lijkheid overeenkomt. Wat deze methode rechtvaardigt, is dat de gekozen
grenzen in het terrein samenvallen met verschillen in gedrag bij landbouw
kundig gebruik.
DE TECHNIEK VAN HET KARTERINGS WERK

Voordat de eigenlijke opname van de kaart begint, wordt een voorstudie
gemaakt. De hierbij verzamelde kennis en het feitenmateriaal worden dan
in een terreinverkenning op bruikbaarheid getoetst. De gegevens van de
veldopname worden in een eenvoudig archiefsysteem verwerkt en nader
hand in een rapport gerecapituleerd.
Voorstudie

Een kaartschaal 1:50000 betekent dat het kleinst voorstelbare vlakje op de
gedrukte kaart van 20 à 25 mm2 in het terrein reeds 4 à 6 ha beslaat. Dat
zijn dus de minimale oppervlakte-eenheden, waarin de kaartopnemer het
terrein moet globaliseren. Uitgaande van een boring per genoemde opper
vlakte-eenheid kunnen we dus stellen, dat zijn waarnemingennet grote ma
zen heeft. Hij is dientengevolge gebaat bij elke informatie, die hem reeds aan
de oppervlakte aanwijzingen kan geven over het bodemprofiel zelf en over
de begrenzing.
Daarnaast moet de karteerder weten, als hij het landschap in eenheden
van 4 à 6 ha in kaart brengt, wat ongeveer de inhoud van zulk een vlakje is.
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Hij moet over een grote karteerervaring en terreinkennis beschikken om te
weten, welke grote lijn hij kan volgen. Maar bovendien is het noodzakelijk,
dat hij beschikt over een maximale hoeveelheid informatie over het kaartblad, voordat hij het veld ingaat.
De informatie die een bodemkaart geeft, bouwt voort op de kennis die
reeds is verzameld zowel in de bodemkundige sfeer als daarbuiten. Zij voegt
hier zelf een specifiek element aan toe, namelijk inzicht in de profielopbouw
en in de verbreiding van de profielen in het terrein.
In het navolgende zijn enige categorieën informaties opgesomd.
a. Voor de oriëntering. De belangrijkste informatiebron is de topografische
kaart. Deze kaart dient, in vereenvoudigde vorm tevens als ondergrond voor
de bodemkaart. In het veld wordt bovendien vaak de luchtfoto gebruikt.
Het is in Nederland maar beperkt mogelijk aan luchtfoto's bodemgrenzen te
ontlenen : daarvoor is er door de eeuwen heen te veel gemanipuleerd met de
grond. Wel geven de grijstinten op de foto's enige globale aanwijzingen over
de verdeling tussen vochtig en droog, zoals in fig. 1 is gedemonstreerd. Van
grote waarde zijn de luchtfoto's van uitzonderlijke situaties, zoals de inunda
ties tijdens de oorlogshandelingen in 1944 en 1945. Er komen dan gedetail
leerde topografieverschillen naar voren. Deze kunnen worden geïnterpre
teerd als verschillen in bodemgesteldheid en in grondwaterhuishouding.
Een zelfde soort informaties als oude luchtfoto's geven de oude topogra
fische kaarten. Hieraan zijn gegevens te ontlenen over veranderde topogra-

Fig. 1. Luchtfoto, waarop vocht- en cultuurgrenzen duidelijk te zien zijn. Raatakkercomplex uit de Bronstijd op een droge dekzandrug in de wijk Angelslo van Emmen
Fig. 1. Aerial photograph clearly showing the boundaries of differing moisture conditions and of cultiva
tion. Complex of Celtic fields from the Bronze Age covering a dry ridge of cover sand in the Angelslo
district of Emmen
Foto: Topografische Dienst
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fische kenmerken, zoals verlegde stroombeddingen, afgravingen e.d., die
van belang zijn voor het inzicht in het bodempatroon. Verder ziet men hier
op de verdeling der cultuurgronden in vroeger tijden. Dit is vooral van be
lang als deze verdeling grondig is gewijzigd, zoals in Drente, waar de heide
velden tot bouwland en bos zijn ontgonnen.
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Fig. 2. Gedeelte van de Hottingerkaart
1783), waarop de omgeving van Olst is afge
beeld. (Met toestemming van Uitg. J. B. Wolters, Groningen, overgenomen uit: 'Handlei
ding voor de studie van topografische kaarten van Nederland 1750-1850')
Fig. 2. Fragment of the Hottinger Map (ca. 1783) depicting the environments of Olst (province of
Overijssel)
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Het is de verdienste van dr. C. Koeman van het Geografisch Instituut in
Utrecht, dat hij de weg heeft gewezen in de verzamelingen stafkaarten van
vóór 1850. Op deze zeer oude, vaak minutieus getekende kaarten is het land
gebruik van voor meer dan honderd jaar te reconstrueren. Dit werpt een
bijzonder licht op bijvoorbeeld kleibovengronden, die lang in groen land
hebben gelegen.
Een bijzondere plaats nemen de veenkaarten van bijvoorbeeld de huidige
veenkoloniën in. Kruizinga (1925) verzamelde veel van deze kaarten en te
kende een hoogtekaart van de minerale ondergrond in. Behalve de diepte is
ook de oorspronkelijke veendikte aangegeven. Indirect zijn hieraan ook ge
gevens te ontlenen over de aard van de veenkoloniale bouwvoor. De veenkaarten dienden namelijk als basis voor het verveningsplan. Voor dit doel
zijn de bodemhoogten en de breedten van de te graven wijken vermeld. Ge
combineerd met de hoogtecijfers van het veen en de minerale ondergrond is
dan een grove schatting te maken van de hoeveelheid en de aard van de
zandspecie uit de wijken.
De markekaarten, qua eenheid ongeveer te vergelijken met polderkaarten,
geven een beeld van de ontginningseenheden op zandgronden. De plaggen
werden gebruikt om de dunne mest te stremmen. Aan de aldus verkregen
plaggenmest hebben de essen hun ontstaan te danken. Komen in een marke
weinig heide, maar veel venige gronden voor, dan zijn de plaggen humusrijk,
ze verteren sneller, het esdek is humeuzer en het dek dunner.
Een hoogtekaart geeft, als zij wordt omgewerkt tot een reliëfkaart, veel
informatie over terreinvormen. Daarbij is de relatieve hoogteligging van aaneengrenzende landschapselementen belangrijker dan de absolute hoogteligging.
b. Voor eigenschappen van de grond. Tot de kaarten die informatie geven over
eigenschappen van de grond, behoort de geologische kaart in de eerste plaats.
Naast een inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap verstrekken
deze kaarten ook globale gegevens over de dikte en de korrelgroottesamenstelling van de opeenvolgende afzettingen.
In beperkter zin geven de bouwvoorzwaartekaarten, die in verschillende
provincies aanwezig zijn, aanwijzingen over het verloop van de zwaarte van
de bovengrond over grote oppervlakten. Daar ze meestal per perceel de
zwaarte aangeven, kunnen ze niet rechtstreeks dienen voor de bepaling
van een bodemgrens. Ze zijn wel belangrijk als illustratie van de variaties in
kleigehalte binnen een kaartvlak. Ook voor de toetsing van textuurschat
tingen zijn ze waardevol.
Gegevens over de vegetatie, zoals ze verzameld zijn bij de graslandkarteringen van De Boer (1965) en bij de onkruidvegetatiekarteringen op bouw
land, geven een goed inzicht in de vochtvoorziening van de planten. Gecom
bineerd met de nog te bespreken grondwatertrappen, die bij de bodemkartering worden opgenomen, leveren ze een indruk van de relatie bodem-plant
En dit is een van de indelingscriteria voor bodemeenheden.
Dan zijn er kaarten die zo op het oog weinig exacte gegevens opleveren,
maar die door hun secundaire informatie toch de moeite waard zijn. Een
voorbeeld daarvan zijn de archeologische inventarisatiekaarten, zoals ze
door het Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen en de Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en vermoedelijk ook door
de universiteiten worden bijgehouden. Hierop staat aangegeven, waar de

64

oudheidkundige relicten zich bevinden. Soms kunnen uit deze vermeldingen
zekere gevolgtrekkingen over bevolkingsdichtheden in prehistorische tijden
worden gemaakt. En die aanwezigheid van mensen betekent weer dat in die
omgeving gedurende kortere of langere perioden een beïnvloeding van het
bodemprofiel door de mens heeft plaatsgehad. Een voorbeeld zijn de Celtic
fields, prehistorische akkertjes, waarbij de uitgebouwde bovengrond ter
zijde werd geschoven (zie ook fig. 1).
Een zelfde informatie leveren de veldnamenkaarten. Wanneer bijvoor
beeld in Drente een perceel de naam 'veen' draagt in een of andere samen
stelling, dan betekent dit altijd dat daar ter plaatse slibarm, weinig kienhout
bevattend, oligotroof turfveen aanwezig was. Het slibrijkere veen draagt gebruiksnamen als mars, broek of made, terwijl de overgangen namen dragen
als vledder, vleer e.d. In het Hunzedal bijvoorbeeld wisselen deze namen el
kaar regelmatig af, overeenkomstig de aanwezigheid van oligotroof mosveen
of van mesotroof broekveen.
Van streek tot streek zijn de informatiebronnen voor een voorstudie ver
schillend. Met opzet is vrij uitvoerig op deze fase van het kaartenmaken in
gegaan, omdat ze een typisch aspect is van de opname van een kaart met een
kleine schaal.
Al deze gegevens te zamen leveren een kwalitatieve kaart met in sommige
opzichten (veendikte, geologische afzetting, bouwvoorzwaarte) reeds kwan
titatieve gegevens.
Verkenning

Op deze voorstudie volgt een verkenning in het terrein. Bij de verkenning
gaat het om vier aspecten:
a. Toetsing van de bij de voorstudie verzamelde gegevens voor terreingebruik.
b. Opzoeken van de aanwezige Stamhuizen van de COLN en beschrijving
van de daarbij behorende bodemprofielen.
c. Bemonstering van de voorkomende grondsoorten voor de schattingen.
d. Bezoek aan proefvelden en -boerderijen om een indruk te krijgen hoe de
bodemprofielen reageren op het landbouwkundig gebruik.
Een belangrijk facet bij de opname van een bodemkaart is de kartering
van de hoogste en laagste grondwaterstanden. Bij elk profiel wordt getracht
aan profielkenmerken te schatten tot welke hoogte het grondwater in het
natte jaargetijde stijgt en tot welke diepte het in de zomer daalt. Deze schat
tingen worden vergeleken met de gemeten grondwaterschommelingen in
zgn. Stamhuizen. Van deze buizen, die indertijd door de COLN over het ge
hele land zijn geplaatst, worden de standen regelmatig opgenomen.
Bij de verkenning nu worden deze Stamhuizen opgezocht en wordt het
bodemprofiel dat in de naaste omgeving ligt, nauwkeurig beschreven.
Door de grondwaterfluctuaties te bekijken naast de profielbeschrijving,
kunnen we de profielkenmerken leren kennen die de uiteinden der fluctuatie
markeren. Deze kennis kan dan geëxtrapoleerd worden naar de bodempro
fielen, waarvan geen metingen bestaan. Een voorbeeld van zo'n kenmerk is
het onvergane hout, dat in vele veengronden onder het niveau van de diepste
grondwaterstand intact is gebleven, maar daarboven is vergaan en daar
vaak onherkenbaar in de overige veensubstantie ligt.
Een ander belangrijk aspect van de bodemkartering is de interpretatie
van het bodemprofiel naar landbouwkundig gebruik. De ene grond levert

65

een hoger netto-resultaat dan de andere. Deze opbrengst, in geld gemeten,
wordt niet alleen bepaald door het produktieniveau waartoe deze grond be
hoort, maar in belangrijke mate ook door de moeite die de boer zich moet
getroosten om die opbrengst te bereiken. De verschillen worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld de kosten voor bemesting, verpleging, oogstvoorzieningen en
klimaatcorrectie. Bijna elke grond heeft een aantal beperkingen die in het
profieltype liggen opgesloten.
Bij de verkenning worden proefboerderijen en proefvelden bezocht om de
ervaringen met bepaalde profieltypen te verzamelen. Contact wordt opge
nomen met de assistent-specialist voor bodem en bemesting van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in het desbetreffende rayon; kortom alle verkrijg
bare inlichtingen worden verzameld. Deze ervaringen worden getoetst aan
het profieltype om de kennis te kunnen extrapoleren naar onbekende ver
breidingspatronen van dit type.
Aldus worden de voornaamste vier elementen voor de nu volgende kar
tering verkend. Deze elementen zijn:
1. terreingesteldheid en eventueel daaraan te ontlenen profieltype en begren
zing,
2. orde van grootte van de te schatten textuur,
3. grondwaterfiuctuatiekenmerken,
4. reactie van het landbouwkundig gebruik op het profieltype.
Opname

In het ongunstigste geval zou nu de kaartopnemer verder alleen met zijn er
varing en kennis moeten werken. Maar meestal zijn er wel voorgangers die
het gebied reeds op grotere of kleinere schaal of met andere maatstaven heb
ben gekarteerd en beschreven.
Een voorbeeld van andere maatstaven zijn de karteringen van de provinciale afdelingen
onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst. Aan deze karteringen kunnen niet de grenzen
van de kaartvlakken in de huidige legenda worden ontleend, maar wel de omgrenzingen
van afwijkende lagen, zoals de diepte van de keileem (fig. 3), de dikte van veenpakketten en
van cultuurlagen.
Een voorbeeld van een andere schaal is de een tiental jaren geleden opgenomen bodemkaart van Nederland op schaal 1:200000, de NEBO. Deze bodemkaart geeft voor de
50 000-kartering een goed overzicht van de voorkomende bodemeenheden en in grote lijnen
ook van hun begrenzing. Nog waardevoller zijn in dit opzicht een groot aantal studiekarteringen van de meest uiteenlopende bodemkundige landschappen. Deze grondig onderzoch
te landschappen zijn meestal op een grote schaal, 1:5000 of 1:10000, gekarteerd. Voor de
karteerder zijn dit toetsgebieden, dat wil zeggen, dat zij een indruk geven van wat hij kan
verwachten in een soortgelijk landschap en hoe hij de eenheden zinvol kan samentrekken
tot kaarteenheden voor de 1:50000-kaart. Voor de gevallen waarin men nog niet over een
dergelijke detailstudie beschikt, worden ze alsnog opgenomen. Van deze karteringen kun
nen echter niet zonder meer een aantal eenheden bij elkaar gevoegd worden tot eenheden
van de 1 :50000-kaart, omdat de kleinere kaartschaal een veel strakkere begrenzing van de
kaartvlakken vraagt en omdat bovendien de inhoud van de kaartvlakken moet worden aan
gepast aan de leesbaarheid.

De praktijk van het karteren bestaat in eerste instantie uit het herkennen
in het terrein van vlakken met waarschijnlijk dezelfde profielopbouw. Deze
kaartvlakken worden dan op hun werkelijke inhoud gecontroleerd door het
verrichten van een aantal boringen. Een paar kenmerkende boringen worden
op boorstaatjes beschreven met het oog op de karakterisering van het kaartvlak. Deze punten worden ook op de veldkaarten aangegeven.
Bij deze inventarisatie binnen een kaartvlak wordt een schatting gemaakt
van de oppervlakte en de aard der onzuiverheden. Dit zijn dus de te kleine
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Fig. 3. Kaart van de keileemdiepte in een gebied ten oosten van Hoogeveen, afgeleid uit
een kartering van een provinciale afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst.
Grijze arcering = keileem dieper dan 120 cm

Fig. 3. Map showing the depth of the boulder clay in the vicinity of Hoogeveen (prov. Drenthe),
derivedfrom a survey of the Government Service for Land and Water Use. Areas in grey — boulder clay
> 120 cms

vlakjes van niet bij het kaartvlak passende profielbouw. Maximaal 30%
van de oppervlakte van een kaartvlak wordt als onzuiverheid toegelaten.
Ligt het percentage hoger, dan wordt het desbetreffende vlak als associatie
gekarteerd, waarin hoofdtype en onzuiverheden apart worden omschreven.
De grenzen van de kaartvlakken worden door een ervaren karteerder vaak
reeds op het oog herkend. Evenals bij de inventarisatie van het vlak wor
den ook de grenzen door boringen geverifieerd. Hetzelfde gebeurt met de
begrenzing van vlakken met een zelfde grond water trap.
De bodemgrenzen worden op de veldkaart ingeschetst. Daarnaast komen
op de veldkaart de belangrijkste landschapskenmerken die niet op de topo
grafische kaart staan, maar voor de bodemgesteldheid wel belangrijk zijn,
zoals oude stroomdraden, opgehoogde, afgegraven, vergraven of geëgali
seerde perceelcomplexen, die de minimale eenheid van 4 à 6 ha overschrij
den. Ook zeer typische elementen als terpen, dobben, donken, open water,
moerassen en stuwwallen worden ingeschetst.
Al deze grootheden kan de karteerder overzien. Wat hij veel moeilijker
kan beoordelen, is of hij bij zijn profielbeoordeling in grensgevallen de lan
delijke normen navolgt. Toch is dit belangrijk, omdat de gebruiker van kaartbladen de kaarteenheden van het ene blad moet kunnen gebruiken naast de
zelfde eenheden van een naastliggend blad.
De zorg voor het handhaven van de normen is in handen gelegd van een
kaartcoördinator. Daarnaast hebben de karteerders die in dezelfde bodemkundige landschappen werken regelmatig contact met elkaar. Zij lichten el
kaar hun manier van inpassen in de legenda-eenheden toe en demonstreren
deze in het veld.
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De gegevens van de veldkaarten worden vervolgens op calques overge
bracht en verder verwerkt tot bodemkaarten.
Beschrijving van karakteristieke profielen

Is een kaartblad in opname gereed, dan wordt van elke belangrijke kaart
eenheid een karakteristiek profiel uitgezocht en uitvoerig beschreven en be
monsterd. Deze beschrijving vult de omschrijving van de legenda-eenheid
aan. De legenda-eenheid geeft namelijk de toegelaten variatie in de profielopbouw aan; de profielbeschrijving echter geeft een idee in welke hoek
van de variatie de eenheden op het desbetreffende blad voorkomen. Boven
dien geeft de beschrijving van het karakteristieke profiel een gedachtensteun
waartegen de omliggende kaartvlakken kunnen worden beschreven.
Het vlakkenboek

De veldwaarnemingen die rechtstreeks of zijdelings met de kaarteenheden
te maken hebben, kunnen met de gegevens uit de boorstaten worden verza
meld in een vlakkenboek. Op een kaartblad kunnen bijvoorbeeld in de zuid
oosthoek en het noorden kaartvlakken van dezelfde legenda-eenheid voorko
men. Ze voldoen aan de normen, maar verschillen op secundaire kenmerken.
Zo kan van een eenheid zijn omschreven dat onder een kleilaag veen begint
tussen 40 en 80 cm diepte. Het blijkt nu dat in de zuidoosthoek van dat
kaartvlak het veen bijna overal op i 50 cm, maar in het noorden op ^ 70
cm begint. Binnen de kaartvlakken kunnen bovendien verschillen in grondwatertrap en in landbouwkundig gebruik voorkomen. Deze gegevens wor
den - in het vlakkenboek - per legenda-eenheid vlak voor vlak beschreven.
Uiteindelijk kan dan per streek een indruk worden verkregen van de nog
altijd grote variatie binnen de kaarteenheden van de 1:50000-kaart.
DE BEGELEIDING

Als de bodemkaart gereed is, wordt zij voorzien van een toelichting in boek
vorm. Dit begeleidende rapport is speciaal voor een 50000-kaart enigszins
een probleem, omdat het voor de samenstellers niet goed mogelijk is te
voorzien, wie de kaart gaan gebruiken. Globaal kunnen vier categorieën van
gebruikers worden onderscheiden, die ik zou willen noemen:
1. puntvragers,
2. vlakvragers,
3. inhoudvragers,
4. situatievragers.
Puntvragers zijn kaartgebruikers, die geïnteresseerd zijn in de bodemge
steldheid op een willekeurig punt van de kaart. Zij hebben over het alge
meen al veel met grond te maken gehad en hebben vaak hun eigen beoorde
lingsnormen, die ze aan de bodemkaart willen toetsen. Voor hen zal in het
begeleidende rapport moeten worden toegelicht, hoe de legenda-eenheden
onderling samenhangen. De bedoeling van deze sleutels is dat de puntvragers
hun kennis van de bodem kunnen terugvinden in de legenda-eenheden. Voor
hen worden daartoe ook nadere begripsomschrijvingen, definities en maten
gegeven om het punt zo nauwkeurig mogelijk te kunnen classificeren. En
van de bodemkaart uit gezien leveren deze definities de mogelijkheid om het
punt te passen in het kaartvlak. Hierbij zal de puntvrager zich wel dienen
te realiseren, dat op een bodemkaart 1:50 000 het kleinste onderscheiden
oppervlak in de buurt van 5 ha ligt. Een geclassificeerd profiel in het terrein
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kan daarom weieens in een andere legenda-eenheid vallen, als de verbrei
ding van dat profieltype geringer is dan 5 ha.
Een tweede groep zijn de vlakvragers. Zij hebben belangstelling voor de
verspreiding van een bepaalde bodemeenheid. Wij menen dat het voornaam
ste doel van deze categorie gebruikers is de lokale kennis, die ze van de be
handelingswijze van een profieltype bezitten, te toetsen aan kennis, die el
ders met ditzelfde type is opgedaan. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn de
kalkrijke jonge zeekleien in het noordwesten van Nederland en Noordbra
bant te vergelijken met die in het Groninger land.
Het is ondoenlijk alle kaarteenheden afzonderlijk op spreidingskaarten te
publiceren. Daar deze informatie-inwinning als een vrij belangrijke ge
bruiksmogelijkheid van de bodemkaart wordt beschouwd, worden naast de
gedrukte totale bodemkaarten werkkaarten vervaardigd. Hierop staan alleen
de bodemgrenzen en het bodemsymbool. De gebruiker kan op deze wijze de
profieltypen die hem interesseren, zelf inkleuren en aldus zelf een spreidingskaart maken.
Een tweede gegeven dat de vlakvrager zal interesseren, is het relatieve
belang van de ene kaarteenheid ten opzichte van de andere. Als voorbeeld
kunnen worden genoemd de grote verschillen in spreiding tussen de woudgronden en de kalkarme zware zeekleigronden in Groningen. Om hierover
informatie te verstrekken, wordt in het rapport een tabel opgenomen waarin
van elke eenheid de absolute oppervlakte en het procentuele oppervlak zijn
vermeld.

Fig. 4. Spreidingsbeeld van de ondiep kalkarme, zware zeekleigronden zonder donkere
bovengrond (1) en de woudgronden (2) in de provincie Groningen. Naar: De Smet, 1965

Fig. 4. Patterns of the shallowly noncalcareous, heavy marine clay soils without a dark coloured topsoil (1) and the 'woud'soils (ditto marine clay soils with a dark coloured topsoil) (2). After: De Smet,
1965
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Een derde groep gebruikers zijn de inhoudvragers. Zij wensen geïnformeerd
te worden over de kwaliteit van het gehele profiel of van bepaalde compo
nenten.
Een eerste categorie in deze groep vraagt een interpretatie van de kaart
eenheden naar hun landbouwkundige mogelijkheden. Voor deze belang
rijke groep worden in het rapport van elke veel voorkomende kaarteenheid
de mogelijkheden en beperkingen weergegeven.
Een tweede categorie stelt belang in bodemgebreken en vraagt een over
zicht van kaarteenheden, waarin zij voorkomen. Voorbeelden zijn de voor
de wortelontwikkeling storende lagen, de diepte van ontkalking en de hoog
te van de grondwaterstanden. Voor deze groep zijn de werkkaarten uiter
mate geschikt om bodemcomponenten die hen speciaal interesseren, in te
tekenen. Zij verkrijgen dan een voor hun doel bruikbaar overzicht.
Een derde categorie vraagt naar gegevens die bij de kartering wel zijn op
genomen, maar bij de opstelling van de kaarteenheden zijn samengetrok
ken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aangeven van de precieze keileemdiepte, de precieze ontkalkingsdiepte, de textuur van zanddekken op veen,
de textuur van zand onder veen. Deze gegevens zijn bereikbaar in de boorarchieven. Op aanvraag kunnen ze verwerkt worden tot een aanvullende
kaart.
Een aantal voorbeelden van deze drie soorten kaarten voor inhoudvragers
(interpretatiekaarten, afgeleide kaarten en aanvullende kaarten) is elders
gepubliceerd (Van Wallenburg, 1966).
Een vierde groep kaartgebruikers zijn de situatievragers. Deze groep vraagt,
hoe het bodempatroon van vaak beperkte oppervlakten is samengesteld. Zij
wensen een bepaald bodemkundig inzicht, bijvoorbeeld om partij te kunnen
zijn in een gesprek met specialisten. En tevens om op dit vakgebied een zeke
re autoriteit te hebben tegenover hen die niet deskundig zijn in bodemaan
gelegenheden. Voor deze groep wordt in het rapport een landschapsbeschrij
ving vervaardigd, waarin de verwantschap tussen de bodemeenheden de na
druk krijgt.
Een andere categorie in deze groep bestaat uit hen, die geïnteresseerd zijn
in de bodemvormende factoren. In het algemeen proberen zij uit het bodem
patroon een of meer van de vaak fossiele bodemvormende factoren te recon
strueren. Zij speuren bijvoorbeeld naar bedekte reliëfvormen of trachten iets
te weten te komen over de tijd van afzetting van bepaalde sedimenten of van
verandering van zeestanden.
Het is voor deze groep dat enige korte beschouwingen in het rapport wor
den gewijd aan het ontstaan van het landschap in tijd en ruimte.
SAMENVATTING

Het maken van bodemkaarten houdt in het in kaart brengen van het pa
troon van de verbreiding van bodemkundig gelijkwaardige landschapseen
heden.
De kaartschaal 1:50 000 bepaalt de dichtheid van het waarnemingsnet en
tevens de mate, waarmee de karteerder het landschap moet globaliseren. De
eenheid van beoordeling is 4 à 6 ha. Een grondige voorstudie van de bodem
vormende factoren moedermateriaal, reliëf en vooral de mens maakt het
mogelijk vooraf een goed inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve terreinkenmerken. Om de schattingen tijdens de kartering op peil te houden worden
tijdens een verkenning van het kaartblad van de voornaamste grondsoorten
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monsters verzameld. Met deze voorkennis gewapend kan een ervaren kar
teerder, ondanks het wijde waarnemingsnet, goed reproduceerbare kaartvlakken in het terrein afgrenzen. De inhoud van de vlakken wordt vastge
legd in boorstaten, die met de veldaantekeningen over typische profielopbouw, bodemgebruik en lokale bevindingen worden verwerkt tot veldrapporten. Bovendien wordt de inhoud van de kaartvlakken door de kaartcoördinator regelmatig getoetst aan de landelijk geldende legendanormen.
Aan het einde der kartering wordt van alle belangrijke kaartvlakken een ka
rakteristiek profiel uitvoerig beschreven en bemonsterd.
Daar het moeilijk is te voorzien, wie de kaart zullen gaan gebruiken, wordt
het begeleidende rapport gericht aan enige gebruiksgroeperingen, namelijk
aan hen die geïnteresseerd zijn in de profielopbouw op een willekeurig punt
van de kaart, in de verspreiding van een bepaalde kaarteenheid of in de bo
demgesteldheid van een beperkt deel der kaart. Het rapport geeft daarom
gedocumenteerde standaardprofielen. Vaak worden ook de aangetroffen af
wijkingen, spreidingspatronen van belangrijke kaarteenheden afzonderlijk,
met hun oppervlakte en een sleutel op hun onderlinge verwantschap, en bo
demlandschapsbeschrijvingen van onderdelen van het kaartblad weergege
ven.
SUMMARY

Soil mapping means putting the pattern of areal distribution of equivalent
pedological elements of the landscape on a map. The differences between the
recognized soil units have a general agricultural significance.
The scale of 1:50 000 determines the density at one observation per every
4 to 6 hectare (10 to 15 acres) and the degree of generalisation of the land
scape to be practized by the surveyor. A thorough preliminary study of pedogenetic factors, parent material, relief and, above all, the influence of man
is made to gain an insight into the qualitative characteristics of the area. To
keep estimates during survey up to the mark soil samples of the main units
are taken during the reconnaissance of the area. With this advance knowledge
at hand an experienced surveyor is able to plot reproducible soil boundaries
in the field in spite of the fairly wide observational grid. Notes describing the
soil at the sites are made on loose-leaf pages and are used later on together
with notes on the composition of the normal profile, land use and local ob
servations for the compilation of field reports. In addition the characteris
tics of the soil bodies mapped in the surveyed area are checked off regularly
against the national norms by the mapping coordinator. At the conclusion
of the survey representatieve profiles of all important mapping units are
described in detail and sampled.
As it is difficult to know in advance who is going to use the map (and for
what purposes) the report aims at several categories of potential map users,
as for instance those who want information on the composition of the soil
profile in an arbitrary place on the map, on the areal distribution of one
specific mapping unit or on the soil conditions in a restricted area of the map.
To meet these demands standard profiles with documental data are pro
vided for in the report. They are often supplemented by data on deviations
from standards that have been met with, on the pattern of individual soil
bodies and the total area occupied by the main mapping units separately
and a key to their mutual relationships, and by descriptions of soil landscapes
forming parts of the sheet.
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TOEPASSING VAN BODEMKAARTEN
BIJ RUILVERKAVELINGEN1)
Use of soil maps for reallotment purposes

M. van der Voort2)
INLEIDING

Zoals bekend, is de ruilverkaveling van een eenvoudige samenvoeging van
versnipperde percelen in naar oppervlakte kleine esverkavelingen van vóór
de tweede wereldoorlog, in de huidige tijd uitgegroeid tot een integrale
streekverbetering, waarbij men zich naast de perceelssamenvoeging ten doel
stelt ook andere ongunstige produktieomstandigheden te verbeteren, zoals
ontsluiting, waterbeheersing, perceelsvorm en bedrijfsgrootte, al dan niet
gepaard gaande met boerderijverplaatsing. Deze ontwikkeling heeft weer
tot gevolg dat ook aandacht moet worden besteed aan een aantal niet-agrarische belangen, zoals landschapsverzorging, natuurbescherming en voor
zieningen ten behoeve van de recreatie, waardoor het ruilverkavelingspro
ject tot een 'multi purpose'-project kan uitgroeien.
Bij de totstandkoming van een dergelijk gecompliceerd project wordt door
vele personen aan soms zeer verschillende problemen gewerkt. Voor de op
lossing van vele van deze problemen is een zekere kennis van de bodemge
steldheid vereist. Soms is het bodemkundige vraagstuk sterk gelokaliseerd,
zoals bijvoorbeeld bij de funderingsproblematiek van een kunstwerk, maar
vaker nog dient men van verschillende bodemkundige facetten de regionale
verbreiding binnen het ruilverkavelingsgebied te kennen. In het laatste ge
val zal een bodemkartering nodig zijn.
BODEMKUNDIG ONDERZOEK IN RUILVERKAVELINGEN

Dit bodemkundig onderzoek werd eertijds voornamelijk verricht door de af
deling Onderzoek ter Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst in
Utrecht. Gelet op de toenemende taken die deze nadien provinciaal gede
centraliseerde afdeling ten behoeve van de gedegen voorbereiding en uit
voering van ruilverkavelingen toebedeeld kreeg, werd sinds 1956 geleidelijk
ertoe overgegaan het bodemkundig onderzoek in ruilverkavelingen op te
dragen aan de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom.
De eisen waaraan het bodemkundig onderzoek moet voldoen, worden in
voorafgaand overleg tussen de medewerkers van de afdeling Opdrachten
van de Stichting voor Bodemkartering en de afdeling Onderzoek van de
Provinciale Directies van de Cultuurtechnische Dienst geformuleerd. Na
goedkeuring door de Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst
wordt de opdracht tegen een overeengekomen kostenbedrag verleend.
De karteringsopdrachten beslaan momenteel jaarlijks een oppervlakte van
50000-60000 ha, verdeeld over gemiddeld tien gebieden. In een tijdsver
loop van tien jaar is aldus in totaal circa 365 000 ha bodemkundig gekarteerd
(zie fig. 1). Hiermede is niet alleen een bijdrage geleverd tot de kennis van
de regionale bodemgesteldheid van Nederland, maar is ook een niet onbelang*) Lezing, gehouden in september 1965 tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Bo
demkundige Vereniging.
2) Centrale Directie Cultuurtechnische Dienst te Utrecht.
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Fig. 1. Gebieden, die in de periode 1955-1965 door de Stichting voor Bodemkartering zijn
gekarteerd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst
Fig. 1. Area, for the Government Service for Land and Water Use surveyed by the Netherlands Soil
Survey Institute in the period 1955-1965

rijke versnelling bereikt van de systematische kaartbladenkartering op schaal
1:50000 van de Stichting voor Bodemkartering.
Wat de opzet en de uitvoering van de karteringsopdrachten en de te ver
vaardigen kaarten met toelichtend rapport betreft, moge naar Westerveld1)
worden verwezen. Een moeilijkheid is dat de opdrachten reeds in een zeer
x) Westerveld, G. J. W. : Bodemkundig onderzoek in ruilverkavelingsgebieden. Cultuur
technisch Tijdschrift 3 (1963), 116-123.
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vroeg stadium van de voorbereiding van de ruilverkaveling moeten worden
geformuleerd. Op dat tijdstip bestaat meestal nog geen volledig inzicht in de
aard en omvang van de uit te voeren werken, die immers mede door de bo
demgesteldheid en de gebruiksmogelijkheid van de gronden kunnen worden
bepaald. De neiging bestaat dan, alles zo gedetailleerd mogelijk te laten op
nemen, maar dit is een tijdrovende en kostbare werkwijze. Het wordt van
veel belang geacht indien van het ruilverkavelingsgebied een bodemkundig
kaartblad op schaal 1:50 000 beschikbaar is, aan de hand waarvan een al
gemene oriëntatie ten aanzien van de in het gebied te verwachten bodemkun
dige problematiek mogelijk wordt. Het bodemkundig onderzoek ten be
hoeve van verschillende facetten van het ruilverkavelingswerk zal dan veel
doelgerichter kunnen worden opgezet dan thans mogelijk is.
GEBRUIK VAN BODEMKAARTEN BIJ
RUILVERKAVELINGSWERK

Bodemkaarten worden bij verschillende fasen van het ruilverkavelings
werk gebruikt, die qua tijd sterk uiteenlopen, nl. bij de voorbereiding, bij
de uitvoering en bij de afsluiting en nazorg van de verkaveling. Ook naar de
plaats loopt het gebruik sterk uiteen in verband met de aard van het werk.
Voorts zal het gebruik sterk afhangen van de bodemgesteldheid zelf, in ver
band met de variatie en de invloed daarvan op de kosten van de te treffen
voorzieningen. Ten slotte is het gebruik in hoge mate afhankelijk van de per
soonlijke instelling van de cultuurtechnici. Bij de voorbereiding zijn dat de
laatste jaren vaker ingenieurs, bij de uitvoering is dat veelal middelbaar per
soneel. Deze personen zijn slechts ten dele bodemkundig geschoold. Het nut
en de bruikbaarheid van de bodemkaarten zijn mede afhankelijk van een
begrijpelijke en overzichtelijke opzet en inhoud van kaart en legenda en een
goede leesbaarheid van het rapport. Hier ligt voor de bodemkundigen een
belangrijke voorlichtende taak.
Hoewel het gebruik van bodemkaarten voor iedere verkaveling verschil
lend kan zijn, wordt in het navolgende getracht een opsomming te geven van
enkele doeleinden, waarvoor de bodemkundige gegevens (kunnen) worden
toegepast.
A. De voorbereiding
1. Algemene oriëntatie. Naast de terreinverkenning en de topografische kaart is

de bodemkaart een goed hulpmiddel om snel een overzicht van het gebied te
krijgen. Een bodemkundige overzichtskaart 1:25000 of 1:50000 voldoet
doorgaans uitstekend voor algemene oriëntatie van de personen die het ruil
verkavelingsplan moeten opstellen. Deze kaart kan o.a. ook een belangrijk
hulpmiddel zijn in de discussie tussen de ontwerper(s) van het plan en de
genen die het moeten beoordelen of bij het overleg betrokken zijn, zoals de
civieltechnicus, de landmeterdeskundige en de voorbereidingscommissie.
Ook is deze kaart te gebruiken bij de voorlichting aan belanghebbenden in
de ruilverkaveling.
2. Grondgebruik. Een ruilverkavelingsplan is altijd gebaseerd op een prognose
omtrent de toekomstige oppervlakte en ligging van verschillende vormen van
grondgebruik, zowel agrarisch als niet-agrarisch. Indien wijzigingen in het
bestaande grondgebruik nodig zijn of overwogen worden, kan een bodem-
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kaart 1:10000 of ccn hieruit geïnterpreteerde bodemgeschiktheidskaart be
langrijke informaties verschaffen.
3. Ontsluiting. In het te verkavelen gebied komen veelal landbouwwegen voor

van slechte kwaliteit of met een ondoelmatig, kronkelig tracé. Voor het ont
werpen van een nieuw doelmatig wegennet levert een bodemkaart 1:25 000
in vele gebieden meestal reeds voldoende gegevens. In gebieden met veen of
slappe klei zullen gedetailleerder gegevens nodig zijn in de vorm van kaar
ten 1:10000 met een weergave van de veendikte of diepte van de zandondergrond.
Voor een nader inzicht in de grondslag van de wegtracés in verband met
de wegconstructie, waarbij problemen van vereiste cunetdiepte en van
mechanische verwerkbaarheid van de grond een rol spelen, kan de bodemkaart aanwijzingen geven ten aanzien van de keuze tussen enkele tracé
alternatieven en daardoor een kostenbesparend effect opleveren. Voor een
nauwkeuriger kostenraming worden in een later stadium in het gekozen
wegtracé gedetailleerde profielboringen en sonderingen verricht, die echter
buiten het bestek van een normale bodemkartering vallen.
Voor het zandbed van nieuwe landbouwwegen is gemiddeld 2 m3/m'
zand nodig, dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Dit zand kan goedkoper
in het gebied zelf worden gewonnen dan van elders worden aangevoerd. De
bodemkaart of zanddieptekaart 1:10000 kan aanwijzingen geven omtrent
de ligging van mogelijke zandwinplaatsen. Omtrent de geschiktheid van het
zand voor dit doel en de capaciteit van de winplaats dient nog een nader,
zeer gedetailleerd onderzoek te worden ingesteld, dat eveneens buiten het
bestek van een bodemkartering valt.
4. Waterbeheersing. Indien door een slechte waterhuishoudkundige toestand

geen optimale opbrengst van de gewassen te verwezenlijken is, dient het afen/of ontwateringsstelsel van het gebied te worden verbeterd. Zelfs kunnen
ingrijpende wijzigingen in dit stelsel nodig zijn ten behoeve van de ruimte
lijke herindeling van het gebied, óók indien de waterhuishouding niet of niet
overal in dezelfde mate om verbetering vraagt.
Voor de tracering van leidingen en kunstwerken zijn de hoogteligging en
andere niet-bodemkundige factoren meestal doorslaggevend. Een bodem
kaart 1:25 000 geeft daarnaast in de regel voldoende bodemkundige infor
matie.
Voor het opstellen van een gedetailleerd ontwateringsplan kan naast een
hoogtekaart ook een bodemkaart 1:10000 nodig zijn, speciaal in gebieden
met droogtegevoelige gronden, waarvoor soms ook watertoevoermaatregelen moeten worden getroffen.
Voor de beoordeling van de ontwateringsbehoefte van de gronden wordt,
met name in zandgebieden, mede een grondwatertrappenkaart 1:10000 ge
raadpleegd. Hieruit kan de slootintensiteit min of meer worden afgelezen.
De onderlinge slootafstand wordt bepaald door de hydrologische eigenschap
pen van het profiel, waarvoor kennis van bodemlagen die dieper dan het
normale boorbereik van 1,20 m reiken, dikwijls niet ontbeerd kan worden.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de mate van optreden van positieve of ne
gatieve kwel. Om hierin inzicht te krijgen kunnen raaien met boringen tot
grotere diepten in de opdracht worden opgenomen.
Loopzand in de ondergrond zal men bij de aanleg van leidingen en sloten
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liefst mijden, om het aanbrengen van kostbare betuiningen te voorkomen.
Deze terreingedeelten kunnen met de zanddiepte- en de grondwatertrappenkaart 1:10000 worden gelokaliseerd. Verder is (kei)leem bij het graven van
sloten een moeilijk te verwerken specie. Een uit de bodemkaart afgeleide
(kei)leemdieptekaart 1:10000 zal hieromtrent goede informatie verschaf
fen.
In enkele ruilverkavelingen is een goede ontwatering alleen te realiseren
door middel van buizendrainage. De drainafstand wordt bepaald door de
normen van de drooglegging en de doorlaatfactor van de grond. Laatstge
noemde wordt met behulp van de zgn. boorgatenmethode vastgesteld. De
bodemkaart 1:10000 kan hieromtrent maar zeer globale informatie geven,
omdat een duidelijk verband tussen bodemtype en doorlatendheid vaak
nog ontbreekt.
In gebieden met slappe veen- en kleilagen zal bij peilverlaging klink op
treden. De bodemkaart geeft aanwijzingen over de ligging van deze gebie
den. Een exacte klinkberekening gebeurt op grond van de uitkomsten van
onderzoek aan volumemonsters door het Laboratorium voor Grondmecha
nica te Delft.
5. Kavelconcentratie en toedelingsproblematiek. Voor de gebruikelijke ontwerp

techniek van de ruilverkaveling biedt een bodemkaart of bodemgeschiktheidskaart 1:25 000 meestal voldoende inzicht in de te verwachten mogelijk
heden en moeilijkheden bij het uitruilen van grond. Gronden van dezelfde
bodemgeschiktheidsklasse zullen in het algemeen wèl, die van sterk verschil
lende klassen zonder bijzondere voorzieningen niet uitruilbaar zijn. Op ba
sis hiervan is een globale prognose van de toekomstige kavelconcentratie
mogelijk en kan worden geraamd hoeveel boerderijen verplaatst en hoeveel
grondaankopen gedaan moeten worden om een plan te verwezenlijken.
Er is evenwel een ontwikkeling denkbaar en ten dele reeds gaande, waar
bij in dit opzicht hogere eisen aan de gedetailleerdheid van de bodemkaart
zullen worden gesteld. Dat zal met name het geval zijn als ook de schatting
en de toedeling meer gedetailleerd in de voorbereiding worden opgenomen.
6. Kavelinrichting. Hieronder worden verstaan alle werkzaamheden, welke

moeten worden uitgevoerd om in het stramien van nieuwe wegen en water
lopen de nieuwe gebruikskavels te kunnen toedelen. De behoefte aan bodemkaarten is hier sterk afhankelijk van de mate waarin ten behoeve van de toe
deling grondverbeteringswerken noodzakelijk zijn. Deze behoefte is dus vaak
plaatselijk en incidenteel. Bodemkaarten 1:10000 kunnen voor dit doel nut
tige, maar nooit meer dan globale indicaties geven. Grondverbeterings
maatregelen als diepploegen, mengploegen, woelen, bezanden enz., vereisen
zeer gedetailleerd onderzoek naar veendikte, zanddiepte enz. Dit onderzoek
dient op een later tijdstip (zie § B. 2) te geschieden. Hetzelfde geldt voor
egalisaties van kavels; hierbij wordt de ondergrond geëgaliseerd en de bo
vengrond (bouwvoor) teruggezet.
B. De uitvoering
1. Eerste schatting. Het hoofddoel van de schatting in een ruilverkaveling is de

agrarische waarde van de grond, die door iedere eigenaar wordt ingebracht
en van die, welke hem in ruil daarvoor wordt toebedeeld, zodanig vast te
stellen dat de schattingsuitkomsten door alle belanghebbenden aanvaard
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worden als een billijke maatstaf voor de ruil, of, waar nodig, voor een gelde
lijke verrekening. De waardebepaling als maatstaf voor de inbreng wordt de
eerste schatting genoemd ; na de toedeling vindt een tweede schatting plaats,
die de basis vormt voor de kostenverdeling.
In ons land wordt de opvatting gehuldigd, dat de belanghebbenden van de
ruilverkaveling zoveel mogelijk bij het werk betrokken moeten worden om
door een goede samenwerking een sfeer van wederzijds vertrouwen te be
reiken. Daarom is de schatting niet in handen gesteld van ambtelijke des
kundigen, maar toevertrouwd aan door de Plaatselijke Commissie benoemde
schatters. Zij zijn meestal uit agrariërs in het blok gerekruteerd en genieten
vanwege hun objectiviteit en plaatselijke kennis het vertrouwen van belang
hebbenden.
Ten behoeve van het onder leiding van de Centrale Cultuurtechnische
Commissie te ontwerpen stelsel van classificatie van de gronden vindt een
proefschatting plaats. Hierbij wordt met gebruikmaking van de resultaten
van de bodemkartering een grove indeling in bodemgroepen gemaakt,
waarna met behulp van proefkuilen de waarde per ha van de beste en de
slechtste bodemprofielen binnen deze groepen wordt vastgesteld. Vervolgens
worden de overgangsvormen tussen deze uitersten gewaardeerd. De aldus ver
kregen standaardprofielen worden in staafdiagrammen weergegeven en die
nen als controle-voorbeelden bij de verdere schatting. Als richtsnoer voor
het aanwijzen van de reeks standaardprofielen is een bodemkartering
1:10000 gewenst, daar een opname op kleinere schaal zich hiervoor meestal
niet leent. Omdat de schatters in het bijzonder de nadruk leggen op de toe
stand van de bouwvoor, kunnen van de bodemkaart 1:10000 afgeleide
bouwvoorzwaartekaarten of kaarten met de dikte van de humeuze (zand)
bovengrond en het kalkgehalte van de (klei) bovenlaag waardevolle inlich
tingen geven.
2. Bestekken van uit te voeren werken. Daar de uit te voeren ruilverkavelings-

werken veelal worden uitbesteed, dienen zij in besteksvorm te worden be
schreven. Een aantal van de te omschrijven problemen is van bodemfysische
of grondmechanische aard. Het betreft hier o.m. de aan te houden talud
helling en de noodzaak van het aanbrengen van betuining bij nieuw te gra
ven leidingen en sloten, de uitlevering van grond en de aan te brengen overhoogte bij dempingen, het tijdstip van uitvoering van het werk en de in ver
band met de weersomstandigheden in te zetten machines.
Incidenteel wordt daarbij wel een bodemkaart gebruikt, maar in de prak
tijk worden deze problemen vrijwel uitsluitend op grond van ervaring en
routine opgelost. Zolang het (nog) niet mogelijk is de oplossing van deze pro
blemen te koppelen aan de gebruikelijke bodemkundige eenheden, is een
systematische toepassing van bodemkaarten op dit terrein nog niet mogelijk.
Voor de besteksvoorbereiding van kavelinrichtingswerken is de bodem
kaart 1:10000 doorgaans onvoldoende gedetailleerd en zijn in de regel nog
aanvullende detailopnamen noodzakelijk. Echter moge worden opgemerkt,
dat momenteel zelden gebruik wordt gemaakt van de beschikbare boorstaten van de bodemkartering 1:10000. Hieraan zou in bepaalde gevallen mo
gelijk nog nuttige informatie kunnen worden ontleend.
3. Toedeling. De landmeter werkt hiervoor primair niet met de bodemkaart,

maar met schattingsveldkaarten. Wel raadpleegt hij eerstgenoemde inciden
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teel voor algemene oriëntatiedoeleinden en ter vermijding van moeilijkheden
met betrekking tot artikel 14 van de Ruilverkavelingswet. In dit artikel is
bepaald, dat iedere eigenaar binnen bepaalde grenzen recht heeft op toede
ling van grond van 'gelijke hoedanigheid en gebruiksbestemming' als van
hem in de ruilverkaveling is opgenomen.
C. De afsluiting en nazorg
1. Tweede schatting. Hierbij worden slechts incidenteel bodemkaar ten ge

bruikt, nl. bij de reconstructie van de oude toestand vóór de uitvoering van
een ruilverkaveling.

2. Bezwaarschriften. Voor zover de bezwaren tegen de kaveltoedeling of de
geldelijke verrekening van bodemkundige aard zijn, dient zeer gedetailleerd
kavelonderzoek plaats te vinden. Een bodemkaart 1:10000 schiet in derge
lijke gevallen te kort.
3. Grondonderzoek en bemestingsadvies. Voor een efficiënte bedrijfsvoering dient

de grondgebruiker op het moment van ingebruikneming van de nieuwe kavel(s) het vruchtbaarheidsniveau van deze kavel(s) te kennen teneinde daar
op in de komende jaren zijn bemesting te kunnen baseren. De bemonstering,
het chemisch grondonderzoek en (geautomatiseerde) bemestingsadvies wor
den verzorgd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De hierbij gebruikte grondsoortenindeling is zodanig
globaal, dat een bodemkaart 1:25 000 of kleiner meer dan voldoende infor
matie geeft.
SAMENVATTING

De toepassingen van bodemkaarten bij het ruilverkavelingswerk blijken sterk
gedifferentieerd naar :
a. de tijd, in verband met de lange ruilverkavelingsprocedure;
b. de plaats in het blok, in verband met de aard van het werk;
c. de variatie in de bodemgesteldheid;
d. de persoonlijke instelling van de gebruiker.
Deze grote differentiatie van de toepassingen leidt ertoe, dat bij het for
muleren van de eisen, waaraan de in opdracht van de Cultuurtechnische
Dienst door de Stichting voor Bodemkartering uit te voeren karteringen moe
ten voldoen, dikwijls de vorm van een compromis moet worden gezocht.
In verband hiermede is het begrijpelijk, dat voor vele ruilverkavelingen
gevraagd wordt naar kaarten in gedetailleerd overzicht 1:10000 (1 à 2 boringen/
ha) in de vorm van een bodemkaart, een grondwatertrappenkaart, één of
meer single value-kaarten en soms een bodemgeschiktheidskaart. In ruilver
kavelingen waarin slechts op beperkte schaal cultuurtechnische werken wor
den uitgevoerd, kan worden volstaan met overzichtskaarten 1:25000 (1 bo
ring/3 à 4 ha), terwijl anderzijds voor bepaalde ruilverkavelingsgedeelten
met zeer veel werken, een zeer gedetailleerde bodemgesteldheid of een in
tensieve gebruiksbestemming (bijvoorbeeld tuinbouw) kaarten in semi-detail
1:5000 (2 à 3 boringen/ha) worden gevraagd.
Bij beschikbaar zijn van de gegevens van de systematische kaartbladenkartering 1:50 000 als algemene bodemkundige inventarisatie van het ge
bied, zullen naar verwachting de karteringsopdrachten meer doelgericht
kunnen worden afgestemd op het oplossen van bepaalde cultuurtechnische
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problemen die een bodemkundige achtergrond hebben. Voor enkele van
deze problemen, vaak overwegend van bodemfysische of grondmechanische
aard, is nog geen systematische toepassing van bodemkaarten mogelijk. Het
betreft hier o.m. tijdstip en wijze van machinale uitvoering in verband met
weersomstandigheden, aan te houden taludhellingen, noodzaak van betuiningen, uitlevering van grond en geven van overhoogte, prognose van de
klink, enz.
SUMMARY

The different ways in which soil maps are used in reallotment work are con
nected with :
a. available time, in view of the long duration of the complete procedure
(preparation, execution, completion and follow-up care).
b. the location within the reallotment area in view of the kind of work.
c. variation in soil conditions in connection with their influence on costs.
d. the individual point of view of the user of the map.
The consequence of this great variety of objectives is, that the surveys
assigned to the Soil Survey Institute often have to be compromises. In areas
where a general orientation is possible because the sheets of the soil map
1:50000 have already been completed, the surveys for reallotment work may
be directed to aim at specific objectives. More attention can be given to the
systematic use of soil maps in solving problems concerning soil physics and
soil mechanics during the execution of the reallotment related to weather
conditions, slope of banks, need of defence by brush matting, compensation
for swell of disturbed soil, prediction of settling, etc.
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MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE
BODEMKAART, SCHAAL liöOOOO1)
Use of soil maps for novel purposes

J. T. P. Bijhouwer2)

Hooggeachte voorzitter, dames en heren,
Hoewel ik mij een vreemdeling in Uw Bodemkundige Vereniging gevoel,
ben ik niet geheel onbekend met de ontwikkelingen in de bodemkunde. Met
Oosting, die mijn corpszoontje was, ben ik vele malen op excursie geweest.
Later heeft Edelman mij dikwijls doen genieten van zijn enthousiaste verha
len, die nauwelijks een einde namen.
Met U verheug ik mij over het verschijnen van de bodemkaart op schaal
1 :50 000, die een gedetailleerde, voor vele doeleinden bruikbare afbeelding
geeft. Van die doeleinden zal ik er straks verschillende noemen, daarbij speu
rend naar mogelijkheden, die tot nu toe misschien verwaarloosd zijn. Maar
vooraf wil ik nog enkele opmerkingen over de kaart zelf maken.
DE TERMINOLOGIE VAN DE 50000-KAART

Als we de 50000-kaart vergelijken met de eerder verschenen kaarten, valt een
groot verschil in terminologie op. Dit weerspiegelt een ontwikkeling, die voor
de 'ontwikkelde leek' gemakkelijk te volgen is. De taal van Oostings kaarten
zou ik willen karakteriseren als mystiek en versluierd. Mystiek, omdat hij al
lerlei verbanden met de oudheidkunde en met de historische landbouwme
thoden voorvoelde, zonder ze te kunnen preciseren. Versluierd, doordat zijn
eenzelvig karakter hem belette zo veel mee te delen, dat anderen zijn inzich
ten deelachtig zouden kunnen worden.
Onder Edelman kwam hierin verandering. De bodemkunde nam toen een
grote vlucht. Zij vond erkenning, dank zij zijn scherp inzicht en zijn gave tot
organiseren. Daarvan getuigen de stapel dissertaties van zijn leerlingen en
het tijdschrift Boor en Spade. Hij bracht het vak tot ontwikkeling ondanks
het feit, dat hij zich eigenlijk bezig had moeten houden met de diepere grond
lagen; was zijn opdracht niet aan de Landbouwhogeschool geologie te doce
ren?
Edelman had de gave zijn kennis en die van zijn medewerkers in een voor
een ieder verstaanbare vorm onder woorden te brengen, zonder ingewikkel
de terminologie of quasi-geleerdheid. Het was niet de bodemkartering ten be
hoeve van de bodemkunde, l'art pour l'art of l'art pour l'artiste, maar de ver
klaring van de bodem voor een ieder. Typisch voor hem was dan ook, dat hij
lang gespeeld heeft met het idee om voor treinreizigers een baedeker over de
bodem van Nederland te schrijven, want'alleen van de trein uit is Nederland
nog zichtbaar'. Overigens is er in dat opzicht wel wat veranderd. Door de
aanleg van autowegen, die net als de spoorweg de verstedelijkte terreinen
mijden, is het contact met het landschap grotendeels hersteld, al is er een
x) Lezing, gehouden in september 1965 tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Bo
demkundige Vereniging. In afwijking van de overige drie lezingen over de 50 000-kartering,
is die van prof. Bijhouwer vrijwel niet tot een artikel bewerkt. Zulk een bewerking zou aan
deze lezing haar speciale karakter ontnemen.
2) Emeritus hoogleraar in de tuin- en landschapsarchitectuur te Wageningen.
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periode geweest, waarin de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbos
beheer de autowegen, vooral die in het westen van het land, met heester- en
boomstroken isoleerde van het omgevende landschap.
Wanneer ik nu de toelichting en de legenda van de kaart 1:50000 bekijk,
krijg ik de indruk dat de periode-Edelman, die gekenschetst kan worden als
een periode van klaarheid en van verklaring van de bodemsoorten en -pro
cessen, ten einde loopt. Er is een zeer uitgebreide terminologie ontstaan, deels
ontleend aan gewestelijke termen of Middelnederlandse namen voor bodem
soorten en akker- en weidetypen, die niet zonder meer verstaanbaar is, maar
inspanning en toewijding vergt om er in door te dringen. Tijdens de inleiding
van de heer Steur over de nomenclatuur van de kaarteenheden1) viel het me
op dat het heldere betoog met gespannen aandacht werd gevolgd. Ik kwam
daardoor tot de conclusie, dat ook de leden van de Bodemkundige Vereni
ging zich nog niet volkomen in die materie thuisvoelen.
Uitbreiding van de kennis van de bodem maakt natuurlijk een verfijning
van de indeling en dus een ingewikkelder terminologie noodzakelijk. En in
principe zullen wij het allen toejuichen dat Nederlandse woordstammen zijn
gekozen om de grondsoorten en bodemprofielen te kenmerken. Maar wij lo
pen wel het gevaar dat wij ons met deze voor buitenlanders volledig onver
staanbare termen afsluiten van werkers in andere delen van de wereld.
Na deze inleidende opmerkingen wil ik nu tot het eigenlijke onderwerp
van mijn betoog komen.
OVERZICHT VAN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
VOOR DE KAART

Om te beginnen zijn er duidelijk toepassingsmogelijkheden in de plantensociologie of vegetatiekunde, die bezig is zich te ontwikkelen tot micro-ecologie. Lang heeft deze tak van de plantkunde verkeerd in een beschrijvend en
classificerend stadium, ordenend tot verbanden, orden, formaties, associa
ties en dergelijke. Zij is in dat stadium vergelijkbaar met de plantensystema
tiek van Linnaeus in de achttiende eeuw. Geleidelijk komt hierin verande
ring. Na de pure systematisering en classificatie wordt meer en meer aan
dacht geschonken aan de edafische factoren: bodemgesteldheid en bodem
vruchtbaarheid, grondwaterstand en micro-klimaat. Aldus ontwikkelt zich
een vegetatiekartering in nauw verband met de bodemkartering en wordt
ook wederzijdse beïnvloeding mogelijk. Immers, de vegetatiekaarten klop
pen niet steeds met de bodemkaarten. Waar zij dat niet doen, is een verkla
ring nodig, die op het terrein van één of van beide 'disciplines' kan liggen.
Een voorbeeld: Op de Noordveluwse en op de Drentse heide komen de
rode bosbes, de kraaiheide en cypreswolfsmelk in massa voor, terwijl zij ten
zuiden van de grote rivieren vrijwel geheel ontbreken. Dit is zo markant, dat
er een plantengeografische indeling aan is ontleend. Er wordt beweerd, dat
het noorden deze en andere plantesoorten herbergt als 'ijstijd-relicten'.
Maar zou dit wel de juiste verklaring zijn? Het gaat hier immers om planten,
waarvan de bessen door de vogels en de sporen door de wind over zéér grote
afstanden kunnen worden verspreid? Hoe ver niet, zelfs tot achter het Ruhrgebied, werd moerasandijvie aangetroffen een jaar na de massale groei in
Oostelijk-Flevoland? Baas Becking uit Leiden heeft eens gesteld: 'alles is over
al; of het groeit, hangt van de bodem- en klimaatomstandigheden af'. Ik
*) Zie blz. 43 e.v.
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vraag mij dan ook af, of er tussen de noordelijke en de zuidelijke zanden toch
nog een verschilpunt is, dat in de bodemkunde niet is herkend.
Een naastliggende 'discipline' is de studie van het grasland, zoals die werd
beoefend door dr. De Vries, thans emeritus hoogleraar. Hij was virtuoos in
het herkennen van grasland-samenstellingen, zelfs uit hooi. Een volgende
stap kan zijn: de coördinatie van zijn uitkomsten met die van de bodemkaart, waaruit of volledige correlatie kan blijken, of afwijkingen aan het licht
komen, die verklaring eisen. Dit onderzoek zal echter wel worden bemoei
lijkt door de bemestingsniveaus, maar ook die reageerden verschillend bij de
verschillende bodemtypen.
De meer gedetailleerde bodemkaart heeft ook grote waarde voor de hout
teelt en de landschapsarchitectuur. Daar gaat het om de vraag: welke samen
stelling van houtgewassen, inheemse zowel als 'exoten', zullen optimaal ge
dijen of überhaupt slagen op welke bodemtypen?
In de houtteelt zijn vroeger veel fouten gemaakt doordat vochtbehoevende
soorten op periodiek zeer droge gronden werden geplant. Ik herinner U er
aan, hoe na de droge zomer van enige jaren geleden bebossingen van Japanse
Larix en Douglasspar massaal afstierven op zand met te gering vochthoudend vermogen.
Langer geleden scheen in de houtteelt de Amerikaanse eik een panacee te
zijn. Hij beantwoordde echter op de dekzanden en de zandverstuivingster
reinen, waarvoor hij toen geschikt werd geacht, in het geheel niet aan de
verwachtingen.
Ook hebben zich moeilijkheden voorgedaan met de tamme kastanje. Deze
tiert welig op de lössgrond bij Berg en Dal, maar op de niet-lemige droge zand
gronden, waarop hij ook werd aangeplant, bleek hij niet te slagen.
Recenter is het mislukken van aanplantingen van de Sitka-spar in het
Voorster Bos. Zij was wel goed geslaagd op de natte, verweerde en gerijpte
keileembodems in Drente; maar bij de Voorst, waar de keileembodem on
gerijpt en zeer diep ontwaterd is, bleef nauwelijks iets van de aanplant in
leven.
Ook vrees ik dat er onder de populieren een ziekte zal optreden, zoals dat
ook bij de iepen is gebeurd. De mens heeft altijd neiging tot het bedrijven van
monocultuur, tot massaal aanplanten, ook buiten de grenzen van de opti
male standplaats. Het beste milieu voor de populieren is waarschijnlijk zandtot zavelgrond met stromend water in de ondergrond en een grondwater
stand die sterk wisselt met de seizoenen. Bij Ens (Noordoostpolder) zijn zij
aangetast door schimmelziekten en staan zij 's zomers bladerloos. Moet de
oorzaak misschien gezocht worden in de lage waterstand van het aangren
zende kanaal (2 m beneden maaiveld) ?
Voor de park- en tuinarchitectuur is een bodemkaart met grondwatertrappen al even belangrijk. Daar werkt men namelijk niet, zoals in de
houtteelt, met een inheems sortiment, maar met vele Noordamerikaanse,
zelfs Oostaziatische houtgewassen. Van vele soorten is bekend, welke eisen
zij aan de standplaats stellen, van andere nauwelijks. Hier is nog zeer veel
research nodig. De vragen die moeten worden bestudeerd, zijn: wat is in het
land van herkomst het verspreidingsgebied, welke zijn daar de voorkeurs
standplaatsen? Klopt dit met de bodemsoorten en de micro-klimatologische
omstandigheden waarin zij in West-Europa het best gedijen? In het Haagse
Zuiderpark begint de uitgebreide collectie buitenlandse houtgewassen, na
behoorlijke jeugdgroei, te kwijnen, waarschijnlijk door ongunstige stand
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plaatsfactoren. En in het arboretum Belmonte te Wageningen dreigt het
zelfde gevaar; vooral aan de rand van de stuwwal, in de omgeving van het
hotel De Wageningse Berg, is de grond veel te schraal en te weinig vochthoudend voor een belangrijk deel van het aangeplante sortiment. Zelfs in het oude
Wageningse arboretum, een enkeerdgrond met een zwarte laag van 80 tot
100 cm dikte, is van de oorspronkelijke esdoorn-collectie slechts weinig over.
Een ideale plaats voor een arboretum zou zijn een qua grondsoorten zeer
geschakeerd terrein met vele grondwatertrappen, zoals bijvoorbeeld in
Twente voorkomt bij de lemige beekdalen met hun enkwallen of zoals men
bij Kleef aantreft, waar de rivierkleien aan de voet van het met löss bedekte
hoogterras liggen.
Een terrein, waarop samenwerking met bodemkundigen eveneens wen
selijk is, is dat van de planologie en de stedebouw. De techniek van het op
spuiten heeft het mogelijk gemaakt elke terreindifferentiatie uit te wissen door
er een laag zand van vele meters dik overheen te leggen. Daarmee is men er
echter niet, want de onderliggende veen- en kleilagen kunnen zéér verschil
lend reageren op de aangebrachte belasting; grote verschillen in klink kun
nen ervan het gevolg zijn. Zo vraag ik mij af, waarom men de Bijlmermeer
heeft gekozen voor de uitbreiding van Amsterdam. De bodem ervan bestaat
in het centrum uit rietveen. Daaromheen ligt een gordel van bosveen. Langs
de omringende dijk ten slotte liggen over een breedte van ongeveer 150-200 m
drechtvaaggronden. Waarom heeft men de zuidoostelijke lob van de be
bouwing van Amsterdam op deze gronden gelokaliseerd, terwijl drie kilo
meter zuidelijker, tussen Abcoude en Weesp, 1200 hectaren zware leekeerdgronden liggen met kleidekken van behoorlijke dikte en met het Muiderzand
op vele plaatsen dicht onder de oppervlakte? Wat van de Bijlmermeer is ge
zegd, geldt evenzeer voor de Prins Alexanderpolder in Rotterdam. Daar
wordt een zanddek van geringe dikte aangebracht op zeer slap restveen, dat
op al even slappe zeeklei rust. De hoge flatgebouwen worden gefundeerd op
palen van 16 tot 18 meter, maar de wegen zullen zeker gaan klinken.
Dit doet denken aan de History of New York, al in 1823 geschreven door
Washington Irving. Hij vertelt dat omstreeks 1614 het schip 'De Goede
Vrouw' de Hudson opvoer en dat de kolonisten niet landden op het rotsach
tige, beboste Manhattan, maar aan de lage oever bij Jersey City. 'Zij waren
verrukt over de voortreffelijkheid van dit punt; de slapheid van de bodem
leende zich om er op palen gefundeerde huizen te bouwen, de moerassen en
kwelders rondom nodigden uit tot het leggen van dijken en het graven van
afwateringskanalen, de vlakke oever tot het bouwen van steigers en pieren.
In één woord : deze plaats bezat alle voorwaarden voor de stichting en bloei
van een grote Hollandse stad.'
Nog altijd bezitten wij deze mentaliteit; ook in landschapsplanologie.
Amsterdam overweegt een groot recreatie-park aan te leggen in Waterland,
doch men twijfelt over het uiteindelijke resultaat, omdat de grond zo slap en
slecht is. Raadplegen wij nu blad 25 Oost van de 50000-kaart, dan blijkt tus
sen Broek in Waterland, Holysloot en Monnikendam een terrein te liggen
van zware zeekleistroken langs bestaande en dichtgegroeide kreken, tussen
voormalige veeneilandjes en veenpolders. Dit zou zich uitmuntend lenen
voor een recreatie-park met water- en oeverplanten ; als het werd opgekocht
enhetlandbouwgebruikwerd gediscontinueerd, zou zelfs binnen tien jaar een
elzen- en wilgenbos ontstaan van verrassende charme. En dat ligt maar en
kele kilometers noordelijker dan het inderdaad zeer slappe veengebied nabij
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het Kinselmeer, waar men het recreatiepark oorspronkelijk heeft gepland.
De planoloog en de stedebouwer zijn er nog te veel aan gewend de geolo
gische kaart te hanteren voor het opzoeken van zand, waarmee een opspuiting
kan worden verricht, en daarna aan de Stichting voor Grondmechnica
een opdracht te geven voor een sondering. Van de mogelijkheden van de
bodemkaart maken zij helaas nog veel te weinig gebruik. In het begin van de
Tweede Wereldoorlog was Van Liere bezig met stedebouwkundige bodemkartering, o.a. in het Kethelse gebied bij Schiedam. Daar kwam inderdaad de
bebouwing op de meest draagkrachtige terreinen terecht en werd een groot
park volkomen volgens de grondsoorten ontsloten. Door zijn werk in het bui
tenland is deze op stedebouwkundige doeleinden gerichte bodemkartering
helaas tot stilstand gekomen, wat een ernstig verlies betekent1)
CONCLUSIE

Samenvattend wil ik graag stellen, dat de bodemkaart, schaal 1:50 000, op
vele gebieden toepassingsmogelijkheden biedt, zowel voor diverse takken van
wetenschappen, als voor de praktijk van de planologie, de houtteelt en de
stadsuitbreidingen. De kaart opent onverwachte perspectieven die bij een
goed samenspel met andere takken van wetenschap, ook nog tot verdieping
van de bodemkunde zelf kan leiden.
SUMMARY

The object of this paper is to point out possible uses of soil maps for purposes
that hitherto have received little attention. First-mentioned are studies in
plant sociology, a science that tends to develop more and more in an eco
logical direction, where more attention is paid to soil conditions.
In the realm of grassland studies as practised by Dr De Vries, hitherto un
known correlations between his results and the soil map may well be esta
blished.
For landscape architecture and for silviculture the soil map is well-nigh
indispensable. In the past soil conditions have not sufficiently been taken
into consideration in selecting the kind of trees to be planted.
For landscape gardening and the lay-out of parks knowledge of the dis
tribution of soils and water conditions is equally important. Not only indige
nous species but also an assortment of North American or even East Asiatic
components are used. The degree of success depends partly on soil properties.
Town-planners and regional planners are too often still ignorant of the
possibilities offered bysoil science. Landscape planology could profit much from
soil surveys e.g. for the lay-out of regional parks. Town-planners in a more
restricted sense might profit from being in touch with soil scientists in more
ways than merely with respect to the extraction of sand for hydraulic fill.

*) Noot van de redactie. Deze vorm van bodemkartering is de laatste jaren weer aanzienlijk
in betekenis toegenomen. Wij noemen bijvoorbeeld het karteringswerk in de Bijlmermeer en
het onderzoek voor de aanleg van sportvelden.
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ENIGE GEGEVENS OVER OUDE BOUWLANDEN
Some remarks on old arable land (Plaggen soils)

J. C. Pape1)
INLEIDING

In de meeste Nederlandse zandgebieden komen gronden voor waarvan de
bovengrond, naar men mag aannemen, door de mens geleidelijk is opge
hoogd. Het proces van de ophoging is reeds beschreven door Staring (1856).
Ook latere onderzoekers hebben aandacht besteed aan deze gronden, waar
bij verschillende facetten werden bestudeerd. In dit artikel wordt kort sa
mengevat, wat in de literatuur over dikte, ouderdom en oppervlakte van
oude bouwlanden en over de samenstelling van het opgebrachte materiaal
en de aard van de ondergrond is te vinden ; een en ander is getoetst aan eigen
waarnemingen.
Aan het slot zijn enkele grafieken opgenomen, die een indruk geven van
het organische-stofgehalte, het stikstofgehalte van de humus en het fosfaat
gehalte van oude bouwlanden.
DIKTE EN OUDERDOM VAN OUDE BOUWLANDEN

Oosting (1940) berekende een gemiddelde ophoging van 1 mm per jaar,
dus 1 m in 1000 jaar. De Roo (1953) echter meent dat de gronden bemest
werden naar behoefte, zodat het dek op de arme gronden sneller aangroeide
dan op de rijkere gronden. Fastabend en von Raupach (1961) wijzen erop,
dat de dikte van het dek van gebied tot gebied sterk kan verschillen, maar
dat in een zelfde omgeving de kampen meestal een dunner dek bezitten dan
de essen. Zij vermelden echter ophogingen van 40-60 cm sinds 1788. Niemeier (1959) stelt dat bij gebruik van grasplaggen de ophoging sneller ver
liep dan bij gebruik van heideplaggen.
Eigen waarnemingen geven ons de overtuiging dat er grote verschillen in
ophoging voorkomen, afhankelijk van de wijze van mestmaken, de methode
van grondbewerking, het oorspronkelijke reliëf, de duur van de ophoging
en het doel ervan, zodat uit de dikte van het opgebrachte dek alléén weinig
is af te leiden. Dikten tot 140 cm komen voor; de meeste dekken zijn evenwel
niet dikker dan 80 cm2).
Ten aanzien van de ouderdom van de oude bouwlanden zijn reeds vele
gissingen gemaakt. Von Raupach (1955) neemt aan dat men in de achtste
eeuw na Christus is begonnen met ophoging op ongestoorde grond. Later
volgde een periode, waarin de ondergrond werd begreppeld. Deze periode
valt samen met de sterke uitbreiding van de roggecultuur. De greppels zou
den alleen voorkomen in gronden met humuspodzolen ; ze zouden in alle
lemige gronden ontbreken. Hij neemt vervolgens aan dat omstreeks 1400
n.C. een periode begon, waarin het maaiveld werd losgemaakt en waarin
geen grote engcomplexen meer ontstonden. Na 1800 werd volgens hem weer
op de ongestoorde ondergrond opgehoogd.
1)

Rayon Oost, Stichting voor Bodemkartering.
Als de dikte van het opgebrachte dek en van de oorspronkelijke bovengrond samen meer
dan 50 cm bedraagt, spreekt men volgens het huidige systeem van bodemclassificatie voor
Nederland van enkeerdgronden (De Bakker en Schelling, 1966). Is die dikte geringer, dan
worden de gronden benoemd naar de onder het dek voorkomende bodem.
2)
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Foto: Stiboka R29-11

Fig. 1. Zwarte enkeerdgrond (oud bouwland)

Fig. 1. Black 'enk'earth soil (old arable land, 'Plaggen' soil)

Niemeier (1959) stelt echter op grond van 14C-onderzoek van houtskool
uit de onderste lagen van oude bouwlanden, gecombineerd met onderzoek
van artefacten, dat de eerste aanleg reeds in de vierde eeuw voor Christus
heeft plaatsgevonden. Fastabend en von Raupach (1962) extraheerden or
ganische stof uit de onderste laag van een oud bouwland en vonden door
middel van 14C-bepalingen een eerste aanleg van de oude bouwlanden in
700 Jz 85 n.C. en 675 ^ 85 n.C. Van der Hammen (1965) onderzocht brui
ne oude bouwlanden in de omgeving van Denekamp en kwam tot een eerste
aanleg tussen 500 v.C. en 100 n.C.
Eigen houtskoolmonsters, genomen in een oud bouwland in de omgeving
van Eibergen, leverden voor de bovenste 20 cm van het oorspronkelijke
maaiveld en de onderste 20 cm van het oude bouwlanddek data op van resp.
316 i 65 jaar n.C. en 660 ^ 65 jaar n.C. (Pape, 1965). Hierbij dient te wor
den opgemerkt, dat er geen reden is om aan te nemen dat de monsters wer
den genomen van het oudste gedeelte van het oude bouwland. De monsters
werden onderzocht onder de nummers GRN 2940 en GRN 2943 op het
Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen.
OPPERVLAKTE OUD BOUWLAND

Volgens de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, komt in Ne
derland ongeveer 221 080 ha oud bouwland voor, waarvan de opgebrachte
en oorspronkelijke bovengrond samen dikker is dan 50 cm, en ongeveer
196200 ha met een bovengrond dunner dan 50 cm. Dat is dus in totaal onge
veer 417280 ha.
De zandgronden van Nederland beslaan 1400000 ha; daarvan bestaat
dus ongeveer 16% uit oud bouwland, waarvan de bovengrond dikker is dan
50 cm en ongeveer 14% uit gronden met een geringere ophoging. Stelt
men de ophoging gemiddeld op 50 cm, dan is hiervoor in de loop der tijden
een grondverzet nodig geweest van 4172800000 m2 X \ m = 2086400000
m3. Er is dus ruim 2 miljard m3 zand uit het veld gehaald, in de stal ge
strooid en vervolgens met de mest op het bouwland gebracht.
HET GEBRUIKTE MATERIAAL

De in de stal geproduceerde mest, waarmee de akkers werden opgehoogd,
bestond uit een mengsel van dierlijk afval en strooisel. Als strooisel werden
heideplaggen, grasplaggen, turfstrooisel, bosstrooisel en zand gebruikt. In de
mest was dus bijna steeds een aanzienlijke hoeveelheid zand aanwezig.
Heideplaggen

Volgens Domhof (1953) werden in de omgeving van Nieuw-Leuzen heide
plaggen het meest als strooisel gebruikt. Zij werden zo dun mogelijk gesto
ken. De voorkeur ging uit naar plaggen van dopheide (Erica), maar ook
plaggen van dopheide, gemengd met struikheide (Calluna) en bunt (Molinia), hadden een goede naam. Lang geworden heide werd geplagd, nadat
ze was afgebrand. Venige plaggen werden gewoonlijk gestoken voor huis
brand, maar soms werden zij ook wel op vochtige bouwlanden gebruikt. Zij
werden echter op hoge droge bouwlanden gemeden, omdat ze slecht ver
teren. Venige heideplaggen werken bovendien kopergebrek in dc hand.
Normaal was, dat de middelhoge heide eenmaal per 5 à 8 jaar werd afgeplagd. Werd diep gestoken, dan geschiedde het afplaggen met een tussen
ruimte van 12 à 15 jaar.
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In het Venraayse werden heideplaggen met veel rendiermos als de beste
beschouwd.
Grasplaggen

Reeds Staring (1856) schrijft over grasplaggen als strooisel in de stallen.
Zij werden gestoken in de kleiige gronden langs de riviertjes, en hadden de
naam van schollen.
Fastabend en von Raupach (1961) vermelden het gebruik van grasplag
gen uit de beekdalen in Noordwest-Duitsland. De hierdoor onstane oude
bouwlanden hebben een lutumgehalte van ca. 10%.
Volgens Domhof (1953) werden des zomers veel grasplaggen gestoken van
de zgn. grasheggen; dat zijn grasranden langs en tussen de akkers. Hij meent
dat dit één van de oorzaken van het ontstaan van holle wegen is geweest.
Ongetwijfeld zijn uit de omgeving van sommige beken veel grasplaggen
gehaald. Oude boeren kunnen zich dat nog goed herinneren. De plaggen
werden gestoken in het lage land, dat periodiek door de riviertjes werd over
stroomd. Niet altijd werden de plaggen als strooisel in de stal gebruikt. Het
gebeurde ook wel dat zij zonder meer op het land werden gebracht.
Bosstrooisel

Van de toepassing van bosstrooisel is weinig bekend. Edelman (1947) en
Pijls (1948) schrijven de bruine kleur van sommige oude bouwlanden aan dit
strooisel toe. Domhof (1953) kan echter uit het opbrengen van bosstrooisel
alléén de bruine oude bouwlanden niet verklaren.
Turfstrooisel

Over ophoging met behulp van turfstrooisel is slechts zelden geschreven.
Toch is het aannemelijk dat materiaal met zulke goede absorberende eigen
schappen op vele plaatsen als strooisel is gebruikt.
In de omgeving van gebieden waar turf is gewonnen, vindt men dan ook
vaak aanzienlijke aantallen sporen van Sphagnum in de oude bouwlanden.
£and als strooisel

Behalve absorberend organisch materiaal werd in de stal ook zand als
strooisel gebruikt, soms in grote hoeveelheden. Domhof (1953) vermeldt, dat
in de omgeving van Nieuw-Leuzen de plaggehopen en de zandhopen van
ongeveer dezelfde afmetingen waren.
Humeus zand werd o.a. gewonnen uit bulten in het grasland. Het werd
weggenomen onder de zode, zodat daar nu dunne Al's voorkomen. Gehele
weilanden liet men soms op die wijze zakken. Ook werd wel zand gewonnen
in de bestaande oude bouwlanden. Het zand werd vooral gestrooid in de zo
mer. Domhof vermeldt verder, dat per 8 à 10 koeien 2-21 m3 zand per week
nodig was. Het zand werd in een dun laagje op een laagje heideplaggen ge
bracht; daarop werden weer heideplaggen gelegd, enz.
Volgens Van Oosten Slingeland (1958) werd ook zand gewonnen onder
het dek van oude bouwlanden. Hiertoe werden in de ondergrond greppels
gegraven, twee steken breed en twee steken diep. (Zie de paragraaf over de
aard van de ondergrond, en Pape, 1963).
De benodigde woeste grond

Oosting (1942) berekent dat er voor een bedrijf van vier ha 600 vrachten
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plaggen nodig waren. Een vracht bestaat uit 780 plaggen (130 grepen van
6 plaggen). Stelt men een plag op 25 X 25 cm, dan beslaan de benodigde
plaggen 29250 m2 of bijna 3 ha.
Stelt men verder de omlooptijd van bijvoorbeeld heide op 7-10 jaar, dan
was voor het plaggen alleen al 21-30 ha heide per bedrijf van vier ha nodig.
Hiermede in overeenstemming is de opmerking van Edelman (1952), dat in
veel dorpen slechts 10% van het land als bouwland in gebruik was, terwijl
het vee op de overige 90% van het land zijn voedsel vond.
DE AARD VAN DE ONDERGROND

Oude bouwlanden zijn op zeer verschillende ondergronden aangelegd.
De voornaamste zijn moderpodzolen, humuspodzolen en gleygronden. Ook
komt wel uitbreiding tot op veen voor. Het vermoeden bestaat, dat de oudste
oude bouwlanden op moderpodzolen zijn aangelegd en dat pas later uit
breiding op de hogere humuspodzolen is gevolgd (De Roo, 1953).
De aanleg van oude bouwlanden op gleygronden en lage humuspodzolen
is van nog later datum. Deze werd nl. eerst mogelijk toen de techniek zo ver
was gevorderd, dat de lage gronden goed konden worden ontwaterd en de
bossen blijvend konden worden beteugeld. In Nederland zal dat omstreeks
de twaalfde eeuw het geval zijn geweest.
Fastabend en von Raupach (1961) menen dat de aard van de bodem in
de ondergrond weinig invloed heeft op de kwaliteit van het oude bouwland.
Dit standpunt wordt in het algemeen door de medewerkers van de Stichting
voor Bodemkartering gedeeld. Op bodemkaarten wordt dan ook bij een dikte
van het oude bouwlanddek groter dan 50 cm, de aard van de oorspronkelijke
bodem niet meer vermeld. Uiteraard geldt dit niet voor sommige andere
verschijnselen, zoals de aanwezigheid van keileem in de ondergrond.
Een merkwaardig verschijnsel vormen de reeds genoemde ondiepe grep
pels onder het dek van sommige oude bouwlanden. Deze greppels hebben
waarschijnlijk geen waterafvoerende functie gehad, maar dienden voor de
zandwinning (De Roo, 1953; Fastabend und von Raupach, 1961; Klungel
en De Smet, 1962; Pape, 1963). Deze met humeuze grond opgevulde greppels
zijn in droge zomers vaak als strepen in het gewas zichtbaar (Klungel en
De Smet, 1962; Fastabend und von Raupach, 1961).
Het komt vrij vaak voor dat de oorspronkelijke bodem ongestoord onder
het opgebrachte dek aanwezig is. De grondbewerking moet dus bij de ont
ginning wel zeer ondiep zijn geweest.
Sommige auteurs (Staring, 1856) menen dat onder veel oude bouwlanden
podzolen voorkomen, waarvan de oorspronkelijke Al veel dikker is dan
men nu algemeen bij podzolen aantreft. Een aanzienlijk deel van de hu
meuze bovengrond van oude bouwlanden zou volgens hen bestaan uit de Al
van de oorspronkelijke bodem. De dunne Al-horizonten van vele podzolen
zouden een gevolg zijn van het afplaggen. Beziet men echter podzolen die
lang geleden werden overdekt door zand, veen of klei, dan blijkt de dikte
van de Al-horizonten niet af te wijken van wat men nu algemeen aan pod
zolen kan waarnemen.
ENIGE CHEMISCHE ANALYSEGEGEVENS

Organische stof

Figuur 2 geeft een indruk van de spreiding in de organische-stofgehalten
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van een aantal enkeerdgronden. De spreiding blijkt aanzienlijk te zijn, maar
niet zo groot als bij de humuspodzolgronden. Met deze spreiding gaan ver
schillen in landbouwkundige waarde samen.

% humus
10 •

Fig. 2. Humusgehalten van de Aan-horizont van een aantal
zwarte enkeerdgronden
Fig. 2. Humus content of the Aan horizon of a number of black 6enk9
earth soils

Het stikstof gehalte van de humus

Volgens figuur 3 ligt, zoals te verwachten was, het stikstofgehalte van de
humus van een aantal zwarte enkeerdgronden aanzienlijk boven dat van de
niet-ontgonnen podzolgronden, maar beneden dat van de ontgonnen moderpodzolgronden. Waarschijnlijk wijst ook dit op de verwantschap van het
materiaal met dat van de humuspodzolgronden.

N%
54.54 3,53 2,52 -

1,51.-

0,5 -

humuspodzolgronden

mode rpod zo lg ronden

enkeerdgronden

Fig. 3. Stikstofgehalte van de humus in een aantal podzolgronden en enkeerdgronden (w =
woest, c = in cultuur)
Fig. 3. Nitrogen content of the humus of a number of podzol soils and 'enk' earth soils (w = waste
land, c = cultivated)
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Fig. 4. Fosfaatgehalten in de verschillende bodemhorizonten van humuspodzol-, moderpodzol- en enkeerdgronden
Fig. 4. Phosphate content in different horizons of humus podzol, moder podzol and 'enk'earth soils

Fosfaat

Karakteristiek voor de enkeerdgronden is het hoge fosfaatgehalte, dat
waarschijnlijk samenhangt met de intensieve wijze waarop het materiaal met
dierlijke mest gemengd is geweest.
In figuur 4 zijn P-totaalcijfers van de verschillende bodemhorizonten van
podzolen en enkeerdgronden uitgezet. Hieruit blijkt dat gemiddeld de humuspodzolgronden de laagste fosfaatgehalten hebben, de moderpodzol
gronden iets hogere en de enkeerdgronden vaak zeer hoge. Instructief in dit
opzicht is het eveneens meestal bijzonder hoge P-totaalgehalte van oudbouwlanddekjes die op podzolen kunnen voorkomen.
SAMENVATTING

Op veel plaatsen komen in de Nederlandse zandgebieden gronden voor
die door de mens geleidelijk zijn opgehoogd. Het proces van de ophoging is
reeds door Staring (1856) beschreven. Ook latere onderzoekers hebben aan
dacht aan deze gronden besteed.
Dit artikel geeft een beknopt overzicht over het ontstaan van de oude
bouwlandgronden en van enige kenmerken en eigenschappen. De gegevens
werden ontleend aan de literatuur en de ervaring opgedaan bij de vervaar
diging van bodemkaarten.
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SUMMARY

In many places in the sandy areas of the Netherlands soils are found, that
have been gradually raised by man. This phenomenon has been described by
Staring, the first well-known agronomist and pedologist of the country, al
ready in 1856. Since then several authors have paid attention to these soils.
A short review on the origin of these soils and data on some properties and
characteristics are given. The data are derived from literature and from the
experience acquired during soil survey.
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EEN VERGELIJKING TUSSEN HET NOORDELIJKE EN
HET ZUIDWESTELIJKE ZEEKLEIGEBIED
A comparison between the northern and the southwestern marine clay areas of the Netherlands

J. Cnossen, P. van der Sluijs en/and L. A. H. de Smet1)
1. I N L E I D I N G

De opbrengsten van vrijwel alle landbouwgewassen liggen in het noorde
lijke zeekleigebied gemiddeld lager dan in het zuidwesten. In verschillende
rapporten, o.a. in dat van de Commissie Noord en Zuid van de Groninger
Maatschappij van Landbouw, worden oorzaken aangegeven, die mogelijk
aan deze verschillen ten grondslag liggen. Als voornaamste oorzaken wor
den genoemd de verschillen in bodemgesteldheid, ontwatering en klimaat.
In dit artikel zullen van de kleigronden van de provincies Groningen,
Friesland en Zeeland de verschillen in bouwplan, opbrengsten, bodemge
steldheid en ontwateringstoestand worden besproken. Ook het klimaat, dat
op directe en indirecte wijze van invloed kan zijn op het produktievermogen
van de grond, zal in het kort worden behandeld. Niet vergeleken zijn de be
mestingstoestand, de verkaveling en de bedrijfsvoering.

Fig. 1. Het noordelijk en zuidwestelijk zeekleigebied
Fig. 1. Location of the marine clay area in the provinces of Groningen and Friesland (1) and Zeeland,
S.-Zuid-Holland and N. W.-Noordbrabant(2)

*) Respectievelijk rayon Noord, Afd. Hydrologie en Afd. Akkerbouw, Stichting voor Bodemkartering. De heer Cnossen heeft inmiddels de dienst verlaten.
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De meest recente gegevens zijn hier bijeengebracht. De 'Verslagen over de
Landbouw in Nederland' verschaften inlichtingen over het bouwplan en de
opbrengsten. Voor de bodemkundige gegevens is de Bodemkaart van Neder
land, schaal 1:200000, geraadpleegd. Gegevens over de ontwateringstoe
stand zijn aan het onderzoek van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland ontleend. Van het Koninklijk Nederlands Me
teorologisch Instituut zijn de gegevens over de klimaatverschillen afkomstig.
2. BOUWPLAN EN OPBRENGSTEN

Tussen het noordelijke en het zuidwestelijke zeekleigebied bestaan duide
lijke verschillen in bouwplan en opbrengsten. Dit blijkt uit de cijfers van de
bebouwde oppervlakten en opbrengsten, die ieder jaar worden verzameld
in de 'Verslagen over de Landbouw in Nederland'. Het hierna te noemen
cijfermateriaal heeft betrekking op de akkerbouwgebieden over de jaren
1957 t/m 1961.
In Groningen en Zeeland wordt -iets meer dan f van de oppervlakte aan
zeeklei als bouwland gebruikt; in Friesland blijft dit areaal beperkt tot iets

Fig. 2. De drie belangrijke groepen van zee
kleigronden in Groningen (1), Friesland (2)
en Zeeland (3) in procenten van de totale
oppervlakte aan zeekleigronden per pro
vincie

Fig. 2. The three major groups of marine clay
soils in the provinces of Groningen (1), Friesland
(2) and Zeeland (3) in percent of the total area
of clay soils in each province

kolkrijk
calcareous

ondiep kalkarm
shaltowly noncalcareous

diep kalkarm
deeply noncalcareous

TABEL 1. Gemiddeld bouwplan per provincie over 1957 t/m 1961 in procenten van de to

tale oppervlakte voor akkerbouw

TABLE 1. Average culture-plan from 1957 through 1961 as percentages of the total area for cultivated

cropping

Provincies
Province

Groningen
Friesland
Zeeland

Granen
Cereal
crops

66
37
39

Peulvruchten
Pulse
crops

t
4
16

Oliehouden- Landde zaden
bouwzao.m. vlas
den

Knol- en
wortelgew.

Oil plants
e.g. linseed

Seedgrowing

Tubiferous
and root
crops

7
6
11

5
2
2

14
49
30

Groenvoedergewassen
Forage
crops

4
2
3
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Van de akkerbouwgebieden in de drie provincies kan aan de hand van de
beteelde oppervlakte per gewas een gemiddeld bouwplan over de jaren 1957
t/m 1961 worden samengesteld (tabel 1). Opvallend is het overheersende
karakter van de graanteelt in Groningen, nl. 66% van het bouwplan. Ver
der valt op dat, in vergelijking met het noorden, in Zeeland de peulvruch
ten en de oliehoudende zaden (o.m. vlas) een grotere plaats innemen.
De gemiddelde opbrengsten over de jaren 1957 t/m 1961 zijn weergegeven
in tabel 2. Opvallend is het systematische verschil tussen de betrokken ge
bieden. Zeeland heeft vrijwel steeds iets hogere opbrengsten dan Friesland
en Friesland heeft steeds duidelijk hogere opbrengsten dan Groningen. Nog
duidelijker komen de verschillen naar voren, wanneer de opbrengsten van
Groningen en Friesland uitgedrukt worden in procenten van die van Zeeland
(rechterdeel van tabel 2).
TABEL 2. Gemiddelde opbrengsten per provincie over de jaren 1957 t/m 1961
TABLE 2. Average yields from 1957 through 1961

Gewassen

Opbrengsten in 1000 kg
per ha

Opbrengsten in procenten
van Zeeland ( = 100)

Tields (1000 kg per ha)

Tields, as percentage of
yields in Zee^and

Crops

Groningen
Wintertarwe

Friesland

Zeeland

Groningen

Friesland

4,0

4,8

4,8

83

100

Zomertarwe

3,6

4,0

4,3

84

93

Zomergerst

3,6

4,2

4,3

84

98

2,5

3,3

3,8

66

87

4,7

5,1

5,8

81

88

25,0

31,0

30,0

83

103

36,0

45,0

46,0

79

98

Winter wheat
Spring wheat

Spring barley

Erwten
Peas

Vlas

Flax

Aardappelen
Potatoes

Suikerbieten
Sugar beets

De gevonden resultaten stemmen goed overeen met de publikaties over
opbrengstverschillen bij landbouwgewassen in het noordelijke en het zuid
westelijke deel van Nederland. We verwijzen o.a. naar een publikatie in de
'Nieuwe Veldbode' (1963, nr. 6), waarbij vergelijking plaatsvond op basis
van de cijfers over de jaren 1960 t/m 1962.
3. BODEMGESTELDHEID

Voor de vergelijking van het noordelijke en zuidwestelijke zeekleigebied is
uitgegaan van de Bodemkaart van Nederland (Nebo-kaart). Deze kaart,
schaal 1:200000, bevat de meest recente bodemkundige gegevens, waarover
kan worden beschikt. Als gevolg van de kleine schaal bevat de kaart niet
alle verschillen, die voor de plantenteelt van belang zijn.
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3.1 Bodemkundige beschrijving

Een overzicht van de in het noordelijke zeekleigebied en in Zeeland voorko
mende bodemeenheden wordt in tabel 3 gegeven. De dunne klei-op-veengronden, die hier niet tot de kleigronden zijn gerekend, zijn er niet in opge
nomen.
Landbouwkundig kunnen drie belangrijke groepen van gronden worden
onderscheiden :
kalkrijke klei- en zavelgronden
ondiep kalkarme klei- en zavelgronden
diep kalkarme klei- en zavelgronden
Tot de kalkrijke klei- en zavelgronden zijn gerekend de jonge kwelder- en
jonge zeeboezemgronden in Groningen en Friesland en de schorgronden in
Zeeland (bodemeenheden 7, 8 en 9) en de plaatgronden in Zeeland (een
heden 10 en 11). Deze gronden hebben een humusarme bouwvoor. De
zwaarte van de bovengrond varieert van zeer lichte zavel tot zware klei. Ze
hebben een gunstige profielopbouw, met uitzondering van de plaatgronden
waarbij op een te geringe diepte zand in het profiel voorkomt.
De ondiep kalkarme gronden, die op een gemiddelde diepte van 50 cm
kalkhoudend of kalkrijk worden, komen in Groningen en Friesland voor als
oude kwelderrug- en kwelderbekkengronden, oudere zeeboezemgronden en
woudgronden (eenheden 19, 20, 21, 22, 44, 45 en 26) en in Zeeland als
kreekrug- en jonge poelgronden (eenheden 19, 20 en 23). Ook deze gronden
hebben, afgezien van de diep humeuze woudgronden (eenheid 26) in Gro
ningen, een humusarme bouwvoor. De zwaarte van de bovengrond varieert
ook hier van zeer lichte zavel tot zware klei. De profielopbouw van deze
gronden is gunstig. In het noorden zijn de kwelderbekkengronden min of
meer gelaagd (gelaagd complex). De jonge poelgronden (eenheid 25) heb
ben een zwaardere ondergrond.
Tot de diep kalkarme gronden, waarvan het gehele profiel kalkarm is of
waarvan alleen de ondergrond enige koolzure kalk bevat, behoren in het
noorden merendeels de oudere klei-afzettingen, zoals de oudere zeeboezem-,
knipklei-en dikke klei-op-veengronden (eenheden resp. 32, 33, 34, 37 en 38)
en in Zeeland de kleiplaat- en poelgronden (eenheden 37 en 38). Ze hebben
een humusarme bouwvoor en kunnen tot de zwaardere gronden worden ge
rekend. De profielopbouw is merendeels ongunstig door een storende tussen
laag of ondergrond.
3.2 Landbouwkundige beoordeling

De eigenschappen van het bodemprofiel, die de geschiktheid van de grond
voor akkerbouw bepalen, worden eveneens in tabel 3 gegeven. Deze gege
vens zijn in hoofdzaak een samenvatting van de ervaringen uit de praktijk.
Er komen geringe verschillen binnen bepaalde bodemeenheden voor, maar
déze zijn voor onze beschouwing van weinig betekenis.
De kalkrijke gronden hebben voor de uitoefening van akkerbouw de gun
stigste eigenschappen. De allerlichtste gronden zijn wat slempgevoelig en,
afhankelijk van de fijnzandigheid in de ondergrond, opdrachtig en daardoor
minder vroeg. De zwaardere gronden zijn over het algemeen moeilijker te
bewerken. Zowel bij de lichte als bij de zware profielen is de structuur van
boven- en ondergrond en de daarmee verband houdende doorlatendheid
goed. De kalkrijke gronden vormen de beste landbouwgronden van Neder
land. Ze liggen dan ook in bouwland (tabel 3).

97

TABEL 3. De bodemeenheden in het noordelijke en het zuidwestelijke zeekleigebied volgens

de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200 000. Overzicht van eigenschappen en beoor
deling op geschiktheid voor akkerbouw

Humeu
zitei

3
«
e
3
Zwaarte van de bovengrond

Nebo-kaarteenheid

a

ti

c
O
c
41
S
0
3
g
3
-C

diep humeus

Nummer en landschappelijke benaming van

kalkrijk
7

«

B
9

to

jonge kwelder-/

zeer lichte en lichte zavel;
5 - 17*% lutum

*

jonge zeeboezem

zware zavel en lichte klei;
17* -25 à 35% lutum

*

en schorgronden

zware klei; 25 à 35 - 50%
lutum

•

zavel tot klei op zand (op
50 à 80 cm); 8 - 35% lutum

*

zavel tot klei op zand
(< 50 cm); 8 - 35% lutum

*

s

plaatgronden
11

ondiep kalkarm
oude kwelderwal

zeer lichte en lichte zavel;
5 - 17*% lutum

*

20

en kreekruggronden

zware zavel en lichte klei;
17*-25 à 35% lutum

*

21

oude kwelder- en oude

zware klei; 25 à 35 -50%
lutum

•

22

kwelderbekkengronden

zware zovel tot zware kleï;
17* -25 à 35% lutum

*

23

jonge poelgronden

zavel en klei; 12-35%
lutum

*

woudgronden

zware klei met humeuze
bovengrond; 25 à 35 - 50 %
lutum

19

26

*

complex ondiep kalkarm en kalkarm
zeer lichte en lichte zavel;
5 - 17*% 1 uturn

•

zware zavel en lichte klei;
17* -25 à 35% lutum

*

zware zavel en lichte klei;
17*-25 à 35% lutum

•

33

zware klei; 35->50% lutum

*

34

knîkkiei- en knipkleigronden

knipklei (knikklei);
35 - > 50% lutum

•

37

verjongde knikklei- en knipklei
gronden en kle'iplaafgronden

knipklei (knikklei) met lichte
tot zware kleiboveng'rond;
12-35% lutum

*

38

knikklei- en knipkleigronden en
poelgronden op veen

knip- en knippige klei op
veen (>40 cm); 35->50%
lutum

•

44
>

oude zeeboezemgronden

45

diep kalkarm
32
>
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oudere zeeboezemgronden

TABLE 3. Soil units in the northern and southwestern marine clay areas according to the Soil Map of
the Netherlands, scale 1:200 000. Outline of their properties and suitability for cultivated cropping

1)

Groningen

Friesland

I Zeeland

Geschiktheid voor akkerbouw

bewerkbaarheîd

a

ab

ab

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

a

a

a

b

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

be

a

knippigheid

vroegheid

0
0
~o

*

*

•

•

*

•

*

*

calcareous; 7, 8 and 9 = young tidal flat and bay
soils; 10 and 11 = shallowly clay covered sand flat soils; ondiep
kalkarm = shallowly noncalcareous; 19 and 20 = old tidal
ridge and natural levee soils; 21 and 22 = old tidal flat and old
salt marsh soils; 23 = rejuvenated fen soils; 26 — very old black
marsh soils; complex ondiep kalkarm en kalkarm = com
plex noncalcareous and shallowly noncalcareous; 44 and 45 = old
bay soils; diep kalkarm = deeply noncalcareous; 32 and 33 =
older bay soils; 34 = *knick'soils; 37 = rejuvenated 'knick'
soils and mud flat soils; 38 — 'knick'soils overlying peat and fen
soils

slempigheid

»

Translations: Nummer en landschappelijke benaming van
Nebo-kaarteenheid = map symbols and géomorphologie names;

kalkrijk ~

T>
«
-o
c
«
O

1

veen beginnend tussen 40 en
80 cm/ soms tussen 80 en 120 cm

zware en/of slecht doorlatende
klei binnen 60 cm

overwegend kleiarm zand binnen
50 cm

O
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zwaarte van de bovengrond = texture of topsoil; percentage
lutum = percentage clay; humeuziteit = humosity; humusarm
en ondiep humeus = poor in humus and shallowly humose;
diep humeus = deeply humose; profielverloop — build of the
profile; aflopend of homogeen — sandier with depth or ho
mogeneous; overwegend kleiarm zand tussen 50 en 80 cm =
mainly clay-poor sand at 50 to 80 cms.; overwegend kleiarm
zand binnen 50 cm = mainly clay-poor sand at less than 50
cms.; zware klei beginnend tussen 60 en 100 cm, soms op
veen = heavy clay beginning between 60 and 100 cms., occa
sionally over peat; zware en/of slecht doorlatende klei binnen
60 cm — heavy andjor slowly permeable clay at less than 60
cms.; veen beginnend tussen. 40 en 80 cm, soms tussen 80
en 120 cm = peat at 40 to 80 cms., sometimes at 80 to 120 cms.
x)

fysische eigenschappen en bodemgebruik:

l)

physical properties and land use:

knippigheid
a normaal (niet knippig)
b knippig
c knip

c prominent

slempigheid
a niet of weinig slempig
b slempig
c sterk slempig

a absent or slight
b moderate
c strong

vroeg heid
a vroeg
b matig vroeg
c laat

spring cultivation
a early
b medium
c late

bewerkbaarheid
a goed bewerkbaar
b matig bewerkbaar
c moeilijk bewerkbaar

ease of tillage
a easy
b moderate
c difficult

doorlatendheid
a goed doorlatend
b matig doorlatend
c moeilijk doorlatend

a rapid
b moderate
c slow

geschiktheid

•

*

*

*

compacted layer

a absent
b moderate
pudding

permeability

a goed geschikt
b geschikt
c weinig geschikt

suitability for cultivated crop
ping
a well suited
b suited
c little suited

bodemgebruik
a overwegend bouwland
b bouwland + grasland

a mainly under cultivation
b partly cultivated, partly

land use

grassland

c overwegend grasland
c2) na herkaveling overwe
gend bouwland

c mainly grassland
c2) after reallotment mainly
under cultivation
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De ondiep kalkarme gronden, vooral de zwaardere eenheden 20 en 21,
hebben minder gunstige eigenschappen. Ze zijn slempiger, later, moeilijker
te bewerken en minder goed doorlatend. Ten dele wordt dit veroorzaakt door
knippige eigenschappen van het profiel. In Friesland liggen dergelijke gron
den in hoofdzaak in grasland, aangezien ze te riskant zijn voor bepaalde teel
ten (pootaardappelen) ; in Groningen (eenzijdige graanteelt) liggen ze nog
in bouwland. Vooral in Groningen hebben vrij veel percelen te lage vrucht
baarheidscijfers en een te lage pH.
Ten aanzien van slempigheid, vroegheid, bewerkbaarheid en doorlatendheid zijn de diep kalkarme gronden het ongunstigst. De oorzaak kan in
hoofdzaak worden toegeschreven aan de knippigheid van het profiel. De
knikkleigronden in Groningen en de knipkleigronden in Friesland zijn sterk
knippig, de poelgronden in Zeeland iets minder. Van de zeekleigronden be
horen de diep kalkarme tot de minst gunstige landbouwgronden. De kleiplaat- en de poelgronden (eenheden 37 en 38) in Zeeland kunnen veelal
gunstiger beoordeeld worden dan de verjongde knipgronden (eenheid 37) in
het noorden. Ook op de diep kalkarme gronden komen in Groningen veel
percelen voor met te lage vruchtbaarheidscijfers en een te lage pH.
In iedere provincie zijn de kalkrijke gronden 1 à 2 weken vroeger dan de
ondiep kalkarme. In Groningen zijn de diep kalkarme weer later dan de on
diep kalkarme. Ten gevolge van het iets gunstiger klimaat kunnen de voor
jaarswerkzaamheden in Zeeland gemiddeld vroeger plaatsvinden dan in het
noorden. Om de werkzaamheden in het voorjaar op tijd te kunnen uitvoeren,
worden op de zware kleigronden in Groningen, vooral in het Oldambt, de
bewerkingen 'over de vorst' toegepast.
3.3. Verbreiding van de bodemeenheden

In fig. 2 zijn per provincie de oppervlakten der 3 belangrijke groepen gron
den in procenten van de totale oppervlakte zeekleigronden opgenomen. Hier
bij kan worden opgemerkt, dat de kalkrijke kleigronden procentsgewijs het
sterkst vertegenwoordigd zijn in Zeeland, waarop respectievelijk Groningen
en Friesland volgen. De ondiep kalkarme gronden komen het meest voor in
Groningen en Friesland, evenals de diep kalkarme gronden. In tabel 4 zijn
de gronden naar de zwaarte van hun bovengrond ingedeeld in twee groepen :
gronden met minder, respectievelijk meer dan 25 à 35 % lutum in de boven
grond. In Zeeland komen aanmerkelijk meer lichte en een veel geringere OPTABEL 4. Indeling van gronden naar de zwaarte van de bovengrond
TABLE 4. Grouping of the soils according to the texture of the topsoil

Bouwvoorzwaarte

Groningen

Friesland

Zeeland

Texture of topsoil

ha

ha

%

ha

Minder dan 25 à 35% lutum (Neboeenheden: 7, 8, 101), ll1), 19, 20, 22,
23,32,37,44)

60500

%

%

53,6

64300

54,1

136300

87,0

Meer dan 25 à 35% lutum (Neboeenheden:9,21,26,33,34,38,45)
52700 46,7
x) Plaatgronden / Shallowly clay covered sand flat soils

54600

45,8

20400

13,0

Translations: Minder dan = less; meer dan = more than, lutum — clay content; Nebo-eenheden = map symbols of
the Soil Map of the Netherlands, scale 1: 200 000-
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pervlakte zware bovengronden voor dan in Friesland en Groningen. De
laatste twee zijn in dit opzicht vrijwel aan elkaar gelijk.
Uit dit overzicht moge blijken dat de gemiddelde bodemgesteldheid in
Zeeland aanmerkelijk gunstiger is dan in het noordelijke zeekleigebied.
4. ONTWATERINGSTOESTAND

De Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (GOLN)
heeft bij haar onderzoek kaarten samengesteld met resp. gemiddelde wintergrondwaterstanden en gemiddelde zomergrondwaterstanden. Worden deze
gegevens vergeleken met de Nebo-kaart, dan kunnen voor de verschillende
provincies de diverse Nebo-eenheden naar hun grondwaterstanden worden
gekarakteriseerd. Hierbij dienen we dan voor Friesland rekening te houden
met de toelichting op de COLN-kaart (nr. 3, p. 37), ni. dat bij de bouwland
percelen de gemiddelde grondwaterstanden 10 à 30 cm dieper zijn gelegen
dan bij graslandpercelen. Voor Zeeland bestaat de indruk dat de COLNresultaten een iets te gunstig beeld van de ontwateringstoestand geven.
Aangezien de vergelijking van het noordelijke en zuidwestelijke zeeklei
gebied voornamelijk plaatsvindt ten behoeve van de akkerbouw, is de karak
terisering naar de grondwaterstanden beperkt gebleven tot de voor de akker
bouw belangrijkste gronden (eenheden 7, 8, 9, 19, 20 en 21). Van de totale
oppervlakte kalkrijke klei- en zavelgronden (eenheden 7, 8 en 9) en idem
van de ondiep kalkarme (eenheden 19, 20 en 21) is de procentuele verdeling
in diepteklassen zowel van de winter- als van de zomergrondwaterstanden
gegeven in de figuren 3a, 3b, 4a en 4b. De figuren 3a en 3b laten zien dat in
Zeeland zowel de kalkrijke als de ondiep kalkarme gronden gemiddeld de
diepste wintergrondwaterstanden hebben. Hierop volgt Groningen, daarna
Friesland met grondwaterstanden die in de winter niet ver beneden de bouwvoor zijn gelegen. Met betrekking tot deze laatste grondwaterstanden kan
voor Friesland worden gesteld dat de werkelijke situatie van de in bouwland
gelegen gronden gunstiger is.
Ten aanzien van de zomergrondwaterstanden zijn de verschillen tussen de
provincies onderling kleiner. In Groningen blijken de kalkrijke klei- en za
velgronden in de zomer hogere grondwaterstanden te hebben dan die in
Friesland en Zeeland. Merkwaardigerwijs liggen in die periode de ondiep
kalkarme klei- en zavelgronden in Zeeland het natst, waarna Groningen en
Friesland volgen.
Voor akkerbouw zijn wintergrondwaterstanden van 0—20 cm beneden
maaiveld veel te hoog; een ontwateringsdiepte in de winter van 20-40 cm
beneden maaiveld kan eveneens nog als onvoldoende worden beschouwd.
Dergelijke hoge grondwaterstanden hebben immers vele bezwaren, zoals de
grotere kans op uitwintering van wintergewassen, het langer 'koud' blijven
en daardoor vaak 'laat' zijn van de grond in verband met de voorjaarswerkzaamheden, de grotere kans op structuurbederf, veronkruiding en de ge
ringere mogelijkheden voor een tijdige en goede grondbewerking. Zelfs
wintergrondwaterstanden dieper dan 40 cm beneden maaiveld kunnen,
vooral bij sterk opdrachtige gronden, zoals de lichte zavelgronden met een
zeer fijnzandige ondergrond, nog moeilijkheden opleveren ten aanzien van
de vroegheid in het voorjaar.
De gemiddelde zomergrondwaterstanden liggen in de drie provincies ta
melijk gunstig en kunnen op enkele uitzonderingen na als voldoende be
schouwd worden voor het uitoefenen van akkerbouw.
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Fig. 3a. Wintergrondwaterstanden in de kalkrijke klei- en zavelgronden. De oppervlakte
van elk van de zeven onderscheiden grondwaterklassen is per provincie uitgedrukt in pro
centen van de totale oppervlakte van de Nebo-eenheden 7, 8 en 9
Fig. 3a. Ground water table in winter in calcareous silty clay to silty clay loam soils and clay loam to
sandy loam soils ( > 25, resp. 5-25 percent clay). The areas occupied by the seven recognized ground
water classes are given as percentages of the total area of mapping units 7, 8 and 9 of the Soil Map of the
Netherlands, scale 1:200 000
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Fig. 3b. Wintergrondwaterstanden in de ondiep kalkarme klei- en zavelgronden. De opper
vlakte van elk van de zeven onderscheiden grondwaterklassen is per provincie uitgedrukt
in procenten van de totale oppervlakte van de Nebo-eenheden 19, 20 en 21. (Zie voor de
legenda fig. 3a)
Fig. 3b. Ground water table in winter in shallowly noncalcareous silty clay to silty clay loam soils and
clay loam to sandy loam soils ( > 25, resp. 5-25 percent clay). The areas occupied by the seven recognized
ground water levels are given as percentages of the total area of mapping units 19, 20 and 21 of the
Soil Map of the Netherlands, scale 1:200 000. (See fig. 3a for the legend)

Uit de gegevens, die in de grafieken van fig. 3a en 3b zijn opgenomen, is
berekend dat van de kalkrijke klei- en zavelgronden in Zeeland nog geen
10% een voor bouwland te hoge wintergrondwaterstand heeft. Voor Gro
ningen is dit iets meer dan 30%. Nemen we voor Friesland voorgaande op
merking over de diepere ligging van het grondwater bij de bouwlandperce
len in aanmerking, dan zal de situatie ongeveer met die van Groningen kun
nen worden vergeleken, d.w.z. minstens 30% van de bouwlandpercelen
heeft een te hoge wintergrondwaterstand.
Wat de ondiep kalkarme gronden betreft, kon uit de gegevens van de gra
fieken van fig. 4a en 4b worden berekend dat in Zeeland nog geen 7,5% van
de oppervlakte een hogere wintergrondwaterstand heeft dan 40 cm beneden
maaiveld. In Groningen bedraagt dit percentage 55 en in Friesland zal naar
schatting dit cijfer niet veel van dat van Groningen afwijken.
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Zeeland
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Fig. 4a. Zomergrondwaterstanden in de
gronden van fig. 3a
Fig. 4a. Ground water table in summer of the
same soils as shown in fig. 3a

'1 ' 2'3'4
Fig. 4b. Zomergrondwaterstanden in
gronden van fig. 3b

Fig. 4b. Ground water table in summer of the
same soils as shown in fig. 3b

Van de diep kalkarme gronden staat ons geen cijfermateriaal ter beschik
king. Toch kan van Groningen - waar een groot percentage van deze gron
den in bouwland is gelegen - worden opgemerkt, dat de diep kalkarme gron
den in vergelijking met de kalkrijke en de ondiep kalkarme gronden worden
gekenmerkt door hogere grondwaterstanden. In Friesland liggen ze vrijwel
uitsluitend in grasland en wellicht zijn de gemiddelde grondwaterstanden er
nog hoger. In Zeeland is een groot percentage van de diep kalkarme gronden
pas na de herkaveling in bouwland gelegd, waarbij de ontwatering werd aan
gepast.
Resumerend kan worden opgemerkt dat de ontwateringstoestand van de
in bouwland gelegen gronden in Zeeland aanmerkelijk gunstiger is dan in
het noorden van het land. De verschillen in ontwatering tussen de bouw
landpercelen in Groningen en Friesland, die op overeenkomende gronden
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liggen, zijn niet groot. De in Groningen voorkomende gronden die diep
kalkarm zijn en veelal een minder gunstige profielopbouw hebben, zijn het
minst goed ontwaterd.
5. KLIMAAT

Het klimaat wordt bepaald door verschillende factoren. Belangrijk zijn
neerslag, verdamping, temperatuur en zonneschijn. Bij de vergelijking van
de klimaatverschillen zijn gegevens gebruikt, die betrekking hebben op de
stations Eelde en Vlissingen.
5.1. Neerslag

De te Vlissingen gemeten jaarlijkse hoeveelheid neerslag (689 mm) ligt
ongeveer evenveel beneden het landelijk gemiddelde (738 mm) als de ge
middelde jaarsom van Eelde (776 mm) erboven (figuur 5). Vlissingen is dus
eigenlijk 'droger' dan Eelde.
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Behalve de totale hoeveelheid is vooral de verdeling van de neerslag over
het jaar van belang. Bij vergelijking van de stations Vlissingen en Eelde
komt als het meest markante verschil naar voren het bij Vlissingen ontbreken
van het 'continentale zomermaximum'. Zowel in juli als in augustus wordt
te Vlissingen ca. 20 mm neerslag minder afgetapt. Ook in de winter en in de
lente is Vlissingen droger dan Eelde. Hoewel deze gegevens in feite uitslui
tend betrekking hebben op de stations Vlissingen en Eelde, blijkt het be
langrijke verschil in het zomerseizoen voor geheel Zeeland en Groningen te
gelden (figuur 6).
5.2. Verdamping

Te Vlissingen is de gemiddelde verdamping boven een vrij wateroppervlak
(berekend met de formule van Penman) jaarlijks ca. 60 mm groter dan te
Eelde. De totale verdamping en de verdeling over het jaar zijn vermeld in
tabel 5.
Tabel 5. Gemiddelde verdamping boven een vrij wateroppervlak (berekend volgens Penman)
Table 5. Average evaporation above a free water surface (calculated by the method of Penman)
Verdampingscijfers in mm/Calculated evaporation in mm
Eelde
Vlissingen
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jan.
5
8

febr.
17
20

mrt.
20
43

april
77
78

mei
110
111

juni
123
130

juli
115
124

aug.
97
106

sept.
62
72

okt.
29
37

nov.
10
14

dec.
4
7

tot.
690
749

Fig. 6. Gemiddeld aantal
mm neerslag in de zomer
(gemiddelde van 40 jaren).
Naar: Landbouwatlas van
Nederland.

Fig. 6. Average summer pre
cipitation over 40 years in
mms. After: Agricultural At
las of the Netherlands
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Vlissingen
De Bilt
Eelde

Fig. 7. Temperatuurverloop op normale waarnemingshoogte in Vlissingen, De Bilt en Eel
de (normalen 1931-1960). Linker grafiek: Gemiddelde dagelijkse maximum- en minimum
temperaturen (7.00-19.00 uur); rechter grafiek: 24-uur gemiddelde.

Fig. 7. Course of the temperature at standard height of observation in Flushing, De Bilt and Eelde
(standards of 1931-1960) To the left: Average daily maximum and minimum temperatures (from 7.00
to 19.00 hours). To the right 24 hours'' averages

105

De verdamping van grond en gewas is niet gelijk aan de verdamping bo
ven een vrij wateroppervlak. De werkelijke verdamping van grond en gewas
zal lager zijn dan volgens de berekening van Penman wordt gevonden.
5.3. Temperatuur

Zowel de dagelijkse als de jaarlijkse temperatuurschommeling is in Zeeland
geringer dan in Groningen (fig. 7, links). Het gehele jaar ligt de dagelijkse
minimumtemperatuur te Vlissingen ca. 3°C hoger dan te Eelde. Te Vlissingen blijft het gemiddelde minimum boven het vriespunt; in Eelde komt
het beneden 0°C. Gemiddeld komen te Vlissingen 31 dagen vorst voor tegen
75 dagen in Eelde. In de lente kan te Vlissingen 5 maal nachtvorst worden
verwacht, in Eelde is dit 20 maal het geval.

Fig. 8. Gemiddeld aantal uren zonneschijn in verschillende seizoenen (gemiddelden van
40 jaren). Naar: Landbouwatlas van Nederland.
Fig. 8. Average duration of insolation in the four seasons over 40 years. After: Agricultural Atlas of the
Netherlands.
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Het dagelijkse maximum stijgt te Eelde alleen van april tot september bo
ven dat van Vlissingen. Door de lagere minima blijft echter het gehele jaar
het 24-uurgemiddelde beneden dat van Vlissingen (fig. 7, rechts). In het bij
zonder is dit verschil van de herfst tot het voorjaar aanzienlijk. Een bepaalde
gemiddelde temperatuur wordt te Vlissingen in het voorjaar 1 à 2 weken eer
der en in het najaar ca. 2 weken later bereikt dan in Eelde. Voor de gemid
delde minimumtemperatuur scheelt dit in het voor- en najaar zelfs drie we
ken tot een maand.
5.4. 2jmneschijn

Figuur 8 geeft een indruk van het aantal uren zonneschijn in de verschil
lende seizoenen. Hieruit blijkt dat het gehele jaar door in Zeeland op meer
zon dan in Friesland en Groningen mag worden gerekend. Speciaal in het
groeiseizoen is Zeeland aanmerkelijk zonniger.
5.5. Invloed op het produktievermogen van de grond

De invloed van de klimaatfactoren op het produktievermogen van de grond
is niet duidelijk aan te geven. Toch komen uit de hierboven besproken fac
toren wel enkele voor de landbouw van belang zijnde tendensen naar voren.
Door de lagere voorjaarstemperatuur zal de grond in het noorden langer
koud blijven dan in Zeeland. Daardoor zijn de omstandigheden er voor de
voorjaarsbewerkingen en voor de ontkieming en de opkomst van de plant
ongunstiger. Door het hoge percentage minder goede gronden en door de
hogere grondwaterstanden zijn deze omstandigheden voor Groningen en
Friesland nog ongunstiger.
De grotere hoeveelheid neerslag en de lagere verdampingscijfers in Gro
ningen zijn voor de graanoogst een nadeel. De mogelijkheden voor maaidorsen zijn er geringer dan in Zeeland. Ook de bietenoogst vindt in het noorden
onder minder gunstige omstandigheden plaats.
Door de geringere hoeveelheid zonneschijn zal in Groningen de voor de
plantengroei benodige stralingsenergie eerder in het minimum komen te ver
keren dan in Zeeland. De hogere opbrengst en de betere kwaliteit van brouwgerst in Zeeland wordt onder andere toegeschreven aan het grotere aantal
uren zonneschijn.
De iets lagere wintertemperaturen en de gemiddeld hogere grondwater
standen in het noorden brengen mee dat er met het oog op de kans van uit
win teren naar verhouding meer wintervaste rassen worden verbouwd. Veelal
zijn deze iets minder produktief. In Zeeland rijpen de gewassen vroeger af.
Daardoor zijn er meer mogelijkheden voor grondbewerking in het najaar;
dat is een gunstiger periode dan de winter.
6. SAMENVATTING

De opbrengsten van vrijwel alle landbouwgewassen liggen in het noordelijke
zeekleigebied gemiddeld lager dan in het zuidwesten. In Groningen en
Friesland bedraagt de gemiddelde opbrengst van alle gewassen resp. 80% en
95% van die in Zeeland.
In Zeeland worden naar verhouding weinig gronden aangetroffen, die
voor akkerbouw een te beperkte geschiktheid hebben. Het overwegend voor
komen van akkerbouw stemt hiermee overeen. In Friesland overweegt gras
land op de voor akkerbouw minder geschikte gronden. In tegenstelling tot
Friesland wordt in Groningen op een groot percentage van die gronden toch
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akkerbouw uitgeoefend. Deze bestaat dan veelal uit een eenzijdige graanteelt.
De ontwateringstoestand is in Zeeland aanmerkelijk gunstiger dan in het
noorden van het land. In Zeeland heeft namelijk nog geen 10% van de op
pervlakte een voor bouwland te hoge wintergrondwaterstand. Voor Gro
ningen kan dit percentage op ca. 40 en meer worden gesteld en voor Fries
land kan naar schatting hetzelfde percentage worden aangehouden.
De klimaatverschillen tussen het noorden en het zuidwesten zijn gering.
De invloed, die de diverse klimaatfactoren gezamenlijk op de plantenproduktie uitoefenen, is niet aan te geven. Wel kunnen enkele opmerkingen wor
den gemaakt. In Groningen valt in de zomer in vergelijking met het zuid
westen iets meer neerslag ; de verdampingscijfers in die periode liggen er wat
lager. Daardoor kunnen in het noorden de omstandigheden voor de oogstwerkzaamheden iets minder gunstig zijn. In vergelijking met het zuidwesten
komt het noorden, vooral in het groeiseizoen, een belangrijk aantal uren zon
neschijn tekort. De wat lagere wintertemperaturen en de gemiddeld hogere
grondwaterstanden hebben in het noorden tot het verbouwen van meer
wintervaste rassen geleid; deze zijn echter iets minder produktief. Ten ge
volge van de lagere voorjaarstemperaturen blijven de meeste gronden in
het noorden, mede door de hoge grondwaterstanden, langer koud. De voor
jaarswerkzaamheden vinden dan ook later plaats en de groei van de gewas
sen komt later op gang dan in Zeeland. Plaatselijk worden in Groningen
(Oldambt) de voorjaarsbewerkingen 'over de vorst 'uitgevoerd.
Doordat de gewassen in Zeeland vroeger geoogst kunnen worden, is het
er in het algemeen beter en veelvuldiger mogelijk de grondbewerking in het
najaar uit te voeren.
juli 1964
SUMMARY

The mean yields of nearly all cultivated crops in the northern marine clay
area are lower than in the south western area. In the provinces of Groningen
and Friesland they are 80 and 95% respectively of those obtained in Zeeland.
In Zeeland relatively few soils are found that have a suitability too limited
to use them for cultivated crops. In accordance the land is mainly used for
them. In Friesland grassland prevails on soils less suited to cultivated crop
ping, whereas in Groningen in spite of the inadequate suitability a high per
centage of similar soils is under cultivation, mainly for one-sided cereal
cropping.
Drainage conditions are much better in Zeeland than in the northern part
of the land. In Zeeland the ground water table in winter is too high for cul
tivated land on less than 10% of the surface, whereas the percentage for
Groningen is 40 or even higher; the estimate for Friesland reaches a similar
value.
The difference in climate between the northern and the southwesterly
regions are small. It is not possible to indicate their influence on crop yields.
A few remarks, however, can be made. In summer precipitation in Groningen
is slightly higher than in the southwestern part whereas evaporation is
somewhat lower. This may result in less favourable conditions during harvest.
Especially in the growing period the insolation in the northern part is a fair
number of hours shorter. The slightly lower temperature in winter and the
generally higher water table have led to the use of hardier varieties that are,

108

however, slightly less productive. Lower spring temperatures and high
ground water tables retard the warming up of the soil, the farm work in
spring and the beginning of the growing period. In a part of Groningen
(Oldambt) the farm work in spring is done locally on soil that is sham dry
because it is slightly frozen instead of having to wait untill it has really dried
up. The fallow cultivation in Zeeland can generally be done better and oftener because the harvest is earlier than in the northern provinces.
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HET IJ ZERGEHALTE VAN ENKELE GRONDEN
IN OVERIJSSEL, IN HET BIJZONDER
VAN DE ZOGENAAMDE RODOORNS1)
The iron content of some soils in the province of Overijssel,
with special reference to the 'Rodoorn soils'

M. Knibbe2) en/and A. M. van den Akker2)
1. INLEIDING

In Overijssel is een aantal gronden onderzocht op hun ijzergehalte. De aan
dacht werd vooral gericht op de zgn. rodoorns; dat zijn bepaalde gronden,
die roodbruine kleuren en/of zeer sterke roestconcentraties bezitten, hetgeen
samenhangt met een hoog ijzergehalte. Tevens werd de samenhang van de
rodoornigheid met de ontstaanswijze van deze gronden, hun landschappe
lijke ligging en enkele andere factoren nagegaan. Dit onderzoek heeft voor
de landbouw praktische waarde, omdat op de zeer ijzerrijke gronden fos
faatfixatie en molybdeengebrek werden gevonden.
In sommige gevallen kan reeds met behulp van de gloeimethode een vrij
goede indruk worden verkregen van het ijzergehalte van de grond (Van
Diepen, 1956). Deze methode voldoet vooral in gronden die betrekkelijk wei
nig ijzer bevatten; zij geeft in de eerste plaats kwalitatieve informatie. Voor
kwantitatief onderzoek is de methode, waarbij ijzer met behulp van een
zuur wordt geëxtraheerd, uiteraard meer geschikt. De volgende gegevens
hebben betrekking op ijzergehalten die gevonden zijn door extractie met
10% HCl.
2. BENAMING EN INDELING VAN DE GRONDEN

2.1 Algemeen

Bij de indeling van de gronden, zoals die op de verschillende bodemkaarten
van Nederland is toegepast, vormt het ijzergehalte van de gronden een on
dergeschikt criterium. Wanneer hoge ijzergehalten aanwezig zijn, wordt dit
op die kaarten met een toevoeging aangeduid.
Op de Voorlopige Bodemkaart van Nederland, schaal 1:400 000, (Edelman,
1950) is de letter 'R' van 'Rodoorns' gebruikt; zij is voornamelijk te vin
den bij de klei-op-veengronden in het oosten van Groningen. Hiermee wordt
aangeduid dat de betrokken klei-op-veengronden een min of meer rode kleur
bezitten en dat ze min of meer ijzerrijk zijn.
Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, (Stichting voor Bodemkartering, 1961) is de rodoornigheid met de letter g in de legenda ver
meld. Ook hier komt deze aanduiding vrijwel alleen voor in Groningen over
een oppervlakte van 12600 ha (De Smet, 1965). De rodoornige gronden in
andere delen van het land zijn niet op de kaart aangegeven, omdat dit, ge
zien de grote variaties in rodoornigheid op onderling geringe afstanden, niet
mogelijk was. Hun aanwezigheid, bijv. in Overijssel, blijkt uit de beschrijvin
gen van de verschillende legenda-eenheden (Ente, Haans en Knibbe, 1965).
1)

Dr. Ir. J. Schelling was zo vriendelijk het manuscript door te lezen en van aanvullingen
te voorzien, waarvoor de auteurs hem gaarne dank brengen. De heer B. A. Marsman was
o.a. behulpzaam bij het verzamelen en interpreteren der monsters en het samenstellen van
dwarsprofielen, waarvoor hem hier eveneens dank wordt gebracht.
2) Rayon Oost, resp. rayon Noord, Stichting voor Bodemkartering.
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Bij de thans in uitvoering zijnde systematische kartering van Nederland
op schaal 1:50 000 wordt de rodoornigheid in de legenda aangeduid met de
letter f, hetgeen betekent: 'plaatselijk ijzerrijk (rodoorn), binnen 50 cm be
ginnend en ten minste 10 cm dik'. Dank zij deze omschrijving kan de rodoor
nigheid bij de kaartschaal 1:50 000 redelijk goed in beeld worden gebracht
(zie bijvoorbeeld kaartblad 27 Oost, Hattem; Stichting voor Bodemkartering,
1966).
Op de meer gedetailleerde kaarten, bijvoorbeeld op schaal 1:10000, kan
de rodoornigheid van de gronden als een afzonderlijke legenda-eenheid wor
den vermeld, zoals Domhof, Van den Akker en Haans (1959) dit deden.
Het begrip 'rodoorn' en de daarvan afgeleide begrippen zoals 'rodoornig
heid' en 'rodoorngronden' houden in de genoemde gevallen in, dat de gron
den min of meer roodbruin van kleur zijn door hun hoge ijzergehalte. Ook
in Groningen, waar de oorsprong van het woord ligt, wordt 'rodoorn' in
verband gebracht met rode kleuren en hoge ijzergehalten (Buringh, 1948).
De Smet (1951) wijst erop, dat de term 'rodoorn' in Groningen in de eerste
plaats betrekking heeft op de rode, ijzerrijke gronden, maar dat er in de
praktijk ook mee wordt bedoeld, dat die gronden als produktiemiddel on
gunstige eigenschappen bezitten. De in de praktijk gebruikte onderschei
dingen 'rodoorn', 'rodoornig', 'lichte rodoorngronden' etc. vormen volgens
De Smet geen basis voor een wetenschappelijk verantwoorde indeling van
deze gronden. Waar in dit artikel dergelijke termen voorkomen, moet er dus
geen verschil in betekenis aan worden toegekend. In alle gevallen wordt er
slechts mee bedoeld, dat de betrokken gronden min of meer roodbruine kleu
ren hebben, die samenhangen met een hoog ijzergehalte. De kleur kan egaal
roodbruin zijn, maar zij kan ook verschillen vertonen als gevolg van de aan
wezigheid van grote roestophopingen of van ijzerconcreties. Het ijzergehalte
is in de betrokken horizonten meestal hoger dan 5% Fe203. Van belang
hierbij is nog dat de rodoornige horizonten ondiep ( < 50 cm) voorkomen.
Voor een scherpere benadering van het probleem van de rodoornigheid
worden in het volgende evenwel de termen niet-rodoornig, zwak rodoornig,
en sterk rodoornig gebruikt. De volgorde correspondeert met een toenemen
de intensiteit van de rodoornverschijnselen. Dat wil dus zeggen, dat in de
sterk rodoornige gronden de rode kleur het meest intens is, dat in die gron
den ook de sterkste roestophopingen voorkomen en dat daarin duidelijke
ijzerconcreties aanwezig zijn.
Bij de indeling van gronden zonder rodoornigheidsverschijnselen speelt
het ijzergehalte slechts een ondergeschikte rol. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de indeling van de podzolgronden in moderpodzolgronden en hydropodzolgronden (De Bakker en Schelling, 1966), welk onderscheid mede op grond
van de aanwezigheid van ijzer berust. Een ander voorbeeld is het onderscheid
tussen beekeerdgronden en gooreerdgronden, dat o.a. berust op de roestverdeling in het bodemprofiel. In al deze gevallen evenwel is het ijzergehalte
in kwalitatieve zin van belang en daarom zijn deze onderscheidingen in dit
artikel, waar het accent meer op het kwantitatieve ligt, van geringe beteke
nis.
2.2. De onderzochte gronden

Bij het onderzoek zijn vier groepen van gronden in Overijssel betrokken
(fig- !)•
De eerste groep bestaat voor een belangrijk deel uit de kalkhoudende
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Fig. 1. Overzicht van de verbreiding van rodoornige en niet-rodoornige gronden in Over
ijssel

Fig. 1. Outline map of the distribution of soils with and without 'Rodoorn' characteristics in the pro
vince of Overijssel

klei- en zandgronden van de stroomruggen langs de IJssel. De komgronden
zijn hier dus buiten beschouwing gelaten. De bedoelde stroomruggronden
komen vooral voor onder de nrs. 65 en 66 op de Bodemkaart van Nederland,
1:200000 (NEBO-kaart). Zij worden in dit artikel kortweg aangeduid als
'IJsselgronden'. Zij bevatten vrijwel nooit sterke roestophopingen en ijzerconcreties en evenmin komen ijzeruitspoelingshorizonten voor. In deze gron
den is het ijzer weinig beweeglijk. De groep is in het onderzoek betrokken om
als vergelijkingsmateriaal te dienen voor gronden, waarin het ijzer wel be
weeglijk is of geweest is en waarin wel ijzeraccumulatie of -uitspoeling is op
getreden.
De tweede groep gronden, aangeduid als 'Vechtgronden', bestaat uit
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de afzettingen langs de kleine rivieren in Overijssel, zoals de Vecht, de Ragge
en de Schipbeek. Op de NEBO-kaart komen ze voor in de associaties 131,
132 en 137. Men vindt hier een grote verscheidenheid van gronden, die als
gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat ze voor een belangrijk deel rood
bruin gekleurd zijn en dat ze vaak ijzerconcreties bevatten, m.a.w. dat ze
vaak rodoornig zijn.
De rodoornigheid varieert op korte afstand vrij sterk en is niet steeds aan
een lage ligging in het terrein gebonden (fig. 2 en 3). De hoge en middelhoge
gronden, die betrekkelijk diepe grondwaterstanden hebben, bezitten vaak
een homogeen bruine tot roodbruine bovengrond (links in fig. 3). Daaronder
ligt soms een gevlekte concretiehoudende horizont. Deze gronden worden
vaak als bouwland geëxploiteerd en zijn door de regelmatige grondbewerking
en door de biologische activiteit gehomogeniseerd. Een deel van deze gron
den dankt zijn ontstaan aan de plaggenbemesting, waarbij uiteraard even
eens een goed gemengde bovengrond werd verkregen. De lagere gronden
(midden en rechts in fig. 3) zijn vanwege de hogere grondwaterstanden
meestal als grasland in gebruik. Zij zijn minder diep gehomogeniseerd, om
dat ze niet frequent bewerkt zijn en de activiteit van de bodemfauna zich
slechts over geringe diepte uitstrekt. De bovengrond is in de regel zeer
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Fig. 2. Vereenvoudigde bodemkaart van een gebied nabij Dalfsen, dat vrijwel geheel uit
'Vechtgronden' bestaat. Deze zijn vaak rodoornig. (Naar gegevens van Domhof, Van den
Akker en Haans, 1959).
Fig. 2. Simplified soil map of an area near Dalfsen, the greater part being ' Vecht soils'. Many of these
soils have ' Rodoorn' characteristics. (After Domhof, Van den Akker and Haans, 1959)
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Fig. 3. Vereenvoudigde dwarsdoorsnede door de Vechtgronden nabij Dalfsen. Alle gron
den zijn min of meer rodoornig, ongeacht de hoogteligging

Fig. 3. Simplified cross section of ' Vecht soils' near Dalfsen in the province of Overijssel. Irrespective of
ground-water influence*all soils have more or less a 'Rodoorn' character
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Fig. 4. In het dekzandgebied komen de rodoornige gronden slechts plaatselijk als een variant
van de 'dekzandgleygronden' voor. (Vereenvoudigde bodemkaart naar gegevens van Dörn
hof, Van den Akker en Haans, 1959)

Fig. 4. In the cover sand areas the soils with ' Rodoorn' characteristics are restricted to a small part of the
cover sand gley soils. (Simplified soil map after Domhof Van den Akker en Haans, 1959)
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Fig. 5. Vereenvoudigde dwarsdoorsnede van een smal beekdal in een dekzandgebied. Al
leen een deel van de lage dekzandgleygronden is min of meer rodoornig, de overige dekzandgleygronden en de humuspodzolgronden zijn niet-rodoornig.
Fig. 5. Simplified cross section of a narrow brook valley in a cover sand area. Only a part of the low
cover sand gley soils has 'Rodoorn' characteristics, the remaining part and the humus podzol soils do not
have ' Rodoorn' characteristics

donker grijs tot zwart en roestig; er komen soms zeer veel concreties in voor.
Vaak ligt direct onder de bovengrond de oerlaag, die meestal niet dikker is
dan 10 à 20 cm. In fig. 3 is een situatie voorgesteld, waarin de oerlaag zeer
sterk is ontwikkeld en tot ongeveer 1 m diepte reikt. Het onderste deel hier
van bestaat in dit geval uit blauwgrijze concreties. Deze laag gaat naar
boven zeer abrupt over in de roodbruine oerlaag, de eigenlijke oerlaag, die
nog weer uit afzonderlijke zones met een wisselende hoeveelheid roest en
concreties bestaat. Op ongeveer 50 cm diepte ligt een zone met weinig roest
en zonder concreties. De in fig. 3 aangegeven situatie werd op verschillende
plekken in het gebied van de Overijsselse Vecht aangetroffen; evenwel werd
meestal gevonden dat de rodoornige laag op ongeveer 50 cm diepte eindigt.
Daaronder werd dan zwak roestig zand aangetroffen.
De derde groep gronden betreft de gleygronden, die een belangrijk deel
van het dekzandgebied uitmaken en die ter onderscheiding van sommige
gronden in het Vechtgebied hier met de term 'dekzandgleygronden' worden
aangeduid (fig. 1). Op de NEBO-kaart zijn zij aangegeven met het nummer
102, terwijl ook in de associaties, vooral in 125, vrij veel dekzandgleygron
den voorkomen. Deze gronden zijn zowel in de humeuze bovengrond als in
de humusarme ondergrond tot ongeveer 100 cm diepte min of meer roestig.
Slechts in een klein aantal gevallen worden sterke roestophopingen en oer
aangetroffen (fig. 4) ; deze rodoornige varianten van de dekzandgleygron
den hebben meestal een zwarte, sterk roestige, soms een bruine, roestige bo-
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vengrond. Direct hieronder ligt de grootste roestconcentratie. Meestal is de
dikte van de rodoornige laag gering, ongeveer 10 cm. Daaronder ligt meestal
zwak roestig zand en op ca. 1 m diepte volgt de roestloze zone, die als Ghorizont wordt aangeduid (fig. 5). De rodoornige dekzandgleygronden lig
gen steeds laag ten opzichte van het grondwater. Rodoorns worden in het
dekzandgebied niet in andere dan in de dekzandgleygronden aangetroffen.
De humuspodzolen, die de vierde groep in dit onderzoek vormen, zijn
vaak min of meer ontijzerd. Vooral de lage humuspodzolen kunnen vaak
vrijwel ijzerloos zijn, zoals uit gloeiproeven blijkt. Het ijzergehalte is meestal
niet hoger dan 0,5% Fe203. Op de NEBO-kaart zijn de humuspodzolen met
een groot aantal legenda-eenheden aangegeven; daarvan zijn de nrs. 101,
107 en 116 wel de belangrijkste.
3. RODOORNIGHEID EN IJZERGEHALTE

Uit het voorgaande is duidelijk dat het begrip 'rodoorn' veelal in verband
gebracht wordt met het ijzergehalte van de betrokken gronden. Dit wordt
in het volgende meer gedetailleerd besproken.

IJsselgronden

OO
©ooo

dekzandgleygronden

X X 1)

lage humuspodzolgroriden

X X X
X X
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°/o F e 2 0 {10°/o HC l )
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=

10 niet-rodoornige monsters
Ten samples without ' Rodoorn''character

o -

1 niet-rodoornig monster
Singh- sample without ' Rodoorn'character

© =

ƒ zwak rodoornig monster
Single sample with weak 'Rodoorn'character

• = 1 sterk rodoornig monster
Single sample with strong 'Rodoorn' character

') Deze monsters bevatten vrijwel alle minder dan 0,5% Fe203
< 0.5% Fe.O3 tn nearly all samples

Fig. 6. Relatie tussen rodoornigheid en ijzergehalte in verschillende bodemgroepen
Fig. 6. Relation between the 'Rodoorn' character and the iron content of the 'IJssel soils' (IJsselgron
den ), ' Vecht soils' ( Vechtgronden), cover sand gley soils (dekzandgleygronden) and low humus podzol
soils (lage humuspodzolgronden)
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Fig. 7. Relatie tussen rodoornigheid en ijzergehalte in verschillende bodemgroepen, exclu
sief monsters met meer dan 10% organische stof (zie voor de legenda fig. 6)
Fig. 7. Relation between the 'Rodoorn' character and the iron content of the soils mentioned in fig. 6;
samples with more than 10% organic matter excluded (see for the legend fig. 6)

In fig. 6 is de mate van de rodoornigheid (veldbeoordeling) vergeleken
met het ijzergehalte. De sterk rodoornige monsters, dat zijn monsters met ge
prononceerde rode kleuren en/of zeer sterke roestigheid en met duidelijk
aanwezige ijzerconcreties, blijken meer dan ongeveer 10% Fe203 te bevat
ten. De zwak rodoornige monsters, dat zijn monsters waarin de rode kleuren
minder opvallend zijn en waarin roest en ijzerconcreties minder frequent
voorkomen, hebben 2,5 tot ongeveer 15% ijzer. Deniet-rodoornigemonsters,
monsters dus waarin de kleuren veel minder opvallend zijn, waarin de
roestigheid niet bijzonder sterk is en waarin geen ijzeroer aanwezig is, be
vatten in het algemeen minder dan 10% ijzer. Uit de cijfers blijkt dat er een
vrij grote overlap voorkomt. De overlap wordt geringer en daardoor wordt de
relatie tussen de mate van rodoornigheid en het ijzergehalte duidelijker, als
de monsters met een wat hoger gehalte organische stof buiten beschouwing
worden gelaten. Het ijzer in deze monsters kan namelijk sterk aan de orga
nische stof zijn gebonden; ook kunnen de roest- en oerdeeltjes geheel door
de organische stof zijn bedekt, zodat hun aanwezigheid niet zichtbaar is. In
fig. 7 zijn daarom de monsters, die meer dan 10% organische stof bevatten,
niet meer aangegeven.
In dit verband heeft ook de granulaire samenstelling een bepaalde bete
kenis. Zo wijst bijv. Pons (1959) erop, dat in gronden die geen ijzeraccumu
latie hebben en waaruit geen ijzer is uitgespoeld, een bepaalde relatie tussen
het leemgehalte (% <50 p.) en het ijzergehalte bestaat. In een literatuur
studie betreffende ijzerverbindingen in gronden vermeldt Oades (1963) een
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aantal publikaties, waarin het verband tussen het ijzergehalte en het kleigehalte ( % < 2 [x) naar voren komt.
In fig. 8 zijn de monsters uit de groep der 'IJsselgronden' weergegeven.
Deze figuur wijst op een duidelijk verband tussen het lutumgehalte en het
ijzergehalte, vooral wanneer de drie zwak rodoornige monsters buiten be
schouwing blijven. In deze gronden, waarin zoals gezegd geen ijzeraccumu
latie of ijzeruitspoeling is opgetreden, blijkt dus een vrij nauwe relatie tussen
de genoemde grootheden aanwezig te zijn, en wel zodanig dat het ijzerge
halte gemiddeld iets hoger is dan 0,1 X het lutumgehalte. We menen hieruit
te kunnen concluderen dat een grondmonster met bijvoorbeeld 6% ijzer en
45% lutum uiterlijk normaal ijzerhoudend, d.w.z. niet-rodoornig is.
Hierop voortbouwend is in fig. 9 naar een zelfde verband gezocht in het
materiaal van de Vecht- en de dekzandgleygronden. In vergelijking met
fig. 8 is het verband tussen het lutum- en ijzergehalte nu minder duidelijk.
Bovendien correspondeert een bepaald ijzergehalte met een lager lutumge
halte. Het is echter duidelijk te zien, dat de zwak rodoornige gronden een
hoger ijzergehalte hebben dan de niet-rodoornige bij hetzelfde lutumgehal
te. Ook kan uit de figuren 8 en 9 worden afgeleid dat een monster zich bij een
lager lutumgehalte eerder als rodoornig manifesteert.
Uit het voorgaande volgt, dat de mate van rodoornigheid niet zozeer ver
band houdt met het absolute ijzergehalte, maar meer met het ijzergehalte
per percentage lutum. Er kan hier tevens reeds gewezen worden op de fos
faatfixatie en het molybdeengebrek, die juist op de rodoornige gronden voor
komen, waarbij waarschijnlijk vooral het relatieve ijzergehalte een grote rol
speelt (§ 7).

%lutum

Fig. 8. Relatie tussen lutumgehalte, ijzergehalte en rodoornigheid in IJsselgronden, ex
clusief monsters met meer dan 10% organische stof (zie voor de legenda fig. 6)
Fig. 8. Relation between clay content, iron content and the 'Rodoorn' character of'IJssel soils' ; samples
with more than 10% organic matter excluded (see for the legend fig. 6)
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Fig. 9. Relatie tussen lutumgehalte, ijzergehalte en rodoornigheid in Vecht- en dekzandgleygronden, exclusief monsters met meer dan 10% organische stof (zie voor de legenda
fig. 6)
Fig. 9. Relation between clay content, iron content and the 'Rodoorn' character of'Vecht soils' and cover
sand gley soils; samples with more than 10% organic matter excluded ( see for the legendfig. 6)
4. IJZER GEHALTE VAN HUMUSPODZOLEN EN
NIET-RODOORNIGE DEKZANDGLEYGRONDEN

De humuspodzolen worden o.a. gekenmerkt door het vrijwel afwezig zijn van
ijzer in althans sommige horizonten. De lage humuspodzolen zijn vaak tot
in de B-horizonten min of meer ijzerloos. De hogere humuspodzolen zijn
minder diep ontijzerd. In de B-horizont of direct daaronder komen de ijzer
verbindingen voor in de vorm van ijzerhuidjes op de zandkorrels. Ook komt
vaak in de B-horizont een zeer dunne ijzerrijke laag voor, bekend als de
B2ir. Het meest ijzerarm is in de regel de A2-horizont. Het ijzergehalte van
de Al is verschillend, waarschijnlijk mede onder invloed van bemesting met
ijzerhoudende meststoffen, zoals Thomasslakkenmeel. Ook nemen de plan
ten ijzer uit de bodem op, dat in planteresten weer op de grond terugkeert en
met de Al wordt vermengd (cyclisch ijzer). In fig. 10 zijn o.a. de gehalten
van een groot aantal monsters afkomstig uit humuspodzolen weergegeven,
waaruit het zeer lage ijzergehalte duidelijk blijkt.
De niet-rodoornige dekzandgleygronden hebben meestal met toenemende
diepte een vrij regelmatig verloop van het ijzergehalte. Extreem ijzerarme
horizonten komen vrijwel niet voor, hetgeen duidelijk blijkt uit het vrijwel
ontbreken van monsters met minder dan 0,2% ijzer (fig. 11). Ook hoge ijzer
gehalten vindt men in dit diagram niet, omdat de zwak en sterk rodoornige
monsters evenals de monsters met meer dan 5% lu tum en 10% organische
stof hier niet zijn vermeld.
Een beeld van de omvang van de ijzeruitspoeling in de humuspodzolen
kan als volgt worden verkregen. Uit vergelijking van het lutumgehalte en het
ijzergehalte in fig. 10 blijkt, dat er tussen deze grootheden in dit geval geen
verband bestaat. Dit kan worden verklaard uit de samenstelling van de serie
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Fig. 10. Relatie tussen lutum- en ijzergehalte bij humuspodzolen, exclusief monsters met
meer dan 10% organische stof. Alle monsters zijn niet-rodoornig
Fig. 10. Relation between clay content and iron content of low humus podzol soils; samples with more
than 10% organic matter excluded. None of the samples has a 'Rodoorn' character
°/o Lutum
(< 2/u)

Fig. 11. Relatie tussen lutum- en ijzergehalte bij niet-rodoornige dekzandgleygronden met
minder dan 5% lutum en minder dan 10% organische stof
Fig. 11. Relation between clay content and iron content of cover sand gley soils with less than 5% clay
and less than 10% organic matter and without 'Rodoorn' characteristics

monsters; daarin zijn namelijk horizonten en profielen van verschillende
herkomst opgenomen. Het zijn bijvoorbeeld monsters van typische uitspoe
lingshorizonten zoals de A2, van horizonten waaruit geen ijzer is uitgespoeld,
van onontgonnen profielen en van ontgonnen profielen die ijzerhoudende
meststoffen ontvingen. Uit de cijfers volgt evenwel duidelijk dat het ijzer
gehalte over het geheel genomen bijzonder laag is; het gemiddelde bedraagt
ongeveer 0,2%. In de niet-rodoornige dekzandgleygronden van fig. 11 ligt
dit percentage iets hoger, nl. 0,3 tot 0,4%.
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Wanneer we nu aannemen dat het dekzand waarin de humuspodzolen en
de gleygronden zich voornamelijk hebben ontwikkeld, ten tijde van de af
zetting normaal ijzerhoudend was, dan kunnen we het ijzergehalte globaal
uit fig. 8 afleiden, daar in dit diagram een normale relatie tussen ijzergehal
te en lutumgehalte wordt gegeven (§ 3). We gaan er daarbij vanuit, dat in
dekzand oorspronkelijk dezelfde relatie voorkwam. Houden we rekening met
een lutumgehalte van enkele procenten, dan vinden we voor het aanvanke
lijke ijzergehalte van dekzand ongeveer 0,3 tot 0,5% (vgl. ook Pons, 1959).
Dit is nauwelijks meer dan hetgeen we nu in de dekzandgleygronden aan
treffen (fig. 11) en duidelijk meer dan we thans in de humuspodzolen vinden
(fig. 10). In het laatste geval bedraagt het verschil enkele tienden van pro
centen, welke hoeveelheid als gevolg van het podzoleringsproces uit de hu
muspodzolen zal zijn uitgespoeld. Uiteraard varieert dit bedrag in de ver
schillende horizonten; het is het grootst in de nagenoeg ijzerloze A2-horizonten.
5. HET IJ ZERGEH AL TE IN VERSCHILLENDE
HORIZONTEN VAN BODEMPROFIELEN

Over de verticale verdeling van het ijzer in de bodemprofielen kan nog het
volgende worden gezegd.
In de 'IJsselgronden' wordt deze verdeling vooral bepaald door het lutumverloop, dat meestal vrij regelmatig is. Grote verschillen in het ijzergehalte
van de opeenvolgende horizonten van de'IJsselgronden' komen daarom wei
nig voor (zie bijvoorbeeld fig. 12a). In bepaalde gevallen, namelijk wanneer
een zware kleilaag op een veel lichtere laag rust, komt wel een duidelijk ver
schil in zowel het lutumgehalte als het ijzergehalte voor. In het uiterste ge
val, waarbij een zeer zware kleilaag op betrekkelijk grof pleistoceen zand
rust, werd soms een vrij sterke ijzerophoping in de overgangszone gevonden;
dit zijn de zwak rodoornige monsters van fig. 8.
In de niet-rodoornige 'Vechtgronden' is het ijzergehalte in de opeenvol
gende horizonten weinig verschillend. Hetzelfde geldt voor de niet-rodoorni
ge 'dekzandgleygronden', waarvan een voorbeeld in fig. 12d wordt gegeven.
Grote verschillen doen zich wel voor bij de rodoornige varianten (voorbeel
den in fig. 12b, c en e). De grens tussen een rodoornige en een daaronder
voorkomende niet-rodoornige horizont is vaak bijzonder scherp. In het al
gemeen wordt een rodoornig profiel gevormd door een min of meer rodoor
nige bovengrond, rustend op de typische rodoornige horizont, die vaak voor
een belangrijk deel uit zeer sterk roestig materiaal en ijzeroer bestaat. Daar
onder volgt de zwak roestige, niet-rodoornige horizont. Zoals eerder opge
merkt is in de rodoornige 'Vechtgronden' de oerlaag in vele gevallen dikker
dan in de overige gronden ; zij reikt met één of meer onderbrekingen tot 60 à
100 cm diepte (vgl. ook de figuren 3 en 5).
Van belang voor de herkenning van de rodoornige gronden is nog, dat er
vrij veel profielen zijn, waarvan de bovengrond niet-rodoornig is, d.w.z. dat
hij visueel niet als rodoornig kan worden onderscheiden, hoewel hij op een
typisch rodoornige zone rust. Uit vergelijking van de ijzergehalten in de
opeenvolgende horizonten in deze profielen is gebleken, dat ondanks het
niet-rodoornige voorkomen van deze bovengronden het ijzergehalte meestal
vrij hoog is. Dit betreft vooral de gronden met een humusrijke tot venige bo
vengrond, waarin het ijzergehalte aan de visuele waarneming, zoals die tot
uitdrukking komt in de beoordeling van de mate van rodoornigheid, is ont-
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Fig. 12. Schematische weergave van lutum-, ijzer- en rodoornigheidsverloop : a = nietrodoornige IJsselgrond, b = zwak rodoornige Vechtgrond, c = sterk rodoornige Vechtgrond, d = niet-rodoornige dekzandgleygrond, e = sterk rodoornige dekzandgleygrond,
f = laag humuspodzolprofiel (n-r = niet-rodoornig, z-r = zwak rodoornig, s-r = sterk
rodoornig). N.B. De percentages langs de horizontale as van fig. 12f zijn tienmaal kleiner
dan die van fig. 12a-e.
Fig. 12. Outline diagram of the clay and iron content and the ' Rodoorn' character in 6 soil profiles: a =
'IJssel soil' without 'Rodoorn' character, b = ' Vecht soil' with weak 'Rodoorn' character, c = ' Vecht
soil' with strong 'Rodoorn' character, d = cover sand gleji soil without 'Rodoorn' character, e = cover
sand gley soil with strong 'Rodoorn' character,f = low humus podzol soil (n-r = no 'Rodoorn' cha
racter, z-r = weak 'Rodoorn' character, s-r = strong 'Rodoorn' character). Note: The percentages
along the absciss of fig. 12f are ten times smaller than those of fig. 12a-e.

snapt. Om deze reden is het aanvaardbaar een bodemprofiel waarvan de
niet- of zwak rodoornige bovengrond op een rodoornige horizont rust,
rodoornig te noemen.
Over het verloop van het ijzergehalte in de humuspodzolen werd reeds
iets medegedeeld. In het algemeen heeft de Al-horizont een laag of een
'normaal' ijzergehalte. De A2-horizont is vaak praktisch ijzerloos. Het ijzer
gehalte van de B-horizonten van de lage humuspodzolen is meestal zeer
laag. In de hoge humuspodzolen kan het ijzergehalte van de B-horizonten
normaal zijn of zeer hoog, zoals in de B2ir. De C-horizonten van de humus
podzolen hebben meestal weer normale ijzergehalten (fig. 12f).
6. HET ONTSTAAN VAN RODOORNIGHEID

Over de 'IJsselgronden' behoeft in dit verband niet veel te worden vermeld.
Bij de afzetting van het materiaal en bij de daarop volgende bodemvorming
is het ijzer weinig of niet in beweging geweest. Het afzettingsmilieu en het
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milieu waarin de bodemvorming plaatsvond, waren blijkbaar zodanig dat
het ijzer weinig mobiel was.
De rodoornigheid van een belangrijk deel van de 'Vechtgronden' moet
vooral worden verklaard uit de ijzerrijkdom van het sediment. Onder in
vloed van de bodemvormende factoren vonden daarna nog veranderingen
plaats.
De kleine rivieren in Overijssel zijn regenrivieren, die een groot deel van
de provincie en de aangrenzende delen van Drente, Gelderland en Duits
land ontwateren. Dit zijn grotendeels oligotrofe gebieden met voornamelijk
dekzand, waarin zich over grote oppervlakten humuspodzolen hebben ont
wikkeld. Bovendien loosden vele oligotrofe veenmosveengebieden, bijv. in
zuidoostelijk Drente en bij Vriezenveen, hun overtollige water op deze ri
vieren. Het water bevatte zwevende deeltjes en oplossingen van diverse
stoffen, waarvan ijzer, gezien de oligotrofie van het gebied en de ontijzering
van de humuspodzolen, een belangrijk deel uitmaakte (Pons, 1957). Bij
overstromingen in de rivierdalen en -vlakten werden de aangevoerde ijzer
verbindingen afgezet. Als de gronden droogvielen, kon tengevolge van de
toegenomen aëratie oxydatie plaatsvinden, waarbij het ijzer in de driewaar
dige vorm werd neergeslagen. In verschillende profielen langs de Vecht kan
de fijne gelaagdheid als gevolg van de afzetting van min of meer ijzerrijk ma
teriaal nog worden waargenomen. Ook wijst het voorkomen van de dikke
lagen sterk ijzerhoudend materiaal, die soms in twee afzonderlijke zones
kunnen worden gesplitst, op de afzetting daarvan in uiteenlopende perioden.
De onderste oerlaag in fig. 3 bijvoorbeeld, die op 60-100 cm diepte ligt, is
waarschijnlijk veel ouder dan de hiervan min of meer duidelijk gescheiden
ondieper liggende oerlaag, die waarschijnlijk betrekkelijk recent is. De her
nieuwde overstromingen die hebben geleid tot de vorming van de bovenste
oerlaag, brachten een algehele grondwaterstandsstijging mee, waardoor een
deel van de onderste oerlaag verkleurde tot de blauwgroene concretielaag.
Deze verkleuring hangt waarschijnlijk samen met de reductie van de ijzer
verbindingen.
Na de afzetting van het materiaal zijn bodemvormende processen een rol
gaan spelen. We veronderstellen daarbij dat vooral onder invloed van de
organische stoffen in de bovengrond afwisselend reductie en oxydatie plaats
vonden, die bijdroegen tot de mobilisatie van de ijzerverbindingen en tot
de uiteindelijke accumulatie daarvan op een bepaalde diepte in het bodem
profiel (Oades, 1963). In de bovengrond ontstaat daarbij in bepaalde pe
rioden onder invloed van de biologische activiteit een zuurstoftekort, hetgeen
de ijzermobiliteit vergroot. In de zone onder de humeuze bovengrond is de
biologische activiteit geringer, waarmee een wat grotere aëratie samengaat.
Na het transport van de gemobiliseerde ijzerverbindingen door het bodem
water kunnen zij in deze zone neerslaan. Aldus is de veel voorkomende
ijzeraccumulatie (oerlaag) direct onder de humeuze bovengrond te verkla
ren.
De activiteiten van de bodemdieren en van de mens bevorderden de homogenisatie van de bodem. De bodemdieren vermengden de lagen met een
verschillend ijzergehalte tot een homogeen bruine laag. Ook de grondbe
werking leidde tot een intensieve vermenging van de bovenste horizonten.
Vooral wanneer de oerlaag hierbij betrokken werd, ontstonden op deze
wijze de egaal bruine, min of meer rodoornige bovengronden. Van grote in
vloed is voorts de eeuwenlang volgehouden plaggenbemesting geweest.
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Hierbij werden de min of meer rodoornige plaggen uit de lagere gronden ver
zameld en, vermengd met stalmest, op de hoger gelegen bouwlanden gebracht.
Aldus is te verklaren dat sommige hogere gronden, die buiten het bereik van
het overstromingswater van de rivieren lagen, een bruine, min of meer ro
doornige bovengrond bezitten.
Bij het ontstaan van de rodoornige gleygronden in de dekzandgebieden
hebben zowel de geologische ontstaanswijze als de bodemvormende proces
sen een rol gespeeld. Na de afzetting van het dekzand, waarin de eerder ge
noemde vrij geringe hoeveelheid ijzer voorkwam, is de fluviatiele sedimen
tatie van zand en slib met de daaraan gehechte ijzerverbindingen waar
schijnlijk van weinig betekenis geweest, zodat de hoeveelheid ijzer die langs
die weg werd aangevoerd, minimaal is. Het is niet uitgesloten dat ijzerver
bindingen afkomstig van de humuspodzolen in opgeloste toestand door op
pervlakkig water naar de lager gelegen gleygronden vervoerd werden. Het is
waarschijnlijk dat een groot deel van het ijzer werd aangevoerd door het
grondwater, dat in de laagste delen van het landschap (in de regel de beek
dalen waarin de gleygronden voorkomen) aan de dag trad. Bij voldoende
aëratie kon het ijzer vervolgens accumuleren.
We nemen aan dat de plaats, waar het ijzer thans in het bodemprofiel
wordt aangetroffen, vooral door de bodemvorming na de afzetting van het
ijzer is bepaald. Zoals voor de 'Vechtgronden' werd aangegeven, is de in
vloed van de organische stof in de bovengrond hierbij van belang. Deze leidt
tot reductie en mobilisatie van de ijzerverbindingen, die na transport door
het bodemwater in de minder gereduceerde zone direct onder de Al weer
neerslaan.
Vóór de periode van de intensieve ontwatering van de gleygronden door
de mens was het grondwater in de gleygrondgebieden in de regel zeer hoog,
zodat er weinig homogenisatie door mens en dier plaatshad. Bruine boven
gronden komen daarom in de gleygronden veel minder voor dan in de
'Vechtgronden'.
Zoals eerder aangegeven, is de verbreiding van de rodoornigheid in de
dekzandgleygronden zeer onregelmatig. Op korte afstand komen grote ver
schillen in rodoornigheid voor. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in
het onrustige microreliëf en daarmede in de kleine verschillen in dieptelig
ging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld, waardoor verschil
len in aëratie optreden. Het is aannemelijk dat de subtiele verschillen in de
ligging van het freatische vlak ten opzichte van het maaiveld aansprakelijk
zijn voor het al dan niet ontstaan van de rodoorns. Bij permanente zeer hoge
grondwaterstanden was de aëratie in het algemeen onvoldoende om het ijzer
te doen neerslaan, zodat ook geen accumulatie kon plaatsvinden. Bij diepe
grondwaterstanden werd of in het geheel geen ijzer aangevoerd of het reeds
aanwezige ijzer werd door uitspoeling naar elders afgevoerd. Slechts door
een bepaald evenwicht tussen aanvoer van ijzer door oppervlakkig water of
door grondwater enerzijds en voldoende aëratie anderzijds kon accumulatie
optreden. Uit het zeer plaatselijk voorkomen van rodoorns in de dekzandgleygrondgebieden kan worden opgemaakt, dat het bedoelde evenwicht
slechts zeer plaatselijk aanwezig is. De talrijke smalle, lange beekdalen,
waarin veel kleine kopjes en geultjes liggen, hebben vaak grote verschil
len in rodoornigheid. Daarentegen zijn in de grote vlakke gebieden, zoals het
Schanerbroek, waarin vrijwel geen microreliëf aanwezig is, de verschillen in
rodoornigheid gering.
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De humuspodzolen zijn ontwikkeld in dekzand dat, zoals eerder vermeld,
oorspronkelijk enig ijzer bevatte. Onder invloed van het podzoleringsproces
werd een deel van dit ijzer mobiel. In de hogere humuspodzolen werd in de
zone beneden de Al en A2 dit ijzer weer afgezet, bijvoorbeeld in de vorm
van ijzerhuidjes om de zandkorrels of als een 'iron pan', B2ir. In de lagere
humuspodzolen echter waren de omstandigheden, mogelijk samenhangend
met de hogere grondwaterstanden en gebrek aan zuurstof, zodanig dat het
ijzer in vele gevallen niet werd neergeslagen, maar geheel door het grond
water werd afgevoerd.
7. DE BETEKENIS VAN IJZERGEHALTE EN RODOORNIGHEID

De grote hoeveelheid ijzer die in de rodoornige gronden voorkomt, werd
in vroeger jaren benut voor de ijzerbereiding. In de huidige tijd wordt ijzeroer nog slechts op enkele plekken gewonnen, bijv. ten behoeve van gasfa
brieken (Anderson, 1962).
De in de bodemprofielen voorkomende roest- en 'reductie'verschijnselen
worden in de bodemkunde o.a. benut voor het vaststellen van de gemiddeld
jaarlijkse gang van het grondwaterniveau. Reeds door Pijls (1948) werd hier
van gebruikt gemaakt. In recente tijd werd hieraan een meer exacte basis
gegeven (Haans, 1961). Meestal vervult de rodoornigheid, die in dit ver
band als een gleyverschijnsel kan worden opgevat, hierbij geen bijzondere
rol. In een bepaald geval kon door Domhof (1958) aannemelijk worden ge
maakt dat de rodoornigheid van bepaalde gronden in de loop van enkele de
cennia gewijzigd was, waaruit kon worden geconcludeerd dat het grond
waterregime toen anders was dan in de daaraan voorafgaande periode.
Kennis van de rodoorns is van praktisch belang bij het bemestingsonderzoek. Schipstra (1952) en Postma (1952) vermeldden het voorkomen van be
paalde ziekteverschijnselen bij verschillende gewassen op ijzerrijke gronden
bij Dalfsen langs de Vecht. Vooral bij bieten trad ernstige groeistagnatie op.
Door bekalking bleken de verschijnselen vrijwel te verdwijnen. Uit een na
der onderzoek kwam o.a. het volgende naar voren (Henkens, 1956 en 1957).
De ziekteverschijnselen bleken te zijn veroorzaakt door molybdeengebrek.
Niet alleen door bekalking, maar ook door bemesting met molybdaat werd
een aanzienlijke verbetering bereikt. De percelen waarop in de gewassen
molybdeengebrek voorkwam, werden vooral aangetroffen op de ijzerrijke
gronden langs de kleine rivieren in het oosten en zuiden van het land. In een
klein aantal gevallen werd echter ook molybdeengebrek waargenomen op
gronden die niet ijzerrijk zijn. Henkens neemt mede op grond van sindsdien
uitgevoerd onderzoek aan dat voor het optreden van molybdeengebrek een
grens van 1% Fe203 kan worden aangehouden (mond. meded.).
Het is algemeen bekend dat fosfaatfixatie vooral op ijzerrijke gronden voor
kan komen (Van der Paauw, 1955; Prummel, 1954 en 1957). Het fosfaat
gaat met ijzer (en ook aluminium) bepaalde verbindingen aan, zodat het
fosfaat voor de plant ontoegankelijk wordt. Het is niet uitgesloten dat fos
faatfixatie alsook molybdeengebrek niet zozeer met het absolute ijzergehalte
als wel met het relatieve ijzergehalte in verband moet worden gebracht. Aan
wijzingen hiervoor zijn o.a. te vinden bij Prummel (1962), die meedeelt geen
invloed van het ijzergehalte op de fosfaatreactie in bepaalde gronden te
hebben gevonden, hoewel die gronden tot 4,5% Fe203 bevatten. Deze ijzer
gehalten zijn evenwel in vergelijking met het lutumgehalte als 'normaal' te
beschouwen.
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8. SAMENVATTING

Van enkele groepen gronden in Overijssel werd het ijzergehalte, vooral met
betrekking tot de rodoornigheid, bestudeerd. Rodoorns of rodoornige gron
den zijn gronden, die, als gevolg van een relatief hoog ijzergehalte, homogeen
roodbruine kleuren vertonen of sterke roestophopingen en ijzerconcreties
bevatten. Het percentage ijzer in deze gronden is vaak bijzonder hoog
(waarden tussen 5 en 50% Fe203). Rodoornige gronden komen vrij veel
voor langs de kleine rivieren zoals de Vecht, de Regge en de Schipbeek. In
het dekzandgebied komen kleine oppervlakten rodoorns voor, waar ze be
perkt blijven tot de lage gleygronden.
De gronden langs de IJssel zijn vrijwel nooit rodoornig. Het ijzergehalte
varieert van 1 tot 6% en hangt nauw samen met het lutumgehalte.
De humuspodzolen zijn nimmer rodoornig. Het ijzergehalte is zeer laag
(<0,5%) ; het is in sommige horizonten vrijwel nul.
Het hoge ijzergehalte van de rodoorns is ontstaan door aanvoer van ijzer
door oppervlaktewater en door grondwater. De aanvoer vond gelijktijdig
met de afzetting van het moedermateriaal en ook wel daarna plaats. Door
bepaalde processen van mobilisatie en oxydatie hebben zich vervolgens ijzer
verbindingen in bepaalde zones van het bodemprofiel opgehoopt. In som
mige gevallen heeft biologische activiteit tot een egale verdeling van het ijzer
in het bodemprofiel geleid.
In de praktijk van de landbouw onderscheiden de rodoornige gronden zich
van de andere gronden onder meer, doordat op deze gronden fosfaatfixatie
en molybdeengebrek voorkomen.
SUMMARY

The authors studied some soil groups concerning their iron content (%
Fe203 soluble in 10% HCl), specially referring to the so called 'Rodoorn
soils' (soils with 'Rodoorn' characteristics). 'Rodoorn soils' is the local name
for homogeneous, reddish colored soils or soils with many iron mottles and
iron ore deposits in the superficial horizons, both due to high or very high
contents of iron. The iron content ranges from 5 up to 50% Fe2Os. These soils
occur frequently along the small rivers in the eastern parts of the Nether
lands, notably in the province of Overijssel, e.g. along the rivers Vecht, Regge
and Schipbeek, provisionally called 'Vechtgronden' or 'Vecht soils'. In the
cover sand areas of this province the 'Rodoorn soils' are restricted to a small
part of the low humic gley soils, 'cover sand gley soils', in the relatively flat
brook valleys.
The young calcareous clay soils of the levees along the river IJssel, 'IJssel
soils', are almost never 'Rodoorn soils'. The iron content varies between 1 and
6% and is strongly related to the clay content. The low humuspodzol soils
are never 'rodoornig', their iron content being very low, almost always less
than 0,5% and in some horizons almost zero.
It is suggested that the relatively high iron content of the 'Rodoorn soils'
originates from transport of iron compounds by iron rich surface water or by
ground water. The sedimentation of the iron took place together with the
other mineral material and also afterwards. Certain processes of mobilisa
tion and oxydation resulted in the accumulation of the iron compounds in
well defined horizons of the soil profile, especially in the horizon immediately
below the Al horizon. In some cases, e.g. in soils with low ground-water level,
biological and human activity contributed strongly to a more even distri-
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bution of the iron compounds throughout the upper part of the soil profile.
On the 'Rodoorn soils' strong fixation of phosphate occurs and the crops
suffer from phosphate shortages. Also molybdenum deficiency is common.
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HEEFT LATHUM ALTIJD AAN DE
RECHTER IJSSELOEVER GELEGEN?
Has Lathum (a village in the province of Gelderland) always been situated on the right bank of the
river IJssel?

J. N. B. Poelman1) en/and P. Harbers1)
Aan de rechteroever van de IJssel, tussen Arnhem en Doesburg, ligt het
dorp Lathum. Over de geschiedenis van dit dorp is reeds een en ander ge
schreven. Onze aandacht werd getrokken door een hypothese die Dr. J. S.
van Veen reeds in 1907 lanceerde en die nog steeds voor waarheid wordt aan
genomen.
Van Veen (1907) meent namelijk op grond van historische gegevens tot
de conclusie te mogen komen dat de IJssel vroeger tussen Lathum en Dui
ven heeft gestroomd en dat Lathum toen aan de linkerkant van de rivier
heeft gelegen. In zijn 'Nederlandse Geschiedenis in en om de Liemers'
neemt Van Dalen (1939) dit over. Hij schrijft op bladzijde 8: '...en oudtijds
hebben de dorpen Lathum en Giesbeek en 't buurtschap Baar niet op den
rechter oever, maar op den linker oever van de rivier gelegen.' Ook in
'De Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst; Het kwartier
van Zutphen 1958' kan men dezelfde gedachten terugvinden op blz. 11:
'Lathum moet oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van de parochie Rhe
den, een toestand welke moet dagtekenen uit een tijd dat de IJssel nog niet
tussen Rheden en Lathum stroomde. De scheiding die door verandering in de
loop van de rivier werd bewerkt, moet oorzaak zijn geweest dat in Lathum
een kapel werd opgericht. Tussen 1541 en 1544 werd deze kapel tot parochie
kerk verheven.'
Gezien deze meningen lijkt het van belang een en ander bodemkundig
te toetsen. Nu valt het op dat de oeverwallen van de IJssel tussen Arnhem en
Doesburg zeer smal zijn. Men kan dit zien op de Bodemkaart van Neder
land (1961) blad 4, Gelderland. De stroomruggronden gaan snel over in het
grote komgebied van het Duivense Broek. Dit is een zeer vlak landschap,
waar niets erop duidt dat er vroeger ergens een loop van de IJssel geweest is.
Met de gegevens die Pijls (1947) publiceerde, komt men tot dezelfde conclu
sie. De kartering van een groot deel van de Liemers (Kloosterhuis, 1965) ver
meerderde onze kennis van de landschappelijke opbouw sterk. Deze karte
ring reikt tot dicht in de buurt van Lathum, Baar en Giesbeek. Ook deze
kennis gaf geen aanleiding om aan een oude IJsseltak oostelijk van de hui
dige te denken.
Om volledige zekerheid te krijgen hebben we ten slotte bij Lathum een
raai diepboringen uitgevoerd, loodrecht op de IJssel tot aan de Wijde We
tering (fig. 1). De raai is schematisch weergegeven in fig. 2. Deze figuur laat
zien, dat de stroomruggronden langs de IJssel snel uitwiggen in de kom. On
der de stroomruggrond vinden we een komklei-afzetting op kleiig veen en
veen, die de rivier dicht nadert. Uit de opbouw van het landschap, zoals de
ze doorsnede die weergeeft en uit de waarnemingen, al eerder gedaan in de
gassleuf, blijkt duidelijk, dat er geen andere IJsselloop ten oosten van de
huidige kan geweest zijn, althans geen, jonger dan de jaartelling.
*) Rayon Oost, Stichting voor Bodemkartering.
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Tracé van aardgasleiding
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Cross section shown in fig. 2
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Fig. I. Situatieschets van het onderzochte gebied

Fig. 1. Location of the area under discussion

En toch werden Baar en Lathum tot de Veluwe gerekend, de bronnen
door Van Veen aangehaald, wijzen daarop. In de 'Geschiedkundige Atlas
van Nederland', waarin Mr. S. Muller (1921) de oude kerkelijke indeling
behandelt, wordt een opsomming gegeven van wat in de middeleeuwen tot
het decanaat Velua behoorde. Niet alleen Lathum en Baar op de rechter
oever van de IJssel behoorden er toe, maar ook de gehele linkeroever van de

cm-m.v.

0

Komgronden
Back swamp soils

Stroomruggronden
Natural levee soils

Verspoelde Oude rivierklei
Rewashed Older river clay

Zand vermengd met Oude rivierklei
Sand mixed with Older river clay

Grof zand en/of grind
Coarse sand andjor gravel

Fig. 2. Schematische profieldoorsnede van de overgang van het komgrondgebied naar de
stroomruggronden van de IJssel bij Lathum
Fig. 2. Cross section in outline of the transition of the back swamp soils into the natural levee soils of
the river IJssel near Lathum (prov. Gelderland). From the profile it cannot be deducted that an old
river-bed ever had been located in the surveyed area
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Rijn, van Arnhem tot Rhenen met de parochies Driel, Heteren, Randwijk en
(Op)heusden. Om dit te kunnen verklaren moeten we voor ogen houden,
dat in de vroegste tijden de woeste gronden, de wildernis, de grens van de be
woonde gebieden vormden en niet de rivier. De rivier was destijds de le
vensader. We vinden dezelfde gedachtengang bij Van der Linden (1955) en
bij de Monté Ver Loren (1948) voor het Hollandse en Utrechtse gebied.
We komen zo tot de conclusie, dat er geen rivierloop van de IJssel ooste
lijk van de huidige geweest is. Lathum, Baar en Rheden lagen bij elkaar aan
de rivier en er was een moeras of wildernis als grens tussen Lathum en Dui
ven.
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DE BODEMGESTELDHEID VAN HET
TUINBOUWGEBIED OOSTELIJK EN
NOORDOOSTELIJK VAN VENLO
Die Böden des Gartenbaugebietes östlich und nordöstlich von Venlo (Prov. Limburg, Niederlande)

H. G. M. Breteler1)
1. INLEIDING

De beoordeling van gronden op geschiktheid voor de tuinbouw is onderwerp
van studie bij de Stichting voor Bodemkartering. Zij werkt hierbij samen
met andere instellingen. Een eerste stap voor een dergelijke studie is van be
staande tuinbouwcentra de gronden en hun blijvende eigenschappen te in
ventariseren. Tegelijkertijd kan dan worden getracht vast te stellen, welke
bodemfactoren op deze geschiktheid van invloed zijn en welke maatregelen
men van buitenaf kan nemen om tot een goede tuinbouwgrond te geraken.
Mede in het kader van dit onderzoek is van het tuinbouwgebied Venlo een
bodemkundige opname verricht.
Het gekarteerde gebied ligt westelijk van de terraswand langs de zoge
naamde Groote Heide en oostelijk van de Straelse weg. De zuidelijke grens
wordt gevormd door de stadskern van Venlo, de noordelijke door de lands
grens met Duitsland (zie fig. 1 en de topografische kaart, kaartblad 52 Oost).
Het gebied is 463 ha groot.
Gemiddeld zijn per ha 2,5 boringen tot een diepte van 120 cm verricht.
De opname is uitgevoerd op basis van de topografische kaart 52 H, schaal
1:10 000. Het veldwerk vond plaats in maart en september 1959.
Er is een bodemgeschiktheidsbeoordeling gegeven voor tuinbouw in de
open grond en onder glas. Dit is geschied in overleg met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst, afdeling Limburg.
Verder zijn enkele profieldoorsneden gemaakt. De Kon. Ned. Heidemaat
schappij (Technische Dienst Roermond) stelde hiervoor bereidwillig een
hoogtemetingenkaart beschikbaar.
2. OPPERVLAKTEGEOLOGIE EN MORFOLOGIE

2.1. Geologie

Het gekarteerde gebied behoort volgens de geologische kaart tot het Jonge
Laagterras van de Maas (II.8.2). Ten dele is het aangegeven als moerasveen
(I.6.v). Andere holocene afzettingen komen in dit gebied niet voor. Aan de
oostzijde van het gebied ligt met een steile rand het Hoogterras van de Rijn
Binnen 120 cm diepte wordt in vrijwel het gehele gekarteerde gebied zand
van het Laagterras aangetroffen. In het noordoosten ligt dit zand aan de op
pervlakte. In een ander deel van het gebied is op dit terraszand een kleiig en
lemig dek (de zg. rivierterrasleem) afgezet. Op verschillende plaatsen
heeft zich ook veen gevormd.
In de rivierterrasleem zijn duidelijk twee verschillende afzettingen te on
derscheiden met een onderling hoogteverschil van ongeveer een meter. Het
lage niveau bestaat uit grijze rivierterrasleem. Deze is in de zuidelijke helft
van het gebied overdekt door bruine rivierterrasleem. In het gebied van deze
x)

Rayon Zuid, Stichting voor Bodemkartering.
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Fig. 1. Ligging van het gekar
teerde gebied
Abb. 1. Lage des kartierten Gebietes

bruine rivierterrasleem ligt een oude meander. Waar deze breed is, bestaat
het middendeel uit grijze rivierterrasleem en ligt aan weerszijden hiervan
veen ; de westelijke veenstrook is broekveen, de oostelijke veenmosveen. Waar
de meander smal is, bestaat hij geheel uit broekveen. Op het veen is een compostachtig dek gebracht.
In het oostelijke deel van het gekarteerde gebied heeft zich in een langge
rekte laagte langs het Hoogterras veenmosveen gevormd. Dit is voor het
grootste deel door de mens verwerkt en bedekt met compost, zand en as ; de
as is afkomstig van locomotieven, zg. spooras (fig. 2).
In de zuidoostelijke hoek komt op het terraszand een kleine oppervlakte
dekzand voor.
2.2. Topografische gegevens

Over het algemeen is het gekarteerde gebied vrij vlak. Het heeft een geleide
lijke helling. In het zuiden ligt het gebied op ca. 22,5 m en in het noorden op
19,5 m +NAP. Het zuidwestelijke deel van de oude Maasmeander tussen de
stad en de Schaapsdijk, is het laagst gelegen: 18,6-19 m +NAP. Het Hoog
terras aan de oostzijde van het gebied heeft van zuid naar noord een hoogte
ligging van 40 tot 30 m +NAP.
In oost-west richting liggen in het gebied vijf verharde wegen, in zuid
noord richting twee. De Straelse weg vormt de westgrens van het gebied.
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Fig. 2. Oostelijk van Venlo komt
een oude Maasmeander (a) voor,
die voor een deel aan de randen
het diepst gelegen is. Aan de oos
telijke zijde van het gebied be
vindt zich een langgerekte laagte
(b). Deze lage stroken zijn ten de
le met veen en ten dele met klei
overdekt. Een groot gedeelte van
deze gronden heeft eenopgebracht
dik humeus dek.

GROOTE

HEIDE

Abb. 2. Ostlich von Venlo liegt ein
verlassener Mäander der Maas (a),
der zum Teil an den Rändern die
niedrigste Lage aufweist. An der
Ostseite des Gebiets befindet sich eine
langgedehnte Niederung (b). Diese
tiefgelegenen Streifen sind teils mit
Torf, teils mit Ton überdeckt. Ein
grosser Teil dieser Böden hat eim auf
geschüttete eingetragene humose Auf
lage

In de westelijke helft van het gebied heeft een tramlijn gelegen tussen
Venlo en Straelen. Het tracé is nog te herkennen in het terrein.
Er is één behoorlijke waterlossing in het gebied, de Reinbeek. Deze
stroomt van zuid naar noord door het gehele gebied en mondt in het noor
delijke deel uit in de Fossa Eugeniana, een oud kanaal, dat nooit geheel vol
tooid is.
2.3. Hydrologie

Aanvankelijk is een groot deel van het gebied een beemd geweest. Naast re
genwater kreeg het gebied veel kwelwater vanuit het Hoogterras en was er
aanvoer van water vanuit het zuiden. De natuurlijke waterlozing geschiedde
via de oude meander op de Maas. Het gebied kwam echter nooit droog. Van
zelfsprekend was bij het in cultuur brengen alles gericht op de ontwatering.
Hiertoe werden sloten en voren gegraven en paste men drainage toe met be
hulp van steenschroot, takkenbossen en zelfs dik hout.
Een ander middel ter verbetering van de waterhuishouding, dat tevens
leidde tot grondverbetering, was ophoging van het terrein. Hiervoor gebruik
te men stratendrek, huisvuil, grof grindrijk terraszand en spooras. Dit werd
in de wintertijd in laagjes over het land gebracht en door de veelal sterk lemige en stugge bovengrond gewerkt. Soms werden zandlagen aangebracht
van wel 30 cm dikte. Dit zand kan men plaatselijk nog onvermengd terug
vinden.
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Toen Venlo aan dit gebied water ging onttrekken ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, verdween in het zuidelijke gedeelte de waterover
last. Verschillende waterlossingen werden gedicht en de overige werden niet
langer onderhouden. In het voorjaar van 1958 heeft de gemeente de
pompinstallatie verplaatst, zodat men in dit gebied opnieuw wateroverlast
kreeg. De capaciteit van het afvoersysteem was namelijk niet voor de nieuwe
situatie berekend. Bovendien was door het belangrijk groter aantal kassen
het grondoppervlak dat direct regenwater kon opnemen veel kleiner. Ter
verbetering van de ontwatering is toen de Reinbeek uitgediept en verbreed.
2.4. Geschiedenis en grondgebruik

Gezien de geografische positie van Venlo ligt het voor de hand dat zich daar
al vroeg mensen hebben gevestigd. Vondsten van gebruiksvoorwerpen in
steen, brons en ijzer tonen dit dan ook aan. De Romeinen hebben de ver
keersweg Xanten-Tuddern langs Venlo gelegd. In de Middeleeuwen was
Venlo reeds een belangrijke handelsplaats. Goederen uit Duitsland zowel als
uit Antwerpen en Brugge werden hier verhandeld. Doordat de Maas zuide
lijk van Venlo moeilijk bevaarbaar was voor grotere schepen, werd Venlo
bovendien een overlaadplaats van goederen (Uyttenbroek, 1908).
Omstreeks 1850 ontwikkelde zich op de beemdgronden bij Venlo groen
teteelt. De tuinbouw werd eerst alleen op de open grond bedreven. Geleide
lijk werd echter de teelt onder glas steeds belangrijker. In dejaren 1926-1927

Foto: Stiboka R24-177

Fig. 3. In de omgeving van Venlo wordt de opengrondsgroenteteelt meer en meer ver
drongen door de cultuur onder glas.
Abb. 3. In der Umgebung von Venlo verdrängt der Treibgemüsebau immer mehr den Freilandgemüsebau
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zijn de eerste warenhuizen geplaatst. Later schakelden velen over op ver
warmde kassen.
Aanvankelijk was de handel in groenten vrij. Na de Eerste Wereldoorlog
ging men echter over tot het verplichte veilen. De jaaromzet van de veiling
is inmiddels gestegen tot vele miljoenen guldens.
Vanuit geografisch oogpunt gezien is het natuurlijk, dat de handel vanuit
Venlo vooral op Duitsland gericht is geweest. De produkten werden tot in
Essen en zelfs tot in Hannover verhandeld. De Duitse spoorwegen verleen
den veel faciliteiten. Hiervan werd jarenlang gebruik gemaakt door als re
tourvracht o.a. paardemest, afkomstig uit de Duitse kazernes en mijnen, aan
te voeren ter verbetering van de tuinbouwgronden.
3. DE GRONDEN VAN HET GEBIED

De resultaten van de bodemkartering zijn weergegeven op de bodemkaart
(bijlage 1) en in een aantal doorsneden (bijlage 5). Verder is voor een goed
begrip van de legenda en van de gebruikte termen in de paragrafen 3.1 en
3.2 en in de beschrijving van de gronden (§ 3.3) een aantal algemene begrip
pen opgenomen.
3.1. Het bodemprofiel

Bij de kartering zijn de lagen, die samen het bodemprofiel tot een diepte van
ruim 1,20 m vormen, nauwkeurig vastgesteld. De meeste profielen hebben
duidelijk twee of meer lagen, die onderling verschillen in humusgehalte,
zwaarte, kleur, e.d. Slechts enkele diepe veenprofielen uit het gebied zijn
vrijwel ongelaagd of hebben slechts op grotere diepte een zandondergrond.
Het merendeel van de lagen in de profielen van dit gebied is als rivierafzet
ting ontstaan. Ook hebben zich door bodemvormende processen bepaalde
lagen ontwikkeld. Nagenoeg alle profielen hebben een humushoudende bo
venlaag, die ontstaan is door accumulatie van organisch materiaal, afkom
stig van plantaardige en dierlijke organismen. In een deel van de Bruine
Rivierterrasleemgronden komen profielen met een inspoelingshorizont voor.
Het ingespoelde materiaal is in deze gronden klei, waardoor de inspoelings
horizont zwaarder geworden is. De dekzandgronden hebben een inspoelings
horizont, waarin humus ingespoeld is, de zg. humus-B-horizont.
3.2. Indeling en codering van de gronden

In de eerste plaats zijn de gronden ingedeeld naar de afzettingen die in dit
gebied aan de oppervlakte liggen en naar het al dan niet voorkomen van een
B- of inspoelingshorizont. In de legenda zijn hiervoor de volgende hoofd
letters als codes gebruikt :
P Bruine Rivierterrasleem met inspoelingshorizont
B Bruine Rivierterrasleem zonder inspoelingshorizont
G Grijze Rivierterrasleem zonder inspoelingshorizont
T Terraszand
zonder inspoelingshorizont
X Compostmateriaal
zonder inspoelingshorizont
V Veenmosveen
zonder inspoelingshorizont
D Dekzand
met inspoelingshorizont.
Achter deze hoofdletter is in code de zwaarte van het profiel aangegeven
met twee kleine letters. De eerste duidt de zwaarte van de bovengrond aan,
de tweede die van de ondergrond of de belangrijkste laag daarin. Voor de
zwaarte is de textuurindeling gebruikt die gebaseerd is op het leemgehalte
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van de grond (gehalte aan minerale deeltjes kleiner dan 50 y.). De codering
en benaming van de gebruikte textuurklassen is als volgt :
Code

Naam

% delen < 50 (jt

a
b
c
d
e
f

Leemarm zand
Zwak lemig zand
Sterk lemig zand
Sterk zandige leem
Zwak zandige leem
(Leemrijke) klei

< 10
10-20
20-35
35-50
50-80
> 80 en ^ 25%
delen < 2 JJ.

Bij enkele gronden komt veen in de ondergrond voor. Dan is de letter voor
de ondergrond-textuur vervangen door een v (= veenmosveen) of een m
(= broekveen).
Dunne dekjes in de bovengrond zijn aangegeven met een kleine letter vóór
de hoofdletter : v = venige laag, x = (zandige) compostachtige laag.
Om een indruk te geven over de vochthuishouding van de gronden, is een
indeling in vochtklassen gemaakt. De vochtklasse wordt met een cijfer in de
symbolen aangeduid :
2 = droge gronden, met hoogste grondwaterstand steeds dieper dan 100 cm.
4 = vrij droge gronden, periodiek nat ten gevolge van kwel of van in het
profiel voorkomende stagnerende kleilagen, maar eveneens periodiek droog
door een gering waterbergend vermogen boven de kleilaag of, bij afwezig
heid daarvan, door snel uitzakken van het water; zomergrondwaterstand
dieper dan 100 cm.
5 = vrij droge gronden, doch langer nat omdat zij laag liggen ten opzichte
van de omgeving, de kleilaag hoger in het profiel ligt en er meer kwelwater
toevloeit; zomergrondwaterstand dieper dan 100 cm.
6 = vrij vochtige gronden, met zomergrondwaterstand op 80-100 cm; in
de winter nat.
7 = vochtige gronden; zomergrondwaterstand tussen 60 en 80 cm.
8 = zeer vochtige gronden ; zomergrondwaterstand ondieper dan 60 cm.
De grofheid van het zand is wel in de beschrijving van de legenda-eenhe
den op de bodemkaart vermeld, maar niet in het symbool opgenomen. De
mate van grofheid wordt aangegeven met de mediaan van de zandfractie
(M50). Hieronder wordt verstaan de korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50% van de zandfractie (deeltjes tussen 50 en 2000 p) gelegen is. De vol
gende benamingen zijn gebruikt:
Naam
Uiterst fijn zand
Zeer fijn zand
Matig fijn zand
Matig grof zand
Zeer grof zand

M 50 tussen
50-105 JA
105-150 y.
150-210 y.
210-420 (x
420—800 [i

In de beschrijving van de gronden (§ 3.3) zijn voor het aangeven van de humusgehalten de volgende termen gebruikt:
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Omschrijving

% organische stof

zwak humeus
matig humeus
zeer humeus
humusrijk
venig
veen

<3
3-5
5-8
8-12
12-20
>20

De hier gebruikte indeling en benaming van textuur, humusgehalte en vochtklassen zijn afwijkend van de thans bij de kaartbladen, schaal 1:50 000, ge
bezigde (De Bakker, 1965). Zij stonden namelijk nog niet vast tijdens de kar
tering van het tuinbouwgebied van Venlo.
Op de bodemkaart zijn de plaatsen aangegeven waar grondmonsters werden
genomen en uitvoerige profielbeschrijvingen werden gemaakt. De analysecijfers en de profielbeschrijvingen zijn echter niet in dit artikel opgenomen;
zij berusten in het archief van de Stichting voor Bodemkartering.
3.3. Beschrijving van de gronden
BRUINE RIVIERTERRASLEEMGRONDEN

Deze gronden liggen in de zuidwestelijke helft van dit gebied. De bouwvoor is
ca. 25 cm dik en heeft een donker grijsbruine kleur (10YR 3/2). Het humus
gehalte is 4 à 6%. Het leemgehalte varieert van 15 tot 35%; het grootste
deel bevat 25-35% leem. Het lutumgehalte varieert van 6 tot 8%. Het zand
is matig fijn (M50 = 180 fz).
Onder de bouwvoor is de rivierterrasleem tot 50 à 70 cm diepte bruin
(10YR 4/3); deze meer keren omgewerkte laag is zwak humeus. Het zand
is matig fijn (M50 = ca. 160 u.). Het verschil in korrelgrootte ten opzichte
van de bouwvoor is een gevolg van de bemesting met straatvuil e.d., dat op
de bouwvoor is gebracht. Het leemgehalte neemt over het algemeen met de
diepte toe.
Beneden 50 à 70 cm bestaat het profiel uit licht grijsbruine (2,5Y 6/2) en
olijfgrijze (5Y 5/2) rivierterrasleem. Het leemgehalte varieert van 40 tot
90% ; met het hoge leemgehalte gaat een lutumgehalte samen van 15-25%.
Op vele plaatsen wordt ondieper dan 120 cm leemarm zand aangetroffen.
In de Bruine Rivierterrasleemgronden komt één kaarteenheid (Pcf4) voor
met een textuur-B-horizont. Deze is gevormd in de grijze leemrijke klei. Het
profiel is in het algemeen als volgt :
Al
A2
B2t
Cg

0-± 30 cm matig humeus, zeer donker grijsbruin (10YR 3/2), sterk lemig zand
30- 50 cm bruin (10YR 4/3) zwak humeus, sterk lemig zand; meer keren om
gewerkt
50-± 90 cm bruine (7,5YR 4/4) en licht grijsbruine (10YR 6/2) leemrijke klei
met veel okerkleurige roest (7,5YR 5/8)
> zt 90 cm grijs (5 Y 5/1) zand, veelal met banden van klei en ijzer van maximaal
15 cm dikte.

Verder komen voor: één kaarteenheid met een bovengrond van zwak lemig
zand en vijf kaarteenheden met sterk lemig zand. De kaarteenheid met zwak
lemig zand (Bbd5) heeft van 60 tot 100 cm sterk zandige leem. Beneden
100 cm ligt leemarm zand. De vochtklasse is 5.
Van de kaarteenheden met sterk lemig zand komen er vier voor in vocht
klasse 4 en één in vochtklasse 5. Ze nemen alle naar de diepte toe in leemge-
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halte, echter tot verschillende zwaarten. Het gehalte neemt toe tot sterk zan
dige leem in de gronden van de kaarteenheden Bca4 en Bcd4; de sterk zan
dige leem is echter in de code van kaarteenheid Bca4 niet vermeld, omdat
deze laag slechts dun is en omdat reeds op 70 cm diepte leemarm zand voor
komt. In de gronden van eenheid Bcd4 begint het leemarm zand op gro
tere diepte; deze gronden zijn gelaagd en het leemgehalte is in de afzonder
lijke lagen verschillend.
In de gronden van de kaarteenheden Bce4 en Bce5 neemt de zwaarte toe
tot zwak zandige leem. Deze gronden verschillen onderling niet alleen in
vochtklasse, maar bovendien bestaat bij eenheid Bce4 de ondergrond bene
den 100 cm uit leemarm, matig fijn zand, terwijl bij eenheid Bce5 de die
pere ondergrond zwak lemig zand is.
De gronden van kaarteenheid Bcf4 hebben een ondergrond van leemrijke
klei op een diepte van 60 tot 100 cm. Hieronder komt leemarm matig fijn
zand voor.
GRIJZE RIVIERTERRASLEEMGRONDEN

Deze gronden liggen in het noordwestelijke deel van het gebied en in de oude
Maasmeander. Het zijn gronden zonder inspoelingshorizont. De bouwvoor is
donkerbruin (10YR 3/3) en ca. 30 cm dik. Het humusgehalte varieert naar
gelang van de hydrologische ligging van 3 tot 10%. De laagst gelegen gron
den hebben het hoogste humusgehalte. Er is onderscheid gemaakt naar
het leemgehalte van de bouwvoor van deze gronden in: sterk lemig zand,
sterk zandige leem en zwak zandige leem. Het lutumgehalte varieert van 6 tot
15%. Het zand is matig fijn (M50 = ± 160 jx). Veelal komt direct onder de
bouwvoor een verwerkte, donkergrijze (10YR 4/1), zwak humeuze laag
voor, die in dikte varieert van 10 tot 40 cm. Hieronder ligt een grijze (5Y
5/1) leemrijke kleilaag. Van zuid naar noord gezien, komt deze laag steeds
dichter aan de oppervlakte ; hij neemt daarbij in zwaarte af tot sterk zandige
leem. Aan de noordwest-zijde van het gebied vormt hij de bouwvoor. De
structuur van deze grijze laag is samengesteld prismatisch; de porositeit is
zeer gering. Waar de laag aan de oppervlakte ligt komt beneden de bouw
voor weinig beworteling voor en dan nog slechts tussen de structuurelemen
ten. Onder de leemrijke kleilaag bevindt zich leemarm zand; de overgangs
zone is dun, soms zelfs abrupt.
In de Grijze Rivierterrasleemgronden zijn acht kaarteenheden onderschei
den. Hiervan hebben er vier een bouwvoor van sterk lemig zand, van drie
bestaat de bouwvoor uit sterk zandige leem en van één kaarteenheid uit
zwak zandige leem.
De gronden van kaarteenheden Gca7 en vGca7 met sterk lemige boven
grond hebben leemarm zand op 60 cm diepte. Het verschil tussen deze twee
eenheden is, dat de gronden van Gca7 van 40 tot 50 cm uit veen of venige
leem bestaan en die van eenheid vGca7 een venige bouwvoor hebben en
veelal de venige tussenlaag missen. De gronden van de twee andere eenhe
den met sterk lemige bouwvoor nemen naar de diepte in lemigheid toe tot
zwak zandige leem (Gce7) en tot leemrijke klei (Gcf7). Op een diepte van
resp. 70 en 100 cm komt leemarm zand voor.
De gronden van de kaarteenheden Gda5 en Gda6 hebben een bouwvoor
van sterk zandige leem. Deze ligt op een ca. 10 cm dikke laag zwak zandige
leem en vervolgens op leemarm zand. Het verschil tussen deze eenheden
is de vochtklasse.
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De gronden van kaarteenheid Gdf7 nemen toe tot leemrijke klei; plaatse
lijk wordt leemarm zand aangetroffen binnen 120 cm diepte.
De gronden met een bouwvoor van zwak zandige leem komen slechts als
kaarteenheid Gef6 voor. Onder een zeer humeuze bovengrond tot ca. 40 cm
diepte ligt fijnzandige donkergrijze klei tot dieper dan 120 cm.
TERRASZANDGRONDEN

Deze vormen een deel van een langgerekte laag in het noordoosten van het
gebied en hellen in oostelijke richting. Er zijn vijf eenheden onderscheiden,
alle zonder inspoelingshorizont. Van één kaarteenheid (Tba6) bestaat de
bouwvoor uit zwak lemig zand, de andere eenheden (Tca6, Tca7, Tca8,
vTca8) hebben een bouwvoor van sterk lemig zand.
Beneden de bouwvoor bestaan alle gronden van deze bodemgroep uit
leemarm, matig fijn zand.
Het verschil tussen de eenheden berust op het verschil in vochtklasse. Hier
mede gaat veelal een verschil in humusgehalte samen. De gronden van de
eenheden Tca6 en Tca7 hebben een matig humeuze bouwvoor, die van
Tca8 een zeer humeuze bouwvoor. Eenheid vTca8 heeft een humusrijke tot
venige bouwvoor. Het verschil in vochtklasse is afhankelijk van de topogra
fische ligging.
COMPOSTACHTIGE GRONDEN OP VEEN EN ZAND

Deze gronden vormen te zamen met de veenmosveengronden het laagste en
natste deel van het gekarteerde gebied. Ze hebben geen inspoelingshorizont.
Naast compost is straatvuil, zand en spooras gebruikt als ophogingsmateriaal
en met de oorspronkelijke bovengrond verwerkt. Als ondergrond komen voor
veenmosveen, broekveen en leemarm zand.
Het humusgehalte van het compostachtige dek varieert van 6 tot 15%.
De kleur is zwart (10YR 2/1) of zeer donker bruin (10YR 3/2).
Naar de textuur van de bouwvoor is een indeling gemaakt in: leemarm
zand (Xav8), zwak lemig zand (Xbm8, Xbv8) en sterk lemig zand (Xca6,
Xca7, Xca8, Xcm8).
Het dek van de gronden met een leemarme bouwvoor (Xav8) is 80 cm dik
en humusrijk. Het rust op veenmosveen.
Het dek van de gronden met een zwak lemige bouwvoor is 30 à 40 cm
dik en is humusrijk (Xbm8) of zeer humeus (Xbv8). De ondergrond bestaat
resp. uit broekveen en veenmosveen. Het veenmosveen gaat door tot ca.
60 cm diepte en ligt op leemarm, matig fijn zand.
Het dek van de gronden met een sterk lemige bouwvoor is 50 tot 70 cm
dik en is humusrijk (Xca6, Xca7, Xca8) tot venig (Xcm8). De gronden van
de kaarteenheden Xca6, Xca7 en Xca8 hebben als ondergrond matig fijn
zand (M50 = ca. 180 [x). Plaatselijk komt tussen het dek en de ondergrond
een dunne leemrijke kleilaag voor. De gronden van kaarteenheid Xcm8 heb
ben beneden het humushoudende dek plaatselijk een ca. 20 cm dikke zwak
zandige leemlaag op broekveen. Waar de lemige laag ontbreekt, ligt het
humushoudende pakket direct op broekveen. Het deel van deze kaarteen
heid, gelegen tussen de Straelse weg en de Herungerweg, verschilt in de bo
vengrond van plaats tot plaats in lemigheid en grofheid van het zand.
VEENMOSVEENGRONDEN

In de langgerekte laagte aan de voet van het Hoogterras is Veenmosveen
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ontstaan. Het veen is 40-80 cm dik en rust op leemarm, matig fijn zand. Er zijn
twee kaarteenheden onderscheiden (Vva8 en xVva8). Terwijl in het groot
ste deel van de laagte het veen ontgonnen en door een compostachtige laag
bedekt is (bodemgroep X), is het veen in het noordelijke deel ten dele niet
(Vva8) en ten dele zeer recent ontgonnen (xVva8). Bij deze ontginning is
zand van onder het veen naar boven geploegd. De Veenmosveengronden
zijn nat door hun lage ligging en door kwelwater vanuit het Hoogterras. De
ontwatering is niet voldoende geregeld.
DEKZANDGRONDEN

De Dekzandgronden liggen in de zuidoostelijke hoek van het gekarteerde
gebied. Zij zijn onderscheiden in vier eenheden (Dba2, Dba5, Dba6, Dbb4),
waarin een humuspodzolprofiel is ontstaan. De zeer donker grijze (10YR
3/1) tot zeer donker grijsbruine (10YR 3/2) Al-horizont is meestal verwerkt
en wat opgehoogd. Hij is matig humeus en deels zeer humeus (Dba6).
De A2-horizont is verwerkt, de kleur is zeer donker grijsbruin (10YR 3/2).
De dikte is 10 à 15 cm.
De B-horizont is hoogstens 30 cm dik met een donker roodbruine (5YR
3/3) tot okergeelbruine (7,5YR 5/6) kleur.
De C-horizont is geelbruin (10YR 5/6) tot grijs (2,5Y 5/1).
De textuur van de bouwvoor is zwak lemig. In de meeste gevallen neemt
het leemgehalte tot ca. 50 cm snel af en gaat de textuur over in leemarm
zand (Dba2, Dba5, Dba6). De gronden van kaarteenheid Dba5 hebben
matig grof grindrijk zand beneden 50 cm; die van de kaarteenheden Dba2
en Dba6 hebben matig fijn zand; dieper in het profiel wordt het zand ge
leidelijk grover.
De gronden van kaarteenheid Dbb4 zijn zwak lemig tot 90 cm. In de on
dergrond komen echter leemlenzen voor met een leemgehalte dat van 25 tot
50% varieert. Beneden 90 cm ligt leemarm, matig fijn zand.
De gronden van de kaarteenheden Dba5 en Dba6 ontvangen kwelwater
vanuit het Hoogterras.
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN

Deze bestaan uit vergraven terreinen en open water.
Het kleine vergraven gedeelte in het gebied van kaarteenheid Pcf4 is uitgelaagd, vermoedelijk ten behoeve van de baksteenindustrie, maar mogelijk
ook door de winning van grond voor de spoorlijn.
Iets noordelijker ligt ook een kleine hoek vergraven grond. Hier is klei
gedolven en de bovenliggende sterk zandige leem is op hopen achtergebleven.
De langgerekte strook in het noorden van het gebied is opgebrachte grond.
Deze bevindt zich aan weerszijden van een gracht, daterende uit de eerste
helft van de 17e eeuw, de zg. Fossa Eugeniana (Franquinet, 1872). De opge
brachte grond is een mengsel van terraszand en rivierterrasleem ter dikte van
ca. 50 cm. Onder dit dek komt wisselend sterk zandige en zwak zandige leem
voor; plaatselijk is dit materiaal zwak humeus. Op de overgang van het op
gebrachte dek en de lemige lagen kan ook weieens een veenlaag worden aan
getroffen. Beneden de zwak zandige leemlaag komt op wisselende diepte
sterk lemig zand en leemarm zand voor.
Ongeveer in het midden van de oostelijke helft van het gebied liggen nabij
'Op Wittes' twee waterplassen aan de rand in de meander. Deze vormen, be
houdens de waterlossingen, het enige open water van het gebied.
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4. BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART
EN VAN DE ANDERE BIJLAGEN

4.1. Bodemkaart (bijlage 1)

De bodemkaart geeft de in hoofdstuk 3 vermelde kaarteenheden weer. De
dekzanden in de zuidoostelijke hoek van de kaart vormen het hoogste deel
van het gebied. Zij hebben evenwel een hogere vochttrap dan de Bruine Rivierterrasleemgronden in het zuidwesten. Dit is een gevolg van kwel vanuit
het oostelijk gelegen Hoogterrasgebied.
De oude Maasmeander ligt voor het grootste deel in de Bruine Rivierterrasleemgronden. Uit de situatie van de verschillende kaarteenheden blijkt
duidelijk dat de randen het laagst gelegen zijn; het zij ncompostach tige gron
den met veen in de ondergrond. Het veen heeft een wisselende samenstelling.
Dit hangt vermoedelijk samen met de stroomverleggingen binnen deze
meander. Het middendeel bestaat uit Grijze Rivierterrasleemgronden.
In de Bruine Rivierterrasleemgronden ligt kaarteenheid Gef6 iets lager
dan de aangrenzende gronden. Dit deel is een begin van een ondiepe geul,
die zich westelijk van het gekarteerde gebied voortzet.
De oostzijde van het gebied bestaat uit compostachtige gronden op veen
of zand binnen 120 cm diepte.
Het terraszand ligt in het noordoosten aan de oppervlakte. In het noord
westen is het overdekt door grijze rivierterrasleem (zie bijl. 5, doorsneden
G-D en G-H). Het veen in de gronden van kaarteenheden Xcv8 en Xav8
heeft zich uitgebreid in westelijke richting. Het wordt eensdeels aangetroffen
als een dunne laag in het profiel tussen het sterk lemige zand in de boven
grond en het leemarme zand in de ondergrond van kaarteenheid Gca7, ter
wijl bij de eenheden vGca7 en vTca8 de bouwvoor humusrijk tot venig is.
In de strook Terraszandgronden aan de oppervlakte ligt kaarteenheid
Tba6. Deze gronden vormen een paraboolduin met de opening aan de noord
oostkant (zie ook bijl. 5, doorsnede G-H). Aan de binnenzijde is veen ge
vormd. Het hier aanwezige veen heeft geen verbinding met de andere
veengronden.
Waar in het terrein het tracé van de oude tramlijn Venlo-Straelen zicht
baar is, hetzij door een grindbed, hetzij door uitgraving (Pcf4) of ophoging
(Gda5), is dit op de kaart aangegeven. Het open deel van de in de 17de
eeuw gegraven Fossa Eugeniana en de opgeworpen wallen zijn ook op de
bodemkaart vermeld.
4.2. Bodemkundige overzichtskaart (bijl. 2)

In deze kaart zijn de op de bodemkaart (bijl. 1) aangegeven kaarteenheden
samengevat in zes groepen.
De Rivierterrasleemgronden komen in de westelijke helft van de kaart
voor, de andere gronden liggen in hoofdzaak in de oostelijke helft. De opper
vlakten van de verschillende gronden bedragen:
Bruine Rivierterrasleemgronden
117 ha 25,5%
Grijze Rivierterrasleemgronden
122 ha 26,5%
Terraszandgronden
62 ha 13,5%
Compostachtige gronden
124 ha 26,5%
Veenmosgronden
16 ha 3,5%
Dekzandgronden
15 ha 3,5%
De als overige onderscheidingen samen te vatten oppervlakten zijn te zamen
7 ha groot.
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4.3. Kaart van het humeuze dek (bijl. 3)

In deze kaart zijn de dikte en het humusgehalte van de humushoudende bo
vengrond weergegeven.
De humushoudende bovengrond is in drie dikten weergegeven: 0-30 cm,
30-50 cm en 50-70 cm. De humusgehalten zijn gegeven volgens de klassen
vermeld in § 3.2, nl.
3-5% organische stof:
matig humeus
5-8% organische stof:
zeer humeus
8—12 % organische stof:
humusrijk.
De gronden met een humushoudende bovengrond dikker dan 30 cm vormen
duidelijk de 'oude' gronden van het gebied. Het net van kromme wegen en
de aanwezigheid van talrijke kassen gaan hiermee samen. De op de kaart
aangegeven gronden zonder dek zijn de veengronden. Bij deze gronden is op
de kaart geen humusklasse aangegeven. Het hoogste humusgehalte (8—12%
organische stof) komt voor in de compostachtige gronden en in een deel van
de Grijze Rivierterrasleemgronden (bijl. 2). Bij de compostachtige gronden
is dit vooral het geval, wanneer de ondergrond uit veen bestaat. Bij de Grijze
Rivierterrasleemgronden is de lagere ligging ten opzichte van de aangren
zende gronden een belangrijke factor. In feite gaat dus het hoogste humus
gehalte samen met de hoogste vochttrap (bijl. 1). De gronden met een matig
humeuze bovengrond (3-5% organische stof) zijn de Bruine Rivierterras
leemgronden, de Grijze Rivierterrasleemgronden met lage vochttrap en de
dekzandgronden. De gronden met een zeer humeuze bovengrond (5-8% or
ganische stof) zijn de lagere plekken in de hoge gronden, resp. de hoge delen
in de lage gronden. De gronden van deze klasse vormen de kleinste opper
vlakte.
4.4. Leemgehaltekaart (bijl. 4)

Deze kaart is van de bodemkaart afgeleid en geeft de verschillende leemklassen van de bouwvoor van de gronden weer. Het grootste deel van het gebied,
301 ha, heeft een bouwvoor, bestaande uit sterk lemig zand (20-35% leem).
Een bouwvoor zwaarder dan sterk lemig zand (35-50% leem en meer) komt
slechts voor in de Grijze Rivierterrasleemgronden (85 ha). De gronden met
een bouwvoor van leemarm zand en zwak lemig zand (< 10% en 10-20%
leem) komen in het oosten en zuiden voor in kleine plekken. De gronden
met een leemarme bouwvoor (18 ha) zijn de recente veenontginningen.
4.5. Profieldoorsneden (bijl. 5)

Er is een viertal profieldoorsneden gemaakt met behulp van een gedetailleer
de hoogtekaart. De ligging is op de bodemkaart (bijl. 1) aangegeven. Met
deze doorsneden kan het verloop van de verschillende lagen worden gevolgd
en kan een inzicht in de samenhang der kaarteenheden en bodemgroepen
worden verkregen.
4.5.1. DE PROFIELDOORSNEDE A-B

Uit deze in de westelijke helft van het karteringsgebied van noord naar zuid
lopende doorsnede blijkt, dat in het zuiden (B) de bovengrond minder lemig
is dan in het noorden (A). Ook ziet men dat de lemige en leemrijke kleilaag
(e enf) in het zuiden ca. 60 cm diep ligt en ongeveer 40 cm dik is. Hier wordt
de overgang van de diepere ondergrond naar deze kleilaag nagenoeg overal
door een dunne laag zwak lemig zand (b) gevormd. In het noorden komt
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de kleilaag hoger in het profiel voor. Op een tweetal plaatsen komt veen voor
in de geulen, die in oostwest-richting door het gebied lopen. In de noorde
lijke geul is dit veenmosveen: het ligt onder de zwak zandige leemlaag. In
de zuidelijke is het broekveen, dat op de kleilaag ligt. De vergraven boven
grond boven het veenmosveen bestaat uit opgebracht, heterogeen, humeus,
sterk lemig materiaal. Inde ten zuiden hiervan gelegen, vergraven boven
grond van de kaarteenheid Bcf4 bevindt zich gestort, niet-geëgaliseerd, lemig
materiaal.
4.5.2. DE PROFIELDOORSNEDE C-D
Deze eveneens in noordzuid-richting lopende doorsnede ligt in het oostelijke
deel van het karteringsgebied. De bovengrond valt, met uitzondering van het
meest noordelijke deel (C), in de leemklasse sterk lemig zand (c). Opvallend
in deze doorsnede zijn de onderbroken lagen van de leemklassen sterk zan
dige en zwrak zandige leem (d en e). Hun voorkomen hangt samen met het
van west naar oost afhellen van het terrein. Zij vormen als het ware de ran
den van de in het westen algemeen voorkomende zware lagen (zie doorsnede
A-B). Het deel van de profieldoorsnede C-D waarin de kaarteenheden Gcf7
en Bcf4 voorkomen, heeft veel gelijkenis met het zuidelijke deel van de door
sneden A-B. Het leemarme zand (a) komt echter ondieper voor, nl. tot ca.
60 cm. Het is hetzelfde zand als dat van de Terraszandgronden.
Op twee plaatsen langs deze doorsnede komt veen in de ondergrond voor;
geheel in het zuiden (bij D) is het broekveen, op de andere plek is het veen
mosveen. De laatste plek ligt duidelijk lager in het terrein en is door een steil
wandje gescheiden van de noordelijk gelegen gronden van kaarteenheid
Bcf4. Ook de zuidelijk gelegen gronden van eenheid Xca8 liggen hoger. Dit
gedeelte van de doorsnede ligt in de lengterichting van de meander.
In het noorden ligt een ca. 60 cm dikke veenmosveenlaag aan de opper
vlakte. Dit veen is ten dele omgewerkt en ten dele bezand met leemarm zand
uit de ondergrond.
4.5.3. DE PROFIELDOORSNEDE E-F
Deze doorsnede geeft een geheel ander topografisch beeld dan de beide
voorgaande. In de oostelijke helft, die steil oploopt naar het veel hoger ge
legen Hoogterras, ligt de laag gelegen meander. De westelijke helft wordt
hoofdzakelijk ingenomen door kaarteenheid Pcf4. Deze vindt men ook in het
zuidelijke deel van doorsnede A-B; de overeenkomst in verticale opbouw ligt
dan ook voor de hand. Ook hier treft men de zwak zandige leem en de leemrijke klei (e enf) onderin het profiel aan. In het oostelijke deel ontbreekt deze
zwaardere laag.
Onder de met broekveen aangegeven plek (m) ligt leemrijke klei (f). Dit
beeld is ook in de doorsnede A-B aangetroffen. Bezien we de bodemkaart,
dan blijkt het dezelfde meander te zijn doch op verschillende plaatsen. Naast
deze veenplek komt in kaarteenheid Gdf7 een plek voor, waar steenschrot
en sintels onder het dek liggen. Dit is tot het leemarme zand (a) gerekend.
Van veen is hier niets meer te bespeuren.
Een dergelijke ingreep van de mens in het bodemprofiel vinden we iets
oostelijker eveneens, in kaarteenheid Xcv8, waar op ca. 60-100 cm diepte
een plek grof, grindrijk zand ligt. Onder het grindrijke zand ligt veenmos
veen. Ook op de meer oostelijk gelegen helling vindt men dit veen in de on
dergrond.
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4.5.4. DE PROFIELDOORSNEDE G-H
Deze profieldoorsnede ligt in het noorden en kruist in eenheid xVva8 door
snede C-D. Evenals bij kaarteenheid Vva8 is dit veen veenmosveen. Het bezandingsdekje bevat los, grijs zand dat bij de ontginning uit de ondergrond
is gehaald. Meer westelijk ligt ook veenmosveen aan de oppervlakte. Hier
ligt het komvormig, omgeven door een hogere rug met zwak lemig zand (b)
in de bouwvoor. Het veenmosveen ligt rechtstreeks op het leemarme zand
van de ondergrond der omliggende Terraszanden.
Sterk zandige leem (d) van de Grijze Rivierleemgronden komt slechts in
de westelijke helft voor. Naar de diepte neemt het leemgehalte snel af tot
leemarm, matig fijn terraszand (a).
5. GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VAN DE
GRONDEN VOOR DE TUINBOUW (GROENTETEELT)

5.1. Beoordeling

De geschiktheidsbeoordeling van de gronden in het gekarteerde gebied heeft
plaatsgehad zowel voor de teelt in open grond als onder glas. Zij is gebaseerd
op bodemkundige kenmerken, zoals humusgehalte, dikte van de bovengrond,
textuur, slecht doorlatende lagen en grondwaterstand. Deze kenmerken zijn
o.a. bepalend voor een goede water- en luchtvoorziening (Van der Knaap,
1958) en voor de bodemtemperatuur (VanDuyn, 1960; Van der Post, 1960),
slempigheid van de bovengrond, wortelontwikkeling en doorlatendheid. Ze
bepalen in hoge mate de vroegheid en dus de geschiktheid van de bodem
voor groenteteelt.
Vele andere factoren spelen in de tuinbouw een belangrijke rol, zoals vak
manschap, cultuurtechnische en teelttechnische ingrepen, grote variatie of
beperktheid in de keuze van gewassen. De gewassenkeuze kan in zekere mate
door de bodemgesteldheid worden opgelegd maar ook door afzetmogelijk
heden. Deze factoren zijn niet in de beoordeling opgenomen.
Tuinbouw onder glas is een teelt het jaar rond en is derhalve in het alge
meen niet goed mogelijk op gronden, die voortdurend of gedurende het win
terseizoen een hoge grondwaterstand hebben. De hoeveelheid lucht in de
grond is dan te gering en de bodemtemperatuur blijft te laag; de doorwortelbare laag is te dun, afgezien nog van de wortelziekten die bij hoge waterstand
optreden. Daarom verkiest men bij groenteteelt onder glas gronden die
enigszins aan de droge kant zijn. Het tekort aan waterkan immers worden
aangevuld door boven- of ondergrondse aanvoer. De iets droge gronden bie
den bovendien een betere gelegenheid tot doorspoelen. De resistentie van de
bovengrond tegen slempen bepaalt vooral de mogelijkheid van methoden
van bovengrondse watertoediening.
Bij tuinbouw in de open grond is een zeer humeuze opdrachtige grond
met niet te diepe grondwaterstand gewenst. De grondwaterstand is afhanke
lijk van de ligging in het terrein, maar ook van de profielopbouw. Profielen
met grote grondwaterlluctuatie en gering vochthoudend vermogen of met
ondiep voorkomende storende lagen beperken de geschiktheid. Met behulp
van deze criteria is het mogelijk de gronden van het gekarteerde gebied in te
delen naar hun geschiktheid voor opengrondstuinbouw en voor tuinbouw
onder glas. Bij de beoordeling van de hydrologische toestand is rekening ge
houden met de eventuele verbeteringen van de waterafvoer van diverse bo
demtypen. Hierbij is o.a. gedacht aan de afvoer van het kwelwater en aan de
reeds in verscheidene kassen toegepaste bemalingen.
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TABEL 1. Geschiktheid van de bodem voor tuinbouw in de open grond (o) en voor tuin

bouw onder glas (g)

TABELLE 1. Bodeneignung für Freilandgemüsebau (o) und Treibgemüsebau (g)

Klasse 1 : zeer geschikt
Klasse 1 : sehr geeignet
Klasse 2 : geschikt
Klasse 2 : geeignet

Klasse 3 : geschikt tot matig geschikt
Klasse 3 : geeignet bis mässig geeignet
Klasse 4: matig geschikt tot ongeschikt
Klasse 4: mässig geeignet bis ungeeignet

Bodemeenheden / Bodeneinheiten

Klassen
1

P+B

Bruine Rivierterrasleemgronden /
Braune Hochflutlehmböden

G

Pcf4
Bdb5
Bca4
Bcd4
Bce4
Bce5
Bcf4

g
g
g
g

Grijze Rivierterrasleemgronden /

Gca7
vGca7
Gce7
Gcf7
Gda5
Gda6
Gdf7
Gef6
Terraszandgronden / Niederterrassen- Tba6
sandböden
Tca6
Tca7
Tca8
vTca8

Graue Hochflutlehmböden

T

X

V

Compostachtige gronden op veen en Xav8
zand / Kompostartige Böden über Torf Xbm8
und sand
Xbv8
Xca6
Xca7
Xca8
Xcm8
Xcv8
Veenmosveengronden / Hochmoortorf
böden

D

Dekzandgronden / Flugsandböden

o+g

2

3

g

g

0
0
o
o
0
o
0

o+g
g
g

o

g

O+g
O+g

o
g
g

O+g
O+g
O+g

0
o
o+g
O+g
o
o
o

g
g

o
o
O+g

O+g

O+g

g
g
g

Vva8
xVva8
Dba2
Dba5
Dba6
Dbb4

4

O+g
O+g
g
g
g

o
o

O+g
o

In tabel 1 en in de bijlagen 6 en 7 is de geschiktheidsbeoordeling van de
gronden weergegeven na overleg met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst in
Limburg.
Groep P + B. Voor de groenteteelt onder glas is de beperking in geschiktheid
afhankelijk van de aanwezigheid van de leemrijke kleilaag (Pcf4, Bcf4) in
verband met de waterhuishouding. Kaarteenheid Bca4 is inmiddels opgeno
men in de stadsuitbreiding.
Voor groenteteelt in de open grond zijn deze gronden in het voorjaar ei
genlijk iets te vochtig, terwijl ze in de zomer in de bovengrond vrij droog
kunnen zijn.
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Groep G. De gronden met matig dikke en dikke humushoudende bovengrond

(Gca7, vGca7, Gce7, Gcf7, Gdf7, Gef6) zijn zeer geschikt tot geschikt voor
tuinbouw onder glas. Voor teelt in open grond zijn ze laat door te grote voch
tigheid. De gronden met een dunne bovengrond van zandige leem op leemarm zand (Gda5, Gda6) hebben een ongunstige waterhuishouding en bewortelingsmogelijkheid voor beide teeltwijzen.
Groep T. Door hoge wintergrondwaterstanden zijn ze matig geschikt voor
tuinbouw onder glas. De gronden van kaarteenheid vTca8 zijn vanwege hun
grote natheid in de winter en de venige bovengrond ongeschikt voor teelt
onder glas. Voor opengrondsteelten zijn ze in het voorjaar laat; in de zomer
zijn ze door hun geringe opdrachtigheid vrij droog. De gronden van kaart
eenheid Tba6 zijn vrij nat in de winter en door hun rugvormige ligging droog
in de zomer.
Groep X. De gronden met een goede waterafvoer zijn geschikt voor teelt on
der glas. De gronden van de kaarteenheden Xca6 en Xca7 met een goede
waterafvoer worden door hun topografisch iets hogere ligging zelfs zeer ge
schikt geacht. Voor teelt in de open grond zijn deze gronden, mits de water
afvoer goed geregeld is, gedurende het gehele sezoen zeer geschikt. Het zijn
opdrachtige gronden.
Groep V. Deze gronden zijn vanwege hun profiel en de topografische ligging
ongeschikt voor tuinbouw.
Groep D, De gronden van eenheid Dba2 worden vanwege het geringe vochthoudende vermogen en de hoge ligging vrijwel ongeschikt voor tuinbouw ge
acht. De gronden van de overige eenheden zijn voor teelt onder glas zeer ge
schikt. Voor teelt in de open grond is droogte de beperkende factor.
5.2. Beschrijving van de bodemgeschiktheidskaarten voor de tuinbouw in de open grond
(bijl. 6) en onder glas (bijl. 7)

De bijlagen 6 en 7 geven de gronden weer naar hun geschiktheid voor opengrondsgroenteteelt en glasteelt. Dit is geschied op dezelfde wijze als in tabel 1
(§ 5.1). Uit een vergelijking van de bodemkundige overzichtskaart (bijl. 2)
met de bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw in de open grond (bijl. 6)
blijkt dat de zeer geschikte en de geschikte gronden (klassen 1 en 2) in hoofd
zaak de lage, compostachtige gronden zijn. De Bruine Rivierterrasleemgronden en de Terrasleemgronden vormen grotendeels de geschikte tot ma
tig geschikte gronden (klasse 3). De matig geschikte tot ongeschikte gronden
(klasse 4) zijn vooral de Grijze Rivierterrasleemgronden met leemarm zand
ondiep in het profiel en de jonge Veenontginningsveengronden.
Voor tuinbouw onder glas (zie bijl. 7) blijkt de oppervlakte zeer geschikte
gronden slechts gering te zijn. De variatie van de gronden binnen deze klasse
is vrij groot. Er behoren gronden toe met dikke en dunne dekken, met hoog
en laag humusgehalte (bijl. 3) en met goed doorlatende en minder goed
doorlatende ondergrond (bijl. 1). Ook is er een vrij groot verschil in vochttrappen (bijl. 1). Het is de combinatie van bodemfactoren die deze gronden
zeer geschikt doet zijn.
De gronden die geschikt geacht worden voor groenteteelt onder glas, be
slaan een vrij grote oppervlakte. Zij omvatten, behoudens de gronden van
klasse 1 van tabel 1, het gehele 'oude' tuinbouwgebied. Ook in deze klasse
komen veel gronden voor van geheel verschillende aard (vergelijk bijl. 1 en
2). Dit leidt tot een verschillende vorm van bodembehandeling en beheer
sing van de waterhuishouding, bijv. watertoediening op de Bruine Rivier-
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terrasleemgronden en wateronttrekking (uitpompen) in natte seizoengedeel
ten uit de compostachtige gronden.
De Grijze Rivierterrasleemgronden met ondiep zand en de Terraszand
gronden (bijl. 2) zijn hoofdzakelijk geschikt tot matig geschikt. Zij hebben
een dunne, matig humeuze bovengrond op een leemarme zandondergrond.
De Terraszandgronden met venige bovengrond (vTca8) en de jonge Veenontginningsveengronden worden slechts matig geschikt tot ongeschikt ge
acht voor tuinbouw onder glas.
Vergelijkt men de bijlagen 6 en 7, dan blijkt dat 2/5 deel van het gebied
zeer geschikt tot geschikt is voor tuinbouw in de open grond en 2/3 deel voor
tuinbouw onder glas.
6. SAMENVATTING

Het gekarteerde gebied ligt ten noordoosten van de stad Venlo en is 463 ha
groot.
Geologisch gezien behoort het gebied tot het Laagterras. De ondergrond
bestaat uit matig fijn zand. Daarop ligt in het grootste deel van het gebied
een leemhoudend dek (rivierleem) ; in dit dek zijn twee afzettingen te on
derscheiden, die ten dele op elkaar liggen. Op verschillende plaatsen is veen
gevormd. Het gebied is vrij vlak met een helling van west naar oost. Het
laagste deel ligt in een oude Maasmeander, die aan de oostzijde aan het
Hoogterras van de Rijn grenst. Het lage oostelijke deel van het gebied heeft
door slechte ontwatering en kwelwater vanuit het Hoogterrasgebied steeds
wateroverlast.
Er zijn zeven groepen van gronden onderscheiden. De kaarteenheden zijn
zodanig gekozen, dat de gronden worden ingedeeld naar de afzettingen die
in dit gebied aan de oppervlakte liggen, naar het al dan niet voorkomen van
een inspoelingshorizont, naar de textuur van de boven- en ondergrond en
naar de grondwaterklasse. Het humusgehalte en de dikte van het humushoudende deel van het profiel zijn in de beschrijving van de kaarteenheden op
genomen.
Naast de bodemkaart, schaal 1:10000, is een bodemkundige overzichts
kaart, schaal 1:25 000, en een kaart van het humeuze dek en een leemgehaltekaart samengesteld (respectievelijk de bijlagen 1 t/m 4). Als bijlage 5 is
aan het artikel een viertal profieldoorsneden toegevoegd. Zij verschaffen
enig inzicht in de texturele opbouw van de bodemeenheden.
De geschiktheid van de gronden voor tuinbouw in de open grond en onder
glas wordt beoordeeld aan de hand van bodemkundige kenmerken. De clas
sificatie is in tabelvorm weergegeven in tabel 1 en kartografisch in bijlage 6
en 7.
7. ZUSAMMENFASSUNG

Das 463 Hektare umfassende Kartierungsgebiet liegt nordöstlich der Stadt
Venlo. Geologisch gehort es zur Niederterrasse. Der Untergrund besteht
aus massig feinem Sand der im grössten Teil des Gebietes von eîrt^E.lehmhaftigen Schicht (Flusslehm) bedeckt ist; in dieser Auflage sind,?.wei Ablage
rungen zu unterscheiden, die teilweise einander überlagern:
liïehreren
Stellen hat sich Torf gebildet. Das Gebiet ist ziemlich flach und senkt sich
gelinde von West nach Ost. Der tiefste Teil liegt in einem alten Mäander der
Maas, der östlich an die Hochterrasse des Rheins grenzt und durch mangel
hafte Entwässerung und Qualm aus dem Hochterrassengebiet ständig unter
Vernässung leidet.
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Die Böden sind in sieben Gruppen eingeteilt. Die Einteilung basiert sich
auf das zu Tage liegende Ausgangsmaterial, das Vorkommen eines Anreiche
rungshorizontes, die Bodenart von Oberboden und Untergrund und die
Grundwasserklasse.
Der Humusgehält und die Mächtigkeit des humushaltigen Profilanteils
sind in der Beschreibung der Bodeneinheiten enthalten.
Neben der Bodenkarte 1:10000 gibt es eine Uebersichtskarte 1:25000,
eine Karte der humushaltigen Auflage und eine Karte des Lehmgehaltes
(Korngrössenanteil <50 [x des Feinbodens). Diese vier Anlagen werden er
gänzt durch die vier auf der Anlage 5 abgebildeten Querschnitte, die einige
Einsicht in die vertikale Schichtung nach Bodenart bei den verschiedenen
Bodeneinheiten und deren relative Höhenlage gewähren.
An Hand bodenkundlicher Merkmale wird die Eignung für Freiland- und
Treibgemüsebau beurteilt. Die so entstandene Klassifikation ist in Tabelle 1
und auf den Anlagen 6 und 7 wiedergegeben.
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EEN BODEMKARTERING BIJ COLMAR
(LUXEMBURG)
A soil survey in the environments of Colmar (Luxemburg)

H. G. M. Breteler1)
1. I N L E I D I N G

In de zomer van 1962 is in Luxemburg een bodemkundige kartering ver
richt in het gebied, dat ten westen van Colmar en Bissen en ten oosten van
Michelbuch ligt (zie fig. 1 ; zie ook kaartblad Ettelbrück file IV (XXXIII-9)
Nos 3-4). Het 1100 ha grote gebied bestaat grotendeels uit hoog bos; aan de
noord- en zuidzijde komt nog wat bouwland en grasland voor. Binnen het
gekarteerde gebied liggen geen woonkernen; de dorpen Colmar, Berg en
Bissen liggen aan de oost- en zuidzijde.
Voor het onderzoek is als basiskaart een naar 1:10000 vergrote topo
grafische kaart van schaal 1:25 000 gebruikt. Van alle boringen zijn globale
beschrijvingen gemaakt.
2. MORFOLOGIE EN GEOLOGIE

Luxemburg wordt landschappelijk onderscheiden in Oesling en Gutland.
De Oesling omvat het noordelijk deel en beslaat ongeveer 1/3 van de op
pervlakte van het land. Het is een dun bevolkt gebied, dat gemiddeld 450 m
boven zeeniveau ligt. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit Onder-Devonegesteenten en verweringsgronden hiervan. Het zijn hoofdzakelijk leistenen
en zachte zandstenen, zowel psammieten als kwartszandstenen. De grond is
schraal en is hoofdzakelijk bedekt met bos.
Het Gutland (fig. 2), in het midden en zuiden van Luxemburg, is een deel
van het Trier-Luxemburgs bekken. De westelijke grens is kunstmatig ge
trokken; het gebied sluit namelijk aan aan het bekken van Parijs. In het zui
den grenst het aan het Lotharinger terrassenlandschap. Het Gutland ligt
gemiddeld 330 m boven zeeniveau. Het is landbouwkundig beter en dichter
bewoond dan de Oesling. De geologische formaties in het Gutland zijn van
het Secundair. Men vindt er Bontzandsteen, Muschelkalk, Keuper (Trias)
en Liaskalk-, klei- en zandsteen (Jura).
Oorspronkelijk is het land vrij vlak geweest. In het Pleistoceen hebben ech
ter sterke insnijdingen plaatsgevonden, mede door opheffing van het land
schap. Hierdoor zijn terrassen en diepe dalen ontstaan. Langs de hellingen
dagzomen op veel plaatsen diverse geologische formaties.
2.1. Topografie

Het onderzochte gebied helt van 360 m boven de zeespiegel in het noord
westen naar 200 m in het zuid-zuidoosten, waar het riviertje de Attert
stroomt. Binnen het gebied komen verschillende zeer diep ingesneden dalen
voor. De hoofddalen bevatten kleine beekjes, de zijdalen staan droog. De
voornaamste beekjes zijn in het noorden de Schwarzbaach en Bollesch
baach; deze verenigen zich met de Helmeschbaach in de Glabech, welke
uitmondt in de Attert. De Helmeschbaach en de Glabech delen het gebied
in een noordelijke en zuidelijke helft. In de zuidelijke helft stroomt in een
1)

Rayon Zuid, Stichting voor Bodemkartering
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Fig. 1. De ligging van het gekarteerde gebied
Fig. 1. Location of the surveyed area

150

Foto: Stiboka R26-80

Fig. 2. Het Gutland vormt het zuidelijke deel van het groothertogdom Luxemburg. Het is
een sterk doorsneden schiervlakte, bestaande uit gesteenten van het Secundair, met pla
teaus op verschillende niveaus. Deze ontstonden tijdens verschillende erosiefasen in het
Pleistoceen. Vele steile hellingen van de symmetrische dalen zijn bedekt met loofbos
Fig. 2. Gutland ('good land'), the southern part of the grand duchy of Luxembourg, is a dissected pene
plain of mesozoic rocks with platforms on different levels. The latter were formed during consecutive
erosion phases in the Pleistocene. Many of the steep slopes of the symmetric valleys are covered by forest

diep dal het beekje de Buuschbaach naar de Attert.
Het deel ten noorden van de Helmeschbaach en de Glabech varieert in
hoogte van 360 tot 200 m boven de zeespiegel; de noordwestelijke helft ligt
in zijn geheel boven 325 m (zie fig. 3).
In het zuidelijke deel van het gebied varieert de hoogte van 325 m boven
de zeespiegel in het westen tot 200 m in het oosten. Het dal van de Buusch
baach heeft geen zijdalen van betekenis.
De dalen zijn V-vormig. Langs de hellingen komen veel terrasjes voor.
Deze zijn ontstaan door de periodieke insnijdingen van de rivieren tijdens
het Pleistoceen. De rivier de Attert is zeer diep ingesneden; hij ligt op ca.
200 m boven de zeespiegel. De dalhelling is zeer steil en sterk terrasvormig;
de terrassen zijn smal.
2.2 Hydrologie

Nauwkeurige gegevens over waterstanden zijn, in de korte tijd dat hier ge
werkt is, niet verkregen.
Grondwatergley wordt slechts gevonden in de alluviale gronden van de
Attert en dan nog dieper dan 70 cm. Stagnatiegley komt op enkele plaatsen
voor in het hoogst gelegen, vlakke gebied, waar zware klei tot aan of op zeer
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Fig. 3. Hoogtekaart van het gekarteerde gebied, ontleend aan het topografische kaartblad
Ettelbrück (feuille 4 XXXIII, Nos. 3-4)
Fig. 3. Contour map of the surveyed area, derived from the Topographic Map, sheets Ettelbrück 4
XXXIII, No. 3 and 4

geringe diepte onder het maaiveld ligt. Heeft het terrein met zware klei een
enigszins bolle vorm (zoals het plateauvormige deel in de zuidelijke helft,
Schaed genaamd), dan treedt geen stagnatiegley op.
Verspreid over de vlakke en geleidelijk hellende delen komen komvormige
depressies (zgn. 'Mardellen') voor. Ze hebben een doorsnede van 10 tot
50 meter en zijn gewoonlijk 2 tot 3 meter diep. In deze Mardellen bevindt
zich zeer sterk humeus tot venig materiaal met een moerasvegetatie; langs
de randen groeien wilg, els en wilde roos. De veronderstelling dat zij een ge
volg zouden zijn van uitgravingen voor paalwoningen wordt door Lucius
(1948) niet aanvaard; volgens hem zijn ze ontstaan door kalkoplossing in de
diepere ondergrond. Slotboom (1963) komt tot dezelfde conclusie en heeft
kunnen vaststellen dat het geen pingo's of andere pleistocene vormingen zijn.
De oppervlakte van de Mardellen is te gering om ze op een bodemkaart,
schaal 1:25 000, weer te geven.
2.3. Geologie

De geologische formaties in dit gebied behoren tot de Keuper en de Muschel
kalk. Deze afzettingen dateren uit de Trias, de oudste periode van het Se
cundair (Mesozoicum). In fig. 4 is een deel van de geologische kaart van
Luxemburg, kaartblad nr. 6 Diekirch, schaal 1:25000, weergegeven. Beide
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formaties zijn op de geologische kaart op grond van lithologische kenmerken
onderverdeeld (Lucius, 1952).
De Keuperafzettingen in dit gebied bestaan uit helderrode en groene mer
gel met insluitsels van dunne, dichte lagen van kwartsachtige grijze tot
groengrijze zandsteen. Er komen ook grindlagen in voor.
De Muschelkalkafzettingen zijn dolomitische kalkmergels met zandsteenen kalkbanken. De kleur is bont: grijs, grijsgroen met rode en violetrode
vlekken en vlammende tekeningen. Men vindt er veel, slechts langzaam ver
werende kiezelknollen in met een bleekgele honingkleur ; in het veld zou men
ze gemakkelijk voor Tertiaire kwartsietknollen kunnen houden.
Keuper en Muschelkalk zijn horizontaal gelaagde mariene afzettingen; ze
zijn niet door plooiingen beïnvloed (fig. 5). Het verweringsprodukt van Keu
per en Muschelkalk is een zware roodbruine klei met ca. 45% <2 (J. en ca.
90% <50 (j.. Deze cijfers berusten op schattingen. Brunnacker (1960) ver
meldt voor Beieren en Schramm (1961) voor Bürgel (Thüringen) ongeveer
dezelfde, analytisch bepaalde, cijfers.

1

Alluvium

Muschelkalk

Breuk; de pijltjes wijzen naar lage
schollen
Fault; arrows pointing
lower part of the fault

towards

the

Fig. 4. Vereenvoudigde weergave van de geologische kaart van het gekarteerde gebied,
kaartblad nr. 6, Diekirch. Zie voor de doorsneden A-B en C-D fig. 13 en 14
Fig. 4. Generalized version of the Geological Map of the surveyed area, sheet 6, Diekirch. See fig. 13
and 14 for the cross sections A-B and C-D
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Foto: Stiboka R26-65

Fig. 5. Muschelkalk is een gesteente, dat in het Gutland langs vele steile hellingen wordt
aangetroffen. Bij verwering ontstaat een ondiepe kleilaag op ten dele verweerd gesteente.
De onverweerde Muschelkalk bevindt zich op een geringe diepte (ontsluiting aan de weg
Colmar-Bissen)

Fig. 5. Middle triassic ( Muschelkalk) is exposed on many of the sleep slopes in Gutland. Weathering
gives rise to a shallow clay layer underlain by partly weathered rock with consolidated bedrock at shallow
depth (Exposure on the road from Colmar to Bissen)

Over deze Trias-sedimenten is plaatselijk nog zand en grind afgezet van
kwartaire ouderdom. Volgens de geologische kaart is dit binnen het gekar
teerde gebied niet het geval. Volgens eigen waarnemingen lijkt het op be
paalde plaatsen echter wel aanwezig te zijn.
In de Würmijstijd is op sommige plaatsen löss afgezet op deze sedimenten.
Een deel is ook weer door erosie afgevoerd. Slechts in het noordelijke deel
van het gebied is nog löss aanwezig; de dikte van de laag is gewoonlijk min
der dan 120 cm.
In het Pleistoceen is langs de hellingen sterke solifluctie van verweringsmateriaal van Keuper en Muschelkalk en van löss opgetreden (zie tabel 1).
Stratigrafisch komt Muschelkalk voor onder Keuper. In het gekarteerde ge
bied wordt Muschelkalk slechts aangetroffen waar het langs de hellingen dagzoomt. Vergelijkt men de schets van de geologische kaart (fig. 4) met die van
de hoogtekaart (fig. 3), dan blijkt dat Keuper noordelijk van de Helmesch
baach en de Glabech op 360-320 m en zuidelijk van deze beken op 325—
260 m boven de zeespiegel ligt.
Voor de Muschelkalk geldt ongeveer hetzelfde; in het noordelijke deel ligt
zij op 320-200 m, in het zuidelijke deel op 260-225 m boven de zeespiegel.
De Muschelkalk ligt in het noordelijk deel dus ongeveer op dezelfde hoogte
als de Keuper in het zuidelijke deel en zelfs voor een deel erboven. Dit is
vreemd wanneer men bedenkt dat deze sedimenten horizontaal zijn afgezet.
De helling van het gebied neemt weliswaar af van noordwest naar zuidoost,
maar hiermee kan dit hoogteverschil niet verklaard worden.
Zuidelijk van de Helmeschbaach en de Glabech komen twee storingen
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voor met de lage schol aan de zuidzijde. Bovendien komen nog twee storingen
voor aan de oostzijde van de Attert; wanneer men mag veronderstellen dat
deze storingen ook in westelijke richting hun invloed hebben doen gelden,
dan is het verschil in hoogteligging van Keuper en Muschelkalk tussen de
Helmeschbaach, de Glabech en het dorp Bissen ten opzichte van de ligging
noordelijk van deze beken wellicht beter te verklaren.
TABEL 1. Stratigrafie en lithologie van de geologische formaties in het onderzochte gebied
TABLE 1. Stratigraphy and lithology of the geological formations within the surveyed area

Stratigrafie / Stratigraphy
Kwartair

Holoceen

Cenozoic
( Quaternary )

Holocene

Fluviatiele en colluviale af
zettingen
Fluviatile and colluvial deposits

Pleistoceen
Pleistocene

Eolische afzettingen
Eolian deposits

Fluviatiele afzettingen

Secundair

Trias:

Mesozoic
(Secondary)

Triassic:

Keuper

Lithologie / Lithology
Lössleem, klei en kleihoudend zand
Loess-loam, clay and clayey
sand

Löss

Loess

Zand en grind

Fluviatile deposits

Sand and gravel

Mariene afzettingen

Mergel

Marine deposits

Marl

Mergel met grind
Marl mixed with gravel

Continentale afzettingen
Continental deposits

Muschel
kalk

Mariene afzet
tingen

Grindconglomeraten
Conglomerates of gravel

Dolomitische mergel
Dolomitic marl

Marine deposits

2.4. Landsckapsvormen en grondgebruik

2.4.1. LANDSCHAPSVORMEN
Geomorfologisch zijn binnen het gekarteerde gebied drie landschapsvormen
te onderscheiden :
- plateaus
- hellingen
- dalen.
Tie plateaus hebben een zeer geleidelijke helling van 360 m tot 320 m boven
de zeespiegel in het noordelijke deel, en van 325 m tot ca. 270 m boven de
zeespiegel in het zuidelijke deel (fig. 6).
Op diverse plaatsen bevindt zich op de overgang van de plateaus naar de
hellingen een overgangsgebied dat onder een grotere hellingshoek ligt dan de
plateaus zelf.
De hellingen zijn vrij steil en terrasvormig. De hellingvormen en de breed
te van de terrasjes zijn niet overal gelijk. Dit is een gevolg van de geologische
gelaagdheid. Muschelkalk behoort tot de harde gesteenten; deze eroderen
steil en geven vooral steile hellingen met brede, scherp begrensde terrasvormen (Stohr, 1961). Keupergesteenten, bestaande uit zacht materiaal met
een grotere erodeerbaarheid, vormen daarentegen lange hellingen en smalle
of geen terrassen. De aard van het dagzomende gesteente bepaalt derhalve
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Fig. 6. Landschapskaart
Fig. 6. Landscape Map

de vorm van de hellingen. De horizontale ligging van de sedimenten is de
oorzaak van de symmetrische dalvormen (Baeckeroot, 1942).
De dalen beginnen in de westzijde van het gebied en zijn west-oost gericht.
Ze hebben een sterk verval en zijn zeer diep ingesneden. De dalbodems zijn
in de boven- en middenloop veelal smaller dan 20 m, in de benedenloop
zijn ze iets breder.
2.4.2. GRONDGEBRUIK
Tweederde deel van het gebied is als bos in cultuur. Het overige deel,
ruim 300 ha, is grotendeels als grasland in gebruik; noordelijk van Bissen
komt wat akkerbouw voor (fig. 7). Gemiddeld voor geheel Luxemburg is de
verhouding bos-bouwland juist andersom, namelijk eenderde bos en twee
derde bouwland. Het bos is naar de opstand te onderscheiden in: hoog loof
bos, struikgewas (slaghout) en sparrenbos (zie fig. 8). Binnen het gekarteerde
gebied ligt het jachtgebied van de groothertog van Luxemburg.
Het hoge loofbos bestaat hoofdzakelijk uit beuken- en eikenbos, zowel ge
mengd als in monocultuur. Ten dele is het oorspronkelijk hakhout geweest;
de vorm van de bomen en de omvangrijke stobben wijzen daarop (fig. 9).
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Foto: Stiboka R26-71

Fig. 7. Het Gutland bezit grote boerenhofsteden waarvan de bedrijfs- en woonruimte in een
U-vorm rondom de binnenplaats zijn gebouwd. In het karteringsgebied is de boerderij 'Carelshaff' te Bissen een dergelijke hofstede. De bedrijven zijn overwegend van het gemengde
bedrijfstype; de veeteelt neemt een belangrijke plaats in

Fig. 7. In Gutland large farmsteads on mixed farms with cattle-raising as the main occupation, have
a typical U-shaped arrangement of the buildings around a central court. In the surveyed area 'Carelshajf '
at Bissen represents this type of farm
CARELSHAFF

Fig. 8. Bodemgebruikskaart
Fig. S. Land Use Mape
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Foto: Stiboka R26-77

Fig. 9. Momenteel worden de eikehakhoutbossen zoveel mogelijk omgevormd tot opgaand
bos. De brede voet en de enigszins kromme stam van de bomen wijzen nog op de oorspron
kelijke bosexploitatie
Fig. 9. At present attempts are made to transform the oak coppices into high forest. The former practice
of forest management is given away by the broad stools and the more or less curved stems

158

YÎPI
Foto: Stiboka R26-75

Fig. 10. Op de hellingen waar lemig zand voorkomt met op geringe diepte veelal zandsteen,
treft men mooie sparaanplantingen aan. Opvallend is de grote lengte en de rechte vorm van
de stammen van de bomen.
Fig. 10. On slopes of loamy sand underlain mostly by sandstone at shallow depth the fair stands of
spruce are characterized by great height and straightness of the stems
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Bovendien worden nog zeer veel ronde, zwarte, sterk koolstofhoudende
plekken van enige meters doorsnee aangetroffen, waar vroeger houtskool ge
brand is. Deze plekken vindt men veel in groepjes van drie. Ze liggen onge
veer 20 cm hoger in het terrein.
Het struikgewas is veelal eikehakhout van enige meters hoogte; ook hier
vindt men veel plekken van vroegere houtskoolbranderijen.
De sparrenbossen komen vooral voor langs de hellingen. Volgens Monkhousen (1959) staan de sparrenbossen in Luxemburg hoofdzakelijk op zand
steen. Bij de kartering bleek dat daar, waar de sparrenbossen niet direct op
zandsteen staan, veelal zandsteen als substraat aanwezig is (fig. 10).
3. DE GRONDEN VAN HET GEBIED

3.1. Indeling van de gronden

De indeling van de gronden is gebaseerd op de lithologie van het moeder
materiaal en op de aard en diepte van het substraat.
De lithologie is in vijf 'hoofdtextuureenheden' weergegeven :
A: Leemgronden: deze bevatten meer dan 80% leem (<50 fj.) en minder
dan 20% lutum (<2 ;x).
B: Zandige leemgronden: deze bevatten 50-80% leem en minder dan 20%
lutum.
C: Lemige zandgronden: deze bevatten 30-50% leem en minder dan 20%
lutum.
D: Kleiige leemgronden: deze bevatten meer dan 80% leem en meer dan
20% lutum.
G: Grindgronden : deze bestaan uit zeer stenige gronden.
Naast deze vijf hoofdtextuureenheden zijn nog gronden onderscheiden,
die complex zijn in hun textuur:
BC: Complex van zandige leemgronden en lemige zandgronden; de zandi
ge leemgronden overheersen.
BD : Complex van zandige leemgronden en kleiige leemgronden ; de zandige
leemgronden overheersen.
Nagenoeg alle gronden zijn ondiep, d.w.z. binnen 120 cm komt substraat
in de vorm van lithologisch afwijkend materiaal (D-laag) of van onverweerd
moedergesteente (Dr- of C2-laag) voor.
De hier voorkomende soorten substraat zijn :
g: grind
k: klei (meer dan 30% <2 (A)
n : kalkrijke mergel
z : zandsteen.
De dikte van de grond boven het substraat is met cijfers in drie groepen
aangegeven :
1 : <50 cm (ondiepe gronden)
2: 50-80 cm (matig diepe gronden)
3: 80-120 cm (diepe gronden).
Onafhankelijk van bovenstaande indelingen zijn nog onderscheiden:
Valleigronden: hiertoe behoren de alluviale (R) en colluviale (V) gronden.
3.2. Codering

De kaarteenheden zijn aangegeven met symbolen. Deze zijn opgebouwd uit
de bovenvermelde letters en cijfers; de hoofdletter geeft de hoofdtextuureenheid aan. Daarvóór staat een kleine letter die de aard van het substraat, en
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erachter een cijfer dat de dikte van de grond boven het substraat aangeeft.
Bij gronden van een kaarteenheid, die wisselend dieper en ondieper zijn dan
120 cm, zijn de letter van het substraat en het cijfer van de diepte ervan tus
sen haakjes geplaatst.
Een deel van de gronden heeft bijmenging van grind in het profiel. Dit
is afzonderlijk in de codering vermeld met de letter g achter de code.
In tabel 2 is de indeling in kaarteenheden volgens dit coderingssysteem
weergegeven.

TABEL 2. Indeling der kaarteenheden
TABLE 2. Short characteristics of the mapping units

Hoofdtextuureenheden
Main textural classes

Substraat

Substratum

Diepte der gronden in cm
Depth of soils in cms.

<50
A: Leemgronden
Silt soils

g: grind
gravel

k: klei
clay

B : Zandige leemgronden
Silt loam soils

kAl
kAlg

kBl

z: zandsteen

D : Kleiige leemgronden
Silty clay loam soils

g: grind
g: grind

kDl

kD2
kD2g

nDl

nD2

clay
carboniferous marl

z : zandsteen

zD2

sandstone

G : Grindgronden

Gk
Gl

Gravelly soils

Complexe gronden

Complex soils

k: klei

sandstone

Valley soils

kBC2g

clay

z : zandsteen
Valleigronden

gC3g

gD2g

gravel

n : kalkrijke mergel

kB3
kB3g

gC2g

gravel

k: klei

gB3g

zB2

sandstone

Sandy loam soils

(k)A(3)
gB2g

gravel
clay

80-120
gA3g

g: grind
k: klei

C : Lemige zandgronden

50-80

zBD2

R: Alluvia van de Attert / Alluvia of the Attert
V : Colluvia in V-vormige dalen / Colluvia in V-shaped valleys
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3.3. Bodemvorming

3.3.1. BODEMGENESE
De bodemprofielen zijn het resultaat van bodemvormende processen, zoals
mechanische en fysische verwering van het moedergesteente, accumulatie
van organische stoffen en uitspoeling van bodemcomponenten uit het bo
venste deel van de grond en neerslag hiervan op een dieper niveau. Deze
processen zijn afhankelijk van de factoren: tijd, klimaat, moedermateriaal,
reliëf, vegetatie, invloed van mens en dier.
Voor de profielontwikkeling in dit gebied is het moedermateriaal het be
langrijkst. De bodems, gevormd in de warme tijden vóór het Pleistoceen,
zijn tijdens het Pleistoceen door solifluctie afgevoerd of verplaatst (Alexan
dre, 1958; Maréchal, 1958; Mückenhausen, 1958). Solifluctiemateriaal
wordt aangetroffen aan de voet van de dalhellingen en op vele terrasjes. Het
kan dus van een andere formatie afkomstig zijn dan het substraat (gesoliflueerde Keuper op Muschelkalk). Na het Pleistoceen is erosie, vooral als
gevolg van menselijke activiteit, één van de belangrijkste factoren die de bo
demvormende processen beïnvloedt.
3.3.2. BODEMPROFIELEN
Afhankelijk van de dikte en de aard van de gronden zijn verschillende bodem
profielen te onderscheiden. Als de gronden dikker zijn dan 80 cm, heeft zich
een ABC-profiel gevormd; in dunnere gronden is slechts een AC-profiel ont
staan. De AC-gronden zijn hier niet nader onderscheiden. Als ABC-profielen
komen voor Gray Brown Podzolic en Brown Podzolic profielen.
a. Gray Brown Podzolic profielen. Deze bodemprofielen zijn ontwikkeld in de

lössleemgronden. Zij hebben een klei-inspoelingshorizont (textuur-B-horizont). Deze profielvorm wordt aangeduid als: Gray Brown Podzolic Soil
(Baldwin, Kellog and Thorp, 1938), Sol lessivé, Sol lessivé type (Aubert et
Duchaufour, 1956; Duchafour, 1960, 1961), Sol brun lessivé (Dudal, 1953),
Parabraunerde (Mückenhausen, 1962). In de recente Amerikaanse classi
ficatie worden de Gray Brown Podzolics tot de Udalfs gerekend (Soil Survey
Staff, 1960); in Nederland worden zij aangeduid met de naam brikgrond
(De Bakker en Schelling, 1966). Zij komen hier slechts onder bos voor. De
kenmerken van de verschillende horizonten zijn:
AO: een dunne strooisellaag van ca. 3 cm van eike- en beukeblad, op een
enkele plaats van sparrenaalden. Het strooisel is ten dele nog gaaf, ten dele
nog maar zeer grof afgebroken.
Al : matig humusarme horizont (humusgehalte 2,5% van 4-10 cm dik; de
kleur varieert van lichtbruin tot donker grijsbruin (10YR 6/3-10YR 4/2).
A2: uitspoelingshorizont; de dikte van deze horizont varieert van 30 tot
50 cm. De kleur is licht grijsgeel (10YR 7/4), soms bruin (7,5YR 5/4).
B2t: inspoelingshorizont ; de dikte van deze horizont is 20-60 cm, afhan
kelijk van de diepte en soort van het substraat. De kleur is overwegend bruin
(7,5YR 4/4) tot oranjebruin (5YR 5/6).
D: substraat, soms dieper dan 120 cm. De aard van het gesteente beïnvloedt
de ontwikkeling van het bovenliggende bodemprofiel.
b. Gray Brown Podzolic profielen met gley in de textuur-B-horizont. De verdeling in

horizonten kan geheel gelijk zijn aan die, vermeld onder a; de kleur van de
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B2t-horizont is echter afwijkend als gevolg van stagnatiegley; het profiel is
tijdelijk nat.
c. Brown Podzolic profielen. Deze profielen kenmerken zich door een B-hori-

zont, die bruin gekleurd is door inspoeling van ijzer en humus (Baldwin,
Kellog and Thorp, 1938). De B-horizont heeft een meer open structuur dan
de C-horizont. Deze profielvorm wordt ook aangeduid als Sol brun acide
(Aubert et Duchaufour, 1956; Manil et Hanotiaux, 1957), Basenarme
Braunerde (Mückenhausen, 1962) en als Orthods in de jongste Amerikaanse
classificatie (Soil Survey Staff, 1960). In Nederland worden zij momenteel
moderpodzolgronden genoemd (De Bakker en Schelling, 1966). Dit profiel
komt voor in matig diepe, lemige zandgronden, waarin grind zich verspreid
bevindt.
d. AC-profiel. Dit bodemprofiel kenmerkt zich door een Al-horizont recht
streeks boven een C-horizont. De G-horizont kan dunner of dikker zijn dan
50 cm. Als substraat komt verweerd of onverweerd gesteente voor.
De AC-profielen zijn in deze kartering niet verder onderverdeeld. Bij een
gedetailleerdere studie zou men kunnen onderscheiden: Regosols, Lithosols
en Grumusols (European Commission on Agriculture, 1960).
De Regosols, gronden op los gesteente (Baldwin, Kellog and Thorp, 1938),
komen voor als AC-gronden in diepbruin en los moedermateriaal. Zij zullen
elders waarschijnlijk als vormen van Braunerde (Mückenhausen, 1962) en
Sols bruns (Aubert et Duchaufour, 1956) beschouwd worden.
De Lithosols, gronden op vast gesteente, worden ook Ranker (Mücken
hausen, 1962) of Rendzina (Mückenhausen, 1962; Aubert et Duchaufour,
1956) genoemd, al naar gelang zij voorkomen op silicaatgesteentc of carbonaatgesteente.
Grumusols zijn gronden met sterk zwellende kleien, die in droge perioden
polygonale krimpscheuren vertonen en een gilgai-patroon hebben ; ze komen
onder vele namen voor: Regur soils, Black Cotton soils e.a.; Pelosole (Müc
kenhausen, 1962), Sols calcimorphes hydromorphes (Duchaufour, 1961),
Gilgai soils (Hallsworth, Robertson and Gibbons, 1955) en Usterts (Soil
Survey Staff, 1960). Manil (1958) beschrijft de Grumusols als Sols bruns sur
marne ou argile compacte. In het gekarteerde gebied vertonen de gronden
op de verweringskleien van Muschelkalk en Keuper het typische gilgai-pa
troon indien ze vlak liggen ; langs steilere hellingen is dit veel minder duidelijk.

3.3.3.

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN

3.3.3.1. Kleurbeschrijving. De diepe gronden (>80 cm) hebben een Al met

een donkerbruine tot zeer donker grijsbruine kleur (10YR 3/3-3/2). Onder
de Al is de kleur veelal bruin tot bruinoker (7,5YR 5/4-5/6), soms geelbruin
(10YR 5/4-5/6). De ondiepe en matig diepe gronden (< 80 cm) hebben een
Al met een donkerbruine of bruine kleur (7,5YR 3/2-4/2-5/4). Dieper in het
profiel varieert de kleur van donker roodbruin tot oranjebruin (5YR 3/44/4-4/6).
Het substraat, voor zover het uit klei bestaat, heeft verschillende kleuren ;
onder diepe profielen variëren deze van geelbruin (10YR 5/6) tot donker
roodbruin (5YR- en 2,5YR 3/4). Onder ondiepe profielen is de kleur donker
roodbruin (2,5YR 3/4) of roodbruin (5YR4/4).
De kalkrijke mergel heeft een licht grijsgele kleur (10YR 8/3). Plaatselijk
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bevinden zich hierin roodbruine (5YR 4/4) kleilenzen. Zandsteen als sub
straat heeft een heel gamma van kleuren, afhankelijk van de mate van verwe
ring van olijfgrijs (5Y 5/2) tot donker roodbruin (2,5YR 3/4).
3.3.3.2. Korte omschrijving van de gronden van de hoofdtextuureenheden. Van de op

de bodemkaart weergegeven onderscheidingen worden in dit hoofdstuk de
belangrijkste kenmerken behandeld. Uitvoerige beschrijvingen van de af
zonderlijke kaarteenheden zijn hier om wille van de leesbaarheid wegge
laten. Zij zijn aanwezig in het archief van de Stichting voor Bodemkartering.
Leemgronden
Hiertoe behoren vier kaarteenheden. Klei en grind komen als substraat
voor. Op klei liggen ondiepe, kAl en kAlg, en diepe gronden (k)A(3). Bij
eenheid (k)A(3) komt soms geen substraat voor binnen 120 cm diepte. De
gronden van één kaarteenheid (gA3g) hebben grind in de ondergrond.
De gronden van kaarteenheid kAl in het westen op Houbiischert liggen
vrij vlak. De klei-ondergrond is blijkbaar enigszins stagnerend, want in de
leemgrond erboven komt enige gley voor.
Noordelijk van de Helmeschbaach bij vir Baer liggen ook ondiepe leem
gronden op klei (kAlg) langs een sterke helling. Vermoedelijk is dit fluviatiel
materiaal; het bevat veel grind. Hier komt echter geen gley voor.
De gronden van de kaarteenheden (k)A(3) en gA3g hebben een Gray
Brown Podzolic profiel. In de gronden van kaarteenheid (k) A(3) is dit voch
tig ontwikkeld; er komen gleyverschijnselen in de B2t-horizont voor. De bo
vengrond is platig en de B2t fragipanachtig.
De gronden op grind (gA3g) zijn ongeveer 90 cm dik. Ze hebben een vlak
ke ligging. Er komt grind verspreid in het profiel voor.
Zandige leemgronden
Hiervan komen zes kaarteenheden voor. Er zijn drie verschillende substraten
onderscheiden.
Op grind liggen matig diepe gronden (50—65 cm) met een AC-profiel en
diepe gronden (ca. 90 cm) met een Gray Brown Podzolic profiel. De matig
diepe gronden (gB2g) komen ten noorden van de Schwarzbaach voor en
liggen vrij vlak; de diepe gronden (gB3g) liggen ten zuidwesten van deze
beek bij Hondstall op een flauwe helling. In de gronden van beide eenheden
komt grind verspreid in het profiel voor.
Op klei worden ondiepe (ca. 40 cm) en diepe (ca. 100 cm) zandige leem
gronden aangetroffen (kBl, kB3, kB3g). In de diepe gronden heeft zich een
Gray Brown Podzolic profiel ontwikkeld. De gronden van kaarteenheid
kBl liggen ten dele aan weerszijden van een V-vormig dal, als bovenloop
van de Schwarzbaach. Aan de noordzijde van het dal ligt kaarteenheid
kB3g. Er komt verspreid in de bovengrond grind voor; verder is de B2thorizont dunner dan in de aan de zuidzijde van het dal liggende gronden van
kaarteenheid kB3.
Op zandsteen liggen alleen matig diepe (ca. 65 cm) gronden, zB2, en wel
aan de bovenzijde van de dalhellingen.
Lemige zandgronden
Deze gronden hebben grind als substraat; het zijn matig diepe (gC2g) en
diepe gronden (gC3g).
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De gronden van eenheid gC2g variëren in dikte van 50 tot 80 cm, met in
gesloten plekjes van 40 en 100 cm dikte. Ze liggen langs vrij steile hellingen
aan weerszijden van de Kutschewéen zuidelijk van Bisserboesch. De gronden
van gC3g zijn ca. 90 cm dik; hierin heeft zich een Brown Podzolic profiel ge
vormd. In de bovengrond bevindt zich verspreid grind. In het grind als sub
straat komt veelal matig grof zand voor. Ze liggen ten noorden van vir
Baer; het terrein helt in oostelijke richting.
Kleiige leemgronden
Deze gronden zijn onderscheiden in zeven kaarteenheden. De substraten zijn
grind, klei, kalkrijke mergel en zandsteen.
De gronden van kaarteenheid gD2g zijn matig diepe gronden (ca. 60 cm),
met grind als substraat. Ze hebben ook grind verspreid in de bovengrond.
Zij liggen zuidelijk van Staenaecken in een vlak gebied.
Op klei komen zowel ondiepe (ca. 40 cm dikke) gronden ils matig diepe
(ca. 65 cm dikke) gronden voor. De ondiepe zijn gecodeerd als kDl ; zij lig
gen in het bolvormige terrein bij Schaed. De matig diepe gronden zijn weer
gegeven met de kaarteenheden kD2 en kD2g. De gronden van kD2 liggen in
het noordwesten van het onderzochte gebied en zijn min of meer bolvormig.
Ze bevatten geen grind. Gronden van kaarteenheid kD2g komen voor aan
de steile helling noordelijk van Berg, aan de noordelijke dalhelling van de
Buuschbaach, en in de zuidelijke helft van het gebied bij Birkebierg. Ze heb
ben grind verspreid in het profiel.
De gronden op kalkrijke mergel zijn ondiep (nDl) of matig diep (nD2).
De gronden van nDl zijn slechts 20 cm dik; het dek is kalkloos. De gronden
van kaarteenheid nD2 zijn ca. 60 cm dik. Zeer plaatselijk ligt tussen de leemlaag en de kalkrijke mergel nog een ca. 10 cm dikke, zware kleilaag. De bo
demeenheden nDl en nD2 liggen op de smalle terrasjes langs de steile hel
lingen van het dal van de Glabech en langs de westelijke dalhelling van de
Attert. Bij Bissen ligt een klein kaartvlak met hellende topografie, maar niet
grenzend aan een dal.
Op zandsteen komen slechts matig diepe kleiige leemgronden voor: zD2;
de dikte is ca. 60 cm. In de zachte zandsteen komen lenzen voor met zwak
lemig, uiterst fijn zand. Deze gronden vormen de steile dalhellingen van de
Bolleschbaach.
Grindgronden
Dit zijn gronden die tot 10 cm (in bos) of tot 20 cm (in bouwland) nog los
zijn, maar dieper uit dicht gepakt grind bestaan. Ze komen voor met een bij
menging van kleiige leem (Gk) en van zandige leem (Gl) in de bovenste 10
à 20 cm. De dikte van het grindpakket is niet bekend. Vermoedelijk bevindt
zich op betrekkelijk geringe diepte materiaal met goed vochthoudend ver
mogen, want de bossen op de grindgronden zijn goed ontwikkeld.
Complexe gronden
Deze gronden bestaan uit twee kaarteenheden, kBC2g en zBD2, met ver
schillende complexe opbouw. Gronden van eenheid kBC2g zijn een complex
van zandige leemgronden en lemige zandgronden met grind verspreid in de
bovengrond en met klei als substraat op 50 tot 80 cm diepte. Ze liggen langs
de noordhelling van het dal van de Helmeschbaach.
Gronden van eenheid zBD2 zijn een complex van zandige en kleiige leem-
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Minder dan 50 cm
less than 50 cms.

I 80-120 cm met grindbijmenging
80-120 cms. mixed with gravel

50-80 cm, met grindbijmenging

80-120 cm

50-80 cms. mixed with gravel

80-120 cnu.

Fig. 11. Verbreiding en dikte van het lösspakket
Fig. 11. Areal distribution and thickness of the loess cover

gronden. Zandsteen (op ca. 60 cm diepte) is het meest voorkomende sub
straat. Ze liggen langs de dalhellingen van de Glabech, Helmeschbaach,
Buuschbaach en langs een deel van de noordelijke dalhelling van de Attert.
Valleigronden
Hieronder worden verstaan de alluviale gronden van de rivier de Attert
en de colluviale afzettingen in de diep ingesneden V-vormige dalen.
Het alluvium van de Attert is binnen het gekarteerde gebied ca. 100 cm dik.
Het substraat is veelal grind. De textuur van deze gronden komt overeen
met die van de zandige leemgronden. Op ca. 70 cm diepte wordt gley met
ijzerconcreties gevonden. De colluviale gronden zijn in de zijdalen meestal
dikker dan 120 cm, in de hoofdgeulen 80-120 cm. Ze komen in textuur
overeen met de zandige leemgronden. Gley is niet aanwezig. Als substraat
wordt grind of zandsteen aangetroffen.
3.4. Bespreking van de bodemkaart en doorsneden

Leemgronden en zandige leemgronden komen, behoudens de kaartvlakken
bij Schaed en bij Lellerboesch, slechts voor in het noordelijke deel van het
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gebied (fig. 11). Voor het grootste deel liggen ze op plateaus of langs flauwe
hellingen. Deze gronden zijn ten dele ontwikkeld in verweringsmateriaal van
Keuper en Muschelkalk, ten dele gevormd in eolische sedimenten. Dat hier
eolische leem aanwezig is, is zeer aannemelijk; op de Ardennen, noordelijk
van het gekarteerde gebied, komt ook lössleem voor (Macar et Tavernier,
1954; Gullentops, 1954; Bourguignon, 1952).
Zuidelijk van het gekarteerde gebied ligt eveneens lösleem (Jungerius,
1958). Hanotiaux (1957) evenwel neemt aan dat de leem op de Ardennen
wel eolisch beïnvloed kan zijn, maar niet zuiver eolisch is; deze zou daar veel
meer een autochtoon verweerd materiaal zijn.
Naast zuivere lössleem in situ wordt in dit gebied ook gesoliflueerde löss
leem en zandige lössleem aangetroffen, die veel grind bevat. Bij de afzetting
van de löss, zowel als bij latere soliflucties, kan vermenging met klei van Keu
per of Muschelkalk zijn opgetreden. Misschien zijn verschillende lössachtige
solifluctiegronden zelfs echte verweringskleien van deze gesteenten. De kleur
van dit materiaal is namelijk donkerbruin (7,5YR 4/2-4/4-3/2).
Volgens Lucius (1948) verweert de Muschelkalk tot een bruine zachte

Grind aan de oppervlakte

{

Gravel on the surface

I'•

•

.
•

: I Grind op 80-120 cm diepte
' Gravel at 80-120 cms.

Y;:: ; ;
' I Grind <>p 50-00 cm diepte
\
V; • : • 1 Gravel at 50-80 cms.

Fig. 12. Verbreiding en diepte van het grindsubstraat

Fig. 12. Areal distribution and depth of the gravel substratum
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grond met talrijke verspreide stenen; de verweringsbodems van Keuper zijn
roodachtige of bruingrijze lemen die, eveneens volgens Lucius (1948), bij
veroudering hun kalk verliezen en sterk ontkleuren, zodat de kleur die van
de lössleem benadert. Zonder nader onderzoek is over dit solifluctiemateriaal
geen goede uitspraak te doen.
Van de lemige zandgronden kan evenmin zo maar uitgemaakt worden, of
ze uit zuiver eolisch materiaal bestaan of mede uit verweringsmateriaal van
Muschelkalk. Deze gronden liggen steeds op hellingen. Vooral de gronden
aan weerszijden van de Kutschewé en zuidelijk van Bisserboesch hellen zeer
sterk.
De kleiige leemgronden komen voor in twee topografische situaties, nl. op
plateaus en brede ruggen en langs steile hellingen van de V-vormige dalen.
Deze scheiding geeft tevens een scheiding in het moedergesteente (fig. 4).
De kleiige leemgronden, in grasland, vertonen bij droogte polygonale
krimpscheuren ; bij bevochtiging zwelt de klei weer en drukt zij zich langs de
wanden omhoog. Aldus ontstaan in het midden van de oorspronkelijke veel
hoeken kleine laagten. Bij hernieuwde droogte brokkelen de randen af en de
A

s

J Siltige leem/Silt1)
Zandige leem/Silt ham1)

liill Lemig zand/Sandy loam1)

y)

I,',',','

I Kleine lean/Silly clay loam1)

EffSSj Grind/Gravel

j Zandsteen/Sandstone
I Klei/Clay

Colluvium

Nomenclature according to textural triangle of U.S.Dept. of Agr. (Soil Survey Manual, 1951)

Fig. 13. Schematische profieldoorsnede A-B (zie voor de ligging figuur 4)
Fig. 13. Generalized cross section A-B (see fig. 4 for location)
D
N

290

250

1000m

Fig. 14. Schematische profieldoorsnede C-D (zie voor de ligging figuur 4 en voor de legen
da figuur 13)
Fig. 14. Generalized cross section C-D (see fig. 4 for location and fig. 13 for legend)
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bovengrond rolt in de ontstane krimpscheuren. Men zou de gronden met het
door dit proces ontstane microreliëf gronden met een gilgai-reliëf kunnen noe
men. Echte gilgai-gronden moeten echter nog aan vele andere voorwaarden
voldoen (Van Oosten, 1961). Of dit hier het geval is, werd niet nagegaan.
De grindgronden vormen min of meer een noord-zuid gerichte strook in
het oostelijke deel van het gebied. Op de Haardstouss en de Roudekapp is
het grind overdekt door leemgronden en zandige leemgronden. De schei
ding van de grindgronden in twee kaarteenheden valt samen met de schei
ding tussen Keuper en Muschelkalk (fig. 4 en 12).
De vrij scherpe overgang van grindgronden naar kleigronden, noordelijk
van de Buuschbaach, is vermoedelijk een gevolg van de door Lucius (1949)
aangegeven storing.
De complexe gronden liggen op de terrasvormig ingesneden steile hel
lingen. In het moedergesteente (hoofdzakelijk Muschelkalk) komen in ver
ticale richting op korte afstand sterke variaties voor met sterk wisselende
granulaire samenstelling. Veelal bestaat een groot deel van deze gronden uit
solifluctiemateriaal.
De alluviale valleigronden bij Colmar, westelijk van de Attert, zijn voor
een deel nat door het uit het hoger gelegen gebied afstromende water, dat
hier oppervlakkig zijn weg zoekt naar de rivier. Behoorlijke afwateringsgeu
len aan de randen van het alluviale dal zouden deze natheid kunnen voor
komen.
Van zuid naar noord zijn door het gebied twee doorsneden gemaakt. De
ligging is aangegeven op fig. 4.
Doorsnede A-B (fig. 13) snijdt verschillende plateaus en dalen. Met uitzon
dering van de dalen van de Schwarzbaach en de Bolleschbaach, die in de
Muschelkalk ingesneden zijn, ligt de doorsnede in de Keuper.
De dalen zijn symmetrisch, maar de bovenzijde van de noordelijke helling
van de dalen is meer glooiend dan die van de zuidelijke helling. Tegen de zui
delijke helling van het dal van de Schwarzbaach is löss afgezet. Aan de noord
helling van de dalen van de Schwarzbaach en de Bolleschbaach komt zandi
ge leem op grind voor; het grind behoort tot de Keuper. Zuidelijk van het
dal van de Schwarzbaach komt eveneens grind voor onder zandige leem
(gB3g) ; dit grind wordt geacht van kwartaire ouderdom te zijn.
De doorsnede C-D (fig. 14) ligt, behalve het deel zuidelijk van de Buusch
baach, geheel in Muschelkalk. Ook in deze doorsnede is de dalsymmetrie
duidelijk; de plateaudelen zijn vlakker dan in doorsnede A-B. De noordzijde
van het dal van de Buuschbaach heeft aan de bovenzijde dezelfde glooiende
vorm als die van de dalen in de doorsnede A-B.
Uit beide doorsneden blijkt dat er een vrij goed verband bestaat tussen de
bovengrond en het substraat. Op zware klei komt kleiige leem voor; op een
substraat van zandsteen komt sterk lemig zand en kleiige leem voor. De bo
vengrond van de hellingen toont niet overal deze overeenkomst. Zowel door
het dagzomen van de verschillende lagen van het moedermateriaal met textureel verschillende samenstelling als door de optredende solifluctie is deze
afwijking voldoende verklaarbaar.
4. LANDBOUWKUNDIGE GESCHIKTHEID

Bij de beoordeling van de landbouwkundige geschiktheid van de gronden is
gelet op de water- en luchthuishouding in het profiel, de structuur, de doorwortelbare diepte en de helling van de gronden.
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Lössleemgronden hebben naast een goede doorluchting het vermogen een
grote hoeveelheid vocht op te nemen, dat voor een groot deel beschikbaar is
voor de planten. Hierdoor is het verdrogingsrisico vrij gering, mits het pak
ket voldoende dik is.
/jandige lössleemgronden bezitten deze eigenschappen ook; de vochtreserve
is echter geringer.
De kleiige leemgronden, afkomstig van Keuper of Muschelkalk, hebben als
mineralen bijna uitsluitend illiet (Jungerius, 1958). Het poriënvolume (3540%) is kleiner dan in de löss, de poriën zijn overwegend zeer fijn, de totale
hoeveelheid gebonden water is groot, de beschikbare hoeveelheid ervan
zal echter vrij gering zijn (15 à 20%) (vgl. Brunnacker, 1960). Een nadelige
eigenschap van deze gronden is, dat in natte toestand de doorlatendheid
van de boven- naar de ondergrond afneemt; dit is bij löss juist tegengesteld.
Bij enige indroging neemt de klei een polyedrische structuur aan; hierdoor
wordt de capillariteit verbroken en dus ook de capillaire aanvoer van water;
de afvoer is door de scheuren veel sneller. Naarmate de verwering sterker is,
komen deze eigenschappen meer naar voren. Door menging van verschil
lende sedimenten ten gevolge van solifluctie zijn deze fysische eigenschappen
vaak gunstig beïnvloed.
Over de chemische eigenschappen van de gronden, die toch zeer belang
rijk zijn, ontbreken ons bijna alle gegevens. Wel is bekend, dat de gronden
(behoudens de lössleemgronden) sterk fosfaatbehoeftig zijn. De pH(Truog)
ligt tussen 5 en 7, hetgeen, volgens vergelijkende proeven elders, overeen
komt met een pH(KCl) van 4,5-6,5.
De bodemgeschiktheid wordt ook in grote mate bepaald door de topo
grafische ligging van de gronden in het terrein, in verband met bewerkings
moeilijkheden en erosiegevaar langs de vrij steile hellingen. De steilste helTABEL 3. Geschiktheid van de gronden voor akker- en weidebouw
TABLE 3. Suitabilty of the soils for arable land and pasture

Geschiktheidsklassen:
Suitability classes:

1.
2.
3.
4.

zeer geschikt / very suitable
geschikt / suitable
matig geschikt / moderately suitable
ongeschikt / unsuitable

GeschikÜieiAj Suitability

Kaarteenheid
Mapping unit

gA3g
KAI
kAlg
fk) A(3)
gB2g
gß3g
kBl
kB3
kB3g
zB2
gC2
gC3g
g°2g

Bouwland

Arable land

1
2
(2)4>)
1
3
2
2
(1)4
(1)2
(2)3
(3)4
3
3

Grasland
Pasture

2
1
(2Î31)
1
3
3
2
2
2
3
4
4
3

QescYnkÛiëiàj Suitabiliiy

Kaarteenheid

Bouwland

Grasland

kDl
kD2
kD2g
nDl
nD2
zD2
Gk
Gl
kBC2g
zBD2
R
V

2
2
(2)4
4
(2)4
4
4
4
(2-3)3
(2-3)3
(2)4
(1)4

2
2
3
4
3
3
4
4
3
3
(1)2
(1)3

Mapping unit

Arable land

Pasture

') De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op beoordelingen, waarbij de topografische
positie van de gronden buiten beschouwing is gelaten.
1)

Numbers between parantheses indicate ratings without consideration of the topographical situation.

170

^CARELSHAFF

Zeer geschikt/ Very suitable
Geschikt jSuitable

Matig geschxktj Moderately suitable
• Ongeschikt jUnsuitable

Fig. 15. Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw

Fig. 15. Soil Suitability Map for Agriculture

lingen zijn nagenoeg alle bebost, enkele delen zijn als weiland in cultuur.
De geschiktheid van de gronden voor bouwland en grasland, gebaseerd
op bovengenoemde eigenschappen en op hun topografische ligging, is weer
gegeven in tabel 3 en op twee geschikheidskaarten, respectievelijk voor ak
kerbouw (fig. 15) en voor weidebouw (fig. 16).
De geringe geschiktheid voor grasland t.o.v. bouwland is meestal een ge
volg van de geringere hoeveelheid beschikbaar vocht.
Akkerbouw wordt in dit gebied bedreven op de daarvoor van nature minst
geschikte gronden (geschiktheidsklasse 4).
Grasland wordt nabij Bissen en nabij Carelshaff wel gevonden op de daar
voor geschikt geachte gronden (klasse 2), maar komt overigens alleen voor
op gronden van klasse 3 en 4. De landbouwkundig beste gronden zijn in
bos gelegen. Dit is wellicht te verklaren met het grootgrondbezit. De land
bouwgebieden buiten het gekarteerde deel zijn in verhouding tot het bosareaal groter, zodat hier mogelijk bouwland en grasland op daarvoor beter
geschikte gronden voorkomen.
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Zeer geschikt/ Very suitable
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|

l l H H l l l l l l l l Geschikt/Suitable

I Matig geschikt/Moderately suitable
|Ongeschikt/Unsuitable

Fig. 16. Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw

Fig. 16. Soil Suitability Map for Pasture

Voor de valleigronden heeft het, tussen haakjes geplaatste, lagere beoordelingscijfer betrekking op de delen met periodiek te hoge waterstand.
De complexe bodemtypen kBC2g en zBD2 zijn laag gewaardeerd van
wege de heterogeniteit van deze kaarteenheden.
5. SAMENVATTING

In het noordwestelijke deel van midden-Luxemburg is een bodemkundige
veldopname gemaakt.
Het onderzochte gebied is vrij sterk geaccidenteerd; de noordwestzijde
van het gebied ligt op 360 m boven de zeespiegel, aan de oostzijde bij de rivier
de Attert is de hoogteligging 200 m boven de zeespiegel.
Geologisch behoren de afzettingen tot het Secundair (Mesozoicum). Stratigrafisch wordt hier horizontaal gelaagd Keuper op Muschelkalk aangetrof
fen, overdekt met dunne afzettingen uit het Kwartair. Langs de hellingen
zijn sterke soliflucties van het verweringsmateriaal opgetreden.
Lithologisch zijn de gronden in vijf hoofdtextuureenheden ingedeeld:
leemgronden, zandige leemgronden, lemige zandgronden, kleiige leemgron-
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den en grindgronden. De valleigronden zijn afzonderlijk vermeld; deze om
vatten de alluviale en colluviale gronden. De kaarteenheden binnen de
hoofd textuureenheden zijn nader bepaald door de aard en de diepte van het
substraat, het bodemprofiel en de grindbijmenging. In totaal zijn op de bodemkaart (bijlage) 25 kaarteenheden onderscheiden.
Het huidige grondgebruik is weergegeven op de bodemgebruikskaart (fig.
8). De gronden zijn beoordeeld op geschiktheid voor de akker- en weidebouw
(fig. 15 en 16 en tabel 3). De mate van helling, het vochthoudend vermogen
en de dikte van de grond boven het substraat waren de voornaamste geschiktheidsbepalende factoren.
6. SUMMARY

The surveyed area is fairly accidented, the elevation above sea level falls
gradually from 360 m. in the northwestern part to 200 m. in the east near the
river Attert. The geological formations consist of horizontally layered Upper
Triassic (Keuper) overlying Middle Triassic (Muschelkalk) from the Mesozoic (Secondary) covered by thin deposits from the Genozoic (Quaternary).
Considerable solifluxion of weathered material has taken place along the
slopes.
Five main textural classes have been recognized: silt, silt loam, sandy
loam, silty clay loam and gravel soils. The alluvial and colluvial soils of the
valleys form a separate group. Within the main textural classes the soils have
been subdivided according to the kind and the depth of the substratum, the
characteristics of the soil profile and the mixture with gravel.
In all 25 soil units have been recognized and are shown on the Soil Map
(see Appendix). The present day land use is also shown on a map (see fig. 8).
The suitability of the soils under tillage and under grass is discussed and
illustrated by maps (figs. 15 and 16) and a table (table 3) ; it depends mainly
on the degree of slope, the moisture retaining capacity and the depth of the
solum.
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HET CONSERVEREN VAN BODEMPROFIELEN BIJ
HOGE EN LAGE GRONDWATERSTANDEN
Collection and preservation of monoliths from sandy soils and ripened clay soils above and below
the water table1)

A. Jager3) en/and W. J. M. van der Voort2)
1. INLEIDING

Vanaf het moment waarop de mens een meer intensieve studie ging maken
van de bodemkundige processen, bestaat de behoefte deze verschijnselen zo
natuurgetrouw mogelijk vast te leggen en te bewaren. In de loop der jaren
zijn vele methoden beproefd.
Als eerste noemen we de methode van de bodemaquarellen (Mückenhausen,
1962). De vervaardiging eist een groot vakmanschap, doch nog meer 'artis
tieke aanleg'. Niet veel onderzoekers zullen de gave bezitten een duidelijk
beeld van bepaalde bodemkundige verschijnselen te produceren. Een der
gelijke weergave kan zeer instructief zijn, doch zij kan nooit de werkelijkheid
geheel evenaren. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke verschijnselen die men aan
het profiel nog net met het ongewapende oog kan waarnemen - zoals zeer
fijne sedimentaire gelaagdheid, fijnere macroporiën -, maar die op de
aquarel alleen gechargeerd kunnen worden weergegeven.
Een andere manier is de toepassing van de fotografie. Reeds vele jaren ken
nen we de zwart-wit opname; daarnaast heeft ook de kleuren-fotografie
grote opgang gemaakt. Vooral de laatstgenoemde biedt vele mogelijkheden.
De details komen scherper naar voren en de kleuren wijken vrijwel niet
meer af van de werkelijkheid. De kleurenfotografie is onmisbaar geworden
voor illustratie van bepaalde bodemkundige verschijnselen.
Een derde mogelijkheid is de conservering van het natuurlijke materiaal. Vol
gens Kubiëna (1953) ontwierp Rispoloshenski reeds in 1897 een ijzeren bak
met scherpe randen voor het nemen van monolieten; Vilensky publiceerde
in 1922 een vrijwel identieke methode. In geen van beide gevallen wordt ech
ter gebruik gemaakt van een conserveringsmiddel, wat de duurzaamheid
van de monolieten niet ten goede komt.
In een publikatie van Schlacht uit 1929 is sprake van een zgn. 'Klebeplattenmonolith-methode'. Een plaat van dik karton wordt ingesmeerd met een
plakmiddel en dan tegen een tevoren vlak gemaakte profielwand gedrukt.
Na droging plakken de gronddeeltjes aan het karton. Deze methode is echter
alleen geschikt voor zandgronden en voor zeer lichte kleigronden.
McGlure en Converse (1940) conserveren geprepareerde monolieten met
behulp van meubelmakerslijm. Een hierop gelijkende methode wordt ge
bruikt door Berger en Muckenhirn (1946). De conservering vindt hierbij
plaats met behulp van een vinylite kunsthars.
Een veelvuldig gebruikt conserveringsmiddel is nitrocelluloselak. Voigt
gebruikte het reeds in 1936; Gracanin en Janekovic publiceerden in 1940
eveneens over een methode met nitrocelluloselak. Omstreeks 1945 werd deze
methode - zij het in gewijzigde vorm - ook in Nederland toegepast.
x) An English version of this article has been published in Soil Survey Papers, no. 2, an
issue of the Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen.
2) Respectievelijk afd. Micropedologie en afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
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2. BENODIGD MATERIAAL

Het conserveren van bodemprofielen kan zowel aan de profielwand als in het
laboratorium geschieden.
De eerstgenoemde werkwijze, de veldmethode, wordt toegepast bij alle
zandgronden en bij lichte kleigronden met een lage grondwaterstand. Zand
gronden waarin een zo hoge grondwaterstand voorkomt dat een gedeelte
van het te conserveren profiel in het grondwater ligt, worden volgens de veld
methode geconserveerd nadat de grondwaterspiegel door middel van een
bronbemaling is verlaagd.
De binnenshuismethode wordt toegepast bij lichte kleigronden met een hoge
grondwaterstand en bij alle zware kleigronden. Hiertoe wordt een monoliet
in een metalen bak genomen, binnenshuis gebracht en vervolgens, na enige
tijd drogen, geconserveerd.
Voor het nemen van monolieten in het veld worden zowel kleine bakken
(25 cm breed, 100-120 cm lang en 8 cm diep) als grote gebruikt (80 cm
breed, 120 cm lang en 10 cm diep. De kleine monolieten met een gewicht
van 40-60 kg kunnen door één man uit het veld worden gehaald. Voor het ne
men van de grote monolieten, die een gewicht hebben van 250-300 kg, zijn
ten minste twee personen nodig.
2.1. Materiaal voor de veldmethode

meetband en platte spade
profiellak (nitrocelluloselak)1) en verdunner1),
schenkkan,
sarangaas met maaswijdte van 1 mm en spijkers om het gaas vast te zetten,
snoeischaar, mes en brede, platte verfkwast,
hardboardplaat die enkele centimeters groter is dan de gewenste grootte van
de monoliet
spaanderplaat, 8-12 cm dik, even groot als de hardboardplaat.
40cm

^

4

A

H

B
A. Handvat/Handle

B. Scherp geslepen zijd tlBlade

Fig. 1. Trekmes, waarmee het monster in de bak
wordt vlakgesneden

Fig. 1. Drawing knife to cut the monolith in the box level

Fig. 2. Steekschop met slagkop

Fig. 2. Cutting spade with ball peen head
A, Massief ijzeren staaf (diameter 2,5 cm)/Massive iron bar, dia 1")
Ii. Platgesmede overgang naar schopblad /Transition into the blade, forged fiat
G. Totale lengte 10 cm langer dan monsterbak/7~ota/ length 4" longer than the metal box
D. Schopblad van staalplaat (3 mm. dik)/Blade made of 11 gauge steel plate
E. Scherp bijgeslepen rand/Sharpened edge
F. Driehoekjes van staalplaat voor versteviging/Reinforcement with trianglar steel plates
1)

De door ons gebruikte vloeistoffen worden vervaardigd door Pieter Schoen en Zn. N.V.
te Zaandam.

176

2.2. Materiaal voor de binnenshuismethode

a. VOOR HET NEMEN VAN EEN KLEINE MONOLIET
platte spade en meetband,
metalen bak, 25 cm breed, 100-120 cm lang en 8 cm diep,
hamer met een gewicht van 2 kg,
trekmes (fig. 1),
steekschop met slagkop (fig. 2).
b. VOOR HET NEMEN VAN EEN GROTE MONOLIET
platte spade en meetband,
metalen bak, 80 cm breed, 120 cm lang en 10 cm diep (fig. 3),
3 dommekrachten,
dunne staalkabel (diameter 1 mm),
takel,
2 ijzeren U-balken, 5 cm breed, 5 cm hoog en ^ 2 m lang,
grondboor van 125 cm,
ijzeren pijp, lang ^ 1 m, met uitwendige diameter gelijk aan die van de
grondboor en voorzien van een trekoog voor bevestiging van de takel,
ijzeren pijp van gelijke dikte, lang ± 2J m, aan één der einden voorzien van
een vaste katrol.
Fig. 3. Metalen monsterbak
Fig. 3. Metal sampling box
A. Trekogen/óVee/ eyes
B. Opgelaste strips voor versteviging van de bak (2 cm diep, 0,7 cm
dik)
Welded-on strips for reinforcement (3j4

x

1/4")

G. VOOR HET CONSERVEREN VAN DE MONOLIETEN

platte spade,
profiellak en verdunner,
schenkkan,
sarangaas met maaswijdte van 1 mm,
mes en brede, platte verfkwast,
hardboardplaat,
spaanderplaat, 8-12 cm dik,
houten hamer.
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3. DE VELDMETHODE

3.1 Werkmethode voor zandgronden ( <8% lutum) met lage grondwaterstand

3.1.1 HET GEREEDMAKEN VAN DE PROFIELWAND
Het is vereist dat de profielwand waarvan men een dunne laag (film) wil
conserveren, iets achteroverhellend (ca. 80° ten opzichte van het maaiveld)
en volkomen vlak wordt afgestoken. De helling is nodig om een gelijkmatig
afvloeien van de lak te bevorderen. De wand moet vlak zijn, opdat de film
gelijkmatig dik wordt. In het bijzonder moet men voorkomen, dat kleine
kuiltjes in de wand aanwezig zijn, daar ze kale plekken in de films veroor
zaken. Bij het opbrengen van de lak vloeit deze namelijk als een dun vliesje
over de kuiltjes, doch maakt geen contact met de grond.
3.1.2 HET GEREEDMAKEN VAN DE LAK
Nadat de profielwand vlak is afgestoken, kan met het opbrengen van de lak
worden begonnen. Hierbij dient ernaar te worden gestreefd, dat de te ver
vaardigen film zo dun mogelijk is. Een dunne lakfilm heeft namelijk de vol
gende voordelen :
1. Doordat deze minder zwaar is, is hij gemakkelijker en met minder risico
van breuk van de profielwand te verwijderen.
2. Microgelaagdheid en de invloed van biologische activiteit (homogenisatie) is aan een dunne film duidelijker zichtbaar dan aan een dikke.
De hoedanigheid van het te conserveren profiel, met name de porositeit,
bepaalt hoe hoog de viscositeit van de lak moet zijn. Naarmate het zand gro
ver wordt, moet de viscositeit van de lak hoger zijn. Immers, zou men voor
grof zand een dunne lak gebruiken, dan zou deze te diep in dit poreuze ma
teriaal dringen. Bij dergelijke profielen kan zelfs bij wat lagere temperaturen
heel goed lak worden gebruikt, zoals deze wordt geleverd door de fabriek
(ca. 17 poise), dus zonder toevoeging van verdunner.
Heeft men daarentegen een profiel dat bestaat uit zeer fijn (eventueel
leemhoudend) zand, dan zal het dienstig zijn een verdunde lak met lagere
viscositeit (ca. 10 poise) te gebruiken. Meestal is het dan noodzakelijk direct
na het opgieten een tweede laklaag van hogere viscositeit aan te brengen ter
versteviging van de film.
3.1.3 HET OPGIETEN VAN DE LAK
De lak wordt met behulp van de schenkkan opgegoten. Men begint aan de
bovenkant van de profielwand en zorgt ervoor dat de schenkkan tijdens het
gieten regelmatig over de hele gewenste breedte heen en weer bewogen
wordt. De lak gaat nu geleidelijk zakken. Men blijft deze neerwaartse stroom
onder voortdurend heen en weer bewegen van de schenkkan volgen (fig. 4).
Men dient er vooral op te letten dat de lak gelijkmatig naar beneden
stroomt, m.a.w. dat het front van de lak een horizontale rechte lijn vormt.
Dit kan worden bereikt door gelijkmatig met forse straal te gieten. Giet men
niet regelmatig op, dan vloeit de lak grotendeels langs bepaalde banen naar
beneden, waardoor pieken in het lakfront ontstaan. Omdat langs die banen
meer lak naar beneden vloeit, dringt de lak daar dieper in de profielwand.
Er ontstaan dan in de lakfilm onregelmatige verdikkingen, die een minder
fraai effect geven. Ook dient men ervoor te zorgen dat over het gehele pro
fiel een lak van gelijke viscositeit gebruikt wordt, anders heeft ook dit weer
ongelijkmatige dikte van de film tot gevolg. Wanneer nu tweederde à drie
kwart van de wand begoten is, kan men ophouden met gieten. Het reste-
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Fig. 4. Opgieten van nitrocelluloselak
Fig. 4. Pouring-on nitrocellulose lacquer

rende gedeelte wordt vanzelf door de lakstroom bedekt. Hoe ver de lak door
vloeit, is ook weer afhankelijk van zijn viscositeit. Hoe hoger deze is, des te
langer moet men met gieten doorgaan.
Na verloop van ca. 1 uur - afhankelijk van de temperatuur - wordt sarangaas over de laklaag gespannen en met enkele spijkers aan boven- en zij
kanten vastgezet. De lak moet dan iets gedroogd zijn, wat te zien is aan een
dun vliesje. Over het gaas wordt weer een laklaag aangebracht van gelijke
viscositeit. De toepassing van sarangaas heeft het grote voordeel, dat de film
na ongeveer 8 uur reeds kan worden afgehaald, hoewel de lak inwendig dan
nog niet geheel droog is. Het gaas geeft dan namelijk reeds zoveel steun aan
de film, dat deze onbeschadigd van de wand verwijderd kan worden. Het
gaas geeft later ook blijvende stevigheid aan de voltooide film. Het is echter
niet noodzakelijk gaas te gebruiken, doch dan moet men 18-24 uur wachten,
alvorens de film af te halen. Dit betekent dat men de volgende dag moet te
rugkomen. Vooral bij veraf gelegen profielen kan dit een aanzienlijk hogere
uitgave betekenen van reis- en verblijfkosten, om maar niet van het tijdver
lies te spreken.
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Foto: Stiboka R26-121

Fig. 5. Op maat snijden van de te nemen lakfilm met behulp van een plaat hardboard
Fig. 5. Cutting to size the monolith along a piece of hardboard before it is loosened from the wall
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Foto: Stiboka R26-123

Fig. 6. Het losmaken van de lakfilm
Fig. 6. Collecting the monolith, loosening the upperpart
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3.1.4 HET AFHALEN VAN DE FILM
Voordat de film van de profielwand wordt gehaald, worden de onderkantende zijkanten recht afgesneden (fig. 5), zodat een zuivere rechthoek of
een vierkant wordt verkregen. Bij het afhalen van de film is het nodig deze te
ondersteunen. Hiertoe wordt een boardplaat tegen de film gedrukt, waarna
de laatste aan de bovenkant van de profielwand wordt losgemaakt. Voor de
bovenste 30 à 40 cm dienen we tijdens het afnemen een stevig mes te gebrui
ken om de meestal aanwezige wortel(tje)s door te snijden. Houtige wortels
kan men beter met een snoeischaar doorknippen. Zouden we de film zonder
meer van de wand lostrekken, dan bestaat de mogelijkheid dat de wortels
de film stuk scheuren, waardoor gaten in de film ontstaan. Men dient ervoor
te zorgen, dat men enkele centimeters ruimte heeft tussen mes of schaar en
film; dit is ook weer ter voorkoming van beschadiging van de film.
Nadat men enkele centimeters film aan de bovenzijde heeft losgemaakt,
klemt men deze tegen de boardplaat (fig. 6). Men dient plaat en film nu ste
vig met één hand vast te houden, zodat onderlinge verschuiving zo min mo
gelijk plaatsvindt. Met de andere hand worden de wortels doorgesneden.
Gelijktijdig wordt de film - voor zover deze los is - van de wand getrokken.
Is men de doorwortelde laag eenmaal gepasseerd, dan wordt de film met bei
de handen op de hardboardplaat geklemd en wordt deze verder van de
wand getrokken. Naarmate men dieper komt, trekt men het geheel lang
zaam achterover. Tegelijkertijd drukt men met de knie de boardplaat tegen
het nog niet afgehaalde deel van de film, zodat deze tijdens het afhalen steun
van de plaat ondervindt (fig. 7).
Men moet ervoor zorgen dat bij het afhalen geen scherpe knik in de film
optreedt daar dit beschadiging tot gevolg kan hebben. Komen er onder in
het profiel lagen voor, die eventueel wat weerstand bieden, dan moet ook

Foto: Stiboka R26-124

Fig. 7. Gedurende het verder afhalen van
de film dient deze voortdurend te wor
den gesteund
Fig. 7. While collecting the film
supported continuously
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has to be

daar met een mes geholpen worden. Men mag dan echter niet snijden, doch
moet, het mes op ruime afstand van de film houdend, het materiaal los
wrikken. Zo voorkomt men beschadiging van het natuurlijke breukvlak.
Wanneer de film geheel van de wand is losgekomen, ligt deze op de board
plaat.
3.1.5 HET OPPLAKKEN VAN DE FILM
Voor het opplakken van de film wordt een spaanderplaat gebruikt, die on
geveer 5 cm langer en breder is dan de op te plakken film. De spaanderplaat
wordt rijkelijk door middel van de platte kwast met profiellak ingesmeerd
(fig. 8). De lak heeft dezelfde viscositeit als die welke gebruikt wordt bij het
begieten van de film. Hierna wordt de door de boardplaat gesteunde film
vlak op de met lak ingesmeerde spaanderplaat geschoven (fig. 9). Vervol
gens drukt men voorzichtig met de vlakke hand de film op de spaanderplaat,
steeds vanuit het midden in zijwaartse richting (fig. 10), totdat de lak onder
de film vandaan komt. Deze uitgedrukte lak wordt voorzichtig met een mes
verwijderd.
Tijdens het vervoer moet men ervoor zorgen dat de opgeplakte film hori
zontaal blijft liggen, want zolang de lak nog niet geheel droog is, zou de
film bij verticale stand nog kunnen verglijden. Na ongeveer 24 uur is hij ge
heel droog.

Foto: Stiboka R26-125

Fig. 8. De spaanderplaat
wordt ingesmeerd met nitrocelluloselak
Fig. 8. Applying nitro-cellulose lacquer onto the piece of
particled board
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Foto Stiboka R.26-126

Foto: Stiboka R26-127

Fig. 9 (links). Het overbrengen van de lakfilm op de ingesmeerde spaanderplaat
Fig. 9 (left.) Transferring the monolith to the prepared piece of particled board

Fig. 10 (rechts). De film wordt met de vlakke hand vastgedrukt

Fig. 10 (right). The monolith is gently pressed with the flat of the hand

3.1.6 NABEHANDELING VAN DE FILM
Doordat de film tijdens het afnemen aan de bovenzijde dik wordt afgesneden
(wortels!) kunnen we het niet gehechte overtollige materiaal pas bij de ge
droogde film verwijderen. Dit doen we door met een houten hamer - ter
hoogte van de bovenzijde van de film - tegen de achterzijde van de plaat te
kloppen. Het overtollige materiaal laat dan gemakkelijk los. Nadat de wortel(tje)s eventueel wat zijn bijgesnoeid, is de lakfilm gereed.
Spoedig zal men echter zien dat de natuurlijke (veldvochtige) kleuren min
of meer gaan verbleken, doordat de film geheel uitdroogt. Dit kan hersteld
worden door de film - nadat deze voldoende gedroogd is — enkele malen te
bespuiten met een mengsel van twee delen vloeistof A (8 vol.% vinylite
kunsthars, opgelost in 92 vol.% aceton) en één deel vloeistof B (8 vol.%
vinylite kunsthars, opgelost in 92 vol.% methyl-isobutyl-keton) (Smith and
Moodie, 1947). Het is ons echter gebleken dat de film slechts eenmaal be
hoeft te worden behandeld, als men hem begiet met een mengsel van 25
vol.% vinylite kunsthars, 50 vol.% aceton en 25 vol.% methyl-isobutylketon.
3.2 Werkmethode voor zandige klei- of zavelgronden (8-25°/0 lutum) met diepe grond
waterstand

De percentages 8 en 25 moeten niet worden beschouwd als een scherpe be
grenzing, omdat het lutumgehalte sterk afhankelijk is van de structuur
graad1) van de grond. Enerzijds is het lutumgehalte van profielen, opge
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bouwd uit kleinere elementjes (<10 mm) en meteen hoge structuurgraad,
iets hoger dan 25%, anderzijds ligt het maximale lutumpercentage van gron
den met een lage structuurgraad iets beneden 25.
In het algemeen is bij de zeer lichte kleigronden een sterkere hechting door
de lak vereist dan bij de zandgronden, daar een hogere weerstand overwon
nen dient te worden tijdens het afhalen van de film. Om die hechting te be
vorderen, dienen we eerst een lak met lage viscositeit te gebruiken (ca. 6
poise). Deze dunnere lak kan bij profielen met hogere structuurgraden via
natuurlijke breukvlakjes tussen de structuurelementjes en in aanwezige po
riën dringen. Bij gronden met een massieve structuur kan de indringing al
leen plaatsvinden via de aanwezige poriën, daar natuurlijke breukvlakjes
vrijwel geheel ontbreken. Daar komt nog bij dat bij deze gronden de poriën
voornamelijk uit microporiën (<30 fx) bestaan.
Na het aanbrengen van de dunne lak wordt de profielwand nogmaals be
goten met een lak van normale viscositeit (ca. 16 poise). Verder is gebruik
van sarangaas noodzakelijk, dat op dezelfde manier als beschreven in
§ 3.1.3 wordt aangebracht. Met het afhalen van de film dienen we ook hier
ongeveer 8 uur te wachten.
Het afhalen geschiedt vrijwel op dezelfde manier als bij de zandgronden
(zie § 3.1.4). Echter zullen we bij deze zwaardere gronden ook in de onder
grond meer weerstand ondervinden. De film moet dan ook niet alleen in de
bewortelde zone met een mes worden losgemaakt, maar ook in de onder
grond. We dienen het mes enkele centimeters van de film verwijderd te hou
den en het materiaal hiermee los te wrikken (nooit snijden) om beschadiging
van natuurlijke breukvlakken te voorkomen. De film wordt verder op de
zelfde wijze afgewerkt als die van de zandgronden.
3.3 Werkmethode voor zandgronden ( < 8% lutum) met een hoge grondwaterstand

In goed doorlatende zandgronden met een hoge grondwaterstand is het
meestal niet mogelijk een profielkuil dieper dan de grondwaterspiegel te
graven, omdat de wanden van de kuil reeds tijdens het graven door de druk
van het grondwater afkalven. In minder goed doorlatende gronden zal men
de profielkuil wel tot de gewenste diepte kunnen uitgraven, doch ook de
wanden van deze kuil kunnen na enige tijd gemakkelijk afbrokkelen door de
druk van het grondwater. Om dit risico te vermijden, zal men de grondwa
terstand door middel van een bronbemaling moeten verlagen, voordat een
profielkuil gegraven wordt.
Allereerst wordt nauwkeurig de plaats bepaald waar de profielkuil na
verlaging van de grondwaterstand gegraven zal worden. Nabij deze plaats
worden enkele filterbuizen van 2 meter of langer in de grond geplaatst. Het
aantal en de lengte van de filterbuizen zijn afhankelijk van de doorlatendheid van de grond. De filterbuizen worden met elkaar verbonden door mid
del van een aanzuigslang, die gekoppeld is aan een zuigpomp. De pomp
*) Jongerius, 1957. De structuurgraad Wordt bepaald door de duurzaamheid van de aggrega
ten (de sterkte van de cohesie in de aggregaten) enerzijds, en door de kracht waarmede de
elementen te scheiden zijn (de sterkte van de adhesie tussen de elementen) anderzijds. De
hoogste structuurgraad betekent maximale adhesie van de primaire deeltjes en minimale ad
hesie tussen de structuurelementen. Een vermindering van de structuurgraad betekent een
verkleining van de ratio tussen beide krachten. Indien er een homogene adhesie door de ge
hele grond aanwezig is, is de grond zgn. structuurloos. Dit laatste kan variëren van zeer
hoog (massieve structuren) tot zeer laag (los zand).
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wordt met een motor aangedreven. Op de plaats waar de profielkuil gegra
ven zal worden, plaatst men een waterstandsbuis om de verlaging van de
grondwaterstand te kunnen waarnemen.
Zodra de grondwaterspiegel gedaald is tot de gewenste diepte, kan men
met het graven beginnen. De pomp moet echter blijven draaien. Tijdens het
graven zakt de grondwaterstand nog dieper, zodat over de gehele diepte
van de kuil de niet-capillaire poriën leeglopen. Hoewel de grond dan nog op
veldcapaciteit is, kan het profiel toch volgens de hierboven beschreven veldmethode voor zandgronden met lage grondwaterstand (§ 3.1) geconser
veerd worden, omdat er zeer veel niet-capillaire poriën in deze gronden voor
komen, waarin lak kan dringen (Gracanin and Janekovic, 1940).
4. BINNENSHUISMETHODE

In tegenstelling tot de zandgronden zowel met hoge als met lage grondwater
stand en de lichte kleigronden met een lage grondwaterstand, kunnen lichte
kleigronden met een hoge grondwaterstand en zware kleigronden niet ter

Foto: Stiboka R23-179

Foto: Stiboka R23-180

Fig. 11 (links). De monsterbak voor kleine monolieten wordt zover in de tevoren volkomen
vlak gemaakte wand geslagen tot hij geheel gevuld is
Fig. 11 (left). The metal box for collecting small monoliths is driven into the wall until the bottom
touches the face of the profile

Fig. 12 (rechts). Langs de onderkant en de verticale zijden van de bak Wordt een sleuf ge
maakt, die 10 cm dieper is dan de bak

Fig. 12 ( right ). Grooves are cut along the perpendicular sides of the box, going in 4" past the open face
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Foto: Stiboka R23-IÖ4

Foto: Stiboka R23-I85

Fig. 13 (links). Nadat de steekschop met slagkop vóór de bak in de grond is gedreven, wordt
de bak van de wand losgemaakt doordat men de schop naar zich toe trekt
Fig. 13 (right). When the cutting spade with ball peen head has been driven in, the monolith is loosened
from the body of the soil by pulling the spade inward

Fig. 14 (rechts). De monoliet wordt met behulp van een trekmes gelijk gemaakt met de
randen van de bak

Fig. 14 (right). The severed monolith is cut level to the edges of the box with a drawing knife

plaatse geconserveerd worden, omdat ôf een gedeelte van het te conserveren
profiel in het grondwater ligt, óf het aantal capillaire poriën, waarin het wa
ter sterk wordt gebonden, zeer groot is.
Daarom worden van deze gronden met behulp van gegalvaniseerde bak
ken in het veld monolieten genomen, die verder binnenshuis worden gepre
pareerd. Voor het nemen van de monolieten worden zowel kleine bakken
(100 à 120 X 25 X 8 cm) als grote (120 X 80 X 10 cm) gebruikt. Daar de
werkwijze en het benodigde gereedschap verschillen vertonen, worden beide
methoden beschreven.
4.1 Het nemen van kleine monolieten

Er wordt een ruime profielkuil gegraven, waarvan de te bemonsteren wand
vlak en verticaal wordt afgestoken. Vervolgens wordt de bak met de open
zijde zodanig tegen de profielwand geplaatst, dat de bovenkant zich op ge
lijke hoogte met het maaiveld bevindt. De bak wordt met een hamer zover
in de wand gedreven dat de voorzijde van het profiel de bodem van de bak
raakt (fig. 11).
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Nu moet de gevulde bak van de profielwand worden verwijderd. Daartoe
graaft men aan beide zijden naast de bak een sleuf, die i 10 cm dieper is
dan de dikte van de monoliet (fig. 12). Vervolgens drukt men vanaf het
maaiveld op i 5 cm afstand van de voorzijde van de bak een steekschop
met slagkop (fig. 2) rechtstandig tot zL 50 cm diepte in de grond. Als de
schop veel weerstand ondervindt, kan men deze indrijven met een hamer.
Men gaat vervolgens in de profielkuil staan en drukt met de knie de bak
tegen de profielwand, terwijl de steekschop met de hamer zo ver wordt inge
dreven tot de punt van deze schop zich beneden de onderkant van de bak
bevindt.
Door de slagkop nu naar zich toe te trekken, maakt men de gevulde bak
los van de profielwand (fig. 13). De monoliet, die een gewicht heeft van 50
à 60 kg wordt uit de kuil gelicht en horizontaal neergelegd. De overtollige
grond wordt met een trekmes, dat breder is dan de bak, tot aan de rand van
de bak weggesneden (fig. 14). Vervolgens brengt men de monoliet naar bin
nen om te worden geconserveerd. De veldwerkzaamheden, die door één man
kunnen worden uitgevoerd, zijn hiermede beëindigd.
4.2 Het nemen van grote monolieten

Grotere monolieten (120 X 80 X 10 cm), die een gewicht hebben van 250
tot 300 kg, kunnen met behulp van enkele mechanische hulpmiddelen door
twee mannen worden genomen. Nadat de profielwand vlak en loodrecht is
afgestoken (fig. 15), wordt de bak met behulp van drie dommekrachten
— die met hun voetstuk op de tegenoverliggende wand steunen — zo ver in de
profielwand gedrukt, dat de bodem van de bak de gehele profielwand raakt
(fig. 16). Hoewel de bak nu in de profielwand gedreven is, laat men toch
voorlopig de dommekrachten tegen de bak staan, om deze in verticale stand
te houden en om te voorkomen dat hij verschuift.
Ter weerszijden van en onder de bak graaft men nu sleuven 20 cm de
wand in. Daarna wordt in het midden, ±8 cm van de bak af, een boorgat ge
maakt, vanaf het maaiveld tot in de sleuf die zich onder de bak bevindt.
Vervolgens legt men in de sleuf om de gevulde bak een dunne staalkabel
(diameter 1 mm), waarmee de monoliet kan worden losgezaagd. De kabel
wordt ongeveer 10 cm vóór de voorzijde van de bak gelegd. Om te voorkomen
dat de kabel tijdens het afzagen in de bak dringt, zet men in het boorgat een
ijzeren pijp (fig. 17).
De sleuf onder de bak wordt zorgvuldig dichtgemaakt, voordat met het
zagen wordt begonnen. Aldus wordt voorkomen dat de monoliet tijdens het
loszagen naar beneden zakt. Om beschadiging van de bovengrond in de
monoliet te voorkomen, wordt op 5 cm van de voorzijde van de bak een
25 cm diepe sleuf gemaakt.
De gevulde bak wordt nu van de profielwand losgezaagd door het op en
neer trekken van de staalkabel ; hiervoor zijn twee mannen nodig. De bak blijft
tegen de profielwand geperst door de druk van de dommekrachten.
De bovenste helft van de wand tegenover de bak wordt nu schuin afge
stoken. Op deze helling worden vervolgens twee ijzeren U-balken gelegd;
deze dienen als glijbaan tijdens het uit de kuil trekken van de bak (fig. 18).
Op enkele meters afstand van de helling wordt met een grondboor een
boorgat gemaakt waarin een pijp wordt gedrukt waaraan een trekoog is be
vestigd. De pijp wordt zover in de grond gebracht dat het trekoog nog juist
boven het maaiveld uitsteekt. Het trekoog dient als bevestigingspunt van
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Foto: Stiboka R27-54

Fig. 15. De profielwand wordt loodrecht en vlak afgestoken

Fig. 15. Before taking a monolith the wall is cut perpendicularly and smooth
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Foto: Stiboka R27-57

Fig. 16. Een monsterbak voor grote monolieten kan alleen met behulp van dommekrach
ten gelijkmatig in de grond worden gedreven

Fig. 16. A collecting box for big monoliths can only be driven in uniformly with the aid of rack and pi
nion jacks
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A. Staalkabel/Ste**/ wire rope
H. IJzeren pijp in boorgat//™« pipe in the angered hole

Fig. 17. Het loszagen van de monoliet. Tussen de monsterbak en de staalkabel is een ijzeren
pijp geplaatst; aldus wordt voorkomen, dat de staalkabel de monoliet beschadigt.

Fig. 17. 'Sawing of' the monolith. An iron pipe has been placed between the sampling box and the steel
wire rope to prevent the wire rope from cutting through the monolith

een takel. Tussen dit punt en de helling van de profielkuil wordt een lange
pijp geplaatst, die aan de bovenzijde voorzien is van een katrol. De beide
pijpen en de takel vormen samen een installatie, waarmee de gevulde bak
uit de profielkuil kan worden gehesen.
Wanneer de kabel van de takel aan de bak bevestigd is (fig. 18), neemt men
de dommekrachten weg, de gevulde bak wordt voorzichtig achterover ge
legd op de twee ijzeren U-balken en vervolgens uit de profielkuil getrokken.
Ten slotte wordt met behulp van de twee U-balken en de dommekrachten
de bak in de auto geladen voor verdere behandeling binnenshuis.
4.3 Binnenshuiswerkzaamheden

Hoewel het nemen van grote monolieten dus een andere werkwijze vereist
dan het nemen van kleine, is de methode van conserveren voor beide gelijk.
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Foto: Stiboka R27-64

Fig. ] 8. Opstelling van de takelinstallatie. De bovenste helft van de wand tegenover de bak
is schuin afgestoken; aldus is een helling ontstaan, waarlangs de bak over ijzeren U-balken
uit de kuil kan worden getrokken
Fig. 18. Arrangement of the hoisting apparatus needed to pill the filled box out of the profile pit. The
wall opposite the monolith has been cut to form a slope on which two channel sections are laid

Allereerst wordt de monoliet vlak gemaakt met een trekmes of platte
spade.
Aangezien de celluloselak niet in de capillaire poriën van de klei dringt
(Gracanin and Janekovic, 1940), maar alleen aan het oppervlak van de ele
menten hecht, moet de monoliet drogen tot er kleine scheurtjes aan het op
pervlak ontstaan. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, is afhankelijk van het vocht
gehalte van de monoliet, doch meestal duurt het droogproces enige dagen.
De gevulde bak wordt daarna onder een hoek van ca. 80° tegen een wand
geplaatst, waarna de monoliet van bovenaf uit een schenkkan wordt begoten
met een zeer dunne lak
6 poise bij 25 °C) die gemakkelijk in de kleine
scheurtjes kan dringen.
Over deze laklaag brengt men een strook sarangaas aan, die met spijkers
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aan de randen van het profiel wordt vastgezet (fig. 19). Hier wordt bijna on
verdunde lak
12 poise) overheen gegoten, zodat het gaas ingebed wordt.
Deze laklaag moet enkele dagen drogen voordat de monoliet verder kan
worden afgewerkt.
Als de laklaag voldoende gedroogd is, wordt de bak horizontaal gelegd en
de monoliet langs de binnenzijde van de kist losgesneden (fig. 20). Op de ge
lakte zijde van de monoliet legt men een plaat hardboard en vervolgens keert
men de bak, met de plaat hardboard er tegenaan geklemd, om. De bak wordt
nu van de monoliet gelicht (fig. 21). Daarna wordt het grootste deel van de
overtollige grond verwijderd door met een mes de structuurelementen los te
wrikken.
Een spaanderplaat die enkele centimers langer en breder is dan de mono
liet, wordt overvloedig ingesmeerd met lak. Van de hardboardplaat laat men
nu de nog niet geheel afgewerkte monoliet zijdelings overschuiven op de in
gesmeerde spaanderplaat (fig. 22). Vervolgens wordt de monoliet stevig op
deze plaat vastgedrukt. Het geheel blijft nu enkele dagen horizontaal liggen
om de lak te laten harden.

Foto: Stiboka R23-188

Foto: Stibóka R.23-190

Fig. 19 (links). De met lak begoten monoliet is afgedekt met sarangaas, dat met spijkers is
vastgezet

Fig. 19 ( left ). When the lacquer has been poured on, the monolith is covered with saran netting fastened
with nails

Fig. 20 (rechts). Het overtollige gaas wordt verwijderd, terwijl tevens de monoliet langs de
binnenzijde van de bak wordt losgesneden

Fig. 20 (right). Superfluous netting is cut away while loosening the soil along the edges of the box
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Foto: Stiboka R23-191

Fig. 21. De bak wordt van de monoliet gelicht, die op een hardboardplaat rust
Fig. 21. The box is lifted off the monolith that rests on a piece of hardboard

Foto: Stiboka R23-193

Fig. 22. De monoliet wordt overgebracht op een met lak ingesmeerde spaanderplaat
Fig. 22. Transferring the monolith to a piece of particled board, brushed over beforehand with lacquer
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Als de monoliet stevig aan de spaanderplaat gehecht is, wordt tenslotte
met een houten hamer tegen de achterzijde van de plaat geklopt om de nietgehechte gronddeeltjes te verwijderen. De natuurlijke structuur zal hierdoor
duidelijk zichtbaar worden.
Eventueel wordt een houten lijst om de monoliet gemaakt, waarop naam,
plaats van herkomst en eventuele andere gegevens vermeld worden.
SAMENVATTING

Zandgronden en gerijpte kleigronden kunnen bij de Stichting voor Bodemkartering geconserveerd worden volgens de veldmethode en de binnenshuis
methode. De kennis hieromtrent is grotendeels ontleend aan andere auteurs
en gedeeltelijk opgedaan door ervaring.
Enkele nieuwe gezichtspunten zijn:
- De hoogte van het grondwater vormt geen belemmering voor de toepas
sing van de veldmethode. De grondwaterstand kan met een eenvoudige
bronbemalingsinstallatie verlaagd worden.
- Door de toepassing van sarangaas kan de veldmethode binnen 1 dag uit
gevoerd worden.
- Wanneer dommekrachten en een takel worden gebruikt, kan men grote
monolieten in gegalvaniseerde bakken, 80 cm breed, 120 cm lang en 10 cm
diep, in het veld nemen en binnenshuis conserveren.
- Indien de monoliet op spaanderplaat geplakt wordt, is hij minder kwets
baar dan op hardboard.
- Zandmonolieten herkrijgen hun natuurlijke vochtige kleur, als ze worden
begoten met een mengsel van 25 vol.% vinylite kunsthars, 50 vol.% aceton
en 25 vol.% methyl-isobutyl-keton.
SUMMARY

The field and indoor methods used by the Netherlands Soil Survey In
stitute are comprehensively described in an illustrated paper. Developed
mainly from data published by other authors and partly from own expe
rience, the methods show as novel aspects:
1. in sandy soils a high water tabel need not prevent the use of the field
method, provided wellpoint dewatering is applied to drain the profile,
2. application of Saran-netting in the field enables collection within one day,
3. with the aid of rack and pinion jacks and a tackle monoliths of 120 X
80 X 10 centimetres can be collected in galvanized metal boxes for in
door preservation,
4. mounting on particled board instead of hardboard makes monoliths less
vulnerable,
5. natural colours of sandy soil monoliths are restored by pouring out a
mixture of 25 vol.% vinylite resin, 50 vol.% aceton and 25 vol.% methylisobutyl-ketone on them.
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RUILVERKAVELINGEN

Bles, B. J.: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Notter-Rectum. Rap

port nr. 638. 64 blz. + 3 kaartbijlagen in kleur.

Hurk, J. A. van den: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied 'Oost- en West-

dongeradeel'. Rapport nr. 618. 27 blz. + 5 kaartbijlagen in kleur.
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-f

2 kaartbijlagen in kleur.

STEDEBOUW

Beekman, A. G.: Globaal onderzoek naar de profielopbouw op enkele percelen in de ge
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1)

De in dit overzicht vermelde rapporten en adviezen hebben betrekking op onderzoek,
uitgevoerd in opdracht van derden. Zij worden vrijwel alle gratis in bruikleen verstrekt
door de afd. Bibliotheek van de Stichting voor Bodemkartering. Kopieën zijn tegen vergoe
ding van de kosten verkrijgbaar, tenzij de opdrachtgever bezwaar tegen reproduktie maakt.
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635. 30 blz. + 3 kaartbijlagen in kleur.
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Cnossen, J. en P. C. Kuijer: De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid van

de gronden in de ruilverkaveling 'Berlikum'. Rapport nr. 654. 24 blz. + 5 kaartbijlagen
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Kuyer, P. C.: Een bodemkundig onderzoek ten behoeve van de klei-inventarisatie te Dron-
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PUBLIKATIES VAN DE STICHTING VOOR
BODEMKARTERING

SERIE I: DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND, deel uitmakende van de
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van het Ministerie van Landbouw en
Visserij ; met Engelse samenvattingen.
Te bestellen bij de boekhandel of de Stichting voor Bodemkartering.
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Deel I
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1948. Prijs f 5,50.
Deel II
Liere, W. J. van: De bodemgesteldheid van het Westland. 152 blz. Met gekl.
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Deel III
Koenigs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodemkartering van de omgeving van
Azewijn. 46 blz. Met gekl. krtn. enz. V.L.O. 54.17. 's-Gravenhage, 1949.
Prijs f 3,25.
Deel IV
Schelling, J.: De bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente
Groesbeek. 55 blz. Met gekl. bodemkaart, enz. V.L.O. 55.4. 's-Gravenhage,
1949. Prijs f 3,65.
Deel V
Veenenbos, J. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. 161 blz., 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 polders en
hun geschiktheid voor de fruitteelt. 182 blz. 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 blz. 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 blz. 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 blz. Met
gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 57.4 's-Gravenhage, 1951.
Prijs f 6,-.
Deel X
Schelling, J.: Een bodemkartering van Noord-Limburg. 139 blz. Met gekl.
krtn en foto's. V.L.O. 57.17 's-Gravenhage, 1952. Prijs f6,-.
Deel XI
Meer, K. van der: De Bloembollenstreek. 155 blz. Met gekl. bodemkaart,
andere krtn en foto's. V.L.O. 58.2 's-Gravenhage, 1952. Prijs f7,-.
Deel XII
Bennema, J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren. 169 blz.
Met gekl. krtn en foto's V.L.O. 58.4 's-Gravenhage, 1952. Prijs f7,-.
Deel XIII
Diepen, D. van: De bodemgesteldheid van de Maaskant. 213 blz. Met gekl.
krtn. foto's en andere bijl. V.L.O. 58.9 's-Gravenhage, 1952. Prijs f7,-.
Deel XIV
Roo, H. C. de: De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. 202 blz.
Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 59.3. 's-Gravenhage,
1953. Prijs f7,- (uitverkocht).
Deel XV
Haans, J. C. F. M.: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer. 154 blz.
Met gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 60.7. 's-Gravenhage, 1954.
Prijs f 7,-.
Deel XVI
Liere, W. J. van en G. G. L. Steur: Een bodemkartering van de gemeente Epe
en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde.
88 blz. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 61.13. 's-Gravenhage. 1955. Prijs f7,-.
Deel XVII
Burck, P. du: Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht. 159 blz. Met gekl. bodemkrtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 63.3
's-Gravenhage, 1957. Prijs f9,75.
Deel XVIII Sonneveld, F.: Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onder
zoekingen in het Land van Heusden en Altena. 320 blz. Met gekl. bodem
krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 64.4. 's-Gravenhage, 1958. Prijs f 15,75.
Deel XIX
Kuipers, S. F.: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. 192 blz. Met gekl. bodemkrtn,
foto's en andere bijl. V.L.O. 65.7. Wageningen, 1960. Prijs f9.75.
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Deel XX

Deel XXI
Deel XXII

Smet, L. A. H. de: Het Dollardgebied; Bodemkundige en landbouwkundige
onderzoekingen in het kader van de bodemkartering. 292 blz. Met gekl.
bodemkaarten, foto's en andere bijlagen. Proefschrift Wageningen, 1962;
V.L.O. 67.16. Prijs f 17,50.
Ente, P. J.; Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum 'De Streek'. 193
blz. Met gekl. bodemkaarten, foto's en andere bijlagen. Proefschrift Wage
ningen, 1963; V.L.O. 68.16. Prijs f 11,—.
Pons, L. J.: De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een ge
deelte van het Rijk van Nijmegen. 129 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en
andere bijlagen. Wageningen, 1966. V.L.O. 646. Prijs f9,75.

SERIE II : BODEMKUNDIGE STUDIES, deel uitmakende van de Verslagen van Land
bouwkundige Onderzoekingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij ; met Engelse
samenvattingen.
Nr. 1. Maarleveld, G. C.: Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten. 105 blz. Met
fign. tabn. en kaartbijl. Maastricht. 1956. Prijs f 17,40.
Nr. 2. Jongerius, A.: Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur. 93 blz. Met
fign., foto's en bijl. V.L.O. 63.12. 's-Gravenhage, 1957. Prijs f6,50.
Nr. 3. Pons, L. J.: De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling
van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. 156
blz. Met fign., foto's, krtn. en tabn. V.L.O. 63.11. 's-Gravenhage, 1957. Prijs f9,-.
Nr. 4. gonneveld, I. S.: De Brabantse Biesbosch; een studie van bodem en vegetatie van een
zoetwatergetijdendelta, 3 delen: A. Engelse samenvatting. B. Nederlandse tekst.
C. Bijlagen. 210 + 396 blz. Met foto's, gekl. bodemkrtn. en andere bijlagen. V.L.O.
65.20. Wageningen. 1960. Prijs f29,50.
Nr. 5. Schelling, J.: De hoge bosgronden van Midden-Nederland. 67 blz. Met gekl. bodem
krtn. en andere bijl. V.L.O. 66.9. Wageningen, 1960. Prijs f5,70.
Nr. 6. Vink, A. P. A.: Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor
akker- en weidebouw. 94 blz. Met gekl. bodemkaart en andere bijl. V.L.O. 68.13,
Wageningen, 1963. Prijs f8,-.
Nr. 7. Broek, J. M. M. van den en H. W. van der Marei: De alluviale gronden van de Maas,
de Roer en de Geul in Limburg. 84 blz. Met fign., foto's en tabellen. V.L.O. 645,
Wageningen, 1964. Prijs f 6,50.
SERIE III: BOOR EN SPADE. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van
Nederland. Met Engelse samenvattingen, figuren, foto's, enz.
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Boor en Spade VIII:
Boor en Spade IX:
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Boor en Spade XI :
Boor en Spade XII :
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283 blz., 1948, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
222 blz., 1948, prijs f 5,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
316 blz., 1949, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
365 blz., 1951, prijs f8,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
268 blz., 1952, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
250 blz., 1953, prijs f 8,65. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
255 blz., 1954, prijs f 7,65 Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
237 blz., 1957, prijs f 8,30. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
172 blz., 1958, prijs f 8,—. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
249 blz., 1959, prijs f 10,40. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
176 blz., 1961, prijs f 7,80. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen (alleen in het Engels).
183 blz., 1962, prijs f8,35. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen (alleen in het Engels).
195 blz., 1963, prijs f 12,85. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.
264 blz., 1965, prijs f 13,35. Uitg. H. Veenman en Zonen, Wage
ningen.

SERIE IV : SOIL SURVEY PAPERS. Bijdragen tot de internationale uitwisseling van
resultaten van bodemkundig onderzoek. Te bestellen bij de Stichting voor Bodemkartering.
Nr. 1. Jongerius, A. and G. Heintzberger: The preparation of mammoth-sized thin sections.
Wageningen, 1964, Prijs f3,-.
Nr. 2. Jager, A. and W. J. M. van der Voort: Collection and preservation of soil monoliths
from sandy soils and ripened clay soilsabove and below the water table. Wageningen,
1966. Prijs f 2,-.
BODEMKAARTEN EN TOELICHTINGEN. In de handel gebracht door PUDOC,
Duivendaal 6a, Wageningen.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000.
Kaartblad 25 Oost, Amsterdam, met toelichting. 105 biz. -)- bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 12,50.
Kaartblad 26/32 West, Harderwijk/Amersfoort, met toelichting. 128 biz. + bijlagen,
fign., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1966. Prijs f 17,50.
Kaartblad 27 Oost, Hattem, met toelichting. Wageningen. Ter perse.
Kaartblad 32 Oost, Amersfoort, met toelichting. 93 biz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 12,50.
Kaartblad 43 West, Willemstad, met toelichting. 85 biz. -)- bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1964. Prijs f 10,-.
Kaartblad 50 West, Breda, met toelichting. 100 biz. -)- bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen. 1964. Prijs f 12.50.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200 000.
9 kaartbladen + legendablad, gevouwen in map, Prijs f 30,-. Losse bladen per stuk
f3,50; legendablad f 1,-; legendablad Engels f2,50.
De bodem van Nederland. Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000. XII +292 blz. -f- bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1965.
Prijs f28,50.
De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door dr. ir. L. A. H. de Smet. 117 blz. -\- bijlagen, fign., grfkn., lit.
opgn., tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 19,50.
De bodem van Drente. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000, door ir. B. van Heuveln. 135 blz. -)- bijlagen, fign., grfkn., lit.opgn. tabn.
Wageningen, 1965. Prijs f21,50.
De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Toelichting bij
blad 3 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, door dr. ir. P. J. Ente,
dr. ir. J. C. F. M. Haans en ir. M. Knibbe. 104 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit.opgn.,
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 19.50.
De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door ir. C. van Wallenburg. 101 blz. -f bijlagen, fign., grfkn., lit.opgn.,
tabn. Wageningen, 1966. Prijs f 19,50.
De bodem van Utrecht. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000, door ir. J. N. B. Poelman. 108 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1966. Prijs f 19,50.
De bodem van Zeeland. Toelichting bij blad 7 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200 000, door ir. P. van der Sluijs, ir. G. G. L. Steur en I. Ovaa. 88 blz. -f- bijlagen,
fign., grfkn., lit.opgn. tabn., Wageningen, 1965. Prijs f 17,50.
De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door ir. J. M. M. van den Broek. 147 blz. -f- bijlagen, fign., grfkn., lit.
opgn., tabn. Wageningen, 1966. Prijs f22,50.
VERDERE PUBLIKATIES

Bakker, H. de en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere

niveaus. Wageningen, 1966. 217 blz., fign., foto's, krt., lit. opgn., tabn. Prijs f 14,50.

Bennema, J.: Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied. Diss. Wage

ningen. 97 blz. Uitg. Veenman, Wageningen. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en
Spade VII.
Bodemkunde. Voordrachten, gehouden op de B-curus 'Bodemkunde' van 14-18 septem
ber 1959. 221 blz. Geïll. Uitg. Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, 1961.
Uitverkocht.
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Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in
de serie Landbouw, no. Ü, van de Directie van de Landbouw. 138 biz. Ge'ill. 's-Gravenhage, 1949. Prijs f 1,35.
Boer, Th. A. de en L. J. Pons: Bodem en grasland in de Vijfheerenlanden. Wageningen,
1960. V.L.O. 66.6 Prijs f 4,-.
Edelman, C. H.: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. VII + 178 biz. Geïll. Met
voorlopige bodemkaart van Nederland, 1 :400000. Noord-Hollandsche Uitg. Mij. Am
sterdam, 1961. Prijs f 17,50 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 biz. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947. Prijs f 3,90 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Sociale en Economische Bodemkunde. 158 blz. Geïll. Noord-Hollandsche
Uitg. Mij. Amsterdam, 1949. Prijs f5,50 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands. VII -f 177 blz., ill. with provisional soil map of the
Netherlands, 1:400000 North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1951. Price
H.fl. 17,50.
Giiray, A. R.: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband
tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJ-polders
in het jaar 1949. 85 blz. Met gekl. krtn., foto's en andere bijl. Uitg. Oosthoek, Utrecht,
1951. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en Spade V.
Hooghoudt, S. B., D. van der Woerdt, J. Bennema en H. van Dijk: Verdrogende veengronden in
West-Nederland, Wageningen, 1960. V.L.O. 66.23. Prijs f 17,50.
Schelling, J.: Stuifzandgrond. Wageningen, 1955. Uitvoerige Verslagen van het Bosbouwproefstation TNO. Band 2. Verslag nr. 1. Prijs f6,-.
Soil micromorphology; Proceedings of the second international working-meeting on soil
micromorphology, Arnhem, The Netherlands; September 22-25, 1964; ed. by A. Jongerius. Elsevier Publishing Company, Amsterdam etc., 1964. XIV + 540 blz., fign.,
grfkn., lit.opgn. en tabellen. Artikelen in Frans, Duits en Engels. Prijs f 60,-.
Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de Zuid
oostelijke Veluwe. 147 blz. Met gekl. krtn. en foto's. Uitg. Veenman, Wageningen, 1949.
Prijs f5,75.
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