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TER INLEIDING
Door een betreurenswaardige, maar onvoorziene samenloop van omstan
digheden, verschijnt het achtste deel „Boor en Spade" ongeveer een jaar
later dan oorspronkelijk in de bedoeling heeft gelegen. In wezen en opzet
verschilt dit deel niet van zijn voorgangers.
Enkele bijdragen werden reeds elders gepubliceerd. Voor het herdrukken
ervan en voor het beschikbaarstellen van de cliché's betuigen wij de redac
ties van de verschillende tijdschriften hierbij onze hartelijke dank.

IX

PROFESSOR DR. IR. C. H. EDELMAN
BIJ ZIJN AFTREDEN ALS DIRECTEUR
VAN DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING

Z. van Doorn
Het portret van Prof. Dr. Ir. C. H. Edelman, hoogleraar in de Bodemkunde,
waarnaar deze foto, werd in 1955 bij gelegenheid van zijn aftreden als Direc
teur van de Stichting voor Bodemkartering, vervaardigd door de Wassenaarse
schilder B. Bruijn.
Een portret, hoe goed en hoe gelijkend ook, zal nooit alle karakteristieke
trekken van de persoon kunnen weergeven, vooral niet van een figuur als
prof. Edelman is, met zoveel markante, soms tegenstrijdige, soms compen
serende eigenschappen.
Agressief en toch geneigd tot compromis; man van de wetenschap, maar
ook met veel belangstelling op zakelijk en organisatorisch terrein. Men zou
hem een rasechte opportunist kunnen noemen als dit geen contradictio in
terminis was. In staat om zaken die hem onaangenaam zijn te ontwijken of
niet te zien; in staat een taak, die de zijne niet is, geheel over te laten. Vol
energie en fantasie; nooit verlegen om een argument, altijd een uitweg, een
oplossing wetend.
Eenvoudig en toch op zijn eer gesteld. Altijd bereid te woord te staan,
hulp te bieden, in te springen.
Stimulerend, aanmoedigend, veel eisend en veel verwachtend, maar ook
eindeloos geduldig en een teleurstelling aanvaardend.
Als zijn medewerkers vastgelopen waren en geen verschiet meer zagen,
was Edelman altijd in staat hun de visie op eigen werk en op het arbeidsveld
van de Stichting voor Bodemkartering terug te geven en te verruimen.
Ziedaar Edelman sinds 1945 als directeur en sinds 1955 als adviseur van de
Stichting voor Bodemkartering. Deze stichting was niets geweest en niets
geworden zonder hem. Hij en zijn medewerkers onder wederzijdse invloed,
hebben haar gemaakt tot wat zij is. Geen wonder, dat zijn medewerkers hem
op de handen dragen en beseffen hem niet te kunnen missen. Geen wonder
ook, dat hij trots is op zijn schepping.
Moge hij als haar adviseur, haar nog lang zijn aandacht en zorg schenken
en haar helpen op de weg naar zelfstandigheid.
Juli 1956
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DE TOEKOMST VAN DE BODEMKARTERING
IN DE EERSTVOLGENDE VIJFENTWINTIG JAAR1)
The future of the Soil Survey in the next following twenty-five years

door jby

Prof. Dr. C. H. Edelman
Het was een zinrijke, zij het ook een speelse gedachte om mij als de scheiden
de directeur van de Stichting voor Bodemkartering te vragen mijn zienswijze
kenbaar te maken over de toekomst en de nieuwe directeur te verzoeken
over het verleden te spreken.
Zinrijk, want het is de eerste keer in vele jaren, dat ik niet gehinderd door
verantwoordelijkheid, over de bodemkartering kan spreken. Zinrijk ook,
omdat ik als hoogleraar steeds met de aankomende jeugd te maken heb en
evenmin als wie ook zonder een voorstelling over de toekomst de jeugd lei
ding kan geven.
Een bespreking van die toekomst moet berusten op een analyse van het he
den. Wat is de voornaamste taak van de Stichting voor Bodemkartering?
Ogenschijnlijk is het antwoord op deze vraag eenvoudig genoeg: het maken
van bodemkaarten. Toch levert de analyse van het heden een enigszins an
dere conclusie. Ik meen, dat het accent meer en meer op twee andere taken
is gaan vallen: de toepassingen van de bodemkaart enerzijds en de studie
van de Nederlandse bodem anderzijds. Het maken van bodemkaarten is nog
wel belangrijk, maar niet meer zo in het oog vallend als een vijftal jaren ge
leden. Ik meen de taken van de Stichting voor Bodemkartering thans als
volgt te kunnen karakteriseren:
1. De toepassing van de bodemkaarten en van de kennis van de bodem van
Nederland.
2. Het vervaardigen van een systematische bodemkaart van Nederland en
andere bodemkaarten.
3. Het ontwikkelen van de kennis van de Nederlandse gronden.
DE TOEPASSING VAN DE BODEMKAARTEN EN VAN DE KENNIS
VAN DE BODEM VAN NEDERLAND

De toepassing van de bodemkaarten en van de kennis van de Nederlandse
gronden is thans wel de belangrijkste bezigheid van de Stichting voor Bodem
kartering. Het onderwerp is geenszins nieuw. Reeds in het begin van de
eerste kartering, die van de Bommelerwaard, viel het verschil in geschiktheid
van de rivierkleigronden voor de fruitteelt op, alsmede voor de groente- en
kleinfruitteelt.
De tweede kartering, die van Kethel bij Schiedam, had een stedebouw
kundig uitgangspunt. De sprong van Kethel naar het Westland is reeds in
1944 gemaakt, terwijl in dat jaar ook de kartering van het Zeeuwse fruitteelt
gebied begon. Men kan zeggen, dat de toepassingen van de bodemkartering
in de tuinbouw en de stedebouw even oud zijn als de bodemkartering zelf.
Het had eigenlijk anders moeten zijn. De reden dat de bodemkartering in
de Bommelerwaard begon, lag in de cultuurtechniek. De grote karteringen
') Redevoering uitgesproken bij zijn aftreden als directeur van de Stichting voor
Bodemkartering, op 31 maart 1955.
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voor de Dienst voor Landbouwherstel : Walcheren, Tholen, Schouwen-Duiveland en de Betuwe hingen eveneens duidelijk met cultuurtechnische doel
stellingen samen. Hetzelfde geldt voor de kartering van de Maaskant, die
met de Dienst Uitvoering Werken is opgezet. Al deze karteringen dateren uit
het eerste begin van onze werkzaamheid. Hangen ook de karteringen van
Zuiderzeewerken niet ten nauwste samen met de cultuurtechniek? Ook later
zijn allerlei karteringen in nauw verband met de cultuurtechniek gemaakt.
Niettemin is eerst thans, na de recente reorganisatie van het landbouwkundig
onderzoek, een duidelijk verband gelegd tussen de cultuurtechniek en de bodemkartering, voornamelijk door de oprichting van het Instituut voor Cul
tuurtechniek en Waterhuishouding, met welke nieuwe instelling de Stichting
voor Bodemkartering nauw gelieerd wordt.
Daarnaast komt thans de landclassificatie voor landbouwdoeleinden op
dreef. Ook dit is vroeger wel geprobeerd, maar eerst thans kondigen zich
substantiële resultaten aan. Dit wordt de vierde grote toepassing.
De boskartering heeft reeds eerder succes geboekt en stuurt metvaste hand op
de toepassing in de houtteelt aan. Daarmede ligt de praktische toepassing van
onze karteringen op vijf gebieden vast, in volgorde van betekenis: cultuur
techniek, tuinbouw, landbouw, bosbouw en stedebouw.
Nu is het met deze toepassingen zo gesteld: óf ze zijn werkelijk belangrijk,
of ze zijn het niet. Aangezien wij allen geloven, dat ons werk reële betekenis
voor de genoemde vijf gebieden heeft en ook de regering dit standpunt
blijkt te huldigen, moeten wij rekening houden met een toenemende wens van
allerlei zijden tot het leveren van gegevens, die voor één of meer van deze gebieden van
belang zijn. Dit is mijn eerste conclusie over de toekomstige werkzaamheid van

de Stichting voor Bodemkartering.
Men denke hierover niet gering. Wij zullen niet kunnen volstaan met de
benoeming van enkele medewerkers in algemene dienst. De toenemende
vraag om gegevens - en vlug - zal zijn invloed uitoefenen in alle karteringsgebieden. Hoe deze zware druk zal worden opgevangen is een vraagstuk, dat
de nieuwe directie nog veel zorgen zal baren.
Is dit een tijdelijke vloedgolf of een werkelijke permanente stroom? Er kan,
dunkt mij, geen twijfel aan bestaan, dat de druk eerder zal toenemen dan af
nemen. De redenen om de Nederlandse gronden zoveel doenlijk ten volle
geschikt te maken voor de cultuur, die er op bedreven wordt, zijn zeer nauw
verbonden met het moderne streven naar welvaart.
In dit proces zal de vraag naar gegevens over de bodem steeds belangrijker
worden. Er zal meer en niet minder van ons verlangd worden.
De gehele ontwikkeling moet als zeer gelukkig worden beschouwd, al zal
het oorspronkelijk werk van de Stichting voor Bodemkartering er door wor
den ontwricht. Het werk, dat U en mij sinds jaren heeft bezield, krijgt eerst
nu zijn volle betekenis. Wanneer wij bevreesd zijn voor de storm, die op til
is, mogen wij niet vergeten, dat we deze storm zelf ontketend hebben.
Op het terrein van het bevorderen van de toepassing van de bodemkaarten
en van de kennis van de bodem van Nederland ligt ook het organiseren van
cursussen voor belangstellenden. Ook dit is niet nieuw, maar het blijkt wel,
dat de behoefte aan deze cursussen toeneemt. Het cursuswerk vergt veel tijd,
maar het is onontbeerlijk ten behoeve van het doordringen van de door ons ge
produceerde nieuwe kennis in de buitenwereld. Ik heb wel eens gedacht aan het
aanstellen van een speciale medewerker, die al het cursus- en voordrachtswerk
voor zijn rekening zou kunnen nemen, maar daar is nooit iets van gekomen.
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HET VERVAARDIGEN VAN EEN SYSTEMATISCHE BODEMKAART
VAN NEDERLAND

De systematische bodemkaart van Nederland is sinds verscheidene jaren in
voorbereiding. Het is duidelijk, dat deze in de eerstvolgende kwart eeuw ge
maakt en voltooid zal worden. De voorbereiding van de legenda is in bepaal
de opzichten teleurstellend. Het is wel duidelijk, dat een systematische kaart
1:25 000 slechts een klein gedeelte van onze kennis van de bodem kan weer
geven. Het valt ons zwaar, in het hoofdwerk van de Stichting voor Bodemkartering zoveel belangrijke en interessante zaken te moeten prijsgeven.
Men kan dit ook zo zeggen, dat de kaart 1:25 000 ons hoofdwerk niet zal
kunnen zijn. Het wordt een samenvattend werk, waarop alleen hoofdzaken
kunnen worden vermeld. Nu zijn hoofdzaken belangrijker dan nevenzaken
en de nationale betekenis van de 1:25000 kaart kan zeer groot worden. Maar
van het standpunt van de onderzoeker is de kaart 1:25 000 onbevredigend.
Dit kaartwerk wordt meer een uiting van de gave van de synthese dan van de
analyse. En het kan niet de bedoeling zijn van een wetenschappelijke or
ganisatie, om zich in hoofdzaak op toepassing en samenvatting te gaan toe
leggen en het onderzoek niet als haar voornaamste taak te beschouwen.
Aan de systematische kaart 1:25 000 zit veel werk vast. Wie zullen dit werk
verrichten? Aangezien de legenda systematisch moet zijn, is het vaststellen
van de legenda een zaak van het grootste gewicht. Is deze echter aanvaard,
dan is de eigenlijke opname meer een kwestie van organisatie dan van weten
schappelijk streven. Ik zie hier een schone en belangrijke taak voor de besten
van onze middelbare medewerkers. Tezamen met jonge, nieuw aangeworven
ingenieurs zullen zij het hoofdaandeel in de systematische kartering krijgen.
Sommige hunner zijn thans reeds bekwaam voor deze taak, anderen kunnen
zich nog tot de vereiste hoogte opwerken. De eisen zijn niet gering. Wie daar
aan voldoet zal aanspraak kunnen maken op een hogere rang dan thans. Zij
zullen op hun wijze tot het kader van de organisatie gaan behoren. Niet alle
huidige middelbare medewerkers zullen dit niveau kunnen bereiken, maar
de geschetste ontwikkeling mag vooral voor de jongeren een aansporing zijn
om alle zeilen bij te zetten. Zij zullen niet alleen hun bodemkundige kennis
moeten ontwikkelen, maar tevens bekwaam worden om met slechts weinig
hulp - dus met een grote mate van zelfstandigheid - een onderzoek te kunnen
afsluiten en in een geschikte vorm als rapport te kunnen afleveren.
De systematische kaart zal een enorme belasting voor onze tekenkamer wor
den. Er zal minstens één kaartblad van 12.500 hectaren per maand moeten
worden afgeleverd. Hoe dat moet gaan, naast de vele andere werkzaamhe
den, die onvermijdelijk zijn, kan ik mij nauwelijks voorstellen. Ik vertrouw
maar op het goede gesternte van mijn opvolger. Ook de redactie zal aan de
systematische kaart een harde dobber krijgen. Ieder kaartblad zal vergezeld
moeten zijn van een verklarende tekst, waarvoor de gegevens uiteraard door
de kartering worden opgeleverd, maar die naar inhoud en vorm het stempel
van de redactie zal gaan dragen. Ook dit is een taak, die voor de huidige
organisatie nog nieuw is.
Er zal ook veel gekarteerd moeten worden in verband met belangrijke
toepassingen: cultuurtechniek, tuinbouw, bosbouw, stedebouw. Deze kar
teringen zullen in het algemeen een grotere schaal moeten hebben dan de
systematische kaart en zij komen daardoor dichter bij origineel onderzoek te
staan dan de systematische kaart. Aan de andere kant is de doelstelling van
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deze karteringen beperkt. Indien de directie er in slaagt, deze speciale kar
teringen het karakter van studiekarteringen te geven, zo kan deze werkzaam
heid bijdragen tot het behoud van het element van origineel onderzoek in
onze organisatie.
Terugkomend op de systematische kaart wil ik nog een bespreking wagen
van de vraag of de toekomst een systematische kaart 1:10000 zal zien. Wel
nu, ik dacht van wel. Aan een dergelijke onderneming echter zit zo veel vast,
dat ik mij er van zal onthouden aan te duiden, hoe dat in zijn werk zal moe
ten gaan. Echter zal ook deze kaart, als systematische publikatie, niet beant
woorden aan het wetenschappelijk streven van de medewerkers. Dit streven
kan alleen in vrije onderzoekingen tot bloei komen.
HET ONTWIKKELEN VAN DE KENNIS
VAN DE NEDERLANDSE GRONDEN

Het ontwikkelen van de kennis van de bodem van Nederland is tot nu in
hoge mate samengevallen met de bodemkartering zelf. Uit het voorafgaande
is wel gebleken, dat dit in de toekomst in mindere mate het geval zal zijn.
De vele werkzaamheden in verband met de toepassing van de bodemkaarten,
zullen veeleer op de bestaande kennis berusten dan nieuwe kennis produ
ceren. Hetzelfde gaat gelden voor de systematische kaart 1:25 000, vanaf het
moment, dat de legenda is vastgesteld. Eén en ander betekent, dat de hoofd
taak van de bodemkartering als onderzoekers-centrum enigszins naast de
kartering komt te staan.
Dit geldt het minst voor de detailkarteringen. Het is steeds de bedoeling
geweest, dat de karteringen 1:25.000 op een voldoend oppervlak aan detail
kaart zouden berusten. Het uitgangspunt is geweest, dat 5-10% van het
oppervlak van een overzichtskaart 1:25.000 in detail zou worden bestudeerd.
Dit is ook steeds gebeurd en zelfs is dit percentage vaak aanmerkelijk over
schreden. Deze detailkaarten van beperkte oppervlakken zullen in de toe
komst een zeer belangrijke rol gaan spelen, omdat het de enige karteringen
zullen zijn, die werkelijk nieuws brengen. De publikatie van deze detail
kaarten, met de bijbehorende verslagen, zal voortgang moeten vinden, als
voortzetting van de reeks publikaties „De bodemkartering van Nederland",
die thans reeds de ruggegraat van de kennis van de bodem van Nederland
vormt en dit moet blijven doen, ondanks de nieuwe systematische kaart in
bladen met begeleidende tekst. Deze detailkaarten zullen ook de maatstaf zijn,
waaraan het vakmanschap van de jonge medewerkers wordt afgemeten.
Echter vormen deze detailkaarten niet het enige studieobject voor de toe
komstige bodemkartering. De toepassingen op het gebied van de tuinbouw,
landbouw en bosbouw vereisen nog veel onderzoek, dat weliswaar in samen
werking met deskundigen in de plantenteelt zal verlopen, maar toch veelal
door de Bodemkartering zal moeten worden geëntameerd. Moeilijker is het
nog met de toepassing in de cultuurtechniek. Niet voor niets wordt thans een
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding opgericht. In het vele
onderzoek, dat ten behoeve van de cultuurtechniek zal moeten geschieden,
speelt de bodem een grote rol. Welk aandeel van deze studie aan ons zal toe
vallen is thans nog niet te zeggen, maar het zal stellig liggen op het gebied van
de bodemfysica. Daartoe zijn wij geheel onvoldoende ingericht, maar daarin
zal in de eerstvolgende jaren een verandering ten goede komen.
Wat stellig grotendeels of zelfs geheel op ons gebied ligt is de studie van
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het ontstaan van de Nederlandse bodem. Op dit gebied zijn we steeds en met
succes werkzaam geweest, vooral waar het de geologie, de archeologie en de
geschiedenis betreft. Daarentegen is de chemie van de bodemvorming in
onze groep nagenoeg geheel braak blijven liggen. Men mag van een betre
ding van dit gebied opvallende resultaten verwachten. Ook de botanische
aspecten van de bodemvorming zijn veelbelovend. Kunnen wij een brug
slaan van de bodemkartering naar de plantensociologie, dan zal veel bereikt
zijn. Het is niet in te zien, waarom dit niet zou kunnen. Nog eigener is de
classificatie van de Nederlandse gronden. We hebben in de laatste tijd wel
leren beseffen, dat een bodemkundige classificatie niet hetzelfde is als een
legenda van een bodemkaart. Maar deze tegenstelling accentueert nog eens
te meer, dat de eigenlijke kartering slechts een onderdeel is van onze taak en
dat ons programma van onderzoek meer aspecten heeft dan de kartering zelf.
Al het voorafgaande is reëel. Een deel van de taken is goed bekend uit het
verleden, een ander deel is reeds min of meer geregeld, weer een ander deel
is in bespreking. Nieuws is er eigenlijk niet bij. Is onze organisatie in staat al
deze taken naar behoren te vervullen? Het antwoord kan naar verkiezing
bevestigend of ontkennend luiden. Sommeert men het streven van de mede
werkers, uitgebreid met deskundigen op het gebied van de bodemfysica en
de bodemchemie, dan is er geen twijfel over de toekomst mogelijk. Houdt
men rekening met de kalender en het uurwerk, dan moet ik echter conclu
deren, dat het programma een reeks van alternatieven voorstelt. Op korte
termijn is het in zijn geheel onuitvoerbaar. Op langere termijn echter zal veel
van wat ik gezegd heb, werkelijkheid worden.
Als een zaak veel werk heeft, zal een ondernemer zich concentreren op het
geen het meest profijt belooft. Men kan dit principe ook op een wetenschap
pelijke dienst toepassen. De directie zal moeten oordelen en discrimineren.
Door het werkprogramma te beperken tot hetgeen het meest belooft voor de
wetenschap of voor de samenleving is het hoogste rendement van de ons ter
beschikking staande gelden gewaarborgd. Het is een bijzonder aangename
gedachte, dat onze nieuwe directeur in alle opzichten de aangewezen per
soon is om dit oordeel met wijsheid te kunnen vellen.
Intussen doet zich de vraag voor of de vlag nog wel de lading dekt. Nu
zoveel werk op stapel staat, dat met de kartering nog slechts zijdelings samen
hangt, verdient de aanduiding Bodemkundige Dienst of Bodemkundig In
stituut overweging. Misschien zou de aanduiding Instituut voor Bodem
kunde en Bodemkartering een goed compromis vormen. Er is veel voor te
zeggen, de term bodemkartering in de naam te behouden, want het meeste
dat in de toekomst nodig is, is een uitvloeisel van de kartering of een basis
daarvoor. Aan de andere kant is de tijd voorbij, dat de wetenschap in hokjes
wordt verdeeld, die zich tot heilige huisjes ontwikkelen. De moderne maat
schappij berust op samenwerking en met de wetenschap is het niet anders.
Het individu maakt plaats voor het „team". In deze gedachtengang is het
verkeerd, de bodemkartering als een afzonderlijk onderdeel van de bodem
kunde te zien, evenmin als de medewerkers de afstand tot andere bodemkundigen zouden moeten bewaren. Het grootste succes, dat de bodemkar
tering ooit zou kunnen behalen is de versmelting met andere onderdelen van
de bodemkunde. Zal dit in de eerstvolgende kwarteeuw geschieden? Ik weet
het niet. Hoezeer ik mij met de bodemkartering verbonden voel, toch zou ik
het toejuichen, wanneer een Bodemkundig Instituut ontstond, dat een wijd
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gebied van de bodemkunde omvat, zonder de betreurenswaardige tegenstel
ling tussen terrein en laboratorium. Deze toch heeft een historische oorzaak
en niet een wetenschappelijke. De studie van de Nederlandse bodem zou
door een versmelting gediend zijn. Zal men het aandurven, dit in de naam
van de organisatie tot uitdrukking te brengen?
Maar ik behoef de toekomst tenslotte niet nauwkeurig te voorspellen. Wel
ben ik er zeker van, dat deze toekomst eervol zal zijn. Daartoe ken ik de
nieuwe directeur en de medewerkers te goed. Waar zovele bekwame mensen
de bodemkunde en onze organisatie als hun levenstaak zien, hoe zou het dan
anders dan goed kunnen gaan? Ik wil dan ook eindigen met het uitspreken
van mijn vertrouwen in de toekomst van de Stichting voor Bodemkartering,
de nieuwe directeur en de gezamenlijke medewerkers.
Summary

Soil maps and knowledge of the soil of the Netherlands are applied in agri
cultural engineering, horticulture, agriculture, forestry and townplanning. An
increasing demand of data on the soils of the Netherlands are to be expected
owing to the general modern trend for prosperity.
May be that in future a systematic soilmap on scale 1:10.000 will be pre
pared, at least for a number of certain areas.
Soil mapping for purposes of study coincided in most cases with normal
soil mapping. However the research program includes more aspects than
mapping only. In the field of soil physics, soil chemistry, plant sociology and
soil classification much remains to be done.
Taking this into consideration a change of the present-day name of
„Stichting voor Bodemkartering" may be recommendable.

EEN VOORLOPIGE LANDBOUWGESCHIKTHEIDSKAART
VAN DE GEMEENTE HEEZE (N.B.)
A provisional Soil suitability Map of the Municipality of Heeze {N.B.)
door/by

Dr. D. van Diepen en/and Dr. A. P. A. Vink
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding en bodemkundige gegevens
Landbouwkundige gegevens
De voorlopige landbouwgeschiktheidskaart
Een voorbeeld van meer gedetailleerde classificatie
Summary
Literatuur
1. INLEIDING

De bedoeling van deze voorlopige landbouwgeschiktheidskaart is het geven
van een landbouwkundige interpretatie van de bodemkaart (Van Diepen,
1949, 1951). Voor de opzet en het systeem van deze landbouwgeschiktheidskaarten wordt verwezen naar enkele recente publikaties (Vink, 1955). Wij
ontveinzen ons niet, dat zowel aan de bodemkundige als aan de landbouw-
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kundige kant van deze landclassificatie nog veel te verbeteren valt. Toch leek
het ons gewenst, deze landclassificatie hier te publiceren, omdat zij een idee
geeft van de wijze, waarop ook in andere zandgebieden te werk kan worden
gegaan.
De bodemkaart van de gemeente Heeze, uitgevoerd op schaal 1:5000,
omvat de volgende bodemeenheden:
Oude zwarte zandbouwlandgronden (Zf, IZf)

ZfA
ZfB
ZfC
(l)ZfD

-

zeer droge oude zwarte zandbouwlandgronden
droge en matig vochthoudende oude zwarte zandbouwl. gr.
vochthoudende oude zwarte zandbouwlandgronden
vochtige lemige oude zwarte zandbouwlandgronden

Beekgronden
Oude beekgraslandgronden (IBw, IBws)

lBwl

1BW2

lBwsl
1BWS2

—
-

oude bruine lemige beekgraslandgronden op zandondergrond
idem op veenondergrond
oude zwarte lemige beekgraslandgronden op zandondergrond
idem op veenondergrond

Andere, diverse, beekgronden

zBob
lBob
V
lBb
vBb

-

bosontginning op zandige beekgrond
bosontginning op lemige beekgrond
veengronden met slibhoudende bovengrond
bos op lemige humeuze beekgrond
bos op tot onland vergraven beekgronden

Bosontginningszandgronden {Z°b, lZ°b)

ZobB
ZobC
1 Zob

- droge bosontginningszandgronden
- matig vochthoudende en vochthoudende bosontginningszandgr.
- vochtige en natte, lemige, bosontginningszandgr.

Heideontginningszandgronden (Z°h)

ZohA
ZohB
ZohC

- droge en matig vochthoudende heideontginningsgr.
- vochtige heideontginningsgronden
- natte heideontginningsgronden

Bos- en heidegronden

ZbohA - bos op droge en matig vochthoudende heideontginningsgrond
ZbohB - bos op vochtige en natte heideontginningsgrond
ZbfA - droge en matig vochthoudende oude-zand-bouwlandgrond onder
bos
ZbfB
- vochthoudende en vochtige oude-zand-bouwlandgr. onder bos
ZhA
- droge heidegronden met plaatselijk loodzandhoudende stuif
zandduinen
ZhB
- vochtige en natte heidegronden.
De landbouwgeschiktheidskaart is als geheel op bovenstaande legenda geba
seerd. Er zijn echter meer gedetailleerde vochttrappen te onderscheiden.
Deze werden niet in het gehele karteringsgebied in kaart gebracht, aange
zien de volledige opname van het zeer gedetailleerde bodempatroon te tijd
rovend zou zijn geweest. Van een klein gedeelte, waar dit wel is gebeurd, be-
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Staat echter een detailopname. Een op deze nauwkeuriger bodemkaart ge

baseerde landclassificatie is uiteraard zelf ook nauwkeuriger. Daarom wordt
dit voorbeeld in een afzonderlijke paragraaf besproken.
De terminologie van de bodemkaart spreekt grotendeels voor zichzelf. Een
nadere omschrijving vindt men bij Van Diepen (1949, 1951).
[2. LANDBOUWKUNDIGE GEGEVENS

De meeste landbouwkundige gegevens, waarop deze classificatie berust, wer
den eveneens reeds door Van Diepen (op. cit.) beschreven. Wij zullen hier
onder een samenvatting geven die tevens een verduidelijking tracht te zijn
van de keuze die wij bij onze classificatie deden. In het bijzonder moeten
daarbij de proefoogsten vermeld worden, die in de zomer van 1948 werden
verricht.
De proefoogsten kunnen slechts definitieve resultaten geven indien ze over
een behoorlijke reeks van jaren, minimaal vijfjaar achtereen, hebben plaats
gevonden. Eerst dan krijgt men een beeld van de produktiviteit van de gron
den door de jaren heen en daarmee ook van de oogstrisico's die men op de
verschillende gronden loopt. Vooral op de droge zandgronden kan het
oogstrisico dikwijls belangrijker zijn dan een toevallig in een bepaald gunstig
jaar behaalde recordoogst. Om een volledig beeld van de produktiviteit van
de gronden te krijgen zou men daarenboven een indruk moeten hebben van
de kwaliteit van het geoogste produkt alsmede van de produktiekosten, die op
de verschillende bodemtypen sterk uiteen kunnen lopen.
De van dit gebied aanwezige proefoogstcijfers zijn dus als enige basis voor
een classificatie beslist onvoldoende. Zij geven echter een indruk van de
kwantitatieve verschillen die met de classificatie gemoeid zijn. In dit geval
betreft dit de gewassen rogge, haver, tarwe, aardappelen en bieten op een
aantal verschillende bodemtypen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven
van de verkregen cijfers. In tabel 2 wordt vermeld, in hoeverre in deze proef
oogsten, voor dit jaar, wiskundig betrouwbare verschillen konden worden
aangetoond. Hierbij werd gebruik gemaakt van de meer gedetailleerde le
genda voor de series van de oude bouwlanden. In tabel 3 is deze gedetail
leerde legenda verklaard. In tabel 4 is de gedetailleerde legenda van de bosontginningszandgronden opgenomen.
Bij een beschouwing van de cijfers in deze tabellen blijkt allereerst, dat bij
de roggeproefoogsten een groot aantal significante verschillen voorkomen.
Bij de haver is dit aantal geringer, terwijl bij de aardappelcijfers slechts en
kele significante verschillen konden worden aangetoond. Bij de voederbieten
geeft type Zf5L significante verschillen met de beide andere onderzochte
typen. Ten dele worden deze uitkomsten duidelijk beïnvloed door de grote
middelbare fout van enkele der vergeleken gemiddelden :
Rogge: Zf5L mf. ±331, haver op de beide laagste typen mf. ± 288 en 372,
aardappelen met alle typen behalve ZohB mf. 4; 1700. Wij hebben de in
druk, dat hierbij niet alleen zuiver toevallige invloeden van de opname een
rol spelen, maar dat een deel van deze extreme middelbare fouten bepaald
wordt door meer systematische invloeden, m.a.w., dat de grote middelbare
fouten inhaerent zouden zijn aan bepaalde bodemtypen.
De keuze van de proefpercelen bepaalde zich tot plaatsen, waarop een gewas
bij ongelijke bodemgesteldheid duidelijk opbrengstverschillen te zien gaf. Per
perceel werd daardoor de invloed van de meer tijdelijke factoren, als be-
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TABEL 1. Proefoogstresultaten in de gemeente Heeze in het jaar 1948
Table 1. Trial harvest results in the Community of Heeze in the year 1948

Gewas
Crop

Bodemtype
Soil type

Gem. opbrengst
in kg/ha (x)
Average yield
in kgjha (x)

Middelbare fout
van x
Standard error of x

Aantal
waarnemingen
Number of
observations

Cijfer van de
geschiktheids
beoordeling
(zie tabel 7)
Mark of suitability
{see table 7)

Rogge

Zf2
Zf7bl
Zf3
Zf4
Zf7bII
Zf4L
Zf5L

1811
1986
2087
2683
2744
2531
2539

±
±
±
±
±
±
±

51
142
106
104
114
189
331

2
6
9
12
5
9
4

1
2
2
3
2
3
3

Haver

Zf7bl
Zf3
Zf4
Zf7bII
Zf4L
Zf5L
lZf6 x
Zf6L /

1912
2041
2636
2636
2374
2613

± 167
150
127
152
95
288

3
7
13
5
16
9

1
1
2
1
3
3

2701

372

7

<i

')

3
3
2
2

2
2
2
n

Rye

Oats

Tarwe
Wheat

Aard
appelen
diverse
rassen

Zf6L
lZf6
lBwsl
1BWS2

2636 (2102-2939)
2916(1764-3900)
2398 (1822-2974)
2548 (2121-2974)

Zf7bl
Zf3
Zf4L

± 3115
3850
2320
2330
3965
3120
± 3700
1700
6300

5
4
11
11
6
5
6
8
3

1
0
2
3
3
3
0
1/3
1/n

± 2900
4400
6400

5
11
6

2
3
n

Potatoes
various
clones

Zf6L
lZf6L
ZohA
ZohB
ZohC

28894
33080
31096
32425
32970
30658
36925
37969
30300

Voeder
bieten

Zf5L
lZf6
1BWS2

104700
93000
85200

Man
golds
1)

ZÎ5L

l)
l)
x)

Geen middelbare fout bepaald. De getallen tussen haakjes zijn resp. de laagste en de
hoogste opbrengsten.
No standard error determined. The numbers between brackets are respectively the lowest and the
highest yields found.

mestingstoestand en behandeling, uitgeschakeld. Bij vergelijking van de
percelen tezamen is dit uiteraard niet het geval. Behalve de in tabellen 1 en 2
gegeven cijfers, die berusten op een massale vergelijking van de verkregen
opbrengstcijfers, worden daarom in tabel 5 de „gemiddelde meeropbreng
sten" van de op een perceel voorkomende bodemtypen ten opzichte van el
kaar vermeld. De „gemiddelde meeropbrengst" werd berekend door de per
perceel verkregen opbrengstverschillen te middelen. Hierbij is dus zo veel
mogelijk getracht de invloed van de tijdelijke factoren uit te schakelen.
De methodiek van de opname bestond bij de granen daaruit, dat van een
aantal gemiddelde schoven na de oogst het korrel - en strogewicht bepaald
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TABEL 2. Wiskundige toets voor de proefoogsten uit de gemeente Heeze, jaar 1948.
Table 2. Mathematical test for trial harvests from the Community of Heeze, 1948

Een verschil is „significant" genoemd als het groter was dan 2 X de middelbare fout van
het verschil, d.w.z. dat er slechts 5 % kans is, dat het verschil door toeval is ontstaan. De
middelbare fout van het verschil Sv is gelijk aan de wortel uit de som van de kwadraten
van Sp en Sq, de middelbare fouten van de gemiddelden die vergeleken worden.
A difference is called „significant" if greater than 2 X the standard error of the difference, that is to
say that there is only a 5 % chance that the difference is due to accidental causes. The standard error
of the difference S„ equals the square root of the sum of the squares of Sp and S» the standard errors
of the averages compared.
a. ROGGE ° : geen significant versch. * : significant versch.
Rye:
no significant difference: significant difference

Zf3

Zf2

Zf7bl

Zfbll

Zf2
Zf3
Zf7bl
Zf7bII
Zf4
Zf4L
Zf5L
b. HAVER
Oats

Zf3

Zf7bl

Zf7bII

Zf3
Zf7bl
Zf7bII
Zf4
Zf4L
Zf5L
lZf6
Zf6L

Zf4
*

Zf4
*

Zf4L
*

*

*

*

*

Zf4L

Zf5L

Zf5L

lZf6+Zf6L

*

c. TARWE: te kleine aantallen
Wheat:
numbers too small
d. AARDAPPELEN
Potatoes

Zf3

Zf7bl

Zf4L

Zf5L

Zf6L

1ZÜ6

ZohA

ZohB

ZohC

Zf3
Zf7bl
Zf4L
Zf5L
Zf6L
lZfB
ZohA
ZohB
ZohC
e. VOEDERBIETEN
Mangolds

Zf5L

lZf6

1BWS2

Zf5L
lZf6
1BWS2

11

TABEL 3. Gedetailleerde legenda van de oude bouwlandgronden in de gemeente Heeze
Table 3. Detailed legend of old arable lands in the Commubity of Heeze
REEKS ZF :
Series Zfi

Oude zwarte zandbouwlandgronden :
Old black arable sand soils:

subreeks : ZfA
Sub-series:

typen:

fZl

types:

vZfl
Zf2

subreeks: ZfB
Sub-series:

typen :

Zf3

types:

vZf3
Zf4

vZf4
Zf7

subtypen : Zf 7bl
Sub-types:

Zf7bII

zeer droge oude zwarte zandbouwlandgronden.
very dry old black arable sand soils.

uitermate droge zwarte zandbouwlandgrond; humeus dek dunner
dan 50 cm; gleyhorizont beneden 130 cm.

extremely dry black arable sand soil; humous top layer < 50 cm; gleyhorizon
deeper than 130 cm.

zeer droge vergraven zwarte zandbouwlandgrond.

very dry reworked black arable sand soil.

zeer droge oude zwarte zandbouwlandgrond;
humeus dek ter dikte van 50-100 cm; gleyhorizont beneden 130 cm.
very dry old black arable sand soil;
humous toplayer from 50-100 cm; gleyhorizon deeper than 130 cm.

droge en matig vochthoudende oude zwarte zandbouwlandgronden.

dry and moderate moisture retentive old black arable sand soil.

nog droge zwarte zandbouwlandgrond, humeus tot dieper dan 100 cm;
gleyhorizont beneden 130 cm.
slightly dry black arable sand soil; humous down to more than 100 cm; gley
horizon deeper than 130 cm.

nog droge vergraven zwarte zandbouwlandgrond.

slightly dry reworked black arable sand soil.

matig vochthoudende zwarte zandbouwlandgrond, humeus tot dieper
dan 100 cm; gleyhorizont tussen 100-130 cm.
moderately moisture retentive black arable sand soil; humous layer down to more
than 100 cm; gleyhorizon between 100-130 cm.

matig vochthoudende vergraven zwarte zandbouwlandgrond.
moderately moisture retentive reworked black arable sand soil;

matig vochthoudende zwarte zandbouwlandgrond; humeus tot 50 à
100 cm; gleyhorizont boven of beneden 100 cm.

moderately moisture retentive black arable sand soil; humous layer 50-100 cm;
gleyhorizon above or beneath 100 cm.

gleyhorizont onder 100 cm.
gleyhorizon beneath 100 cm.

gleyhorizont boven 100 cm.
gleyhorizon above 100 cm.

subreeks: ZfC

vochthoudende oude zwarte zandbouwlandgronden.

typen:

vochthoudende oude zwarte zandbouwlandgrond met lemige hori
zont ; humeus tot dieper dan 100 cm ; gleyhorizont tussen 100 en 130 cm.

Sub-series:

Zf4L

types:

Zf5

subreeks: (l)ZfD
Sub-series:

typen :

Zf5L

types:

Zf6L

lZf5
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lZf6

moisture retentive old black arable sand soils.

moisture retentive old black arable sand soil with a loamy horizon; humous down
to more than 100 cm; gleyhorizon between 100 and 130 cm.

vochthoudende oude zwarte zandbouwlandgrond; humeus tot 80 à
100 cm; gleyhorizont tussen 80 à 100 cm.

moisture retentive old black arable sand soil; humous layer 80-100 cm; gley
horizon between 80-100 cm.

vochtige lemige oude zwarte zandbouwlandgronden.

moist loamy old black arable sand soils.

vochtige oude zwarte zandbouwlandgrond met lemige horizont; hu
meus tot 50 à 100 cm; gleyhorizont tussen 50 à 100 cm.

moist old black arable sand soil with a loamy horizon; humous layer 50-100 cm;
gleyhorizon between 50-100 cm.

zeer vochtige oude zwarte zandbouwlandgrond met lemige horizont;
humeus tot 50 à 100 cm; gleyhorizont boven 50 cm.

very moist old black arable sand soil with a loamy horizon; humous layer 50-100
cm; gleyhorizon above 50 cm.

lemige vochtige oude zwarte zandbouwlandgrond; humeus tot 50 à
60 cm, gley tussen 50 en 80 cm.

loamy moist old black arable sand soil; humous layer 50-80 cm; gley between
50-80 cm.

lemige zeer vochtige oude zwarte zandbouwlandgrond; humeus tot
tussen 50 à 100 cm; gley boven 50 cm.

loamy very moist old black arable sand soil humous layer between 50-80 cm;
gley above 50 cm.

TABEL 4. Gedetailleerde legenda van de bosontginningszandgronden in de gemeente
Heeze
Table 4.

Detailed legend of the reclaimed forest sand soils in the Community of Heeze

REEKS ZOB: Bosontginningszandgronden.
Series
Reclaimed forest sand soils.

subreeks: ZobB

droge bosontginningsgronden.

subreeks : ZobA

komt in Heeze niet voor.

typen:

zeer droge bosontginningsgrond; meer dan 100 cm humeus; gleyhorizont beneden 130 cm.

Sub-series:
Sub-series:

Zob3

types:

Zob4

dry reclaimed forest soils.
are not found in Heeze.

very dry reclaimed forest soil; humous down to more than 100 cm; gleyhorizon
beneath 130 cm.

droge bosontginningsgrond; meer dan 100 cm humeus; gleyhorizont
tussen 100 en 130 cm.

dry reclaimed forest soil, humous down to more than 100 cm; gleyhorizon between
100-130 cm.

subreeks: ZobC

matig vochthoudende en vochthoudende bosontginningszandgronden.

typen :

matig vochthoudende bosontginningsgrond; meer dan 100 cm humeus;
gleyhorizont tussen 100 en 130 cm onder een slibhoudende humeuze
horizont.

Sub-series:

types:

Zob4L

Zob5

Zob5L

Subreeks lZob
Sub-series:

typen:

lZobl

types:

lZob2

moderately moisture retentive and moisture retentive reclaimed forest sand soils.

moderately moisture retentive reclaimed forest soil; humous down to more than
100 cm; gleyhorizon between 100-130 cm underlying a siltcontaining humous
horizon.

matig vochthoudende bosontginningsgrond; humeus tot 50 à 100 cm;
gley tussen 50 en 100 cm.

moderately moisture retentive reclaimed forest soil humous layer 50-100 cm, gley
between 50-100 cm.

vochtige bosontginningsgrond; humeus tot 50 à 100 cm; gleyhorizont
tussen 50 à 100 cm; gleyhorizont tussen 50 à 100 cm onder een slib
houdende humeuze horizont.
moist reclaimedforest soil; humous layer 50-100 cm; gleyhorizon between 50-100
cm underlying a siltcontaining humous horizon.

Vochtige en natte lemige, bosontginningszandgronden.
Moist and wet loamy reclaimed forest sand soils.

vochtige tot zeer vochtige lemige bosontginningszandgronden; gley
horizont tussen 30 en 50 cm.

moist to very moist loamy reclaimed forest sand soils; gleyhorizon between 30-50
cm.

natte lemige bosontginningszandgrond; gleyhorizont boven 30 cm.
moist loamy reclaimed forest sand soil; gleyhorizon above 30 cm.

werd. Door vermenigvuldiging met het aanwezige aantal schoven werd
hieruit een taxatie voor de opbrengst per oppervlakte-eenheid verkregen. Bij
de aardappelen werden in vier verschillende rijen telkens vijf opeenvolgende
struiken gerooid. De opbrengst hiervan werd gewogen. Door bepaling van
het aantal struiken per hectare uit pootafstand en rijafstand werd een taxatie
van de opbrengst per hectare verkregen. Bij de voederbieten werden tien
rijen van vijf meter lengte geoogst en in twee afzonderlijke veldjes gewogen.
Uit afstand en lengte van de rijen werd het geoogste oppervlak berekend.
De in de tabellen weergegeven opbrengsten per ha zijn dus het resultaat van
min of meer nauwkeurige taxaties. Dit is overigens het geval met alle proefopbrengsten die omgerekend worden in kilogrammen per hectare.
Hoewel reeds opgemerkt werd, dat het cijfermateriaal niet anders dan
summier genoemd kan worden, geeft het toch een indruk inzake enkele
landbouwkundige aspecten van de in deze gemeente aanwezige bodemverschillen.
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TABEL 5. „Gemiddelde meeropbrengsten" van enkele bodemtypen in de gemeente Heeze
Table 5.

ten opzichte van elkaar, in kg/ha (1948)

„Average increased yields" of some soil types of the Community of Heeze relatively com
pared, in kg/ha (1948)
N.B. Horizontaal zijn steeds de typen met de lagere opbrengst uitgezet, verticaal

de typen met de hogere opbrengst.

Horizontally low yielding soil types are mentioned, vertically higher yielding soil types.
a. ROGGE (Rye)

Zf7bl

Zf3

754

Zf7bII
Zf4
Zf4L
Zf4La

Zf4

521

Aantal waarnemingen

Zf5L

21
12

282

Zf4

Zf5L

Number of observations

3
10
8,2
4

b. HAVER (Oats)

Zf4
Zf5L
lZf6

Zf3

Zf4L

375

95
864

650

Aantal waarnemingen
Number of observations

2,5
2,2
6

824

c. TARWE (Whea0

Zf6L
370

lZf6

Aantal waarnemingen

lBwsl

Number of observations

3
2

636

1BWS2
d. AARDAPPELEN (Potatoes)

Zf7bl
Zf3
Zf4L
Zf5L
Zf4La
Zf4Lb

4520

Zf5L

-

1706

-

-

-

_

-

3750

lZf6

Zf4Ia

Zf5L

-

-

-

3468

-

-

-

-

1415

Aantal waarnemingen
Number of observations

3
10
8
6
4,4

_

343
-

e. VOEDERBIETEN (Mangolds)

lZf6
Zf5L
lZf6

4400

1BWS2

2000

Aantal waarnemingen
Number of observations

3
6

De bodemtypen Zf2, Zf7bl en Zf3 hebben alle drie een laag niveau van
roggeproductie. De opbrengsten van deze drie bodemtypen verschillen voor
dit gewas bovendien significant van die van de meeste andere onderzochte
typen. Twee van deze typen die voor haver onderzocht zijn: Zf3 en Zf7bl
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hebben bovendien ook een laag niveau voor haver, dat in de meeste gevallen
significant verschilt van de andere typen. Voor aardappelen valt het niveau
van Zf3 mee. Dat van Zf7bl is het laagste dat waargenomen werd.
De bodemtypen Zf4, Zf7bII, en Zf4L hebben een roggeproduktie (in het
jaar 1948) die weinig verschilt bij een middelbare fout van ongeveer gelijke
orde. In de haverproduktie bestaat er tussen Zf4 en Zf4L een verschil van
omstreeks 350 kg tussen de gemiddelden, dat echter niet significant is. De
„gemiddelde meeropbrengst" is, volgens tabel 5, slechts 95 kg/ha. Voor
aardappelen zijn alleen gegevens van Zf4L beschikbaar. Deze wijzen op een
gemiddeld niveau bij een betrekkelijk lage middelbare fout.
Zf5L is het laagste en vochtigste type waarvan roggeopbrengsten beschikbaar
zijn. Het niveau van het gemiddelde ligt niet veel onder dat van de in de
vorige alinea besproken typen. De zeer hoge middelbare fout valt echter op.
Ten dele kan dit het gevolg zijn van het kleine aantal waarnemingen. Wij
vragen ons echter af, of deze grote middelbare fout niet tevens kan wijzen
op een grotere gevoeligheid van dit type met betrekking tot de behandeling.
Dit type zou riskanter kunnen zijn. In dit verband wijzen wij ook op de rela
tief vrij hoge „gemiddelde meeropbrengst" (tabel 5) van Zf4L ten opzichte
van dit type. Voor haver behoort dit type tot de vier hoogst producerende.
Echter valt ook hier de hoge middelbare fout bij een vrij groot aantal waar
nemingen op. Voor aardappelen heeft dit type een behoorlijke produktie bij
een lage middelbare fout. Voor voederbieten heeft dit type de hoogste pro
duktie van de onderzochte typen, met significante verschillen ten opzichte
van de beide andere.
Van de typen waarvan wij geen roggecijfers beschikbaar hebben, komen
allereerst de resterende havercijfers aan de orde. Dit betreft de gezamenlijke
cijfers van de typen lZf6 en Zf6L. Deze hadden een gezamenlijk gemiddelde
van 2701 kg/ha, zijnde de hoogste waargenomen haveropbrengst. Wel valt
daarmee samen de hoogste middelbare fout. Mede daardoor vertoont dit
cijfer geen significante verschillen met de overige opbrengsten. Voor tarwe
had lZf6 de hoogste en Zf6L de op een na hoogste gemiddelde opbrengst.
Voor aardappelen waren de opbrengsten van deze beide typen normaal.
Voor de voederbieten vertoont type lZf6 een opbrengst ongeveer gelijk aan
het gemiddelde voor de waargenomen typen. Mag men de verkregen taxatie
als redelijke benadering van de ware opbrengst per hectare rekenen, dan is
dit zelfs een zeer fraaie opbrengst.
De typen lBws 1 en 2 geven weinig aanleiding tot commentaar. Hoogstens
kan men zeggen, dat hierop matige tarwe- en voederbietenopbrengsten ge
constateerd zijn.
De heideontginningsgronden, subreeksen Zoh A, B en C leverden een aan
tal aardappelopbrengstcijfers. In het bijzonder de hoge gemiddelde op
brengst van ZohB bij een zeer lage middelbare fout, is opvallend. Ook in
andere streken merkten wij op, dat de middelhoge heideontginningsgronden
vaak mede de beste aardappelgronden van de zandstreken zijn. Dat het al
gemeen niveau van de aardappelopbrengsten in deze gronden hoger ligt, zou
ten dele het gevolg kunnen zijn van een ander rassensortiment. Ook een
betere verzorging, voor vele ontginningsbedrijven geen ongewoon verschijn
sel, zou hieraan meegewerkt kunnen hebben.
In tabel 6 publiceren wij een aantal cijfers over de verschillende aard
appelrassen afzonderlijk. Deze cijfers zijn afkomstig van eenzelfde perceel,
waarop vier bodemtypen en vier rassen voorkwamen. De ligging van een en
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TABEL 6. Proefoogsten van vier aardappelrassen op vier bodemeenheden binnen 1 perceel
Table 6.

(jaar 1948) in de gemeente Heeze

Trial harvests offour potato varieties on four soil types inside the same lot (year 1948) in
the Community of Heeze

Aardappelopbrengst in kg/ha van de rassen

Bodemtype

Yield of potatoes in kg/ha of the varieties (clones)

Soiltype

Eersteling

Bintje

IJsselster

Bevelander

19.000
19.000
16.000
17.000

24.000
26.000
38.670
37.330

15.330
24.000
29.330
28.000

42.000
42.670
42.670
38.670

Zf6L
Zf5L
Zf4Lb
Zf4La

TABEL 7. Geschiktheidsbeoordelingen per gewas en per bodemtype
Table 7. Suitability marking per crop and per soil type

0 = ongeschikt (droog);

1 = matig geschikt;

0 = unsuitable {dry);

1 = moderately suitable;

n = ongeschikt (nat)

2 = geschikt;

Lupine
Lupin

S3!

.2
ta Ja

Rogge
Rye

Haver
Oats

Erwt
Peas

Aardappel
Potatoes

Gerst
Barlye

Kunstweide
Leys

Voederbieten
Mangolds

Tarwe
Wheat

Grasland
Pastures

Zfl
Zf2
Zob3
ZohA

2
2
3
2

0
1
2
2/1

0
1
1
0/1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Zf3
Zob4

3
3

2
3

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.3a'

Zf7
Zob4L

3
3

3
3

2
2

1
2

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.3b'

Zf4
Zf4L
Zob5

3
2
3

3
3
3

3
3
3

2
3
3

2
3
2

2
2
2

1
1
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.4'

Zf5
Zf5L
Zob5L

1
n
1

3
2
2

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

2
3
2

1
2
2

1
2
1

0
1
0

0
0
0

1.5'

Zf6L
lZf5
ZohB

n
n
2/1

n
1
2/1

3
2
2/3

3
3
3/1

2
3
1/3

3
3
1/3

3
3
1/3

3
3
1/3

3
3
1/3

2
1
1/2

2
1
0/2

1.6'

lZf6
lBwsl
lZobl

n
n
n

n
n
1

2
2
2

2
2
3

1
1
3

3
2
3

3
2
3

3
3
3

3
3
3

2
2
2

3
3
3

1.7'

1BWS2

lZob2

n
n

n
n

n
n

1
2

n
1

n
1

n
1

n
1

n
3

n
1

3
3

1.8'

lBwl
ZohC

n
n

n
n

n
2/n

n
2/n

n
l/n

1
l/n

1
l/n

l/n 2/1

1

1

1
2/1

2
3/1

1.9'

1BW2

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1

Landklasse volgens
gedetaili. indeling
Landclass according
to detailed
classification

0.2'
1.1'

1.2'
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2 = suitable;

Bodemtype
Soil type

n = unsuitable (wet)

3 = zeer geschikt;

3 = very suitable;

ander is schematisch in de vorm van een tabel weergegeven. Bintje en IJsselster vertonen vrij duidelijk de hoogste opbrengsten op subtype Zf4Lb. Beve
lander geeft weinig verschillen te zien, maar even als de beide vorige een
daling van Zf4La ten opzichte van Zf4Lb. Het verschil tussen deze subtypen
berust op een verschil in textuur van de ondergrond, waardoor Zf4La droger
is dan Zf4Lb. Het ras Eersteling reageert anders. In de eerste plaats liggen
de opbrengsten van dit ras in zijn geheel veel lager. Verder vertoont dit ras
de laagste opbrengst op type Zf4Lb, dat voor de overige rassen juist de hoog
ste opbrengst geeft. Of deze verschillen significant zijn valt in dit ene geval
natuurlijk niet te zeggen.
Tot de overige landbouwkundige gegevens, die van dit gebied tot onze
beschikking staan, behoort allereerst de beoordelingstabel (tabel 7). Deze
tabel werd door het veldpersoneel tijdens en kort na de kartering opgesteld,
naar aanleiding van eigen inzichten en van de, bij karteringen steeds plaats
vindende, gesprekken met de boeren van de streek en andere plaatselijke
deskundigen. „Ongeschikt" wordt een grond genoemd, als hij onder alle
omstandigheden als regel onvoldoende opbrengsten levert, gezien in het
kader van het bedrijfstype en naar het plaatselijk niveau van de streek. „Ma
tig geschikt" wil zeggen, dat de opbrengsten nog niet geheel voldoen aan de
eisen die men binnen het kader van het plaatselijke bedrijfstype stelt. „Ge
schikt" wordt het type genoemd als het betreffende gewas als regel goede
opbrengsten levert. Een bodemtype wordt „zeer geschikt" voor een bepaald
gewas genoemd als het in doorsnee topopbrengsten geeft. In hoofdzaak aan
de hand van deze beoordelingen werden de classificaties opgemaakt. In de
volgende paragraaf zal dit nader besproken worden.
Tenslotte vermelden wij nog diverse landbouwkundige gegevens van meer
algemene aard, die de lezer een inzicht kunnen geven in de structuur van
dit gebied.
Uit de, ons destijds door wijlen Ir. G. H. F. Davidis ter beschikking ge
stelde, gemeentelijke gegevens van de Landbouwstatistiek werden de in tabel
8 vermelde cijfers overgenomen. In tabel 9 zijn enkele gegevens over het
grondgebruik en de vruchtwisseling bij de verschillende bedrijfsgrootten ver
meld. Tabel 10 geeft een indruk van de veebezetting (L.E.I. 1948-'49).
Het landbouwbedrijf in Heeze wordt gekenmerkt door zijn tekort aan
geschikte graslandgronden en door zijn groot percentage granen (rogge en
haver) op het bouwland. Het gemiddelde graslandoppervlak bedraagt bij
80 % van de bedrijven minder dan een derde van de bedrijfsoppervlakte.
Bij de grootste bedrijven, die overwegend uit ontginningsgronden bestaan, is
de verhouding gunstiger. De kleinste bedrijven hebben de kleinste hoeveel
heid grasland. De behoefte hieraan is dan ook bij deze bedrijven het grootst.
Niettemin doet zich dit verschijnsel ook voor bij de grotere bedrijven. Een
gedeelte van het grasland op de beekgronden is van slechte kwaliteit wegens
te natte ligging. Wegens de graslandschaarste kent men zo goed als geen
hooiland in Heeze. Het geringer oppervlak aan vochtige gronden bij de
bedrijven van 1-5 ha heeft tot gevolg, dat voor de voeding van het vee meer
producten van de hoge bouwlanden moeten worden gewonnen.
De bodemgesteldheid is de oorzaak, dat ruim tweederde van het bouw
landoppervlak beteeld wordt met rogge en haver. Dit is iets meer dan het
oppervlak dat, naar schatting, uitsluitend van regen afhankelijk is. De bieten
vormen een ongeveer constant deel van het bouwplan. Het hoger percentage
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TABEL 8. Enkele gegevens uit de landbouwstatistiek over de gemeente Heeze (jaren 1948/

'50). Gegevens verstrekt door wijlen Ir. G. H. F. Davidis

Table 8.

Some data drawn from the agricultural statistics concerning the Community of Heeze
(years 1948j'50). Data provided by the late Ir. G. H. F. Davidis

Cultuurgrond in % van de gemeentelijke oppervlakte

40 %

Cultuurgrond in ha

1496 ha

Bouwland in % van de cultuurgrond

52,6 %

Grasland in % van de cultuurgrond

45,9 %

Melkvee per 100 ha grasland

115 stuks [pieces

Varkens per 100 ha cultuurgrond

56,5 stuks/pieces

Totaal granen in % bouwland

71%

Area in cultivation in % of the total area of the Community
Area in cultivation in ha

Arable land in % of the area in cultivation

Pasture in % of the area in cultivation
Dairy cattle per 100 ha of pasture

Hogs per 100 ha of the area in cultivation
Total area with cereals in % of arable land

Totaal tarwe in % bouwland

1%

Totaal rogge in % bouwland

39 %

Total area with wheat in % of arable land

Total area with rye in % of arable land

Totaal haver in % bouwland

Total area with oats in % of arable land

Totaal peulvruchten in % bouwland

Total area with pulse crops in % of arable land

30%
1%

Totaal in hakvruchten in % bouwland

20%

Totaal aardappelen in % bouwland

11%

Totaal suikerbieten in % bouwland

1%

Total area with fallow crops in % of arable land
Total area with potatoes in % of arable land
Total area with sugarbeets in % of arable land

Totaal groenvoedergewassen in % bouwland

6%

Totaal overige gewassen in % bouwland

2%

Total area with fodder crops in % of arable land
Total area with other crops in % of arable land

Opbrengsten in kg/ha :
Yields in kg/ha:

Rogge (Rye)
Haver (Oats)
Aardappelen (Potatoes)

1567 kg/ha
1467 kg/ha
17667 kg/ha

aardappelen van de kleinste bedrijven wordt o.a. veroorzaakt door de be
hoefte aan voedsel voor mens en dier (varken).
De bemestingsgebruiken leiden tot minder rendabele aanwending van
meststoffen, voornamelijk van stalmest. Het hoge bouwland wordt om zijn
geringer produktievermogen jaarlijks met stalmest bemest. Dit heeft tot ge
volg, dat de betere gronden in dit opzicht tekort komen.
In de praktijk onderscheidt men de gronden van Heeze in:
I. het slechte korenland: de subreeksen ZfA en ZobB
II. het matig goede korenland: ZfB, ZobC en ZohA
III. het goede korenland: ZfC
IV. het aardappel- en bietenland: (1) ZfD, ZohB.
Als compensatie van het tekort aan geschikte graslandgronden wordt op
de beste bouwlandgronden vrij veel drie-jarige kunstweide aangelegd. Een
gevolg hiervan is, dat de andere gewassen vaak lijden onder de opschuiving

18

TABEL 9. Enkele gegevens over bedrijfsgrootte en vruchtwisseling in de gemeente Heeze
Table 9. Some data on size of farms and crop rotation in the Community of Heeze
a. Grootteverdeling, oppervlakte bouwland-graslandverhouding
Distribution of size, area, arable {pasture ratio
Bedrijfsgrootte
Size of farms

Aantal bedr.
Number of farms

1- 5 ha . . . .
5-10 ha ... .
10-15 ha ... .
15-20 ha ....
20 ha en groter .

Aantal bedr. in %
van totaal
Gera. opp. in ha
Number of farms Average area in ha
in % of total

41
83
42
9
5

20,3
42,0
20,7
4,4
2,5

and larger

Grasland in ha
Pasture in ha

Grasland in %
van het gem. opp.
Pasture in % of
the average area

0,63
2,28
4,27
7,70
13,70

26,0
31,6
32,9
42,5
49,8

2,17
7,20
11,75
16,30
27,50

b. Procentuele verhouding van de gewassen op het bouwland
Percentages of crops on arable land
Bedrijfsgrootte
Size of farms

Rogge / Rye

Haver / Oats

Aardappelen
Potatoes

1- 5 ha . . . .

37,1

20,5

17,6

7,5 % van het bouwland

5-10 ha ... .

37,0

33,4

7,8

7,3 % van het bouwland

10-15 ha ... .

35,2

36,1

7,4

7,9 % van het bouwland

15-20 ha ... .

33,8

35,8

8,8

8,7 % van het bouwland

20 ha en groter

23,7

37,3

3,9

6,1 % van het bouwland

and larger

.

Voederbieten
Mangolds

of arable land

of arable land

of arable land
of arable land

of arable land

naar minder geschikte standplaatsen. Een-jarige kunstweide wordt ook nog
op de aardappelgronden aangetroffen. Aardappelen vindt men nog op het
matige korenland, hoewel dit ten dele daarvoor niet geschikt is. Op deze
laatste gronden neemt haver ongeveer 1/3 van de oppervlakte in. Op de
gronden van groep I is dit teruggelopen tot ongeveer 20 à 25 %.
TABEL 10. Veebezetting van de bedrijven per grootteklasse
Table 10. Density of Cattle of the farms per size class

Bedrijfsgrootte
Size of farms

1- 5 ha . . .
5-10 ha . . .
10-15 ha . . .
15-20 ha . . .
20 ha en groter
and larger

Eenheden melkvee
per ha groenland
Units of dairy cattle per ha
of fodder crops

Opp. kunstweide per eenh.
melkvee in ha
Area of leys per unit of
dairy cattle in ha

Eenheden melkvee
per bedrijfshectare
Units of dairy cattle per ha
of the farm area

1,33 stuks

0,12 ha

0,49 stuks

0,16
0,16
0,16
0,37

0,59
0,64
0,61
0,55

1,41
1,37
1,12
0,80

head

„
„
„
„

ha

„
„
„
„

head

„
„
„
„

3. DE VOORLOPIGE LANDBOUWGESCHIKTHEIDSKAART

Aan de hand van de tabellen 7 en 11 zal een korte toelichting bij de kaart
(bijlage I) gegeven worden. In de inleiding werd reeds opgemerkt, dat deze
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kaart de indeling van de bestaande bodemkaart volgt. Een meer gedetail
leerde geschiktheidskaart voor het gehele gebied zal eerst mogelijk zijn na
een meer gedetailleerde bodemkundige opname. Ten opzichte van de ge
schiktheidstabel moesten daarom verschillende globalisaties plaatsvinden. In
het bijzonder betreft dit de bodemreeksen van de oude bouwlanden (Zf en
lZf) en van de bosontginningszandgronden (Zob en lZob). Deze komen op
de bodemkaart als subreeksen voor, terwijl de geschiktheidsbeoordeling per
bodemtype heeft plaatsgevonden. Voor de bodemkundige correlatie wordt
verwezen naar de tabellen 3 en 4. De bespreking zal geschieden aan de hand
van de klassen zoals vermeld in tabel 11. De hoofdklassen zijn ontleend aan
een ontwerp voor een landelijke indeling, bestaande uit de hoofdklassen
O t/m VII (Vink, 1955).
Hoofdklasse 0: Hierin zijn alle gronden samengenomen, die woest liggen
of met bos bedekt zijn. Slechts een kleine oppervlakte, bovendien zeer ver
spreid liggend, zal zich misschien voor ontginning lenen. Mede gezien het
voorlopige karakter van deze geschiktheidskaart menen wij in dit stadium
hieraan niet te moeten tornen. Er werd een onderscheiding aangebracht tus
sen de droge gronden die in klasse O.l werden gebracht en het natte onland,
dat om algemeen-systematische redenen bij klasse 0.4 wordt gerekend.
Hoofdklasse I: Deze omvat alle andere gronden in dit karteringsgebied,
voorzover aan te geven in deze globale indeling (zie ook par. 4 en tabel 12).
De volgorde van de klassen is zo veel mogelijk van droog naar nat genomen,
aangezien de vochthuishouding in deze zandgronden een overwegende rol
speelt. Legt men de veelzijdige gebruiksmogelijkheid als voornaamste cri
terium aan, dan moet klasse 1.6 als de beste grond beschouwd worden. Ge
zien het tekort aan grasland in dit gebied zou het echter denkbaar zijn dat,
binnen het kader van een bepaald bedrijf, hoger waarde werd toegekend aan
iets nattere gronden.
Klasse 1.1: De hierin gebrachte subreeks ZfA omvat de typen Z1 en Zf2 en
enkele vergraven gronden. Verder staat hierbij de, niet nader gesplitste,
subreeks ZohA. Hoewel er enig verschil tussen deze gronden is, kan een sa
menvoeging op grond van landbouwkundige gelijkwaardigheid, geen grote
bezwaren opleveren. Beziet men tabel 1, dan werd voor type Zf2 in 1948,
een natte zomer, een gemiddelde roggeopbrengst van 1811 kg/ha verkregen.
De aardappelproductie op ZohA was goed : ruim 36 ton. Deze cijfers hebben
echter betrekking op de beste delen van deze variabele subreeks.
Klasse 1.2: Hierin is alleen de subreeks ZobB opgenomen. Deze bestaat uit
de typen Zob3 en Zob4. Het eerste type is niet veel beter dan de typen uit
de vorige klasse, het tweede wordt over het geheel iets beter beoordeeld. Opbrengstcijfers zijn van deze gronden, die een betrekkelijk kleine oppervlakte
beslaan, niet aanwezig.
Klasse 7.3: De subreeks ZfB, die deze klasse van gronden omvat, bestaat
uit de typen Zf3, Zf4 en Zf7. Het type Zf3 werd in de praktijk ongeveer gelijk
beoordeeld als het nog in de vorige klasse opgenomen type Zob4. Het type
Zf7 werd gemiddeld voor aardappelen iets beter beoordeeld. Bij de bespre
king van de proefoogsten bleek reeds, dat dit type nog in subtypen met be
trekkelijk grote landbouwkundige verschillen verdeeld kan worden. Type
Zf4 werd in de praktijk belangrijk beter beoordeeld. Deze klasse zou als een,
vrij heterogene, overgangsklasse tussen de slechte en de betrekkelijk goede
gronden beschouwd kunnen worden. De roggeopbrengsten in het enige waar
nemingsjaar lagen tussen 1986 kg/ha voor subtype Zf7bl en 2744 hg/ha voor
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TABEL 11. Legenda van de Voorlopige Landbouwgeschiktheidskaart van de gemeente

Heeze

Table 11.

Legend of the Provisional Soil suitability Map of the Community of Heeze

Kengewassen:

Rogge, Haver, Aardappelen, Voederbieten, Tarwe, Erwten, meerjarige
raaigraskunstweide, blijvend grasland.

Test crops:

Rye, Oats, Potatoes, Mangolds, Wheat, Peas, perennial ray grass leys, permanent
pastures.

Niveau: F
Level: F.

(goede boeren bij goede verkaveling).
(able farmers and efficient farm location).

HOOFDKLASSE 0 : In het algemeen weinig geschikt voor Akker- en Weidebouw.
Main class 0:
Generally poorly suitable for arable land (of: crops) and pastures.

Klasse 0.1 :

Woeste grond of bos - ZbohA, ZbohB, ZbfA, ZbfB, ZhA, ZhB.

Class

Waste or forest — ZbohA, ZbohB, ZtfA, ZbfB, Zha, ZhB.

„

0.4:

Nat onland - IBb, vBb.

Wet waste - IBb, vBb.

HOOFDKLASSE I : Geschikt voor Akkerbouw met een lichte vruchtwisseling en voor Weide
Main class I:

Klasse 1.1
Class

„

„

1.2 :

1.3:

bouw in gemengd bedrijf.

Suitable for arable with limited crop rotation, suitable for pasture in mixed farming.

Weinig tot matig geschikt voor rogge, weinig geschikt voor alle andere
kengewassen - ZfA, ZohA.

Poorly to moderately suitable for rye, poorly suitable for all other characteristic
crops - ZfA, Z°hA.

Matig geschikt tot geschikt voor rogge, weinig geschikt voor alle andere
kengewassen - ZobB.

Moderately suitable to suitable for rye, poorly suitable for all other characteristic
crops - Z°bB.

Geschikt tot zeer geschikt voor rogge, matig geschikt voor haver en
aardappelen, weinig geschikt voor alle andere kengewassen - ZfB.

Suitable to very suitable for rye, moderately suitable for oats and potatoes, less
suitable for all other characteristic - ZfB-

Klasse 1.4:
Class

„

„

„

,,

1.5 :

1.6:

1.7 :

1.8:

Klasse 1.9:
Class

Matig geschikt voor voederbieten en raaigraskunstweide, weinig geschikt
voor tarwe en grasland, geschikt tot zeer geschikt voor rogge, aardappelen
en haver - ZfC, ZobC.

Moderately suitable for mangolds and raygrass leys, less suitable for wheat and
pastures, suitable to very suitable for rye, potatoes and oats - ZfC, Z°bC.

Matig geschikt voor tarwe en grasland, geschikt voor rogge, haver, aard
appelen, voederbieten en raaigraskunstweide - ZfD, ZohB, ZBob.

Moderately suitable for wheat and pasture suitable for rye, oats, potatoes, mangolds
and raygrass leys - ZfD> Z°hB, ZBob.

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, voederbieten, raaigraskunst
weide, tarwe en grasland, soms ook geschikt voor suikerbieten - lZfD,
lBwsl, lZob.
Suitable for rye, oats, potatoes, mangolds, raygrass leys, wheat and pastures, some
times also suitable for sugarbeets - lZfD> lBwsl, lZ°b.

Geschikt voor grasland, matig geschikt voor kunstweide en de meeste
zomergewassen, weinig geschikt (te nat) voor wintergewassen - lBwl,
ZohC.

Suitable for pastures, moderately suitable for leys and most summer crops, less
suitable (too wet) for winter crops - lBwl, Z°hC.

Geschikt voor grasland en matig geschikt voor 1 of 2 zomergewassen,
voor de overige gewassen te nat - lBw?2, lBob.
Suitable for leys and moderately suitable for 1 or 2 summer crops, for all other
crops too wet - 1BWS2, lBob.
Matig geschikt voor grasland, weinig geschikt tot ongeschikt voor bouw
land (te nat) - 1BW2, V.
Moderately suitable for pastures, less suitable to unsuitable for arable (too wet) 1BW2, V.
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subtype Zf7bII. De haverprodukties lagen tussen 1912 kg/ha voor Zfbl en
2636 kg/ha voor Zf4 en Zf7bII. De aardappelprodukties lagen tussen 28.894
kg/ha voor Zf7bl en 33.080 voor Zf3.
Klasse IA: Hierin zijn de subreeksen ZfC en ZobC opgenomen. De gron
den in deze subreeksen worden gekarakteriseerd als matig vochthoudend en
vochthoudend. Van de typen die hierin voorkomen kan gezegd worden, dat
zij in tegenstelling tot de voorgaande, geen duidelijke vacuumhorizont meer
hebben. Bovendien zijn zij vaak wat lemiger (zie ook Van Diepen, 1954). De
bodemtypen in deze klasse zijn: Zf4L, Zf5, Zob4L, Zob5, Zob5L. De roggeproefoogsten op Zf4L leverden een gemiddelde van 2531 kg/ha op, de haver
oogsten op dit type gaven gemiddeld 2374 kg/ha, de aardappeloogsten ruim
31 ton/ha.
Klasse 1.5: De subreeksen ZfD en ZohB behoren beide tot de redelijk goede
zandgronden, zonder echter topkwaliteit te hebben. De eerste zijn vaak iets
lemige, vochtige, oude bouwlandgronden. De tweede zijn vochtige heideontginningsgronden met weinig loodzand. Laatstgenoemde subreeks is tame
lijk heterogeen, zodat er ook wel enkele slechtere gedeelten in voorkomen.
De subreeks ZfD is daarentegen in zijn beste vormen niet zeer verschillend
van lZfD, welke subreeks in de klasse 1.6 is ingedeeld. Bij de proefoogsten
gaf ZohB een topproduktie aan aardappelen van nagenoeg 38 ton per hec
tare, met een zeer geringe middelbare fout, Zf5L gaf goede produkties van
rogge, haver en aardappelen en een topproduktie van ruim 100 ton/ha voor
voederbieten. Van Zf6L geven de haver en aardappelcijfers een gunstig
beeld. De van dit bodemtype gemeten tarweprodukties (3 veldjes) gaven
gemiddeld 2636 kg/ha. Het type ZBob, dat kleine oppervlakten inneemt is
eveneens bij deze klasse gerekend.
Klasse 1.6: De subreeks lZfD is iets beter dan de nauw verwante subreeks
ZfD door zijn meer lemige bovengrond. De reeks lZob bestaat uit vochtige
en lemige bosontginningszandgronden, die algemeen zeer gunstig beoordeeld
worden. Het type lBwsl vormt de overgang tussen de lage, zware zandbouwlandgronden en de beekgraslandgronden. Het staat dus al op de overgang
naar de gronden die (te) nat worden voor akkerbouw. Door zijn zandondergrond, en door het feit, dat dit type een vrij dik mestdek heeft, is het nog
gunstig. Het voornaamste verschil tussen deze klasse en de voorgaande is de
over het algemeen betere geschiktheid voor grasland. Doordat daarnaast de
geschiktheid voor de meeste akkerbouwgewassen nagenoeg onveranderd is,
is deze groep van gronden de meest veelzijdige van het gekarteerde gebied.
De beschikbare cijfers over haver-, tarwe-, aardappel- en voederbieten-op
brengsten, op de in deze klasse ondergebrachte typen, zijn zeer bevredigend
(zie tabel 1). Cijfers over het grasland zijn niet beschikbaar. Men zie echter
de beoordeling in tabel 7.
Om kartografische redenen werden ZfD en lZfD tezamen in een complex
van de klasse 1.5 en 1.6 ondergebracht.
Klasse IJ: Deze klasse geeft voor wintergewassen te veel risico van uitwinteren. Ook voor de andere akkerbouwgewassen worden deze gronden
iets te nat om op topprodukties te kunnen rekenen, al valt dat bij percelen
met gunstige ligging en detailafwatering vaak wel mee. Het type lBwl heeft
een zwak venig ontwikkelde zode. De subreeks ZohC omvat de lage heide
gronden en is vrij heterogeen. Behalve een matige aardappeloogst met een
grote middelbare fout op ZohC, hebben wij van de typen geen proefoogstcijfers. Het zijn in de eerste plaats graslandgronden.
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Klasse 1.8: Hierin zijn de typen 1BWS2 en lBob opgenomen. Het type
1BWS2 ligt lager dan lBwsl, heeft gley in de gehele zode en bovendien een
veenondergrond. Ook heeft het doorgaans een dunner mestdek. Hoewel uit
de proefoogst-cijfers blijkt, dat er wel hier en daar een redelijk akkerbouw
gewas op verbouwd kan worden, (zomertarwe 2548 kg/ha, voederbieten
ruim 85 ton/ha) moet het als geheel toch meer als een graslandgrond be
schouwd worden. Hierbij dient men rekening te houden met de vrij grote
verschillen die binnen dit gecompliceerde type nog kunnen voorkomen. Ei
genlijk zou een splitsing in meer typen gewenst zijn. Binnen de huidige
schaal van de bodemkaart was dit echter niet goed uitvoerbaar. De praktijk
oordeelt dit type in het algemeen te nat voor akkerbouwgewassen (tabel 7).
Klasse 1.9: Bij het type 1BW2, dat in deze klasse behoort, komt op circa
60 à 100 cm diepte een veenondergrond voor. Soms kan deze ondieper dan
60 cm liggen. Het type ligt laag, in een strook in het dal van de Kleine Dom
mel. Dicht bij de beek, waar iets meer beekbezinking aanwezig is, is het type
iets beter. In die streek wordt het als matig geschikt voor grasland beoor
deeld. Op welk niveau dergelijke graslandgronden landelijk gezien, bij goed
onderhoud en gunstige ligging t.o.v. het bedrijf, beoordeeld zullen moeten
worden, is nog een vraagpunt. In deze klasse is voorts het type V opgenomen,
waarover echter weinig bekend is.
4. EEN VOORBEELD VAN MEER GEDETAILLEERDE
CLASSIFICATIE

Zoals uit tabel 7 reeds bleek, is de beoordeling van de bodemtypen naar hun
geschiktheid voor verschillende gewassen in feite gedetailleerder gebeurd,
dan aan te geven is op de landbouwgeschiktheidskaart, die van de bodemkaart afgeleid moet worden. Dit komt, doordat de ligging van deze typen
vaak te grillig is om, zelfs bij deze vrij gedetailleerde bodemkartering, nauw
keurig opgenomen te worden. Wij hebben daarom noodgedwongen ver
schillende vereenvoudigingen aangebracht. Om te laten zien, hoe een detail
lering met de beschikbare gegevens mogelijk is, hebben wij deze meer gede
tailleerde classificatie opgesteld. In tabel 7 is deze indeling opzettelijk reeds
gebruikt. In tabel 12 staat deze classificatie uitgewerkt. De detaillering be
rust op de volgende verbeteringen: a. een nauwkeuriger indeling van de
bodemtypen in de verschillende klassen, b. het uitvoeriger gebruik van de
term zeer geschikt, c. het betrekken in de classificatie van een groter aantal
kengewassen. Hierdoor komen ook de belangrijke nevengewassen (lupinen,
maïs, gerst) beter tot hun recht. Dit betekent niet, dat hiermee het laatste
woord over de landbouwgeschiktheidsclassificatie van Heeze gezegd is. Zo
zou bijvoorbeeld een meer gedetailleerde classificatie voor blijvend grasland
en de verschillende kunstweidetypen mogelijk zijn. Daarnaast maakte een
ander (Van Diepen, 1949) reeds classificaties voor tuinbouwteelten.
De betere indeling van de bodemtypen blijkt bij vergelijking van de tabel
len 7, 11 en 12. Hierbij dienen de tabellen 3 en 4 als hulpmiddel. Wij zullen
hiervan enkelevoorbeelden behandelen. De typen Zf 1 en Zf 2 behoren samen
tot de subreeks ZfA. Landbouwkundig gesproken echter is Zf2 nog een bruik
bare grond voor maïs en rogge, hetgeen eigenlijk van Zfl niet gezegd kan
worden (tabel 7). Bij de meer gedetailleerde classificatie komt daarom Zfl
in de klasse 0.2' en Zf2 nog in 1.1'. De typen Zf6L behoren samen tot de
subreeks ZfD. Eigenlijk is Zf5L slechts geschikt voor voederbieten en matig
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TABEL 12. Legenda voor een meer gedetailleerde landbouwgeschiktheidskaart van de
Table 12.

gemeente Heeze (voor zover gedetailleerde bodemkaarten bestaan)

Legend for a more detailed soil suitable Map for the Community of Heeze (as far as de
tailed soil maps exist)

Kengewassen :
Testcrops:

Niveau: F

Level: F

(Vink, 1955, b)

Lupinen, Mais, Rogge, Haver, Erwten, Aardappelen, Gerst, Kunstweide,
Voederbieten, Tarwe, Blijvend grasland.

Lupin, Maize, Rye, Oats, Peas, Potatoes, Barley, Leys, Mangolds, Wheat,
Permanent pastures.

(goede boeren, goede verkaveling).

(able farmers, good farm location).

HOOFDKLASSE 0' In het algemeen weinig geschikt voor Akker- en Weidebouw.
Main class 0':
Generally poorly suitable for arable and pastures.

Klasse 0.1':

Woeste grond of bos - ZbohA, ZbohB, ZbfA, ZbfB, ZhA, ZhB.

Class

Waste and forest - ZbohA, ZbohB, ZbfA, ZbfB, ZhA, ZfrB.

,,

„

0.2' :

0.4':

Weinig geschikt (te droog)
voor alle kengewassen behalve lupinen - Zfl.

Less suitable (too dry)
for all characteristic crops except Lupin — Zfl-

Onland - lBb, vBb.

Waste - IBb, vBb.

HOOFDKLASSE I' : Geschikt voor Akkerbouw met een lichte vruchtwisseling en voor Weide
Main class ƒ':

1.2' :

1.3a' :

1.3b':

1.4' :

1.5':

1.6':

1.7' :

1.8' :

1.9':
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bouw in gemengd bedrijf.

Suitable for arable land with limited crop rotation andfor pastures in mixedfarming.

geschikt voor rogge en mais, matig geschikt voor haver en erwten, weinig
geschikt voor alle andere kengewassen - Zf3, Zob4.
suitable for rye and maize, moderately suitable for oats and peas, less suitable for
all other characteristic crops - Zfô> Z°b4.

geschikt voor rogge en mais, matig geschikt voor haver, erwten en aard
appelen, weinig geschikt voor de overige kengewassen - Zf7, Zob4L.
suitable for rye and maize, moderately suitable for oats, peas arts potatoes, less
suitable for all other characteristic crops - ZP> Z°b4L.

zeer geschikt voor rogge en mais, geschikt tot zeer geschikt voor ha
ver, erwten en aardappelen, weinig geschikt voor de overige ken
gewassen - Zf4, Zob5, Zf4L.
very suitable for rye and maize suitable to very suitable for oats, peas and potatoes,
less suitable for all other characteristic crops - Zfi> Z°b5, ZflL-

zeer geschikt voor rogge, maïs, haver, erwten en aardappelen, geschikt
voor gerst, matig geschikt voor voederbieten en raaigraskunstweide Zf5, Zob5L, Zf5L.

very suitable for rye, maize, oats, peas and potatoes, suitable for barley, moderately
suitable for mangolds and raygrass leys - Zß, Z°b5L, Zf5L.

matig geschikt voor blijvend grasland en tarwe, weinig geschikt voor
maïs, soms matig geschikt voor erwten, geschikt tot zeer geschikt voor de
overige kengewassen - Zf6L, lZf5, ZohB, ZBob.
moderately suitable for permanent pastures and wheat, less suitable for maize,
sometimes moderately suitable for peas, suitable to very suitable for all other cha
racteristic crops - ZfôL, lZfi, Z°hB, ZBob.

zeer geschikt voor grasland, geschikt voor tarwe, weinig geschikt voor
maïs, geschikt tot zeer geschikt voor de overige kengewassen - lZf6,
lBwsl, lZobl.
very suitable for pastures, suitable for wheat, less suitable for maize, suitable to
very suitable for all other characteristic crops - lZfi>> lBwsl, lZ°bl.

zeer geschikt voor grasland, matig tot weinig geschikt voor bouwland 1BWS2, lZob2, lBob.
very suitable for pastures, moderately to less suitable for arable land - 1BWS2,

lZob2, IBob.

geschikt tot matig geschikt voor grasland, matig tot weinig geschikt voor
bouwland - lBwl, ZohC.

suitable to moderately suitable for pastures, moderately to less suitable for arable
land - lBwl, ZohC.

matig geschikt voor grasland, weinig geschikt tot ongeschikt voor bouw
land - 1BW2, V
moderately suitable for pastures less suitable to unsuitable for arable land- 1BW2, V.

geschikt voor tarwe, terwijl Zf6L voor voederbieten zeer geschikt en voor
tarwe geschikt is, volgens de hier aangelegde regionale maatstaven. Hoewel
ZfD in de globale classificatie in klasse 1.5 is gebracht, hebben wij het beter
gevonden om, in de meer gedetailleerde classificatie, waar de omschrijving
der klassen ook nauwkeuriger is, deze beide typen resp. in klasse 1.4' en 1.5'
onder te brengen.
Bij vergelijking van de tabellen kan men zelf nog andere voorbeelden vin
den.
Wat het practisch nut van deze meer gedetailleerde classificatie zal zijn,
kunnen wij niet zeggen. Het leek ons echter goed, op de mogelijkheid te
wijzen. Zolang de kartering niet meer gedetailleerd is geschied zal men zich
op de globalere kaarten moeten oriënteren. Bij bedrijfskarteringen, en in
het geval dat men ter plaatse zich van het bodemtype nauwkeurig door
boring overtuigt, kan het bestaan van deze meer gedetailleerde classificatie
zijn nut hebben.
5. Summary

Based on a soil survey of the community of Heeze in the province of NorthBrabant, the suitability of the mapped soil units for arable land and for
pastures is discussed. The data available were: 1. general practical know
ledge about the suitability experienced by able farmers, 2. some sample
plots, harvested in the farmers fields during 1948. A suitability map (Appen
dix I) was made, based on the soil map and the available data mentioned.
The general legend used is given in table 11. In table 12 a more detailed
classification is given. The first was put on the map, because the scale of the
soil map did not permit more details. The second is given for a more exact
approximation of the possibilities for the various crops on the soil types under
review.
In this region of sandy soils, mostly consisting of cover sands with some
brook valleys, the most important characteristic for cultivation is the water
condition. Therefore the low lying and loamy sandy soils, especially if they
have also a thick layer of humus, are the best soils (types lZf5, lZf6, lBwsl,
1 Zobl). These are put together in class 6, having the best potentialities for
most of the crops in discussion. Classes 0.2 and 1.1 contain the driest soils
of the region, whereas class 1.9 contains the wettest soils, only moderately
suitable for pastures.
Afgesloten October 1955.
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1. INLEIDING

Zoals elders is uiteengezet, wordt het gewenst geacht om iedere bodemkaart
zo veel mogelijk vergezeld te doen gaan van een of meer afgeleide kaarten,
die a.h.w. excerpten van deze bodemkaart zijn. De bedoeling van deze kaar
ten is het groeperen van verschillende bodemtypen op grond van hun gelijke
gedragswijze of mogelijkheden voor een bepaald doel (Vink, 1955a). Bij de
oudere, reeds gepubliceerde bodemkarteringen is dit slechts gedeeltelijk
geschied. Wij willen daarom trachten om hiervoor achteraf het nodige ma
teriaal te verzamelen en op grond hiervan bodemgeschiktheidsclassificaties
voor akker- en weidebouw, kortweg genoemd landbouwgeschiktheidsclassificaties, te maken.
Dat wij allereerst het karteringsgebied „Noord-Limburg" omvattende de
gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen, hiervoor uitkozen, berust in hoofd
zaak op twee redenen:
1. bij de publikatie van genoemde kartering werden, meer dan bij vele
andere, landbouwkundige gegevens vermeld, die reeds een zeker inzicht
geven (Schelling, 1951).
2. de landbouwkundige mogelijkheden van de rivierleem- en rivierzand
gronden, die in dit gebied een belangrijke oppervlakte innemen, zijn minder
bekend dan die van welke andere groep van gronden ook.
Alvorens tot de behandeling van ons onderwerp over te gaan willen wij gaar
ne diegenen bedanken, die een belangrijke rol speelden bij het verzamelen
van de gegevens. In de eerste plaats noemen wij Dr. J. Schelling, die ons,
ook buiten de gepubliceerde gegevens, cijfermateriaal over dit gebied ter
beschikking stelde. Voorts Ir. W. C. A. C. Franken, Rijkslandbouwconsulent voor Noord-Limburg en zijn staf, die ons uit de gegevens van proeven
en door de op verschillende velddagen verstrekte inlichtingen, onmisbaar
materiaal verschaften.
Mijn beide assistenten, C. de Visser en J. M. M. Th. Houben, verrichtten
niet alleen de gewasopname, maar verzamelden daarbij zeer vele waarde
volle gegevens. Ook bij het uitwerken van de gegevens en bij de samenstel
ling van de classificatie stonden zij mij met hun onmisbare raad terzijde.
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Tenslotte dank ik gaarne Ir. J. M. M. v. d. Broek en zijn assistenten voor
hun steeds gul gegeven raad en daadwerkelijke hulp.
De algemene principes van de Landbouwgeschiktheidsclassificatie (Bodemgeschiktheids-classificatie van Akker- en Weidebouw) als onderdeel van de
Landclassificatie werden ter andere plaatse uitvoerig beschreven (Vink 1955
en 1956). De hierbij afgedrukte classificatie moet worden gezien als een poging
tot classificatie op het zogenaamde „Niveau F". Hieronder wordt verstaan,
het benaderen van de mogelijkheden, die verschillende gronden bezitten :
a. binnen het bestaande bedrijfstype
b. bij goede, vakkundige boeren
c. bij een zo gunstig mogelijke verkaveling
d. zonder wijzigingen in de waterbeheersing.
Als basis zijn verschillende gegevens gebruikt. Als maatstaf is echter zo veel
mogelijk naar dit „potentiële" niveau toegewerkt. Wij zijn er ten volle van
overtuigd, dat hiermee de mogelijkheden voor landclassificatie niet zijn uit
geput. Aan de hand van de beschikbare gegevens menen wij echter niet meer
te kunnen geven. Ook dan nog is vaak meer vertrouwd op de ervaring, zowel
van plaatselijke deskundigen als van de samenstellers van deze classificatie,
dan op de, voor sommige bodemtypen ongetwijfeld summiere, cijfers. Als
door deze publicatie enerzijds de landbouwkundige problemen van deze
gronden meer in de belangstelling komen en anderzijds de problematiek van
de landbouwgeschiktheidsclassificatie meer aan de dag komt, is voorlopig
ons doel bereikt.
Voor een uitvoerige beschrijving van de bodemgesteldheid van dit gebied
wordt verwezen naar het oorspronkelijke karteringsrapport ( Schelling, 1951).
De symbolen en benaming van de bodemtypen wordt bij de hieronder te
bespreken landbouwgeschiktheidslegenda vermeld (tabel 8).
In grote trekken kunnen vier verschillende groepen van gronden onder
scheiden worden:
I. de rivierzand- en rivierleemgronden, waarbij inbegrepen de venzand
gronden.
II. de uiterwaardkleigronden in een betrekkelijk smalle strook langs de
Maas.
III. de stuifzandgronden in een enkele kilometers brede strook ten oosten
daarvan.
IV. een klein complex loessleemgronden in het uiterste noorden van het
gebied.
In ieder van deze bodemassociaties worden verschillende bodemreeksen
onderscheiden, welke weer onderverdeeld zijn in bodemtypen. De gemaakte
onderscheidingen berusten op de profielbouw en de ligging in het terrein.
I. De rivier zandgronden en zandige rivierleemgronden
S£owa, SJ^owb, S Zowc : resp. Affersven-, Wellsmeer- en Hamert-zandgronden, Venontginnings-Rivierzandgronden, betrekkelijk grofzandig, in een
aantal genummerde vochttrappen (bodemtypen), waarbij het hoogste num
mer het vochtigste type aangeeft. De lagere, nattere typen zijn meestal tevens
lemiger.
S£b: Hoge en middelhoge, bruine rivierzandgronden. De typen SZbl,
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SZb2 en SZb3 nemen in deze volgorde toe in lemigheid en worden tevens
minder droog; SZb4 is iets minder lemig dan SZb3.
SZg: Hoge tot lage, grauwe rivierzandgronden met een toenemende le
migheid gecombineerd met een vochtiger ligging naarmate men met een
hoger nummer uit de reeks te doen heeft. In feite zijn de typen SZg3 en
SZg4 lichte leemgronden.
S£om: Moerasontginnings-rivierzandgronden. Deze zwarte, humeuze
gronden waren oorspronkelijk zeer nat, maar zijn door bevordering van een
goede ontwatering duidelijk verbeterd. Er komen plaatselijk banken in de
ondergrond voor.
Sh: Hoge en middelhoge rivierleemgronden in drie vochttrappen, waarmee
over het algemeen ook een toenemende lemigheid (zwaarte) gepaard gaat;
Sh3 heeft soms wateroverlast.
SI: Lage rivierleemgronden, in beide gevallen zwaar, maar bij
S12: een lichter bovengrond. Vaak is S12 ook iets hoger gelegen en minder
nat dan Sil.
Sov: Veenontginnings-rivierleemgronden, een tengevolge van onregelmatige
vervening zeer heterogene groep. In deze groep komen meer natte gronden
voor dan in de andere rivierleemreeksen.
SZf: Oude bouwland-rivierzandgronden. SZf2 is lemiger dan SZf 1 en is
daardoor minder droog. SZf3 is weer lemiger dan SZf2. Alle gronden van
deze reeks zijn hooggelegen t.o.v. het grondwater.
II. De uiterwaardgronden
Uz•' Deze uiterwaard-zandgronden vertonen sterke vochttrappen i.v.m.
de hoogteligging. Het droogst is Uzs : uiterwaard-stuifzandgronden, het laagst
Uz3: lage, kleihoudende uiterwaard-zandgrond. In de tussen gelegen trap
pen, die over het algemeen vrij hoog zijn, is het toenemende kleigehalte het
voornaamste kenmerk.
Uh: Hoge uiterwaard-kleigronden, die nauw verwant zijn aan de rivier
leemgronden. Uhj is zandiger dan Uh2.
Uk: Middelhoge en lage uiterwaard-kleigronden, die vooral door de perio
dieke overstroming te nat zijn in de winter en voorjaar.
III. De zandgronden
%se en £so: Stuifzandgronden, resp. met oud bouwland en als jonge ontgin
ning, in resp. hoge, middelhoge en lage ligging t.o.v. het grondwater. In de
Zse-reeks ontbreekt de zeer natte derde trap.
T. Grindzandgronden, hoog boven het grondwater gelegen.
In hoeverre de hier gegeven landbouwgeschiktheidskaart voor toepassing in
aanmerking komt, zal moeten blijken. De uitvoering is eenvoudig gehouden.
De eerste indruk is daardoor ongetwijfeld minder fraai dan die van een ge
kleurde bodemkaart. In bepaalde gevallen kan het echter een voordeel zijn,
dat het grote aantal (136) bodemtypen en varianten tot een hanteerbaar
aantal van 19 klassen is teruggebracht.
Voor de niet bodemkundig geschoolde gebruiker is een bodemkaart vaak
moeilijk te interpreteren. Veel verschillen, die bodemkundig als belangrijk
genoteerd worden, zijn voor de praktijk slechts in een of enkele opzichten van
belang. Zo kan het zijn, dat de bestaande mogelijkheden van twee gronden
voor de teelt van gewassen hetzelfde zijn, maar dat zij verschillende moge
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lijkheden voor cultuurtechnische verbetering hebben. Ook kan het zijn dat
deze twee gronden na ontwatering verschillend gaan reageren. Tenslotte is
het zeer goed mogelijk, dat de gronden voor akker- en weidebouw hetzelfde
reageren, maar bijvoorbeeld geheel verschillende mogelijkheden voor tuinof bosbouw hebben. Zo zijn er talloze bodemverschillen, die voor het ene
doel niet, maar voor het andere juist wel van belang kunnen zijn. De hierbij
gegeven landbouwgeschiktheidskaart is dan ook zeker niet de enig mogelijke
landclassificatie voor dit gebied. Als algemene oriëntatie over de mogelijk
heden van akker- en weidebouw op de verschillende gronden geeft hij onge
veer aan, wat bij de huidige stand van onze kennis daarover te zeggen valt.
Bij de toepassing van deze kaarten is ook de gebruikte schaal van groot
belang. De hier gekozen schaal van 1:25.000 is die van de bodemkaart, die
de basis vormt. Het is niet toegestaan deze kaart te vergroten. Dit wil zeggen
dat men deze kaart ook niet meer dan als algemeen oriënterend mag beschou
wen. Kleinere verschillen, die op deze kaartschaal niet weer te geven zijn,
zijn doelbewust verwaarloosd. Wil men dus nauwkeuriger gegevens over
bijvoorbeeld een bepaald bedrijf of een bepaald perceel, dan zal men een
bedrijfskartering dienen te maken en vervolgens van de gedetailleerder
schaal (1:1000 à 1:2500) een nieuwe landclassificatiekaart (zie ook Vink
1955).
2. DIVERSE LANDBOUWKUNDIGE GEGEVENS

Door Schelling (1951) worden reeds tal van gegevens over de landbouwkun
dige mogelijkheden van de gekarteerde bodemeenheden vermeld. In het
bijzonder wordt verwezen naar hoofdstuk IV (pag. 67-81) en tabel 3 bij zijn
publicatie. Van de aldus aanwezige gegevens werd naar behoefte een dank
baar gebruik gemaakt. De tabel die de geschiktheid van de voornaamste
bodemtypen voor de verschillende gewassen aangeeft, werd met hulp van
de rayonassistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst herzien. Deze
herziening had betrekking op een betere beoordeling in het algemeen, maar
ook op de sinds de kartering in dit gebied voltrokken wijzigingen in de water
huishouding. Deze laatste zijn vooral een gevolg van het voortschrijden van
de werkzaamheden aan de ruilverkaveling. Aldus bijgewerkt vormen deze
gegevens een van de basisstukken van onze classificatie.
Bij de kartering verzamelde Schelling een vrij groot aantal opbrengst
schattingen voor verschillende gewassen en op verschillende bodemtypen.
Terecht wijst hij bij de behandeling hiervan op de grote variabiliteit, die aan
alle schattingscijfers inhaerent is. Toch leidde hij daaruit enkele interessante
dingen af, zoals o.a. blijkt uit zijn afb. 13 (pag. 80), die aangeeft de samen
hang van de geschatte rogge- en haveropbrengsten met de pachtwaarde van
enkele bodemtypen. De oorspronkelijk niet door hem gepubliceerde tabel
stelde hij ons welwillend ter beschikking. Met behoud van alle reserve, hier
bij door de oorspronkelijke auteur aangenomen, menen wij goed te doen,
een uittreksel uit zijn gegevens in een door ons aangenomen rangschikking
te publiceren (zie tabel 1). Alle cijfers zijn gerekend in normale jaren bij
goede bedrijfsvoering.
Het is niet onze bedoeling om uit deze cijfers uitvoerige conclusies te trekken.
Bij aandachtige beschouwing zijn echter wel enkele aanwijzingen voor ver
schillen in geschiktheid voor de belangrijkste gewassen te vinden. Gezien de
geringe hoeveelheid cijfermateriaal waarover men beschikt i.v.m. de ver-
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TABEL IA. Rivierleem en rivierzandgronden.
Table lA. Fluvial loamsoïls and fluvial sand soils.

Opbrengstschattingen in ton/ha jaar van enkele bodemtypen.
Estimation of yields of some soil types, tonlha Tear.

M. gemiddelde van de verkregen schattingen / average of the estimations.
H. hoogste schatting / highest estimation.
Landklasse

II.2

II.4

1.6

II.4

II.1

1.5

Sh 1

SI 1

Sov 1-2

SZg 3

SZg 2

SZom 2

Landclass

Bodemtype
Soiltype

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

2,8

3,3

2,9

3,1

3,1

3,5

2,8

3,1

2,7

2,9

2,6

2,9

—

-

3,3

3,5

3,2

4,0

2,7

3,0

2,7

3,0

2,5

3,0

wintertarwe

3,0

3,5

3,3

3,6

2,2

2,8

2,5

3,2

2,3

2,6

_

-

zomertarwe

-

_

2,3

_

-

-

_

-

-

_

_

-

wintergerst

3,2

-

2,8

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

zomergerst

3,0

-

3,0

3,6

-

-

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

aardappelen

29

35

14

—

21

26

25

_

24

_

27

28

suikerbieten

38

40

38

43

-

-

-

-

-

-

-

-

voederbieten

83

110

74

60

72

80

65

80

-

-

-

-

78

80

-

-

-

-

_

_

71

85

68

75

-

-

2,3

-

-

-

-

-

1,9

2,0

-

-

stambonen

1,5

_

tuinbonen

1,2

rogge
rye

witte haver
white oats

winter wheat

summer wheat
winter barley
summer barley

mais

maize
potatoes

sugarbeets
mangolds

id. Barres
id. var. Barres

erwten
peas

french beans
broad beans

N.B. 1. Voor de betekenis van de symbolen der bodemtypen zie tabel 8.
For the explanation of symbols see table 8.

2. Indien slechts 1 cijfer aanwezig was, is alleen de kolom M ingevuld.
If only one figure was available this figure was entered in column M.

krijgbare opbrengsten op verschillende gronden, leek het ons belangrijk
deze cijfers af te drukken. In fig. 1 worden de schattingscijfers van enkele
graangewassen vergeleken.
Een andere bron van cijfers die ons een idee gaf van de mogelijke produkties
op verschillende bodemtypen, vormen de uitkomsten van de oude proeven
van de rijkslandbouwconsulenten in dit gebied. Deze gegevens werden ons
door het Rijkslandbouwconsulentschap te Horst ter beschikking gesteld. Hoe
wel deze proeven uiteraard voor andere doeleinden zijn aangelegd, leek het
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TABEL IB. Stuifzandgronden en uiterwaardgronden.
Table lB. Inland dune soils and riverside land soils.
Toelichting zie tabel IA / Explanation see table la.

Opbrengstschattingen in ton/ha van enkele bodemtypen.

Estimation of yields of some soil types, ton/ha year.

Landklasse

I.la

I.lb

II.5

III.A.l

Zso 1

Zso 1

Uz 2

Uh 2

Landclass

Bodemtype
Soiltype

M

H

M

H

M

H

M

H

rogge
witte haver
wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst

1,5
1,4

1,8
1,6

1,9
1,7
1,5

2,7
2,5

2,8
2,7
2,8
2,4
2,9
2,9

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

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

3,2
3,3
3,2
3,5
3,5

aardappelen
suikerbieten
voederbieten
id. Barres
erwten
mais

14

22
29
60
67
2,0
2,9

24
30

3,0

28
40
68
84
2,7
3,3

1,8

_

1,8

_

-

-

-

-

-

19

19

20

-

—

—

-

-

-

28

38

45
2,0

-

stambonen
tuinbonen

Zso1

_

_

-

_

-

1,2

1,6

_

_

_

_

-

-

-

-

SZom2
Zsel
Sovl-2
la 1b
5
6,

-

I

SZg2
v

SU
4
""

-

I

Uz2
SZg3
4
5
t

-

90
2,8
-

_
-

-

" I i i

Sh1
12

-

70

30
40

rye
white oats
winter wheat
summer wheat
winter barley
summer barley
potatoes
sugarbeets
mangolds
id. var. Banes
peas
maize
french beans
broad beans

Uh2

Bodemtype

Soil type

A-1

Landklosse

Land class

m

Hoofdklasse

Principal class

Fig. la. Rogge / Rye.
—
x

hoogste schatting / highest estimate
gemiddelde van de schattingen / average of estimates
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ton/ha per *™um
40
3.8
3.6-

3.4
32
30 2.8-

2.6-

2.42.2
20-

1.8

V

16
1.4
12-

1.0
Z50I

la

SZom2
Zse1
Sov1-2
1b
5
6

SZg2

Sh1
12

I

SI1
4

Uz2
SZg3
4
5

n

Bodemtype

Soit type

A-1

landklosse

land cfass

JU

Hoofdklasse

Principal class

Uh2

Bodemtype

Soil type

A-1

Landklasse

Land class

3H

Hoofdklasse

Principal class

Fig. lb. Witte haver / white oats.
- - hoogste schatting J highest estimate
X gemiddelde van de schattingen / average of estimates
t o n / h a per ^ a a r

'

annum

4.0-i
38
3.6
3.4323.0
2.8-

26
2.42 2
2.0
1.8-

1.6

1.4
121.0

Zsol
1a

SZom2
Zse1
Sov1-2
1b
5
6

SZg2

SM
12

SL1
4

Uz2
SZg3
4
5

Fig. le. Wintertarwe / Winterwheat.
—
X

hoogste schatting / highest estimate
gemiddelde van de schattingen / average of estimates

ons nuttig, de bruikbare cijfers hier uit te zoeken, n.l. de cijfers van de proe
ven, waarvan de plaats achteraf nog nauwkeurig bepaald kon worden en die
geheel op één bodemtype gelegen hadden. In tabel 2 zijn deze cijfers ver
meld.
TABEL 2. Enkele opbrengstgegevens uit oude proeven van het Rijkslandbouwconsulent-

schap, in kg/ha jaar.

Table 2.

Some yield data taken from old experiment plots of the State Agricultural Adviser. Kgjha,
Tear.

Bodemtype en gewas
Soiltype and crop

Hoogste objectopbrengst
en ras
Highest yield and variety

aardapp.

16.014 (Industrie)

13.420 (diverse)

1948 - L 1226

28.642
49.050
30.200
39.812
3799 -

26.535
42.100
28.100
30.174
3556 -

1949 1953 1953 1949 1948 -

Zsobl

potatoes

Zsel
Zsel
Sh 1
Uz 1
Zse

»
99
99
99

rogge
rye

Zse
SI 1

tarwe

SI 1

haver

(Bintje)
(Industrie)
(Bintje)
(Gloria)

Gem. opbrengst proefveld
en ras
Average yield and variety

(Bintje)
(diverse)
(Bintje)
(diverse)

2403 3705 -

1950 - L 1090
1950 - NL 965

5181 -

4449 -

1947 -

98.200 (Corona)

92.499 (Corona)

1953 - NL 76

41.892 (Groeningia)
52.100 39.600 -

40.133 (Groeningia)
44.800 33.566 -

1949 - NL 965
1947 - L 1075
1947 - L 1075

oats

voederb.
mangolds

SL 1
ZsoblL1
)}

99
99

suikerb.

L 1090
NL 100
NL 105
L 1285
L 1090

3185 4428-

wheat

Sh 1

Jaar en no. v. d. proef
Tear and number of experiment

sugarbeets

In deze tabel vallen allereerst de lage aardappelproduktles op bodemtype
Zsob 1 op. Verder blijken de haverprodukties op type SI 1 in het droge jaar
1947 zeer bevredigend te zijn geweest. Ook de tarweproduktie in 1950 op
dit type was bevredigend te noemen.
Uit de gemeentelijke gegevens van de Landbouwstatistiek, die wij destijds
van wijlen Ir. G. Davidis ontvingen, drukken wij met toestemming van de
Afdeling Akker- en Weidebouw de volgende af (Tabel 3).
De actuele toestand in de gemeente Ottersum blijkt globaal genomen iets
beter te zijn dan die in Bergen. Slechts de gemiddelde bedrijfsgrootte lijkt
in Bergen gunstiger. Vermoedelijk is dit cijfer echter sterk beïnvloed door de
aanwezigheid van een beperkt aantal zeer grote bedrijven op de venontginningsgronden.
3. DE GEWASOPNAME

Onder gewasopname verstaan wij het perceelsgewijze noteren van de te
velde staande gewassen in een bepaald gebied in een of meer jaren. Deze
opname is gebaseerd op het idee, dat er bij de boeren in het algemeen de
neiging zal bestaan, om op de verschillende gronden die vruchtwisseling en
gewassenkeuze toe te passen, waarvoor de gronden het meest geschikt zijn.
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TABEL 3. Cijfers uit de landbouwstatistiek (gemiddelden over 1948/'50).
Table 3. Data taken from the Agricultural Statistics (Average figures covering 1948/1950).

Gemeente / Municipality
Oppervlakte cultuurgrond .

Ottersum

Gennep

Bergen

2190

511

7031

Bezetting / Proportional acreage
bouwland / arable land . .
grasland / pasture
bedrijfsgrootte

58,6 %
40,0 %
80,3 %

46,9 %
50,3 %
6,9 %

64,8 %
32,4 %
n,o%

granen totaal / cereals total .
tarwe / wheat
rogge / rye
haver / oats
hakvruchten totaal ....

62%
13%
31%
13%
26%

65%
H%
37%
14%
29%

62%
5%
38%
14%
21 %

aardappelen / potatoes . . .
suikerbieten / sugar-beets . .

11%
5%

13 %
3%

9%
3%

Opbrengst / Yield
rogge j rye
haver / oats
aardappelen ! potatoes . . .

3167
3367
26667

2333
1833
25000

2500
2067
24000

Area cultivated land

fallow crops total

hectare v. d. cult.gr

of the cult, area

id.
id.
hectare v. h. bouwl.

of the arable land area

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

kg/ha-jaar
kg/ha- Tear

id.
id.

Deze neiging wordt natuurlijk doorkruist door de behoefte om binnen een
bepaald bedrijf over bepaalde gewassen, bijvoorbeeld voedergewassen, in
voldoende mate te beschikken. Bovendien heeft de wenselijkheid van het
opnemen van hakvruchten in de vruchtwisseling invloed op de gewassenkeuze op een bepaald perceel. En tenslotte kan natuurlijk de meer of minder
gunstige ligging t.o.v. de bedrijfsgebouwen resp. de afvoerwegen een belang
rijke invloed hebben op de gewassenkeuze. Er bestonden echter gegronde
redenen om te verwachten, dat toch een zekere tendens aanwezig zou zijn.
Deze werden versterkt door de waarnemingen die Pons (1953) gedaan had
in Wychen. Tevens werd verwacht, dat hoe groter het opgenomen gebied is,
des te meer zou een statistische behandeling van de resultaten mogelijk zijn,
waardoor toevallige invloeden die van bedrijf tot bedrijf verschillend wer
ken, ten dele uitgeschakeld zouden kunnen worden.
De gewasopname in het gebied Ottersum-Gennep-Bergen geschiedde in
de zomer van 1954 door de Heren C. de Visser en J. M. M. Th. Houben.
De gemiddelde dagprestatie in dit gebied, waarin een groot aantal kleine
percelen voorkomt, was ongeveer 150 ha per dag. De kleine landarbeiders
percelen en soortgelijke percelen die duidelijk niet tot een normaal land
bouwbedrijf behoorden werden niet opgenomen. Dit betekent dat globaal
de percelen kleiner dan 10 are buiten de opname vielen. De opname ge
schiedde op de bodemkaart schaal 1:25.000, een schaal die voor het doel
betrekkelijk klein is. Liever hadden wij de schaal 1:10.000 gekozen, maar
gezien het beschikbare kaartmateriaal moest daarvan afgezien worden. De
telling geschiedde per bodemtype en per perceel, zodanig dat indien binnen
1 perceel 2 of meer bodemtypen voorkwamen, dit perceel bij ieder bodem
type 1 keer meegeteld werd. Gezien het ingewikkelde bodempatroon komen
dus vrij veel dubbeltellingen van percelen voor. Wij menen echter de be
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staande verhoudingen op deze wijze het best te kunnen benaderen. Er werd
afgezien van het berekenen van de oppervlakteverhoudingen van de ver
schillende gewassen. Ongetwijfeld zou het in aanmerking nemen van de op
pervlakte de uitkomsten dichter bij de realiteit hebben gebracht. Gezien de
kaartschaal, maar ook gezien het zeer tijdrovende werk dat hiervoor nood
zakelijk zou zijn geweest, was dit niet mogelijk. Voor het aannemen van een
correctiefactor i.v.m. de oppervlakte bestond niet voldoende aanleiding te
meer daar ook in andere gebieden de indruk was verkregen, dat het aantal
percelen zelf reeds belangrijke aanwijzingen zou geven.
Bij de gewasopname werd tevens gepoogd, een ruwe taxatie te geven van
de stand van het gewas, in resp. drie groepen: goed, matig en slecht. Deze
ruwe taxatie is door iedereen met een zekere kijk op de gewassen uit te voeren
en geeft een mogelijkheid om bij de geschiktheidsbeoordeling een indruk te
krijgen van de hoedanigheid van de gronden. Door de twee opnemers werd
op een verschillende wijze beoordeeld. De ene gaf alleen de extreem goede
resp. extreem slechte percelen, gezien vanuit landelijke normen, aan. Dit
systeem bleek bij de uitwerking te weinig spreiding te geven. De andere
waarnemer stelde zich in op de algemene indruk van de gewassen in het
gebied, mede aan de hand van gesprekken met boeren ter plaatse. Van en
kele bodemtypen, die, in de uiterwaarden gelegen, voor verreweg de grootste
oppervlakte uit grasland in aaneengesloten complexen bestonden, werden
de graslandpercelen niet afzonderlijk geteld. In de tabel van de bezettings
percentages werd dit met „veel" aangegeven (tabel 4).
Ieder van de opnemers verbleef ongeveer 4 weken in dit gebied. Daardoor
werd tevens de gelegenheid verkregen om in gesprekken met boeren en an
dere plaatselijke deskundigen kennis te verzamelen over de ervaring die men
ter plaatse met de gronden heeft opgedaan. Wij beschouwen dit als een be
langrijk onderdeel van de gewasopname te velde, vooral in die gebieden,
waar de landclassificatie enkele jaren na de kartering moet geschieden. Voor
gebieden waar kartering en landclassificatie op elkaar aansluiten en door
dezelfde personen uitgevoerd worden, zou het ongetwijfeld te overwegen zijn,
de gewasopname aan de hand van recente luchtfoto's te verrichten. Een
ander bezwaar hiervan is echter ook, dat dan geen beoordeling van de stand
van het gewas kan plaatsvinden.
In tabel 4 worden enkele bezettingspercentages weergegeven. De percen
tages van de akkerbouwpercelen zijn uitgedrukt in % van het totaal aantal
akkerbouwpercelen. De percentages blijvend grasland zijn uitgedrukt in %
van het totaal aantal akkerbouw plus graslandpercelen. Vooruitlopend op de
in de volgende paragraaf te behandelen landbouwgeschiktheidskaart is, voor
de overzichtelijkheid, de volgorde van de te gebruiken landklassen gekozen.
In figuur 2 is een samenvatting gegeven van de percentages der gewassen,
gerangschikt naar bodemreeks en bodemtype. De gewassen zijn hierbij in
enkele groepen samengevat. In verband met hun speciale karakter werden
tarwe en maïs afzonderlijk aangegeven.
In tabel 5 zijn enkele percentages betreffende de stand van enkele gewas
sen op de voornaamste bodemtypen weergegeven. Tabel 6 geeft enkele cij
fers over voederbieten, suikerbieten en maïs.
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Tot. aantal percelen
Total numbers of plots
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pasture
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TABEL 5. Min. 10 perc. per gewas / Minimum 10 plots per erop.

Percentages betreffende de stand van enkele gewassen op de voornaamste bodemtypen, in
het noordelijk deel van het gebied (t.n.v. de weg Afferden-Siebengewald).

Table 5.

Percentage with regard to the condition of crops on the principal soiltypes, in the northern part of the area
{north of the road Afferden-Siebengewald).
G Goed / Good
M Matig / Moderate
S Slecht / Bad

Soiltype

Zswl
Zscl
Zsel
Zsebl
Zso2
SZgs
SZoml
ZSez
SZbz
SZom2
Sovl
Sov2
SZg2
SZb31
Shl
S12
Sh2
Sh3
Sil
SZg3

]logge

Tarwe

Bodem
type

Wheat

G

M

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

0 100
0 83
13 80
45 55
24 65
0 84
29 68
0 73
0 72
4 57

Haver

Rye

_

0
17
7
0
11
16
3
27
28
39

Mengteelt

Oats

G

M

S

12
4
8
12
7
61
46
0
66
79
92
73
73
64
65
63
80
52
53
57

38
66
60
83
74
29
54
94
25
20
8
24
27
36
32
34
13
44
43
40

50
30
32
5
19
10
0
6
9
1
0
3
0
0
3
3
7
4
4
3

G

-

17
21
80
93

Mixed crops

M

S

100

_

78
67
20
7

5
12
0
0

_

G

-

G

M

S

_

23
30
6
26
75
78
43
92
86
_
75
75
90
73
71
80
88
71
80

77
70
81
58
25
12
57
8
14

0
0
13
16
0
0
0
0
0

-

25
23
0
26
26
16
12
22
19

7
50
18

50
25
6

-

-

-

_
11

0

31
92

-

-

-

-

86
86
_
64
81
84
90
89
88

14
14
_
36
19
16
10
11
12

0
0

_
79
79
76
66
83
81
70
71

0
0
0
0
0
0

-

69
8
_

0
0

-

-

21
16
24
34
17
19
26
25

0
5
0
0
0
0
4
4

_

Peas

Potatoes

S

43
25
76

_
89

-

M

Erwten

Aardappelen
G

M

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

—

-

-

-

0
2
10
1
3
4
0
7
1

77
46

23
54

0
0

-

-

-

48

44

8

-

-

-

-

_

-

_
71
49

-

-

12
51

17
0

De beschouwing van dit cijfermateriaal geeft aanleiding tot de volgende op
merkingen.
1. Niet alle gewassen geven duidelijke verschillen in bezettingspercen
tages. Duidelijk verschillen geven: blijvend grasland en de gewassen: tarwe,
rogge, maïs, en suikerbieten. Voederbieten, mengteelt en haver vertonen
belangrijke verschillen die echter moeilijker te interpreteren zijn. De ver
schillen in de bezetting van de aardappelen zijn over het algemeen klein; als
norm kan hiervoor aangenomen worden ongeveer 15 %. Van de overige ge
wassen is het aantal percelen gering, al kan bijvoorbeeld uit het voorkomen
van erwten, vooral bij goede stand, wel e.e.a. geconcludeerd worden.
2. Bij een vrij arbitraire samenvoeging van de gewassen tot drie groepen,
resp. van veeleisende, matig eisende en weinig eisende gewassen (fig. 2) is
het verband duidelijker. Dit lijkt ook logisch, aangezien men zich zodoende
meer los maakt van de invloed die andere landbouwkundige factoren op de
gewassenkeuze uitoefenen.
3. Bij de beoordeling van de stand der gewassen, die alleen in het noorden
van het gebied (ten noorden van de weg Afferden-Siebengewald) een verwerk
baar resultaat gaf, valt het volgende op (zie tabel 5) :
a. Tarwe: Er is een grote groep van gronden waarop weinig of geen tarwe
voorkomt (de zandgronden, waar dit ook niet te verwachten was), verder
een aantal bodemtypen waar wel tarwe op voorkomt, maar met een hoog
stens matige stand en vervolgens een aantal bodemtypen, waarop een,
weliswaar wisselend, aantal goede tarwepercelen voorkomt.
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b. Rogge: De bodemtypen waarop tarwe voorkomt vertonen alle een min

of meer hoog percentage roggepercelen met goede stand (minimaal 52 %).
Bij de overige bodemtypen is er duidelijk een groep met een gering aantal
goede rogge-percelen en een groep met min of meer grote aantallen goede
roggepercelen. Het type SZgs is geflatteerd i.v.m. het feit dat dit meestal
binnen hetzelfde perceel overgaat in betere bodemtypen van dezelfde serie.
c. Haver: Hier vallen de bodemtypen duidelijk uiteen in een groep met
weinig goede percelen (de hoge zandgronden) en een grote groep met
overwegend goede percelen (alle betere gronden). Ook hier beschouwen
wij Szgs als geflatteerd.
d. Aardappelen: de frequentie van de stand vertoont ongeveer hetzelfde
beeld als bij de haver, zij het met iets andere cijfers: minder hoge topcijfers en minder lage cijfers voor het slechte deel van de gronden.
e. Erwten: Een nauwkeurige vergelijking van de cijfers heeft weinig zin,
wegens de kleine absolute aantallen. Dit gewas werd in de tabel opge
nomen om een beeld te krijgen van enkele bodemtypen waarop een goed
gewas erwten voorkwam.
4. De in tabel 6 opgenomen percentages van bieten en maïs werden sa
mengevoegd, omdat uit een ander gebied de indruk werd verkregen dat de
maïs op de droge gronden in de vruchtwisseling vaak de plaats van de bieten
gaat innemen. Ook hier is deze tendens waar te nemen. De suikerbieten
percentages zijn over het algemeen laag, maar toch is wel een duidelijke toe
name naar onderen in de tabel te constateren. De totale voederbietenper
centages van de hier beschouwde bodemtypen wisselen weinig. Toch komen
er wel verschillen in de voederbietenverbouw voor.
TABEL 6. Percentage van enkele hakvruchten op een aantal bodemtypen (in % van het

totaal aantal percelen bouwland per bodemtype).

Table 6.

Percentage of some fallow crops on a number of soiltypes (in % of total number old arable
land plots per soiltype).

Bodemtype
Soiltype

Zswl
Zsol
Zsel
Zsob 1
Zso2
SZgS
SZoml
Zse2
SZb2
SZom2
Sovl
Sov2
SZg2
SZb31
Shi
S12
Sh2
Sh3
Sil
SZg3

40

Voederbieten

Suikerbieten

Mais

Mangolds

Sugarbeets

Maize

0,3
0,6
1,5
1,1

23,0
19,6
19,9
17,4
17,6
10,0
8,0
11,5
,80
2,0

5,3
7,6
9,8
12,7
8,5
4,5
13,5
12,5
8,6
12,5
7,4
11,9
13,2
11,5
14,0
12,8
12,9
9,9
8,9

4,5
3,0
2,2
4,0
0,9
4,1
2,4
3,5
2,8
3,5
3,1

1,9
6,2
2,2
0,5
2,5
1,5

5. De voederbieten werden als belangrijk gewas voor het gemengde bedrijf
apart bekeken. In tabel 7 geven wij de cijfers voor de bodemtypen waarop
in totaal meer dan 10 percelen voederbieten voorkwamen. Allereerst vallen
daarbij de hoge totale percentages op bij de uiterwaarden, uitgezonderd de
zeer zandige Uzi. Bovendien blijkt het voederbietenareaal in de uiterwaar
den voor verreweg het grootste deel door groenkraagtypen ingenomen te
worden. Het enige venzandgrond-type waarop voldoende percelen voeder
bieten waren, SZowb.3, heeft voor 100 % groenkraag. Ongetwijfeld is de
kwaliteit van de boeren hiervan mede de oorzaak. Toch mag dit wel gezien
worden als een aanwijzing, dat de voederbieten op deze gronden goed ver
bouwd kunnen worden.
TABEL 7. Voederbietenpercentages van de bodemtypen waarop minstens 10 percelen

voederbieten voorkwamen.

Table 7.

Percentages of Mangolds of the soil types on which at least 10 plots of mangolds occur.
Voederbieten
Mangolds

In % van tot. voederbieten
In % of total mangolds

Totaal aan
tal percelen
Total number
of plots

Id. in % tot
Akkerbouw
Id. in % of
total arable
land

5,3
7,6
9,8
12,8
13,5
8,5
11,9
8,7
12,5
8,6
7,4
11,9
13,2
11,5
14,0
12,8
12,9
9,9

56
75
52
50
75
36
100
100
45
38
50
62
33
48
52
27
71
57

-

-

. .
. .
. .

1,5
0,6
0,8
4,5
3,0
2,2
4,0
0,9
4,1
2,4
3,5
2,8
3,5

18
20
51
28
20
11
20
21
11
26
10
45
15
67
29
22
14
40

45
38
30
24
33
33
21
41
21
15

10
24
20
12
34
19
27
32
8
28

1,00
1,00
1,67
2,58
1,00
1,45
2,47
0,66
3,38
3,80

Uz2 . . . .
Uz2k. . . .
U h l . . . .

2,0
10,1
4,3

61
31
12

23,9
21,0
25,6

89
97
58

7
3
25

4
-

12,71
32,33
2,32

Bodemtype
Soiltype

Zsol . .
Zsel . .
Zsobl .
Zso2 . .
Zse2 . .
SZgs . .
U z i . .
SZowb3
S Z b 2 .
SZom2 .
Sov2 . .
SZg2 . .
SZb31 .
Shl . .
Si2
Sh2 . .
Sh3 . .
S i l . .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .

Gemiddeld

Suiker in %
Sugar in %

0,3
0,5

Groenkr.

Barres

Diversen

33
10
42
25
15
36

13
6
25
10
28

-

-

il

17

% Groenkr.:
% Barres

1,67
7,50
1,24
2,00
5,00
1,00

12,5%

In het algemeen blijkt er een neiging te zijn naar een bezettingspercentage
van ongeveer 12 % voederbieten. Het is daarom niet mogelijk om alle bo
demtypen duidelijk te onderscheiden op grond van de gegeven percentages.
Ongetwijfeld is dit een gevolg van het feit, dat in het gemengde bedrijf een
bepaalde vaste behoefte aan dit produkt bestaat. Enkele tendenties behalve
de bovengenoemde, zijn wel aan te geven. Zo is het opvallend dat van de 5
aanwezige stuifzandtypen er 3 zijn, die het gemiddelde cijfer van 12,5 %
niet halen. De typen Zso2 en Zse2, de twee vochtigste (minst droge) typen
behalen het gemiddelde of komen daar iets boven. Tevens valt het op, dat
op de oude bouwland-stuifzanden belangrijk meer groenkraag verbouwd
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wordt dan op de jonge ontginningen, resp. ongeveer 75 en 50%. Het per
centage voederbieten op SZgs is zeer laag, vooral als men in aanmerking
neemt, dat de gewassenkeuze op dit type soms bepaald wordt door de op
hetzelfde perceel voorkomende beter geschikte bodemtypen. Het bodemtype
SZowb3 heeft eveneens een laag percentage. Dit wordt ten dele veroorzaakt
door het feit, dat dit een type is dat ligt te midden van vochtiger typen en ten
dele wellicht door het feit, dat de bedrijven in het Wells-meer overwegend
akkerbouw hebben, zoals blijkt uit de percentages voor blijvend grasland op
deze bodemreeks.
Bij de bodemtypen SZom2 en Sil wordt het betrekkelijk lage percentage
voederbieten aangevuld door een toename van het percentage suikerbieten.
Opvallend bij de bruine rivierleemreeks (Sh) is het vrijwel constante bezet
tingspercentage voor dit gewas, dat om het gemiddelde ligt. Wel valt op,
dat bij Sh2 de verhouding Groenkraag : Barres ongunstig is. Bij beschouwing
van de hier niet afgedrukte gewasopnamekaart blijkt hier een verband aan
wezig te zijn met de ligging van dit bodemtype (grotendeels langs de rijks
grens). In het vlak van dit bodemtype bij de rijksgrens kwamen 6 Barrestegen 2 Groenkraag-percelen voor. In de andere oppervlakken van dit bo
demtype overheerste de groenkraag. Bij het type Sh3, het laagste van de
reeks, valt het hoge percentage groenkraag op.
Aangezien een ruwe taxatie van het gewas bieten te grote moeilijkheden
oplevert, werd deze niet uitgevoerd. Hierdoor ontbreken ons interessante
gegevens, die zeker, gezien de praktijkervaring, een dieper inzicht gegeven
zouden hebben. Wij menen dat een intensiever studie van de opbrengsten
van dit gewas op de zand- en rivierleemgronden alleszins de moeite waard
zou zijn.
6. Incidenteel zijn nog wel enkele andere interessante cijfers te vinden.
Zo wijzen wij op het onverwacht hoge percentage (21,3 %) voor het gewas
haver op bodemtype Sov2. Het zou ons te ver voeren al deze cijfers te be
spreken.
Tenslotte leek het ons gewenst de overige gegevens en ervaringen, die bij de
gewasopname werden verkregen, te boek te stellen. Deze waren mede van
invloed op de samenstelling van de landbouwgeschiktheidskaart. De bedrijfsgrootte ligt in dit gebied in het algemeen tussen 5 en 15 ha (zie ook
tabel 3). Vooral bij de kleinere bedrijven is de oppervlakte per gewas vaak
kleiner dan 1 ha, terwijl dikwijls nagenoeg 50 % van de oppervlakte in gras
land ligt. De boeren van de hoge zand- en leemgronden pachten veelal wei
land in de uiterwaarden. Als gebied langs de Rijksgrens heeft deze streek zijn
speciale eigenschappen. Vooral de gronden langs de grens zijn dikwijls sterk
verwaarloosd. De grensstrook schijnt echter in de laatste jaren beter te zijn
geworden t.g.v. de diepere ontwatering. Op de slechtere gronden komen
nogal eens percelen aardappelen voor die duidelijk met slecht, vaak ziek,
pootgoed geplant zijn. Verder vindt men daar nogal eens rogge met haver
als voorvrucht. Dit komt uiteraard de stand van de rogge niet ten goede.
Soms moet dit mede geweten worden aan de geringe teeltkeuze die de boeren
op dergelijke gronden hebben. Sommige boeren telen de rogge voornamelijk
voor het stro. Speciale teelten komen in dit gebied, waar de akkerbouwprodukten in hoofdzaak in eigen bedrijf als veevoer, kippenvoer of varkensvoer
verwerkt worden, weinig voor. De teelt van voederbieten is, zoals hierboven
reeds vermeld, met name sterk afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.
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Opvallend is ook het betrekkelijk veel voorkomen van mengteelt, die hier in
de meeste gevallen bestaat uit ongeveer 80 % haver en 20 % gerst. Afzonder
lijke vermelding verdienen de grote bedrijven met overwegend akkerbouw,
die vooral op de venontginningsrivierzandgronden, met name in het Wellsmeer voorkomen. Dit zijn moderne ontginningsbedrijven van soms meer dan
80 ha oppervlakte. Voorzover deze bedrijven op goede, humeuze en voch
tige gronden liggen, komen hierop goede gewassen voor. Naar de mededelin
gen die wij o.a. van de bedrijfsleider van de N.V. Wellsmeer kregen, wordt
juist hier ook met de gewassenkeuze sterk gelet op de hoedanigheden van de
verschillende gronden.
Men zou het beschouwde gebied globaal kunnen verdelen in de volgende
groepen van gronden.
A. De stuifzandgronden
B. De venontginningsrivierzandgronden
C. De hoge tot middelhoge rivierleemgronden en lemige rivierzandgronden
en de uiterwaardzandgronden
D. De middelhoge tot lage rivierleemgronden en grauwe lemige rivierzand
gronden
E. De veenontginningsrivierleemgronden, de moerasontginningsrivierzandgronden en de veengronden.
F. De loessleemgronden
G. De uiterwaardkleigronden.
De gronden in ieder van deze groepen vertonen onderling nog vrij belang
rijke verschillen.
De stuifzandgronden zijn alle uitgesproken droogtegevoelig en geven ook
bij normale regenval slechts zeer matige opbrengsten. De voornaamste ge
wassen zijn hier rogge, haver, aardappelen en maïs. Type Zso3 als laagste
type is vaak in de winter te nat en in de zomer te droog. Op de betere typen
kan men met flinke stalmestgiften nog een matig gewas voederbieten ver
bouwen. Dit is nodig als voer voor het vee, dat meestal op de uiterwaarden
zijn weide heeft. Bij de zeer kleine bedrijfjes met weinig vee is de cultuur
toestand van de grond vaak zeer slecht. Doordat de oogstzekerheid bij het
vrijwel ontbreken van organische stof zeer gering wordt, gaat men bezui
nigen op pootgoed, zaaizaad en meststoffen met als uiteindelijk gevolg dat
slechts rogge en haver, met slechte tot matige stand al naar gelang van het
weer in een bepaald jaar verbouwd kunnen worden.
Bij de venontginningsrivierzandgronden treft men zowel goede vochtige
en humeuze gronden als zeer droge zandgronden aan. De droogste typen
(SZowa,, SZowbj, XZowCj) zijn eigenlijk alleen geschikt voor zaadteelt van
Serradella, lupinen en misschien enkele andere soortgelijke gewassen. Voor
rogge zijn de gronden al rijkelijk droog. Daarentegen is bijvoorbeeld SZowb4
een zeer goede landbouwgrond, die vrijwel nooit droogteschade heeft. De
natste typen (SZowa5, SZowb5) zijn in het voorjaar wel eens te nat, maar
overigens goede landbouwgronden. Al deze gronden hebben gemeen, dat ze
onregelmatig zijn, een gewoon kenmerk van jonge ontginningen. Voorts
wordt algemeen gezegd, dat deze gronden zeer dankbaar zijn voor een goede
voorziening met organische stof.
De hoge tot middelhoge rivierleemgronden en lemige rivierzandgronden
(o.a. Shl, Sh2, Szl, SZi2) omvatten een aantal zeer goede gronden, zij het
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dat sommige hiervan droogtegevoelig zijn. Dit zijn goede gronden voor rog
ge, haver, aardappelen en voederbieten, terwijl op de beste typen ook tarwe,
gerst en suikerbieten tot goede produkties komen. Als produktienormen voor
deze typen bij goede verzorging werden ons genoemd (vgl. tabel 1 ):
tarwe
gemiddeld 3.500 kg/ha
rogge
„
3.000
haver
„
4.000
aardappelen
,,
35.000
voederbieten
„
80.000
suikerbieten
„
50.000
Hoewel in het bijzonder het getal voor de suikerbieten ons als gemiddelde
rijkelijk hoog lijkt, zijn dit in het algemeen gronden die belangrijk meer en
betere mogelijkheden hebben dan de meeste zandgronden. Wij vragen ons
met name voor deze gronden af, of zij door het landbouwkundig onderzoek
en door de praktijk van de voorlichting niet al te veel als zandgronden zijn
behandeld en of het niet de voorkeur zou verdienen om te onderzoeken of
deze gronden niet bij behandeling als kleigronden (b.v. wat betreft bekalking)
tot veel beter resultaat te brengen zouden zijn.
De middelhoge tot lage rivierleemgronden en de grauwe lemige rivierzand
gronden hebben in het algemeen dezelfde mogelijkheden als de vorige groep.
Dit geldt vooral sinds zij een belangrijk verbeterde ontwatering hebben ge
kregen. Toch zijn vele van de hiertoe behorende bodemtypen niet geheel
gelijk te stellen met de beste bruine rivierleemgronden. Dit komt ten dele
doordat zij soms in het voorjaar wateroverlast hebben. Maar minstens even
belangrijk achten wij het, dat deze gronden duidelijk minder gunstige struc
tuureigenschappen vertonen. De zwaarste typen zijn bovendien zwaar te
bewerken. Deze drogen sterk uit in de zomer en worden dan vaak keihard.
Het zijn ook gevoelige gronden, m.a.w. een goede boer kan er onder (toeval
lig) goede weersomstandigheden goede produkties van halen, maar bij tegen
slag kunnen deze gronden tot sterke oogstdepressies aanleiding geven. Voor
grasland zijn deze gronden i.h.a. beter geschikt dan de vorige groep. Door
structuurbezwaren zijn deze gronden voor suikerbieten beslist minder ge
schikt dan de vorige groep. Vooral in natte perioden zijn zij stopverfachtig,
in de zomer scheuren zij sterk. Het zijn koude gronden, die bij late zaai
slechte opbrengsten geven, en bij vroegere zaai veel misplaatsen en schieters
vertonen.
De veen- en moerasontginningsgronden zijn humeuze, maar over het al
gemeen zure gronden, waarvan de grondwaterstand wel belangrijk ver
beterd is. Men teelt op deze gronden bij voorkeur : Rogge, haver, aardappe
len en voederbieten, terwijl de resultaten met tarwe en erwten slecht zijn.
De tarwe geeft een flinke stro-ontwikkeling te zien, maar krijgt een zeer
lichte verschrompelde korrel. De erwten hebben te veel last van onkruid,
o.a. van heermoes (Equisetum aruense). De laagst gelegen en venige gron
den worden bij voorkeur voor blijvend grasland gebruikt.
De loessleemgronden komen in dit gebied slechts in een zeer kleine opper
vlakte voor. De echte loessleemtypen worden voor de hier geteelde akker
bouwgewassen tot de beste gronden gerekend.
De uiterwaardkleigronden hebben door hun ligging in de winter regel
matig wateroverlast. Het zijn over het algemeen typische weilandgronden.
De laagste gedeelten zijn in het voorjaar te lang nat.
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4. DE LANDBOUWGESCHIKTHEIDSKAART

In het voorgaande gaven wij een korte karakteristiek van de verschillende
groepen van gronden. Er komen echter veel nuanceringen en overgangen
voor, die wij zo goed mogelijk in onze classificatie weergegeven hebben.
Daarbij is getracht aan te geven, wat de mogelijkheden van de gronden zijn
voor goede boeren bij het bestaande bedrijfstype, bij zo gunstig mogelijke
verkaveling en bij de bestaande waterhuishouding. De toestand in het jaar
1954 is hiervoor als norm genomen.
De indeling in hoofdklassen, waarvan hier de hoofdklassen 0, I, II en
III gebruikt zijn, beantwoordt aan een ontwerp, dat wij bij wijze van proef
voor geheel Nederland opstelden en dat acht hoofdklassen (0 t/m VII) omvat
(Vink, 1956). De classificatie is niet op een absoluut rangorde-principe ge
bouwd. Zou men een dergelijke rangorde baseren op geldswaarden, dan
moet men deze periodiek herzien. Zou men een of ander speciaal kenmerk
als maatstaf nemen, dan verliest de rangorde en daarmee de classificatie zijn
algemene betekenis. Wij ontkennen niet, dat beide vormen van classificatie
op een gegeven moment zeer nuttig kunnen zijn. Voor het hier nagestreefde
doel: een algemene indeling te geven van de teeltmogelijkheden van de
verschillende gronden, leent een dergelijke rangordebepaling zich minder.
Wel vindt men in hoofdklasse II dus in het algemeen gronden met meer
mogelijkheden dan in hoofdklasse I of 0 en evenzo in hoofdklasse I meer dan
in 0, maar onze classificatie wil niet zeggen, dat daarom de gronden van de
hoogst genummerde hoofdklasse ook steeds meer opbrengen en onder alle
omstandigheden altijd voor ieder doel beter zullen zijn.
Evenzo, zij het in mindere mate, geldt dit voor de verschillende klassen
binnen een hoofdklasse. Deze klassen zijn zo goed mogelijk omschreven.
Voor de indeling in hoofdklasse I is een volgorde gekozen, die vrijwel geheel
met de vochttrappen overeenstemt. Hierbij is 1.1 de droogste klasse en 1.9
de natste. Over het algemeen kan 1.6 als de beste klasse beschouwd worden.
Dit betekent niet dat alle gewassen op deze klasse van gronden steeds meer
en beter produceren dan op sommige andere gronden. Zo zullen rogge en
maïs wellicht gemiddeld op iets drogere gronden (1.5) meer produceren, ter
wijl grasland en voederbieten op iets vochtiger gronden hogere produkties
zouden kunnen leveren.
Voor hoofdklasse II is in principe een indeling gekozen, waarbij de droog
ste gronden in klasse II.1 en de vochtigste in II.5 vallen. In deze hoofdklasse,
die in het algemeen lemiger gronden bevat, spelen naast de vochttrappen
echter in sterker mate ook andere factoren een rol. Hiervan moet de struc
tuur met name genoemd worden.
Hoofdklasse III zou in een absolute rangorde bijzonder moeilijk te plaat
sen zijn. Hierin zijn namelijk al die gronden ondergebracht die, om vaak
zeer verschillende redenen, weinig geschikt zijn voor akkerbouw, terwijl zij
voor grasland min of meer en soms zeer geschikt te noemen zijn. In landelijk
verband komen daar zowel waardeloze kraggelanden als de allerbeste weilandgronden in voor. De geringe geschiktheid voor akkerbouw beperkt de
mogelijkheden van deze gronden dermate, dat wij toch gemeend hebben
deze alle tezamen in één hoofdklasse onder te moeten brengen. In deze
hoofdklasse onderscheiden wij voorlopig drie klassegroepen : III-A, Kleigraslandgronden, III-B, Klei-op-veen en Veen-graslandgronden en III-C
Zand- en Keileemgraslandgronden (Vink, 1955b). Voor het onderhavige ge
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bied hebben wij slechts 2 klassen aangegeven, t.w. III-A-1 en III-A-3, aan
sluitende op het ontwerp voor het Land van Vollenhove, dat wij tezamen
met Dr. Haans en zijn medewerkers hebben opgesteld.
De bodemtypen die binnen een klasse zijn samengevoegd gedragen zich
niet steeds in alle opzichten hetzelfde. Zo is type Sil in zijn extreme vorm
belangrijk zwaarder en daardoor soms moeilijker te bewerken dan de overi
ge, eveneens in klasse II.4 opgenomen typen. Ook zijn soms twee vochttrappen van 1 reeks in dezelfde klasse opgenomen omdat in het traject van dit
vochtverschil geen belangrijk verschil voor de praktijk (meer) gelegen bleek
te zijn. Dat de varianten van verschillende bodemtypen met een bank of
andere bijzondere kenmerken soms niet tot verdeling over verschillende klas
sen hebben geleid, wil niet zeggen dat deze bijzondere profielkenmerken
geen betekenis hebben. Soms is dit gebeurd omdat deze varianten op de
bodemkaart niet goed omgrensd konden worden (een kwestie van schaal van
de bodemkundige opname) of omdat de oppervlakte van de varianten te
klein was om afzonderlijk beschouwd te worden. Ook komt het voor, dat er
weliswaar bepaalde landbouwkundige verschillen waargenomen werden,
maar dat deze verschillen te klein waren om apart in de classificatie vermeld
te worden.
Tenslotte dient erop gewezen te worden dat ieder bodemtype zoals aan
gegeven op de gedetailleerde overzichtskaart, een zekere spreiding wat be
treft ligging, humeuziteit, lemigheid e.d. kan hebben. Het doel van een
dergelijke overzichtskaart en van de daarop gebaseerde classificatie is niet
anders dan het geven van een zeker algemeen overzicht en een zekere mate
van inzicht in aard en mogelijkheden van de gronden. In par. 1 wezen wij
reeds op de betekenis die de schaal van de kaart heeft (zie ook Vink, 1955).
Voor wat betreft de betekenis van de termen „zeer geschikt, geschikt, ma
tig geschikt, weinig geschikt" verwijzen wij naar reeds geciteerde publikaties.
Kort gezegd zijn dit praktijktermen, die aangeven wat een goede boer
bij de bestaande bedrijfstypen geschikt noemt. Wij bezitten niet genoeg
exacte gegevens om deze termen, wat betreft opbrengst, oogstzekerheid, kwa
liteit of produktiekosten voor dit gebied scherper te definiëren. In het voor
gaande werden enkele cijfers genoemd. Nader onderzoek op dit punt achten
wij zeer gewenst.
In tabel 8 wordt de aldus samengestelde „Voorlopige landclassificatie"
voor het karteringsgebied „Noord-Limburg" vermeld. In de bijlage is deze
in kaart gebracht. Een volledige bespreking per bodemtype zou ons te ver
voeren. Voor een bespreking van de verschillende bodemtypen zie men het
meer vermelde rapport van Schelling (1951). Daarbij dient aangetekend te
worden dat enkele bodemtypen door de geleidelijk verbeterde ontwatering
thans een betere indruk maken.
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TABEL 8. Voorlopige landclassificatie voor akker- en weidebouw van het karteringsgebied

„Noord-Limburg" (de gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen).

Table 8.

Provisional landclassification for arable land and pastures of the soil survey area of
,yMorthern-Limburg" (municipalities Ottersum, Gennep and Bergen).

Schaal / Scale: 1:12.000.
Kartering/Soil Survey: Dr. J. Schelling, 1951 (zie biz. 235 : VLO 57.17 jseepage 235: VLO57.17).
Niveau der classificatie / Level of Classification: F.
Gronden weinig geschikt voor Akker- en Weidebouw.

HOOFDKLASSE
Principal class

Soils poorly suitable for arable land and pastures.

Klasse

Woeste gronden, weinig geschikt voor ontginning (bodemtypen).

Class

0.1

Waste land, poorly suitable for reclamation (soiltypes).

Zsw2 droge tot vochthoudende woeste stuifzandgronden.
dry to moist waste blown sand soils.

Zsw3 natte woeste stuifzandgrond.
wet waste blown sand soil.

Klasse

Class

0.2

Lb

loessleem-bosgronden.

Zlb

loessleemhoudende boszandgrond.

loessloam-forest soils.

loamy sand forest soil.

Gronden waarop plaatselijk bouw- en weiland voorkomt, maar die vnl.
door droogte regelmatig misoogsten geven.
Soils locally with arable land and pastures, but regularly giving crop failures caused
by drought.

Zswl droge woeste stuifzandgronden.
SZbl

dry waste blown sand soils.

hoge bruine rivierzandgrond.

high brown fluvial sand soil.
HOOFDKLASSE
Principial class

Klasse

Class

1.1

Gronden geschikt voor Akkerbouw met een beperkte „lichte" vrucht
wisseling en voor Weidebouw in gemengd bedrijf.

Soils suitable for arable land with limited „light" croprotation and for pastures
in mixed farming.
a. Weinig geschikt voor rogge en aardappelen, geschikt voor zaadteelt

van Serradella en lupinen, ongeschikt voor alle andere gewassen.

a. Poorly suitable for rye and potatoes, suitable for growing of Serradella- and
lupinseed, unsuitable for all other crops.

Zsol
Zsold

jonge uiterst droge stuifzandontginningsgrond.

young, extremely dry reclaimed blown sand soils.

idem met bank.

idem with hardpan in subsoil.

Zsol-2d

overgang van Zsol naar Zso2 met bank.

Zsol-Zsel

idem met humeuze bovengrond.

Zsol-Szow3

idem met rivierondergrond.

Zsol-Uzl

transition of Zsol to Zs°2 with hardpan in subsoil.
idem with humic topsoil.

idem with fluvial sandy subsoil.

uiterst droge jonge stuifzandontginningsgrond met iets
kleihoudende uiterw. zandgrond.

Very dry newly reclaimed blown sand soil with a slightly clayey
foreland sandsoil.

b. Weinig tot matig geschikt voor rogge en aardappelen, zeer geschikt
voor zaadteelt van Serradella en lupinen, ongeschikt voor alle andere
gewassen.
b. Poorly to moderately suitable for rye and potatoes, very suitable for serradellaand lupinseed growing, unsuitable for all other crops.

Zsel

droge, oude bouwlandstuifzandgrond.

ZselL

idem met leemondergrond.

dry old arable land on blown sand soil.
idem with loamy subsoil.
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Zsol-2

overgang Zsol naar Zso2.
transition from £sol to Z$o2.
Zso2-Szow3/4 droge jonge stuifzandontginningsgrond op rivierzand.
dry reclaimed blown sand soil on fluvial sand.

Uzs

hoge uiterwaardstuifzandgrond.

Y

grindzandgrond.

1Y

lemige grindzandgrond.

SZowal

middelhoge Affersvenzandgrond met bank.

Szowbl

middelhoge Wellsmeerzandgrond met bank.

Szowcl

middelhoge Hamertzandgrond.

high foresand dune sand soil.
gravelly sand soil.

loamy gravelly sand soil.

Medium high Affersven sand soil with hardpan.

Medium high Wellsmeer gravelly sand soil with hardpan.

Medium high Hamert sand soil.

klasse

Class

1.2

Matig geschikt voor rogge en aardappelen, weinig tot matig geschikt
voor haver, weinig geschikt voor voederbieten en blijvend grasland.
Moderately suitable for rye and potatoes, little to moderately suitable for oats,
poorly suitable for mangolds and permanent pastures.

Zsobl

bruine, zwak lemige stuifzandontginningsgrond.

Zsobel

idem met humeuze bovengrond.

Zsol-21

overgang van Zso, naar Zso2 met leemondergrond.

Zso2

jonge droge tot vochthoudende stuifzandontginningsgronden.

brown slightly loamy reclaimed blown sand soil.

idem with humic topsail.

transition from Zso to Zso%>

wüh

loamy subsoil.

dry to moist newly reclaimed blown sand soil.

Zso2-SZow3L idem met rivierzandondergrond met leemondergrond.
Zso21
Zso2-SZow4
Zso2d

idem with loam in subsoil.

idem met rivierzandondergrond.
idem with fluvial sand subsoil.

idem met bank.

idem with hardpan.

Zso2v

idem met veen in de ondergrond.

Zs-SZowb2

idem met rivierzandondergrond.

SZowa2

middelhoge Affersvenzandgrond.

SZowb2

middelhoge Wellsmeerzandgrond.

SZowc2

lage tot middelhoge Hamertzandgrond.

SZgs
ZsUzl

idem with peat in subsoil.

idem with fluvial sand subsoil.

Medium high Affersven sand soil.

Medium high Wellsmeer sand soil.

Low to medium high Hamert sand soil.

hoge tot middelhoge rivierstuifzandgrond.

high to medium high river dune sand.

stuifzand op uiterwaardzandgrond.
blown sand on foreland sand soil.

Zsol-Uzl

idem.

Uzi

hoge iets kleihoudende uiterwaardzandgrond.

Uzl-Uz2
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idem with fluvial sand subsoil with loam in subsoil.

idem met leem in de ondergrond.

idem.

high slightly slayey foreland sand soil.

idem overgang naar Uz2.
idem transition to Uz2.

Matig geschikt tot geschikt voor rogge en aardappelen, matig geschikt
voor haver, weinig tot matig geschikt voor voederbieten en blijvend
grasland.
Moderately suitable to suitable for rye and potatoes, moderately suitable for man
golds and permanents pastures.

SZom 1

moerasontginningsrivierzandgrond.

SZom 1H

idem met roestbanken.

swamp reclamation fluvial sand soil.

idem, with rusty hardpan.

ZsoblL

bruine zwak lemige stuifzand ontginningsgrond met leemondergrond.

Zse2

droge tot iets vochthoudende oude bouwlandstuifzandgrond.

Zse2-3

overgang droge tot iets vochthoudende naar vochthoudende
oude bouwland stuifzandgrond.

Zse21

idem met leemondergrond.

SZgld

hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond met bank.

Zlob

brown slightly loamy blown sand reclamation soil with loamy subsoil

dry to slightly moist old arable land on blown sand soil.

transition dry to slightly moist old arable land on blown sand soil.
idem with loamy subsoil.

high grey gravelly fluvial soil with hardpan.

loessleemhoudende bosontginningszandgrond.
loess-loam containing reclaimed forest sand soil.

Geschikt voor rogge en aardappelen, matig geschikt voor voederbieten
en kunstweide, matig geschikt tot geschikt voor haver, weinig tot matig
geschikt voor blijvend grasland.
Suitable for rye and potatoes, moderately suitable to suitable for oats, moderately
suitable for mangolds and ley, poorly to moderately suitable for permanent pastures.

SZowb3

lage tot middelhoge Wellsmeerzandgrond.

SZowc3

lage Hamertzandgrond.

SZbl-2

overgang hoge bruine rivierzandgrond naar hoge bruine
zwaklemige rivierzandgrond.

SZglg
SZb2g
SZb2

low to medium high Wellsmeer sand soil.
low Hamert sand soil.

transition high brown fluvial sand soil to high brown slightly loamy
fluvial sand soil.

hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond met grindondergrond.
high grey gravelly subsoil.

hoge bruine zwaklemige rivierzandgrond met grindondergrond.
high brown slightly loamy fluvial sand soil with gravelly subsoil.

hoge bruine zwaklemige rivierzandgrond.
high brown slightly loamy fluvial sand soil.

SZb2-Zsobl idem met rivierzandondergrond.
idem with fluvial sandy subsoil.

SZf 1

oude bouwland-rivierzandgrond

ZsUz2L

stuifzand op kleihoudende uiterwaardzandgrond.

old arable land fluvial sand soil.

blown sand on clayey foreland sand soil.

Zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, geschikt voor voeder
bieten, weinig tot matig geschikt voor suikerbieten, weinig geschikt voor
tarwe, matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland.
Very suitable for rye, potatoes and oats, suitable for mangolds, poorly to moderately
suitable for sugarbeets, poorly suitable for wheat, moderately suitable to suitable
for permanent pastures.

SZom2
SZom2H

zwak lemige moerasontginning riviergrond.
slightly loamy swamp reclamation fluvial sand soil.

idem met roestbanken.

idem with rusty hardpans.
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SZowa3

lage tot middelhoge Affersvenzandgrond.

SZowa3L

idem met leemondergrond.

low to medium high Affersven sand soil.
idem with loamy subsoil.

SZowa3-4

lage Affersvenzandgrond.

SZowa4

idem.

SZowadL

lage lemige Affersvenzandgrond met leemondergrond.

low Affersven sandsoil.

idem.

low loamy Affersven sand soil with loamy subsoil.

SZowa-bél overSan£en Affersven-Wellsmeerzandgronden.
SZowa4 I transiti°ns Affersven- Wellsmeersand soils.
Als 1.5 doch geschikt tot zeer geschikt voor blijvend grasland.
As 1.5 but suitable to very suitable for permanent pastures.

Sovl
Sov2
ZLX
SZgl

lichte veenontginningsrivierleemgrond.
light peat reclamation fluvial loam soil.

zware veenontginningsrivierleemgrond.

heavy peat reclamation fluvial loam soil.

verspoelde loessleemhoudende zandgrond.

colluvial loamy sand soil.

hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond.

high grey gravelly fluvial sand soil.

Matig geschikt voor rogge en aardappelen (te nat), geschikt voor haver,
voederbieten en blijvend grasland.
Moderately suitable for rye and potatoes (too wet), suitable for oats, mangolds
and permanent pastures.

SZowa5

zeer lage lemige Affersvenzandgrond.

SZom3

lemige moerasontginningsrivierzandgrond.

SZowb5
SZowc21
SZowc31
SZowa5VL
SZowb5VL

very low loamy Affersven sand soil.

loamy swamp reclamation fluvial sand soil.

zeer lage Wellsmeerzandgrond.

very low Wellsmeer sand soil.

lage Hamertzandgrond met beekbezinking.
low Hamert sand soil with brook deposit.

zeer lage Hamertzandgrond met beekbezinking.

very low Hamert sand soil with brook deposit.

zeer lage lemige Affersvenzandgrond met plaatselijk veen
resp. leem.

very low loamy Affersven sand soil with locally peat or loam.

zeer lage Wellsmeerzandgrond met plaatselijk veen resp.
leem.
very low Wellsmeer sand soil with locally peat or loam.

Weinig geschikt voor rogge, weinig tot matig geschikt voor haver, matig
geschikt voor aardappelen en kunstweide, weinig tot matig geschikt voor
blijvend grasland (sterk wisselende waterhuishouding).
Poorly suitable for rye, poorly to moderately suitable for oats, moderately suitable
for potatoes and ley, poorly to moderately suitable for permanent pastures (strongly
fluctuating watercondition).

ZSo3-Uz3V jonge natte stuifontginningsgrond met lage kleih. uiter
waardzandgrond in de ondergrond met veen.
wet newly reclaimed blown sand soil with clay containing foreland
sand soil with peat in subsoil.

Zso3

jonge natte stuifzandontginningsgrond.

Zso3L

idem met leemondergrond.

Zso3-UzV

idem met klei-veenondergrond.

wet newly reclaimed blown sand soil.

idem with loamy subsoil.

idem with clay over peat subsoil.

Zso3-SZg3

idem met middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandondergrond.
idem with medium high to low grey loamy fluvial sand subsoil.

Klasse j. ^

Ongeschikt voor bouwland, matig geschikt voor blijvend grasland.

Class

Unsuitable for arable land, moderately suitable for permanent pastures.

'

VI veengrond.
peatsoil.

V2 bezande veengrond.

peatsoil covered with sand.

HOOFDKLASSE J J Gronden geschikt voor Akkerbouw met een iets uitgebreidere vrucht
wisseling dan Hoofdklasse I, of bij dezelfde vruchtwisseling met een
Principal class

grotere oogstzekerheid en voor de Weidebouw in gemengd bedrijf.

Soils suitable for arable land with a somewhat larger croprotation than Principal
Class I, or with the same croprotation a larger yield security and for pastures in
mixed farming.

Klasse TT ,
Class

11-1

Geschikt tot zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, matig ge
schikt tot geschikt voor suikerbieten en voederbieten, matig geschikt voor
tarwe en blijvend grasland.
Suitable to very suitable for rye, potatoes and oats, moderately suitable to suitable
for sugarbeets, and mangolds, moderately suitable for wheat and permanent pasture.

SZg2

middelhoge tot lage, grauwe zwak lemige rivierzandgrond.

SZg2H

idem met roestbanken.

medium high to low grey slightly loamy fluvial sand soil.
idem with rusty hardpans.

SZg2-SZb2 idem met hoge bruine zwak lemige rivierzandgrond.
idem with high brown slightly loamy fluvial sand soil.

SZg2L

idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.

SZg2g

idem met grindondergrond.

SZb3'

middelhoge bruine zwak lemige rivierzandgrond.

SZb3

idem

SZb3A

idem.

SZowb4

lage Wellsmeerzandgrond.

idem with gravelly subsoil.

medium high fluvial sand soil.
idem.
idem.

low Wellsmeer sand soil.

Klasse

Class

jj 2
'

Geschikt tot zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, geschikt
voor voederbieten, suikerbieten, tarwe en erwten, weinig geschikt voor
blijvend grasland.
Suitable to very suitable for rye, potatoes and oats, suitable for mangolds, sugarbeets, wheat and peas, poorly suitable for permanent pastures.

Shi

hoge rivierleemgrond.

Shfl

hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgrond.

SZf2
SZf3

high fluvial loam soil.

old arable land on high and medium high fluvial loam soil.

zwak lemige oude bouwlandrivierzandgrond.

old arable land on slightly loamy fluvial sand soil.

lemige oude bouwland-rivier-zandgrond.

old arable land on loamy fluvial sand soil.

SZf3L idem met leem in de ondergrond.
idem with loam in the subsoil.

Lob2 bosontginningsloessleemgronden (ondiep tot diep).
newly reclaimed loessloam forest soils (shallow to deep).

Lob3 idem zeer diep.
idem very deep.
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Klasse
Class

II.3

Als II.2, doch tevens geschikt voor blijvend grasland.
Equal to II.2 but also suitable for permanent pastures.

SZb2-SH2

Middelhoge rivierleemgrond met hoge bruine zwak lemige
rivierzandgrond in de bovengrond.
medium high fluvial loam soil with high brouin slightly loamy
fluvial sand soil in the subsoil.

S12

lage zware rivierleemgrond met lichte bovengrond.
low heavy fluvial loam soil with light top soil.

S12-SZg3

idem met middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandondergrond.

SH2g

middelhoge rivierleemgrond met grindondergrond.

SH2-Uz2

middelhoge rivierleemgrond met kleihoudende uiter
waardzandgrond.

Sh2
Zso-SH2

idem with medium high to low grey loamy fluvial sand subsoil.
medium high fluvial loam soil with gravelly subsoil.

medium high fluvial loam soil with clayey foreland sand subsoil.

middelhoge rivierleemgrond.
medium high fluvial loam soil.

idem met stuifzand in de bovengrond.
idem with sand in topsoil.

Klasse
Class

II.4

Geschikt doch riskant voor rogge, aardappelen en haver (nat en structuurgevoelig) matig geschikt tot geschikt voor voederbieten, suikerbieten
en tarwe, geschikt voor blijvend grasland (gevoelige gronden vaak moei
lijk te bewerken).
Suitable but risky for rye, potatoes and oats (wet and susceptible for decline of
structure) moderately suitable to suitable for mangolds, sugarbeets and wheat,
suitable for permanent pastures (susceptible soils often hard to till).

Sh3

middelhoge tot lage rivierleemgrond.

Sil

lage zware rivierleemgrond.

SZg3

middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandgrond.

SZg3H

idem met roestbank in de ondergrond.

SZg3g

idem met grind in de ondergrond.

medium high to low fluvial loam soil.
low heavy fluvial loamsoïl.

medium high to low grey loamy fluvial sand soil.

idem with rusty hardpan in subsoil.
idem with gravel in subsoil.

SZg3V

idem met veen in de ondergrond.

SZg4

idem op leem.

SZb4

middelhoge tot lage bruingrijze lemige rivierzandgrond.

idem with peat in subsoil.
idem overlying loam.

medium high to low greybrown loamy fluvial sand soil.

Sh2Sh3 overgang van Sh2 naar Sh3.
transition from Sh2 to Sh3.

Klasse

Class

II.5

Geschikt voor (zomer) tarwe, haver, aardappelen en voederbieten, weinig
geschikt voor rogge (in de winter te nat), matig geschikt tot geschikt
voor blijvend grasland.
Suitable for (summer)wheat, oats, potatoes and mangolds, poorly suitable for rye
(too wet in winter), moderately suitable to suitable for permanent pastures.

Uz2

hoge kleihoudende uiterwaardzandgrond.

Zs/Uz2L

stuifzand op kleihoudende uiterwaardzandgrond met leemondergrond.

Uz2k

idem op klei.

Uz2g

idem op grind.

Uz2L

idem op leem.

high clayey foreland sandsoil.

blown sand over clayey foreland sandsoil, with loamy subsoil.

idem on clay.

idem on gravel.
idem on loam.
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Uz2z

idem op zand.

Uz2-Uzl

overgang naar Uzi.

Uz3

lage kleihoudende uiterwaardzandgrond.

idem on sand.

tranzition to Uzi.

low clayey foreland sand soil.

HOOFDKLASSE JJJ Gronden bijzonder geschikt voor Weidebouw en over het algemeen
Principal class
weinig geschikt voor Akkerbouw.
Soils very suitable for pastures and mainly poorly suitable for arable land.

Klasse

Class

III.A.l.

Goede tot zeer goede graslandgronden, goede productie gedurende het
gehele jaar, stevige zode, wellicht in droge zomers enige groeidepressie.
Good to very pasture soils, good yield the year round, firm turf, may be some de
pression in growth in dry summers.

Uk

middelhoge uiterwaardkleigrond.

Uklz

idem op zand.

Uhl

hoge zandige uiterwaardkleigrond.

Uh2

hoge uiterwaardkleigrond.

medium high foreland clay soil.
idem on sand.

high sandy foreland clay soil.
high foreland clay soil.

Uh2z idem.
Usl

idem.

middelhoge zwarte uiterwaardslibgrond.
medium high black foreland silt soil.

Usl A idem.
idem.

Klasse

Class

III.A.3.

Matige graslandgronden II : matige brutoproductie, goede groei in de
zomer, te nat in voor- en najaar, bij goede verzorging stevige zode.
Moderate pasture soils II: moderate gross production, good growth in summer,
too wet in spring and autumn, when well kept firm turf.

Uk2Uz3 overgang van lage zware uiterwaardkleigrond naar lage klei
houdende uiterwaardzandgrond.

transition from low heavy foreland clay soil to low clayey foreland
sand soil.

Uk2

lage zware uiterwaardkleigrond.

Uk2g

idem op grind.

Uk2z

low heavy foreland clay soil.

idem on gravel.

idem op zand.
idem on sand.

Uk2v

idem op veen.

Uz3v

lage kleihoudende uiterwaardzandgrond met veenondergrond.

Uil

lage zandige uiterwaardleemgrond.

idem on peat.

low clayey foreland sand soil with peat subsoil.
low sandy foreland loam soil.

Opmerking: Klasse III.A.2 komt in dit gebied niet voor.
Remark:
Class III.A.2 doesn't occur in this area.

5. ENKELE PACHTCIJFERS

De pachtgegevens die destijds door Schelling verzameld zijn, zijn ongetwij
feld gedeeltelijk verouderd. In hun algemeenheid lijken zij ons echter toch
een vergelijking met de thans ontworpen landbouwgeschiktheidsclassificatie
waard.
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In tabel 9 zijn de voornaamste gegevens opgenomen. In figuur 3 is e.e.a.
grafisch uitgezet behalve voor de met1) gemerkte landklassen.
TABEL 9. / Table 9.

Landklasse

Gemidd. van de beschikbare
pachtcijfers (f)

Hoogste pacht in f

Laagste pacht in f

40
50
65
70
60
70
70
60
60

10
25
20
50
45
55
30
45
40

28
36
42
61
51

II. 1
11.2
11.3 1) ....
11.4
11.5

60
90
75
80
115

40
60
65
55
40

51
75
70
67
72

III.A-1 . . .
III.A-3 J) . .

115
45

80
45

45

Landclass

Highest rent in guilders Lowest rent in guilders

I.la

I.lb
1.2
1.3
1.4l)
1.5
1.6 1)
1.7 ')
1.8

x)

Average of available rentals
{guilders)

60
51
53
47

99

Minder dan 5 waarnemingen / Less than 5 observations
Pacht in guldens per ho

Rent in Dutch guilders per ha

120-1

110-

100
908070605040302010-

Landklasse Landclass
I1a I1b 12

13

15

18

ITSTîTiT

DIA-

Fig. 3. Landklassen en pachtbedragen./Landclasses and rent.
hoogst betaalde pacht / highest rent
Q
laagst betaalde pacht / lowest rent
x — X gemiddelden / averages

Men ziet uit de figuur, dat een zeker verband tussen de pachtbedragen van
enkele jaren geleden en onze landklassen niet te ontkennen valt. Het duide
lijkst is dit in hoofdklasse I en dan in het bijzonder voor de gemiddelden en
de maximum-bedragen. De laagst betaalde pachten per klasse vertonen
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voornamelijk een afwijking in klasse 1.2. Dit kan zeer wel een kwestie zijn van
ongunstige ligging van de betrokken percelen, of van een ongunstige variant
van de betrokken bodemtypen. Juist in deze klasse van riskante gronden kan
dit een groot praktisch verschil betekenen. De hoofdklassen II en III hebben
i.h.a. duidelijk hoger pachtbedragen dan hoofdklasse I. De algemene ten
dens, met een top bij klass II.2 lijkt ons voor de beschouwde klassen ongeveer
reëel, al zou het o.i. niet onmogelijk zijn, dat klasse II.4 bij de huidige ont
wateringstoestand gelijk of hoger gewaardeerd zou moeten worden. Klasse
II.5 vertoont een afwijkend beeld, dat wellicht toegeschreven moet worden
aan de traditioneel andere kijk die men op uiterwaardgronden heeft. Dit zou
tot gevolg hebben dat de uiterwaardzandgronden hoger gewaardeerd wor
den dan bij de huidige pachtschaal t.o.v. soortgelijke gronden binnendijks
gerechtvaardigd schijnt. Het feit dat verschillende van deze gronden behoor
lijk weiland leveren kan echter bij de beoordeling ook een rol gespeeld heb
ben. Bovendien speelt de toevallige ligging van de percelen hier wellicht een
grotere rol, terwijl ook niet ontkend kan worden dat de in deze klasse samen
gevatte bodemtypen nog sterke onderlinge verschillen vertonen. In de grote
spreiding van de pachtbedragen in deze klasse komt dit tot uiting.

6. Summary
The suitability-map discussed in this publication is based on the soil survey
made by Schelling (1951). The suitability of the various soil-types for the
crops planted in the region, was at that time partly described. A „Crop sur
vey" was made bij the author and his assistants during the summer of 1954.
Every piece of land was visited and the kind of crop noted on the soil map.
Also for some crops the growth of the crop was roughly noted in three clas
ses : good, medium or bad, according to the scale adopted by the farmers in
the region. Other data about the potential productivity for arable land were
obtained from the Agricultural Advisory Service and from talks with the farm
ers. In the table 1 to 7 these data are given. In table 8 the legend of the
suitability-map is given. The suitability-map itself is published as an appen
dix. In table 9 and fig. 3 the correlation between the suitability classes and
the amount of rent paid by tenants on various classes is stated. The few
points where they do not correlate are accounted for.
The use of this suitability-map for agriculturists without special training in
soil science should be more easy thans that of the soil map. On the former
only 19 classes are distinguished and each of these is described in terms of
crops. On the soil map of this region 136 soil units are found. This suitabilitymap, however, is only one of the many aspects of landclassification on this
soil map. For special purposes other „suitability-maps" should be made, ac
cording to the wishes of the potential user.
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HET DRENTSE HOOGVEEN, DE DALGRONDEN
EN HUN TOEKOMST
The high moor peat of Drente, reclaimed peat moors and their future
Aoorjby

A. H. Booy
1. I N L E I D I N G

Wanneer wij bij een beschouwing van het Drentse landschap uitgaan van
de oude toestand dan kan deze ruwweg als volgt worden geschetst : rondom
de dorpen liggen de essen, de oude historische bouwlanden. Deze werden des
tijds reeds op de hogere gronden rond het dorp aangelegd. Daarenboven zijn
ze in de loop van de tijd door een herhaalde bemesting met zandrijke mest
aanzienlijk opgehoogd. Verder van het dorp lagen de (heide)velden. Daar
werden de schapen gehoed, daar bracht men des zomers de bijen en stak er
de plaggen voor het strooisel in de stal. Ook werd deze heide meermalen
gemaaid, om des winters aan het rundvee te worden gegeven. Oude boeren,
die hun beesten nog met heide gevoederd hebben zeggen kernachtig: „Toen
leden de koe'n meer van 't schieten dan now van 't kalv'n", of niet minder
krachtig: „As de koe'n mus'n schieten, kreeg'n ze troan'n in d'ogen."
Voor de beweiding van het vee gebruikte men de stroomdalen. Daarin
lagen de z.g. „stroomlanden", natuurlijke graslanden met struikbegroeiing.
Wanneer deze stroomlanden uit veen bestonden ging men daarop soms
over tot een raapzaadbrandcultuur, analoog aan de boekweitbrandcultuur,
zoals die toenmaals op de hoogvenen voorkwam.
Inmiddels zijn echter vele essen, die een oneconomische percelering had
den, verkaveld. Talrijke heidevelden zijn ontgonnen met handkracht, met
de ossenploeg of door middel van moderne machines. En hoewel de stroom
landen tenslotte door normalisatie van de riviertjes ontwaterd zijn, is de
toestand van deze gronden dikwijls nog verre van ideaal. Niettemin is de
goede invloed van de Stichting voor Madelandenverbetering op vele plaat
sen merkbaar. Toch wonen nog vele boeren in de dorpen. Zij hebben dan
zowel esgrond, stroomland als heideontginning in gebruik. De stroom
landen daarentegen worden tot nu toe vrijwel nog niet bewoond. In enkele
velden zijn nieuwe boerderijen gebouwd. Bij deze behoort dan uitsluitend
jonge ontginningsgrond. Deze nieuwe ontginningen geven het landschap
reeds een geheel ander aanzien. Groter echter is de verandering, die plaats
greep in de hoogveengebieden.
Achtereenvolgens zullen worden behandeld :
Iets over de veenvorming.
Het gebruik van het veen anders dan voor verturving.
De veenvergraving voor turfwinning.
De dalgronden.
Enkele opmerkingen en conclusies.
2. VEENVORMING

Langs de gehele oostgrens van de provincie Drente vindt men hoogveen tot
in Groningen en in Duitsland toe. Voorts treft men het veen in zuidoost
Drente ook ten westen van de Hondsrug aan en wel rond Nieuw-Amsterdam.
In feite is dit één aaneengesloten gebied. Ook de Drents-Overijsselse grens
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Hoogveen / High moor peat

Natuurlijke graslanden
Natural pastures

Hoogveenontginningsgrond
High moor peat reclamation soils

Esgronden / Old arable soils

Hoogveencultuurgrond
High moor peat cultivation soils

Veldgronden / Heath soils

Fig. 1.
Globale bodemgebruikskaart van Drente. / Map roughly indicating the land use in Drente.

bestaat voor een groot deel uit hoogveen (ontginningsgrond) en wel het
Echtense of Hoogeveense veen, terwijl de Drents-Friese grens eveneens voor
een belangrijk deel uit hoogveen bestond (Appelscha-Smilde). Niet alle
hoogvenen zijn echter langs de grens gelegen, ook in midden-Drente treffen
we een dergelijk gebied aan, namelijk het „Odoornerveen".
De profielopbouw van dergelijke hoogvenen kan zeer verschillend zijn,
steeds echter komt veenmosveen voor (hetzij oud en/of jong).
Een volledig hoogveenprofiel bestaat uit:
Bonkaarde.
Jong veenmosveen met:
Loklaag (wollegrasveen). Deze laag kan men beschouwen als de grenshorizon van Weber.
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Oud veenmosveen met:

Scheuchseria-veen (waterlavendelveen). Dit veen komt dikwijls voor in een

afzonderlijk pakket. Plaatselijk is het bekend als haverstro. De duurdere
aanmaakturf is van deze „laag" afkomstig.
Bosveen (denneveen, berkenveen, elzenveen) moerasveen. Overwegend
berkenveen en elzenveen.
Riet- en zeggeveen.
Overgangszone (meerbodem).
Minerale ondergrond, in de regel zonder profielontwikkeling.
Lang niet alle veenprofielen waren of zijn volledig. Uitgezonderd de mi
nerale ondergrond kunnen er van onder af één of meerdere, aansluitende,
lagen ontbreken. Bij het ontbreken van het rietzeggeveen bijvoorbeeld is de
minerale ondergrond nog vrijwel profielloos en de meerbodem zandig. Er
was geen noemenswaardige vegetatie aanwezig vóór die van het riet en de
zegge. In het algemeen kan worden gezegd, dat naarmate er later veen is
gevormd, heide en bomen langer op de vorming van een vegetatieprofiel
werkzaam hebben kunnen zijn. Hoe meer lagen er dus van onderen ontbre
ken, des te sterker profielontwikkeling de minerale ondergrond zal laten zien.
Dit gaat gepaard met de verdringing van de meerbodem door een gliedelaag, waaronder een goed ontwikkeld vegetatieprofiel wordt aangetroffen.1)
Alleen de bolster kan zonder smeerlaag op de minerale ondergrond rusten,
zij het, dat er ook dan een min of meer platerige scheidingslaag (spalter)
voorkomt.
De hoogte van de minerale ondergrond is er echter niet alleen oorzaak
van dat een profiel minder volledig is. Ook de bovenste lagen kunnen ont
breken. Dikwijls ontbreekt het jonge veenmosveen van nature:
le. op zandhoogten.
2e. op de rand van zand en veen.
3e. op de diepere gedeelten van de ondergrond.
4e. in de omgeving van veenstroompjes.
Het is algemeen bekend dat het oligotrofe veen, waartoe ook het jonge
veenmosveen behoort, in z.g. belten onafhankelijk van het grondwater is
gegroeid (zie fig. 2E). Kwamen er nu in een groeiend veengebied hoge en
lage delen voor, dan is het begrijpelijk dat de eerste veenvorming in de lagere
delen begon (fig. 2A). In de regel stond daar water. Was dit water diep dan
begon deze vorming vanuit de randen der plassen (oevervegetatie). Zij was
voltooid wanneer de gehele plas vol was (fig. 2B en 2C). Ondertussen zorgde
een heide- of bosvegetatie op de hogere delen voor de vorming van een vege
tatieprofiel in de minerale (onder)grond (fig. 2A, 2B en 2C). Daarna begon
geleidelijk het oude veenmosveen te groeien en wel in belten (fig. 2E). Het
regenwater dat op de belten viel, werd gedeeltelijk door het veenmos vast
gehouden, maar stroomde ook naar de randen der belten af (fig. 2E). Zo
kon op de grens van veen en zand een kleine, ondiepe plas ontstaan (fig. 2E).
Ook tussen twee veenmosbelten kon op het mesotrofe veen (fig. 2E) een plas
1) Wat wij als meerbodem aangeven is een zeer fijnzandige organische stof met een
bruine of bruingrijze kleur.
Gliede daarentegen is een pikzwarte, sterk smerende pikkige scheiding tussen zand en
veen. Het doet denken aan de sterk ontwikkelde Ao van een heideprofiel. Hoe het ook zij,
beide zijn ondoorlatend voor water. De meerbodem beschouwen we als eutroof terwijl
de gliede oligotroof is. Allerlei overgangen komen echter voor.
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worden gevormd, evenals op de zandkoppen, die door veenmosbelten wa
ren omringd (fig. 2F). In deze ondiepe plassen (vooral die aan de randen
en op de koppen) was het water zeer oligotroof. De groei van mesotrofe
planten was daarin niet mogelijk en het was voor de meeste veenmossen te
nat. Slechts de veenmossoort Sphagnum cuspidatum (2) groeide in een dun
laagje op dit water. Bij droogvallen zakte dit laagje naar de bodem (fig.
2E en 2F). Bij een volgende natte periode groeide er opnieuw een laagje op
het wateroppervlak. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hier later spalter
gevonden werd.
Vele meren, die in verveningskringen als „bodemloos" bekend stonden,

i

Fig. 2.
Schematische voorstelling van de veenvorming, gedeeltelijk naar J. Visscher, „Das Hoch
moor von Südost-Drente". (Verklaring zie blz. 60 bovenaan).
Schematic representation ofpeat formation, partly according to J. Visscher, „Das Hochmoor von SüdostDrente". (Explanation see at the top of page 60).
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bleken bij de latere veenafgraving oude zandkoppen te zijn. Een treffend
voorbeeld daarvan is het Berkmeer (tussen Dalen en Nieuwlande). Dit des
tijds zeer visrijke water is thans de meest geschikte plaats voor woningbouw,
vanwege zijn hoge ligging.
Indien men oude verveners geloven mag, dan zijn negen van de tien
meren of meerstallen zandhoogten. Vermoedelijk wordt hier wel enigszins
overdreven. Wanneer deze hoogten zandruggen of een reeks van zandkoppen
waren, kon daarop vorming van veenstroompjes plaats vinden en wanneer
deze geen uitweg konden vinden van strengen.
In de omgeving van diepere veenstromen treft men dikwijls geen bolster
aan, terwijl het oude veenmosveen wel aanwezig is. Waarschijnlijk is op deze
plaatsen in de periode, waarin elders het jonge veenmosveen groeide, het
milieu te rijk geweest. In fig. 2 is de veenvorming schematisch weergegeven.
3. GEBRUIK VAN HOOGVEEN, ANDERS DAN VOOR VERTURVING

Het hoogveen werd reeds lang voordat het systematisch en op grote schaal
werd verturfd, voor diverse doeleinden gebruikt. Zoals daar bijvoorbeeld
waren :
a. De turfwinning voor eigen gebruik;
b. Het steken van bonkaarde voor strooiing onder het vee;
c. De boekweitbrandcultuur;
d. Het houden van schapen ;
e. De bovenveencultuur;
f. De gemeenschappelijke weide.
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a. De turfwinning voor eigen gebruik

Reeds vroeg werd veen vergraven voor eigen brandstofvoorziening, zon
der dat daarvoor een kanaal en wijkenstelsel werd aangelegd. Deze vorm van
turfwinning vindt ook thans nog plaats.
b. Het steken van bonkaarde voor strooiing onder het vee

Het is waarschijnlijk, dat er reeds vroeg bonkaarde gestoken werd met het
oogmerk deze al dan niet gemengd met heideplaggen onder het vee in de
potstallen te strooien. Deze bonkaarde immers was gemakkelijk te verwer
ken en bovendien zoog ze meer mestwater op dan de heideplaggen. Is dit
wellicht de reden, waarom de Drentse essen een dunner (legenda Nieuwe
Bodemkaart), maar humeuzer (35) dek hebben dan de essen elders? Ook
thans wordt nog veel jong veenmosveen gebruikt voor strooiing onder het
vee (jongvee en varkens) en dit niet alleen in de vorm van turfstooisel.
c. De boekweitbrandcultuur

Vermoedelijk is de boekweitbrandcultuur een van de oudste vormen van
gebruik van het onvergraven hoogveen die op grote schaal zijn toegepast.
Tegenwoordig wordt deze cultuur niet meer bedreven. Er zijn nog sporen
van te vinden in de vorm van greppeltjes en brandlaagje(s) in de bonkaarde.
Voorts is deze oude cultuur onder bejaarde boeren nog menigmaal onder
werp van gesprek.
Er hebben twee soorten brandcultuur bestaan. Op de stroomlanden heeft
men een raapzaadbrandcultuur bedreven (zie 5 en 24). De broekvenen waren
voor de boekweitteelt te voedselrijk.
De boekweitbrandcultuur werd op de hoogvenen uitgeoefend. Werkzaam
heden daartoe nodig, waren o.a. :
1. Ontwatering; die kwam tot stand door het graven van greppels tot onge
veer 60 cm diepte, met een bovenwijdte van omstreeks 40 cm. Door deze
greppels in het woeste veen te graven verkreeg men lange smalle akkers, die
in de regel 8,6 m breed waren.
2. Hakken of ploegen; het veen werd na de begreppeling gehakt met de
veenhouw ter verkrijging van zoden van 15 tot 30 cm. Een enkele keer ook
werd er geploegd.
3. Roosteren; wanneer het veen voldoende droog was en de atmosfeer vol
doende erop had ingewerkt, werd het veen geroosterd. De kluiten werden
plaatselijk tot hoogstens 3 cm ingebrand. Men moest daarbij oppassen dat de
kluiten niet tot as verbrandden. Het was geenszins zo, dat het uitsluitend
om de as ging. Prof. Elema (10) meende, dat de as de minerale plantenvoedende stoffen moest leveren. Dat desalniettemin het verkolen beter zou zijn
dan het verbranden meende Prof. Elema te moeten verklaren uit een droge
destillatie in het inwendige der veenkluiten, die een omzetting van orga
nische stikstof in ammoniak-stikstof ten gevolge zou hebben. G. A. Venema
(30) daarentegen meende, dat de kool het vermogen had ammoniak uit de
lucht te absorberen. Ook zouden de hoge temperaturen invloed hebben op
de opneembaarheid van het fosforzuur. Zelfs het drogen van het veen zou
deze opneembaarheid duidelijk verhogen. Men meende te mogen aanne
men, dat door droogte en hitte het fosforzuur zich gemakkelijk afsplitst uit
organische verbindingen. Het branden vond plaats tussen 1 mei en 21 juni.
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4. Het zaaien; na het roosteren gebeurde dit, wanneer er geen nachtvorst
meer optrad. Men zaaide omstreeks 21 juni en men gebruikte 60-100 liter
zaad per hectare.
5. Het oogsten; het eerste jaar oogste men, tenminste wanneer alles goed
ging, ongeveer 1000 kg/ha. Wanneer men in 8 jaar tijds totaal een opbrengst
van 5300 kg/ha verkregen had, kon dit als een goed resultaat worden be
schouwd. Meermalen echter had men niet meer geoogst dan 2100 kg. Na 8
jaar was het veen uitgeboerd en „oudveen" geworden. Al spoedig sloeg dan
spontaan spurrie op. Na drie jaar rust, groeiden er allerlei wilde planten,
waaronder ook heide. Soms was na een rustperiode van 20-25 jaar opnieuw
een brandcultuur mogelijk. Tijdens deze rust werd het „oudveen" gebruikt
voor de schapenweiderij. Na dit tijdperk noemde men het veen „nieuw ge
maakt oudveen". Gedurende een periode van 100 jaar lag het terrein meestal
ongeveer 80 jaar braak. Een voordeel van het branden was tevens dat het
veen beter begaanbaar werd. Ook gaf de verbouw van boekweit de zand
boeren de mogelijkheid om zonder gebruik te maken van de zo schaarse
mest toch te oogsten. Dit, al of niet aangevuld met het rooien van stenen
tijdens de winter, heeft velen een zekere welstand verschaft.
d. Het hoeden van schapen

Het hoeden van schapen op het onvergraven veen nam vroeger een grote
plaats in. In de meeste gevallen zal echter de boekweitbrandcultuur aan het
hoeden zijn voorafgegaan. Tegenwoordig treft men op het veen nog slechts
hier en daar een scheper aan met enkele schapen.
e. De bovenveencultuur

De moderne bovenveencultuur zoals deze door het Moor-Versuchsstation
te Bremen is ontwikkeld, wordt in Drente bijna niet toegepast. Wel vindt
men een vrij oude bouwland- (soms grasland-) exploitatie op onvergraven
hoogveen. Hierop zijn in de loop der eeuwen door bemesting en/of veraarding, mooie dikke zwarte dekken ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan kan
men vinden in Oud- en Nieuw Schoonebeek, het Barger- en Zwartenbergerveen-Gompascuum en in Vastenouw. Ook in Vriezenveen komen dergelijke
gronden voor, terwijl de es van Veenhof (oostelijk van Gieten), een klein
hoogveencomplex in het stroomgebied der Hunze, ook een bovenveencul
tuur is. De es van Roswinkel behoorde eveneens tot deze gronden. Door
latere herontginningen is daarvan echter niet zo veel meer terug te vinden.
Wel is daar, evenals in Schoonebeek en Vriezenveen sprake van een stroken
verkaveling met bewoning op de kavels, zogenaamde opstrekkende heerden
( 11 ). In het volgende zullen we ons beperken tot Schoonebeek.
Zowel Oud- als Nieuw Schoonebeek hebben zich tengevolge van de bodem
gesteldheid tot streekdorpen ontwikkeld. De zuidgrens van dit gebied wordt
gevormd door het Schoonebekerdiep. Deze stroom vormde aan beide oevers
een strook moerasveen, waaruit het natuurlijke grasland ontstaan is. Een
zwakke rug van lage zandgronden sloot dit gebied af van het ten noorden
ervan liggende hoogveen, dat deel uitmaakte van het grote Boertangermoor
(fig. 3). Al vrij vroeg vestigden zich op deze zandrug boeren, die hun vee in
het stroomland weidden. Naarmate de behoefte groter werd en de hoeveel
heid mest toenam, ging men gedeelten van het achter het huis liggende hoog
veen als bouwland in cultuur nemen (luchtfoto 1). Een boekweitbrandcul-
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Luchtfoto 1.
Boven veengrond en in Z.O. Drente. Vestiging van de bevolking op lage zandruggen
(A-A1). Grasland (B) ten z. van de weg in het stroomdal van het Schonebeker diep.
Hoogveen aan de n.zijde van de weg in cultuur als bovenveengronden.
Verveningsgebied (E) met wijken (1), zetvelden (2) en onvergraven veen (3). Door het
hoogveen heeft een beekje (Ellenbeek) (F) zich een weg gezocht naar het Schonebekerdiep.
Aerial photo 1.
Cultivated peat soils in S.E. Drente. Settlements on low sand ridges (A-A1). Pastures south of the
road in the streamvalley of the Schonebeker diep. Highmoor to the north of the road in cultivation.
Peat-making area (E) with canals (1), fields for drying squares of peat (2) and waste highmoor (3).
Through the highmoor area a brook winds its way to the Schonebekerdiep.
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Luchtfoto 2.
Grens tussen Friesland en Drente. Verschillen in wijkafstanden in Drente ( 170 m : A-A1)
en Friesland (i 250 m) (B-B1). Natte (D) en droge dalgronden (E). Dichte bewoning
langs de Smildervaart (streekdorp). Vloeivelden van een aardappelmeelfabriek bij (C-C).
Aerial photo 2.
Boundary between Friesland and Drente. Differences in interval between the canals in Drente (ca.
170 metres: A-A1) and Friesland (ca. 250 metres: B-B1). Moist (D) and dry reclaimed peat moors
(E). Dense habitation along the Smildervaart. Irrigation fields of potatoe-flour factory (C-C).
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Fig. 3. Schema van oude bovenveencultuur.

Schematic representation offarming on peat without digging it away,

stroomdal / streamvalley

tuur was ook hier niet vreemd. Het ligt voor de hand, dat men eerst zo dicht
mogelijk bij huis bleef. Daar zijn de zwarte dekken dan ook het dikst. Naar
behoefte legde men de cultuurgrens verder. De totale lengte der stroken is
3 à 3J km. Slechts zelden zijn ze over de volle lengte in cultuur. Als regel
mag men stellen dat de grootste in cultuur gebrachte stroken 1800 m lang
zijn en de kleinste 500 m. Toch komen ook kavels voor, die aan de weg nog
woest zijn. Het breedste perceel is ongeveer 100 m. Percelen met een breedte
van omstreeks 12 meter behoren echter geenszins tot de uitzonderingen. Men
mag deze gronden als een soort esgrond op veen beschouwen, hoewel het
zwarte dek niet alleen door de bemesting is veroorzaakt, maar ook de veraarding daarbij een rol heeft gespeeld. De bewoners zelf spreken hier, even
als in Vriezenveen, van een aardachtige laag. Vroeger had men hier uit
sluitend smalle kavels ter breedte van 8,6 meter (boekweitakkers) ; later kon
den door toepassing van drainage met veenbollen vele greppels vervallen
(fig. 4). Verschillende boeren hebben toen de hun toebehorende akkers tot
één kavel verenigd. Nochtans is ook nu de perceelsbreedte veelal zeer gering
(zie luchtfoto 1).
f. De gemeenschappelijke weide (Compascuum)

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, kwam aan de rand van veenstroompjes
vaak geen jong veenmosveen voor, doordat de omgeving voor dit veen te
voedselrijk was. Deze voedselrijkdom had tot gevolg, dat zich hier later een
natuurlijke grasgroei ontwikkelde, die weliswaar niet zo welig was als in de
stroomdalen, maar toch zodanig, dat hier rundveeweiderij in plaats van het
hoeden van schapen kon worden uitgeoefend. Deze rundveeweiderij vond
in markenverband (gemeenschappelijk) plaats. Deze gronden lagen juist
tegen de grens van Drente en Munster. Men wist vaak niet eens aan wie ze

Vast veen / Firm peat

Fig. 4. Enkele stadia van tot standkoming van veenbollen drainage bij de bovenveencultuur.
Stages in effectuating drainage by means of lumps of peat.
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toebehoorden. Een heftige strijd ontbrandde soms tussen boeren uit de
Drentse dorpen enerzijds en die uit de dorpen van Munster anderzijds. Som
mige namen duiden daar nog op, b.v. in Duitsland de plaatsen met de uit
gang twist. Men heeft getracht de geschillen in der minne te schikken en
daarbij werd vaak besloten deze gronden gemeenschappelijk te gebruiken.
Vandaar de namen Barger - Emmer - en Zwartenbergerveen - Compascuum. Zwartenberg zelf ligt in het huidige Duitsland. Het grootste deel dezer
gronden is inmiddels voor turfwinning vergraven. De latere bouwlanden
blijken nog steeds voedselrijker te zijn dan de andere. Opvallend is ook, dat
op het zand uit de ondergrond, indien dit naar boven gebracht wordt, robol
(.Equisetum palustre) opgroeit.
4. GEBRUIK VAN HOOGVEEN VOOR VERTURVING

Reeds in het begin van onze jaartelling heeft de mens gedroogd veen gebruikt
als brandstof. Een vroeger gebruik is niet onwaarschijnlijk; later werd het
regel. Veel later weer begon men op grote schaal veen te vergraven voor de
verkoop.
Wat Drente aangaat meent men aan te mogen nemen dat de eerste turf is
gegraven en afgevoerd langs veenwegen, vandaar soms de naam turfweg (14).
Voor de grote exploitatie echter was het nodig, om zowel voor de ontwate
ring van het veen, maar niet minder voor de afvoer der turf over waterwegen
te beschikken. Aanvankelijk konden op eenvoudige wijze gekanaliseerde
riviertjes hiervoor dienst doen (b.v. de Hunze) (15).
De aanleg van kanalen met loodrecht daarop hoofddiepen en daar weer
loodrecht op wijken, was een heel werk en kostte dan ook veel kapitaal, dat
dikwijls door Hollandse regenten en andere kapitaalkrachtigen werd ge
fourneerd. Later ging men, vooral bij de vergraving van bolster, wel over
tot de afvoer per smal-spoor, mede omdat voor de bolstergraving ten behoeve
van de turfstrooiselbereiding een sterke drooglegging, welke inklinking ten
gevolge had, onnodig en zelfs schadelijk was.
Bij de ontginning van het veen op grote schaal moeten de volgende werk
zaamheden worden uitgevoerd:

Oorspronkelijke toestand

1 1
1e jaar van opsplitting

J_I

—u-a—
2e jaar van opsplitting
klem.

„W - ' j \ '

3 e j a a r v a n opsplitting

Grondwaterspiegel (opzettelijk te hoog aangegeven)
Groundwatertable (purposely drawn too high)
I

rj

Minerale ondergrond / Mineral subsoil
A. Original situation

C. Second year of trenching

Klemsloot

B. First year of trenching

D. Third year of trenching

Wijk

Trenching ditch

Navigable ditch

Fig. 5. Schematische voorstelling van het opsplitten (dwarsdoorsnede).

Schematic representation (cross-section) of normal lay-out of the trenching operations.
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Klemsloot / Trenching ditch
Reeds verveend / Area from
which peat has been removed

Fig. 6. Schema van normale inwijking en opsplitsing.

Scheme of the normal lay-out of the trenching operation in the first few years.
hoofddiep / secondary canal
wijk / navigable ditch

kanaal / main canal

a.
b.
c.
d.

Opsplitting en inwijking;
Vergraving van het veen;
Drogen van de turf;
Opslaan en afvoer van de turf;

a. Opsplitting en inwijking

Zoals reeds opgemerkt is, moesten er eerst hoofddiepen en wijken gegraven
worden. Ieder jaar verlengde men het hoofddiep zoveel, dat er een nieuwe
wijk ingegraven kon worden. De wijken werden ieder jaar evenveel ver
lengd (fig. 5 en 6). Het was vooral lastig de gegraven turf uit de „splitting"
(het eerste gat) en de „klemsloot" (de verbreding) (fig. 5) naar het einde
der gereed gekomen wijken te kruien. Dit was ook een der redenen waarom
men niet te ver ging met het inwijken. Volgens de schets in fig. 5 is onder
de „klemsloot" vast veen blijven zitten. In theorie zou dit niet mogen. Het
is mij niet bekend, hoeveel van deze klemsloten tot de minerale ondergrond
zijn afgegraven. Wel is het echter zeker, dat lang niet overal het veen volle
dig is weggehaald. Zelfs zijn er wijken, waarvan de bodem nog uit veen be
staat (zie fig. 7). Hoe het daar met de klemsloten gesteld is, laat zich niet
moeilijk raden. In de regel hebben de wijken een behoorlijke vaardiepte. De
afstand tussen twee wijken is niet altijd gelijk. Zo komen te Alteveer (gem.
Hoogeveen) afstanden van 100-150 m voor. In Hollandse veld van 150 m ;
in vele der „monden" van 170-175 m en in delen van Nieuw Amsterdam,
te Kloosterveen en Nieuweroord afstanden van 200 m. Nog verder liggen de
wijken uiteen in het Appelschaseveen (Friesland) namelijk 250 m (lucht
foto 2). Hoe verder de wijken uit elkaar lagen, des te verder moest men later
de turf kruien. Ook de latere landbouwprodukten moesten (wat voor de
mechanisatie een groot bezwaar was) op de wijk geleverd worden. De wij
ken dicht bij elkaar leggen vereiste uiteraard een hogere investering, omdat
er bij 150 m afstand vier wijken gegraven moesten worden, tegen drie bij
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Vastveenmetveenwalletjes / Firm peativithsmall remaining walls of undisturbed peat
I; ; • i i j|

Los veen /Loose peat

Fig. 7. Dwarsdoorsnede door een veenwijk hol liggend door klink.
Cross-section of a hollow parcel between two navigable ditches. The drainage in the middle
allowed deeper excavation and caused furthermore a settling of the peat.
wijk / navigable ditch
zwetsloot / drainage ditch

200 m afstand. Een zwetsloot (zwet is grens) verdeelt veelal de strook tussen
twee wijken in twee plaatsen (soms slagen genoemd). De lengte der wijken
kan soms wel 5000 m of meer bedragen. Dikwijls is ze echter 1400-1800
meter. Men heeft bij de aanleg vaak onvoldoende rekening gehouden met
de toekomstige landbouwkolonie, met name het wegennet, vooral bijvoor
beeld in een gedeelte van Hoogeveen is dat onvoldoende. Alles moet daar
over water vervoerd worden. De alleroudste veenkoloniën zijn evenwel
zonder wijken verveend. Dit zal ook wel het geval worden bij de allermo
dernste.
b. Vergraving van het veen

Onmiddellijk na het inwijken werd met turfgraven begonnen. We willen
er slechts op wijzen, dat het graven (het baggeren niet meegerekend) hoofd
zakelijk op drie manieren plaats had en nog plaats vindt :
1. Volledig handwerk (behoort bijna tot het verleden).
2. Met behulp van de persmachine (een groot percentage is vroeger en
wordt thans nog zo vergraven).
3. Met de vol-automatische verturvingsmachine.
Bij de bespreking hiervan zullen we ons beperken tot datgene, wat voor
de landbouw van belang is.
Bij het met de hand vergraven wilde men, wanneer het water in de wijk
te hoog was, graag nog wat veen onder de waterlijn weggraven. Het is be
grijpelijk, dat men dan als waterkering dikwijls stukken veen liet zitten.
Achter deze vaste wallen hoosde men dan het water uit de veenput. Op vele
plaatsen zijn deze walletjes dan ook te vinden. Ging men met behulp van de
persmachine vergraven dan liet men deze walletjes ook dikwijls staan; op
afstanden van ongeveer vijf meter in de lengte langs de wijk (putbreedte)
(fig. 8). Het al of niet laten staan der walletjes is evenals hun hoogte afhan
kelijk van:
1. de diepte van het veenpakket;
2. het wijkpeil;
3. de hoeveelheid neerslag tijdens de vergraving.
Dwars op deze walletjes liet men soms eveneens wallen staan, zij het op
grotere en verschillende afstanden. Bij gebruik van de vol-automatische
machine zal men in theorie geen veenwalletjes laten staan. In de praktijk
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echter gebeurt dit toch. Als gevolg van het invriezen der onbestopte wanden
blijven vele en brede wallen staan.
Wat de bovenste lagen betreft is men in Drente sinds 10 juli 1900 bij
provinciale verordening verplicht om 50 cm zodelaag en bolster terug te
bonken (sinds 1902 geldt hetzelfde, maar dan van 40 cm, ook voor de pro
vincie Groningen). Op deze teruggestorte bonkaarde zet men later de tur
ven te drogen.
Sinds 1870, bij de opkomst der turfstrooiselfabrieken, werd het nodig het
terugbonken te verordenen, daar bij de verveners, die in de regel niet de
eigenaar van de ondergrond waren, de neiging bestond om de bovenste losse
laag (de bolster) te verkopen aan de turfstrooiselfabrieken. Het vlak daaron
der liggende grauwveen was daarvoor door de bijmenging van heide en
wollegras minder geschikt.1) Voor 1870 kende men de turfstrooiselfabricage
niet. Toen werd evenwel ook al kende men de landbouwkundige waarde van
de bolster niet, toch dikwijls teruggebonkt. De waarde van de bolster voor
brandstof was immers gering. Veelal gebeurde het afbonken in de herfst. Men
ging dan met het bonksel de opstaande wand tegen invriezen bekleden
(„bestoppen"). Als dit gebeurde werd de bolster meteen mooi losgespit;
had men echter geen gelegenheid om voor de winter te bonken, dan moest
dit in het voorjaar gebeuren. Aangezien het bestoppen dan geen zin meer
had, ondermijnde men de bonksellaag en rolde deze in dikke stukken naar
de open put. Men noemt deze stukken dan ook „rolstukken" (fig. 8). Men
stelle zich niet voor dat het terugbonken, ook na 1900, serieus is gebeurd.
Veelal werd de provinciale verordening ontdoken, mede omdat de controle
in niet-landbouwkundige handen was en onvolledig werd uitgevoerd.
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Fig. 8. Het voorkomen van vaste veenwallen (werkelijke situatie)

The occurrence of small remaining walls of undisturbed peat (real situation).
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Vermeld moet worden, dat tijdens oudere verveningen, zo nu en dan ac
cijnzen werden geheven op de afvoer van turf. Soms viel ook de lichte turf
daaronder. In dat geval liet men deze terugbonken. Was de accijnsheffing
echter niet op de grauwe turf van toepassing, dan werd veel daarvan als
bakkersturf verkocht.
c. Het drogen van de turf

De gegraven turf werd op het veld gedroogd. Met de kruiwagens legde men
vaak de turf in „slag". Daarbij kwamen de turven recht overeind op het veld
x) Een vraag is of tegenwoordig, nu een groot deel der turfstrooisel voor het bedekken
van drainbuizen wordt gebruikt, turfstrooiselbereiding van het grovere grauwveen niet
de voorkeur zou verdienen boven die van de bolster.
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te staan. Waren ze stevig genoeg dan werden ze in ,,stoeken" of „ringen"
gezet. Hoe ook, ze werden steeds zo opgestapeld, dat de wind er vrij door
heen kon spelen. Een dusdanig opzetten gebeurde ook bij verturving met de
persmachine. Met behulp van de vol-automatische machine worden de natte
turven in lage rijen op het veld gestort, waarbij zeer veel wordt gemorst.
Later wordt ook hier, ter doorluchting, de turf opgezet. Na voldoende te
zijn ingedroogd, wordt de turf omgezet, wat opnieuw veel afval geeft. Al
dit afval droogt in tot harde stukken en ligt later als „mot" op het veld.
Vooral de vol-automatische machine is een eerste klas fabrikant van mot.
d. Opslaan en afvoer van de turf

Was de turf voldoende droog dan werd ze op grote bulten bij de wijk gezet.
Bij dit bouwen der bulten, evenals bij de latere lading van het schip, wordt
weer veel mot geproduceerd. Ook dit blijft op het veld liggen. Stoffijn mot
en ingedroogd stoffijn oud veenmosveen wordt in zowel verveners- als land
bouwerskringen „knip" genoemd. Het is landbouwkundig gesproken het
slechtste dat er is.
5. DE DALGRONDEN

Onder dalgronden verstaan we die gronden, welke na de verturving van
hoogvenen, door middel van bezanding van een achtergelaten bolsterpak
ket, tot cultuurgrond zijn herschapen. Vroeger spraken velen (tegenwoordig
enkelen) in dit geval niet van dalgrond, doch van een veenkoloniale grond.
Onder dalgrond verstond men dan de bovenste laag van een hoogveenge
bied, zoals die vlak na de verwijdering van de turf blijft liggen. Wij noemen
dit „zetveld". Volgens alle studieboeken, die over dalgrond spreken be
staat een dergelijke grond uit :
a. een bouwvoor;
b. een ± 50 cm dikke bolsterlaag;
c. een losgespitte overgangslaag;
d. goed doorlatend zand (zie fig. 9).
Dit profiel komt echter bij uitzondering voor. Zo vindt men lang niet
overal bolster. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
a. de natuurlijke afwezigheid ;
b. afgraving voor turfstrooiselbereiding;
v**"»"t
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Bonkaarde / Tirr

r/s //*

Af te graven veen
Peat to be dug off

v

Losgespit booksel
Tirr loosened by digging

T :;; : ;: I

*' " ' •1'

Minerale ondergrond
Mineral subsoil

Fig. 9. Voorbeeld van ontstaan van de dalgrond volgens leerboekjes (komt in praktijk bijna
niet voor).
Textbook example of the method of peat reclamation (nearly never found in reality).
veenput / trench
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ArchieJ Topografische Dienst

Luchtfoto 3.
Duidelijke scheiding tussen zand (I) en veen (II). In het veen een duidelijk onderscheid
tussen jonge dalgronden (A), pas aangemaakte, nog niet in cultuur genomen dalgronden
(B) en woest hoogveen (C) waarin de boekweitgreppels nog te zien zijn.
De zetvelden (D) zijn eveneens te onderscheiden van het woeste veen. De „bovenveencultuurgronden" (E) springen in het oog door hun tint en percelering. Langs vele wijken
(F) op de zetvelden plaatselijk turfhopen (G).
Aerial photo 3.
Pronounced partition between sand (I) and highmoor (II). In the peat a marked difference between
young reclaimed peat soils (A), newly reclaimed not yet cultivated peat soils and waste highmoor (C)
in which ditches of the buck-wheatgrowing are still visable. The firstly cultivated peat soils (E) are
strikingly marked by their shade and landdivision. Locally along several canals (F) fields for drying
squares of peat (G.)

c. veenbranden (Venema, 1856);
d. een zeer belangrijk deel is verdwenen (hierover later meer).
Het vlak maken van het zetveld

Wanneer de bolster verdeeld is; het turfmot diep is weggestopt; al het vaste
veen is losgegraven; de veenwallen zijn verwijderd en de gliedelaag gebro
ken is, is het zetveld theoretisch mooi geëgaliseerd. Echter in 90 % van de
gevallen zitten de smeerlagen nog vast. Het vaste veen is zeer zelden verwij
derd; terwijl van de veenwalletjes in de regel niet meer dan de koppen zijn
afgeslagen. Ook is het turfmot slechts zelden opgeruimd. In het gewas kan
men dikwijls de plaatsen terugvinden waar eens de turfhopen hebben ge
staan. In droge jaren, doordat de gewassen op deze plaatsen verdrogen,
terwijl in natte groeizame jaren, wanneer het gewas over het hele veld legert,
deze plaatsen daarvan juist verschoond blijven.
Wanneer het turfmot in de laatste open veenput is opgeborgen (fig. 8)
kan men eigenlijk al van een ideale toestand spreken. Van het diepe weg
stoppen kwam zelden iets. Meestal kan men het direct onder de bouwvoor
aantreffen. In fig. 8 is een nog gunstig beeld gegeven. Dat de minerale on
dergrond slechts zelden geroerd is, ligt voor de hand. Een enkele maal ge
beurde dit wel bij herontginningen. Ook bij deze herontginningen echter
werd het vaste veen lang niet altijd losgegraven.
Het bezanden

Wanneer de wijken tot het zand waren uitgegraven, vond men daarlangs de
zand-depots. Indien dit niet het geval was, dan werd het zand per „bok" of
„sloepe" (schuiten van respectievelijk ongeveer 8 en 20 ton) van elders aan
gevoerd. Met kipkarren of kruiwagens werd het zand vervolgens over het
land gebracht. Welke van deze twee methoden de beste is, is moeilijk te
zeggen. Een bezanding met kipkarren heeft, naar veler mening, het bezwaar,
dat er een grote hoeveelheid zand ineens op het losse veen wordt gestort,
tengevolge waarvan zand in het veen zakt. Op deze plaatsen blijft, na ega
lisatie, dan een dikkere bouwvoor achter. Het bezanden met kruiwagens
echter heeft het bezwaar dat het meestal als aangenomen werk wordt uitge
voerd. Dit heeft tot gevolg, dat de kruiwagens dichter bij de wijk eerder wor
den leeggegooid dan verder van de bron, waardoor de bezandingsdikte vanaf
de wijk in de richting van de zwetsloot steeds geringer wordt. Bezanding
met kipkarren geeft dus een onregelmatige bouwvoordikte. Deze fout is
onverbrekelijk aan de methode verbonden, terwijl de geleidelijk afnemende
bouwvoordikte, bij een bezanding met kruiwagens, door beter toezicht en
controle kan worden voorkomen.
Vaak komt het voor, dat er geen zand uit de wijk is gekomen. Op deze
gronden, gelegen aan de z.g. „veenwijken", zijn de bouwvoren niet dik.
Soms bestaat op dergelijke gronden, waar toch alles van elders is aange
voerd, de bouwvoor geheel of gedeeltelijk uit „wierdegrond".
In de oudste veenkoloniën van Drente, waar zich de vroegere verveners
het eerst als kleine boeren vestigden, ging men spoedig vee houden. Men ge
bruikte daar veel zand in de mest. Dit kwam neer op ongeveer 3 bok à 8 ton
zand per ha/jaar. Er werd dus ieder jaar ongeveer 24 ton zand/ha het land
opgebracht, wat in de loop der jaren (soms eeuwen) tot dikke bouwvoren
leidde. Bouwvoren van 30 tot 40 cm behoren in die gebieden niet tot de
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uitzonderingen. Tegenwoordig gebeurt dit vanwege de hoge lonen en het
arbeiderstekort niet meer in die mate als voor de oorlog. Een dikke bouwvoor
behoeft ons inziens niet schadelijk te zijn. Vooral tegenwoordig bij gebruik
van trekkers is de draagkracht niet gauw te groot. De vruchtwisseling kan op
deze dikkere bouwvoren ook ruimer zijn. Alleen aardappelen leveren wat
moeilijkheden op, maar door vele boeren wordt betwijfeld of de opbrengsten
minder zijn dan bij dunne bouwvoren. Een vereiste is echter dat de bouw
voor tot op de bolster wordt los gehouden om ploegzoolvorming te voorko
men. Trouwens iedere dalboer weet, dat de bouwvoor geheel los moet zijn.
Velen ploegen, mede daarom, nog juist door het losse veen. Zodoende wordt
dus ieder jaar een deel van het waterreservoir aan de inwerking van de vorst
blootgesteld. Na het stukvriezen waait dit weg. Juist als waterreservoir heeft
de bolster de grootste waarde. Het laten wegwaaien ervan betekent dan ook
een aanzienlijk en onherstelbaar kapitaalsverlies. We menen dan ook dat het
aanploegen van het losse veen afkeuring verdient.
6. ENKELE OPMERKINGEN EN CONCLUSIES

Over de korrelgrootteverdeling, de humeuziteit en de dikte der bezandingslaag werd bij de beschouwing over de dalgronden niet gesproken. Daarvoor
kunnen we naar de talloze studieboeken verwijzen.
Van de genoemde veenwijken werd een schematische doorsnede opgeno
men (fig. 7). Door middel van de zwetsloot trekt men het land droog. Het
gevolg is, dat vlak aan de zwetsloot het pakket sterker is ingeklonken dan
aan de wijk. Van de aanvang afhad het land vlak aan de wijk reeds een
hogere ligging. Men kon daardoor de turf gemakkelijker opkruien, terwijl de
hoogte bovendien als waterkering dienst deed. Hierdoor komen er aanzien
lijke hoogteverschillen in het land voor („holle ligging").
Vast veen, bolster daarbij niet meegerekend, en dan vooral oud veenmosveen is nagenoeg ondoorlatend. Om deze reden bezorgen de veenwallen
dan ook narigheid. Waar zij voorkomen is het gewenst bij eventuele drainage
deze loodrecht op die wallen te leggen. Er zijn voorbeelden bekend, dat
tengevolge van een verkeerde legging, bijvoorbeeld om de 15 meter, er steeds
een strook van ongeveer 5 meter werd drooggetrokken, terwijl aan weerszij
den hiervan een 10 meter brede strook met wateroverlast te kampen had.
In de omgeving van Hoogeveen heeft men vroeger veel dalgrond in bos
gelegd. Men groef daartoe smalle, diepe sloten, waaruit bezandingszand
werd gedolven. Men had immers gaarne een dikke bouwvoor. Later echter
is veel van dit bos veranderd in bouwland. Op de luchtfoto evenwel kan
men deze vroegere slootjes terug vinden.
Dat men niet alleen in Friesland en Groningen „knip" resp. „knik" kent
vermeldden we reeds. De zuid- oost- en midden Drentse dalboeren spreken
van „knip"; de boeren in de „monden" gebruiken het woord „knik" dik
wijls. In beide gevallen bedoelt men stofïijn, irreversibel ingedroogd oud
veenmosveen. In Friesland zowel als in Drente heeft men, wanneer men deze
namen hoort, derhalve te maken met gronden van slechte kwaliteit.
Tengevolge van het herhaald aanploegen van de bolster zijn vele dal
gronden „versleten", of, waar dit nu nog niet het geval is, is dit in de toekomst
te verwachten. In het algemeen kan men zeggen, dat een dalgrond, waarop
50 cm los veen voorkwam, bij aanploegen daarvan om de ongeveer dertig
jaren voor herontginning in aanmerking komt. Dit aanploegen van het losse
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veen wordt weliswaar in vele studieboeken aanbevolen, ter aanvulling van
de voorraad organische stof in de bouwvoor; toch dient ernstig te worden
overwogen of tot dit doel andere middelen niet beter geschikt zijn. Compost
of groenbemesten bijvoorbeeld vullen de voorraad organische stof in de
bouwvoor evenzeer aan en gaan de verstuiving van de bouwvoor evengoed
tegen als het doorgeploegde losse veen. Ook de veel besproken zakking van
het maaiveld vindt in dit bovenploegen een belangrijke oorzaak. Men spreekt
niet ten onrechte van „versleten" gronden.
Het zou nog niet zoveel kwaad doen, indien men alleen bij het begin een
weinig bolster door de bouwvoor ploegde; waar dit echter op dalgronden
gebeurt, die meer dan 100 jaar oud zijn, is het naar onze mening, volkomen
fout.
Het is inderdaad noodzakelijk, dat de bouwvoor tot de bolster los is, maar
dit doel kan ook worden bereikt door het bevestigen van een woeler achter
de ploeg.
Vooral de oude en middeloude veenkoloniën dreigen op korte termijn tot
noodgebieden te vervallen. Van de middeloude veenkoloniën zijn er echter
door herontginning nog vele in goede staat te brengen. Wanneer men daarna
het veen laat rusten zal menigeen nog jaren dalboer kunnen zijn. Een gedeelte
van de oudere dalgronden evenwel zal tot zandgronden moeten worden om
gezet. Verschillende veenkoloniale boeren echter blijven liever dalboer op
een paar cm spalter dan tot zandboer te worden gedegradeerd. Er heerst in
een deel der veenkoloniën een misplaatste afkeer jegens de zandboeren. Het
omgekeerde is dikwijls evenzeer het geval.
Bij vele dalgronden zal men de bouwvoor moeten verzwaren om een betere
vruchtwisseling toe te kunnen passen, aangezien de wet op de aardappel
moeheid voor de vrije percelen slechts één keer in de driejaar de verbouw
van aardappels toestaat. Tegenwoordig wordt de veenkoloniale boer nog
drijvende gehouden door de hoge prijzen, die voor het stro worden betaald,
doch wanneer de internationale spanningen afnemen zullen deze stroprijzen
wellicht dalen. Zodat het goed is, voordien andere middelen te beramen om
een mogelijke catastrofe te voorkomen.
Misschien ook zou het, zoals vele boeren voorstaan, nodig zijn een dal
grond in ongeveer 30 jaar af te schrijven. Met een normaal onderhoud
immers kan men ze niet van de ondergang redden. Vijftig jaar geleden zag
men dit nog niet in. In 1902 bijvoorbeeld meende Prof. Elema (10) nog, dat
men in de veenkoloniën nimmer op de stobben zou ploegen, zoals dat in de
laagveengronden het geval was. Hij meende, dat er zich een evenwicht zou
instellen.
We moeten tot de conclusie komen, dat de oorzaak van de slechte kwali
teit der dalgronden voor het grootste gedeelte ligt bij het falen van de mens.
Hebben eerst de verveners de provinciale verordeningen ontdoken, daarna
deden de ontginners hun werkbazen tekort. De boeren zelf tenslotte hebben
deze achteruitgang voltooid.
Om dit in de toekomst te voorkomen, dient :
a. het toezicht op de naleving der afbonkingsvoorschriften te worden ver
scherpt en in landbouwkundige handen gelegd.
b. te worden gewerkt met lange open putten en weinig werkvolk, waardoor
de werkbaas te allen tijde zijn werk kan overzien.
c. de boeren te worden bijgebracht, dat het aanploegen van het losse veen
hun ondergang betekent.
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Summary

In former times Drente was surrounded by moors which were in use by the
habitants of the sand villages for peat digging, buckwheat cultivation and
live-stock keeping. Early already people went in for large scale peat digging.
Capital from Holland has much contributed to the building of several
villages.
The reclamation of the areas where the peat had been dug away proved in
reality not to be as faultless and excellent as has been recorded in literature.
Also the landuse was often unjustified from an agricultural point of view.
The consequences will be that the area of the old and medium old reclaimed
peat moors early, and the younger ones in the end, will belong to the
backward areas.
A better control of especially the observing of the regulations concerning
the digging of the upper layer of the peatbog is desirable. The agricultural
extension service may try to prevent the plowing up of this layer and by this
a rapid decline of the reclaimed peat districts.
Afgesloten juli 1955
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Rootdevelopment of Summerwheat on some Dollard clay profiles
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1. I N L E I D I N G

Het is een bekend feit, dat de Dollardkleigronden in het algemeen van min
dere kwaliteit zijn, naarmate ze op grotere afstand van de huidige Dollard
liggen. Het doel van ons onderzoek was na te gaan, in hoeverre de wortel
ontwikkeling van zomertarwe reageert op deze ongunstiger wordende om
standigheden. We deden dit onderzoek in 1954 door karakteristieke ver
schillen op naaldenplanken vast te leggen.
Voor dit doel is een viertal percelen met zomertarwe uitgezocht, bij een
drietal als goede boeren bekend staande landbouwers uit het Dollardgebied;
hun grond lag resp. in de Reiderwolderpolder, in Nieuw Beerta en in Blijham.
Bij de laatstgenoemde boer konden wij twee percelen onderzoeken. Dit on
derzoek werd tijdens het rijpingsstadium van het gewas uitgevoerd. Het
verbouwde ras was op alle percelen Peko.
De naaldenplankmonsters, die ten behoeve van het wortelonderzoek in het
veld werden genomen, werden zowel voor het vervaardigen van de lakfilms
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als voor het conserveren en opplakken van de wortels gebruikt. Het conser
veren van de profielen met de daarbij behorende wortelbedden geschiedde
volgens de methode, die aan de Botanische Afdeling van het Landbouw
proefstation sedert kort gebruikelijk is (lit. 2, 4). Deze methode heeft het
voordeel, dat het verband tussen beworteling en profielopbouw zeer duidelijk
waar te nemen en daardoor gemakkelijk te bestuderen is. Ook werden de,
bij ieder naaldenplankmonster behorende, bovenaardse delen verzameld.
Aan deze bovenaardse delen werden verschillende metingen verricht, welker
uitkomsten in verband gebracht werden met de beworteling en de profielopbouw.
2. ENKELE BODEMKUNDIGE GEGEVENS

De vier kleiprofielen zijn genomen in gronden, die voor het Dollardgebied
het meest karakteristiek zijn. In fig. 1 zijn de monsterplaatsen aangegeven.
Hier volgt een beschrijving van de profielen :
Profiel I. Knikkige klei op veen:
0-15 cm grijsbruine, kalkarme, zware, kluiterige klei
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plekken.
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Wedde
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Uiterste grens van de Dol
lardklei.
Extreme limit of the Dollard
clay.
Bemonsterde plekken.
Sampling places.

15-4-0 cm
40-50 cm

grijze, knikkige klei; op de breukvlakken roodbruine roestvlekken
donkergrijze, kalkarme, zware, humeuze klei met donkerbruine
roestvlekken
> 50 cm donker-donkerbruin veen, bovenin iets gelaagd en plaatselijk
verticaal gescheurd

Profiel II. Kalkarme, zware klei op kalkrijke, zavelige klei op veen:
0-15 cm grijsbruine, kalkarme, zware, iets kluiterige klei
15-35 cm donkergrijze, kalkarme, zware, compacte klei met enkele donker
bruine roestvlekken
35—50 cm grijze, vrij kalkhoudende, zware, vrij compacte klei, met enkele
dunne lichtgrijze, kalkrijke, zavelige laagjes, met bruine roest
vlekken vooral in de zavelige laagjes
50-82 cm lichtgrijze, kalkrijke, zavelige klei met grijze, kalkhoudende tot
kalkrijke kleilaagjes met oranjebruine roest in de kalkrijke zavelige
klei
82-120 cm donker-donkerbruin veen
Profiel III.
0-15 cm
15-30 cm
30-60 cm
60-120 cm
Profiel IV.
0-15 cm
15—40 cm
40-75 cm
75-120 cm

Kalkarme, zware klei op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei
bruingrijze, kalkarme, zware, iets kluiterige klei
donkergrijze, kalkarme, zware, compacte klei
donkergrijze-grijze, kalkhoudende, zware, vrij compacte klei met
donkerbruine roestvlekken
grijze, kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei met donkerbruine
roestvlekken
Kalkrijke zware klei
bruingrijze-grijze, kalkrijke, zware, kluiterige tot iets kruimelige
klei
donkergrijze-grijze, kalkrijke, zware klei, niet compact met en
kele donkerbruine roestvlekken
grijze, kalkrijke, zware klei met donkerbruine roestvlekken
grijze, kalkrijke, zware - echter iets lichter wordende - klei met
bruine roestvlekken.

Deze profielen zijn representatief voor de betreffende percelen. Er werden
op deze percelen van plaats tot plaats slechts geringe profielverschillen waar
genomen.
Uit de beschrijvingen blijkt wel, dat de profielen der vier percelen onder
ling verschillen vertonen wat dikte en zwaarte van de kleilaag en wat struc
tuur en kalkgehalte van de klei betreft. Ook in ieder profiel afzonderlijk
treden variaties op in zwaarte, structuur en kalkgehalte. In dit verband moge
naar de analysecijfers in onderstaande tabel worden verwezen. Deze cijfers
zijn voor ieder profiel gemiddelden van analysecijfers van nabijgelegen over
eenkomstige profielen.
Schommelingen in de grondwaterstand lopen voor de hierboven beschreven
profielen uiteen. Deze zijn:
profiel I
50-120 cm beneden maaiveld
profiel II
40-150 cm beneden maaiveld
profiel III 100-175 cm beneden maaiveld
profiel IV 100-175 cm beneden maaiveld.

75

O
O
cd
ö

Slib < 16mu in %
Clay < 16mu in %

Totaal zand in %
Total sand in %

Grof zand in %
Coarse sand in %

0-15
15—40
40-50

6
5,5
5

0
0
0

5,5
3
20

65
75
40

30
22
40

2
1
1

Knikkige klei op veen

0-15
15-35
35-50
50-80

6,5
7
7
7

0
0
1
5

3,5
2
1,5
1,5

60
65
60
35

36,5
33
37,5
58,5

1
1
1
1

II
Kalkarme zware klei op
kalkrijke zavelige klei op
veen.

0-15
15-30
30-60
60-120

6,5
7
7
7

0
1
3
4,5

4
3
2
2

65
70
65
60

31
26
30
33,5

1
1
1
1
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0-15
15-40
40-75
75-120

7
7
7
7

3
2
1,5
1,5

55
60
55
55

32,5
28
33
33

1
1
1
1

IV

9,5
10
10,5
10,5

Humus in %

pH (KCl)

Ligging der lagen
in cm beneden
maaiveld
Depth of soil horizons

TABEL 1. Analysegegevens.
Table 1. Date from analysis.

Bodemtype
Soil type

I

Sticky clay on peat

Heavy flay poor in lime on sandy
clay rich in lime on peat.

Kalkarme zware klei op
kalkhoudende tot kalkrijke
zware klei.
Heavy clay poor in lime on
heavy clay, calcareous to rich
in lime.

Kalkrijke zware klei.
Heavy clay, rich in lime.

De getallen zijn globale gemiddelden van uiterste grondwaterstanden, ont
leend aan grondwaterstandsmetingen van overeenkomstige, in de nabijheid
van de bemonsterde plekken gelegen, profielen.
De profielopbouw is in fig. 2 nog eens schematisch weergegeven.
3. ONTWIKKELING VAN WORTELS EN BOVENGRONDSE DELEN

De naaldenplankmonsters zijn op alle percelen op gelijke wijze genomen,
namelijk door op een representatieve plaats een gedeelte uit een rij van het
gewas te nemen. De monsters besloegen een gelijk bodemoppervlak. Gelijk
tijdig werden waarnemingen verricht aan het bovengrondse gewas op de
naaldenplankmonsters. Deze gegevens zijn verzameld in tabel 2. Profielen
en wortelstelsels zijn geconserveerd en gelijk met de bovengrondse delen
gefotografeerd (fig. 3 en 4). Op de foto's ziet men onmiddellijk, dat er zowel
ondergronds als bovengronds belangrijke verschillen aanwezig zijn geweest.
Van de wortels is de verhouding der hoeveelheden door taxatie vastge
steld. Ook deze cijfers vindt men in tabel 2 vermeld.
De geringste hoeveelheid wortels is, naar schatting, gevormd in het slechtste
profiel uit Blijham (fig. 3, links) ; in het profiel van Nieuw-Beerta was de
hoeveelheid iets groter (ég. 4, links) ; vervolgens kwam het profiel uit de
Reiderwolderpolder met belangrijk meer wortels (fig. 4, rechts), terwijl de
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cm-mv
below surf at*
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Fig. 2. Schematische weergave van de profielopbouw en de onderlinge ligging van de
vier profielen.
Sketch of the build and the situation of the four profiles.
I 1. Kalkarme zware klei.
!
Heavy clay poor in lime.
2. Kalkhoudende en kalkrijke zware klei.
Heavy clay calcareous or rich in lime.
3

• \j O • \r I

3. Kalkrijke zavelige klei.
Sandy clay rich in lime.

4 rxwx 4.

Veen.
Peat.

grootste hoeveelheid wortels werd gevonden in het tweede profiel van Blijham (fig. 3, rechts).
Wanneer men in fig. 3 de verdeling der wortels in het slechtste profiel na
gaat, dan blijkt, dat de wortelontwikkeling in de bouwvoor met haar betere
structuur iets dichter was dan in de rest van de kleilaag, waarin de verdeling
tamelijk gelijkmatig is. In dit profiel lopen de wortels in het veen dood, na
dat ze over een zekere afstand via scheuren daarin zijn doorgedrongen.
In het tweede profiel van Blijham werd een dichte concentratie van wor
tels in de bouwvoor gevonden. In de hier beneden liggende laag vond een
vrij dichte wortelontwikkeling plaats tot een diepte van ongeveer 50 cm,
waar zich een zandig laagje bevond. Daaronder wisselden dikkere klei- en
dunnere zandlaagjes met elkaar af en was de worteldichtheid duidelijk min
der dan daarboven. Toch maakt het gehele kleiprofiel de indruk van goed
doorworteld te zijn. Op circa 80 cm begint het veen, waarin nog een aantal
wortels doordrong, evenwel slechts tot een geringe diepte.
Ook in het profiel van Nieuw-Beerta werd een concentratie van wortels
in de bouwvoor gevonden. Tot een diepte van ongeveer 50 cm was het pro
fiel vrij matig doorworteld. Beneden dit niveau nam de worteldichtheid af.
Tenslotte werd ook in de bouwvoor van het profiel uit de Reiderwolderpolder II een zekere concentratie van wortels in de bouwvoor waargenomen.
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TABEL 2. Gegevens van het gewas op de vier profielen.
Table 2. Data on crops grown on the four profiles.
II Blijham
I Blijham
kalkarme zware
kalkarme knik- klei op kalkrijke
zavel op veen
kige klei op veen
Heavy clay poor
Sticky clay poor
in lime on sandy
in lime on peat
clay rich in lime
on peat

III Nw. Beerta
kalkarme zware
klei op kalkh. tot
kalkrijke zware
klei
Heavy clay poor
in lime on heavy
clay calcareous to
poor in lime

IV Reiderwolderpolder II
kalkrijke zware
klei
Heavy clay rich
in lime

Kleilaagdikte in cm

50

82

>115

>115

Worteldiepte in cm

67

85

93

110

Verhouding van de hoeveelheid
wortels

70

127

81

100

Totaal gewicht per monster in
grammen :
korrels + stro
korrels

44
14,5

90
25,6

Aantal aren per monster . . .

17

Gemiddeld totaal korrelgewicht
per aar in grammen

Thickness of clay layer in cm

Depth of rooting in cm

Ratio of the quantity of roots

Total weight per sample in grammes
grains + straw
grains
Number of ears per sample

118
35,1

119
33,4

32

39

32

853

768

901

1044

19

17

19

22

101

113

113

120

4050

3965

Mean total weight of grain per ear
in grammes

Gemiddeld aantal korrels per aar
Average number of grains per ear

Gemiddelde lengte van halm +
aar in cm

Average length of stalk + ear in cm

Korrelopbrengst in kg/ha bij de
oogst

361 0 ' )

Yield, of grains at harvest in kg/ha

Voorvrucht

Preceding crop

haver
oats

suikerbieten
sugarbeets

erwten
peas

suikerbieten
sugarbeets

*) Deze percelen zijn niet afzonderlijk geoogst.
These plots have not been harvested separately.

- ot ongeveer 75 cm diepte was het profiel matig doorworteld, daarna, tot
ongeveer 85 cm ijler en beneden 85 cm was het wortelnet zeer dun.
De totale worteldiepte der bovengrondse delen per monster was in sterke
mate afhankelijk van de dikte van d e kleilaag (fig. 3, 4 en tabel 2).
In fig. 3 en 4 is duidelijk te zien, dat er belangrijke verschillen bestonden
tussen de vier profielen, wat betreft de bovengrondse groei. De opbrengsten
van de Dollardpolders hebben de neiging toe te nemen, naarmate de grond
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Fig. 3.
Links. Profiel I : Zomertarwe op knikkige klei op veen.
Rechts. Profiel II: Zomertarwe op kalkarme zware klei op kalkrijke zavelige klei op veen.
Left.
Right.

Profile I:
Profile II:

Summerwheat on sticky clay on peat.
Summerwheat on heavy clay poor in lime on sandy
clay rich in lime on peat.

Fig. 4.
Links. Profiel III: Zomertarwe op kalkarme zware klei op kalkhoudende tot kalkrijke zware klei.
Rechts. Profiel IV : Zomertarwe op kalkrijke zware klei.
Left.

Profile III:

Right.

Profile IV:

Summer wheat on heavy clay poor in lime on heavy
clay calcareous to rich in lime.
Summerwheat on heavy clay rich in lime.

zich dichter bij de huidige Dollard bevindt. De opbrengsten op de door ons
onderzochte profielen zijn in tabel 2 samengevat. Hier blijkt, dat het totale
gewicht van korrels plus stro van de monsters toenam, totdat de kleilaag een
dikte bereikte, die groter was dan het normale bewortelingsvermogen der
tarweplanten. Het totale korrelgewicht per monster nam eveneens toe van
profiel I naar III, maar van III naar IV zelfs iets af. Dit laatste is in over
eenstemming met de vermelde oogstopbrengsten.
Dit wijkt af van hetgeen in voorgaande jaren werd waargenomen. De
verklaring hiervoor moet wellicht gezocht worden in het feit, dat in 1953 op
perceel III erwten verbouwd zijn en op perceel IV suikerbieten. Het ver
schil tussen III en IV staat blijkbaar in verband met het aantal aren per
monster. Daar staat evenwel tegenover, dat het gemiddelde totale korrel
gewicht per aar in profiel IV duidelijk hoger was dan in profiel III, wat ken
nelijk weer een gevolg was van het grotere aantal korrels per aar. Opmerke
lijk is, dat de aren op profiel I meer korrels bevatten tot een hoger gezamen
lijk gewicht dan die van profiel II.
Tenslotte moet er nog op gewezen worden, dat de gemiddelde lengte per
halm + aar het laagst was in profiel I en het grootst in profiel IV. Profiel II
en III waren onderling gelijk.
4. BESPREKING DER RESULTATEN

De geringe omvang van het materiaal maakt het nodig voorzichtig te zijn
met het geven van verklaringen. Aan de andere kant mag men in de wijze,
waarop het materiaal verkregen is een voldoende waarborg zien voor het
representatieve karakter van de monsters.
Uit de vergelijking van de korrelopbrengsten blijkt, dat men betere groeiomstandigheden ontmoet als men van profiel I via profiel II naar profiel III
en IV (tabel 2) gaat. Dit zou een gevolg kunnen zijn van natuurlijke omstan
digheden, zoals het profiel ; maar ook van bemesting, behandeling en andere
omstandigheden, die samenhangen met de werkzaamheden van de boer. Wij
hopen duidelijk te maken, dat de waargenomen verschillen in hoofdzaak
door de ongelijke profielomstandigheden zijn veroorzaakt en dat de factoren,
die met de werkzaamheden van de boer samenhangen, daarbij vergeleken
slechts een ondergeschikte rol spelen.
De grondwaterstanden verschilden het sterkst gedurende de winterperio
de, terwijl ze op alle vier percelen gedurende de zomer op of beneden 120 cm
- maaiveld lagen. Het is dus onwaarschijnlijk, dat de grondwaterstanden een
invloed hebben uitgeoefend, waardoor verschillen tussen de percelen zouden
optreden.
Het spreekt vanzelf, dat er verschillen waren in natuurlijke vruchtbaarheid
tussen de percelen. Hierdoor zouden verschillen in opbrengst veroorzaakt
kunnen worden van het karakter van de door ons gevondene. Daar staat
evenwel tegenover, dat de bemesting van de tarwe op perceel I en II in 1954
belangrijk zwaarder was dan die van perceel III en perceel IV, zoals blijkt
uit onze tabel 3. Voor de voorafgaande jaren is dit minder duidelijk, omdat
er toen op deze percelen niet steeds dezelfde gewassen zijn verbouwd. In het
algemeen kan men echter wel zeggen, dat de percelen I en II, vooral wat de
fosfaat- en kalivoorziening betreft, zwaarder bemest zijn dan de percelen I I I
en IV. Laatstgenoemde percelen ontvingen zelfs in het geheel geen P en K.
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TABEL 3. Gegevens over vruchtopvolging en bemesting.
Table 3. Data on succession of crops and manuring.

K

N
Gewas

Jaar

in kilogrammen per ha

Tear

Crops

1950
1951

Profiel / Profile I (Blijham)
Koolzaad / Rape seed . . . .
Wintertarwe (Alba) (onderge
was rode klaver)

400 kas

400 super 0

200 kas

400 super

1952

Overjarige klaver

0

400 super 200 K 40%

1953
1954

Haver (Marne) / O a t s . . . .
Tarwe (Peko), rijenafstand 20
cm

250 kas

400 super 200 K 40%

400 kas

400 super

300 K 40%

0

400 super

0

260 kas

420 super

210 K 40%

420 kas
605 kas

420 super 2 1 0 K 4 0 %
370 super 425 K 40%

Tarwe (Peko), rijenafstand 20
cm

260 kas

420 super

300 K 40%

Profiel / Profile III (Nw. Beerta)
Stekbieten / Slipbeets
Wintertarwe (Alba)

800 kas
150 kas

0
0

0
0

300 kas
0

0
0

0
0

160 kas

0

0

200 kas
300 kas

0
0

200 kas

0

600 kas

0

200 kas

0

Winterwheat {undercrop red clover)
Perennial clover

Ca

in kilogrammes per ha

200 K 40%

Wheat distance of rows 20 cm

te lijden.
In 1953 oats suffered much flattening.

1950
1951

1952
1953
1954

Profiel / Profile II (Blijham)
Paardebonen / Tickbeans . .
Wintergerst (Ur)1 (rode klaver
als ondergewas ondergeploegd)
Winterbarley {red clover ploughed
back)
Haver (Marne) / O a t s . . . .
Suikerbieten / Sugarbeets . . .
Wheat, distance of rows 20 cm

1950
1951
1952
1953
1954

Winterwheat

(Ur)1/

Wintergerst
Winterbarley
Erwten / Peas
Tarwe (Peko), rijenafstand 25
cm
Wheat, distance of rows 25 cm

1950
1951
1952
1953
1954

Profiel / Profile IV
(Reiderwolderpolder)
Kanariezaad / Canary seed
O l i e v l a s / Flax
Wintergerst (Ur)1 (ondergewas
hopperups)

Winterbarley {undercrop hopclover)
Suikerbieten / Sugarbeets . . .

Tarwe (Peko), rijenafstand 25
cm
Wheat, distance of rows 25 cm

1

30 ton
schuimaarde
in de herfst
30 tons of
ophrite in the
autumn

Ur = Urania

Deze bemestingen moeten voldoende geacht worden om aan te nemen,
dat er in geen van de percelen gebrek aan voedingsstoffen is geweest. Het
is dus onwaarschijnlijk, dat de vruchtbaarheidstoestand van de grond in
strikte zin oorzaak is geweest van de gevonden verschillen.
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Doordat er alleen is bemonsterd bij als goede boeren bekend staande per
sonen is, naar wij menen, de mogelijkheid, dat er door de invloed van de
boer verschillen ontstaan, zo goed mogelijk uitgeschakeld.
De hoeveelheid zaaizaad, die gebruikt is, was op perceel I en II belangrijk
groter dan op III en IV. Dit betekent, dat een eventuele invloed van de hoe
veelheid van het zaaizaad, eerder de verschillen tussen de percelen zou moe
ten nivelleren, dan stimuleren. De zaaidata waren vrijwel dezelfde en ook
het ras was op alle vier percelen gelijk. De rijenafstand was op perceel I en II
kleiner dan op III en IV. Ook deze factor maakt, dat de verschillen tussen
de percelen eerder worden verkleind dan vergroot.
Het voorgaande maakt het wel zeer waarschijnlijk, dat de profielomstan
digheden van invloed zijn geweest bij de opbrengstverschillen. Het lijkt voor
de hand te liggen, hierbij te denken aan de dikte van de kleilaag en aan de
zwaarte, het kalkgehalte en de structuur van het profiel. Tot 50 cm diepte
speelt verschil in zwaarte vrijwel geen rol. Aangenomen mag worden, dat
er een hoge correlatie bestaat tussen kalkgehalte en structuur.
We zien dan, dat het slechtste gewas is verkregen op profiel I bij een com
binatie van de dunste kleilaag met kalkarmoede, zowel in de boven- als in
de ondergrond, en een knikkige structuur van de klei onder de bouwvoor.
Belangrijk beter was het gewas op profiel II, bij een combinatie van een
dikkere kleilaag met alleen kalkrijke, zavelige klei in de ondergrond. Dit kan
weliswaar niet worden opgemaakt uit de opbrengstgegevens van de boer,
doordat het gewas van perceel I en II gezamenlijk is geoogst. Tijdens de
bemonstering werd evenwel een duidelijk verschil waargenomen in ontwik
keling van het gewas. Volgens de eigenaar zijn er ieder jaar en bij alle gewas
sen verschillen tussen deze twee percelen opgetreden ten gunste van perceel
II.
Weer beter was het gewas op profiel III met een combinatie van een dikke
kleilaag en een kalkrijke, zware klei in de ondergrond, terwijl ten slotte het
gewas op profiel IV met een combinatie van een dikke kleilaag op kalkrijkdom zowel in boven- als ondergrond, ongeveer evengoed als dat op profiel
III was. Dit laatste is enigszins onverwacht, omdat uit de praktijk bekend is,
dat de Reiderwolderpolder altijd iets hogere opbrengsten geeft dan NieuwBeerta. Het lijkt waarschijnlijk, dat de voorvrucht hier een rol heeft gespeeld.
Deze bestond namelijk uit erwten in Nieuw-Beerta en uit suikerbieten in de
Reiderwolderpolder.
Vraagt men nu of deze verschillen kunnen worden verklaard uit de wor
telontwikkeling, dan valt het op, dat de geringste opbrengst (I) inderdaad
samenging met de geringste worteldiepte en de geringste hoeveelheid wortels.
De op één na slechtste opbrengst (II) werd daarentegen verkregen bij de
grootste hoeveelheid wortels, waarvan evenwel de diepgang beperkt was.
De op één na hoogste opbrengst werd verkregen bij een geringere hoeveelheid
wortels, die een iets grotere diepgang hadden, terwijl de hoogste opbrengst
samenging met een betrekkelijk grote hoeveelheid wortels met de grootste
diepgang. Men krijgt hieruit de indruk, dat de maximale diepte van beworteling belangrijker is geweest voor het verkrijgen van een goede opbrengst
dan de totale hoeveelheid wortels.
Wanneer men zich tenslotte afvraagt, in hoeverre de verschillen in wortel
ontwikkeling uit de profieleigenschappen zijn te verklaren, dan moet in de
eerste plaats worden opgemerkt, dat de worteldiepte sterk onder invloed stond
van de dikte van de kleilaag. Deze waarneming werd op de Botanische Af
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deling van het Landbouwproefstation ook reeds eerder gedaan bij een proef
met betonnen buizen, waarin de kleilaagdikten verschillend waren, terwijl
de overige cultuuromstandigheden gelijk gehouden werden (3). Het is even
wel niet uitgesloten, dat het verschil tussen de profielen III en IV mede is
beïnvloed door het kalkgehalte en de daarmee blijkbaar verband houdende
structuur.
Op de totale hoeveelheid wortels is geen regelmatige invloed van de klei
laagdikte merkbaar geweest. Anders was dit evenwel met het kalkgehalte,
resp. de structuur (tabel 2). De geringste hoeveelheid wortels is gevormd in
het volledig kalkarme, zeer ongunstige profiel I; een grotere hoeveelheid zien
we in profiel III, waarin zich onder de kalkarme bovenlaag kalkrijke zware
klei bevond en een weer grotere in het geheel kalkrijke profiel IV. Profiel II,
waarin de meeste wortels werden gevormd, past niet in deze reeks, doordat
er in de ondergrond van dit profiel in plaats van zware klei, zavel aanwezig
was. Hierin werden weliswaar meer wortels gevormd dan in elk der andere
profielen, maar het is niet te zeggen of dit verband houdt met het kalkge
halte of het zavelige karakter van de ondergrond. Gunstig is de situatie op
dit profiel in ieder geval niet geweest, getuige de betrekkelijk lage opbrengst.
Uit de vergelijking van de profielen II en III kan evenwel nog wel de
conclusie worden getrokken, dat er in de kalkrijke, zavelige grond van profiel
II meer wortels zijn gevormd dan in de kalkrijke, zware ondergrondklei van
profiel III.
Het bovenstaande onderzoek is een poging geweest om een duidelijk ver
band te vinden tussen de ontwikkeling van de onderaardse en bovenaardse
delen van een cultuurgewas en de verschillen, die in de opbouw van het Dollardkleiprofiel voorkomen. Hoewel dit onderzoek zeker niet volledig ge
noemd kan worden, mag men er toch wel uit afleiden, dat de kleilaagdikte
en de zwaarte, het kalkgehalte en de structuur van de klei zeer belangrijke
eigenschappen zijn, die in 1954 de groeiverschillen bij zomertarwe (Peko)
hebben bepaald.
Bij de beoordeling van de gronden naar hun landbouwkundige betekenis
is het vooral van belang te weten, welke bodemkundige factoren aansprake
lijk gesteld moeten worden voor een minder goede groei van onze cultuur
gewassen. Zijn deze eenmaal bekend, dan zal het beter mogelijk zijn, de
diverse gronden naar hun geschiktheid voor verschillende gewassen in klas
sen in te delen.
Bovengenoemd onderzoek zou voor andere cultuurgewassen op een groter
aantal profielen herhaald dienen te worden. Het zou dan wenselijk zijn om
meer gegevens aangaande het bodemprofiel, vooral wat betreft de structuur,
de vocht-luchthuishouding enz. te verkrijgen. Ook zouden dan de kwan
titatieve gegevens over beworteling in de verschillende horizonten van het
profiel nauwkeuriger verzameld moeten worden. Dergelijke onderzoekingen
zou men moeten laten aansluiten op die van de reeds door Maschhaupt be
schreven polders in het westelijk Dollardgebied (lit. 1 ) en op die van de
Stichting voor Bodemkartering, die zich over het hele Dollardgebied uit
strekken (lit. 5, 6).
Summary

In 1954 on four different Dollard clay soil profiles an investigation into the
rootdevelopment and the development of the aerial parts of summerwheat
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was carried out. From different soil profiles lacquer films were made taken
from needle-board samples while the root-system belonging to each of the
profiles was preserved and mounted. Moreover the overground parts of the
needle-board samples were gathered.
The four soil profiles chosen differed espescially according to thickness of
the claylayer, clay content, lime content and soil structure. Profile I consisted
of a sticky („knik") clay poor in lime with a thickness of ± 50 cm on peat,
profile II a heavy more or less compact clay poor in lime on sandy clay rich
in lime and at a depth of ± 80 cm lying on peat, profile III a heavy little
compact clay with a thickness of 30 cm on a heavy clay, calcareous to rich in
lime with a thickness of more than 90 cm and profile IV a heavy clay rich in
lime thicker than 120 cm. For arable land-use the profiles were drained
sufficiently.
The investigation proved that the depth of the rooting system was partic
ularly defined by the thickness of the clay layer. A certain influence may be
also credited to the lime content, the structure and heaviness of the clay.
The total quantity of roots proved to be related with the lime content and
the herewith associated soil structure. In every profile the greatest root-con
centration was perceived in the topsoil (tilth). In all four of the profiles this
concentration decreased with increasing depth; most distinctly in profile I,
less in profile III and least in profile IV. The greatest quantity of roots was
formed in profile II. For the root-development in this profile the sandyclayey character of the soil may also have been of some importance.
The aerial development of the crop also proved to be related to the rootdevelopment which was mainly ruled by the profile structure. The poorest
crop was found on the most unfavourable soil (profile I). On profile II the
crop was considerably better. Still better were the crops on profiles III and
IV.
The impression was received that for the yield of grains maximal depth
of rooting was of more importance than total root-quantity. For the yield of
straw also the total root-quantity appeared to be of some importance.
From this preliminary investigation may be concluded to the possibility of
obtaining indications for answering the question which of the soil factors are
determining the aerial and subterranean growth of the crop. Further research
will be necessary for defining soils according to their agricultural value.
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EEN GEWASSENOPNAME
IN DE OMGEVING VAN WAGENINGEN
A crop survey in the vicinity of Wageningen

door jby

C. de Visser
1. I N L E I D I N G

Het opgenomen gebied omvat het karteringsgebied „Omgeving van Wage
ningen" (Buringh, 1951).
De bodemkundige en hydrologische gegevens zijn hoofdzakelijk aan de ge
noemde publicatie ontleend. Voor een aantal recente grondwaterstandsgegevens mochten wij gebruik maken van de desbetreffende registers van het
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen en het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. Wij betuigen hiervoor gaarne
onze dank.
Het gebied ligt als een grote kom met vrij sterk glooiende randen (helling
van 1,50 m op 100 m) tussen twee stuwwallen. Hierdoor varieert de hoogte
ligging van het maaiveld van ± 6 m + N.A.P. tot ± 28 m -f N.A.P.
Voorzover microreliëf aanwezig is, wordt dit in het zandgebied groten
deels veroorzaakt door de golving van het dekzand, en in het rivierklei- en
veengebied door kleinere komgeulen en oeverwalletjes.
De waterbeheersing is in dit gebied zeer moeilijk. Tot voor enige jaren
( ± 1945) lag dan ook vrijwel het gehele centrale gedeelte van deze kom per
manent dras met dusdanig hoge winterwaterstanden, dat vele percelen pe
riodiek onder water stonden.
Een ruilverkaveling gepaard gaande met een verbetering van de bestaande
ontwatering welke gedurende de jaren 1945 tot 1950 tot stand is gekomen,
heeft in deze toestand belangrijke verbetering gebracht. Vooral het centrale
lage gebied werd van zijn wateroverlast ontdaan. Er zijn echter aanwijzin
gen, dat de sterkere ontwatering tevens heeft geleid tot een sterkere fluctuatie
van het grondwater in het hellende gebied.
Het gehele gebied kan ingedeeld worden in verschillende ontwaterings
complexen, welke alle gebonden zijn aan hetzelfde ontwateringssysteem
waarbij al het water in een hoger gelegen complex zich verplaatst naar een
lager gelegen complex. Van laag naar hoog kunnen we de verschillende ont
wateringscomplexen als volgt omschrijven :
a. Het centrale, vlak liggende, lage complex met een weinig fluctuerende
ondiepe ontwatering. Behalve door de neerslag wordt in dit gebied de grond
waterstand in de eerste plaats bepaald door de hoeveelheid water die van de
omliggende hogere terreinen wordt opgevangen, het peil waarop en de regel
maat waarmee men afvoert.
De algemene fluctuatie van het grondwater is thans naar schatting ± 30
cm. De grondwaterstand varieert plaatselijk van 40-60 cm onder maaiveld
in de winter tot 70-90 cm onder maaiveld in de zomer.
b. Het hoger gelegen midden-complex met een helling van ca. lm op
250 m en met een sterk fluctuerende ontwatering.
De algemene grondwaterfluctuatie bedraagt hier naar schatting ongeveer
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80 cm. In dit complex wordt dus al het water van de nog hoger gelegen gron
den opgevangen om te worden afgevoerd naar het centrale lage gebied.
De hoeveelheid neerslag en het toegevoerde water alsmede de snelheid van
de afvoer bepalen de grondwaterdiepte. Deze kan, naar gelang het hoogte
verschil, variëren van 10-80 cm onder maaiveld in de winter tot 90-160 cm
onder maaiveld in de zomer.
c. Het hooggelegen randcomplex met een helling van plm. 1,50 m op
100 m en met een constant diepe ontwatering.
Alleen de hoeveelheid neerslag en de snelheid waarmee het water wordt
afgevoerd bepalen in dit gebied de grondwaterdiepte die 1,50 m of dieper
onder maaiveld ligt.
In deze drie ontwateringscomplexen zijn twee belangrijke factoren aanwezig
die mede bepalend zijn voor de plaatselijke grondwaterstand nl.
1. het microreliëf
2. het in de ondergrond plaatselijk voorkomen van een storende leemlaag
(Buringh, 1951).
Het microrelief in het rivierklei- en veenlandschap veroorzaakt plaatselijk
hoogteverschillen van ca. 30 cm.
In het dekzandlandschap veroorzaakt het microrelief van de plaatselijk
voorkomende dekzandruggen hoogteverschillen van 50-100 cm.
Het microreliëf van de enkgronden wordt gekenmerkt door het z.g. ver
schil in hellingshoek hetgeen de idee van zwakke dalen en ruggen doet ont
staan. Van werkelijk landbouwkundig belang zijn enige erosiedalen en ter
reinkoppen met moeilijk te definiëren hoogteverschillen.
Er is een vrij duidelijke samenhang tussen deze drie ontwateringscomplexen
en de bodemgesteldheid. Dit is het gevolg van een duidelijke correlatie zowel
van de ontwatering als van de bodemgesteldheid met de topografie van het
gebied. Zo wordt het centrale lage complex met een weinig fluctuerende on
diepe ontwatering in hoofdzaak ingenomen door de rivierklei- en veenlandschappen. Het hoger gelegen midden-complex met zijn sterk fluctuerende
ontwatering wordt ingenomen door het landschap der lage dekzandgronden,
en het hoog gelegen randgebied met een diepe ontwatering wordt ingenomen
door het landschap der enkgronden.
Ook de verschillen in mineralogische en granulaire samenstelling zijn in
hoofdzaak gebonden aan de diverse landschapsvormen.
Binnen de landschappen komen nog zeer belangrijke verschillen zowel in
bodemgesteldheid als in grondwaterstand voor. Daarbij vormen de bodem
reeksen vochtklassen welke grotendeels correleren met het microrelief en met
de grondwaterstand.
De indeling in bodemtypen is gebaseerd op de profielontwikkeling en duidt
in de eerste plaats op de vochttoestand van de hangwaterzone.
Hierbij zijn vooral dikte en hoedanigheid van de humushoudende of
vochthoudende lagen van belang.
2. DE METHODIEK VAN DE GEWASSENOPNAME

De hier gebruikte methodiek werd o.a. reeds in 1954 bij de gewassenopnamen
in Noord-Limburg en Wijchen toegepast (Vink, 1955; Pons, 1953). Per per
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ceel werden aard en hoedanigheid van het te velde staande gewas genoteerd.
Bij de opname in het veld werd ieder perceel van elk afzonderlijk gewas
als een eenheid beschouwd, ongeacht de oppervlakte van dit perceel, tenzij
de oppervlakte van zodanige aard was, dat ze buiten de normale bedrijfs
indeling viel.
Als bodemkundige basis ter vergelijking werd de kleinst gekarteerde bo
demeenheid binnen het gebied, het bodemtype, genomen.
Het eerste gegeven is het aantal percelen van een gewas per bodemtype
uitgedrukt in procenten van het totaal aantal percelen akkerbouw op dit
bodemtype.
De stand werd voor ieder gewas in drie gradatiesopgenomen nl. goed, matig
of slecht. Het percentage goed, matig of slecht werd voor ieder gewas afzon
derlijk uitgedrukt ten opzichte van het totaal van dit gewas per bodemtype.
Naast de gewassenopname voor de akkerbouw werd getracht ook enig
inzicht te verkrijgen in het gebruik voor weidebouw. Dit is vooral van belang
bij die bodemtypen waarbij het gebruik voor weidebouw een overheersende
plaats inneemt. De berekening van het gebruik voor weidebouw werd uit
gevoerd door dit uit te zetten tegen het totale bodemgebruik van akkerbouw
plus weidebouw. In principe is evenals bij de akkerbouw ook bij de weide
bouw een kwantitatieve en een kwalitatieve indeling te maken. De kwantita
tieve indeling kan dan echter niet berusten op het meer of minder voorkomen
van verschillende gewassen, maar op het meer of minder voorkomen van
verschillende grassoorten.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig On
derzoek werd derhalve getracht door middel van een zeer globale en plaatse
lijke opname van de graslandvegetatie hiervan enig inzicht te verkrijgen. In
dit verband betuigen wij gaarne onze dank aan de heren Ir. Th. A. de Boer
en H. de Gooyer.
Voorts bleek het mogelijk door middel van een grasland-proefveld van het
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen de gedragingen van
verschillende grassoorten op uiteenlopende bodemprofielen na te gaan. Voor
de hierbij verleende medewerking danken wij gaarne de Directie en de be
trokken medewerkers van dit Instituut.
De hierna te bespreken indeling kan beschouwd worden als een vorm van
landclassificatie. Het is echter een indeling gebaseerd op bevindingen. Wij
spreken ons hier niet uit over de potentiële geschiktheid maar geven slechts
een overzicht van het bestaande grondgebruik. Hoewel er tussen beide onge
twijfeld een verband bestaat, is dit zeker niet absoluut. Bij het bestaande
grondgebruik spelen behalve de geschiktheid van de bodem ook factoren als:
ligging, traditie e.d. een rol. De hieronder te geven indeling is een grondge
bruiksclassificatie, d.i. een landclassificatie van de Ilde categorie (Vink,
1955). De landbouwgeschiktheidsclassificatie (Vink, 1956) gaat een stap
verder. Deze behoort tot de lilde categorie. De gewassenopname is één van
de bouwstenen voor de geschiktheidsclassificatie.
Voor het maken van een dergelijke classificatie van de lilde categorie zijn
echter nog meer gegevens nodig.
3. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De gewassenopname heeft uitgewezen dat landbouwkundig gezien in het
opgenomen gebied vier belangrijke onderdelen zijn te onderscheiden, nl. :
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A:
B:
C:
D:

gronden
gronden
gronden
gronden

met overwegend akkerbouw
met akkerbouw en weidebouw (ev. fruitteelt)
met overwegend weidebouw
met alleen weidebouw.

Deze vier vormen van grondgebruik zijn niet typisch gebonden aan de
genoemde landschappen of een bepaalde bedrijfsvorm, maar wel is binnen
elke landschapsvorm het grondgebruik sterk aangepast aan de grondwater
stand. Dit is dan ook de oorzaak dat b.v. de enkgronden met hun overwegend
diepe grondwaterstanden grotendeels in gebruik zijn voor akkerbouw, ter
wijl de rivierklei- en veengronden door hun overwegend ondiepe grondwater
standen grotendeels in gebruik zijn voor weidebouw.
A : Gronden met overwegend akkerbouw
Dit zijn in volgorde van droog naar vochtig de navolgende bodemtypen:
(zie ook bijgaande tabel)
Y1.1
grindrijke grindzand-bosgronden
Y1.6a zeer droge, ondiepe, zwartbruine grindzand-enkgrond
Y1.6
zeer droge, grindrijke, diepe, zwartbruine grindzand-enkgrond
Yl.öag zeer droge, ondiepe, zwartbruine grindzand-enkgrond met grindbank
Y2.6a droge, ondiepe, zwartbruine grindzand-enkgrond
Z4.5
vochthoudende dekzand-bouwlandgrond
Z2.6
droge, ondiepe, zwartbruine dekzand-enkgrond
Z3.6
matig vochthoudende, diepe, zwartbruine dekzand-enkgrond
ZY3.6 matig vochthoudende, diepe, zwartbruine dekzand op grindzandenkgrond
Y3.6
matig vochthoudende, diepe, zwartbruine grindzand-enkgrond
Y2.6g droge, diepe, zwartbruine grindzand-enkgrond met grindbank
IZ3.6 matig vochthoudende, diepe, zwartbruine, lemige dekzand-enkgronden
IY3.6 matig vochthoudende diepe, zwartbruine, lemige grindzand-enk
grond
Z4.6
vochthoudende dekzand-oud bouwlandgrond
Z3.6 $ afgegraven matig vochthoudende diepe zwartbruine dekzand-enk
grond
Z5.5
vochtige dekzand-bouwlandgrond
Z5.6
vochtige dekzand-oud bouwlandgrond
Z4.6 ^ afgegraven vochthoudende dekzand-oud bouwlandgrond
Voor een verdere beschrijving van deze bodemtypen moge worden verwezen
naar de publicatie van Buringh ( 1951 ).
De genoemde bodemtypen kunnen landbouwkundig als volgt gegroepeerd
en omschreven worden:
Al bodemtypen Yl.l., Yl.lg, Y1.6a, Y1.6 en Y1.6 en Y1.6ag.
Bodemgebruik : akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver en aard
appelen. Stand van het gewas: overwegend matig tot slecht. Typerend is dat
het meest vochthoudende type van deze reeks ni. Y1.6 t.o.v. de minder
vochthoudende typen Y1.6a en Y1.6ag, een groter percentage haver tegen
over een kleiner percentage rogge te zien geeft. De stand van het gewas in het
algemeen wijst bij alle typen op een periodiek te droge toestand, hetgeen bij
de diepe grondwaterstand (1,50 m of meer o.m.) wijst op een te geringe
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A. Gronden met overwegend akkerbouw.
Predominantly arable land soils.

Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver en aardappelen.
Arable land with a croprotation of rye, oats and potatoes.

Aa Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappelen en
voederbieten.
Arable land with a croprotation of rye, oats, potatoes and mangolds.

A3 Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappelen en
voederbieten. In het algemeen beter dan Ä2.
Arable land with a croprotation of rye, oats, potatoes and mangolds. In general
better than A2.

A4 Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappelen, voe
derbieten en enige percelen gerst.

Arable land with a croprotation of rye, oats, potatoes, mangolds and some lots
of barley.

Ag Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappelen, voe
derbieten en enige percelen mais en erwten.

Arable land with a croprotation of rye, oats, potatoes, mangolds and some lots
of maize and peas.

A, Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, aardappelen, voederbieten
en mais (soms enige weidebouw).

Arable land with a croprotation of rye, oats, potatoes, mangolds and maize
{.sometimes some pastures).

B. Gronden met akkerbouw en weidebouw (eventueel fruitteelt).
Soils with arable land and pastures (eventually fruitculture).

B1 Weidebouw met beperkte akkerbouw.
Pastures with restricted arable land.

B2 Boomgaard en weidebouw met iets minder beperkte akkerbouw dan
bij Bi.
Orchard and pastures with less restricted arable land as in category Bt.

Ba Als B2, echter met ongunstiger waterhuishouding.

As category B%, but with more unfavourable water conditions.

G. Gronden met overwegend weidebouw. Enkele percelen akkerbouw.
Soils with predominantly pastures. Some lots of arable land.

Cj Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Periodiek te droog, belangrijke
zomerdepressie.

Nearly exclusive pastures. Periodically too dry, important depression in summer.

C2 Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Wisselende vochttoestand. Mogelijk
zomerdepressies.

Nearly exclusive pastures. Alternating moisture conditions. Depression in summer
possible.

Ca Hoofdzakelijk weidebouw. Permanent vochtige en periodiek natte toe
stand.
Principally pastures. Permanently moist and periodically too moist.

C4 Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Tendens naar droog. Goede voor
jaarsproductie.
Nearly exclusive pastures. A tendency towards dry. Good spring productions.

C5 Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Permanent gunstige vochttoestand.
Nearly exclusive pastures. Permanently favourable moisture condition.

C6 Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Permanent gunstige vochttoestand.
Zode minder droogtekrachtig dan van C6.
Nearly exclusive pastures. Permanently favourable moisture condition. Carrying
capacity of the turf less than of category C5.

D. Uitsluitend weidebouw. Beperkte beweidingsmogelijkheden wegens hoge winterwater
standen.

Exclusively pastures. Restricted pasturing possibilities on account of a high waterlevel in winter.
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vochtcapaciteit van de hangwaterzone. Het is niet onmogelijk dat de slechte
stand van de rogge op type Y1.6ag mede het gevolg is van uitwinteren, het
geen zijn oorzaak kan vinden in een spoedig optredende overlast van water
gedurende de wintermaanden als het gevolg van een gering waterbergend
vermogen gepaard gaande met een minder goede doorlatendheid.
A2 bodemtypen Y2.6a, Z4.5.
Bodemgebruik: akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappe
len en voederbieten.
Stand van het gewas : overwegend matig voor rogge, haver en aardappelen
en matig tot slecht voor voederbieten. Zowel wat gebruik als stand betreft
vertoont het type Y2.6a een grote overeenkomst met het in de vorige groep
genoemde type Y1.6, doch de oogstzekerheid van het type Y2.6a is tenge
volge van een iets meer constante waterhuishouding groter, terwijl er ook
een, zij het riskante, mogelijkheid bestaat voor het verbouwen van voeder
bieten.
Het binnen deze groep als zodanig minder gunstig uitvallen van het type
Z4.5 is wel het gevolg van de geringe oppervlakte van dit type en de ligging
ten opzichte van de omgeving (zie bijgaande kaart). Voor beide typen van
deze groep wijst de stand van het gewas in het algemeen op een periodiek
tekort aan water.
A3 Bodemtypen Z2.6, Z3.6.
Bodemgebruik : Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aardappe
len en voederbieten.
Stand van het gewas: goed tot matig voor rogge en aardappelen, over
wegend matig voor haver en matig tot slecht voor voederbieten.
Zowel bodemgebruik als stand duiden bij beide bodemtypen van deze
groep op een vrij gunstig milieu en betere vochttoestand voor de teelt van
rogge en aardappelen.
A4 Bodemtypen, ZY3.6, Y3.6.
Bodemgebruik: Akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aard
appelen, voederbieten en enige percelen gerst. Stand van het gewas: goed
tot matig voor rogge en aardappelen, matig tot goed voor haver en overwe
gend matig voor voederbieten. Gebruik en stand duiden bij beide typen van
deze groep op vrij goede grond voor rogge en aardappelen. Ook de gewassen
haver en voederbieten groeien op deze gronden iets beter. Toch blijft het
gebruik van het gewas haver speciaal op het type ZY3.6 gedrukt. E.e.a. is
typerend voor een vrij gunstige vochthuishouding van deze gronden, doch
voor meer eisende gewassen nog duidelijk te droog.
A5 Bodemtypen Y2.6g IZ3.6, IY3.6, Z4.6, ZH.7 Z3.6^.
Bodemgebruik : akkerbouw het vruchtwisseling van rogge, haver, aardappe
len, voederbieten en enige percelen maïs en erwten.
Stand van het gewas: met uitzondering van type Y2.6g, overwegend goed
voor rogge en aardappelen en goed tot matig voor haver en voederbieten.
Ook voor meer eisende gewassen vertonen deze gronden met uitzondering
van type Y2.6g een vrij gunstige vochttoestand.
Het type Y2.6g duidt speciaal waar het de stand betreft op een minder
gunstige waterhuishouding voor wintergewassen dan voor zomergewassen,
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de stand van de rogge en haver is slechts matig tot goed, waarschijnlijk als
gevolg van te natte toestand in winter en voorjaar.
De specifieke zomerhakvruchten, aardappelen en voederbieten vertonen
een overwegend goede stand.
A6 Bodemtypen Z5.4, Z5.5, Z5.6, Z5.7, Z4.6y
Bodemgebruik : akkerbouw met vruchtwisseling van rogge, haver, aard
appelen, voederbieten en mais (soms enige weidebouw). Stand van het ge
was: overwegend goed voor alle gewassen, behalve voederbieten die een
goede tot matige stand vertonen, hetgeen eveneens het geval is met het
gewas aardappelen op het type Z4.6y. Zowel bodemgebruik als stand zijn
typerend voor een constant gunstige vochttoestand.
B: Gronden met akkerbouw en weidebouw (eventueel fruitteelt)
Dit zijn de navolgende bodem typen:
Z6.2
wisselend natte dekzand-bosontginningsgrond
Z6.3
wisselend natte dekzand-graslandgronden
gZ6.3
wisselend natte, gebroken dekzand-graslandgrond
Rwl
hoge, lichte Nude-kleigrond
Rw2
middelhoge Nude-kleigrond
Rw2z-2 middelhoge Nude-kleigrond op rivierzand
Rw3z-2 lage Nude-kleigrond op rivierzand
Ro2
grofzandige, lichte overslaggrond
Ro3
zandige overslaggrond
Ro3w
zandige overslaggrond op Nude-kleigrond
Ro3wk zandige overslaggrond op Nude-klei op komgrond
Rw4s-2 middelhoge, zware Nude-klei op stroomruggrond
Rw4s-3 idem
Rw5s-2 lage, zware Nude-klei op stroomruggrond
Rw5s-3 idem
Rw4z-2 middelhoge, zware Nude-kleigrond op dekzand
Rw4z-3 idem
Rw5z-2 lage, zware Nude-kleigrond op dekzand
Rw5z-3 idem
Rw2k-3 middelhoge Nude-kleigrond op komgrond
Rw3k-3 lage Nude-klei op komgrond
Rw3
lage Nude-kleigrond
Rw2b
middelhoge Nude-kleigrond op stroombeddinggrond
Rw3b
lage Nudeklei op stroombeddinggrond
Rw5b
lage, zware Nude-klei op stroombeddinggrond
Rnl
middelhoge Nude-komgrond
Rnb
middelhoge Nude-komgeulgrond
Rn2b
lage Nude-komgeulgrond
Rns2
middelhoge Nude-komgrond op stroomruggrond
Rns3
idem
Rnls-2 idem
Rnls-3 idem
Rn2z
lage Nude-komgrond op dekzand
Rkx
bruine komgronden
Rkb
bruingrijze komgeulgrond
Rk1s-3 bruine kom-op-stroomruggrond
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De landbouwkundige groepering en omschrijving van deze bodemtypen is
als volgt :
BI Bodemtypen Z6.1 Z6.2, Z6.3, gZ6.3.
Bodemgebruik: weidebouw met beperkte akkerbouw. Vruchtwisseling van
rogge, haver, aardappelen, voederbieten en enkele percelen maïs.
Stand van het gewas: 1. Voor weidebouw, zie groep C2; 2. Voor akker
bouw: goed voor rogge en voederbieten en goed tot matig voor haver en
aardappelen.
Bij het akkerbouwgebruik wordt het accent sterk verlegd naar de teelt van
zomergewassen, waarbij haver en voederbieten een zeer belangrijke plaats
innemen. De iets minder goede stand van haver en aardappelen wijst op een
periodiek te vochtige toestand.
B2 Bodemtypen Rwl, Rw2, Rw2z-2, Rw3z-2.
Bodemgebruik : boomgaard en weidebouw met iets minder beperkte akker
bouw dan in de vorige groep, hoofdzakelijk van zomergewassen als haver,
aardappelen, voederbieten en enkele percelen erwten, gerst en tarwe.
Stand van het gewas: haver matig tot slecht, overige gewassen goed tot
matig.
Het overwegend gebruik van zomergewassen wijst op te natte toestand in
de winter. De stand van het gewas haver wijst op vrij late grond, terwijl de
stand van het gewas voederbieten aanwijzing geeft voor een vrij gunstige
vochttoestand in de zomer. Voor weidebouw zie groep C4, doch zonder tendenz in de richting droog.
B3 Bodemtypen Ro2, Ro3, Ro3w, Ro3wk, Rws-3, Rw4s-2, Rw4s-3, Rw5s-2,
Rw5s-3, Rw4z-2, Rw4z-3, Rw5z-2, Rw2k-3, Rw3k-3, Rw3, Rw2b, Rw3b,
Rw5b, Rnl, Rnlb Rnb, Rn2, Rn2b, Rns2, Rns3, Rnls-2, Rnls-3, Rnlz,
Rn2z, Rkl, Rkb, Rkls-3.
Bodemgebruik: als bij groep B2.
Stand van het gewas: overwegend matig voor alle gewassen met uitzonde
ring van voederbieten, die meestal een goede stand vertonen.
Ook bij deze groep wijst het bodemgebruik duidelijk op een te natte toe
stand in de winter. De stand van het gewas in het algemeen wijst tevens op
een zeer moeilijke vochthuishouding en duidt op een snelle wisseling van te
natte en te droge toestanden. Voor weidebouw zijn deze gronden in de win
ter vaak te nat en in de zomer vaak te droog.
C : Gronden met overwegend weidebouw (in bijgaande tabel I bedoelt de term
„veel" en „zeer veel" respectievelijk meer dan 80 % en meer dan 95 %
weidebouw-gebruik).
Dit zijn de navolgende bodemtypen:
Z5.1
vochtige dekzand-bosgrond
Z5.2
vochtige dekzand-bosontginningsgrond
Z5.3
vochtige dekzand-graslandgrond
Z4.4
vochthoudend dekzand-gras-bouwlandgrond
Z7.5
voortdurend natte dekzand-bouwlandgrond
Z7.4
voortdurend natte dekzand-gras-bouwlandgrond
Z7.3
voortdurend natte dekzand-graslandgrond
Z7.1
voortdurend natte dekzandbosgrond
Z8.3
drasse dekzand-graslandgrond
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vZ7.3
natte venige dekzand-graslandgrond
IZ7.3
voortdurend natte lemige dekzand-graslandgrond
VZ1
lage graslandveengrond op zand
Rvlz
venige komgrond op dekzand
Rv2z
zeer venige komgrond op dekzand
Rv3z
idem
Rw4
middelhoge, zware Nude-kleigrond
Rw5
lage, zware Nude-kleigrond
Rw4k2
middelhoge, zware Nude-kleigrond op komgrond
Rw5k2
lage, zware Nude-kleigrond op komgrond
Rklz-2
bruine komgrond op dekzand
Rklz-3
idem
Rk2z-1
bruingrijze komgrond op dekzand
Rk2z-2
idem
Rk3z-1
grijze komgrond op dekzand
Rk3z-2
idem
Rk3z-2
idem
Rk31z-1 grijze komgrond op lemig zand
Rkl X 3 bruine komgrond op veenklei
Rk2
bruingrijze komgrond
Rk2 X 2 idem op veenklei
Rk2 X 3 idem
Rk3
grijze komgrond
Rk3 X 2 idem op veenklei
Rk3 X 3 idem
Rk2 X z3 bruingrijze komgrond op veenklei op dekzand
Rk3 X z-1 grijze komgrond op veenklei op dekzand
Rk3 x z-2 idem
Rk3 Xz-3 idem
gZ6.31z wisselend natte, gebroken dekzand-graslandgrond op lemig zand
gZ7.31z idem doch voortdurend nat
Rvl
venige komgrond
Rvl x2 idem op veenklei
RvlK-1 idem op zware klei
Rv2
zeer venige komgrond
Rv2z-1
idem op dekzand
Rv2z-2
idem
Rv2z-3
idem
Rv2 X 2 zeer venige komgrond op veenklei
Rk3v-1 grijze komgrond op veen
Rk3v-2
idem
Rk3vz-3 idem op dekzand
Rkb2
bruingrijze komgeulgrond
Rkb3
grijze komgeulgrond
VZ2
lage graslandveengrond op zand
VZ3
idem
KV3
lage, kleiige graslandveengrond
V3
lage grasland-veengrond
V3zl
idem op zand
V3z2
idem
V3z3
idem
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De landbouwkundige groepering en omschrijving van deze bodemtypen is
als volgt: *)
Cl Bodemtypen Z4.1, Z4.4, Z5.1, Z5.2, Z.5.3
Bodemgebruik : Nagenoeg uitsluitend weidebouw. Meest voorkomende gras
soorten : kropaar, gewoon struisgras, veldbeemgras en rood zwenkgras ; enige
voorkomende onkruidsoorten zijn o.a. duizendblad en grasmuur. Kwalitatief
zeer matige zode. Vooral het voorkomen van de genoemde grassoorten wijst
duidelijk op een periodiek te droge toestand met belangrijke zomerdepressie.
In de winter zelden te nat en waarschijnlijk bij goede verzorging in het voor
jaar goed grasland. Enige percelen akkerbouw met rogge en haver met goede
tot matige stand komen voor.
C2 Bodemtypen Z7.1, Z7.3, Z7.4, Z7.5, Z7.7, Z8.3, Rw4, Rw5, Rw4k2,
Rw5k2.
Bodemgebruik : nagenoeg uitsluitend weidebouw met als meest voorkomende
grassoorten : engels raaigras, ruwbeemd, witbol, kamgras, beemdlangbloem,
reukgras en fiorien. In mindere mate komt ook roodzwenkgras voor, terwijl
plaatselijk in meer of mindere mate vlotgras en Juncus effusus voorkomt.
Kwalitatief een matige, doch vrij stevige zode. Het algemeen voorkomen van
de eerstgenoemde grassoorten wijst op de mogelijkheid van vrij goed gras
land, doch het voorkomen van rood zwenkgras en vlotgras wijst op een wis
selende vochttoestand en dientengevolge op de mogelijkheid van een zomer
depressie en een te late ontwikkeling in het voorjaar. Enige percelen akker
bouw met rogge, aardappelen en voederbieten met goede tot matige stand
komen voor.
C3 Bodemtypen Rvz-1, Rvz-2, Rvz-3, 1Z7.1, 1Z7.3, vZ7.3, Vlz.
Bodemgebruik: hoofdzakelijk weidebouw met veel vochtminnende gras
soorten en plaatselijk veel Juncus effusus. Enige akkerbouw hoofdzakelijk van
zomergewassen, o.a. haver, (ev. mengteelt) en voederbieten met goede tot
matige stand voor haver en overwegend goede stand voor voederbieten.
E.e.a. wijst op een permanent vochtige en periodiek natte toestand.
C4 Bodemtypen Rklz-2, Rklz-3, Rkl x 3, Rk2z-1, Rk2z-2, Rk2 X 2, Rk2 X 3,
Rk2 X z-3, Rk2, Rk3, Rk3z-1, Rk3z-2, Rk3z-3, Rk3 X 2, Rk3 x z-1, Rk3 X z-2,
Rk3 xz-3, Rk31z-1, Rk3 X 3, gZ6.31z, gZ7.31z.
Bodemgebruik: nagenoeg uitsluitend weidebouw met als algemeen voor
komende grassoorten; rood zwenkgras, gewoon struisgras, engels raaigras,
witbol, fiorien, kamgras en als onkruidsoort duizendblad en scherpe boter
bloem; kwalitatief een matige, doch stevige zode.
De voorkomende gras- en onkruidsoorten wijzen duidelijk op de mogelijk
heid van een goed grasland, doch met een zekere tendenz in de richting
droog, echter niet te nat in de winter en dus met een goede voorjaarsproduc
tie. Enige percelen akkerbouw met haver, mengteelt, aardappelen en voe
derbieten met matige tot slechte stand komen voor.
C5 Bodemtypen Rvl, Rvlx2, Rvlk-1, Rv2, Rv2x2, Rv2z-1, Rv2z-3,
Rk3v-1, Rk3v-2, Rk3vz-3, Rkb2, Rkb3.
Bodemgebruik: nagenoeg uitsluitend weidebouw met de grassoorten ruw
beemd, witbol, fiorien, beemdlangbloem en engels raaigras en als onkruid
soorten o.a. paardebloem, kruipende boterbloem, egelboterbloem en pink
sterbloem.
1) Bij de beoordeling van het grasland hadden wij de waardevolle steun van de Heren
Ir. Th. A. de Boer en H. de Gooyer (C.I.L.O.).
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Het gemeenschappelijk en algemeen voorkomen van deze gras- en on
kruidsoorten wijst duidelijk op een permanent gunstige vochttoestand voor
grasland. Alleen de egelboterbloem zou op een iets te vochtige toestand
kunnen wijzen. Enige percelen akkerbouw met haver en mengteelt met ma
tige tot slechte stand komen voor.
C6 Bodemtypen V3, V3Z1, V3z2, V3z3, Vz2, Vz3, KV3.
Bodemgebruik: als groep C5.
Het wezenlijk verschil tussen de beide laatste groepen is gelegen in de hoe
danigheid van de zode. Deze is voor groep C6 belangrijk minder draagkrach
tig dan bij groep C5 hetgeen een geringere beweidingsmogelijkheid tot ge
volg heeft.
D: Gronden met uitsluitend weide bouw (niet in tabel 1 opgenomen)
Dit zijn de uiterwaardgronden, verdeeld in de navolgende bodemtypen:
RUsl grofzandige oevergronden
RUs2 zandige oevergronden
RUs3 kleiige oevergronden
RUs4 uiterwaardkleigronden
RUb2 roestige stranggronden
RUr2 bruine ruggronden
RUg2 kleiige, afgetichelde uiterwaardgronden
RUg3 idem, doch zandige
RUg4 idem, doch grofzandige
RUg5 zeer lage, afgetichelde uiterwaardgronden
RUg6 afgetichelde en opgehoogde uiterwaardgronden
RUg7 vergraven overslag op kleiige uiterwaardgronden
RUg2k kleiige, afgetichelde uiterwaard op komgrond
RUg8 afgetichelde stranggrond
Omschrijving:

Bodemgebruik: uitsluitend weidebouw met beperkte beweidingsmogelijk
heid tengevolge van de zeer hoge winterwaterstanden, waarbij het grasland
periodiek onder water staat.
Vrij stevige zode en algemeen matig tot goed grasland. Het landschap
heeft een zeer wisselende topografie als gevolg van het aftichelen.
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4. Summary
In the summer of 1955 the author carried out a crop survey in the area
covered by the Soil Survey of Wageningen (Buringh, 1951).
In this survey for each separate plot of arable land the standing crop was
noted. As far as possible also the actual condition of the crop was described
roughly as being „good", „medium" or „bad". Also the area of pasture was
noted and in mixed parts of the region the separate plots of grassland were
noted.
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Afterwards, for every soil type the percentages of the various crops were
calculated according to the number of plots for each crop (see table I and
II).
It was found, that, according to the differences in land-use, the soil types
can be distinguished into four large groups ( A/D). Each of these groups may
be subdivided into a certain number of classes. Group A, the soil types on
which almost exclusively arable land was found, is divided into 5 classes.
These classes have been distinguished along the percentages found for the
various crops and also according to the quality of the crops.
For group B, consisting of the soil types on which arable land and pastures
are found in almost equal quantities and on which also most of the orchards
occur, the subdivision in 3 classes was made primarily according to the crops
found on the arable land but also on the quality of the pastures.
Group C is dominantly occupied by pastures. The quality of these, partly
according to the species of grasses found, was used as chief means for the
division into 6 classes.
Group D, consisting of the foreland soils of the river Rhine, has no arable
land but pastures only. This group is to heterogenerous to subdivide efficient
lyThe classification made should be considered as a landclassification in
terms of present use. This is one of the building stones for a landclassification
in term of use capacilities. These two categories of landclassification are dis
tinctly different. They should not be confused.

PERCEELSNAMEN
IN DE LIEMERS EN DE DRIEDORPENPOLDER1
Fieldnames in the Liemers and the Driedorpenpolder
door jby

Dr. A. W. Edelman-Vlam
Als onderdeel van de studie over de perceelsnamen van het Nederlandse
rivierkleigebied, waarvan het deel over de Betuwe en de Bommelerwaard
reeds in 1949 is verschenen (l)2, volgen thans de resultaten van ons onder
zoek naar de perceelsnamen in de Liemers en de Driedorpenpolder. Evenals
voor de eerste studie werden de namen verzameld tijdens het veldwerk voor
de bodemkartering van het gebied. Daar de kartering niet de gehele Liemers
omvatte, doch slechts de dorpen Westervoort, Duiven, Groessen, Zevenaar
en Babberich, voorzover gelegen binnen de dijk langs het Pannerdens Ka
naal en de Rijksweg naar Zevenaar, omvat de hierbij gaande studie dus in
hoofdzaak ook slechts de namen van dit beperkte gebied. Didam was reeds
eerder afzonderlijk gekarteerd, terwijl de namen daarvan eerlang eveneens
afzonderlijk zullen verschijnen als resultaten van het zeer gedetailleerde on
derzoek van de Heer A. Tinneveld, die daarvoor minutieuze nasporingen
verrichtte in verschillende oude archieven. Archiefstudie ligt aan de onderx)
2)

Reeds eerder verschenen in „De Liemers"; Gedenkboek Dr. J. H. van Heek, Didam, z. j.
De tussen haakjes geplaatste nummers verwijzen naar de literatuurlijst achteraan.
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havige publikatie nauwelijks ten grondslag: uitgangspunt vormde het ver
zamelde materiaal van levende veldnamen.
Daarnaast werden enkele oude kaarten geraadpleegd, waarbij vooral die,
vervaardigd door de landmeters Loeffler1 en Van Rappard2 voor ons van
belang bleken te zijn wegens de vele er op voorkomende blok- en perceels
namen.
Bij de behandeling van de namen volgen we het schema van Betuwe en
Bommelerwaard (1). Ook ditmaal bepaalden we ons tot de eigenlijke veld
namen en bleven de namen van dorpen en buurschappen buiten beschou
wing. Om niet te zeer in herhalingen te vervallen wordt voor meer uitvoerige
documentatie verwezen naar het reeds genoemde artikel (1).
Tenslotte zij opgemerkt, dat de namen in hoofdzaak werden gegroepeerd
en verklaard naar bodemgebruik en landschapstype. Indien een filoloog het
materiaal van taalkundige zijde wil bestuderen wordt het echter gaarne ter
beschikking gesteld.
1. WOERD - WAARD

a. woerd
Du3: de Woerd; Gr : de Woerd.

In Betuwe en Bommelerwaard is gebleken (1, blz. 7 e.v.) dat men onder een
woerd een terrein moet verstaan, dat zich door zijn hogere ligging van zijn
omgeving onderscheidt. Het komt vaak voor, dat men deze punten eertijds
als woonplaats heeft uitgekozen. Een woerd is echter niet noodzakelijk een
oude woonplaats. Men bedenke, dat alle hoge punten in een overigens be
trekkelijk laag gebied vroeger, d.w.z. vóór een goede waterbeheersing, uiter
mate geschikt waren tot woonplaats te dienen.
De woerden van Duiven en Groessen liggen beide aan de Noordkant van
de respectievelijke dorpen. Ze vertonen een mozaïekverkaveling, d.w.z. een
esachtige verkaveling van het meerstrepige type. Volgens de onderzoekin
gen, die schrijfster dezes samen met Prof. Hofstee publiceerde (4, blz. 197 en
212-217) behoort dit tot het oudste type van de strepenverkaveling zonder
bewoning op de kavels en wordt door hen beschouwd als een (vroeg) mid
deleeuwse bouwlandaanleg. Deze kavels vormen als het ware de kern van
een groter escomplex, dat zich eerst langzamerhand vormde. Als zodanig kan
men deze woerden vergelijken met die van verschillende Drentse dorpen,
o.a. van Erm, Drouwen, Oosterhesselen, Schoonlo, enz.
Het oudheidkundig bodemonderzoek van de woerden van Groessen en
Duiven wees uit, dat zich hier reeds sporen bevonden van bewoning uit de
le tot de 3e eeuw. Wij moeten dus aannemen, dat aan de middeleeuwse
occupatie een oudere ontginning is voorafgegaan.

1) Carte von der Situation des grossen Deichschaupolders, worinnen alle in diesen
Polder vorhandene Ländereyen in ihrer separaten Laage so zu ersehen wie derer Grösse im
bey dieser Carte vorhandenen Register bestimmt worden. Vermessen im Jahr 1780 bis
1785 durch F. M. Loeffler, (Archief Polderdistrict Liemers in No. 177 met reg. nos. 203/4).
s) Caerte in 2 stukken van de situatie gesamentlyker in den grooten Lymerschen Schouwpolder geleegene bouwlanden en weyden, waarin haare byzondere groote volgens de
nommers in het daarby vervaardigde register te zien is. Naar de generale vermeetinge ge
daan in de jaaren 1780 tot 1785 door wylen den Koninglyke Preusischen Landmeter F. M.
Loeffler. Gecopieert in den jaare 1810 met de daarby voorgevallene veranderingen door
W. H. C. Van Rappard (Archief Polderdistrict Liemers, inv. No. 181).
8) De plaatsnamen zijn als volgt afgekort: Ba: Babberich; Du: Duiven; Gr: Groessen;
We: Westervoort; Ze: Zevenaar; Aa; Aerdt; He: Herwen en Pa: Pannerden.

100

Op een kaart van Loeffler, bewaard in het Rijksarchief te Arnhem1, ligt
in de z.g. Wellefeldsche Zehnt (f9vs) de Spelleward, grenzend aan de Engkamp van Duiven. Deze Spelleward bestaat uit een viertal percelen, alle
gelegen op de zandige opduiking, waarop wij ook de Eng en de Woerd aan
troffen. Wij zouden er dan ook een woerdnaam in willen herkennen en deze
gelijkstellen aan de vroeger beschreven Spelwerd onder Zaltbommel (1.
blz. 8 en 10).
In het „Landbuch" van 15442 wordt nog een Gansenwoirt genoemd. Er
blijkt echter niet uit waar deze was gelegen ; het is mogelijk, dat het één van
de bovengenoemde woerden was.
b. waard
Gr: Germeswaard, Loowaard; Ze: de Waard, Ooyse en fyvenaarse Waarden;
Ba: Waardse Dam; Aa: Gelderse Waard; He: Geitenwaard; Pa: Pannerdense
Waard.

Volgens de gangbare definitie (1, blz. 9) is een waard een stuk land buiten
dijks, onmiddellijk langs de rivier gelegen. Dit geldt voor de Ooyse en Zeue'
naarse waarden (Ze), de Gelderse Waard (Aa), de Geitenwaard (He) en de
Pannerdense Waard (Pa). De Waardse Dam is de verhoogde weg, die van de
dijk bij Holthuizen over de £'evenaarse uiterwaarden (die begrensd worden door
een oude Rijnstrang) naar de onder Aerdt aan de Oude Rijn gelegen Gelderse
Waard loopt.
De Germeswaard (Gr) en de Waard (Ze) liggen thans binnendijks. Uit
de bodemgesteldheid is echter duidelijk gebleken, dat na de bedijking het
land geruime tijd open voor het rivierwater heeft gelegen. Wij moeten dan
ook aannemen, dat de naamgeving nog uit deze periode dateert.
2. BOUWLANDNAMEN

In de Liemers treffen we een drietal benamingen aan waarmee elders wel de
bij een dorp of buurschap in gebruik zijnde bouwlandcomplexen worden
aangeduid, nl.: eng, akkers en veld.

a. eng

Du : de Eng, de Engkamp.
b. akkers
Gr : de Hegakkers, de Kromme akkers, de Rijswijkse akkers; Ze : de Grietakkers,
de Kampakkers; Aa: Waaiakkers, %andakkers\ Pa: Korte akkers, Kraaiakkers.
c. veld
Du: het Hoge Veld; Gr: het Leuvense Veld; Ze: het Kerkeveld, het Veld, het
Ooyse Veld, Engelveld, het Poelwijkse veld; Aa : Groeneveld; Pa : jVverveld.
d. -ingen
Gr: Nieuweling; Ze: Mutselingetjes; Aa: de Beuningen, de Wieringen. Vol

gens het onderzoek in Betuwe en Bommelerwaard behoren de engen tot
de vroeg-middeleeuwse periode van collectieve bouwlandontginning, die we
ook aantreffen in andere delen van Gelderland, o.a. op de Veluwe en in de
Graafschap ( 1, blz. 11-14 en blz. 217). Bij Driel en Hedel worden deze engen
omringd door een krans van jongere bouwlandontginningen, die akker-nax) Kaarten van de tot het rentampt Lymers behorende tiendplichtige bouw- en wei
landen, met register, door F. M. Loeffler, 1782/6 R.A. Arnhem, Alg. Verz. No. 183.
2) Landbuch von aller in den Lymers gelegener Ländereyen, 1544. (Arch. Polderdistr. Liemers, inv. No. 200).
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men dragen, hetgeen wijst op contact met Brabant. Veld komt in deze be
tekenis in Betuwe en Bommelerwaard niet voor, doch is algemeen in het
Rijnland en bij ons in Limburg (13, blz. 34).
Voor de ouderdomsbepaling dezer namen biedt het Liemerse materiaal
slechts weinig houvast, terwijl ook de uitkomsten van het oudheidkundig
onderzoek geen steun voor datering geven. Het archivalisch namenmateriaal
van de Heer A. Tinneveld wijst echter uit, dat in Didam een bepaald per
ceel, dat eerst „eng" werd genoemd, later met een „veld"naam optreedt.
We zouden daaruit mogen concluderen, vooruitlopend op het onderzoek van
de Heer Tinneveld die we voor zijn mededeling vriendelijk dank zeggen, dat
de „veld"namen in de Liemers de „eng"namen hebben verdrongen en dus
jonger zijn. Zoals hierna zal blijken is dit in overeenstemming met de bodemkundige situatie waaronder deze namen in ons gebied voorkomen.
Eng-namen troffen we alleen aan in het dorp Duiven en wel op een zandopduiking, die reeds zeer vroeg in cultuur kan zijn genomen en dat blijkens
de oudheidkundige vondsten ook was. De kerk te Duiven wordt reeds in 838
vermeld.1 Waarschijnlijk moeten we het Engelveld (volgens kaart van Van
Rappard: Engeveld) onder Zevenaar eveneens tot de engnamen rekenen
en als een pleonasme beschouwen.
Het Hoge Veld, ten Zuiden van het dorp gelegen, is niet duidelijk een
bouwlandnaam. Veld kan hier dezelfde betekenis hebben als in de Bomme
lerwaard, nl. land, dat door zijn relatief hoge ligging op natuurlijke wijze op
zijn omgeving kon afwateren (1, blz. 39). Gelijksoortige landschappelijke
ligging leidde tot de naamgeving van het Welleveld (Du) en de Veldslagen
(Du en Gr) en waarschijnlijk eveneens van het Looveld (Gr), dat afwaterde
op het ten noorden ervan gelegen komgebied, hetgeen nog zichtbaar is aan
de percelering en de bodemgesteldheid. Voor het Leuvense Veld (Gr) is deze
verklaring dubieus. Dit veld ligt op een zg. overslag, d.w.z. op grond, die
bij een dijkdoorbraak werd gedeponeerd en dus relatief zeer jong is. Het
is natuurlijk mogelijk, dat de naam dateert van vóór de catastrofe en dat
veld dus de bovengenoemde betekenis heeft, die volgens onze ervaringen
in de Bommelerwaard zeer oud kan zijn. Het is echter niet uitgesloten te
achten, dat de naam is gegeven toen het land na de doorbraak opnieuw in
gebruik werd genomen, waarbij in dit vanouds Kleefs gebied oostelijke in
vloeden in de naamgeving optraden, zodat we „veld" kunnen beschouwen
als een equivalent van het Rijnlandse „Feld". Behalve van Het Veld is van
het Ooyse-, het Engelveld, het Poelwijkse- en het Kerkeveld onder Zevenaar
deze laatste betekenis wel duidelijk. Het zijn complexen bouwland op z.g.
oevergrond, die zeker niet vóór 1200 in cultuur genomen konden worden.
De voorafgaande periode was van zo lange duur en veroorzaakte zulke in
grijpende veranderingen in het landschap, dat aan het voortbestaan van
oude namen niet valt te denken. Trouwens de gehele occupatievorm wijst
er op, dat het land opnieuw in leen of eigendom is uitgegeven. In tegenstel
ling met de rest van de Liemers, die zowel in namenmateriaal als in perceels
indeling grote overeenkomst vertoont met het ons bekende rivierkleigebied
van de Bommelerwaard, vinden we hier grote bedrijven met betrekkelijk
jonge namen, die aan een stuk liggen. Als voorbeeld noemen we de Wijnbekkersstede, Pelgrimsstede en de Beekstede onder Zevenaar.
Ook de akkemamen treffen we op deze jongere vormingen aan, hetgeen
1)
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Sloet: Oorkondenboek Gelre No. 33.

in overeenstemming is met het gevondene in de Bommelerwaard. De Liemerse a&forcomplexen maken de indruk van een betrekkelijk grootscheepse
bouwlandaanleg in één hand, hetzij van één eigenaar of van een gemeenschap
van kleinere eigenaren. Als zodanig beschouwen wij de Kromme akkers en
de Rijswijkse akkers onder Groessen en de Grietakkers en Kampakkers onder
Zevenaar.
De Korte akkers (Pa) vormen met de Kraaiakkers en het Neerveld één com
plex. Het Neerveld is mogelijk de jongere naam. Zo ook onder Aerdt, waar de
Waaiakkers en Zjandakkers met het Groeneveld bijeen liggen.
Volgens Edelman (2, blz. 41) is een aantal -i«g«inamen te beschouwen
als ontginningen met een min of meer individueel karakter, waarbij in het
eerste lid de naam van de ontginner bewaard bleef. De Benningen (Aa) vor
men met hun afgelegen ligging een mooi voorbeeld hiervan. Het betreft een
grote ontginning, die over de Aerdtse Wetering opstrekt tot de grens van de
tegenwoordige buurschap.
Van de overige -zngennamen, waarin trouwens de mansnaam in het eerste
lid moeilijk is terug te vinden, is de beschreven betekenis niet duidelijk.
3. GRASLANDNAMEN
a. beemd

Du : De Bemmen; Ze : de Bern of Beem; Aa : de Bimmen.
b. meet, maat
~We: de Eimerikse Maat, de Lange Maat; Du: de Bullemaat, Lange en Korte
Maten, de Maatjes, de Leusmaten; Gr : het Groene Maatje, de Maten; Ze : Grote
Maten, de Meten, de Suïkermaten; Ba : de Maatjes.
c. mars
Du: 't Maske.

d. weide zeer algemeen o.a. :
We: Hamerse Weide; Du: Blauwe Weide, Koeweide; Gr: Huisweide, Osseweide;
Ze : Biezenweide, Schapenweide; Ba : de Ronde Wei; Aa : Prinsewei; He : Scha
penweide; Pa : Luppenweide.
e. oude weide, gemene weide of de weide
Du : Gemeente; Gr : Groessense Weide, Leuvense Weide; Ze : Gemeine Huetung;
Pa: Gemeente Weide.

Du: Gemeente; Gr: Groessense Weide, Leuvense Weide; Ze: Gemeine
Huetung; Pa: Gemeente Weide.

f. driest

Du : de Dries.

Volgens vroegere onderzoekingen (1, blz. 17) zijn beemden de hooilanden
van de oude dorpsgemeenschappen. Wij vinden ze meestal op de afhelling
van de oeverwal naar de kom, zodat ze door hun ligging in de middeleeuwen
voor hooiwinning gebruikt konden worden.
De beemdnamen zijn algemeen in Brabant en Limburg tot aan de Maas,
evenals in de Bommelerwaard. In Over- en Neder-Betuwe alsmede in het
Land van Maas en Waal komen ze nog wel voor maar meer als uitlopers
van het grote beemdgebied, dat zich in het zuiden over geheel Vlaams Bra
bant, Antwerpen en Limburg en in het oosten over het Rijnland uitstrekt
en dat in het noorden wordt begrensd door een lijn van Kevelaar naar Xan
ten.
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In de Liemers komt beemd slechts drie keer voor en wel als beem, hem
men en bimmen. Het Landbuch van 1544 vermeldt echter de vorm die Bembden, zodat vergissing is uitgesloten. De naam ontbreekt geheel op de jongere

formaties van overslagen en oevergronden, zodat we kunnen aannemen, dat
bij de heringebruikneming van deze gebieden de naam niet meer bij de
bevolking leefde.
Maatnamen zijn veel talrijker, hetgeen overeenstemt met de situatie in
de Betuwe. Ook hierin menen wij, op het voetspoor van Lindemans, hooi
land te mogen herkennen. Verwarring met maat, afgeleid van dagmaat, dus
een landmaat, is soms niet uitgesloten te achten.
Mars is, hoewel ontbrekend in het ons bekende deel van het rivierkleige
bied, een graslandnaam, die veel voorkomt in het oosten van ons land (7,
blz. 18). Waarschijnlijk is het Maske hiertoe te rekenen.
Weidenamen zijn zo talrijk, dat we ons beperken tot slechts enkele voor
beelden. Hoewel weide oorspronkelijk alleen werd gebezigd voor land, waar
geweid werd, kreeg deze term allengs de betekenis van grasland in het alge
meen en verdrong tenslotte de echte hooilandnamen.
In Betuwe en Bommelerwaard troffen we een weidenaam aan met een
specifieke betekenis, nl. de gemeenschappelijke weideplaats van de dorps
gemeenschap, die van vóór de grootscheepse ontginningen uit de late middel
eeuwen moet stammen: de Oude Weide of de Weide (1, blz. 17/18). Zowel
landschappelijk als bodemkundig stemmen de Groessense en Leuvense Wei
den hiermee overeen. Het zijn komgronden, die, gelet op de percelering, eerst
betrekkelijk laat zijn ontgonnen. De naam Leuvense Weide zal evenals het Leu
vense Veld dateren van voor de catastrofale dijkdoorbraken, die hierboven reeds
werden beschreven. Het is een groot onverdeeld perceel, dat door de dijk
wordt gesneden en dat volgens het register van Loeffler in 1785 eigendom was
van „Rex (d.i. de koning: Pruisisch domein) und verschiedene Geerbten".
In het kaartboek van 1723 (f. 26)1 snijdt de „Neue Landstrasse" de Groessener weyden en loopt een „Alte Landstrasse" er ten noorden omheen. Hier
uit blijkt wel, dat we hier van ouds met een groot onverdeeld perceel te
maken hebben, waar de weg oorspronkelijk omheen ging.
Eveneens tot de graslandnamen behoren de z.g. gemeentes en Gemeine
Hütungsgronden. Zoals de naam al zegt zijn het gemene weiden. Onbedui
dende relicten hebben zich tot op onze tijd kunnen handhaven. Ze zijn uit
voerig bestudeerd door Jhr. van Nispen tot Pannerden (8), terwijl Ir. Pons
de bodemkundige betekenis ervan heeft nagegaan.
Het blijken oude verlande stroombeddingen, afgegraven terreinen, in het
algemeen stukken land van mindere kwaliteit te zijn, die bij de uitbreiding
van cultuurgrond geen liefhebbers konden vinden en onverdeeld eigendom
bleven van de buurschap (10, blz. 16 en fig. 7).
Een dries tenslotte is een perceel dat meestal oorspronkelijk als bouwland
in gebruik was en dat om een of andere reden langdurig uit de cultuur is
geraakt. Er ontwikkelde zich een wilde gras- en kruidenvegetatie, waardoor
het land als weide in gebruik kwam (1, blz. 19/20).
4. NAMEN VAN TUINBOUWGRONDEN

a. boomgaard
Ze : de Hoge Bongerd; Du : de Vergt; Aa : Smidsbongerd.
*) Kaartboek van het ambt Liemers. Toestand 1723. Bijgewerkte copie van na 1799.
R.A. Arnhem. Kleefse enclaves No. 2764.
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b. gaarden
Gr : de Achtergaarden.
c. wijngaarden
Ze: de Wingerd.

De belangrijkste namen voor boomgaard zijn bogerd, bongerd en vergt (1,
blz. 22). Bogerd is algemeen in de Bommelerwaard en sluit aan bij NoordBrabant en België. De Betuwe behoort tot het bongerd-gebied en grenst aan
de Rijnlandse Bungertna.mtn. Hiermee in overeenstemming is dus het voor
komen van bongerdnamen in de Liemers. Vergt, dat algemeen was in de
Bommelerwaard en zeldzaam in de Betuwe, werd in de Liemers slechts een
maal door ons aangetroffen. Verwarring met vergard: viergaarden, dus een
landmaat, is echter niet uitgesloten; in het kaartboek van 1723 (f. 37) heet
dit perceel die Fargart. Dat geldt ook voor de Achtergaarden van Groessen.
In het Landbuch van 1544 (zie noot blz. 324) komt het nl. voor onder de
naam Achtegaerden.
De naam wingerd is wel duidelijk, hoewel we thans geen enkele wijngaard
meer in de Liemers zullen aantreffen. Het is echter bekend, dat in de Mid
deleeuwen de kloosters op vele plaatsen van Gelderland en Limburg wijn
gaarden hebben aangelegd, die in later tijd zijn verwaarloosd en tenslotte
geheel vervielen. Ons namenmateriaal wijst dus de ligging van een dergelijke
vorm van bodemgebruik nog aan.
5. BOSNAMEN

a. pas
W e : d e E s s e n p a s ; Gr: de Pas; Elzenpas; Aa: Grote en Kleine Pas; He: de Pas.
b. bos
We: Bosseland; Gr: Bosweide; Ze: Bosweide; Ba: Babberikse Bos, Stalbos;
He : Boswaai; Pa : Boskamp.
c. loo
Du : Achterlooen, de Loohorst; Gr: Buitenloo, Looveld; Aa: Looweide.
d. broek
We: Het Broek; Du: Het Duivense Broek; Gr: Het Oude Broek; Ze: Het
Nieuwe Broek.
e. laar
Gr : de Laren.
f. haar
Gr: de Haar.

Evenals in de Betuwe sluit de betekenis van de Liemerse jtonamen zich aan
bij die van het Rijnland, nl. een met houtgewas begroeid perceel ( 1, blz. 24).
Het register bij de kaart van Loeffler vermeldt onder no. 1787 : ein Erlen
passe en onder 1865 : ein Passe ; beide malen is op de kaart het bossymbool
gebruikt.
Op de namen met het bestanddeel bos zal hier niet verder worden inge
gaan, de betekenis is gelijk aan die van het algemeen beschaafd Nederlands.
Een loo is blijkens onze bevindingen in de Bommelerwaard een hoger
gelegen terrein, meestal een zandige opduiking temidden van een lage veelal
moerassige omgeving, en heeft waarschijnlijk oorspronkelijk een begroeiing
gedragen van hoog opgaand hout, dit in tegenstelling tot het kreupelhout

105

van het aanpalende broek (1, blz. 26/27). Zowel voor de Duivense Achterlooen als voor de Loohorst gaat deze betekenis goed op: het zijn nl. zandige
opduikingen, die scherp afsteken tegen het aansluitende Duivense Broek.
Broek behandelden we destijds bij de landschappelijke namen, nl. in de
zin van een laag terrein, dat moeilijk kan of kon afwateren. Aangezien de
naam „broek" in feite slaat op de begroeiing van dergelijke lage plaatsen
rangschikken wij de broeken nu onder de bosnamen (3). Wij hebben er on
der te verstaan een vochtig kreupelhoutbos, dus analoog aan het Duitse
„Bruchwald". De broeken zijn betrekkelijk laat ontgonnen, omdat ze eerst
ontwaterd moesten worden, aleer men ze in cultuur kon brengen. Hun recht
lijnige percelering is hiermede in overeenstemming.
Onder een laar verstaat men in het algemeen een open plek in een bos ( 1,
blz. 27/28). De Laren (Gr) liggen temidden van het Oude Broek en de Roodwilligen. We hebben dus hier waarschijnlijk te maken met een open plek
in het broek, die bij droge zomers bruikbaar was als weideplaats voor het vee.
Een haar definieerden wij in de Bommelerwaard als een terrein, dat des
tijds met bosopslag begroeid is geweest, doordat het om een of andere reden
uit de cultuur raakte (1, blz. 29-30). Was dit het geval met goede stroomgrond, die werd beweid, dan vormde zich een dries; was de grond van min
dere kwaliteit, b.v. een zandige overslag, dan vormde zich een haar. De
Groessense Haar ligt op overslag, waarbij aan wilgenopslag kan worden ge
dacht.
6. NAMEN VAN HUIZEN EN ANDERE GEBOUWEN

a. hof

Du: Kloosterhof; Gr: Elshof 't Hof van Lierik, Valkenhof; Ze: Hof Gelria,
Passenbijenhof; Aa: Krommershof; He: Erf hof; Pa: Bevershof Frankenhof

Heukelomshof Lobberse Hof Rosenhof Ulkshof
b. den Hof Oude Hof Hoge Hof
Gr : Hoge Hof Oldenhof
c. hofstede, stede
We: Veringshofstede; Gr: Overbergse hofstede; Ze: ter Beekstede, Pelgrimsstede,
Wijnbekkersstede; Aa: Hoetken Hofstede, Jongbloeds Hofstede, Rode Hofstede;
Pa : Kersendijkstede, Netelstede.
d. bouwing
We: Heesse bouwing; Gr: Helbouwing.
e. burg, burcht, etc.
We: Lenzenburcht, Vredenburcht; Gr: Aalburgen; Ze: Toetenburcht, Bergvrede;
Aa : Aardenburg.
f. huis
We: Vaderhuizen; Gr: Huis de Aa; Ze: Huis £'evenaar, Enghuizen; Ba: Huis
Babberich, Kamphuizen; Aa : Huis te Aerdt.
g. lust, oord, etc.
We: Bekenoord; Du: Schoonoord; Gr: Kweeklust; Ze: Ossenplaats, Studenten
plaats; Pa : Bella Vista.
h. bijzondere namen
Du : Kershagen, Magerhorst, de Pioen; Gr : de Berenklauw, Rijswijk, de Brink;
Ze : Matena, Ooievaarsnest, Poelwijk; Ba : Holtkamp, Halsaf; Aa : het Spijker;
He : Berkhaag; Pa : Hanenpol, Sebastopol.
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Namen met hof en hofstee zijn talrijk. Zonder nadere studie is het moeilijk
de jongere van de oude namen te onderscheiden. Soms is het gebouw ver
dwenen en voert het perceel nog de naam van het verdwenen huis; elders
blijkt uit de ligging of uit de aard van het eerste bestanddeel, dat we met een
oude naam te maken hebben. In het algemeen kan men echter zeggen, dat
hof en hofstede hier de gewone benaming zijn voor een boerderij.
Een uitzondering hierop maken zeker de Hoge Hof en de Oldenhof onder
Groessen, die we evenals in de Bommelerwaard op willen vatten als speci
fieke benamingen, gegeven aan de woning van een belangrijk heer of diens
vertegenwoordiger (1, blz. 32/33). Volgens het register Loeffler was de Hoge
Hof in de 18e eeuw nog in bezit van de abdij Elten, terwijl de Oldenhof als
één groot complex aan het capittel Kranenburg behoorde.
Onder bouwing verstaan we een geheel boerenbedrijf, dus boerderij en
landerijen samen (1, blz. 37/38). Op eertijds versterkte huizen wijzen meest
al namen als burg en burcht en eveneens de Bergvrede in Zevenaar. Huis
namen, in het bijzonder die zoals Huis £'evenaar, Huis Babberich, Huis te
Aerdt, beschouwen wij te zijn gegeven aan residenties van belangrijke ge
slachten (1, blz. 35).
Een jonge indruk maken namen met het bestanddeel lust, oord, plaats e.d.
Tenslotte een aantal bijzondere namen, waarvan de betekenis niet altijd
duidelijk is. Hiervan staat een aantal bij Loeffler als Rittersitz vermeld, nl.
Magerhorst, de Pioen, de Berenklauw, Rijswijk en Poelwijk. De Pioen, Magerhorst
en de Berenklauw liggen op gebied, dat reeds sedert de vroege Middeleeuwen
onaangetast is gebleven. Rijswijk echter ligt juist binnen het bereik van
Middeleeuwse overstromingen op overslaggronden, terwijl Poelwijk op jonge
oevergrond is gesticht.
In het gebied van de Driedorpenpolder liggen verschillende boerderijen
buitendijks op kunstmatige hoogten, z.g. pollen. Hieraan dankt o.a. de Hanenpol (Pa) zijn naam (9, blz. 8).
7. LANDSCHAPPELIJKE NAMEN

a. lage plaatsen
We: Ganzenpoel; Du: Meerslagen, Riet; Gr: Hondsdel, Mazenpoel, Goor,
Rietsteeg; Ze : de Breulli, Hoge en Lage Goor, de Del, Kruisdellen, Ganzenkuil,
de Kuil, Leemkuil; Aa : Koddepoel, Eendenpoelse buitenpolder.
b. dijkdoorbraken
Gr : ^'warte Kolk; Ze : Egelwaai;Ba : Waai, Binnenwaai, Kolk; Aa : Waaiakkers;
He: Achterwaai, Boswaai; Pa: Kosters kolk.
c. hoge plaatsen
Du: 't Heug je, Heyenberg, de Horst, Loohorst, Magerhorst; Gr: H Bergje, Steen
heuvel, Ginnikheuvel, Stokhorst; Ze: Steenheuvel, de Horst, £'weèkhorst: Ba: de
Bulten, Goldsberg; He: Wezendonk, Heuvel, Hanenpol.
d. aanduiding van de bodemgesteldheid
We: Steender, £andgat, £andakker; Du: Leemweide, Roovenen; Gr: Steenheuvel,
£andgat; Ze: Leemkuil, Steenheuvel, Tichelkamp; Aa: ^andakkers.

De landschappelijke namen zijn over het algemeen wel duidelijk. Dellen
en meren zijn oude verlande stroombeddingen, die nog in het terrein zijn te
vervolgen. De neerslagen worden in 1402 genoemd als te zijn gelegen „in
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Duvenremeer"1. Volgens Ir. Pons was deze Duvenremeer de rest van een
natuurlijke ontwateringsgeul, die, uit het oosten komend, de moerassen van
het Angerlose, Latumse en Duivense Broek doorliep en onder andere het
overtollige water van de Roovenen onder Groessen afvoerde. Voor de aan
leg van de Wijde Wetering is van deze geul gebruik gemaakt. Deze laatste
was in 1402 al aanwezig want de meerslag is „schietende met den eenen
eynde op de weteringe ende met den anderen eynde op de Meerstrait to
Latem wert".
De goren (II, blz. 46) en namen met riet (1, blz. 38) slaan op slecht ont
waterde percelen. Die met poel en kuil hebben meestal betrekking op kunst
matige laagten. Breulli betekent moerassige met houtgewas begroeide wei.
Het woord is algemeen in het Rijnland (12, blz. 267) vanwaar het waar
schijnlijk naar hier is gemigreerd. De betekenis moet zich daarbij enigszins
hebben gewijzigd, want de Zevenaarse Breulli is een diepe waterplas.
Niet alleen de bodemkaart, ook de historische bronnen wijzen er op, dat de
Liemers in voorgaande eeuwen herhaaldelijk is overstroomd. Langs de dijken
en in de uiterwaarden liggen daar vele getuigen van, namelijk de kolken en
waaien. Dit sluit aan bij het gevondene in de Betuwe; de Bommelerwaard
kent slechts het synoniem „wiel" (1, blz. 39).
De namen, die wijzen op bepaalde hoogteligging geven evenmin aanlei
ding tot moeilijkheden. De horstnamen zijn gegeven aan zandige opduikin
gen in het lage omringende land en als zodanig vergelijkbaar met de looen.
Een enkele Jorc&naam, nl. de Wezendonk (Aa) zij hier eveneens gesignaleerd.
De heuvelnamen zijn minder duidelijk te verklaren, evenals in de Bom
melerwaard (1, blz. 42); de Ginnikheuvel en Steenheuvel onder Groessen zijn
althans niet of nauwelijks van de omgeving te onderscheiden. In de Bom
melerwaard vonden wij aanwijzingen, dat het geen heuvel, maar heuve, d.w.z.
hojhamen zouden zijn.
Samenstellingen met zand, leem en veen staan in nauw verband met de
bodemgesteldheid. Bij steen: Steender en Steenheuvel is echter eerder te denken
aan sporen van vroegere bewoning. Vooral de Steenheuvel in Zevenaar is een
belangrijke Romeinse vindplaats.
De Tichelkamp tenslotte is duidelijk een terrein, dat werd afgeticheld
voor de steenbakkerijen. Op een 17e-eeuwse2 kaart loopt een weg van de
buurschap Ooi naar Leuven, die als Tigelstraat staat aangeduid.
8. NAMEN, DIE MET DE WATERSTAAT SAMENHANGEN

a. dijk, dam, etc.
Ze: Dijkstukken; Ba: Waardsen Dam, Overloop; He: Lobberdense Dam; Pa:
Duikerdijk, Overlaat, %eedam.
b. waternamen
We: Nieuwgraaf, Seingraaf; Du: Nieuwgraven, de Wijde Wetering; Ze:
Aagraaf; Ba : de Gracht, Leigraaf; Aa : Aerdtse Wetering.
c. wegnamen
Du : Dominee1s dreef; Gr : Lijkweg; Ze : Holthuizense Lijkweg, Poelwijkersteeg;
Aa : Groene straatje; Pa : Groenestraat.
1)

Gelderse Leenaktenboeken. Uitheemse Lenen, blz. 118, No. 93.
Kaart van de bezittingen van de Commandery te Arnhem in de Lymers door Nie.
van Geelkercken, 1651. R.A. Arnhem, Alg. Verz. No. 178.
2)
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De namen met dijk, dam en kade zijn zonder meer wel duidelijk. Wat de
waternamen betreft valt op te merken, dat net als in de Betuwe de hoofd
watergangen wetering worden genoemd, terwijl de erop afwaterende e.a.
secundaire afvoerkanalen meestal met graaf en leigraaf worden aangeduid.
Uit het grote aantal weg- en straatnamen werd een keus gemaakt, slechts
enkele bijzondere namen werden opgenomen. Waarschijnlijk vervulden de
lijkwagen dezelfde functie als de groene wegen, nl. de weg waarlangs het lijk
naar de kerk en het kerkhof werd vervoerd. Steeg heeft dezelfde betekenis
als in het Rijnland nl. veldweg, hetgeen ons trouwens ook van de Westelijke
Veluwerand bekend is. Dreefnamtn tenslotte slaan meest op zeer smalle
percelen, soms ook op wegen, waarlangs men het recht had zijn vee te drij
ven, de z.g. veedriften.
9. NAMEN, DIE IN VERBAND STAAN MET DE ONTGINNING

a. bijvang

We: de Grote en Kleine Bijvang; Gr: Grote en Kleine Bie.

b. slagen

We: 't Waneslag; Du: Veldslag, Rijnslagen, Neerslagen', Gr: Binnenveldslag;
Ze: Korte Slagen, 0oyerslagen, Briefslagen; Aa: de Aanslag, Voorste en Achterste

Slagen.
c. kamp
Gr : de Kamp ; Ze : de Kamp, Kampakkers.

De betekenis is wel duidelijk. Aanduidingen als Oud- en Nieuwbroek onder
Zevenaar vallen natuurlijk ook hieronder, omdat men daaruit kan afleiden
welk gebied het eerst in cultuur is genomen. Mogelijk evenzo de Nieuweling
(Gr).
De Kamp (Ze) heet op oudere kaarten de Gennepskamp. Het is een bouw
landontginning op oever- en stroomgrond, die aan alle zijden wordt om
sloten door verlande geulen, die zich als „Gemeine Huetung" gehandhaafd
hebben.
10. ALGEMENE AANDUIDING VAN PERCELEN

Het is van weinig belang hier nader op in te gaan. In alle dorpen komen
vele namen voor met het bestanddeel stuk, hoek en land. Ook kamp kunnen we
hier dikwijls toe rekenen ( 1, blz. 48).
11. NAMEN, DIE ZIJN ONTLEEND AAN DE OPPERVLAKTE OF DE
VORM VAN HET PERCEEL

a. oppervlakte
We: Hollandse morgen; Du: Drie gaarden, Zes roeden; Gr: Achtergaarden;
Ze : Dwarsmorgen; Aa : de Hond; Pa : de Bunder, Duizendrooien, de Garde.
b. vorm
We: de Blaasbalg, de Brei; Du: de Geer, Rijnegge, Klomp; Gr: de Driehoek, de
Tempel, de Plak', Ze: de Geer, de Timp, Koestaart, Zpnegge; Ba: De Plak', Aa:
de Bijl, Kromme Kamp; Pa : Langkamp.

Bij de namen, die een oppervlaktemaat aanduiden, geven alleen de gaardenamen enige moeilijkheden, omdat ze tot verwisseling met gaard = tuin
aanleiding kunnen geven.
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Timp, soms vervormd tot tempel, is evenals egge en geer gegeven aan spits
toelopende stukken land (II, blz. 112).
Brei, waarin men hier breed, brede akker, mag herkennen komt veelvuldig
voor in Oost-Nederland (1, blz. 115/6).
12. NAMEN
MET BETREKKING TOT VROEGERE RECHTSVERHOUDINGEN,
KERKELIJKE EN WERELDLIJKE INSTELLINGEN, ETC.

a. kerkelijke instellingen
Du: Armenland, Kerkewei; Gr: Domheren, Dominee''s Dreef, Heiligland, Oude
Weem, Pastoorsakker; Ze : Nonnenkamp; Aa : Begijnenkamp, de Kapel, Kerkeland,
de Kluis, Papenakker, Pastoorsmorgen; Pa: Kerkeland, Kosterij, Papegriel ; He:
de Vicary.
b. wereldlijke heren en instellingen
We: de Pais; Du: Keizershut; Gr: de Pais; Ze: Drostenkamp, den Eigen; Aa:
Het Spijker; Pa : Drieherendreef,'t Lijfgoed; He: de Erf hof.
c. verdediging, etc.
W e : d e L i n i e , d e S c h a n s , R o n d u i t e s ; Gr : de Kogel, de Lont.

De namen met betrekking tot kerkelijke instellingen zijn duidelijk (II, blz.
168/9), bij die betrekking hebben op wereldlijke heren en instellingen
schijnen vele ons kwestieus.
Of de beide /idfaamen inderdaad wijzen op de resten van een oude keizer
lijke hof vraagt historisch onderzoek, waarop hier niet werd ingegaan. Vol
gens het register van Loeffler (ca. 1780) was de Pals van Groessen in bezit
van meerdere eigenaren, nl. Wilhelm Wessing, Conventbruder van Em
merich en het Pastorat Loh.
13. NAMEN, DIE WIJZEN OP AFSLUITINGEN

Ze : Boterhekken, Verbrande Hekken, Blauwe Posten.
Zowel het Boterhekken als het Verbrande Hekken liggen op de plaats waar een
weg de Gemeine Huetung van Ooy kruist. Ze zullen het daar weidende vee heb
ben verhinderd te ontsnappen (1, blz. 53). Mogelijk kunnen we dc Blauwe
Posten eveneens tot de afsluitingsnamen rekenen.
14. DIVERSE NAMEN

We: Klosei, Mollevliet; Du: Dro, Kappert, Lombok; Gr: Helhoek, Hellekamp,
Hums; Ze: Griet, Grippen, Pukkel, Roosdom, Sleuteltjes; Aa: Kors, Negenoog,
Reven, Vinken; He: Koevert, Sliepenbeek; Pa : Kegels, Papegriet.
De betekenis van de meeste dezer namen is duister. Slechts een enkele wordt
in de literatuur vermeld.
De Dro (Du) ligt evenals de Eng en de Woerd op een vroeg bewoonde
zandopduiking. Wij signaleren „de Drouw", een bouwlandblok op de Eng
te Wageningen, waarvan de betekenis ons evenwel niet duidelijk is.
Over Ae/-namen bestaat een recente publikatie. Wij ontlenen hieraan, dat
heinamen altijd zouden liggen benoorden (n.w., n. of n.o.) oude woonplaat
sen, hetgeen leidde tot de etymologie hel = noord, waarbij de gedachte voor
staat, dat de Germanen hun dodenrijk in het noorden lokaliseerden (6, blz.
9). Inderdaad ligt de Hel, met de Helbouwing, Helhoek en Hellekampen, ten
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noordoosten van de reeds in prehistorische en Romeinse tijd bewoonde
zandkop van Groessen. Echter lijkt ons de door Schönfeld (11, blz. 46) ge
opperde landschappelijke verklaring, waarbij hij uitgaat van de etymologie
hel = hol en daarbij denkt aan moerassig land, nog niet te verwerpen.
15. NABESCHOUWING

Hoewel de bestudeerde gebieden te weinig een afgerond geheel vormen om
er belangrijke gevolgtrekkingen uit te kunnen maken, kan toch wel worden
ingestemd met de conclusie van Mej. Hol (5, blz. 92/93), dat de taal van de
Liemers overeenstemt met die van de streek der rivieren. Wij zagen een op
vallende overeenstemming in de benamingen van bouw- en weidelanden,
landschappelijke namen, enz., die wij konden vergelijken met onze gegevens
uit Bommelerwaard en Betuwe (1). Sommige Rijnlandse invloeden, die wij
in de Betuwe signaleren, doch die in de Bommelerwaard ontbraken, vinden
wij in de Driedorpenpolder en de Liemers terug, zo b.v. bongerd en pas.
Andere namen, die veelvuldig in het Rijnland voorkomen, werden door
Moerman ook in andere delen van Oost-Nederland geconstateerd (7), o.a.
breuil en mars. Veld kwam in tweeërlei betekenis voor, nl. de in het rivier
kleigebied algemeen gangbare van terrein met een zekere landschappelijke
ligging, naast het Rijnlandse Feld = bijeenliggende bouwlanden. Dit laatste
„veld" verdrong in later tijd zelfs het reeds uit de vroege middeleeuwen stam
mende toponym „eng".
Vergelijking met de resultaten van het bodemkundig en oudheidkundig
onderzoek1 toonde aan, dat de veldnamen van de oude nederzettingen Dui
ven en Groessen het meest overeenstemden met die van b.v. Hedel en Driel,
allebei goed door ons bestudeerde oude nederzettingen uit de Bommeler
waard. De namen op de relatief jonge oevergronden van Zevenaar weken
hier belangrijk van af.
Summary

A treatise is given on fieldnames including names of arable land and grass
land; names of lots in horticultural use; forest names; names of houses and
castles; names related to topography; names connected with waterconservancy and reclamation, names based on size and shape of fields ; names con
nected with former legal relations ecclesiastical and secular institutions and
defense ; names indicating fenced off areas and some other names the signi
ficance of which is obscure.
Generally the language spoken in the Liemers corresponds with that spo
ken in the river clay area. There is also some concurrence with the namegiving in Rhineland and the Eastern Netherlands.
The names were grouped together according to agricultural use of the
soil and according to the type of landscape, not from a linguistic point of
view.
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DE PERCEELSBREEDTE VAN DE VOORNAAMSTE
DROOGMAKERIJEN IN DE LOOP VAN HUN BESTAAN
The width of parcels of the principal reclaimed lake bottoms in the course of their existance

door/by

A. de Visser
1. INLEIDING

Er wordt algemeen verondersteld, dat de droogmakerijen een moderne,
rationele verkaveling hebben. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit,
dat men er geen erg lange percelen kent en de sloten en wegen recht zijn. Bij
nadere beschouwing blijken echter in de breedte van de kavels grote ver
schillen op te treden in de onderscheiden droogmakerijen.
Gedeeltelijk hangt dit af van de ouderdom van de droogmakerij, de bodem
gesteldheid, de ontwatering en de gebruiksvorm. Het is gebleken, dat veel
droogmakerijen in vroeger tijden wel een rationele verkaveling hebben ge
had, maar dat de kavels in latere tijd tengevolge van wateroverlast, waar
schijnlijk veroorzaakt door klink en intering van de bodem, opgedeeld zijn,
omdat er behoefte bestond aan een ruimere waterberging.
Met de vooruitgang van de ontwateringstechniek verviel de noodzaak van
de vele sloten en zo zien we deze thans dikwijls gedempt en de breedte van de
percelen toegenomen. Een en ander zal hieronder nader aangetoond worden.
In het onderzoek zijn 50 droogmakerijen betrokken, waaronder ook ge
rekend worden de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. De droog
makerijen zijn, op de Noordoostpolder na, alle gelegen in West-Nederland en
wel in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Verschillende droogmakerijen konden niet ten volle worden bestudeerd,
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omdat er geen betrouwbare perceelskaarten van de alleroudste toestand be
schikbaar waren. Ook de droogmakerijen met veel kwel zijn buiten beschou
wing gelaten.
2. DE VERSCHILLEN IN PERGEELSBREEDTE

Wanneer we de verkaveling van de droogmakerijen op de nieuwste topogra
fische kaart bestuderen dan constateren we, dat de vorm van percelering
overal dezelfde is. We vinden in alle droogmakerijen een rechthoekige ver
kaveling. De lengte van de percelen loopt niet sterk uiteen. De breedte van de
percelen is echter verschillend.
De Prins Alexanderpolder b.v. heeft smalle percelen, de Noordoostpolder
daarentegen brede. Bekijken we de topografische kaarten van omstreeks
1900, dan zien we eenzelfde patroon, maar in vele droogmakerijen zijn de
percelen smaller. Op de oudste topografische kaarten van omstreeks 1855
hebben de percelen ongeveer dezelfde breedte, alleen in enkele droogmake
rijen vindt men wat smallere percelen. Op de oorspronkelijke oude polderkaarten zien we echter, dat veel droogmakerijen vrij grote percelen hebben,
die, wat breedte betreft, overeenkomen met de perceelsbreedte in de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. De lengte van de percelen is steeds
dezelfde gebleven.
De vraag komt nu naar voren wat de oorzaak is van al deze verschillen in
grootte van de percelen in de verschillende droogmakerijen en hoe het komt,
dat de perceelsbreedte in de éne eeuw anders was dan in de andere eeuw. Wij
zijn tot de conclusie gekomen dat er verschillende oorzaken voor zijn, name
lijk:
a. De tijd van droogleggen.
b. De bodemgesteldheid.
c. De ontwateringstechniek.
d. Het bodemgebruik.
3. DE TIJD VAN DROOGLEGGEN

Men zou verwachten, dat naarmate de polders later drooggelegd zijn de per
celen steeds breder werden. Dit gaat echter maar gedeeltelijk op. Omstreeks
1625 b.v. hield m e n a l vrij brede percelen a a n , wisselend v a n 8 5 tot ± 1 6 0
meter. In het tijdvak van ± 1750-1880 hield men heel smalle percelen aan,
ongeveer 42 meter, maar ook brede van 150 meter. In grafiek A ziet men,
dat er, wanneer men alle droogmakerijen samenvat, geen rechtlijnig verband
bestaat tussen de ouderdom van de droogmakerij en de breedte van het per
ceel. Een duidelijke ontwikkeling in ontwateringstechniek kan men er zo niet
uit lezen. Laten we echter een aantal droogmakerijen buiten beschouwing,
nl. die, waarvan de bodem uit riethoudende klei en uit veen of uit beide be
staat en die drooggemaakt werden vóór 1850, de tijd waarin men stoomge
malen ging gebruiken, dan zien we, dat er wèl een duidelijk verband is tussen
tijd van droogleggen en oorspronkelijke perceelsbreedte. Van 1610 tot 1945
nemen de percelen, op een enkele uitzonderingen na, vrij regelmatig in
breedte toe van 85 tot ± 300 meter. Dit geldt echter voor droogmakerijen
waarvan de bodem hoofdzakelijk uit zavel en klei bestaat, dus over het alge
meen droogmakerijen met een vrij vaste bodem. Men heeft in deze droog
makerijen geleidelijk aan een bredere percelering aangenomen. Enkele
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droogmakerijen met veen en riethoudende klei hebben ook vrij grote per
celen. Hierop komen we later terug.
Zoals we op de grafiek kunnen zien, bestaan de zoeven buiten beschou
wing gelaten droogmakerijen uitsluitend uit riethoudende klei en veen. Deze
grond is erg slap. Bovendien liggen deze droogmakerijen erg laag ten op
zichte van het N.A.P. Direct na het droogleggen heeft men ongetwijfeld het
één en ander ook waargenomen en is men er toe overgegaan hier veel sloten
te graven, om zeker te zijn van voldoende ontwatering van het land.
Het blijkt dus, dat zowel de tijd van droogleggen, alsook de bodemgesteld
heid, bepalend was voor de perceelsbreedte na de ontginning.
We zullen straks zien, dat na verloop van tijd, dus bij het ouder worden
van de droogmakerijen het verband grotendeels wegvalt.
4. DE BODEMGESTELDHEID

Met de huidige bodemkundige kennis van ons land, hebben we alle droog
makerijen kunnen indelen naar grondsoort (Pons en Kloosterhuis, 1955).
Voor ons doel bleek het voldoende om de volgende grondsoorten te onder
scheiden; veen, riethoudende klei, klei en zavel. Veen is over het algemeen
erg slap, riethoudende klei wat vaster, klei vrij vast en zavel vast. Het is ge
bleken, dat de droogmakerijen, die hoofdzakelijk uit veen en riethoudende
klei bestaan, oorspronkelijk een perceelsbreedte gekregen hebben van 42-85
meter, de droogmakerijen die overwegend uit klei bestaan een breedte van
85-150 meter en die hoofdzakelijk uit zavel bestaan een breedte van 115-300
meter. Twee droogmakerijen, die uit riethoudende klei bestaan, wijken nogal
wat af van de andere wat perceelsbreedte betreft. Eén daarvan heeft een per
ceelsbreedte van 120 meter en één van 125 meter. Deze droogmakerijen zijn
pas in de 20ste eeuw drooggelegd. Men heeft hier wellicht de capaciteit van
de moderne gemalen erg overschat.
We mogen niet veronderstellen, dat men toenmaals de hierbij genoemde
gronden onderscheidde, zoals wij deden. Men zal wellicht meer gelet hebben
op de vastheid van de bodem en de aard van het materiaal, dat bij het graven
van de tochten en wegsloten te voorschijn kwam. Aan de hand daarvan zal
men hoofdzakelijk de perceelsbreedte bepaald hebben.
Toen het stoomgemaal zijn intrede gedaan had, omstreeks 1850, was de
bodemgesteldheid natuurlijk minder bepalend bij de keuze van de perceels
breedte omdat men de ontwatering beter in de hand had.
Grafiek B laat het verband tussen de bodemgesteldheid en de oorspronke
lijke perceelsbreedte zien. Dat de droogmakerijen een verschillende perceels
breedte kregen, is dus hoofdzakelijk een gevolg van verschil in bodemgesteld
heid. Het blijkt, dat men deze reeds vanouds in de verkavelingsplannen be
trok en deze zelfs in vele gevallen doorslaggevend achtte. Straks zal echter
blijken, dat men zich ten aanzien van de bodemgesteldheid steeds heeft ver
gist, niet alleen in de 17e eeuw, maar ook tot in het midden van de 19e eeuw
toe.
Van de oorspronkelijke perceelsbreedte is in tal van droogmakerijen niets
overgebleven. De topografische kaarten van omstreeks 1855 laten zien, dat
de venige droogmakerijen en ook de droogmakerijen die uit riethoudende
klei bestaan, over het algemeen het oorspronkelijke vrij smalle perceel be
houden hebben. Ook alle droogmakerijen in het noordelijk deel van NoordHolland, die uit zavel en klei bestaan, hebben de oorspronkelijke perceels-
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breedte behouden. Alle overige droogmakerijen waarvan de bodem uit klei
en zavel bestaat, hebben een veel smaller perceel gekregen. In sommige
droogmakerijen heeft men zelfs in één perceel drie sloten bij moeten graven.
In grafiek C is de toestand van rond 1855 weergegeven. De droogmakerijen
met een perceelsbreedte groter dan 50 meter, liggen alle in het noordelijk
deel van Noord-Holland. Vergelijken we deze grafiek met grafiek B, dan zien
we de teruggang in perceelsbreedte. Vele droogmakerijen met klei en zavel
hadden omstreeks 1855 slechts een perceelsbreedte van 42-50 meter. Wan
neer men in de verschillende polders begonnen is met het bijgraven van sloten
is moeilijk na te gaan. Uit verschillende beschrijvingen blijkt, dat men daar
vrij kort na de drooglegging mee begonnen is.
Na 1855 is men alleen nog in de Haarlemmermeerpolder, die toen nog
maar kort geleden drooggemaakt was, over moeten gaan op een smallere
percelering (zie fig. 1). Deze droogmakerij die al stoomgemalen had, heeft
uiteindelijk bijna overal een perceelsbreedte gekregen van 50 meter. De topo
grafische kaarten van omstreeks 1900 geven ons een goed beeld van de per
ceelsbreedte in die tijd. We zien, dat er sinds 1855 niet veel veranderd is. De
droogmakerijen die uit veen en die, welke hoofdzakelijk uit riethoudende
klei bestaan en de droogmakerijen in het noordelijk deel van Noord-Holland,
hebben ook in deze tijd hun oorspronkelijke perceelsbreedte behouden. In
grafiek D is de toestand van omstreeks 1900 weergegeven. De grafiek wijkt
weinig af van grafiek C.
5. ONTWATERINGSTECHNIEK

Ook thans speelt de bodemgesteldheid van een polder, voorzover het de ont
wateringsmogelijkheden betreft, een rol. Maar omdat men belangrijke fac
toren, die bij de ontwatering van belang zijn, zoals b.v. klink, vrij nauwkeu
rig weet te berekenen, worden bij het droogleggen van polders geen grote
fouten meer gemaakt. Verwacht men, dat de bodem erg zal gaan klinken,
dan houdt men daar bij de keuze van de inhoud van waterlopen en de capa
citeit van het gemaal rekening mee. Men heeft de ontwatering tegenwoordig
in de hand. Mede door intensieve drainage kan men zelfs zeer grote opper
vlakten, met slechts één sloot er omheen, droog houden. De grote vliegvelden
zijn er een voorbeeld van. Wat de keuze van de perceelsbreedte betreft,
spelen alleen nog bedrijfseconomische factoren een rol.
Dat men de ontwatering thans in de hand kan hebben komt tot uiting in de
oude droogmakerijen. Tal van polders, die omstreeks 1750 drooggelegd zijn
en die in 1900 nog een perceelsbreedte hadden van 42 meter, hebben op het
ogenblik een perceelsbreedte overeenkomende met die in de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. Dit geldt niet alleen voor de droogmakerijen
met een zavelbodem, maar ook voor die met een kleibodem en in sommige
gevallen ook voor die met een riethoudende kleibodem. De grote percelen
vindt men echter alleen in bouwpolders of in gedeelten van polders die in ge
bruik zijn als bouwland. In deze polders komen dus ook nog veel smalle
percelen voor, hetgeen een gevolg is van een andere bedrijfsvoering. De graslandboer blijft bij het smalle perceel, de bouwboer wil een zo groot mogelijk
perceel hebben. De praktijk heeft bewezen, dat door drainage een groot
perceel goed mogelijk is (Güray, 1952).
We hebben hierboven al opgemerkt, dat niet alle droogmakerijen waar de
bodem uit zavel, klei en riethoudende klei bestaat, thans grote percelen heb-
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Fig. la. Verkavelingstoestand in een gedeelte van de Haarlemmermeer in 1855.
Landdivision in a part of the Haarlemmermeer polder in 1855.

WO >W 1900A
Fig. le. Verkavelingstoestand in een gedeelte van de Haarlemmermeer in 1948.
Landdivision in a part of the Haarlemmermeer polder in 1948.
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ben. In grafiek E is de perceelsbreedte van omstreeks 1948 uitgezet tegen de
bodemgesteldheid. Bij de keuze van de perceelsbreedte voor deze grafiek is
voor de droogmakerijen die zowel brede als smalle percelen hebben, het
brede perceel gekozen. Het blijkt immers, dat met de huidige bcmalingsinstallaties en drainage een groot perceel zonder risico te handhaven is. Ver
gelijken we grafiek E met grafiek D, dan zien we, dat veel sloten gedempt zijn
en sommige droogmakerijen een perceelsbreedte hebben gekregen even
groot als in de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder nl. 250-300
meter. Omdat het dempen van de sloten nog steeds doorgaat, zijn de in deze
grafiek verwerkte gegevens op het ogenblik niet meer geheel juist.
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De droogmakerijen waarvan de bodem uit veen of riethoudcnde klei be
staat, hebben nog steeds dezelfde perceelsbreedte. Deze gronden zijn minder
goed te draineren en bovendien zijn ze gevoelig voor irreversibel indrogen
bij het verlagen van het waterpeil.
6. HET BODEMGEBRUIK

Tegenwoordig bepaalt alleen het bodemgebruik nog de perceelsbreedte. De
droogmakerijen met zavel- en kleibodems, die nu nog een vrij smal perceel
hebben, zijn namelijk alle in gebruik als weiland. Enkele voorbeelden zijn:
de Vriezekoopsepolder, de Wassenaarsepolder, de Beemster, de Purmer,
enz. Blijkbaar heeft de graslandboer nog geen behoefte aan een breed per
ceel. Met de huidige hooibouwmachines kan het niet anders of men onder
vindt last van de vele sloten. Ook komt het onderhoud van de sloten jaarlijks
terug. Wanneer men gebruik maakt van schrikdraad, dan zijn ook in gras
landgebieden veel sloten overbodig.
De oorzaak, dat men nog niet tot het dempen van sloten is overgegaan,
moet dan ook gezocht worden in de bedrijfsvoering van de boer. Algemeen
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is bekend, dat de graslandboer in de betrokken gebieden in de regel wat con
servatiever, gemakkelijker en minder vooruitstrevend is dan de bouwboer.
Dit is dan ook de hoofdoorzaak van het voorkomen van smalle percelen in
droogmakerijen, die een breed perceel zouden kunnen hebben.
7. DE OORZAAK VAN DE PERCEELSVERSMALLING

De vraag zal naar voren gekomen zijn, wat de oorzaak geweest is van het
versmallen van de percelen. Ten aanzien hiervan komen vier punten voor
overweging in aanmerking namelijk:
a. verandering in bodemgebruik;
b. te geringe capaciteit van de bemalingsinstallaties;
c. te klein worden van de boezem; en
d. te diep in het water komen van het land als gevolg van klink en intering
van de bodem.
a. Verandering in bodemgebruik

Oppervlakkig beschouwd zouden we kunnen veronderstellen, dat verande
ring in bodemgebruik de oorzaak voor het versmallen van de percelen is ge
weest. We kunnen veronderstellen, dat men b.v. om economische redenen,
overschakelde van bouw- op grasland en dat men hiervoor smaller percelen
verkoos om het omweiden van het vee mogelijk te maken. Het is ook denk
beeldig, dat men van grasland overschakelde op bouwland en dat men sloten
ging graven om zeker te zijn dat het land droog bleef. Bij nadere beschou
wing blijkt echter, dat verandering in bodemgebruik, welke hier en daar wel
plaats vond (Boekei, 1868; Bouman, 1857; Mulder, 1954), geen aanleiding
vormde om de percelen te versmallen. In de Beemster en de Haarlemmer
meerpolder b.v. gebruikte men het land aanvankelijk hoofdzakelijk als bouw
land ; doordat het hiervoor op de duur te nat werd, schakelde men inderdaad
zeer geleidelijk, en dan nog plaatselijk, over op grasland, dat beter bestand
bleek tegen te veel water. Van perceelsversmalling was echter geen sprake.
Ook het feit, dat men in alle droogmakerijen (althans ten zuiden van het IJ)
en op alle bedrijven een smaller perceel heeft aangenomen, is een bewijs, dat
verandering in bodemgebruik niet de oorzaak van de perceelsversmalling
kan geweest zijn. Men zou dus overal overgeschakeld zijn wat grondgebruik
betreft. Bovendien hebben de droogmakerijen boven het IJ steeds dezelfde
perceelsbreedte behouden, zodat men daar dus niet zou zijn overgeschakeld.
Hieruit blijkt, dat men bij het versmallen van de percelen niet uitgegaan is
van de individuele grondgebruikers, maar van een besturend lichaam, dat de
gebruikers verplichtte sloten bij te graven. Daarvoor had men, zoals we straks
zullen zien, grondige redenen.
b. Te geringe capaciteit van de bemalingsinstallatie

We kunnen ons voorstellen, dat bij de te kleine gemalen, de polder water
overlast krijgt en dat men dan wat meer sloten gaat graven om het water te
bergen en het land droog te houden. In verschillende droogmakerijen heeft
men inderdaad getracht, door meer molens en grotere gemalen, het land
droog te houden. Dit is echter niet gelukt, wat niet verwonderlijk is. Immers
wanneer het water het gemaal of de molen niet bereikt, doordat de tochten
en sloten steeds dicht zakken, heeft men aan zijn grotere werking niets. Zo
ook, wanneer de tochten en sloten diep uitgemalen worden en het perceel
breed is en niet gedraineerd. Er blijft dan toch water op het land staan. Diep
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uitmalen is bovendien in slappe polders niet gemakkelijk te verwezenlijken,
daar het land spoedig nazakt.
c. Het te klein worden van de boezem,

Doordat veel plassen en meren, drooggelegd werden, zijn ook de boezems
wat verkleind, omdat verschillende meren en plassen als boezem fungeerden.
Doordat ook de droogmakerijen op de verkleinde boezem gingen uitslaan is
het denkbeeldig, dat de boezem in natte tijden te klein was. Men verbood
dan op zekere dag het uitmalen op de boezem.
Indien het maalverbod lang duurt, heeft dit tot gevolg, dat de polder dras
komt te staan. We kunnen dan veronderstellen, dat men het besluit neemt
om de waterberging in eigen polder te vergroten, b.v. door sloten bij te
graven. Dit lijkt ons echter een zeer dure oplossing en daarom ook niet waar
schijnlijk. Van verschillende polders weten we, dat als het dikwijls voor
kwam, dat er een maalverbod afgekondigd werd, men overging tot het in
richten van een zgn. bergboezem (Beekman, 1932 ; Teixeira de Mattos, 1908).
Dit is een boezem in eigen polder, men dijkt dan b.v. 50 ha in en maalt daar
tijdelijk op uit. Dit is een veel efficiënter oplossing dan duizenden meters
sloot te graven, waardoor men bovendien nog land verliest.
We komen tenslotte tot de conclusie, dat de drie behandelde punten: ver
andering in bodemgebruik, te geringe bemalingscapaciteit en het te klein
worden van de boezem, geen aanleiding zijn geweest om de percelen te ver
smallen.
d. Klink en intering van de bodem

Klink en intering van de bodem en daardoor wateroverlast op het land, is
volgens ons zeer waarschijnlijk wel de oorzaak geweest van het versmallen
van de percelen. In het volgende zullen we dit trachten te bewijzen.
We hebben reeds vastgesteld, dat de droogmakerijen ten noorden van het
IJ, die uit klei en zavel bestaan, door alle tijden heen dezelfde perceels
breedte behouden hebben. Ten zuiden van het IJ daarentegen hebben alle
droogmakerijen, die uit klei en zavel bestaan, een heel smal perceel gekregen.
Dit komt zeer waarschijnlijk doordat de klei en zavel in het zuiden veel slap
per waren en nog zijn, dan ten noorden van het IJ. De bodem van de droog
makerijen ten zuiden van het IJ is daardoor veel meer geklonken en doet dat
zelfs nog (Bennema, 1954). Het maaiveld is hierdoor steeds dieper in het
water komen te liggen. In de droogmakerijen boven het IJ is ook wel klink
opgetreden en waarschijnlijk thans nog wel iets, maar niet in die mate als in
de meer zuidelijk gelegen droogmakerijen. Dit komt doordat de ondergrond
ten noorden van het IJ veel vaster is. Door mindere klink en het feit, dat hier
het maaiveld op een vrij hoog niveau lag (het waren immers ondiepe meren
die men drooglegde) is het land hier niet verdronken. Ten zuiden van het IJ
waar de droogmakerijen, ook in het begin al, dieper lagen, is het land door
de sterke klink min of meer onder water komen te staan. We zullen straks
zien, dat ook verschil in mate van intering van de bovengrond er toe bijge
dragen heeft dat polders al of niet verdronken.
Dat er in veen, slappe klei en zavel veel klink optreedt, is aangetoond door
de onderzoekingen van Bennema c.s. (1954) in het Westnederlandse veenge
bied en de Noordoostpolder. Het Westnederlandse veengebied b.v. is in 600
jaar plaatselijk twee meter ingeklonken. In de jonge IJsselmeerpolders rekent
men, dat de bovenste lagen in de tijd van 100 jaar ongeveer de helft in zullen
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klinken. Güray (1952) stelde vast, dat de IJpolders drooggelegd in 1872, in
75 jaar ongeveer 1,00-2,50 meter geklonken zijn. Omdat men in deze polders
over moderne gemalen beschikt en het land gedraineerd is, heeft men hier
geen ernstige wateroverlast gekend. Vanzelfsprekend zal er in vroegere jaren
kort na de drooglegging wat minder klink geweest zijn dan in de laatste 75
jaar, omdat men niet zo diep bemaalde.
Voorts lezen we in de geschiedenis van de Haarlemmermeerpolder, droog
gelegd in 1852 (Boekei, 1868), nadat deze vijfjaar droog was, het volgende:
„De sloten verondiepten door inklinking van de verse bodem en men vergat,
althans kwam ze niet na, de voorwaarde bij de verkoping aangegaan om zo
nodig sloten bij te schieten." Het Bestuur heeft later de gebruikers reglemen
tair verplicht veel sloten bij te graven. Was dit niet gebeurd, dan was de
polder blank komen te staan. Vijftien jaar na de drooglegging kampte men
nog steeds met te veel water op het land.
Ook van de Zuidplaspolder, drooggelegd in 1837, lezen we, dat men daar
het polderpeil verschillende keren heeft moeten verlagen omdat het land te
diep in het water kwam te liggen (Beekman, 1932), ondanks het feit, dat de
drooglegging van deze polders uitzonderlijk goed was voorbereid en uitge
voerd (Beyerinck, 1852).
Tenslotte lezen we in de geschiedenis van deBeemster (Bouman, 1857), dat
ook in deze droogmakerij, die al van 1610 dateert, kort na de drooglegging
veel klink optrad. We lezen onder andere het volgende: „Over het geheel
was de noorderhelft van het meer aanmerkelijk dieper dan het zuidelijk ge
deelte, alwaar de bodem het hoogst werd bevonden langs de zuidelijke oever,
van Purmerend tot naar Spijkerboor. Overigens was het water troebeler en
de bodem zwaarder met slib bezet naarmate men het zuiden naderde."
Tegenwoordig echter ligt het zuidelijk gedeelte het laagst en het noordelijk
deel het hoogst. De zwaarste klei vindt men inderdaad in het zuiden, deze is
dus meer geklonken. Verder lezen we het volgende: „De steeds nauwer en
ondieper wordende sloten konden het te overvloedig vallende hemelwater niet
altijd bevatten, zodat meermalen min of meer aanzienlijke gedeelten van de
polder onder water geraakten." En nadat men het polderpeil had moeten
verlagen: „Dit was een hoogst nuttige maatregel want niet alleen was de
bodem van de nieuwe polder in de eerste twintig jaren na de droogmaking
aanmerkelijk gezakt en ingezonken, maar bovendien had men het peil, omdat
de molens slechts drie hoog maalden aanvankelijk te hoog gesteld, zodat de
grond nimmer behoorlijk kon doorzakken." We lezen verder dat men nog
tweemaal vóór 1857, het polderpeil heeft moeten verlagen.
Verder zal ook de intering van de bovengrond het maaiveld aanmerkelijk
verlaagd hebben. In de droogmakerijen ten zuiden van het IJ, komt, gezien
de nu nog sterk humeuze bovengrond (Pons en Kloosterhuis, 1955) een flinke
laag veen of meermolm aan de oppervlakte voor. In de meeste droogma
kerijen boven het IJ is waarschijnlijk een wat minder dikke laag aanwezig
geweest, de bovengrond is daar veel minder humeus dan in droogmakerijen
van dezelfde ouderdom ten zuiden van het IJ. Dit komt waarschijnlijk om
dat deze vroegere meren lange tijd in open verbinding gestaan hebben met
de Zuiderzee. Veel veen dat van het vaste land afgeslagen werd en resten van
plantjes en diertjes die op de bodem van het meer leefden werd waarschijnlijk
direct afgevoerd naar de Zuiderzee. De veronderstelling, dat er plaatselijk
dikke lagen veen of meermolm aan de oppervlakte gelegen hebben is gebaseerd
op het feit, dat veen en meermolm door ontwatering en bewerking zeer interen

122

(Bennema, 1953; Haans, 1954). Als gevolg van de intering is het maaiveld in de
zuidelijke droogmakerijen verscheidene decimeters gezakt, in de droogmake
rijen boven het IJ waarschijnlijk wat minder, hetgeen ongetwijfeld ook bijge
dragen heeft tot de handhaving van de vrij brede percelen aldaar.
Gezien het bovenstaande komen we uiteindelijk tot de conclusie, dat door
de klink en intering het maaiveld van de waarschijnlijk nog maar korte tijd
droge polders, aanzienlijk is gezakt. In de droogmakerijen boven het IJ is
het maaiveld wat minder gezakt dan in de droogmakerijen beneden het IJ.
De tochten en de betrekkelijk weinige sloten kwamen geregeld dicht te zitten
en het land in de droogmakerijen ten zuiden van het IJ kwam min of meer
onder water te staan. Polderpeilverlaging was vaak niet meer mogelijk en
had bovendien niet veel zin, omdat het land sterk nazakte. Om het land droog
te houden heeft men hier tenslotte zeer veel sloten bijgegraven. Het land in de
droogmakerijen ten noorden van het IJ kwam waarschijnlijkslechts plaatselijk
dras te staan. Peilverlaging had daar meer effect. Doordat de ondergrond
vaster was en mede doordat de percelen minder breed waren, heeft men het
land net droog kunnen houden en was het niet nodig sloten bij te graven.
8. ENKELE GEVOLGTREKKINGEN

Overzien we het voorgaande, dan kunnen we zeggen, dat men in vele droog
makerijen een tijdlang veel sloten groef. Op het ogenblik leven we in een tijd
waarin men veel sloten dempt. De praktijk heeft bewezen, dat in vele droog
makerijen nog de helft tot twee-derde van de sloten gedempt kan worden.
Dit geldt vooral voor vele graslandpolders. Om na het dempen van een sloot
van een goede waterafvoer verzekerd te zijn, is het wenselijk, dat naast de te
dempen sloot drains gelegd worden. Dit brengt met zich mee, dat de bodem
gesteldheid van dien aard moet zijn, dat de drains goed blijven liggen en vol
doende snel water afkunnen voeren (Güray, 1952). We komen dan tot de
conclusie, dat alleen in droogmakerijen, met een veenbodem smalle percelen
van ongeveer 50 meter aangehouden moeten worden. De droogmakerijen
die overwegend uit riethoudende klei bestaan, kunnen een perceelsbreedte
hebben van 150 meter. Alle overige droogmakerijen kunnen een perceels
breedte hebben van 250-300 meter.
Aan de hand van de topografische kaarten van omstreeks 1948 (schaal
1 : 25.000) en de bodemkundige verkenningskaarten van de Stichting voor
Bodemkartering (schaal 1 : 25.000) werd nagegaan hoeveel kilometer slootlengte in de droogmakerijen ongeveer zouden kunnen vervallen. Bij de be
rekening ervan zijn ook de plaatselijk aanwezige dwarssloten betrokken. Er
is, althans in de bouwpolders, geen rekening gehouden met de bedrijfsgrootte.
Immers in de tegenwoordige herverkavelingsgebieden legt men lang niet
overal een sloot tussen land van verschillende eigenaren, maar laat dat af
hangen van de grootte van de kavel die men moet aanhouden. Men volstaat
dan met het plaatsen van ijzeren of betonnen paaltjes.
Verder is aangenomen, dat de meest economische perceelsbreedte en
-lengte die van de Noordoostpolder is. Het blijkt dan dat nog ongeveer 4200
km sloot gedempt kan worden. Rekent men, dat de sloot met de kant 2,50
meter breed is, dan betekent dat een landaanwinst van ruim 1000 ha. Boven
dien bespaart men zeer veel arbeidsuren, doordat men beter machinaal kan
werken en geen onderhoud heeft aan sloten en kanten.
Deze gevolgtrekkingen kunnen ook toegepast worden op tal van polders in
het bovenland, vooral in Westfriesland en op veel middeloude zeekleipolders.
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In het artikel verwerkte droogmakerijen met bijzonderheden.
Reclaimed lake bottoms treated with in this paper with details.
Droogmakerij
Reclaimed lake bottom

Perceelsbreedte
Width of parcel
Oor
Omstreeks Omstreeks
spronkelijk
About
About
Original
1855
1900

Achterofschepolder
50
Assendelverveenpolder ....
50
Beemster
125
Belmermeerpolder
85*
Binnenwegsepolder
125
Boterdorpsepolder
120
Bovenkerkerpolder
150
Broekermeerpolder
85*
Derdebedijking
50
Driemanspolder
150
Eendragtspolder
125
Eerstebedijking
50
Groot-Mijdrecht
50
Grote Drooggemaaktepolder .
45
Haarlemmermeerpolder . . .
200
Hazerswoudepolder
?
Heerhugowaard
160*
Honderdveertigmorgen . . .
125
Hoogeveensepolder
130*
Klappolder
120
?
Legmeerpolder
Middelpolder
55
Noordpolder
125
Nieuwkoopsepolder Z. deel . .
125
Nieuwkoopsepolder N. deel . .
125
Noord-Hazerswoudsepolder . .
50
Noordoostpolder
300
Oostbroekeindsepolder ....
125
Oosteindsepolder
125
Overbuurtsepolder
125
Palensteinsepolder
?
Polder Benthorn
115
?
Polder Schiebroek
Prins Alexanderpolder ....
85?
Purmer
100*
Schermer
120*
Starnmeer
100*
Starrevaartpolder
45
Tweemanspolder
125
Vierambachtpolder
125*
150
Vriezekoopsepolder
Wassenaarsepolder
150*
Wieringermeerpolder ....
250*
85*
Wogmeerpolder
Wormer
100*
75
IJpolders
Zevenhovensepolder
120
Zoetermeerpolder
?
85
Zuidplaspolder Z. deel ....
85
Zuidplaspolder N. deel . . .
n n drg = nog niet droog / not yet dry.
K
= klei / clay.
RK
= rietklei / reed clay.
V
= veen / peat.
Z
= zand / sand.
1)

50
50
50
50
125
125
75*
75*
42
42
45-50
42
50
50
75*
75*
n n drg
50
50
50
42
42
n n drg
50
n n drg
50
45
45
200
50
50
50
160*
160*
60
60
45*
60*
45-50
45
50
n n drg
n n drg
55
42
42
42
42
42
42
50
50
n n drg n n drg
42
42
42
42
42
42
42
42
50
50
45
45
n n drg
42
100*
100*
120*
120*
100*
100*
45
45
42
42
45*
45*
50
50
50*
50*
n n drg n n drg
85
85
100*
100*
n n drg
75
42
42
50
45
42
42
42
42

Omstreeks
About
1948

Jaar van
droogm.
Tear of
reclaimation

250
50
125
85*
125
90
150
85*
50
150
125
50
50
45
200
200
160*
250
300
90
150
150
125
42
125
50
300
125
125
125
125
250
45
42
100*
120*
100*
45
125
125*
50
50*
250*
85
100*
150
125
90
42
125

1760
1847
1610
1628
1775
1751
1770
1628
1880
1668
1752
1880
1880
1750
1852
1760
1630
1778
1775
1777
1879
1894
1777
1800
1800
1760
1942
1775
1867
1775
1760
1762
1790
1870
1622
1635
1643
174-5
1734
1740
1741
1666
1930
1608
1626
1873
1800
1614
1837
1837

Bodemge
steldheid
Soil condition

K+RK
V
K
V
K
K+Z
K
V
RK
K
K
V+RK
V
V
K +Z
K

Z
Z

z

K+Z

z
z

K
RK
K
V+RK
K+Z
K
K
K+Z
K
K+Z
V
V
K
K+Z

K

V

Z
K+Z
K
Z
Z

Z
K
K+RK
RK
K + RK
V

K

Buiten deze perceelsbreedte komen hier en daar smallere of bredere percelen voor.
Sometimes narrower or wider parcels occur.

Summary

In 50 reclaimed lake bottoms involved in the survey the existent widths of the
parcels appeared to be dependent on the period of reclamation, the soil con
dition, the level of the technique of drainage and the landuse. In reclaimed
lake bottoms with firm clay or silt soils the width increased since 1610 from
about 85 to 300 meters. Especially the soil condition exercised here an in
fluence. In the middle of the 19th century the number of ditches was in
creased. The width of the parcels decreased locally from 200 to 42-50 meters.
Essentially shrinkage and decomposition of the soil causing drainage troubles,
are to blame for it.
Nowadays the width of the parcels is determined by soil condition and
landuse. For reclaimed lake bottoms with a peat- and a weak clay soil narrow
parcels are to be retained. Several reclaimed lake bottom pastures with a
clay- or silt soil still have narrow parcels. Nowadays also wide parcels can be
retained in these cases.
In the reclaimed lake bottoms, as well as in the older marine clay polders
in the upland, a considerable land area can be recovered by filling up ditches.
In this way many workinghours can be saved.
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ZANDAFGRAVING IN HET GOOI
Sand, excavations in the „Gooi" area
Aoovjby

J. L. Kloosterhuis
Het Gooi bestaat grotendeels uit hooggelegen grofzandige gronden, die geo
logisch tot de stuwwallen en het fluvioglaciaal gerekend worden. Deze oude
re pleistocene gronden worden omgeven door jongere, fijnkorrelige dekzanden en zeer jong stuifzand. In al deze gronden treffen we oorspronkelijke
bodemprofielen aan ontwikkeld als hoge en middelhoge podzolgronden. Ze
bezitten van nature diepe tot zeer diepe grondwaterstanden en zijn weinig
vochthoudend.
Een groot deel van het Gooi is dus een droog landschap, met heide en
schraal dennenbos begroeid. Rondom de Gooise dorpen heeft men de grond
door plaggenbemesting geschikt gemaakt voor de landbouw. Door hun
droogtegevoeligheid zijn deze oude bouwlanden van matige kwaliteit.
Behalve deze droge gronden vinden we langs de rand van het Gooi nog
een vrij grote oppervlakte lage zandgronden. Een klein gedeelte hiervan is
van natuurlijke oorsprong. Het grootste deel is door afgraving ontstaan. Bij
een verkennende kartering van het zuidelijk deel van de provincie NoordHolland in opdracht van het Provinciaal Bestuur, die werd uitgevoerd onder
leiding van Ir. L. J. Pons (1953/54), werd een vrij groot gedeelte van deze
afgezande gronden in kaart gebracht. Bodemkundig zijn ze vooral interes
sant, omdat het profiel gunstige eigenschappen voor de tuinbouw bezit (zie
Pons en Kloosterhuis, 1955, hoofdstuk VI blz. 64 e.V.). Bovendien is hun
wijze van ontstaan van betekenis voor de landschapsgeschiedenis van het
Gooi.
HET AFGEZANDE LANDSCHAP

Het westelijk en het noordwestelijk gedeelte van het Gooi is - in tegenstelling
tot het middendeel—-laag en vlak.
Tussen Hilversum en 's-Gravenland gaat een droog bosterrein opvallend
plotseling over in een laaggelegen graslandgebied, doorsneden door brede
sloten. De afwisseling van lage graslandpercelen met rijen of groepen van
bomen geeft dit landschap een bijzonder bekoorlijk karakter. Weinig zal de
toevallige voorbijganger vermoeden, dat hij hier met een grotendeels kunst
matig ontstaan landschap te maken heeft. Na het afgraven van dikke pak
ketten zand vindt men hier welig grasland op plaatsen, waar vroeger stuifheuvels lagen. Bij een nadere studie blijkt, dat het landschap niet totaal is
afgegraven, maar dat hier en daar complexen op de oude hoogte zijn blijven
liggen. Hierop vinden we de 17e- en 18e eeuwse herenhuizen.
Door de kartering van deze stukken krijgt men een goed overzicht van de
grootte der plaatselijke verlaging van het maaiveld en de hoeveelheid zand,
die hierdoor verdwenen is. Ook kan men zodoende nog te weten komen hoe
het oorspronkelijke profiel er heeft uitgezien.
Het lage gebied rondom Naarden is op een overeenkomstige wijze ont
staan, ook al maken de hier gelegen groente- en boomkwekerijen, afgewisseld
met veel opgaand houtgewas, niet de indruk op een afgegraven zandgrond te
staan. Het maaiveld lijkt over grote oppervlakten volkomen egaal en, evenals
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bij 's-Gravenland, is het gehele gebied doorsneden door brede vaarsloten. Vanaf de rijksweg Amersfoort-Amsterdam heeft men een goede kijk op deze afgezande gronden bij Naarden.
Meer oostelijk van Naarden, in de richting van Huizen, is de afgraving
minder regelmatig geweest. Men vindt hier oudere complexen zanderijgronden, als kommen tussen de hogere, niet afgegraven stuif- en dekzanden
gelegen. Ook hier geeft deze afwisseling een fraai uiterlijk aan het landschap.
In het oostelijk deel van het Gooi (westelijk-Laren) zijn eveneens enkele
afzandingen te vinden, maar hun oppervlakte is niet groot.
Ten slotte liggen door het gehele Gooi heen zeer recente afzandingen. De
bekende graverij aan de spoorlijn Bussum-Hilversum is hiervan wel de
grootste.
HISTORISCHE BIJZONDERHEDEN

Voor de zeventiende eeuw is er van afzanding op grote schaal in het Gooi
nog geen sprake en wel om de eenvoudige reden, dat in die tijd het vervoer
van enigszins grote hoeveelheden zand niet mogelijk was. De grotere water
wegen naar het Gooi moesten immers nog gegraven worden en op de kaarten
ziet men nog geen spoor van zanderijsloten. Wel is het mogelijk (Raven, ar
tikel Laarder Courant 31/8-'54), dat sinds 1403 vanuit Naarden over zee en
sinds 1444 van de Hilversumse Meent kleine hoeveelheden zand naar Am
sterdam vervoerd zijn. Enklaar en Vrankrijker (blz. 165) vermelden, dat in
1616 een deel van de Meentgronden vrij werd gegeven voor zandafgraving.
De grote zandtransporten beginnen eerst later, nadat de behoefte aan
zand, in verband met de snelle uitbreiding van Amsterdam en de aanleg van
wegen en dijken, sterk toenam en nadat de Gooise kanalen werden gegraven,
waardoor de waterverbinding van het Gooi met Amsterdam sterk verbeterd
werd.
In 1638 werd de 's-Gravenlandse vaart gegraven; enige jaren later de
Muider Trekvaart; in 1650 kwam de vaart van Hilversum naar 's-Graven
land tot stand en in 1661 groef men de Tienhovense vaart. In 1625 werd door
de Amsterdamse kooplieden Jan Ingel c.s. een concessie gevraagd bij de Do
meinen ter afgraving en ontginning van de zandheuvels en moerassen aan de
westzijde van het Gooi. Toen de bovengenoemde Gooise Vaart van Hilversum
naar Amsterdam gereed kwam, vond deze afgraving in versneld tempo plaats.
In Naarden en Bussum begon de graverij pas goed na de herovering van
Naarden op de Fransen in 1672. De hoge - en dus droge - ligging van Naar
den bleek op de duur bezwaarlijk voor een goede verdediging. Vooral op
aandrang van Stadhouder Willem III werd daarom besloten tot afgraving
van de hoge gronden, ten einde daarna de stad, door middel van inundatie,
beter in staat van verdediging te kunnen brengen. Om de afgraving rond
Naarden te bespoedigen gingen de Staten er zelfs toe over de afzandingen
elders te verbieden.
Desalniettemin heeft men enige eeuwen gegraven, voordat deze afzanding
enigermate voltooid was. De kaart van de gebroeders Ottens (1735) vertoont
ten zuiden van Naarden een aantal zanderijsloten. Ze laat tevens zien, dat er
al een flink stuk uit de Bussummer- en Naarder eng is weggegraven—maar ook,
dat dit nog maar een klein deel is van de totale af te graven oppervlakte.
Fabius (1917, blz.9en34)heefterde aandacht op gevestigd, dat de afzanding
vooral in de 18e eeuw een groot bedrijf was, dat aan vele arme inwoners van
Bussum veel werk gaf.
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In het 's-Gravenlandse was de afzanding tijdens de 17e eeuw nog maar
van geringe betekenis. Op de kaart van 1735 (Ottens) zijn in dit gebied geen
zanderijsloten aangegeven. Wel werd toen aan de Hilversumse vaart zand
gegraven. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw, toen de afzanding „elders
dan bij Naarden" weer werd vrijgegeven, werd vooral Hilversum het cen
trum van de afgraverij. Het Hilversumse zand werd veel gevraagd wegens de
grovere kwaliteit. Bij onze kartering is gebleken, dat hier vrij veel fluvioglaciaal grof zand is afgegraven. In het zanderijbedrijf verwierf de firma Jan
Perk en Zoon een grote bekendheid.
Als men verneemt dat het zandafgraven in het verleden zulk een omvang
heeft gehad en voor velen zelfs een middel van bestaan was, vraagt men zich
onwillekeurig af hoeveel zand in het totaal werd afgegraven.
Men zou deze hoeveelheid door nauwkeurige opmetingen en benaderde
schattingen vrij nauwkeurig kunnen berekenen. Een ruwe schatting geeft ons
echter reeds enig idee. De totale oppervlakte afgegraven grond kan geraamd
worden op 1100 ha. Als we een gemiddelde daling van het maaiveld aan
nemen van 1 J, meter, komen we op een totale hoeveelheid afgegraven zand
van 16| millioen m3.
METHODE VAN AFZANDING IN HET VERLEDEN

De brede zanderijsloten zijn tot op de huidige dag bewaard gebleven. Na
tuurlijk zijn ze vaak dichtgegroeid, maar bij Naarden zijn ze - met hun zij
takken - bewaard gebleven. Zij worden nu door de Naardense tuinders als
vaarsloten gebruikt (zie fig. 1 : luchtfoto).
Ook in de omgeving van 's-Gravenland zijn de zandsloten hier en daar nog
duidelijk te herkennen (fig. 2). De verkaveling, die er door ontstaan is, kan
men vergelijken met die van de veenkoloniale gebieden, waar men een stelsel
van kanalen en wijken vindt, al zijn de oppervlakten in de zanderijgebieden
natuurlijk veel kleiner.
De zandsloten werden uiteraard gebruikt voor de afvoer van het zand door
middel van kleine zandschuiten. In Naarden waren dit scheepjes van 15 last
of minder. Kortenhoef beschikt over 30 â 40 van deze scheepjes ten behoeve
van de zanderij.
Na de afzanding werd het terrein weer geschikt gemaakt voor de cultuur.
Gezien de goede kwaliteit van de afgezande gronden, moeten we zeggen, dat
dit in het algemeen goed gedaan is. De zwarte bovengrond van het oorspron
kelijke profiel werd meestal niet weggevoerd maar later teruggestort. Voor de
Gooise Meentgronden, die bestemd waren voor afzanding, bestonden zelfs
voorschriften voor deze terugstorting (Enklaar en de Vrankrijker, blz. 165).
Voor het succes van de nieuwe cultuur was de wijze en volledigheid van de
egalisatie natuurlijk van groot belang. Tegenwoordig liggen de afgezande
gronden mooi vlak, maar aanvankelijk was dit niet overal zo.
In Naarden was geen algemeen geldend peil voor de afzanding vastgesteld,
met het gevolg, dat er vele onregelmatigheden en misbruiken voorkwamen.
Nadat echter in 1723 de Staten van Holland tot aankoop van de hoge gron
den waren overgegaan, werden ze aan belanghebbenden slechts uitgegeven,
onder voorwaarden van afgraving tot een door hen vastgesteld, algemeen
geldend peil.
Dit contractuele peil werd, volgens Kraayenhoff (blz. 148 en 149) in 1723
vastgesteld op 47 cm boven het zomerwater van Naarden (18 duimen R.H.).
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Luchtfotoarchief Stiboka

Fig. 1.
Het afgezande landschap ten oosten van Naarden. De zanderijsloten zijn gedeeltelijk ge
dempt.
Excavated area east of Naarden. The canals are partly filled up.

Afgegraven gebieden
Excavated areas
r~l

U—

Zanderijsloten / Canals

Fig. 2.
Kaart van een gedeelte van het Gooi aangevende de afgezande gronden met zanderijsloten.
Map of a part of the Gooi area showing the dugg off areas with canals.

Het tegenwoordige waterpeil in dit zanderijgebied ligt op 50 tot 60 cm be
neden het maaiveld.
BODEMKUNDIGE BIJZONDERHEDEN

Het duurde niet lang voor men de goede kwaliteit van de afgezande gronden
ontdekte. Reeds omstreeks 1750 vestigden zich aan de Karnemelksloot te
Naarden de eerste hoveniers. Thans is de afgegraven grond bijna geheel in
beslag genomen door tuinders en boomkwekers.
Het bodemprofiel is zeer eenvoudig van bouw. Het bestaat uit een boven
laag van overwegend sterk humeus zand (in dikte variërend van 40 tot 70
cm), op een ondergrond van maagdelijk grijsgeel dekzand of grof fluvioglaciaal zand.
Een voorbeeld van een profielbeschrijving luidt als volgt:
0-50 cm zwartgrijs, zeer humeus, vochtig grof zand met veel wortels en
iets slibhoudend.
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50-70 cm grijsgeel grof nat zand, iets fijngrindhoudend.
70-120 cm grijs nat zand. Grondwater op 80 cm.
Naarmate de humeuze laag dikker is, is in het algemeen het profiel gun
stiger voor de cultuur.
Door zijn lage ligging is het profiel wel te vergelijken met dat van een na
tuurlijke lage zandgrond; ook hiervan is de bovengrond meestal sterk humeus.
Het voordeel van de afgegraven gronden boven de natuurlijke lage zand
gronden is het ontbreken van storende lagen. Het humeuze dek op een door
latende ondergrond geeft, gecombineerd met de grondwaterstand van 40 tot
60 cm onder het maaiveld, een uitstekend vochthoudende en doorlatende
bodem. Zulke gronden zijn in de regel zeer geschikt voor de tuinbouw. Maar
ook voor grasland zijn ze zeer bruikbaar. In de 's-Gravenlandse polder bij
voorbeeld komt hoofdzakelijk grasland voor.
Overigens blijken niet alle zanderijgronden even geschikt voor de tuin
bouw te zijn. Er komen gronden voor waar het profiel naar beneden grofzandig wordt. Deze grofzandige ondergrond werkt drainerend. Verder vin
den we, ten oosten van Naarden, onregelmatig afgezande gronden, waardoor
plaatselijk resten van het oorspronkelijke heidepodzolprofiel zijn blijven zit
ten. Zulke resten werken storend. Bovendien is hier en daar wat klei uit de
Zuiderzee aangeslibd. De kwaliteit van deze zgn. mangelgronden is minder
gunstig voor tuinbouwdoeleinden (van Liere, 1948, blz. 1-3).
Tenslotte zijn ook de jonge afgezande gronden, zoals die in het midden
deel van het Gooi voorkomen door hun diepe grondwaterstanden en de
humusarmoede van hun bovengrond ongeschikt.
Summary

The western part of the „Gooi" area was subjected to large scale sand ex
cavating in the 17th, 18th and 19th century. These sandpits were particu
larly concentrated in the environments of the villages 's-Gravenland and
Naarden.
The excavations near Naarden were initially carried out for strategical
considerations as by digging off the high-lying soils the possibility of inunda
tion was created.
In bygone days the transport of the excavated sand was carried out in
barges. After the completing of the construction of the necessary canals
leading to the „Gooi" area, the digging off was strongly increased. The great
demand for sand was connected with the urban extension of Amsterdam
from the 17th century and afterwards.
The digged off landscape has taken on a special character by the existence
of many canals through which it resembles a peat district.
The soil profile of a digged off sand soil resembles a low-lying sand soil with
a strongly humous top soil of 40-60 cm over virgin grey or yellow sand. The
difference however is that disturbing layers are absent. As moreover the
groundwater is nearly almost on a constant level of 50-60 cm below surface,
the profile shows features very favourable for horticulture. For the greater
part these soils are used for horticulture and tree nursery.
Afgesloten: september 1955.
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET RIETLAND
VAN NOORDWEST-OVERIJSSEL
Contribution to the knowledge of the reedland of North-Western Overijssel

door/by

Ir. A. J. Havinga
Gedurende de zomer van het jaar 1950 werd door schrijver dezes, onder
leiding van Ir. J. C. F. M. Haans, een kartering uitgevoerd in het rietgebied
van Noordwest-Overijssel. Het doel was o.a. het verkrijgen van een inzicht
in de kwaliteit der afzonderlijke rietvelden en het omgrenzen van de beste
velden, opdat deze behouden kunnen worden bij de in uitvoering zijnde in
polderingen. Het geschrift heeft vooral betrekking op het ter weerszijden van
de Kalenbergergracht gelegen gebied ten westen van Kalenberg. Buiten dit
terrein kunnen de bodemtoestand en de wijze van verlanding wel eens an
ders geweest zijn dan hieronder is beschreven.
KORTE BESCHRIJVING VAN HET LANDSCHAP

Oorspronkelijk kwam een ongeveer 3 m dikke veenlaag voor, langs de kust
van het IJsselmeer bedekt met klei. Met uitzondering van een strook langs
de kust is het land ten offer gevallen aan de turfbereiding, met als gevolg,
dat een moerassig, woest rietlandschap overbleef. Door het veen baggeren
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ontstonden plassen, gescheiden door stroken land van slechts enkele meters
breedte maar veelal honderden meters lang. Deze z.g. trekgaten zijn ver
schillend van grootte. In het algemeen bedraagt hun breedte 30-50 m. Soms
zijn ze smaller. De lengte kan zeer verschillend zijn. Zeer vaak is deze 500800 m, dikwijls ook minder, b.v. 200 m. Verscheidene trekgaten zijn ook
nu nog open water; de meeste zijn evenwel verland. Zij zijn dan in de regel
begaanbaar; men treedt er op de z.g. kragge, die een paar dm lager ligt dan
de vaste grond. Al naar de verlanding verder voortgeschreden is, is zij hoger
en steviger geworden. Zij is begroeid met riet en kruiden en kan in een ver
gevorderd stadium bovendien begroeid zijn met struiken en bomen, tenge
volge waarvan het landschap op vele plaatsen een bosachtige aanblik biedt.
De stroken land worden ribben genoemd. Zij bestaan een enkele maal uit
oorspronkelijkonverveendveenland,maar meestalzijnzekunstmatiggevormd.
Zij zijn dan opgebouwd uit materiaal, dat voor vervening ongeschikt was;
meestal min of meer veraard veen en dikwijls klei, beide afkomstig van de
vroegere bovengrond. Ook brak veen, dat voor turfbereiding ongeschikt was,
werd daarvoor gebruikt. Men noemt de kunstmatig opgebouwde ribben ook
wel zetwallen. De aanwezigheid van ribben en zetwallen was noodzakelijk
om te voorkomen dat er een meer ontstond, dat een bedreiging voor het
omringende land zou vormen. (Er bestaat een wettelijke bepaling, die voor
schrijft, dat de trekgaten een bepaalde breedte niet mogen overschrijden.)
Meestal besteedde men er geen bijzondere zorg aan. Zij zijn in de regel be
groeid met riet en kruiden en dikwijls met bramen en struikgewas.
Oorspronkelijk kwamen twee soorten veen voor, beide voor de berei
ding van turf geschikt, nl. het oligotrofe (voedselarme) veenmosveen en
het mesotrofe (matig voedselrijke) zeggeveen. Thans zijn nog enkele resten
aanwezig in de ondergrond op die plaatsen, waar niet tot op het zand werd
verveend en daarnaast in de weinige onverveende ribben. In de zetwallen
vindt men, zoals reeds gezegd, alleen de allerbovenste, voor turfbereiding
ongeschikte, lagen in vergraven toestand terug. Naar de aanwezigheid van
resten van de twee veensoorten is het gebied te scheiden. De aard en ontwik
keling van de vegetatie en de wijze van verlanding, die hieronder beschre
ven worden, blijken in beide delen zeer verschillend te zijn.
DE VERLANDING VAN DE TREKGATEN IN HET MOS VEENGEBIED

Een trekgat beslaat een betrekkelijk geringe oppervlakte, tengevolge waar
van het water weinig door de wind wordt beroerd. Golfslag en stroming
komen dan ook slechts in geringe mate voor. De verlanding kan dientenge
volge rustig voortgang vinden.
Zodra een trekgat ontstaan is, begint het proces. Ondergedoken water
planten („wier") komen spoedig in meestal grote massa's voor en doen na
afsterving en gedeeltelijke verrotting een waterige, zwarte brij ontstaan, de
z.g. „bagger". In geringe mate zullen ook dode waterdieren en gronddelen,
door afslag uit de wallen vrij gekomen, aan deze vorming bijdragen. Het
oppervlak van de bagger komt elk jaar dichter onder de waterspiegel
en op de duur beginnen planten met drijvende bladeren te verschijnen:
de waterlelie (Nymphaea alba), de gele plomp (.Nuphar luteum), de krabbescheer (Stratiotes aloides), e.a. Ook deze planten helpen mee aan het ontstaan
van de bagger. Vooral de krabbescheer kan soms een belangrijke bijdrage
leveren, daar zij een enkele maal een dichte vegetatie vormt (in het zegge-

132

veengebied is dit regel). Is het water nog slechts 75 à 50 cm diep, dan begin
nen de lisdodde ( Typha spec.) en het riet (Phragmites communis) te groeien, soms
voorafgegaan door de, reeds in dieper water voorkomende, mattenbies
(iSchoenoplectus lacustris). Deze laatste treft men vooral aan op een wat steviger
bodem. De lisdodde en het riet vormen horizontale wortelstokken, ongeveer
ter hoogte van het oppervlak van de bagger. De wortelstokken sterven te
zijner tijd af, maar gaan slechts in geringe mate tot ontbinding over. De
omvang wordt iets geringer en bovendien verliezen zij hun stijfheid ; de gele
kleur blijft niettemin behouden. Naarmate dit proces langere tijd aan de
gang is, worden meer wortelstokken gevormd, die op de duur een netwerk
doen ontstaan. Aanvankelijk is dit nog ijl en dun, maar langzamerhand
wordt het dichter en door nieuwe uitlopers naar boven ook dikker. Er heeft
zich dan reeds een dunne kragge gevormd, die dus onder water op de bagger
rust. De planten gaan, wanneer zij op een wat hoger niveau groeien, behalve
in de onderliggende bagger ook in de kragge wortelen, die tenslotte een dicht
en vezelig karakter krijgt. Een dunne kragge is reeds behoorlijk stevig. Reeds
lang, voordat zij tot de waterspiegel reikt, is zij begaanbaar. Zelfs wanneer
er 30 cm water boven staat, behoeft men niet bevreesd te zijn er door heen te
zakken. Tenslotte groeit zij zo ver omhoog, dat zij aan de wateroppervlakte
te voorschijn komt.
In samenhang met de voortschrijdende verlanding treden er veranderin
gen in de vegetatie op, die hieronder beschreven worden.
Een enkele maal werden anders gevormde, aan het wateroppervlak drij
vende, z.g. „opgesprongen" kraggen aangetroffen. De ontstaanswijze is be
schreven bij het verlandingsproces in het zeggeveengebied, waarin zij een
belangrijke rol spelen.
DE ONTWIKKELINGSGANG VAN DE VEGETATIE DER VASTE
KRAGGEN IN HET MOSVEENGEBIED

De veranderingen in de plantengroei gedurende de verlanding gaven bij
het karteren aanleiding tot het onderscheiden van verschillende stadia,
waarbij vooral op de stand van het rietgewas, waar het in de eerste plaats om
te doen was, acht werd geslagen.
Stadium a

Een open watervlak is aanwezig. Al naar het trekgat vroeger of later ont
staan is, bevat het meer of minder bagger, echter reikt het oppervlak ervan
in het algemeen niet hoger dan 75 à 50 cm beneden de waterspiegel. Meestal
komen ondergedoken waterplanten in grote hoeveelheden voor en wanneer
de bodem niet al te ver onder water ligt, treft men bovendien veelal aan de
waterlelie (Nymphaea alba) en de gele plomp (Nuphar luteum). Verder komen
vaak kikkerbeet (Hydrocharis Morsus-ranae), soms watergentiaan (Nymphoides
peltata), fonteinkruid (Potamogeton spec.) en veenwortel [Polygonum amphibium)
voor. Een veel optredende plant is voorts de krabbescheer (Stratiotes aloides),
welke echter vaak zeer plaatselijk aanwezig is. Soms is een trekgat er geheel
mee dichtgegroeid, doch dit is, zoals reeds gezegd, in het mosveengebied,
in tegenstelling tot het zeggeveengebied, een uitzondering. Deze plant kan
het water dikwijls zeer moeilijk bevaarbaar maken, waardoor de rietteelt
groot nadeel ondervindt.
Plaatselijk kunnen rechtop staande waterplanten reeds aanwezig zijn: bie
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zen (Schoenoplectus lacustris) vaak in kleine pollen, een enkele lisdodde ( Typha
spec.)x), wat riethalmen (Phragmites communis) en soms ook pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en waterweegbree (Alisma spec.). Kalmoes (Acorus Calamus),
gele lis (Iris Pseudacorus), grote boterbloem (Ranunculus Lingua) en Glyceriasoorten komen in het algemeen meer langs de wal voor. Behalve de vermelde
kunnen nog andere plantensoorten aanwezig zijn.
Stadium b

Het baggeroppervlak is gestegen tot 75 à 50 cm onder de waterspiegel. Lis
dodden en riet komen verspreid voor. Meestal treft men overwegend de
lisdodde aan, die soms al een vrij dichte vegetatie vormt, zodat er nog slechts
met moeite met een bootje doorheen te varen is. Voorts is de egelskop (Sparganium spec.) nogal eens aanwezig. De mattenbies (Schoenoplectus lacustris)
vormt vaak grote pollen. De overige onder stadium a vermelde planten ko
men ook nu voor, doch de drijvende veelal in geringere hoeveelheden.
Riet wordt uit een in dit stadium van verlanding verkerend trekgat nog
niet gewonnen. Wel worden de egelskoppen, de z.g. „pampels" gesneden
met het doel, de rietschoven ermee te binden. Ook snijdt men wel lisdodden
of „dulen" met hetzelfde oogmerk, omdat ze nu extra flink ontwikkeld zijn.
Dit laatste doet men te Kalenberg echter slechts dan, wanneer er een tekort
aan pampels is.
Stadium c

Een kragge is reeds ontstaan, waarboven nog ca. 10 à 30 cm helder water
staat. Meestal is een zeer dicht rietgewas aanwezig, dat dus in het water staat.
Daartussen vindt men praktisch geen andere planten. Alleen kikkerbeet
(Hydrocharis Morsus-ranae) komt nogal eens voor, terwijl ook de lisdodde hier
en daar aangetroffen wordt. De lengte van het riet kan enigszins verschillend
zijn, doch steeds is het gewas flink ontwikkeld. Eind juli, het tijdstip dat de
pluim te voorschijn begint te komen, werd een gemiddelde lengte van onge
veer 2 m gemeten. Voor de rietteelt is de kragge in stadium c ideaal, de pro
ductie is dan maximaal.
Soms groeit er echter voornamelijk de lisdodde, terwijl het riet dan veelal
in een geringe of vrij geringe hoeveelheid aangetroffen wordt. In zo'n geval is
meestal de verlanding minder vergevorderd, dan wanneer een echte rietkragge aanwezig is, maar dit behoeft niet altijd het geval te zijn. De kwaliteit
van het geoogste produkt is tengevolge van het overheersen van de lisdodde
slechter. Het is z.g. „dekriet" van de tweede soort.
Lisdodden, waartussen in het geheel geen riet groeit, wat zelden het geval
is, worden in Kalenberg nog wel eens gesneden voor bedekking van hooibulten, enz. Een kleine hoeveelheid ervan wordt soms verhandeld. De waarde
van het produkt is echter gering, daar de schoven ongeschikt zijn voor dak
bedekking.
Stadium d

De kragge is nu zo hoog gegroeid, dat haar bovenzijde juist droog gekomen
is. Het riet vormt een dicht gewas, soms bijna even dicht als tijdens het voor') Bijna overal werd, onafhankelijk van het stadium van verlanding, de kleine lisdodde

(Typha angustifolia) aangetroffen. De grote ( Typha latifolia) groeide slechts hier en daar in

kleine groepjes bijeen.
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gaande stadium. De stengel is nog behoorlijk lang. Gemeten werd een lengte
van gemiddeld 180 cm ten tijde van het verschijnen van de pluim. Meestal
komen tevens enige lisdodden voor. De bodem is over het algemeen nog
niet met kruiden begroeid. Slechts op iets hogere plaatsen ontwikkelt zich
reeds een dergelijke vegetatie, vooral bestaande uit wateraardbei (Comarum
palustre) en daarnaast enkele varentjes (Filicinen). Andere soorten ontbreken
dikwijls. Voorts treft men mossen, o.a. het veenmos (Sphagnum spec.) in een
geringe hoeveelheid aan. De kragge levert ook nu nog een zeer goede oogst
en doet in waarde weinig onder voor een ,,c-Kragge".
Soms treedt de lisdodde in belangrijke mate op. Bij uitzondering bestaat
het gewas er overwegend uit.
Stadium e

Het oppervlak van de kragge is nog iets verder boven water komen te liggen
en minder drassig dan voorheen. De rietstengels zijn reeds minder goed ont
wikkeld; dunner en korter. De lengte ervan bedroeg eind juli gemiddeld
160 cm. De stand van het gewas is nog vrij dicht. Lisdodden komen meestal
weinig voor. Kruiden worden vaak in een grote hoeveelheid aangetroffen.
Aanwezig zijn o.a. de in de volgende, vrij willekeurige, opsomming genoemde
soorten: varens (Filicinen), haagwinde (Convolvulus sepium), poelruit (Thalictrumflavum), moerasrolklaver (Lotus uliginosus), valeriaan [Valeriana officinalis),
moeraslathyrus (Lathyrus paluster), leverkruid (Eupatorium cannabinum), koe
koeksbloem (Lychnis Flos-cuculï), moerasviooltje (Violapalustris), distels (Cirsium
spec.), wederik (Lysimachia spec.), vrij weinig schermbloemigen (Umbelliferen). Voorts fijne zeggesoorten (Carex spec.), biesjes (o.a. Eleocharis spec.) en
grassen (Gramineeën) w.o. vooral het pluimstruisriet (Calamagrostis canescens).
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) welke plant veel voorkomt in (eutrophe)
laagveengebieden, werd bijna niet aangetroffen. Veenmos (Sphagnum spec.)
treedt plaatselijk al in de vorm van bulten op.
De hoeveelheid riet, die van een dergelijke kragge gesneden wordt, is
reeds aanmerkelijk geringer dan van een minder sterk verlande, in het sta
dium d verkerende. De opbrengst is echter voldoende.
Uiterst zelden bestaat het gewas overwegend uit lisdodden.
Stadium f

De rietgroei is nog belangrijk verder achteruit gegaan. Het gewas vertoont
een holle stand. De lengte van het riet bedroeg eind juli gemiddeld nog
slechts 110 cm en de stengels waren erg fijn. Slechts een enkele lisdodde kan
zich nog vertonen. Kruiden vormen het belangrijkste deel van de begroeiing.
Allerlei soorten, waaronder de bij stadium e genoemde, kunnen aanwezig
zijn. De vegetatie kan er plaatselijk bijvoorbeeld ongeveer als volgt uitzien:
Tussen ijl groeiend riet zijn vrij veel varens (Filicinen) en pijpestrootjes
(Molinia coerulea) aanwezig. Voorts komen er galigaan (Cladium Mariscus),
wat moerasviooltjes (Viola palustris) en enkele dopheideplantjes (Erica Tetralix)
voor. Ook het veenmos (Sphagnum) wordt aangetroffen.
Het veenmos treedt in de regel meer op de voorgrond dan gedurende het
voorgaande stadium. Vooral wanneer de veroudering van de kragge nog iets
verder gevorderd is, kan het de bodem met talrijke bulten bedekken, waar
onder met een hoogte van wel 30 cm. Zij zijn in het algemeen begroeid met
veenbes (Oxycoccus quadripetalus), dopheide (Erica Tetralix), zonnedauw (Dro-
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Sera spec.), dikwijls ook met wateraardbei {Comarumpalustre) en moerasviool
tje (Viola palustris). Het riet is er vrijwel onder verstikt; slechts een enkele

halm steekt er in de regel nog doorheen. Tussen de mosbulten groeit het
echter normaal, gemengd met de voornoemde kruidenflora. De volgende
soorten van kruiden werden b.v. op een bepaalde plek aangetroffen tussen
de mosbulten: Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris), leverkruid (Eupatorium cannabinum), moeraslathyrus (Lathyrus paluster), orchideeën (Orchidaceeën) en kamperfoelie (Lonicera Periclymenum).
Struikheide (Calluna vulgaris) komt zelden voor. Een enkele maal kan men
een plantje aantreffen op een sterk verlande kragge.
Meestal is van een kragge, die in het stadium ƒ verkeert, de opbrengst zo
gering, dat het gewas niet geoogst wordt.
Type g

Beter dan van een stadium kunnen we hier spreken van een type van be
groeiing. De mate van verlanding is nl. dezelfde als van een der reeds be
schreven stadia e en f en soms als van stadium d, maar er is, landbouwkundig
gezien althans, een ander gewas aanwezig. Het onderscheidt zich door de
geweldige kruidenontwikkeling, vooral van hoog groeiende soorten. Meestal
is de begroeiing zo dicht, dat men er niet dan met moeite doorheen kan lopen.
De samenstelling van de vegetatie kan zeer verschillend zijn. Deze kan er
bijvoorbeeld als volgt uitzien: de stand van het riet is vrij hol; haagwinde
(iConvolvulus sepiurri) en fors ontwikkelde varens (Filicinen) zijn daarentegen
in grote hoeveelheid aanwezig. Ook komen, in geringere mate, verschillende
andere kruiden en grassen voor, waaronder het pijpestrootje (Molinia coerulea). In de regel treedt het type g pleksgewijs op tussen de hiervoor beschre
ven stadia e, f en d. Waaraan de verschillende ontwikkeling van de flora
moet worden toegeschreven, is moeilijk te verklaren. Dikwijls zal de behan
deling van de kragge door de mens, geheel of gedeeltelijk, de oorzaak kunnen
zijn. Indien het riet niet ieder jaar gesneden wordt, wordt de „onkruid"ontwikkeling in sterke mate bevorderd.
Het geoogste produkt is het z.g. „bladriet". Het wordt verkocht naar de
bloembollenstreken, waar het wordt gebruikt voor afdekking van de bollenbedden in de winter. Ook rietgras (Phalaris arundinacea) en grove zegge
(Carex spec.) worden wel gemaaid voor „bladriet". Vooral rietgras, dat soms
in dichte bossen (echter hoofdzakelijk op de ribben) groeit, levert een uit
stekende kwaliteit. Grove zegge wordt uit het mosveengebied zo goed als
nimmer geoogst; zij komt vrijwel uitsluitend in het zeggeveengebied in oogstbare hoeveelheden voor.
Stadium h

De kragge is nu zo hoog mogelijk gegroeid en aan het oppervlak zeer droog.
Riet komt practisch niet meer voor; mosbulten echter zoveel te meer. Overi
gens gelijkt de plantengroei op die, vermeld onder stadium/. Soms groeit
er uitsluitend het pijpestrootje. In dat geval wordt het wel gemaaid. Het ge
oogste hooi wordt als „ribbehooi" naar de bloembollenstreken verkocht,
waar het voor hetzelfde doel gebruikt wordt, als het bladriet. Riet wordt nu
vanzelfsprekend niet meer gesneden.
Dikwijls gaat men de kragge ophogen en verstevigen, b.v. door er bag
ger op te brengen, waardoor zij geschikt wordt gemaakt voor het winnen van
hooi en gras (o.a. voor stalvoedering) en voor beweiding door jongvee.
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Struik- en boomgroei

Laat men een kragge aan zijn lot over, dan treedt er al spoedig een begroei
ing op van struiken en boompjes. Reeds tijdens het verlandingsstadium d
begint het eerste hout te verschijnen. Vanaf het stadium ƒ kan het zoveel voor
komen, dat het een ondoordringbaar bos vormt. Wanneer men het land aan
zijn lot zou overlaten, zou de veenontwikkeling op de kragge de bosvegetatie
tenslotte stellig weer vernietigen door „verstikking". Meestal wordt het hout
tijdig gerooid om te voorkomen, dat het riet verdrongen wordt. Vooral op de
minder sterk verlande kraggen wordt dit gedaan. Op de sterk verlande laat
men de struiken en boomjes vaak ongestoord opschieten.
Verscheiden soorten werden aangetroffen, o.a. verschillende wilgensoorten
(Salix spec.), gagel (Myrica Gale), berk (Betula spec.), els (Alnus glutinosa),
lijsterbes (Sorbus Aucuparia), sporkenhout (Frangula Alnus), Gelderse Roos
('Viburnum Opulus), meidoorn (Crataegus spec.), roos (Rosa spec.), es (Fraxinus
excelsior) (zelden), eik (Quercus spec.) (zelden), en wegedoorn (Rhamnus catharticus) (zeer zelden). Van de appel (Malus sylvestris) en de peer (Pyrus commu
nis) werden verschillende verwilderde exemplaren gevonden. Bramen (Rubus spec.) komen eigenlijk alleen op de ribben voor.
DE VERLANDING EN DE ONTWIKKELINGSGANG VAN DE
VEGETATIE IN HET ZEGGE VEENGEBIED

Tot het ogenblik, waarop de lisdodde en het riet te voorschijn komen, ver
loopt de verlanding als in het mosveengebied. Daarna geschiedt zij op een
andere wijze en gaat er zich doorgaans een „opgesprongen" kragge (drijftil)
ontwikkelen.
Wanneer zich pollen van de lisdodde gevormd hebben, geraken na enige
tijd de wortelstokken los van de bodem van bagger en komen aan de opper
vlakte drijven. Ze vormen dan schollen, die veelal dicht naast elkaar liggen.
Dikwijls drijft de zeer dikke, gele wortelstok van de gele plomp daartussen.
Deze is soms enkele meters lang en grillig vertakt. Doordat zij echter drij
vend niet talrijk voorkomt, is zij maar van zeer ondergeschikt belang voor
de kraggevorming. De drijvende eilandjes zijn eerst nog heel dun, ijl ge
bouwd en onbegaanbaar; men kan ze gemakkelijk onder water duwen en
van elkaar weg trekken. Op de eilandjes krijgt naast de lisdodde eerst het
riet vaste voet. Dan worden zijsteviger en dikker en groeien spoedig aan elkaar
vast. De eerste plant treedt weldra op de achtergrond en verdwijnt daarna
geheel of bijna geheel. Vervolgens ontstaat een vrij goed begaanbare, drij
vende kragge, waarvan het riet geoogst kan worden.
Gewoonlijk ontwikkelt zich reeds vroeg een kruidenvegetatie. Veelal treft
men dezelfde soorten aan als in het mosveengebied, zij het in andere verhou
dingen. Kenmerkend is het rijkelijk voorkomen van waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Zeggen (Carex) treden in de regel eveneens spoedig in een grote
hoeveelheid op en wanneer de verlanding wat verder gevorderd is, bestaat
de vegetatie meestal voor een belangrijk deel daaruit. Later gaan zij zelfs
overheersen met als gevolg, dat sommige kraggen er bijna uitsluitend mee
zijn begroeid. Vooral de grove soorten worden aangetroffen Deze flora is wel
zeer verschillend van die, aangetroffen in het mosveengebied, waar men in
het algemeen weinig zegge aantreft en zelden de grove soorten.
In het algemeen is de dikte van de drijvende kragge betrekkelijk gering,
nl. 20 à 30 cm, soms 40 à 50 cm. Voorts is de opbouw veel ongelijkmatiger
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dan van een vaste kragge. Indien men een „opgesprongene" betreedt, moet
men voortdurend uitkijken of men niet in een gat of op een erg dunne plek
stapt.
Wanneer de verlanding gevorderd is, beginnen bomen en struiken te
groeien. De bomen zijn hier in het algemeen forser dan in het mosveenge
bied. Ook op dunne, slappe kraggen kan men flinke exemplaren aantreffen,
die weliswaar enigszins wankel staan, maar dank zij de taaie bodem, niet
om kunnen vallen.
Een andere wijze van ontstaan van een drijftil is ook mogelijk in het zeggeveengebied, maar komt niet zo vaak voor. Zo zagen wij bijvoorbeeld een
oost-west gelegen trekgat, dat in westelijke richting een toenemende verlan
ding liet zien, waarbij de volgende opeenvolging in plantengroei aangetrof
fen werd : In de oostelijke helft was het water reeds geheel dicht gegroeid met
krabbescheer (Stratiotes aloides), maar in de westelijke vormden de „scheren"
zo'n geweldig dichte massa, dat er zich een nieuwe vegetatie op ontwikkelde.
Ver van de westelijke oever vandaan bestond deze uit pollen van struisgras
(Agrostis spec.), enkele planten van de waterscheerling (Cicuta virosa) en enige
lisdodden ( Typha angustifolia). Dichter naar de oever toe was er tevens riet
(.Phragmites communis) aanwezig. Onmiddellijk tegen de oever aan tenslotte,
was reeds een drijvende kragge ontstaan, die echter nog zeer dun en in het
geheel niet begaanbaar was.
Men kan deze gang van zaken slechts aantreffen wanneer de „scheren"
een buitengewoon dichte vegetatie vormen. In dat geval nl. zakt van de
afgestorven en rottende massa 's winters niet alles onder water op de bodem,
maar blijft een gedeelte ervan drijven. In de regel zinkt 's winters echter alles
onder water.
Nog andere waterplanten kunnen bijdragen tot het ontstaan van een drijf
til. Verschillende onderzoekers hebben hiervan voorbeelden beschreven (zie
b.v. in „De Levende Natuur").
Vaste kraggen werden in het zeggeveengebied weinig aangetroffen.
DE DUUR VAN VERLANDING VAN EEN TREKGAT

Het gehele verlandingsproces, te rekenen vanaf het tijdstip dat het trekgat
ontstaan is, tot wanneer de kragge totaal waardeloos is geworden voor de
rietproduktie, wordt wel gesteld op 100 tot 150 jaar. Slechts gedurende een
deel van die periode is de produktie goed. In Kalenberg rekent men met on
geveer 50 tot 75 jaar.
DE HOEDANIGHEID DER KRAGGEN EN DE KWALITEIT VAN
HET RIET IN VERBAND MET DE BODEMGESTELDHEID

De vaste kraggen van het mosveengebied zijn, zolang zij een goede opbrengst
geven, ideaal voor de rietteelt. Door hun stevigheid en gelijkmatige opbouw
kan het riet gemakkelijk gesneden worden. De kwaliteit van het geoogste
produktis als dekriet niet te overtreffen; het is fijn en stevig van stengel. De
waarde van de opgesprongen kraggen in het zeggeveengebied is veel gerin
ger. Zij zijn in het algemeen ongelijkmatig ontwikkeld; er komen veel gaten
in voor. Doordat ze slap zijn, zijn zij bovendien moeilijk begaanbaar en is
het oogsten een zwaar karwei. De indruk werd verkregen, dat reeds in een
betrekkelijk vroeg stadium de rietbegroeiing erop achteruit gaat, om plaats
te maken voor zegge. Als een voordeel kan men aanmerken, dat de lisdodde
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in het algemeen spoedig het veld ruimt, wanneer het stadium van eilandjes
vorming voorbij is. Men wint uit het zeggeveengebied dan ook voornamelijk
eerste soort riet, d.w.z. zonder lisdodden. De kwaliteit is evenwel minder
goed; de stengel is betrekkelijk bros en zacht.
Het is merkwaardig, dat de veensoort zo'n grote invloed heeft, gezien het
weinige, dat er in de bodem nog van over is. Zoals reeds vermeld werd, ko
men overblijfselen van het veen nog voor in de ribben en plaatselijk onder
de bodems der trekgaten. Bovendien zullen nog bij het vervenen achterge
bleven brokken op de bodem aanwezig zijn, ook waar dit tot op het zand is
gebeurd. In de bagger tenslotte bevinden zich veendelen, die vrij gekomen
zijn gedurende de afslag van de ribben, tengevolge van golfslag. Soms kan
de afslag vrij aanzienlijk zijn, zodat er maar een smalle strook land overblijft.
Zelfs wanneer dezelfde veensoort aanwezig is, kan de bodemgesteldheid
nog van invloed zijn op de kwaliteit van het riet. Dit is bijvoorbeeld het geval
in de Pierken en de Schut- en Grafkampen. In deze twee gebieden, beide met
oligotroof veenmosveen, is tot verschillende diepten verveend. In het eerste
gebied is nog een laag veen achtergebleven, in het tweede bevindt zich onder
de trekgaten een bodem van zand. De kwaliteit van het riet van de Pierken
nu is, volgens mededelingen, iets beter dan dat uit de Schut- en Grafkampen
afkomstig. Misschien kan ook nog van invloed zijn, dat de zetwallen in het
laatst genoemde gebied meer kleiig materiaal bevatten. H e t z i j n d u s
minieme verschillen in de bodemgesteldheid, die bepalend zijn
voor de kwaliteit van het produkt.
De verschillen in bodemvruchtbaarheid, veroorzaakt door de beide veensoorten, hebben geen noemenswaardige verschillen in stengelontwikkeling
tot gevolg. Overal is deze slechts matig fors en de stengellengte bedraagt
zelden meer dan 2 m. Tengevolge hiervan levert Kalenberg, naast het hoofdprodukt dekriet, heel weinig matriet, waarvan de lengte meer dan 2 m be
draagt. Fors ontwikkelde planten vindt men niet licht in een veengebied,
doch daar, waar een vruchtbare klei- of slibbodem aanwezig is.
Of een vaste, dan wel een opgesprongen kragge ontstaat, wordt, zoals we ge
zien hebben, vnl. bepaald door de veensoort. Het verschijnsel van het los ge
raken en gaan drijven der wortelstokken houdt vermoedelijk verband met de
vruchtbaarheid van het milieu. Waar die het grootst is, in het zeggeveenge
bied, bezitten de planten een iets geilere ontwikkeling. Dit zal tot gevolg
kunnen hebben, dat na afsterving der wortelstokken meer rottingsgassen in
deze plantendelen ontstaan, waardoor deze eerder gaan drijven. Ook is het
mogelijk, dat in het zeggeveengebied de bagger nog iets weker is dan in het
mosveengebied en daardoor minder houvast biedt. Speciaal de lisdodde
heeft een zwakke beworteling. Het stevig wortelende riet doet niet spoedig
de kleine drijvende eilandjes ontstaan.
DE PLANTENGROEI OP DE RIBBEN

Op de ribben treft men het meest bladriet aan, dus riet met veel, overwe
gend hoog opgeschoten, kruiden. Het riet zeifis meestal vrij kort en fijn van
stengel. De lengte ervan bedraagt b.v. 60 cm. Het kan op een „bladrietribbe"
vrij dicht staan. De kruiden die er naast allerlei andere, veel op worden aan
getroffen, zijn: haagwinde [Convolvulus sepium) (zeer veel), moeraswolfsmelk
[Euphorbia palustris), leverkruid (Eupatorium cannabinum) en moerasspirea
(.Filipendula Ulmaria) ; voorts zegge en grassen welke laatste o.a. vertegen
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woordigd zijn door: pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) (veel) en riet
gras of roggegras (Phalaris arundinacea) (hier en daar in dichte bossen bijeen).
De ribben zijn ook dikwijls begroeid met een flora, voornamelijk bestaande
uit laaggroeiende soorten. Hiervan oogst men het ribbehooi. De poelruit is
in dat geval dikwijls rijkelijk vertegenwoordigd, evenals het pijpestrootje.
Slechts weinig, ongeveer 50 cm lange en fijne, riethalmpjes zijn in de regel
eveneens aanwezig. Meestal wisselen gedeelten van een ribbe met bladriet
respectievelijk met ribbehooi elkaar af, maar ook is dikwijls alleen bladriet
aanwezig. De samenstelling der vegetatie is waarschijnlijk in belangrijke
mate door het toeval bepaald.
Indien men de ribben niet ieder jaar maait en dus verwaarloost, geraken
zij begroeid met struiken en boompjes. Sommige zijn dientengevolge ge
heel waardeloos geworden, tenzij men het hout zou gaan rooien. Er werden
dezelfde struik- en boomsoorten aangetroffen als op de kraggen.
Tenslotte treft men nog verscheidene ribben aan, die plaatselijk of over de
gehele lengte bemest worden. Daarvan wordt een slechte kwaliteitgras ge
oogst voor voedering van het vee.
De grondsoort is ook voor de vegetatie van de ribben van veel betekenis.
In het zeggeveengebied is de plantengroei in het algemeen weliger dan in het
mosveengebied. Voorts kan de samenstelling van de vegetatie erdoor beïn
vloed worden. Zo treft men in het eerst genoemde gebied op de meeste zetwallen enige bossen brandnetels (Urtica dioica) aan; in het andere gebied
ontbreken zij. Hun ontwikkeling moet afhankelijk zijn van een bepaalde
stikstofrijkdom van de bodem. Doch ook de fysische bodemgesteldheid is
van belang. Op de onvergraven ribben nl. komen zij nimmer voor, ook niet
in het zeggeveengebied.
Summary

Peat-digging in North-Western Overijssel left narrow strips of land, around
pools of about five acres. The way in which the pools are filled up by vege
tation is highly influenced by the character of the soil. In the area described,
two different types may be distinguished : one, where originally Sphagnum
peat occurred, and another, where Carex peat was deposited. On the remains
of Sphagnum peat a firm reed-sod developed on mud, whilst floating reedsods cover the Carex region. Between the mud and those reeds a layer of
water is left.
Both areas produce only thatch, that is to say reed not longer then seven
feet. In the Sphagnum peat area the thatch is of excellent quality, the stalk
being firm and resistant to weathering. The other region yields a more
inferior quality with rather soft stems.
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HET ONTSTAAN VAN HET CULTUURLANDSCHAP
VAN DE PERIODIEK OVERSTROOMDE GEBIEDEN1)
Origin of the man-made landscape of periodically flooded areas
door I by

Prof. Dr. G. H. Edelman
a. Het rivierkleilandschap

Het ontstaan van het natuurlijke rivierkleilandschap kan na de verschijning
van de publikaties van de Stichting voor Bodemkartering als voldoende be
kend worden beschouwd. De menselijke invloed in de Voor-romeinse tijd is
waarschijnlijk gering geweest. Het aantal woonplaatsen uit de 2e en 3e eeuw
is echter zo groot, dat het wel vast staat, dat een groot deel van de toenmalige
stroomruggen ontbost is geweest. In de 4e eeuw zijn de meeste van deze
woonplaatsen verlaten en moet bijna al het land, behalve in de Over-Betuwe,
weer tot de natuurlijke staat zijn vervallen. Nieuwe oeverwallen werden ge
vormd en ook de komgebieden zijn weer opgeslibd. In deze toestand is eerst
weer verandering gekomen in de Frankische tijd, toen vele nieuwe vestigin
gen plaats vonden door het vellen van bossen op de toenmalige stroomruggronden. Een deel van het rivierengebied vertoont de blokverkaveling, ken
merkend voor een toestand, waarin nog overvloed van geschikte grond aan
wezig was. Andere gebieden hebben echter streepvormige verkavelingen
(Hofstee en Vlam). Destijds reconstrueerden wij het middeleeuws bodemgebruik in het dorp Driel (Bommelerwaard) en toonden aan, hoe het ge
mengde bedrijf in het onbedijkte landschap mogelijk was. Na de bedijking,
die blijkens onderzoekingen van Pons in het land van Maas en Waal zeer
geleidelijk in zijn werk is gegaan, kon de cultuurgrond nog weer worden
uitgebreid en kreeg het bodemgebruik een karakter dat behouden zou blij
ven tot de ruilverkavelingen van de twintigste eeuw.
b. Het ontstaan van het zuidelijk zeekleigebied is eveneens genoegzaam bekend.
Het huidige oude-land heeft zijn karakter eerst in de middeleeuwen gekre
gen; de oudste landschapsindeling is afgedekt. In de Frankische tijd zijn in
het oude land vele nederzettingen ontstaan, maar in het onbedijkte land
moet de schapenhouderij op de uitgestrekte schorren wel het hoofdmiddel
van bestaan zijn geweest. De wolnijverheid van Vlaanderen is hierdoor kun
nen ontstaan. Na de bedijking is de akkerbouw uiteraard belangrijker ge
worden, hoewel er nog lange tijd uitgestrekte schorren bleven bestaan. Het
oude land van Zeeland is door een blokverkaveling gekenmerkt. De geschie
denis van de jongere aanslibbingen is soortgelijk: eerst de ontwikkeling van
slik naar schor met schapenhouderij, daarna de bedijking met akkerbouw en
een veelal moderne rationele verkaveling.
c. Het noordelijk zeekleigebied is eveneens eerst in de middeleeuwen geworden

wat het nu is. In Friesland ligt het Romeinse woonvlak afgedekt door de
knipklei. Aangezien de bewoning continu is, is de knipklei tijdens de opslibbing in gebruik gebleven. De knipklei was klaarblijkelijk met gras begroeid
(Bennema en Van der Meer) en voor beweiding met rundvee geschikt. De

1) Korte inhoud van een voordracht, gehouden tijdens het 34e Natuur- en Geneeskundige
Congres, op 14 April 1955 te Wageningen.
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percelering is blokvormig. Het Groningse knipkleigebied is blijkens de Neboverkenning van De Smet grotendeels verjongd, hetgeen meer op kwelderach
tige toestanden wijst. Daarmede zouden oude berichten die op schapen
houderij wijzen, in overeenstemming kunnen zijn.
Na de bedijking zijn in beide provincies grote, oorspronkelijk moerassige
terreinen in opstrekkende verkavelingen gelegd. Het noorden van NoordHolland heeft eveneens blokverkaveling in een wijd gebied rond Schagen,
hetgeen wijst op een oud bodemgebruik. De pikkleigronden, vergelijkbaar
met de knip- en knikkleigronden, kunnen zeer wel als beweid grasland zijn
opgeslibd.
Het gebied van de woudgronden heeft echter opstrekkende verkavelingen
en is dus klaarblijkelijk eerst na de eerste bedijking ontgonnen.
Summary

The transformation of the riverclay landscape, the southern marine clay
area and the marine clay area in the northern part of the Netherlands in the
shape of man-made landscapes was performed in the Middle Ages and main
ly in the Frank Era. With the exception of Friesland the thus formed land
scape became flooded periodically later on and covered with sediments. In
Friesland the „pik" clay (sticky clay), covering the preceeding Roman
settlement plain, remained in use as pasture during this sedimentation era.
This was also the matter with the „pik" clay (sticky clay) area in NorthHolland. The land division is often blockshaped indicating an abundance
of land at the time of partition. The pattern of the land division remained
unchanged untill the farm consolidations originating from the twentieth
century.

DE BODEMKUNDIGE OPBOUW VAN HET
GRONINGER KLEIGEBIED
Soil conditions in the clay area in the province of Groningen

door/by

Ir. L. A. H. de Smet en J. J. Vleeshouwer
1. INLEIDING

Over de opbouw en het ontstaan van het Groninger kleigebied en de daarin
voorkomende gronden is tot nu toe betrekkelijk weinig geschreven. De be
kende werken o.a. van Acker Stratinghf en Westerhoff (1839), van Acker
Stratingh en Venema (1855), van Van Bemmelen (1863) en van Kooper
(1939) zijn tot nu toe de voornaamste bronnen. Op de voorlopige bodemkaart van Nederland, die in het werk van Edelman (1950) voorkomt, wor
den de voornaamste kleigronden in de provincie Groningen aangegeven.
Edelman geeft van deze kleigronden een globale beschrijving.
De in de provincie Groningen voorkomende kleigronden verschillen in
opbouw van het profiel, in kleidikte, in gehalte aan koolzure kalk, in zwaarte
en in structuur van de klei. Deze verschillen hangen in grote mate samen met
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de wijze waarop het gebied ontstaan is en met de omstandigheden, waaron
der de klei tot afzetting kwam. Het is gebleken, dat de landbouwkundige
waarde van de diverse gronden verband houdt met de genoemde eigenschap
pen.
In 1954 werd het Groninger kleigebied door ons bodemkundig verkend.
Bij deze verkenning konden wij gebruik maken van de kennis, die bij de kar
tering in Friesland door Veenenbos en Vleeshouwer werd verzameld en
waarover Veenenbos reeds het een en ander publiceerde.
De verzamelde gegevens werden in het veld op topografische kaarten,
schaal 1:50.000, genoteerd. Hieruit kon een globale bodemkaart afgeleid
worden. Deze kaart zal te zijner tijd door de Stichting voor Bodemkartering
gepubliceerd worden. Uit deze globale kaart werd een bodemkundig over
zichtskaartje samengesteld, dat hierbij opgenomen is.
2. DE GEOLOGISCHE BOUW

Over de geologische bouw van noordelijk Nederland is betrekkelijk weinig
bekend. Uit de weinige gegevens en vooral uit wat de verschillende bouwput
ten in het noorden gedurende de laatste jaren te zien hebben gegeven blijkt,
dat er wel enige overeenkomst bestaat tussen de holocene wordingsgeschie
denis van de noordelijke provincies en die van westelijk Nederland.
Evenals in het westen van het land worden ook in het noorden op ver
schillende plaatsen steeds twee veen- en twee kleilagen aangetroffen. Over
de ouderdom van deze veenlagen bestaat over het algemeen nog onzekerheid.
Tot nu toe zijn nog te weinig veenlagen palynologisch onderzocht. Toch
geeft de opeenvolging van veen-klei-veen-klei aanleiding tot de veronderstel
ling, dat de onderste veenlaag met het „veen op grotere diepte" de onderste
kleilaag met de „oude blauwe zeeklei", de bovenste veenlaag met het „opper
vlakteveen" en de bovenste kleilaag met de „jonge zeeklei" overeenkomen.
Deze veronderstelling is in overeenstemming met de bevindingen van
Vermeer-Louman (1934) en Van Andel (1949). Vermeer-Louman onder
zocht een veenlaag uit een boring bij Uithuizen en stelde deze in verband
met haar ligging en ouderdom gelijk aan het veen-op-grotere-diepte uit het
westen van het land. Een op pleistoceen zand rustende veenlaag bij Franeker
werd door Van Andel eveneens als veen-op-grotere-diepte beschouwd.
Aangezien de bodemgesteldheid van Oost-Friesland (Duitsland) in grote
trekken overeen moet komen met die van het noorden van ons land, zijn de
onderzoekingen van Dodo Wildvang (1938) voor ons van belang. Wildvang
vond in het kleigebied van Oost-Friesland eveneens twee veen- en twee klei
lagen. Volgens hem werd het veen-op-grotere-diepte (Basismoor) gevormd
in het Boreaal en het begin van het Atlanticum, de onderste kleilaag in de
tweede helft van het Atlanticum, de bovenste veenlaag in het Subboreaal en
eindelijk de bovenste kleilaag in het Subatlanticum.
Veenenbos (1952) geeft in zijn artikel „De bodem van Friesland", een
schematische voorstelling van de profielopbouw van zeeklei- en laaggelegen
veengebieden in verband met transgressie- en regressiebewegingen van het
zeeniveau. Hieruit blijkt (zie fig. 1), dat in zeewaartse richting het opper
vlakteveen verdwijnt en op bepaalde plaatsen zelfs ook het veen-op-groterediepte. Dit laatste komt volgens Wildvang (1938) ook in Oost-Friesland voor.
Volgens de profielen van Kooper (1939) zou dit in Groningen op verschil
lende plaatsen eveneens het geval zijn.
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veen op grotere diepte / lower peat
laagveen / low moor peat
hoogveen / high moor peat
oppervlakteveen / upper peat
oude zeeklei en wadafzettingen / old marine clay and tidal marsh deposits
jonge zeeklei / young marine clay
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grens tussen oude zeeklei en wadafzettingen / boundary between old marine
clay and tital marsh deposits

Fig. 1.
Schematische voorstelling van de profielbouw van zeeklei en laaggelegen veengebieden in
verband met transgressie- en regressiebewegingen van de zeespiegel. Naar Veenenbos (1952).
Schematic representation of the profile of sea clay and low lying peat areas in connection with trans
gression- and regression movements of the sea level, according to Veenenbos.

3. SCHETS VAN DE HOLOCENE GESCHIEDENIS VAN GRONINGEN

Het begin van de holocene geschiedenis kunnen we in Groningen zeer waar
schijnlijk op het eind van het Boreaal ( ± 5000 jaar vóór Chr.) stellen. Het
klimaat werd toen vochtiger. Een voortdurende stijging van de zeespiegel
ging hiermede gepaard, waarvan de stijging van de grondwaterstanden weer
een gevolg was. Onder dergelijke omstandigheden werd veengroei mogelijk.
Eerst werden de dalen en kommen van de pleistocene ondergrond, die door
gaans uit zand, kleileem en potklei bestaat, opgevuld met veen. Langzamer
hand breidde het veen zich over hogere gronden uit. Enkele zeer hooggele
gen koppen en ruggen hebben echter nooit veen gedragen (Noord- en Zuidhorn, Groningen, e.a.). De veengroei hield niet overal gelijke tred met de
stijging van het zeeniveau. Ter plaatse van het huidige kleigebied werd zelfs
op verschillende plaatsen het veen aangetast. Deze aantasting begon aller
eerst langs de dalen in het Pleistoceen. Op de hoger gelegen delen en meer
landinwaarts bleef het veen gespaard. Het eerste begin van de vernietiging
en overspoeling moet waarschijnlijk tegen het eind van het Atlanticum opge
treden zijn. Er werden toen over vrij grote oppervlakten dikke lagen wadzand en klei afgezet. Deze afzettingen blijken in het noorden iets jonger te
zijn dan de oude „blauwe" zeeklei uit het westen van het land, die daar in
verschillende droogmakerijen aan de oppervlakte komt.
Op het eind van het Atlanticum kwam in het westen van het land aan de
overspoeling door de zee een einde. De oude duinen vormden daar toen een
natuurlijke bescherming. Het gevolg hiervan was een nieuwe veengroei. De
periode, waarin dit laatste veen (oppervlakteveen) gevormd werd, is het Subboreaal. In het noorden van het land bleef, althans in een belangrijk deel
van het huidige kleigebied, de zee gedurende het Subboreaal nog aanwezig.
De mariene-sedimentatie ging daar dus ongestoord voort. Meer zuidelijk
echter, trok de zee zich langzaam terug. Over de daar gevormde kleilaag kon
de veengroei zich weer herstellen. Dit veen is te vergelijken met het opper
vlakteveen van het westen van het land.
Op het eind van het Subboreaal en in het Subatlanticum werd het in Gro
ningen gevormde oppervlakteveen op verschillende plaatsen aangetast of
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overslibd. Deze laatste kleisedimenten moeten reeds tot de formatie van de
jonge zeeklei gerekend worden.
Bij een bodemkundig onderzoek in de omgeving van Overschild kwam
Wiggers (1950) tot de conclusie, dat de sedimentatie van de jonge zeeklei
aldaar zich in twee fasen heeft voltrokken. In de eerste fase vond volgens hem
de afzetting plaats via een stelsel van kreken; in de tweede fase werd hier
over een jongere kleilaag als een dunne afdekkende laag afgezet. In het
zuidelijk gedeelte vormt een dun veenbandje het scheidingsvlak tussen de
beide niveau's van de jonge zeeklei, in het noorden van het door Wiggers
onderzochte gebied wordt een oud vegetatieoppervlak nog als een dun zwart
blauw laagje teruggevonden.
Het door Wiggers beschreven oude vegetatie-oppervlak werd door ons ook
elders in de provincie herhaaldelijk aangetroffen. Inderdaad gaat dit oude
begroeiingsvlak plaatselijk en vooral in zuidelijke richting over in een dun
veenlaagje. Wildvang (1938) vond op verschillende plaatsen in Oost-Fries
land hetzelfde verschijnsel. In de jonge zeekleiafzettingen komt daar, even
eens op geringe diepte, een oud begroeiingsvlak voor, dat hij aanduidde als
„der blaue Strahl".
In verband met het voorkomen van oude begroeiingshorizonten wordt in
Groningen veelal van „oude klei" en „jonge klei" gesproken. Volgens Rietema (1914) zijn op deze „oude klei" de terpen aangelegd, zodat deze klei
reeds van vóór het begin van onze jaartelling moet dateren. Wiggers (1950)
merkt zeer terecht op, dat het, om verwarring tussen de „oude blauwe zee
klei" en de „oude klei" te voorkomen, aanbeveling verdient te spreken van
de oude en de nieuwe fase van de jonge zeeklei. Hij laat dan voorlopig in het
midden of er niet meer fasen in de opslibbing van de jonge zeeklei in Gronin
gen te onderscheiden zijn. Inderdaad is uit ons onderzoek gebleken, dat bij
de afzetting van de jonge zeeklei meer dan twee fasen te onderscheiden zijn.
Deze fasen zullen hierna nader besproken worden.
4. DE VORMING VAN HET OUDE KWELDERLANDSCHAP

Hierboven is reeds opgemerkt, dat in Groningen sedert het Atlanticum onaf
gebroken afzetting van mariene-sedimenten plaats kon vinden. Aanvanke
lijk werd in het zeegebied, dat door vernietiging van het veenlandschap ont
staan was, wadzand, in de vorm van platen en banken afgezet. In een later
stadium ging de opslibbing van deze platen en banken voort met over het
algemeen zwaarder materiaal. Tenslotte kwam „het hoge wad" in het kwel
derstadium, vermoedelijk mede als gevolg van de daling van het zeeniveau
langs onze kusten tijdens het Subboreaal.
Vindt de opslibbing van wadzandplaten in een regelmatig en ongestoord
tempo plaats, dan ontstaat er een vlak kwelderlandschap, waarin de hoogte
verschillen gering zijn en de profielen naar beneden toe geleidelijk aan iets
lichter worden. In het algemeen is de zeekant van zo'n vlak kwelderland
schap iets hoger gelegen en uit lichter materiaal opgebouwd dan de land
zijde.
Een dergelijke, rustige opslibbing komt weinig voor. De profielopbouw van
de oude kweldergronden bestaat o.a. uit afzettingen, die doorgaans sterk
gelaagd zijn. Aan de zeezijde zijn deze afzettingen aanmerkelijk zandiger en
tot een duidelijk hoger niveau opgebouwd dan verder landinwaarts. De
sterke gelaagdheid (gelaagd complex) moet in verband gebracht worden
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met stormvloedperioden, waarbij materiaal werd afgezet, dat zandiger was
dan de normale vloedsedimenten.
Belangrijker nog dan die van de stormvloedperioden was de invloed van
de transgressies op de vorming van het oude kwelderlandschap. Bij een
transgressie vond immers aan de zeezijde van een in ontwikkeling zijnde
kwelder erosie plaats. Het bij de aantasting losgemaakte materiaal werd ver
derop over de kwelder weer afgezet. Lichte zavel werd direct op de rand van
de kwelder gedeponeerd, zware zavel en klei kwamen verder landinwaarts
tot sedimentatie. Zodoende ontstond er een kwelderrug of kwelderwal; het lager
gelegen gedeelte achter de kwelderwal wordt kwelderbekken genoemd. In
sommige gevallen werden bij voortgaande erosie diepere en lichtere afzet
tingen aangesneden. Dit materiaal werd eveneens, zowel nu op de reeds ge
vormde kwelderwal als nog verder landinwaarts over zwaarder materiaal
gesedimenteerd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een kwelderwal een secundaire vorming
is. Aangezien deze na afbraak van de oude kwelderkust ontstaat, kan de
ondergrond en de diepere ondergrond zeer sterk in zwaarte wisselen.
De kwelderwallen vormen tezamen met de kwelderbekkens een landschap,
dat doorgaans als het oude kwelderlandschap wordt aangeduid. In tegenstelling
tot het jonge ontstond het onder natuurlijke omstandigheden.

Fig. 2.
Z.N. Profiel door het Lage- en Hogeland van Groningen, naar Kooper (1939).
S.N. cross section through the lower and higher country of Groningen, according to Kooper (1939).

Het ontstaan en de opbouw van het oude kwelderkleilandschap werd voor
Friesland reeds door Veenenbos (1952) beschreven. De opbouw van het
oude kwelderkleilandschap in Groningen vertoont veel overeenkomst met
dat van Friesland. Zowel in Friesland als in Groningen kwam zeer waar
schijnlijk voor het begin van onze jaartelling een eind aan de vorming
van vlakke kwelderkleilandschappen. In de periode die daarop volgde,
ontstonden er vrij hoge wallen. Deze wallen zijn in noordelijk Groningen zeer
duidelijk in het terrein waar te nemen. Het „Hoogeland" dankt er zijn naam
aan. (fig. 2). We noemen hier de wal, waarop Uithuizen, Roodeschool,
enz. gebouwd zijn. Achter Uithuizermeeden ligt de Hefswal of HeefswaL
Nog een andere rug is die, welke loopt van Ulrum naar Leens en de Hoorn
enz.
De kwelderwallen sloten het achterland min of meer af. Daar, waar de
toenmalige rivieren de Lauwers, de Hunze, de Fivel en de Eems hun weg
naar zee vonden, had de kwelderwal betrekkelijk kleine, min of meer V-vormige openingen. De Eemsmonding zal toen echter groter geweest zijn. De
Hunze mondde in die tijd vermoedelijk niet of niet alleen bij Zoutkamp in
zee uit, maar stroomde langs het huidige Pieterburen naar de Waddenzee
(„Oerhunze").

146

We zijn er van uitgegaan, dat een groot gedeelte van het op het pleistoceen ontwikkelde veengebied is weggeslagen en dat daar de mariene sedi
mentatie met zandig materiaal begon. Veelal wordt echter op de grens van
het wel en niet aangetaste veen slappe klei als eerste sedimentatie gevonden.
Later vormde zich hierop een normale kwelder. Ook op niet aangetast veen
kan kwelderafzetting voorkomen. Dit veen kan veen op grotere diepte zijn.
Is het oppervlakteveen, dan kan hieronder nog oude zeeklei en veen-opgrotere-diepte voorkomen.
5. DE AFZETTING VAN KNIK- EN BRAKWATERKLEI EN
DE VERZANDING VAN DE „OER-HUNZE"

Door de openingen in de kwelderwallen kon het sterk slibhoudend zeewater
ver landinwaarts binnendringen. Evenals in Friesland (Veenenbos, 1952) zal
ook in Groningen omstreeks 300 jaar na Chr., vooral tengevolge van een
transgressie, de aanvoer van het slib in het achterland groot geweest zijn.
Dit slib bezonk achter de kwelderwallen. De omstandigheden, waaronder
deze klei tot afzetting kwam, waren van dien aard, dat de knikklei ontstond.
De in de provincie Groningen als knik bekend staande klei is volkomen te
vergelijken met de in Friesland door Veenenbos (1949, 1952, 1955) en in
Noord-Holland door De Roo (1953) resp. beschreven knip- en pikklei. We
zullen op het ontstaan van knikklei hier niet nader ingaan.
De knikklei rust even ten zuiden van het oude kwelderlandschap op een
zavelige kleiafzetting. Deze hangt met de afzettingen van het oude kwelder
landschap samen. Meer zuidwaarts is de knik op veen gelegen. Deze knikkleigronden liggen ten opzichte van de gronden van het oude kwelderland
schap laag.
Voor Friesland werd verondersteld, dat de afzetting van knipklei tot ca.
800 jaar na Chr. is doorgegaan (Veenenbos, 1952). We zouden kunnen aan
nemen, dat dit ook voor Groningen het geval is geweest. Het is echter niet
onmogelijk, dat het afzetten van knikklei in Groningen iets eerder opgehou
den is en plaats gemaakt heeft voor een andere afzetting, die we hier brakwaterklei zullen noemen. De brakwaterklei is iets minder zwaar dan de knik
klei en heeft niet de kenmerken van een knikstructuur. De overgang van de
brakwaterklei naar de knikondergrond is meestal vrij plotseling.
Aan de afzetting van de brakwaterklei moet een verwijding van de mondigsgebieden vooraf gegaan zijn. Vooral de Eems en de Lauwers hebben
zich toen blijkbaar sterk uitgebreid, waardoor de zee verder het land kon
binnendringen en zodoende lichter materiaal ver landinwaarts afzetten. Veel
kweldermateriaal is toen verplaatst. Dit sedimenteerde over knikklei en enige
andere kleiafzettingen. Bij het landinwaarts dringen van de zee werden in
het knikkleilandschap kronkelende geulen (prielen) uitgeschuurd. Vaak zijn
deze prielen in het terrein nog duidelijk terug te vinden. Veelal fungeren ze
nog als perceelsscheidingen en dikwijls worden ze begeleid door ruggetjes,
die de vorm hebben van oeverwalletjes.
Behalve over knik kwam brakwaterklei ook over enkele kleinere laagge
legen gedeelten van het oude kwelderlandschap en over de hieronder nog te
bespreken woudgronden tot afzetting. Meer zuidwaarts werd zelfs over nog
niet of weinig overslibd veen brakwaterklei gesedimenteerd. Tenslotte be
zonk hetzelfde materiaal in sommige gedeelten van de toenmalige geulen of
hun vertakkingen. Het Damsterdiep, dat in oude oorkonden als de Delf
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wordt aangeduid, en de Oude Ae, op te vatten als zijrivieren van de Eems,
werden met brakwaterklei dichtgeslibd. Hetzelfde gebeurde met enkele zij
takken van de Lauwers. Zeer waarschijnlijk zal in dezelfde tijd van de af
zetting van de brakwaterklei, de mond van de vroegere Hunze bij het tegen
woordige Pieterburen - die voortaan „Oer Hunze" genoemd zal worden —
verzand zijn. De Hunze boog toen af naar het westen en kwam via de Lau
wers in zee. Het materiaal, dat bij de verzanding van de Oer-Hunze sedi
menteerde, is lichtzavelig en bijna niet te onderscheiden van de lichtzavelige
afzettingen, waaruit de kwelderwallen zijn opgebouwd. Ook wat hoogte
ligging betreft, komt de verzande zeeboezem veel overeen met het oude kwel
derlandschap. De opslibbing met zavelig materiaal vond tot op een vrij hoog
niveau plaats. Pieterburen, het hoogste punt van de oude boezem, ligt bijna
even hoog als de in de nabijheid voorkomende kwelderwallen.
6. HET ONTSTAAN EN DE DICHTSLIBBING VAN DE ZEEBOEZEMS

De openingen in de kwelderwallen, waarin de Lauwers, de Fivel en de Eems
naar zee uitmondden, bleven na de dichtslibbing van de Oer-Hunze be
staan. Deze openingen hebben zich evenwel nog vergroot, zelfs zo, dat er
vrij grote binnenzeeën of zeeboezems ontstonden. Dit gebeurde in de periode
tussen de 12e en de 16e eeuw. Zo ontstond de Lauwerszee in het begin van de
12e eeuw, de Fivelboezem in de 12e eeuw en de Dollard in het begin van de
15e eeuw. De verschillende zeeboezems zijn dus niet tegelijkertijd ontstaan.
Dit wijst er op, dat de oorzaak hiervan niet alleen gezocht moet worden in
een verhoging van het gemiddelde zeeniveau. Stroomverleggingen langs de
kust met verhoogde stormvloedactiviteiten, die in het westen begonnen zijn
en zich blijkbaar langzamerhand naar het oosten verplaatst hebben, zullen
hier zeer zeker een belangrijke rol bij gespeeld hebben.
Het ontstaan van de Lauwerszee en de Fivelboezem kan beschouwd wor
den als een min of meer geleidelijk proces, waarbij het bestaande land steeds
verder werd aangetast, in hoofdzaak langs de bestaande geulen en prielen.
De Dollard daarentegen is in een vrij korte tijd ontstaan. Bij de inbraak van
de Dollard werd namelijk een vrij groot laaggelegen veengebied verzwolgen.
De inbraken rondom de Lauwerszee verliepen vooral in zuidelijke en zuid
oostelijke richting, terwijl eveneens grote gebieden langs het huidige Reitdiep werden aangetast. In zuidelijke richting vond aantasting plaats via geu
len, waarvan verschillende nog duidelijk in het terrein zijn terug te vinden.
Hier en daar zijn tussen de geulen enige eilanden gespaard gebleven, zoals
het Oogh, waarop later het Munnikenzijl werd gesticht en vermoedelijk een
gedeelte van de Westerwaard bezuiden Pieterzijl en het gebied bij Burum.
Het gehele noordwestelijke deel van de provincie moet toen een „Halligenkarakter" vertoond hebben, zoals we dat nu nog aandekustvanSleeswijkHolstein vinden.
De Lauwerszee drong ook via het Reitdiep en de Hunze ver het land bin
nen. Hierbij werden tot zelfs even voorbij de stad Groningen aan weerszijden
van de Hunze betrekkelijk smalle, vrij hoge oeverwallen opgeworpen. Ze
bestaan er echter uit zware klei.
Bij de uitbreiding van de Fivelboezem werd het oude land eveneens via
geulen en zijgeulen aangetast. De aantasting vond in zuidelijke richting tot
even voorbij Ten Post plaats. De zuidoostzijde van de boezem liep over Lop
persum, Zeerijp (rijp = oever), Godlinze en Spijk. Vooral aan de westzijde
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ontstonden in het oude kwelderlandschap kleinere inhammen. Evenals in de
Lauwerszee bleven ook hier enkele eilanden behouden.
De Dollardboezem is eigenlijk een rivierboezem. De rivier de Eems liep
destijds met een sterke noordwaartse bocht langs Emden. Even oostelijk
van deze bocht mondde de Ae (Westerwoldse) met de Tjamme in de Eems.
De doorbraak van de Dollard vond in hoofdzaak langs de Ae en de Tjamme
plaats.
Er werd reeds opgemerkt, dat de grootste uitgebreidheid van de Dollard
niet langzamerhand door achtereenvolgende inbraken ontstond, maar ineens.
De gronden, die door het water werden overstroomd, bestonden namelijk in
hoofdzaak uit lage veengronden. Langs de toenmalige Eems en plaatselijk
langs de zijriviertjes waren deze met een strook klei (Eemsklei) bedekt. Het
overstromingswater drong ver het land binnen. In het zuiden werden er
twee inhammen gevormd, waartussen het voormalige schiereiland van Win
schoten behouden bleef. De oostelijke inham ging tot aan Wedde in Westerwolde, de westelijke tot bijna aan Veendam.
Nadat de boezems met hun vertakkingen hun grootste uitbreiding hadden
verkregen, is alles weer langzamerhand dichtgeslibd. Deze dichtslibbing is
voor de Fivelboezem reeds voltooid, maar gaat bij de Lauwers en de Dollard
nog steeds voort. De wijze, waarop de dichtslibbing verliep en nog verloopt,
is voor de verschillende boezems niet dezelfde.
Aanvankelijk werd in iedere boezem tot ver in het achterland lichte zavel
gebracht en daar in de vorm van platen of oeverwallen afgezet. In een later
stadium, wanneer de opslibbing een bepaald niveau bereikt had, werden eerst
de zandige platen en oeverwallen bedekt met zware klei. Tenslotte werden
ook de beddingen van de oude geulen hiermede opgevuld. Het lichtere ma
teriaal kwam toen steeds meer zeewaarts tot bezinking. Later oefenden ook
de bedijkingen, waarbij de zeeboezems telkens verder ingeperkt werden, een
belangrijke invloed uit op de zwaarte van de profielen. Over het algemeen
liggen in iedere jonge polder de zwaarste gronden bij de oude dijk en de
lichtste bij de nieuwe dijk. De hier beschreven wijze van dichtslibbing vin
den we in sterke mate in de Lauwers en de Fivel en in mindere mate in de
Dollard. De dichtslibbing van de Dollard begon eveneens met zavel en lichte
klei. Het zware kleidek, dat hierop afgezet werd, is vrij uniform van samen
stelling. Het is in de oudste polders erg dun, maar wordt in de richting van
de jongste geleidelijk aan dikker. In de regel worden in één polder geen ver
schillen in zwaarte aangetroffen.
Bij de dichtslibbing van de Lauwers en zijn vertakkingen werd in het zui
delijke, reeds verzande gedeelte van de Oer Hunze zavelig materiaal af
gezet. Het verjongingsdek van deze oude zeeboezemgrond is vrij dun: on
geveer 30 cm.
7. HET JONGE KWELDERLANDSCHAP

Behalve het oude kwelderlandschap onderscheiden we ook nog het jonge,
dat ten noorden van het oude gelegen is. Nadat de mens het oude kwelder
landschap door de aanleg van de zogenaamde Olddijk tegen de zee be
schermd had, vonden ten noorden van deze dijk aanslibbingen plaats. In de
laatste paar eeuwen werden en worden deze aanslibbingen regelmatig inge
polderd. Het jonge kwelderlandschap beslaat op het ogenblik nog een smalle
strook. De invloed van de mens op de vorming van dit landschap is groot.
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Zodoende is het beeld van het jonge kwelderlandschap totaal anders dan dat
van het oude. Er worden geen ruggen aangetroffen, die afwisselen met lager
gelegen terreindelen, maar het bestaat uit vrijwel vlak gelegen polders, die
naar zeezijde echter wel iets oplopen.
Tegenwoordig wordt getracht de aanslibbingen aan onze kust langs kunst
matige weg te bevorderen. De verschillende methoden, die hierbij gevolgd
worden, zullen hier onbesproken blijven.
De jonge kweldergronden kan men nog onderverdelen in de uiterdijkslanden en de jongere polders. De uiterdijkslanden liggen langs de Olddijk,
ongeveer vanaf Dij kum naar de Hefswal. Dit land werd in het begin van de
18e eeuw bedijkt. De toen nieuw aangelegde dijk staat tegenwoordig bekend
als de Middendijk. Ten noorden van deze laatste dijk liggen de jongere pol
ders. De meeste van deze polders zijn in de 19e en de 20e eeuw bedijkt. De
Uiterdijkslanden en alle jongere polders geven, op enkele uitzonderingen na,
hetzelfde beeld te zien. In iedere polder worden de gronden vanaf de oude
naar de nieuwe dijk geleidelijk aan lichter, terwijl in dezelfde richting de
gronden ook iets hoger komen te liggen. De profielopbouw van de meeste
gronden vertoont een min of meer gelaagde ondergrond. In de regel is deze
ondergrond lichter dan de bovengrond.
De overblijfselen van oude geulen vormen in het jonge kwelderlandschap
de laagstgelegen stroken. In de Uiterdijkslanden komen langs deze geulen de
zwaarste gronden voor. Dit in tegenstelling tot de jongere polders, waar zeer
dikwijls in de voormalige geulen of aan weerszijden van de nog bestaande,
lichte zavel gevonden wordt.
8. DE WOUDGRONDEN EN OUDE BEGROEIINGSHORIZONTEN

Uit bovenstaande beschrijving blijkt, dat na de vorming van het oude kwel
derlandschap, zich nog belangrijke transgressies hebben voorgedaan, waarbij
bepaalde delen van het landschap vernietigd werden, terwijl elders jongere
sedimenten tot afzetting kwamen. Zeer belangrijk zijn de transgressies,
waarin achtereenvolgens de knikklei, de brakwaterklei en de jonge zeeboezemklei gevormd werden. Komen er meer dan één van de genoemde afzet
tingen in een bepaald profiel voor, dan worden deze vaak gemarkeerd door
een oud vegetatievlak of begroeiingshorizont. In het voorgaande werden hier
over al enkele opmerkingen gemaakt.
In de tussentijdse regressieperioden moeten grote delen van de toen ge
vormde kleilandschappen drooggelegen hebben. Ze moeten begroeid en in
vele gevallen bewoond geweest zijn. Het is bekend, dat het oude kwelder
landschap reeds voor het begin onzer jaartelling bewoond was (Van Giffen,
1936). Dit blijkt onder anderen uit oudheidkundige vondsten. Daarna tra
den weer overstromingen op, die de bewoners op verschillende plaatsen nood
zaakten hun woonplaatsen op te hogen (terpenbouw). Ook het knikkleilandschap was reeds zeer vroeg, namelijk vanaf het kwelderstadium, bewoond.
Ook hier moest de mens zich terugtrekken op terpen.
Gronden, met zeer duidelijke kenmerken van een oude begroeiing zijn de
z.g. woudgronden. Door Edelman en Van Liere (1949) werden deze woudgronden, die ook elders in het land voorkomen, reeds beschreven. In Groningen
liggen de woudgronden ten noordoosten van de stad en in enkele kleinere
oppervlakten bij het Schildmeer. Ze worden gekenmerkt door een donker
gekleurde vrij humeuze bovengrond, terwijl de ondergrond van deze pro-
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fielen uit kwelderklei (gelaagd complex) bestaat. Deze kwelderklei hangt
met die van het oude kwelderlandschap samen. De woudperiode leeft, be
halve in de eigenschappen van de gronden, nog voort in de namen van dor
pen, boerderijen en percelen. De woudgronden, die hier beschreven worden,
kunnen opgevat worden als oude kweldergronden, waarop, volgens Edel
man en Van Liere, een moerasbos heeft gestaan. De eigenschappen van deze
begroeiing vinden we op het ogenblik in de zwarte, rulle bovengrond terug.
Even buiten het gebied van de eigenlijke woudgronden wordt in tal van
profielen de oude woudbegroeiing als een begroeiingshorizont in de onder
grond teruggevonden. De door deze profielen gekenmerkte gronden zijn als
verjongde woudgronden op te vatten. De dikte van het verjongingsdek varieert
van 20 tot 60 cm. Geschiedt de opslibbing bij de verjonging langzaam, dan
moet het mogelijk geacht worden, dat de vegetatie zich tijdens de sedimen
tatie kan handhaven. Neemt de invloed van de zee toe, dan zal de begroeiing
verstikt en door een kleilaag afgedekt worden. De oude begroeiingslaag zal
tenslotte als een humeuze band in het profiel terug te vinden zijn.
De woudgronden, die niet door een grijze kleilaag afgedekt werden, wor
den als niet-verjongde gronden opgevat. Toch moet het humeuze dek van
deze gronden beschouwd worden als een laag die ontstaan is als gevolg van
begroeiing en langzame afzetting van jongere sedimenten. Het materiaal van
deze jongere sedimenten komt zeer waarschijnlijk overeen met dat van de
brakwaterklei. Het is niet onmogelijk, dat het humeuze dek van de woud
gronden plaatselijk ook nog uit materiaal werd opgebouwd, waaruit zich
elders knikklei heeft gevormd.
In het gebied van de woudgronden komen betrekkelijk kleine oppervlak
ken voor, waar de zwarte bovengrond ontbreekt en waar het gelaagde com
plex nagenoeg aan de oppervlakte gelegen is. Ze liggen iets hoger dan hun
omgeving. Als gevolg van deze hogere en daardoor drogere ligging kon blijk
baar het organisch materiaal van de toenmalige begroeiing volledig oxyderen. Op die plaatsen zal ook weinig slib tot afzetting gekomen zijn, zodat de
vorming van een humeus dek achterwege bleef.
Dat het gebied van de woudgronden niet in zijn geheel verjongd werd,
kan ook een gevolg zijn van het feit, dat omstreeks 1000 jaar na Chr. de z.g.
Wolddijk aangelegd werd. Deze dijk beschermde aan de westzijde het ge
bied tegen het overstromingswater van de Hunze. De Wolddijk is één van de
oudste dijken van de provincie Groningen, zo niet de alleroudste.
De woudgronden zijn thans ten opzichte van hun omgeving laagge
legen. Aanvankelijk moeten deze gronden, in vergelijking met het aangren
zende gebied, hoger gelegen hebben.
Er werd reeds opgemerkt, dat ook de oude kweldergronden begroeid zijn
geweest. In de profielen van deze kweldergronden worden over het alge
meen weinig kenmerken aangetroffen, die op een intensieve begroeiing wij
zen. Evenals bij bepaalde woudgronden moeten we ook hier aannemen, dat
het organisch materiaal volledig verdwenen is. In de regel zijn de profielen
van de oude kweldergronden tot op zekere diepte grijsbruin gekleurd en
kalkarm. Misschien wordt de grijsbruine kleur veroorzaakt door een bepaalde
humusvorm, afkomstig van de oude vegetatie. De oude kweldergronden, die
verjongd werden, bezitten op een bepaalde diepte in het profiel veelal een
humeuze band. Deze band is weer een duidelijke aanwijzing, dat het voor
malige landschap droog heeft gelegen en begroeid is geweest.
Het knikkleilandschap is, op een enkel deel na, in zijn geheel verjongd. De
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ondergrens van het verjongingsdek wordt hier een enkele maal gemarkeerd
door een begroeiingshorizont. In deze verjongde knikprofielen kunnen wel
oudere begroeiingshorizonten voorkomen. Deze liggen dan op de overgang
van de knik- naar de oude kwelderklei, e.v. woudondergrond.
In de profielen van de jongste afzettingen, namelijk in die van de jonge
zeeboezems en het jonge kwelderlandschap worden in de regel geen oude
vegetatiehorizonten aangetroffen. In het gebied van de Dollard komen ze
echter nog wel eens voor en wel op de overgang van de Dollardklei naar de
reeds eerder genoemde Eemsklei. Deze overgang kan plaatselijk zelfs sterk
venig zijn.
9. DE OVERGANGSGEBIEDEN VAN KLEI NAAR VEEN OF ZAND

In een smalle strook, die de overgang vormt van klei naar veen, plaatselijk
naar zand, komen klei-op-veengronden, venige kleigronden, slibhoudende
veengronden en gebroken kleigronden voor. De uitwiggende kleilaag kan in
dikte variëren. Bij een dikte van 30 cm en minder is de kleiafzetting humeus
tot sterk humeus. Rust deze kleilaag rechtstreeks op zand, dan wordt ge
broken grond aangetroffen ; de klei is dan sterk grofzandhoudend. Is de klei
afzetting dikker dan 30 cm, dan is hij onder de bouwvoor meestal knikkig.
Zowel in de humeuze als in de gebroken' en de knikkige kleilaag vormt het
fijne slib een zeer belangrijk bestanddeel. Voor de meeste overgangsgebieden
is het niet gemakkelijk uit te maken in welke transgressieperiode dit slib aan
gevoerd werd.
In het overgangsgebied van de Dollard is de kleilaag uit Dollardslib opge
bouwd. Bij de overslibbing van het veen ontstonden hier op vele plaatsen de
z.g. rodoorns. Het zure veenwater dat uit de voormalige zuidelijker gelegen
veengebieden afkomstig was, is oorzaak geweest van het ontstaan van deze
gronden (de Smet, 1951).
Ten noordwesten van het Dollardgebied wordt de opbouw van de uit
wiggende kleilaag in hoofdzaak bepaald door brakwaterklei en plaatselijk
door Eemsklei. De daar gevormde klei-op-veengronden staan eveneens be
kend als rodoorns of rodoornige gronden.
In het Woldgebied en verder oostelijk van de stad Groningen laten vrij
veel klei-op-veengronden zich als verjongde knikgronden herkennen. De
andere klei-op-veengronden zijn veelal ook knikkig van karakter, maar vor
men anderszins een groep gronden, die dichter bij de rodoorns staan. In de
praktijk staan ze ook als rodoornig bekend en zijn in overeenstemming met
die van het Dollardrandgebied door de samenkomst van zuur veenwater en
slib ontstaan. Deze gronden zijn zeer waarschijnlijk gevormd door uitwigging van knik-, brakwater- en plaatselijk kwelderklei over veen.
De klei-op-veengronden in het Westerkwartier en ten zuidwesten van de
stad Groningen bestaan in hoofdzaak uit verjongde knikgronden op veen en
plaatselijk uit rodoorngronden. Vooral knik-, brakwater- en hier en daar
kwelderklei wigden hier over veen uit.
Behalve de verjongde knik- en rodoorngronden worden in de verschillende
overgangsgebieden ook nog kattekleigronden aangetroffen. Ze komen veel voor
in de omgeving van oude stroompjes en zijn in de ondergrond meestal slap.
Deze ondergrond bestaat dan in de regel uit kleiig rietveen en bevat even
eens veel kattekleivlekken. Ten noordwesten van het Dollardgebied komen
de katteklei-op-veengronden meestal op die plaatsen voor, waar Eemsklei
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over veen of in veengeulen uitwigt. In de andere overgangsgebieden gaat
katteklei veelal samen met uitwigging van oude kwelderklei over veen en in
veengeulen.
De slibhoudende veengronden tot venige kleigronden vertonen in alle
randgebieden weinig verschillen. De humeuze kleigronden zijn vaak rodoornig. Bij de uitwigging van de klei over rietveen wordt ook hier de boven
grond dikwijls gekenmerkt door het voorkomen van kattekleivlekken.
10. HET KALKGEHALTE VAN DE VERSCHILLENDE
KLEIAFZETTINGEN

In de provincie Groningen komen zowel kalkrijke als kalkarme kleigronden
voor. De kalkrijke profielen bezitten tot in de bovengrond vrije koolzure
kalk, de kalkarme daarentegen niet. Bij de laatste gronden kan echter de
ondergrond nog wel koolzure kalk bevatten. Tot de kalkrijke gronden be
horen de jongere kweldergronden en het grootste gedeelte van de zeeboezemgronden. Ze zijn onder zoute omstandigheden afgezet, d.w.z. het slib is uit
zout water bezonken, waarbij tegelijkertijd ook de koolzure kalk neersloeg.
De kalkarmoede van de andere kleigronden kan verschillende oorzaken
hebben (Edelman, 1950; De Smet, 1954; Veenenbos, 1955). Deze zijn:
a. ontkalking tengevolge van de uitlogende werking van het koolzuurhou
dende regenwater (secundaire ontkalking)
b. ontkalking van het sediment tijdens de afzetting en rijping (primaire
ontkalking)
c. afzetting van volkomen kalkarm slib.
Tot de secundaire ontkalkte gronden behoren de oude kweldergronden
en de gronden van de Oer Hunze. Deze zijn in een zout milieu tot afzetting
gekomen en waren zodoende oorspronkelijk kalkrijk; ze zijn in de loop van
de tijd tot op een bepaalde diepte ontkalkt. De oude kweldergronden tot op
een diepte van ca. 60 cm en de oude Hunze-gronden tot op ca. 40 cm.
Behalve de oude kwelder- en de oude zeeboezemgronden moeten ook de
oudste gronden van de andere zeeboezems tot de secundaire ontkalkte gron
den gerekend worden, al werden ze in vergelijking met de eerste meer land
inwaarts in een minder zout milieu gevormd. Door vermenging van zeewa
ter met water, afkomstig van de veen- en dekzandgebieden, werd het milieu
enigszins brak, waardoor de omstandigheden voor het neerslaan van kool
zure kalk minder gunstig werden. In de oudste delen van de jongere zee
boezems bevatten de gronden oorspronkelijk wel enige koolzure kalk in de
bovengrond, maar dat is in een vrij korte tijd verloren gegaan.
De knikklei- en de brakwaterkleiafzettingen en het humeuze dek van de
woudgronden zijn primair ontkalkt. Deze primaire ontkalking vond plaats
in een brak milieu. De knikklei en het humeuze dek van de woudgronden
kwamen in een rustige omgeving achter een beschermende hoge kwelderwal
tot afzetting. Hierdoor was de directe invloed van de zee minder groot. Het
achterland overstroomde alleen bij hoge vloeden, waardoor het toegevoerde
zeewater snel vermengd werd met bovenwater, afkomstig van de zuidelijker
gelegen veen- en zandgebieden. Bovendien was de natuurlijke ontwatering
van het gebied slecht, doordat het land naar zeezijde opliep. Het reeds ver
dunde zeewater werd zodoende ook nog sterk vermengd met neerslagwater.
Door al deze omstandigheden kon zich vrij gemakkelijk een vegetatie ont
wikkelen en handhaven. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad, dat de kool
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zure kalk, voor zover deze nog neersloeg, tijdens en kort na de sedimentatie
van het slib, weer in oplossing werd gebracht. De brakwaterklei, die later
in hoofdzaak de knikklei overslibde en in bepaalde gedeelten van de zee
boezems tot afzetting is gekomen, is in vergelijking met de knikklei in een
iets minder rustig milieu gesedimenteerd. Toch waren ook hier de omstan
digheden van dien aard, dat de koolzure kalk tijdens en kort na de afzetting
van het slib uit het sediment verloren is gegaan.
Tot slot vormen de klei-op-veengronden een groep gronden, die op enkele
uitzonderingen na, van oorsprong kalkarm genoemd kunnen worden. Bij
deze gronden verloor het slib tijdens de aanvoer reeds zijn koolzure kalk. De
overslibbing van veen vond in de regel onder zeer rustige omstandigheden
plaats. Het water, waaruit het slib bezonk, was in vele gevallen zelfs al zuur.
11. KORTE BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE
KLEIGRONDEN

Uit het voorgaande blijkt, dat de verschillende kleigronden naar hun wijze
van afzetting en ontstaan als volgt ingedeeld kunnen worden :
A. Zoute getijde-afzettingen.
B. Brakke getijde-afzettingen.
De zoute getijde-afzettingen kunnen we nog onderverdelen in:
1. Jonge kweldergronden
2. Jonge zeeboezemgronden
3. Oude kweldergronden
4. Oude (gedeeltelijk verjongde) zeeboezemgronden
5.
6.
7.
8.

De brakke getijde-afzettingen kunnen eveneens onderverdeeld worden:
Knikkleigronden (in hoofdzaak verjongd)
Brakke zeeboezemgronden
Woudgronden (gedeeltelijk verjongd)
Klei-op-veengronden.

De bodemkundige indeling is op het bijgevoegde overzichtskaartje weer
gegeven (fig. 3). Hieronder volgt een korte beschrijving van de gronden.
De jonge kweldergronden zijn tot in de bovengrond kalkrijk. Ze bestaan door
gaans uit een min of meer gelaagde ondergrond. De zwaarte van de boven
grond kan variëren van zware klei (ca. 60 % < 16 mu) tot lichte zavel (ca.
15 % < 16 mu). De ondergrond is gemiddeld iets lichter. Over het alge
meen hebben de jonge kweldergronden een goede structuur, de lichtste zijn
evenwel, vooral in het voorjaar iets slempig. Overigens behoren deze jonge
gronden tot de beste van de provincie. Alle gewassen kunnen er zonder risico
op verbouwd worden.
De jonge zeeboezemgronden kunnen nog onderverdeeld worden in kalkrijke
en kalkarme.
De kalkrijke jonge zeeboezemgronden bevatten in de bovengrond vrije kool
zure kalk. Hun structuur is gunstig en ze komen in landbouwwaarde overeen
met de jonge kweldergronden. Ze worden ook uitsluitend gebruikt als bouw
land. In de Lauwers- en Fivelboezem komen lichtzavelige tot zware pro
fielen voor. De Dollardgronden zijn vrijwel alle zwaar te noemen. In de Dollard is dan ook de verbouw van hakvruchten bezwaarlijk, voornamelijk in
verband met oogstmoeilijkheden.
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Legenda / Legend
Zoute getijdeafzettingen / Salt tidal deposits
jonge kweldergronden / young tidal flat soils
jonge zeeboezemgronden / young bay soils
oude kweldergronden / old tidal flat soils

2

3
*

oude zeeboezemgronden (gedeeltelijk verjongd)
old bay soils (partly rejuvenated)
Brakke getijde-afzettingen / Brackish tidal deposits
knikkleigronden (in hoofdzaak verjongd) / sticky („knik") clay soils (mainly rejuvenated)
brakke zeeboezemgronden / brackish bay soils

5
8

7

Eiiiiiiiit

8

ËBBÊËl

sI

I

woudgronden (gedeeltelijk verjongd) / forest soils (partly rejuvenated)
klei-op-veengronden / clay-over-peat soils
niet tot het kleigebied behorende grond / soils not belonging to the clay area

TO — u i t e r s t e k l e i g r e n s / extreme clay border
n

provincie grens / province frontier

12

rijksgrens / state frontier

Fig. 3. Bodemkundige overzichtskaart van het Groninger kleigebied.
General soil map of the clay area of the province of Groningen.

De kalkarme jonge zeeboezemgronden krijgen pas op een diepte van 50 cm een
aanzienlijk kalkgehalte. Hun structuur is minder gunstig dan die van de
gronden van het vorige type. Ze bestaan in alle zeeboezems uit gronden met
zware profielen. Door deze omstandigheid zijn ze dikwijls nog iets meer be
perkt in hun vruchtwisseling, vooral t.a.v. peulvruchten en fijne handelsge
wassen.
De oude kweldergronden zijn tot op een diepte van ca. 60 cm kalkarm. Bene
den 60 cm wordt het profiel kalkrijk. In de buurt van de voormalige zee
boezems is de bovengrond plaatselijk kalkhoudend. De gronden van de
kwelderruggen zijn meestal zavelig tot lichtzavelig en naar beneden iets aflo
pend. Die van de kwelderbekkens bestaan uit klei en zware klei en zijn in de
regel niet aflopend. De ondergrond van de laatste gronden heeft dikwijls een
storende gelaagdheid.
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De lichtzavelige oude kweldergronden hebben een slempige structuur. De
kwelderbekkengronden worden op de overgang naar de knikgronden min
of meer knikkig. De oude kweldergronden zijn iets minder van kwaliteit dan
de jonge, maar lenen zich bij goede verzorging nog uitstekend voor akker
bouw. De gronden, die de overgang vormen naar de knikklei, zijn beter ge
schikt voor grasland.
De oude zeeboezemgronden worden op een diepte van omstreeks 40 cm kalkrijk. De verjongde oude zeeboezemgronden zijn in de bovengrond enigszins kalkhoudend. Over het algemeen zijn zowel de verjongde als de niet verjongde
gronden lichtzavelig en zavelig en komen in structuur (iets slempig) en in
kwaliteit overeen met de zaveHge oude kweldergronden. Ze zijn als bouw
land zeer geschikt.
De knikkleigronden zijn in Groningen verjongd met een brakwaterafzetting.
De knikklei is kalkarm, zwaar en heeft een zeer slechte structuur. Het verjongingsdek is eveneens kalkarm en bestaat uit klei tot zware klei. Hoewel
de stuctuur van dit dek beter is dan die van de knikklei, kan zij toch niet
gunstig genoemd worden. Voor zover de knikkleigronden weinig of niet ver
jongd zijn, ligt het land in gras. Wordt het verjongingsdek dikker dan ca.
40 cm, dan komt er ook bouwland op voor. Als bouwland zijn deze gronden
van aanmerkelijk minder kwaliteit dan de hiervoor besproken gronden. Ze
vragen een goede verzorging en bemesting en men is in zijn gewassenkeuze,
vooral als het kwaliteitsprodukten betreft, beperkt.
Over het algemeen is men van mening, dat ten gevolge van de voorkeur
van de Groningse boeren voor de akkerbouw op de knikgronden meer land
in bouwland ligt dan in het Friese knipgebied. Die voorkeur zal zeker wel
bestaan, maar naar onze mening zal de bodemgesteldheid hierbij toch wel
de belangrijkste rol spelen. De Groningse knikgronden zijn immers, doordat
ze verjongd zijn, van betere kwaliteit dan de Friese knipgronden.
De brakke zeeboezemgronden zijn kalkarm en bestaan uit zavelige tot zware
klei, waarvan de structuur overeenkomt met die van het verjongingsdek van
de knikklei. Op deze zeeboezemgronden wordt naast grasland ook vrij veel
bouwland aangetroffen. Als bouwland zijn ze gemiddeld iets beter dan de
sterk verjongde knikgronden.
De woudgronden zijn hier ook onder de brakke getijdeafzettingen gerekend.
Het humeuze dek, dat zich onder brakke omstandigheden gevormd heeft,
bestaat uit zware klei en is kalkarm. Het gehalte aan organische stof heeft
een gunstige invloed op de structuur van deze zware klei. De ondergrond
van de woudgronden, die uit kalkrijke klei en zavel bestaat, heeft een zeer
gunstige structuur. Een vrij groot percentage van de woudgronden is goed
geschikt voor akkerbouw. Men treft er zelfs ook nog grove tuinbouw op aan.
De woudgronden, die uit zeer zware klei bestaan, lenen zich echter niet meer
voor bouwland; ze liggen, evenals de verjongde woudgronden, in gras.
De klei-op-veengronden hebben een kalkarm kleidek, dat zwaar tot zeer zwaar
is. De structuur van de klei komt overeen met die van de knikklei. Op deze
gronden vindt men in hoofdzaak grasland.
De rodoorns en rodoornige gronden behoren eveneens tot de klei-op-veengronden. Deze gronden bestaan ook uit zware klei, maar hebben een aanmerke
lijk betere structuur. Deze rodoornstructuur, die onder droge omstandig
heden gekenmerkt wordt door stoffigheid, maakt het land geschikt voor
bouwland. Zelfs hakvruchten kunnen er op verbouwd worden. Niettegen
staande dat zijn de rodoorngronden als cultuurland aanmerkelijk minder
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dan de betere kleigronden. Voor de verbouw van kwaliteitsprodukten zijn
ze niet geschikt. De rodoorngronden vragen een zorgvuldige behandeling
en voor de meeste gewassen een evenwichtige bemesting. In vroegere ja
ren werden deze gronden regelmatig bekleid met kalkrijk kleimateriaal
(Acker Stratingh en Venema, 1855).
De katteklei-op-veengronden en veel andere kleiige veengronden zijn over het
algemeen sterk zuur en mede door hun lage ligging niet geschikt voor bouw
land. Alleen de rodoornige onder de kleiige veengronden lenen zich nog wel
voor bouwland.
De gebroken gronden, die eveneens in de overgangsgebieden voorkomen, lig
gen in bouwland. Hoewel ze in het voorjaar, vooral bij opdrogend weer, een
onaangename structuur (betonstructuur) aannemen, zijn ze gemiddeld toch
iets beter dan de rodoorns en rodoornige gronden.
Summary

The deeper subsoil of the clay area in the Province of Groningen consists of
pleistocene sediments composed of sand, boulderclay and „potclay". At the
end of the Boreal and in the Atlanticum these formations were covered with
peat („Lower Peat"). As a consequence of a transgression of the sea at the
end of the Atlanticum much of the peat disappeared by erosion. In the Atlan
ticum sea and more to the south, tidal flat sand, sandy clay and clay were de
posited on the peat.This sedimentation went on, at least in the northern part of
the clay area, down to the Subboreal and Subatlanticum. In the southern part
formation of peat recovered again after the retreat of the sea in the Subboreal.
At the end of this era and in the Subatlanticum this „Upper Peat" was
affected or was covered with silt at several places.
The first clay landscape formed at the end of the Subboreal, is the old tidal
marsh landscape composed of sandy ridges which are developed parallel to
the shore line. Between the ridges and southwards of them the profiles are
considerably more clayey and distinctly lower lying. Some centuries B.C.
this landscape was dry and inhabited. Later on the country was inundated
now and then but not abandoned. Man retreated himself on mounds.
About 300 A.D., as a consequence of the higher medium sealevel siltcontaining seawater penetrated far landinward by means of the existing
openings in the shore ridges formed by the Lauwers, the Hunze, the Fivel
and the Eems. Annexed the sedimentation of „knik" clay (sticky clay) took
place and was continued to about 800 A.D. This „knik" (sticky) clay overlies
an old tidal marsh deposit and more to the south it lies on peat. After the
sedimentation of the „knik" clay the influence of the sea increased resulting
in a widening of the rivermouth areas especially of the Eems and Lauwers.
At that time material of the tidal marshes was shifted and was deposited
over the old tidal marsh landscape and the „knik"clay landscape as a
brackish sediment. Some tributaries of the Lauwers and of the Eems became
silted up with this material. In this period of brackish sediments the primeval
Hunze most probably sanded up. This river, which originally flowed into
the sea along the present village of Pieterburen, turned in those days to the
West and reached the sea by way of the Lauwers.
During the sedimentation of the brackish clay and locally already during
the sedimentation of the „knik"clay, old tidal marsh soils (so called forest
soils), developed over a large area, as a consequence of slow accretion and a
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tidal forest vegetation. The thus originating humous cover has a thickness
of about 30 cm. These forest soils are partly considered as rejuvenated soils
as they are covered by a grey clay layer.
In the period between the 12th and 16th century the Lauwers, Fivel and
Eems formed large inland seas. The enlargements of the Lauwers and the
Fivel occurred gradually. TheDollard (bay of the Eems) came into existance
in a rather short period. These bays became silted up after their greatest
extension. This silting-up-process is still going on in the Lauwerssea and the
Dollard. The Dollard deposits are heavy in texture, those of the Lauwers
and the Fivel only in the older parts, becoming lighter in texture in the
younger polders. By the silting up of the Lauwerssystem the sanded up
primeval Hunze was partly rejuvenated.
After embankment of the old tidal marsh landscape accretions occurred
at the northside. These accretions, which were regularly ambanked, form the
younger tidal marsh landscape. Here in every polder the heaviest soils are
situated along the old and the lighter ones along the younger dike.
In transition areas of clay to peat, soils occur which can be recognized as
rejuvenated „knik" soils or „rodoorn" soils. Locally pyrite containing soils
on peat occur.
The young and old tidal marsh soils, as also young and old (primeval
Hunze) bay soils, are to be distinguished as saltish tidal deposits. In conse
quence of the leaching by C02-containing rainwater the old tidal marsh
soils, the old bay soils and part of the young bay soils are decalcified to a
certain depth.
The „knik" clay, the humous cover of the forest soils, the brackish
sediments (rejuvenating cover of the „knik" clay) and the clay-over-peat
soils belong to the brackish sediments. Most of these deposits were decalcified
during their sedimentation and maturation (primary decalcification). Only
the silt of the clay-over-peat soils has been deposited poor in lime.
The saltisch tidal sediments belong to the best of the arable soils in the
province and are as such in use. The „knik" clay soils and the grater per
centage of the, with a thin cover, rejuvenated „knik" clay soils are for the
greater part in use as pastures. Arable land is also found on the deeply rejuve
nated „knik" clay soils and on the brackish bay soils. The forest soils are in
use as pasture or arable land and even sometimes for horticulture. Only the
„rodoorn" soils of the clay-over-peat group are used as arable land.
Afgesloten: augustus 1955.
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DE GLOEIMETHODE
ALS VORM VAN IJZERONDERZOEK
BIJ DE PROFIELSTUDIE VAN ZANDGRONDEN
The ignition method as a mode of iron analysis in the study of sand soils

door/by

Dr. D. van Diepen
DEEL I. Methodiek van het gloeionderzoek
Part I. Methodology of the ignition analysis

1. INLEIDING

Het voorkomen van ijzer in het bodemprofiel is een belangrijk bodemkundig
verschijnsel dat ons bij de profielstudie in verschillende opzichten aanwijzin
gen kan geven inzake bepaalde eigenschappen van de grond. Als bodembe
standdeel heeft het ijzer weinig directe betekenis omdat het geen essentieel
aandeel heeft in de bodemfuncties welke de standplaatsgeschiktheid van de
grond voor een gewas bepalen. Zijn betekenis berust op het feit, dat men
andere bodemeigenschappen, welke minder gemakkelijk waarneembaar zijn
met het voorkomen van het ijzer in verband kan brengen.
Vele zandgronden danken hun kleur aan het ijzer dat door verwering uit
minerale bestanddelen is vrijgemaakt. Veelal is het geelbruin in verschillende
door verwering ontstane variaties. Het ijzer komt dan voor als afzetting op
vaste bodemdelen in de vorm van gehydrateerd ferrioxyde. In deze vorm is
voorts het ijzer betrokken geweest bij andere bodemvormende processen,
zoals b.v. de podzolering, waarbij horizonten met verschillend ijzergehalte
in het bodemprofiel zijn ontstaan. Wanneer het proces van de bodemvorming
zich heeft uitgestrekt over bodemlagen waarvan de vochthuishouding onder
invloed van het grondwater heeft gestaan, dan kan het ijzer door zijn voor
komen in aparte accumulatievormen, zoals roestvlekken, concreties en afzet
tingen op worteldelen van planten, de vochtige toestand van de bodem ty
peren. Met betrekking tot de waterhuishouding van de gronden en hun pro
fielontwikkeling, heeft het voorkomen van ijzer in een visuele vorm een bij
zondere indicatorische waarde en als zodanig is het een belangrijk profiel
kenmerk.
Er doen zich echter ook omstandigheden voor, waarin het ijzer, hoewel
het voorkomt in de vorm van ferrioxyde, minder gemakkelijk in het bodem
profiel onderkend kan worden. Het zijn de kleuren van de humus die dan de
kleur van het ijzer overschaduwen, ofwel door gelijksoortige kleuren aanlei
ding zijn van een moeilijk te maken onderscheid. In zulke gevallen blijkt de
gloeimethode goede diensten te bewijzen. Bij verhitting tot gloeitemperatuur
wordt de humus in enkele minuten door oxydatie uit het bodemmateriaal
verwijderd en treedt het aanwezige ijzer aan de dag. Het gehydrateerde
ijzer verliest bij dit gloeien het moleculair gebonden water en wordt daardoor
roder van kleur.
Deze methode van ijzeronderzoek is toegepast bij verschillende bodempro
fielen op zandgronden. Aan de hand van de resultaten ermede verkregen
volgt hieronder een uiteenzetting over het nut van deze methode voor de
veldbodemkunde.
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Fig. 1

2. METHODIEK VAN HET GLOEIEN

Het gloeien van bodemmateriaal is een zeer eenvoudige methode van onder
zoek, welke feitelijk geen bijzondere voorschriften vraagt wat betreft de wijze
van uitvoeren. Men kan op verschillende manieren te werk gaan, omdat de
methode slechts gericht is op een kwalitatief of hoogstens globaal-kwantitatief onderzoek. Daarom kan eventueel dit onderzoek met geïmproviseerde
middelen uitgevoerd worden.
Zo kan men een theelepeltje van het grondmonster in een metalen dek
seltje of porseleinen kroesje verhitten in een fornuis of boven een bunsen
brander. Nadat het monster enige minuten roodgloeiend is gemaakt, is de
eigenlijke bewerking, na afkoeling van het grondmonster, gereed.
Met het oog op de eenvoud van deze bewerking werd nagegaan of door
standaardisering van de methode de toepassing voor het bodemkundig on
derzoek vergroot zou kunnen worden.
Voor dit doel werden zandmonsters gegloeid in een electrische oven waar
van de temperatuur bekend was en waardoor dus de bewerking desgewenst
onder gelijke omstandigheden herhaald kon worden. De monsters werden
tot verschillende temperaturen verhit en ook de duur van het gloeien werd
gevarieerd. Ten opzichte van de bruikbaarheid van de wat ruwere hierboven
beschreven methode leverde het gebruik van een gloeioven de volgende
inzichten op :
De gloeiduur blijkt in humusvrij materiaal niet van invloed te zijn op de
gloeikleur. In de verbrandingsfase van organische stof is dit wel het geval.
Naarmate men de verbranding bij een bepaalde temperatuur langer voort
zet, wordt de humus verder geoxydeerd en verandert de gloeikleur van don
kergrijs of bruin in rode tinten, afhankelijk van het ijzergehalte. Na verbran
ding van de humus verandert de gloeikleur alleen nog maar onder invloed
van de temperatuur. De gloeiduur is hierop weinig meer van invloed. Bij elke
temperatuur schijnt nog een bepaalde omzettingsfase van het ijzer te horen
welke na een paar minuten intreedt. Bij hogere temperaturen neemt de in
tensiteit van de roodkleuring toe. Tussen 600° en 900 °C is de gloeikleur bijna
constant. Bij hogere temperaturen verandert de kleur weer aanzienlijk. Het
grootst is deze verandering bij kleihoudend materiaal. De verklaring hier
voor moet waarschijnlijk gezocht worden in de overschrijding van de bakgrens, welke bij ongeveer 900 °C ligt.
De hier genoemde resultaten tonen dus aan, dat er eigenlijk slechts
één eis gesteld moet worden, wanneer men met eenvoudiger middelen het
kwalitatief ijzeronderzoek wil uitvoeren. De gloeitemperatuur nl. moet enige
tijd gehouden worden tussen 600° en 900 °C wil men de gloeikleur en van de
monsters onder gelijke omstandigheden vergelijken. Ten aanzien van de
eenvoudige gloeimethoden zonder gecontroleerde temperaturen kan nog
opgemerkt worden, dat zij voldoen door het feit dat de bereikbare gloeitemperaturen liggen tussen 600° en 900 °G.
3. GLOEIKLEUR EN GEHALTE AAN Fe208

Het aantal kleurvariaties van de gegloeide zandmonsters is zeer groot. Het
ijzergehalte in de gloeimonsters varieert van meerdere gewichtsprocenten
in de intens rood-gekleurde monsters tot 0,01 gewichtsprocent in de kleurloze.
Er is dus een verband tussen gloeikleur en ijzergehalte. Om deze reden is
getracht na te gaan in hoeverre de gloeimethode bruikbaar is om dit verband
kwantitatief weer te geven (fig. 1 ).
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De poging om een bruikbare correlatie te vinden tussen gloeikleur en ijzer
gehalte bleek niet mogelijk te zijn. De gloeikleur wordt niet alleen bepaald
door de hoeveelheid ijzer die in het bodemmateriaal aanwezig is. Zo blijken
zanden met een even hoog ijzergehalte, maar ongelijke korrelsamenstelling,
zeer verschillende gloeikleuren te geven. Het specifiek oppervlak van de kor
rels speelt hierbij misschien een rol. Bij een groot korreloppervlak zal de ver
deling van het ijzer op de korrels anders zijn dan bij een klein oppervlak. Een
zeker niet minder belangrijke invloed van de^ textuur is de lichtadsorbtie. In
grofzandig materiaal dringt het licht verder door, het wordt minder gereflec
teerd dan in fijnzandig materiaal dat om deze reden lichter van kleur is.
Bij materiaal met eenzelfde textuur, blijkt in het algemeen, dat hogere
ijzergehalten rodere gloeikleuren veroorzaken. Echter zijn er omstandighe
den, waarbij dit verband afgezwakt of zelfs helemaal verbroken wordt. Een
afwijking in de gloeikleur kan volgens Dr. J. Ch. L. Favejee veroorzaakt
worden door reductie van het Fe203 tijdens het gloeien. Er ontstaat dan het
donkerder iets violetbruine magnetiet (Fe304). Deze reductie zou ontstaan
bij aanwezigheid van humus, dat door zijn snelle oxydatie bij het gloeien
zuurstof aan het ijzer onttrekt. Magnetiet kan overigens ook op natuurlijke
wijze in de grond ontstaan. Met een magneet kan dit aangetoond worden in
gronden met een zelfs zeer uiteenlopende samenstelling. Soms is deze vorm
van het ijzer ook te onderkennen aan zijn voorkomen in violette, metaal
achtige concreties.
Het zoeken naar de mogelijkheid om de gloeikleuren op de hoeveelheid
ijzer te betrekken, heeft, doordat ook aandacht besteed werd aan het micro
scopisch onderzoek, geleid tot enige bijzondere gezichtspunten omtrent de
verdeling van het ijzer. De gloeikleuren worden ook in sterke mate beïnvloed
door de wijze waarop het ijzer over de verschillend grote korrelbestanddelen
is verdeeld. Wegens de ruimere bodemkun- GRAFIEK 1
dige aspecten die met dit verschijnsel van het
ijzer samenhangen, komen we hierop nader
terug in het volgende gedeelte. In neven
/
staand grafiek is het verband weergegeven
/
tussen gloeikleur, ijzergehalte en de neven
/
factoren welke hierbij een rol spelen. Deze
grafiek is gebaseerd op de kleurdefinitie van
het Munsell Color System en het daarop ge
baseerde kleurenschema. Volgens dit systeem
is de kleur gedefinieerd naar 3 variabele groot
heden. De grootheid „Value" geeft de helder
heid van de kleur aan. Het is een maatstaf
voor de hoeveelheid licht die, tussen zwart en
absoluut wit gelegen, van het kleurdragend voorwerp wordt terug gekaatst.
De grootheid „Hue" heeft betrekking op die kleursector van het spectrum
waarbinnen de kleur van het voorwerp valt. Het „Chroma" is de maatstaf
voor de zuiverheid van de kleursector. Het is de kleurverzadiging.
Zanden welke voornamelijk uit korrels van dezelfde orde van grootte zijn
samengesteld nemen in value toe wanneer de fijnheid toeneemt. Bij hoger
ijzergehalte kleurt hetzelfde materiaal sterker, het krijgt meer chroma. De
hue varieert met de wijze, waarop het ijzer over het bodemmateriaal ver
deeld is. Binding aan klei en meer kwartshoudende fijne bodembestanddelen
en aan humus, vóór het gloeien, zijn hierop van invloed.
Hue

verdeling .molec

Uructuur FegOg

162

e

f
Fig. 3

4. DE VERDELING VAN HET IJZER OVER HET BODEMMATERIAAL

De verdeling van het ijzer over de verschillende granulaire componenten
van de zandgronden, blijkt na gloeien zeer verschillend te kunnen zijn. Ge
deeltelijk houdt dit verband met de aard van het bodemmateriaal. Zo ver
oorzaakt de slibfractie door zijn sterkere binding van het ijzer een ophoping
in de bodemaggregaten. Deze aggregaten zijn dan soms aanmerkelijk roder
gekleurd dan de enkelvoudige korrels. In andere gevallen is er weinig kleur
verschil tussen deze afzonderlijke bodembestanddelen.
Ook in slibarme zandgronden blijkt de ijzerverdeling over de korrels nog
verschillend te kunnen zijn. Door deze verschillen in verband te brengen met
de profieldelen waarin zij gevonden zijn, blijkt dat ook bodemvormende pro
cessen van invloed zijn op de verdeling van het ijzer.
De homogene verdeling van het ijzer

Gronden met een homogene verdeling van het ijzer over de granulaire com
ponenten zijn in het macroscopisch beeld gekenmerkt door weinig kleurdifferentiatie. Ogenschijnlijk zijn de afzonderlijke delen in gelijke mate met
ijzer bezet. Hieraan beantwoordt een deel van de slibarme zanden. Vanwege
de fijnheid van de verdeling van het ijzer vallen deze zanden nog in twee
verschillende groepen uiteen:
a. Vernisvorm (fig. 3a en 3b)
In sommige slibarme zanden komt een gelijkmatige ijzerbezetting voor op
de korrels in de vorm van een ijzerhuidje, dat zo fijn van structuur is, dat wij
het Fe203 als vast bestanddeel moeilijk op de korrels kunnen onderscheiden.
De zandkorrels lijken gevernist te zijn. Doordat de fijne verdelingstoestand
van het ijzer een weerkaatsing van het licht in de hand werkt, krijgt het
korreloppervlak een olieachtige habitus. In ijzerrijke zanden verandert dit
zelfs in een stroperig karakter.
Zanden met een homogene verdeling van het ijzer in vernisvorm komen
in het algemeen voor in de gleyhorizonten van de bodemprofielen, zowel in
de reductievlekken als in de roestvlekken daarvan; eveneens in hun grijs gere
duceerde ondergronden en in de slibarme profieldelen waarin het ijzer in
banden in de ondergrond is afgezet. De verbreiding van deze verdelingsvorm
wekt dus sterk de indruk aan bepaalde hydrologische toestanden in het bo
demprofiel gebonden te zijn, of te zijn geweest in zover het fossiele gleyhori
zonten betreft. De vernisvorm op zichzelf wijst in dit verband op de hoge
dispersiteitsgraad waarin het ijzer op het korreloppervlak zal zijn afgezet
onder invloed van het bodemvocht.
b. Poedervernisvorm (fig. 3e)
Er zijn slibarme zanden met een homogene verdeling van het ijzer op de
korrels welke in tweeërlei opzicht van de vorige vernisvorm verschilt. Het
ijzer is op de korrels afgezet in uiterst kleine vaste deeltjes, die bij dichte
bezetting het voorkomen wekken van een poedervormige substantie. De gelijk
matigheid waarmee enerzijds het ijzer in deze vorm op bodemdelen met
verschillende korrelgrootte voorkomt, anderzijds qua dichtheid op de af
zonderlijke korrels is vastgelegd, is voldoende aanleiding om nog van een
vernisvorm te spreken. Een tweede verschilpunt met de eigenlijke vernisvorm
is gelegen in het feit, dat deze ijzerbezetting in poedervorm het licht op de
zandkorrels verstrooit, waardoor deze een dof voorkomen krijgen.
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Zanden met een ijzerbezetting in de vorm van poedervernis komen voor
in de ijzerrijke B-horizonten van de profielen en in de bruingele horizonten
daaronder. In de minder ijzerrijke zanden is deze verdelingsvorm minder
duidelijk aanwezig dan de zuivere vernisvorm. Er zijn uiteraard overgangs
vormen tussen beide die niet zo gemakkelijk te onderkennen zijn. Niettemin
is ook bij de ijzerarmere zanden van deze groep een zwakker glanshabitus
aanwijsbaar, wanneer het voorkomt in een profieldeel dat buiten de gleyhorizont ligt.
De heterogene verdeling van het ijzer

In zanden met doorgaans meer dan 5 à 10 % slib verandert door aggregaat
vorming het microscopisch beeld van de granulaire samenstelling en daar
mee tevens het beeld van de verdeling van het ijzer doordat dit gemakke
lijker gebonden wordt aan de fijnste delen. De grotere zandkorrels worden
relatief ijzer-armer. Het ijzer, dat op hun oppervlak voorkomt, is hieraan
voornamelijk indirect gebonden, doordat het voorkomt aan slibdelen die in
gruisvormige, soms op watten gelijkende films zijn afgezet op de grotere
korrels. De rechtstreekse binding van ijzer aan de macrokorrels is dus relatief
gering en weinig opvallend, hoewel er in dit opzicht toch nog principiële
verschillen zijn aan te wijzen tussen enerzijds A-lagen, anderzijds B- en Clagen van de bodemprofielen.
a. Korrelvernisvorm
Het zand van de B- en C-lagen kan nog een homogene indruk geven wat de
ijzerverdeling betreft doordat de fijnste bodembestanddelen over de grotere
korrels verdeeld zijn. Deze verdelingsvorm treffen we aan wanneer de macro
korrels het ijzer ook nog in vernisvorm aan hun oppervlak dragen. In dit geval
is de aggregaatvorming tussen de macrodelen minimaal. In filmvormige ag
gregaten is de slibfractie vleksgewijs over de grote korrels verdeeld, hetgeen
aan deze laatste een zwak bont voorkomen geeft wegens de ongelijke gloeikleur van het ijzer aan grove en fijne delen. Als regel hebben deze filmvormi
ge aggregaten in de slibhoudende zanden een korrelige structuur. Naarmate
deze structuurvorm duidelijker op de voorgrond treedt, wordt het kleurver
schil tussen macrokorrels en microkorrels geringer. Anderzijds kleuren
deze aggregaten met zeer fijne structuren duidelijker rood t.o.v. de macro
korrels. Maar ook bij deze zeer fijne structuren komen nog belangrijke kleur
verschillen voor zodat wij menen hierin de invloed van een verschillende
affiniteit voor het ijzer binnen de fijnste bodemfracties te zien.
b. Eenzijdige homogene verdeling der aggregaten (fig. 3f)
In de A-horizonten van slibhoudende zandgronden is het ijzer gebonden aan
de fijnste bodemdelen. Hierin treedt een sterke aggregaatvorming op. De
grote korrels zijn vrij van ijzer en slibdelen zodat er een duidelijk contrast
ontstaat tussen blanke macrokorrels en vrijwel uniform roodgekleurde fijn
korrelige aggregaten. De binding van het ijzer in aggregaten is het meest
karakteristieke voorbeeld van een heterogene verdeling. In sterk gepodzoliseerde zanden met laag ijzergehalte blijft deze verdelingsvorm even duidelijk
bewaard. Behalve in de A-horizonten van de slibhoudende zandgronden
komt deze verdelingsvorm ook voor in het humeuze profieldeel van de zan
dige broekgronden, in de plaggendekken van de oude zandbouwlandgronden en in de zwart-humeuze horizonten van sommige heideprofielen.
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c. Eenzijdig heterogene verdeling van het ijzer over aggregaten (fig. 3b)
Deze verdelingsvorm van het ijzer onderscheidt zich van de voorgaande
doordat bij de ijzerhoudende aggregaten een differentiatie in ijzerkleuring
optreedt. Dit veroorzaakt een heterogeniteit binnen deze bodemcomponenten.
Het opvallende van deze heterogeniteit in de aggregaten is, dat er praktisch
geen gradatie in de ijzerkleuring voorkomt. Zij zijn b.v. óf intens donkerrood
of intens donkerrood of licht bruinrood. Dat hiermee een verschil in ijzer
gehalte samenhangt is evident. Verder is opmerkelijk, dat de ijzerrijke aggre
gaten steeds in kleine hoeveelheden tussen de ijzerarmere voorkomen, dat zij
een groter gevarieerdheid in afmetingen vertonen en op het oog rijker schij
nen te zijn aan klei-bestanddelen. Deze rodere aggregaten zijn namelijk
ook fijner van structuur. In wezen kan deze klei-habitus ook wel veroorzaakt
worden door het hoger ijzergehalte.
Het voorkomen van deze rodere aggregaten hangt waarschijnlijk samen
met de vorming van wortelroest in vochtige en natte profielen. In enkele
gevallen konden namelijk cylindervormige holten van worteldelen onder
kend worden.
De heterogene verdeling van het ijzer over de korrels (fig. 3d)
Ook binnen de grotere enkelvoudige korrels doet zich het verschijnsel voor
van een heterogene verdeling van het ijzer over de afzonderlijke delen. In
sommige zanden zijn tussen de lichtgekleurde zandkorrels intens rode korrels
aanwezig die hun veel sterkere kleur ontlenen aan ijzer, dat er in een vernis
laag op afgezet is. In natuurlijke toestand blijken deze korrels een bruingele
kleur te hebben zoals alle sterk ijzerhoudende zandkorrels in tegenstelling
tot de van nature gelijk uitziende „rode" kwarts.
De betekenis van hun voorkomen is niet geheel duidelijk. Kennelijk heb
ben deze roodgeverniste korrels een veel stabieler ijzerbezetting, hoewel zij
de ontijzering tijdens een podzoliseringsproces niet geheel overleefd hebben.
Als zwak roodgekleurde korrels zijn ze dan nog te onderscheiden tussen de
witte loodzandkorrels. Als zodanig is het zelfs in deze loodzandlagen nog een
markant verschijnsel. Dit zelfde verschijnsel doet zich ook voor bij sommige
zanden uit C-lagen en uit de gereduceerde ondergrond.
Het is mogelijk dat wij het voorkomen van ijzer aan een klein aantal kor
rels in zo'n opvallende hoeveelheid ook in verband moeten brengen met het
ontstaan van wortelroest. Er komen in slibhoudende zanden kwartskorrels
voor, bedekt met een rood ijzerhuidje die opgenomen zijn in de intens rode
aggregaten welke aan wortelroest worden toegeschreven.
D E E L II. H E T VOORKOMEN V A N IJZER
IN VERSCHILLENDE BODEMPROFIELEN

Part II. The iron occurrence in various soil profiles

In het volgende wordt een overzicht gegeven van de resultaten welke ver
kregen werden door toepassing van het gloeionderzoek bij verschillende
bodemprofielen op dekzanden. Er werden van de gloeimonsters, evenals van
de natuurlijke monsters, strips gemaakt door het materiaal, met behulp van
een oplossing van veniliet in amylacetaat, te plakken op kartonstroken. Een
samenvoeging van deze stroken, afkomstig van verschillende horizonten,
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leverde dus schematische bodemprofielen van de gronden in uitgegloeide en
natuurlijke toestand naast elkaar.
Aangezien geen cijfers van ijzerbepalingen van deze onderzochte gronden
voorhanden zijn, moeten wij ons bij de beoordeling van hun profielontwikke
ling uitsluitend bepalen tot de visuele kenmerken welke bovengenoemde
stroken vertonen. In het voorgaande is uiteengezet welke omstandigheden
men in acht moet nemen bij de beoordeling van ijzergehaltes aan gloeimonsters.
Bij vele zandgronden wordt een belangrijk deel van de profielkenmerken
bepaald door het voorkomen van ijzer in het bodemprofiel; op de variaties
welke in dit opzicht zich voordoen steunt een aantal morfologische criteria,
gebruikt bij de klassifikatie van de gronden. Doordat het voorkomen van
ijzer alleen maar beoordeeld werd aan visuele profiel-kenmerken, zijn de
gegevens voor een morfologische classificatie minder uitvoerig gebleven
dan met een toepassing van het gloeionderzoek mogelijk zou zijn geweest.
Dit betekent bijv., dat bij een aantal gronden het voorkomen van ijzer
niet als classificatieprincipe werd gebruikt. In dit verband dient daarom op
gemerkt te worden, dat er voor de hier besproken zandgronden een eenvou
dige indeling werd doorgevoerd gebaseerd op uitkomsten van het gloeionder
zoek. Deze indeling is summier gehouden omdat zij deel uitmaakt van een
classificatie-systeem dat momenteel door meerdere medewerkers van de
Stichting voor Bodemkartering gezamenlijk ontwikkeld wordt. Uitvoeriger
mededelingen hierover zullen te zijner tijd eveneens als persoonlijke bijdra
gen verschijnen van Dr. J. Bennema en Dr. J. Schelling.
Humus-ijzerpodzolen en ijzer-humuspodzolen

Op vele zandgronden zijn onder invloed van een podzoliseringsproces bo
demprofielen ontstaan met karakteristieke horizonten als gevolg van een ver
plaatsing van bepaalde bodembestanddelen. Onder de kalkloze en slibarme
zandgronden komt een groep voor waarin ijzer- en humusbestanddelen ver
plaatst werden naar de ondergrond. Doordat beide bodemelementen niet
gelijktijdig en in dezelfde mate bij dit podzoliseringsproces betrokken zijn
geweest, heeft dit geleid tot een ontwikkeling van verschillende bodemprofie
len. Naar gelang het ijzer, dan wel de humus, alleen gepodzoliseerd is spreekt
men van ijzerpodzolen en van humuspodzolen. Tussenvormen zijn de humusijzerpodzolen en de ijzer-humuspodzolen waarin een verplaatsing van ijzer,
respectievelijk humus, een dominerende betekenis heeft gehad op de pro
fielontwikkeling.
In de figuren 2a.a en 2a zijn als voorbeelden van humus-ijzerpodzolen de
profielen van een secundair ontwikkelde Brown Podzolic en van een bospodzol
afgebeeld. Zandgronden met een profielontwikkeling van het eerste bodem
type zijn in het algemeen gekenmerkt door podzoliseringsverschijnselen van
ijzer. In de humusarmere lichter gekleurde ondergronden vinden wij het
ijzer afgezet in dunne roodbruine bandjes. Tijdens latere bodemvorming
zijn deze bandjes vaak onder invloed van de jongere vegetatie afgebroken.
Podzolisering van humusbestanddelen is nog gering zodat dit profieltype een
humus-ijzerpodzol genoemd wordt.
Het profiel van fig. 2a.a wijkt in verschillende opzichten van het klas
sieke Brown Podzolic profiel af. Vooreerst missen wij hier het voorkomen
van ijzerbandjes. Deze waren in het natuurlijke bodemprofiel sporadisch
ontwikkeld en nog slechts in fragmenten aanwezig zodat zij in dit schema-
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tische bodemprofiel niet gereproduceerd konden worden. In de plaats daar
van vinden wij een, in zijn geheel, ijzerrijkere ondergrond, waarvan het ont
staan met een oudere bodemvorming, en wel met die van de Gray Brown
Podzolic samenhangt, een ontwikkelingsstadium waarin ook podzolisering
van ijzer heeft plaats gevonden. Het lagere ijzergehalte van de bovengrond,
zoals uit het gloeiprofiel blijkt is dan ook een rechtstreeks gevolg van deze
Gray Brown-ontwikkeling.
Typerend voor de ontwikkeling van een Brown-Podzolic op dit oudere
bodemprofiel nu is enerzijds het lager ijzergehalte van de bovengrond, ander
zijds het ontbreken van een duidelijk ontwikkelde humuspodzol. Een humuspodzol is in het algemeen gekenmerkt door twee karakteristieke horizonten.
Hiervan is de B-horizont, de laag dus waarin tengevolge van de podzolisering
van humusstoffen een verrijking heeft plaats gehad de belangrijkste is. Bij
het Brown-Podzolic profiel is deze laag humeus en bruin van kleur en, blij
kens het gloeiprofiel, ontwikkeld in de ijzerarmere bovengrond van het ou
dere bodemprofiel.
Een tweede karakteristiek kenmerk van de humuspodzol is de ontwikke
ling van een A2-horizont, die door zijn lichter voorkomen, de uitdrukking
is van humusverlies in deze horizont. Zijn ontwikkeling kan met verschillen
de stadia van de podzolering van humus samenvallen. Bij vele zandgronden
ontstaat hij gelijktijdig met de verplaatsing van zwarte humus wat een verder
gevorderd stadium is van podzolisering van de humus dan die van bruine
humus omdat deze laatste er aan voorafgaat. Het ontbreken van een duide
lijk ontwikkelde humusarmere A2-horizont wijst er op, dat nog zeer weinig
zwarte humus gepodzoliseerd is. In ijzerhoudende gronden gaat een pod
zolisering van ijzer ongeveer hand in hand met die van de humus. Ook de
vorming van een ijzer-B-horizont verkeert bij dit bodemprofiel nog in een
beginstadium. Aan het kleurverschil tussen A12 en ABn als een geringe aan
wijzing voor het ontstaan van een zwarte humus-B, beantwoordt in het
gloeiprofiel de vorming van een zwakke ijzerverrijkingshorizont in de laag
ABU.
Bij gronden met duidelijker ontwikkelde humuspodzolen vormt de aard
van de vegetatie waaronder het humuspodzol tot stand kwam een punt van
onderscheid. Voornamelijk op morfologische gronden onderscheidt men in
dit opzicht bospodzolen en heidepodzolen. Bospodzolen verschillen van die
van de heide door een vaak donkerder voorkomen en minder loodzandachtig
karakter in de A2-horizont en geringere accumulatie van zwarte humus in
de B2-horizont benevens een geleidelijker overgang tussen deze beide hori
zonten.
Bij de bospodzolen is een grote verscheidenheid aan profieltypen aan te
wijzen. Een gedeelte hiervan is ontwikkeld op gronden die reeds het profiel
van een secundaire Brown Podzolic vertoonden. Wegens hun verdere ont
wikkeling in de richting van een humuspodzol, zouden zulke bospodzolen
nog tot de ijzer-humuspodzolen gerekend kunnen worden.
Een voorbeeld hiervan is het bospodzolprofiel afgebeeld in fig. 2a. Even
als bij het profiel van de secundaire Brown Podzolic is ook hier een Brown
Podzolic ontwikkeld op het profiel van een Gray Brown Podzolic.
Vervolgens is ook bij het bospodzol de humuspodzolisering in zijn begin
fase gepaard gegaan aan de vorming van een bruine humus-B in een gedeel
telijk ontijzerde bovengrond. De sterker ontwikkelde humuspodzol in fig. 2
is ontstaan in de zwarte humeuze bovengrond. Hierin komt onder een Ax
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een loodzandachtige A2 voor en een donkerder humus-B die wegens zijn
kleurvariatie nog uiteen valt in een grijzer deel, dat in samenstelling nog
enige relatie vertoont met de A2-horizont en in een gedeelte, dat vanwege het
voorkomen van bruine humus naast zwarte, enige verwantschap heeft met
de onderliggende B2-horizont.
Uit het gloeiprofiel blijkt, dat in dit stadium van humuspodzolisering ook
een duidelijke verplaatsing van ijzer optreedt. De vorming van een nieuwe
ijzer-B valt samen met die van de zwarte humus. Hierdoor zou men dus op
het oog geneigd zijn te concluderen dat de zwarte humus en het ijzer op het
zelfde moment mobiel gemaakt worden en samen podzoliseren in de vorm
van humus-ijzerverbindingen.
Wanneer het uitgangspunt van de vorming van humuspodzolen geen
secundaire maar primaire Brown Podzolics zijn, ontstaan er andere bodem
profielen. Primaire Brown Podzolics zijn gekenmerkt door een zwakke podzolisering van ijzer. Normaal vinden we ijzer-accumulatie weer in de vorm
van dunne bandjes in de ondergrond. Wanneer deze ijzerafzetting plaats
vindt in een vochtige zone staande onder invloed van het grondwater, dan
vervloeien deze bandjes tot een roestige horizont. Onder invloed van de
wortelvegetatie ontstaan reductievlekken met daarnaast secundaire ver
plaatsing van ijzer. Omdat er aan de ontwikkeling van het bodemprofiel
niet de vorming van een Gray Brown Podzolic vooraf is gegaan vinden wij
de grootste hoeveelheid ijzer nog in de bovengrond aanwezig op het moment
dat deze in een htimuspodzol overgaat.
Tegelijk met de humus podzoliseert nu ook het ijzer uit de bovengrond.
De ijzer B-horizont die hierbij ontstaat vormt als regel geen wezenlijke bij
drage tot de morfologische veranderingen welke de podzolisering van
humus in het profiel veroorzaakt doordat de humusstof het ijzer in kleur
overschaduwt. Het accent wordt daardoor bij dit proces van bodemvorming
voornamelijk gelegd op de podzolisering van humus hetgeen tot uitdrukking
wordt gebracht in de benaming: ijzer-humuspodzol.
Het bodemprofiel van fig. 2b is een voorbeeld van een ijzer-humuspodzol
onder heide. Het grootste verschil met de hierboven beschreven profielen
is gelegen in de bruin humeuze B-horizont. Bij dit ijzer-humuspodzol valt de
B-horizont van het ijzer niet samen met die van de zwarte humus (zie fig.
2a.a en 2a) maar met die van de bruine.
De zwarte humuspodzol bevat zoals, het gloeiprofiel te zien geeft, bijna
geen ijzer meer. Enigszins vreemd doet het verder gevorderd stadium van
ontijzering van de A2-horizont aan. Dat de zwarte B2h-laag nog wat ijzer
bevat kan verklaard worden als een na-podzolisering van de laatste restanten
ijzer uit Ax en A2. Dat echter het ijzer in de Ap-horizont van stabielere aard
zou zijn dan in de A2-laag is minder aannemelijk zodat de verklaring waar
schijnlijk gezocht moet worden buiten het eigenlijke podzoliseringsproces.
Een afdoende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. In sommige profielen
is in de bovengrond een aanwijsbare hoeveelheid ijzer aanwezig terwijl de
ondergrond geen spoor van ijzer bevat. Wij zullen dit nog in een voorbeeld
zien. In zulke gevallen komt er in de ijzerhoudende horizont een fractie
fijn zand voor die in de ijzerloze profiellagen afwezig is. Uit microscopisch
onderzoek is gebleken dat in deze humuspodzols het ijzer op deze fractie
fijn zand is afgezet, waardoor de indruk wordt gewekt, dat dit verschijnsel
een gevolg is van oppervlakkig eolische vermenging van ijzerhoudend zand
met ijzerloos zand.
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In de ondergrond van dit ijzerhumuspodzol komt een gleyhorizont voor,
bestaande uit grijze reductievlekken en roestkleurige vlekken van ijzerhou
dend zand. Op de betekenis hiervan als een gedeformeerde ijzer-B-horizont
van de Brown Podzolic werd reeds gewezen. In het bovenste deel van de
gley horizont komt een zwakke wortelreductie voor, de roestige vlekjes zijn
nog fragmenten van de oorspronkelijke ijzerbandjes. Het ijzergehalte van
deze laatste is hoger dan van de bovenliggende horizont C12. Het onderste
deel van de gleyhorizont bevat reductievlekken die veel armer aan ijzer zijn.
Het gehalte ervan ligt tussen 0,02-0,05 gewichtsprocenten.
Humuspodzolen

Zoals reeds hiervoor werd medegedeeld, wordt onder de humuspodzolen een
groep gronden verstaan die, naar profielontwikkeling, alleen maar de ken
merken dragen van een podzolisering van humus. De hiertoe behorende
gronden zijn nagenoeg of geheel ijzerloos. Hierin is een principieel verschil
in profielvorming gelegen tussen, enerzijds de humuspodzolen anderzijds
de ijzer-, de humus-ijzer- en de ijzer-humuspodzolen. Bij deze laatste groepen
kan men spreken van graduele verschillen waarin beide bodemcomponen
ten, humus en ijzer, betrokken zijn geweest in de verschillende fasen van de
totale profielontwikkeling. In de humuspodzolen ontbreekt het ijzer, of het
neemt, in zover het nog in zeer geringe hoeveelheden (0,01-0,03 gewichts
procenten) in sommige profiellagen aanwezig is, in het morfologisch beeld
van de podzolisering van humus een geheel afwijkende plaats in.
De humuspodzolen zijn over het algemeen diep humushoudend zodat een
gedeelte van hun humushoudende ondergrond gevormd is binnen het bereik
van de vochtzones van het grondwater. De ondergrond bevat geringe hoe
veelheden ijzer die homogeen verdeeld zijn over het zandmateriaal. Door
een bruine humuskleur wordt het beeld van deze ijzerbijmenging aan het
oog onttrokken. Deze humuskleuring verhindert het optreden van reductie
vlekken zodat ook echte gleyverschijnselen in deze gronden ontbreken.
Men mag wel zeggen, dat tot voor enige jaren het voorkomen van humus
podzolen in Nederland onbekend was, niettegenstaande dat zij het grootste
deel van het heidezandlandschap en de daaruit ontgonnen jonge cultuur
gronden uitmaken. In 1889 heeft G. Reinders1 er al op gewezen dat de zoge
naamde humus-ijzeroerbanken van de heidegronden niet altijd ijzer bevat
ten, maar soms alleen uit bruine humus samengesteld waren. Tot deze be
vinding was Reinders gekomen door het gloeien van heide-zand. Blijkbaar
hebben zijn inzichten geen verbreiding gevonden met als gevolg, dat, vaak ten
onrechte, de bruine B-horizont van de heidegronden nog geruime tijd voor
een accumulatie-horizont van in hoofdzaak ijzer werd aangezien. Een symp
tomatisch bewijs voor deze ontwikkeling zou men wellicht mogen zien in het
feit dat het recente gloeionderzoek zonder voorkennis van deze vroegere
inzichten ondernomen werd, en in enkele jaren tijds geleid heeft tot een rui
mer inzicht in de profielsamenstelling van een groot aantal van onze zand
gronden.
Bij de humuspodzolen is een grote verscheidenheid van profieltypen aan
wezig. Hun ijzerarmoede en de afwezigheid van gleyverschijnselen werden
reeds genoemd als algemene hoofdkenmerken. Hieraan is nog toe te voegen
1) G. Reinders, Deoerbanken onzer heidevelden 1889. Tijdschrift Ned. Heide Mij. Afl.
3 en 4.
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het voorkomen van een A2-laag met daaronder een B-profiel dat in de die
pere lagen steeds uit bruine humus is samengesteld. Bij de heide-humuspodzolen is het bovendeel van het B-profiel uit zwarte humus samengesteld. Bij
de bos-humuspodzolen bestaat het hele B-profiel uit bruine humus.
Heide-humuspodzolen

Het bodemprofiel van fig. 2c is een voorbeeld van een hoog heide-humuspodzol. Het natuurlijke profiel verschilt niet veel van dat van de ijzer-humuspodzolen (fig. 2b). In de ondergrond is het iets fletser van kleur. Bij gronden
van deze hoogteligging is dit kleurverschil van de C-horizonten het enige
morfologische kenmerk dat het voorkomen van ijzer in verband kan wor
den gebracht. Bij de donkerbruine horizonten van Ba valt dit onderscheid
vaak weg. De A-horizonten kunnen bij de ijzer-humuspodzolen en heidehumuspodzolen morfologische verschillen, maar dit is geen aanwijzing voor
hun verschil in profielsamenstelling wat het ijzer betreft.
Uit het gloeiprofiel blijkt aan de rose gloeikleur dat er nog kleine hoeveel
heden ijzer in alle profiellagen aanwezig zijn. Hoewel de A2-laag door zijn
zwakkere ijzerkleuring een lichte podzolisering te zien geeft, beantwoordt
hieraan toch geen aanwijsbare accumulatie in het B-profiel. De bruine on
dergrond bevat op het oog evenveel ijzer als de A1-horizont. In tegenstelling
met de voorgaande profielen lijkt het ijzer zich hier niets van een humuspodzolisering aan te trekken en in dit opzicht dus een indifferent karakter aan te
nemen. Wanneer men het gloeiprofiel van fig. 2d met dat van het hoge heidehumuspodzol vergelijkt, dan blijkt, dat deze voorstelling van een indifferent
karakter van het ijzer toch niet helemaal opgaat, althans variaties vertoont.
In fig. 2d is het bodemprofiel van een laag heide-humuspodzol afgebeeld.
De vochtige ontwikkeling van dit bodemprofiel komt tot uiting in de dikke
overgangshorizont van A2 naar B2 waarin zowel zwarte als bruine humus is
afgezet. Vergeleken met het hoge heide-humuspodzol blijkt er nog een we
zenlijk verschil in ijzerpodzolisering te bestaan. Naar relatieve maatstaven
genomen is het lage heide-humuspodzol geheel ijzerloos. Als regel is de on
dergrond (BC) bij deze lage gronden zeer zwak ijzerhoudend. Ook in fig. 2d
is dit aan een geringe verandering in gloeikleur waar te nemen. Het normale
verschil met de bovengrond is als regel wat groter. De middelhoge humuspodzolen, die dus onder iets minder vochtige omstandigheden ontwikkeld zijn,
nemen ten aanzien van deze ijzerverdeling over het bodemprofiel een tussen
positie in. Bij deze laatste gronden ligt de grens tussen het ijzerloze profieldeel en de zwak-ijzerhoudende ondergrond ongeveer midden in het donkerhumeuze deel van het B-profiel.
Uit deze profielvariaties bij zeer lage ijzergehalten blijkt dus, dat er nog
gradaties van ontijzering zijn en dat dit element dus nog een wezenlijke
plaats inneemt in het podzoliseringsproces van deze gronden. De vraag is
dus, hoe kan deze ijzerpodzolisering een zo geheel ander karakter hebben
dan bij de eerder beschreven podzolen.
Een algemeen antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de ijzer
reductie welke in het gehele bodemprofiel kan optreden indien de bodem
vorming tijdelijk onder anaerobe omstandigheden verloopt. Uit verschillen
de verschijnselen is gebleken, o.a. uit de ijzerreductie door levende planten
wortels, dat de organische stof in een zuurstofarm milieu het ferrihydroxyde
kan reduceren en waardoor dit in het bodemwater kan oplossen. Bij weg
zakken van het water wordt het ijzer meegevoerd en aldus treedt een ont-
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ijzering van het gehele bodemprofiel op. In feite dus een podzolisering, die
alleen anders verloopt dan wij gewend zijn te zien, omdat zij voorkomt in
alle lagen waarin humus in een vochtig milieu d.w.z. onder anaerobe om
standigheden wordt gevormd. Een tweede voorwaarde voor dit bodemvor
mend proces is dat het in oplossing gebrachte ijzer weggevoerd wordt. Deze
omstandigheid doet zich voor bij de oligotrofe bodemprofielen, gronden dus
waarin slechts een neerwaartse beweging van mineraalarm bodemvocht
plaats vindt.
In de humuspodzolen van fig. 2c en 2d zijn nog verschillen in ontijzering
aan te wijzen. Deze hangen onder meer samen met de mate waarin de bruine
en zwarte humus na de ijzerreductie zelf nog gepodzoliseerd zijn.
Uitvoeriger behandeling van deze en andere verschijnselen van de bodem
vorming op zandgronden zijn verwerkt in een nog te verschijnen artikel.
Bos-humuspodzolen

De humuspodzolen gevormd onder bos hebben gedeeltelijk een analoge
ontwikkeling doorgemaakt als de humuspodzolen onder heide waardoor zij
evenals de laatste ijzerarm zijn.
Van de bos-humuspodzolen vormen de eikengronden de belangrijkste
groep. Het voorkomen van eikengronden werd voor het eerst bestudeerd in
Friesland, nadien is dit soort gronden uitgebreid tot een gehele categorie
waarin bodemtypen met zeer uiteenlopende profielbouw voorkomen. Er
komen profieltypen in voor met zeer dikke A2-horizonten die een scherpe
begrenzing hebben met het humeuze B-profielen andere die juist door een
zeer geleidelijke overgang van A2 naar de B-horizonten gekenmerkt worden.
Nog weer andere eikentypen hebben een dunne en onduidelijke A2-horizont
en weer andere een onduidelijke en humusarme B-horizont. Het is feitelijk
een verzamelgroep van bodemtypen waarvan het ontstaan, althans voor een
deel, wordt toegeschreven aan een eikenvegetatie.
De meeste eikengronden zijn gesuperponeerde bodemprofielen. Dit wil
zeggen, dat een eikenvegetatie een aandeel heeft gehad in de profielontwik
keling waardoor een ouder bodemprofiel verstoord en gedeeltelijk zelfs opge
lost werd doordat de eikenwortels in staat zijn humusbestanddelen van een
andere vegetatie op te ruimen.
De oudere bodemprofielen kunnen podzolen zijn geweest van humus en
ijzer ofwel van humus alleen. Opruiming van humus is de morfogenetische
omschrijving voor een fysico-chemisch proces waarvan nog geen juiste
voorstelling te vormen is. Als zodanig omvat het misschien onder meer zo
wel een proces van mobilisering als wel van podzolisering.
Het bodemprofiel van fig. 2a.b is een voorbeeld van een zogenaamd
schiereikenprofiel dat pleksgewijs tussen humuspodzolprofielen van hoge en
middelhoge heidegronden voorkomt. Het gloeiprofiel hiervan geeft een
beeld analoog met dat van de lage heide-humuspodzolen (zie fig. 2d). Het
wordt ni. pas zwak-ijzerhoudend in de BC-horizont. In dit opzicht wordt het
schiereikenprofiel gekenmerkt door een podzoliseringsproces dat afwijkt van
de heide-humuspodzolen waarnaast het voorkomt. Wat de diepte van de totale
ontijzering betreft is deze duidelijker gecorreleerd met de diepte van humusaccumulatie. Op het voorkomen van een groter ijzergehalte bij de A1-horizont dan bij de ondergrond van podzolprofielen is eerder reeds gewezen.
Het is een incidenteel verschijnsel, dat wij in de verder bespreking buiten
beschouwing kunnen laten.
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Een tweede profieltype van eikengronden is in fig. 2a.c afgebeeld. Het
kenmerkende van dit profieltype is de typische ontwikkeling van het B-profiel. Onder een bruingetinte humeuze A2 komt een onregelmatig ontwikkeld
B-profiel voor, waarin humeuze horizonten zijn afgewisseld met humusarmere profiellagen. De bovenste B-horizont (ABU en AB12) zijn nog duide
lijk loodzandhoudend. Een tweede humeuzere horizont heeft een heterogene
humussamenstelling. Deze laag is bruin van kleur maar heeft een bont
uiterlijk door het voorkomen van iets minder humeuze grijsbruine vlekken
(B2). Deze heterogeniteit van de B2 is het meest karakteristieke kenmerk van
een secundaire ontwikkeling tot eikenprofiel. Het meest humeuze deel hier
van is het restant van een normale humus-B van een bospodzol. De grijze
vlekken, ongeveer even humeus als de horizont er boven (AB12), zijn het
door de eiken-vegetatie gedeformeerde en ten dele opgeloste gedeelte ervan.
In de diepere ondergrond komt, zoals bij vele humuspodzolen onder bos
en heide, een infiltratieband voor van humus, welke dus niet karakteristiek
is voor dit profiel.
Van het gloeiprofiel valt hier weinig te zeggen. Het levert nl. een beeld
op dat weinig verschilt van het lage heide-humuspodzol. De profiellaag met
totale ontijzering reikt tot in de C-ondergrond.
Het bodemprofiel van fig. 2a.d is van een eikengrond ontwikkeld in een
ijzerhoudend bodemprofiel. Dergelijke gronden komen voor langs de lage
beekdalgronden. Ze zijn dus gevormd in een meer eutrofe milieu dan de
hiervoor genoemde eikentypen. Vergeleken met het eikenprofiel van fig.
2a.c zijn er naast verschilpunten ook punten van overeenkomst. Deze laatste
zijn een A1 en A2-horizont waaronder een A B welke hier evenwel, net als de
B2, bont gevlekt is. Het gehele bodemprofiel is ijzerhoudend, in de onder
grond komt een gleyhorizont voor met roestvlekken, maar vertoont in dit
opzicht ongeveer evenveel verschillen in humusgehalte als het natuurlijke
bodemprofiel. De verschillen in ijzergehalte lopen in dit bodemprofiel paral
lel aan die van de humus doordat de secundaire bodemvorming van de eik
op beide bestanddelen een podzoliserende invloed heeft uitgeoefend. Dit
blijkt zeer fraai uit de bonte samenstelling van de horizonten AB en B2. Hier
in is het grijze zand het secundair gepodzoliseerde deel. In AB vormt dit
zand, vanwege het reeds ver gevorderde stadium van podzolisatie de matrix
van de horizont. In B2 is dit nog de oorspronkelijke bruine humus B die ijzerrijk ontwikkeld is. De grijze vlekken van B2 in gegloeide toestand wekken de
indruk, dat de ijzerpodzolisatie minder vlot verloopt dan van de humuspodzolisering. Het humusgehalte van deze grijze vlekken en van het matrixgedeelte van AB is praktisch gelijk, in ijzergehalte is nog een duidelijk ver
schil aanwezig. Het ijzergehalte van de grijze vlekken in B2 is lager dan het
oorspronkelijke gehalte van de AB-horizont, doch hoger dan dat van het
gepodzoliseerde deel hiervan.
Het ontijzeringsproces van de B-horizonten doet de vraag rijzen, welke
invloed deze secundaire bodemvorming heeft op de A-horizonten van het
bodemprofiel. In gegloeide toestand bleken deze meer ijzer te bevatten dan
de ontijzerde delen van de bruine horizonten er onder. Ogenschijnlijk zou
den wij hier weer te doen kunnen hebben met het reeds eerder, vermoedelijk
juist gesignaleerde verschijnsel van eolische vermenging van ijzerhoudend
en ijzerloos zand. In dit geval is deze veronderstelling onwaarschijnlijk,
want bij microscopisch onderzoek bleek het ijzer niet gebonden te zijn aan
een speciale zandfractie van deze horizonten, doch aan korrelaggregaten.
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Sommige van deze aggregaten bleken afkomstig te zijn van kleine wortel
pijpjes, waardoor de indruk werd gewekt dat het hogere ijzergehalte van
deze horizonten verband houdt met een eutrofe kruidenvegetatie. Een
verschijnsel dus analoog aan het optreden van zodegley in zandgronden. In
de ijzerloze eiken-profielen komen vaak, op normale diepte onder het maai
veld, zwarte humus-B horizonten van de heide voor. Bij dit laatste profiel
hoeft dus een kruidachtige vegetatie aan de rand van het eutrofe milieu
van een beekdal niet gelijktijdig met de secundaire bodemvorming van een
bosvegetatie samengevallen te zijn. Deze ijzerafzetting in de A-lagen kan
zeer wel behoren tot een jonger stadium van de profiel-ontwikkeling. Een
stadium waarin ook de bodemvorming in dit profiel werd afgesloten door
het stuifzanddek dat er bovenop werd afgezet.
Summary

In the foregoing considerations an explanation is given on the usefulness of
the ignition method as a means of studying sandy soil profiles. In the sand
of many humous soil profiles the presence of ferrihydroxyde is not recogniz
able as the colour of this soil constituent is shaded by the colour of the
humus. The humus disappears by ignition and the iron present takes on a
red coloration caused by loss of moisture.
Comparison of the colour of ignition samples offers a relative criterion for
the iron content of the soil material.
It was demonstrated by means of several examples that by ignition of soil
samples a better understanding of morphological characteristics of soil
profiles can be obtained. Furthermore ignition research gives the opportuni
ty of involving the occurrence of iron to a large extent in the study of the
morphogenesis of soil profiles. Variation in the iron occurrence in various
soil types raises questions with regard to their origine.
The purpose of microscopical research of ignited samples is the study of the
distribution of iron over the components of different granularity. In this
distribution several forms can be distinguished. Partly these forms can be
connected with the texture of the soil material and the dissimilar physicochemical properties of the silt particles and the sand.
On the other side the forms of distribution of iron can be partly attributed
to pedogenetic processes as appears from the distribution of iron in the A
and B layers of some soil profiles. The research in this field of investigation
however has not yet been very exhaustive.
Afgesloten februari 1956.
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OVER TWEE „GEIJKTE" POLLEN- EN SPOREN
DIAGRAMMEN UIT DE OMGEVING VAN VRIEZENVEEN
On two „gauged" pollen- and spores diagrams from the environments of Friezenveen
door/by

Prof. Dr. F. Florschütz1
In de prille jeugd van de pollenanalyse in Nederland, ruim twintig jaar gele
den, voelden onze palynologen zich al aangetrokken tot de toen deels nog
onberoerde „hogevenen" in het noordoosten van ons land. Uit die belang
stelling zijn enkele pollen- en sporendiagrammen voortgekomen, die tot de
oudste Nederlandse behoren. Bedoeld worden hier de diagrammen van
Valthermond, Zwartemeer en Roswinkel uit het zuidoosten van Drenthe en
die van Paterswal, Engbertsdijk, Bruine Haar en Boerendijk uit het gebied
ten noorden van Vriezenveen. Deze diagrammen zijn als het werk van enige
Utrechtse botanici gepubliceerd in de delen 29 en 32 van het Recueil des
Travaux botaniques néerlandais (1932 en 1935).
Bij de interpretatie werd de in de vorige eeuw door Blytt en Sernander ont
worpen indeling van het Holoceen gevolgd. Dit geschiedt ook in de tegen
woordige tijd nog algemeen, alle pogingen, om die indeling te moderniseren,
ten spijt.
Voor een absolute chronologie bestond destijds nog weinig mogelijkheid.
De pollenanalyse zelf kon geen „jaartallen" verschaffen, evenmin als zij
daartoe nu in staat is. Slechts dan, wanneer door samenwerking met de
archeologie een gedateerde oudheidkundige vondst in een diagram kon wor
den gepast, gelukte het, dit op een bepaalde plaats van een „jaartal" te voor
zien, het daar te „ijken".
Een van de bekendste voorbeelden van zulk een samenwerking is dat van
de vondst van Roswinkel. Daar werden in veen bij elkaar aangetroffen een
aantal barnstenen kralen, een hoornen kam, flarden wollen weefsel, een
kluw wol en een deel van een bronzen hielbijl. De wijze maatregel, dat de
kluw wol met het omgevende veen in veiligheid was gebracht, maakte het
mogelijk, een klein diagram van dit „veendoosje" te construeren, dat bleek
te passen in het diagram van de gehele veenlaag en wel ongeveer 30 cm onder
de grenshorizon. De hielbijl zorgde voor.de datering (1600-1400 jaar v.
Chr.), zodat in het diagram op deze plaats een „jaartal" kon worden ge
schreven. Het geval van Roswinkel heeft in de palynologische literatuur, ook
in de buitenlandse, een zekere vermaardheid gekregen.
De mogelijkheid tot archeologische „ijking" is te zeer van toevallige
vondstomstandigheden afhankelijk, dan dat veel van haar zou kunnen wor
den verwacht. Anders is het gesteld met een nieuwe werkwijze, waarvan het
beginsel uit Amerika tot ons is gekomen, die van de radio-actieve koolstof,
UC. Deze methode, die in het Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniver
siteit te Groningen op eigen wijze door Prof. Dr. Hl. de Vries wordt gevolgd,
heeft in weinig jaren reeds menig belangrijk gegeven voor de tijdsindeling
der vegetatiegeschiedenis van ons land opgeleverd. Theoretisch zou het zelfs
mogelijk zijn, langs die weg aan ieder spectrum van een holoceen of jongpleistoceen pollendiagram een „jaartal" toe te voegen, maar beschikbare
tijd en geld dwingen tot beperking. Wij mogen ons al gelukkig prijzen met
1)
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Palaeobotanisch Laboratorium der Rijkslandbouwproefstations te Velp (G.).

de Groningse datering van belangrijke veranderingen in de samenstelling
van het plantendek in verscheidene delen van ons land.
Er kan nu ook beschikt worden over twee „geijkte" diagrammen uit het
Vriezenveense gebied. Ten einde daartoe te geraken, werden in de buurt van
de Engbertsdijk op een plek, waar het veenpakket nog vrijwel intact was,
twee series monsters verzameld. De ene, gemerkt „Vriezenveen le serie",
bestond uitsluitend uit Jong Sphagnumveen ; de andere, „Vriezenveen 2e
serie", voor een deel uit die veensoort en overigens uit ouder veen. Nadat dit
materiaal palynologisch geanalyseerd was, konden de bijgevoegde pollen
en sporendiagrammen worden opgesteld. Op zeven palynologisch of stratigrafisch typische plaatsen zijn vervolgens laagjes van enkele centimeters
dikte voor 14C-onderzoek uitgekozen en wel
a. van de 2e serie

1. de 90e tot 92e cm, waar de Ulmuslijn tot 3 % is gedaald. Dikwijls wordt
aangenomen, dat deze „val" het einde van het Atlanticum aangeeft.
2. de 52e tot 55e cm, aan het begin van de gesloten Faguscurve.
3. de 48e tot 50e cm, de bovenste centimeters van het Oude Sphagnumveen,
juist onder de grenshorizon.
4. de 46e tot 48e cm, de onderste centimeters van het Jonge Sphagnumveen,
direct boven de grenshorizon.
5. de 20e tot 25e cm, bij de aanvang van de Carpinuslijn.
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6. de 96e tot 98e cm, waar de geleidelijke daling van de Coryluscurve ein
digt en Fagus een eerste top bereikt.
7. de 28e tot 30e cm, aan het begin van de stijging der Carpinuspercentages.

175

176

De door Prof. de Vries gevonden tijden zijn in de diagrammen opgeno
men; het aantal jaren achter de plusminus-tekens geeft de grootte aan van
eventuele statistische fouten, waarmede rekening moet worden gehouden.
Deze foutengrenzen zijn aangegeven overeenkomstig het gebruik in de kern
fysica. De spreiding is de zogenaamde standaardafwijking. Er bestaat een
kans van ± 30 %, dat de afwijking buiten deze grenzen valt en van circa
6 %, dat zij het dubbele bedraagt. De mogelijkheid van deze fout maakt het,
op het eerste gezicht vreemde verschijnsel begrijpelijk, dat de getallen aan
weerszijden van de grenshorizon van boven naar beneden lager worden.
De grenshorizon, het contactvlak van Oud Veenmosveen en Jong Veenmosveen dus, zal op deze plaats ongeveer 3500 jaar geleden gevormd zijn.
Werd vroeger meestal gemeend, dat de grenshorizon in het noordoosten van
ons land en het noordwesten van Duitsland regionaal synchroon was, later
zijn feiten bekend geworden, welke twijfel wekten aan de juistheid van die
hypothese. Voortgezet 14C-onderzoek zal hier de uitersten kunnen vaststel
len, waarbinnen de tijd van vorming schommelen kan.
De vermoede verschillen in ouderdom van de grenshorizon brachten ook
de opvatting aan het wankelen, dat het Jonge Sphagnumveen uitsluitend in
het Subatlanticum gevormd zou zijn. Het begin van de subatlantische sedi
mentatie zal soms boven het contactvlak gezocht moeten worden. In ons ge
val wellicht daar, waar de Faguslijn gaat stijgen en bij de 14C-analyse 2520
± 100 jaar werd gevonden.
Uit het geringe tijdsverschil tussen het ontstaan van de laagjes onmiddel
lijk onder en boven de grenshorizon (ten hoogste 165 jaar) mag worden af
geleid, dat hier van een langdurige onderbreking van de veenvorming geen
sprake kan zijn geweest. Dit geeft nieuwe steun aan de zienswijze, dat het
Oude Veenmosveen zijn eigenaardige gesteldheid reeds van de aanvang af
bezat en niet gedurende een „duizendjarige" stilstandsperiode verkreeg.
Er bestaat nu ook een mogelijkheid om, nauwkeuriger dan tot dusver, de
aanwas van het veen, b.v. per eeuw, te berekenen. Op de plaats van mon
sterneming zijn zt 40 cm Oud Veenmosveen tussen -j; 4980 en :J : 3500, der
halve in circa 1480 jaar gevormd, hetgeen neerkomt op gemiddeld bijna 3 cm
per eeuw. Van ± 2370 tot ± 1260, dus in ongeveer 1110 jaar, ontstonden
±68 cm Jong Veenmosveen, dat is ruim 6 cm per eeuw. Hierbij wordt de
inklinking van het veen buiten beschouwing gelaten.
Zou men later willen overgaan tot een meer gedetailleerde „ijking" van
Vriezenveense diagrammen, dan zal daartoe gelegenheid blijven bestaan,
ook wanneer het veen in deze hoek van ons land zo goed als geheel zal zijn
afgegraven, want het Staatsbosbeheer is er in geslaagd, een in hoofdzaak nog
onaangesneden deel van de Engbertsdijksvenen, ter grootte van circa 37 ha,
als reservaat te bewaren. Wat ook het lot van het recente plantendek moge
zijn, het veenpakket zelf zal steeds materiaal kunnen verschaffen voor het
opnieuw vervaardigen van diagrammen en voor het „ijken" volgens de
14C-methode.
Summary

With the help of dated archaeological finds it is occasionally possible to
„gauge" pollen- and sporesdiagrams, which means that somewhere in the
diagrams a date can be placed. In this way a computation of time in the
history of vegetation is obtained.
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An other manner consists of „gauging" with the radiocarbon datingmethod.
At present we have at our disposal, thanks to the dating by Prof. Dr. HI.
de Vries (Groningen), two radiocarbon „gauged" pollen- and sporesdiagrams of the Vriezenveen area (province of Overijssel), one from a layer of
young Sphagnum-peat, the other from a stratum of partly young Sphagnumpeat and partly older peat.
In seven palynologically or stratigraphically typical places samples were
taken for radiocarbon dating.
Concluding from the results of the analyses, it may be presumed that on
this locality
a. the „Grenzhorizont" has been formed about 3500 years ago;
b. the subboreal-subatlantic boundary is lying nearly 25 cm above the
„Grenzhorizont", at the ascent of the Fagus-line (2520 ± 100 years);
c. there exists only a small difference in time (probably not exceeding 165
years) between the formation of the uppermost centimeters of the old
Sphagnum-peat and the undermost centimeters of the young Sphagnumpeat;
d. consequently, a millenary period of stagnancy is altogether out of the
question ;
e. the peat-growth per century can be computed: almost 3 cm of old
Sphagnum-peat and largely 6 cm of young Sphagnum-peat, letting alone
the possibility of compaction.

DE OUDERDOMSBEPALING VAN EEN PROFIEL MET
VERSCHILLENDE VEENLAGEN IN WESTFRIESLAND
VOLGENS DE 14C-METHODE
Radio-carbon dating of a profile with different peat layers in West-Frissland

door/by

Ir. L. J. Pons
In Westfriesland en in de onmiddellijke omgeving daarvan bevindt zich
een aantal mariene afzettingen op elkaar die op vele plaatsen gescheiden zijn
door dunne veenlenzen. Het ontbreken van veenlagen van enigszins grotere
dikte maakt het onmogelijk doorlopende pollendiagrammen samen te stellen.
De juiste ouderdomsbepaling van deze veenlaagjes, en daarmede van de ma
riene afzettingen, waartussen ze voorkomen, is dan ook zeer moeilijk. Bij de
ouderdomsbepaling van de veenlaagjes in de bovenste lagen van de oude
zeeklei in de Wieringermeer (beschreven door Zuur, 1936) stuitte Florschütz
(1933) reeds op deze moeilijkheid.
Voor het uiteenrafelen van de ontstaansgeschiedenis van Westfriesland
en omgeving was het dus noodzakelijk de ouderdom van een aantal van deze
veenlagen met behulp van de 14C-methode vast te stellen. Hiertoe werd een
profiel uitgezocht waarin zoveel mogelijk verschillende afzettingen voor
kwamen, gescheiden door goed ontwikkelde veenlagen. Het profiel, dat te
zamen met Ir. P. J. Ente werd bemonsterd, is gelegen in de omgeving van
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Hoorn direct ten zuidwesten van Hauwert. Dit profiel „Hauwert-Zwaagdijk" werd palynologisch bewerkt door Prof. Dr. F. Florschütz, terwijl de14Couderdomsbepaling werd uitgevoerd door Prof.Dr. Hl. de Vries in Groningen.
Het profiel was in het kort als volgt opgebouwd (zie ook fig. 1) (alle cijfers
zijn cm beneden maaiveld; het maaiveld zelf ligt op ongeveer 1,80 m N.A.P.) :
0- 40 Humeuze zavel, geleidelijk overgaande in:
40-110 Zavel tot slibhoudend fijn zand, kalkrijk, afgewisseld met dunnere
en dikkere lagen kalkrijke klei;
110-135 Zware, vette, kalkrijke klei met wat rietstengels. In de onderste
zone gesloten schelpen, o.a. grote Cardium edule. Overgang naar
volgende laag scherp via een onregelmatig erosievlak;
135-150 Zwart rietveen, vrij sterk samengeperst;
150-160 Kleiige bagger (kleigyttja) ;
160-310 Zware, vette klei tot 200 cm, daarna kalkrijke zavel- en zandlagen,
geleidelijk overgaande in :
310-335 Zware, baggerachtige klei met enkele gesloten schelpen (o.a. Car
dium, edule, Scrobucularia plana) via een erosievlak plotseling over
gaande i n :
335-345 Zeggerietveen, sterk samengeperst, onderin geleidelijk overgaan
de in:
345-365 Zware, niet kalkhoudende, riethoudende klei, geleidelijk over
gaande in :
365-395 Riethoudend zeggeveen, sterk samengeperst, via een dunne over
gangszone overgaande i n :
395-enz. Zware, stevige, brokkelige, zeer kalkrijke klei, typisch „blauw"
van kleur.
Het scherpe onregelmatige erosievlak bij 135 cm beneden maaiveld wijst
erop, dat hier het bovenste deel van het veenpakket verdwenen is. Hetzelfde
verschijnsel doet zich voor op een diepte van 335 cm, zodat ook hier het
bovenste deel van het oorspronkelijke veenpakket verloren is gegaan. Op
370 cm diepte vinden we eveneens een kleiige baggerlaag vrij scherp liggend
op veen, zodat ook hier de gedachte aan een erosie van het bovenste deel van
het veenpakket tussen 370 cm en 395 cm opkomt.
Figuur 1 geeft ook het pollendiagram weer, dat door Florschütz werd sa
mengesteld. Florschütz neemt (in zijn brief van 23 december 1955) voor het
traject van 405-325 cm, op grond van de combinatie van een tussen 1 en
6 % schommelende Ulmusli^n, een tussen 1 en 8 % liggende Tiliacurve,
plaatselijke Fraxinuspercenta.ges van 1-5 % en het zo goed als ontbreken van
Fagus aan, dat deze laag Atlantisch van ouderdom is.
Het profieldeel van 170-130 cm vertoont een continue Fraxinus curve van
1-6 %, zeer lage Ulmus en Tï/fapercentages (hoogstens 3 %), terwijl de Coryluslijn een neiging tot stijgen heeft. JDit profieldeel plaatst Florschütz dan ook
in het Subboreaal.
Uit het profiel werd van een viertal monsters de ouderdom bepaald vol
gens de 14C-methode. Wij geven hieronder een korte beschrijving van de
monsters en de resultaten van de ouderdomsbepaling (zie ook fig. 1). De tus
sen haakjes geplaatste cijfers met aanduiding GRO. zijn de nummers van
het Laboratorium van Prof. Dr. Hl. de Vries in Groningen waar de monsters
onderzocht werden. Het aantal jaren achter de plusminus-tekens geeft de
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grootte aan van een eventuele statistische fout waarmede rekening moet wor
den gehouden. De foutengrenzen zijn aangegeven overeenkomstig het ge
bruik bij de ouderdomsbepalingen in de kernfysica. De spreiding is de
zogenaamde standaardafwijking. De kans is nog 30 %, dat de afwijking bui
ten deze grenzen ligt en is circa 6 %, dat zij het dubbele of meer bedraagt.
1. 385-395 cm - mv. Onderste deel van de sterk samengedrukte riethoudende zeggeveenlaag van 365-395 cm diepte (GRO. 605) : Ouderdom: 4690
± 140 jaar.
2. 335-345 cm - mv. Sterk samengeperste zeggerietveenlaag. (GRO. 610) :
Ouderdom: 4090 ± 120 jaar.
3. 145-155 cm — mv. Onderste deel van het rietveen van 135-150 cm diepte
en bovenste deel van de kleiige bagger van 150-160 cm diepte. (GRO.
609): Ouderdom: 3750 ± 120 jaar.
4. 130-135 - mv. Gesloten schelpen uit de onderste laag van de vette, zware
klei van 110-135 cm diepte. (GRO. 617) : Ouderdom: 3240 ± 140 jaar.
Wanneer wij nu het profiel vergelijken met de in andere delen van Neder
land voorkomende zeekleiafzettingen, dan kunnen we het volgende zeggen
(zie fig. 1).
De sedimenten van 345 cm en dieper komen overeen met wat elders oude zee
klei wordt genoemd. De afzetting hiervan eindigde volgens onze gegevens kort
vóór 2135 ( ± 120) v. Chr., hetgeen iets jonger is dan hetgeen o.a. doorBennema (1954) voor het einde van de oude zeekleiafzetting wordt aangenomen.
In de oude zeeklei komt een aantal fasen voor. Zuur (1936) beschrijft het
voorkomen van een veenlaagje in de bovenste oude zeekleilagen van de
Wieringermeer. In het zuidoostelijk deel komen zelfs twee veenlaagjes voor
op een afstand van maximaal ± 50 cm boven elkaar. De kleilaag, ingeklemd
tussen deze twee veenlaagjes in het zuiden van de Wieringermeer en boven
het veenlaagje in het centrum, is gebleken dezelfde te zijn als de kleilaag in ons
profiel „Hauwert-Zwaagdijk" van 370-345 cm-mv. We duiden deze klei
verder aan met: „Wieringermeer-klei" (zie fig. 1). De afzetting van deze
kleilaag moet kort voor 2135 ( ± 120) v. Chr. plaats gehad hebben, zodat
we de ouderdom van deze kleilaag ongeveer gelijk mogen stellen met die van
de bovenkant van de oude zeeklei in het centrum van Nederland.
De klei beneden 400 cm-mv. stelt dan een oudere fase van de oude zeeklei
voor en is gebleken overeen te komen met de oude zeeklei uit de droogmake
rijen in Noord-Holland ten noorden van het IJ. Zij wordt door ons verder
„Beemster-klei" genoemd. De afzetting van deze fase van de oude zeeklei
was op grond van monster GRO.605 kort voor 2735 ( ± 140) v. Chr. voltooid.
De sedimenten boven 335 cm-mv. werden door Du Burck, Ente en Pons
(1956) „Westfriese zeeklei" genoemd. Hun afzetting was voltooid omstreeks
1000 v. Chr. gezien het voorkomen van grafheuvels en andere archeologica
uit die tijd (Wiese, 1956).
Ook dit zeekleipakket is weer in twee fasen afgezet, gescheiden door een
veenlaag, in ons profiel de veenlaag van 135-150 cm-mv. De oudere fase
(„Westfriese zeeklei" fase I) was blijkens de ouderdomsbepaling van het
monster GRO. 609 kort voor 1795 ( ± 120) v. Chr. voltooid.
De jongere fase („Westfriese zeeklei" fase II) was volgens de 14C-ouderdomsbepaling (GRO. 617) omstreeks 1285 (±140) v.Chr. bij Hauwert
doorgedrongen, had daar toen een deel van het veenpakket reeds opge
ruimd en zette daar omstreeks genoemde tijd de eerste kleiige sedimenten

181

af. Naar ons idee dient deze laatste fase van de Westfriese zeeklei, die ook
vooral in het zuiden en oosten van Westfriesland sterk ontwikkeld is, ge
correleerd te worden met de door Wiggers (1955) beschreven gedateerde
Cardium-tr ans gr essie in het N.O.P.-gebied die volgens de uC-ouderdomsbepaling omstreeks 1550 v. Chr. bij Urk begon en zich bij Schokland om
streeks 1360 v. Chr. deed gevoelen.
Wanneer wij de resultaten van het onderzoek naar de ouderdom van sedi
menten met de 14C-methode vergelijken met ouderdomsbepalingen volgens
andere methoden, dan lijkt deze methode bruikbaar en betrouwbaar. In ons
geval bevestigen de uitkomsten fraai de resultaten van enerzijds het palynologisch onderzoek en anderzijds die van het archeologisch onderzoek. Tevens
bestaat er een goede overeenstemming met de ouderdom van elders in het
land optredende verschijnselen.
Summary

In the environments of Hoorn (Westfriesland in the province of NorthHolland) directly to the south-west of the village of Hauwert a characteristic
soil profile was studied. This profile, henceforth called „Hauwert-Zwaagdijk", exists of a number of marine clay deposits separated by peat layers at
depths of 135 cm and 370 cm below surface. These peat layers are looked
upon as remainders of peat formed in regression periods.
By means of the 14C-method age determinations were carried out of
samples taken at depths of respectively 385-395 cm, 335-345 cm, 145-155
cm and 130-135 cm below surface.
Between 345-370 cm below surface the so-called „Wieringermeer" clay
occurs. This clay deposit is of the same age as the upperside of the „old mari
ne clay". Sedimentation of this clay finished shortly before 2135 (± 120)
B.C. An older phase of the „Old marine clay" lies beneath 400 cm below sur
face and concurs with the so-called „Beemster" clay from the reclaimed lake
bottoms. Its sedimentation was completed shortly before 2735 ( ± 140) B.C.
Above 335 cm below surface one finds the „Westfrisian marine clay". The
sedimentation of the older phase of this deposit was finished in 1795 ( ± 120)
B.C. and the younger one in 1285 ( ± 140) B.C. The latter can be correlated
with the Cardium transgression in the Noordoostpolder area (Urk 1550 B.C.;
Schokland 1360 B.C.).
From a palynological point of view the lower part, between 405-335 cm
below surface, belongs to the Atlanticum and the upper part, between
170-130 cm below surface, to the Subboreal.
Afgesloten januari 1956.
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OVER DE INVLOED VAN REGENWORMEN
OP DE BODEMSTRUCTUUR
IN GEMULCHTE BOOMGAARDEN
On the influence of earthworms on the soil structure in mulched orchards
à.ooxjby

Ir. K. J. Hoeksema, Ir. A. Jongerius en Dr. Ir. K. van der Meer
Overgenomen uit Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, 67e jaarg. nos. 4 en 5

A. Inleiding

In de huidige tijd is een belangrijk deel van het bodemkundig onderzoek ge
richt op de problemen van ruilverkaveling, grondverbetering en ontwatering,
om op deze wijze te komen tot gewenste produktieomstandigheden voor de
boeren. De directe doelstelling van het onderzoek brengt met zich mede, dat
het werk vooral gericht is op de fysische en mechanische eigenschappen van
de bodem.
Naast deze eigenschappen zijn er een aantal biologische facetten. Deze
facetten kunnen tot belangrijke bodemverbeteringen leiden. Aangezien het
echter vooral de bodemgebruiker is die deze laatste aspecten sterk kan
activeren, liggen ze dus op een geheel ander vlak dan de eerstgenoemde,
hoewel ze voor de bodemgebruiker van minsten even groot belang zijn.
In het voorliggende artikel zal worden getracht enkele van deze problemen
nader te belichten. Om de facetten goed naar voren te doen komen, zijn de
problemen nogal zwart-wit gesteld. Hieraan kleven natuurlijk bezwaren,
maar dit heeft het voordeel, dat ze niet in vaagheid verloren gaan.
B. Algemene opmerkingen

Tot voor kort werd in Nederland de fruitteelt voornamelijk bedreven in
beweide hoogstamboomgaarden. Naarmate modernere inzichten in de fruit
teelt baanbraken, werd sterk de nadruk gelegd op de schadelijke gevolgen van
deze beweiding. Niet alleen zou beweiding directe schadelijke gevolgen heb
ben tengevolge van aftrekken van bladeren en takken, maar ook zou de grond
worden dichtgedrukt. Nu is ons in de praktijk van dit laatste nooit gebleken,
dat deze samendrukking van de grond aanleiding gaf tot ongewenste bodem
eigenschappen. En doordat bij beweiding direct weer veel organische stof via
de uitwerpselen op de grond valt èn doordat deze beweide boomgaarden
bovendien vaak nog extra stalmest kregen, waren de omstandigheden voor
het leven in de grond zo gunstig, dat hierdoor de grond voldoende los kon wor
den gehouden. Zelfs de plaatsen waar de grond in natte perioden zo vertrapt
was, dat er geen sprietje gras meer viel te bekennen, dus b.v. de zg. melkhokken,
blijken meestal niet blijvend te zijn dichtgetrapt. In de winter ziet men op
deze plaatsen veelal een grote activiteit van mollen, die zich voeden met de
vele wormen die daar in groten getale voorkomen, omdat er een relatief grote
hoeveelheid organische stof is terecht gekomen. Als we in het volgende voor
jaar deze plekken gaan bekijken, dan blijkt er van een dichtere structuur
niets meer terug te vinden te zijn. Wel kan kippenhouderij in een boomgaard
aanleiding geven tot zeer dichte structuren. Ook hier is periodiek geen spriet
je gras meer te bekennen; de eventueel aanwezige wormen worden opgepikt,
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waardoor de biologische bodemactiviteit sterk vermindert en de grond wordt
door al het krabben in natte perioden sterk versmeerd.
Ook kunnen zeer slechte structuren voorkomen in boomgaarden, die eerst
nog tevens als bouwland in gebruik zijn geweest. Na inzaai met gras heeft
de grond dan neiging om in elkaar te zakken. Door bewerking kan de grond
niet meer los gemaakt worden en er is ook nog niet voldoende leven in de
grond om dit te doen. Als dan bovendien het gras gehooid wordt om de bo
men voor beschadiging bij beweiding te sparen, zien we in droge perioden
vaak vele uitgesproken scheuren in een keiharde bovengrond. We zitten dan
wat betreft het gras volop in de sukkelperiode. Het hooien is dus niet alleen
slecht door het onttrekken van voedingszouten en vocht uit de grond, maar
ook door het onttrekken van organische stof. Deze slechte behandeling van
de grond geeft dan ook haar terugslag op de ontwikkeling van de vruchtbo
men.
Toen men bemerkte, dat aan de onderste takken van de hoogstambomen
een grote hoeveelheid gemakkelijk te oogsten fruit kon groeien, werd in toe
nemende mate het vee uit de boomgaarden geweerd. Men kon het gras
niet laten doorgroeien, omdat dit te lastig was voor de verzorging van de
boomgaard. Als het lang werd, werd het gemaaid. Op de gemengde bedrij
ven werd het dan meestal nog wel in de een of andere vorm als veevoer ge
bruikt en gaf men stalmest aan de boomgaard terug. Op de meer zuivere
fruitteeltbedrijven, waar men geen vee en geen stalmest had, bleef het gras
in de boomgaard liggen rotten. Men dacht hierbij niet direct aan grondver
betering, maar meer aan het weer in omloop brengen van de minerale voe
dingsstoffen, waarbij men echter wel waarde hechtte aan het in organische
vorm toedienen van deze voedingsstoffen.
Volgens de nieuwste gegevens blijkt echter dit mulchen van gras een be
langrijke bijdrage tot verbetering van de gehele bodemtoestand te kunnen
geven. Het bodemprofiel wordt sterk veranderd onder invloed van het leven
in de grond en dit leven wordt op zijn beurt weer bevorderd door het geven
van organisch voedsel in de vorm van afgemaaid gras. Het is de bedoeling
om in het volgende een beeld te geven van de invloed die het leven in de
grond kan uitoefenen en hoe we deze invloed door op de juiste wijze te mul
chen, kunnen bevorderen.
C. De invloed van de wormen op de grond

Het is opmerkelijk hoezeer men de neiging heeft om de grond als een dood
geheel te beschouwen. Deze neiging, om de biologische zijde van de bodem
kunde te verwaarlozen, treft men vaak nog sterker aan bij de wetenschap dan
bij de praktijk. Terwijl men weet, dat goede gronden per ha miljoenen le
vende organismen kunnen bevatten, heeft men zich in verhouding nog maar
zeer weinig bezig gehouden met de invloed van deze organismen op de produktiviteit van de gronden en hoe men een als gunstig bevonden invloed door
landbouwkundige maatregelen kan stimuleren.
Hoe weinig weet men echter van de invloed van een bepaalde landbouw
kundige of cultuurtechnische maatregel op de levensgemeenschap in de
grond. Zou er geen leven in de grond zijn, dan zou de grond een slechte
structuur hebben. De holten die we dan in de grond vonden, zouden uitslui
tend een gevolg zijn van de onderlinge rangschikking van de minerale
deeltjes. Daar de wortels voor de uitoefening van hun functie èn voldoende
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water èn voldoende lucht tot hun beschikking moeten hebben op de plaatsen
waar deze wortels actief zijn, zijn de gronden die uitsluitend poriën tenge
volge van de onderlinge rangschikking van de minerale deeltjes hebben,
voor beworteling weinig geschikt. Goedewaagen (1 ) vond bij recente bewortelingsstudies op kunstmatige profielen van humeus zand op zand zonder or
ganische stof, dat de beworteling geheel beperkt bleef tot de humeuze laag.
Op profielen van slibhoudende bovengrond op zuiver rivier- of zeezand
worden geen wortels in de ondergrond van zuiver zand gevonden. Dichte
zware kleien worden ook niet doorworteld. Ook gronden met een minder
extreme samenstelling van de minerale delen kunnen zo dicht zijn, dat de
wortels er niet in door kunnen dringen.
Wat blijkt nu wanneer we b.v. een goede rivierkleigrond bekijken. Zelfs
met het blote oog is in de bovenste meter van de grond een zeer dicht net
werk van grote en kleine gangen te onderscheiden (fig. 1 ). Bij vergroting
blijken nog weer vele kleinere gangetjes voor te komen. Dit zijn allemaal
wortel- en diergangen. Bij gronden met alleen maar poriën tengevolge van
de rangschikking van de minerale deeltjes, wordt 60—70 % van het totale
volume ingenomen door die minerale delen en slechts 30-40 % van het totale
volume is beschikbaar voor water en lucht. We kennen rivierkleigronden
met een goede structuur (zie diagram 1) die in de bovenste 40 cm nog geen
30 volumeprocenten minerale delen hebben, waar dus 70 % van het totale
volume beschikbaar is voor water en lucht. Tot op 1 m diepte zijn 40 à 45
volumeprocenten minerale delen heel normaal en hierbij zijn dus 60 à 55
volumeprocenten beschikbaar voor water en lucht. Bij maximale verzadiging
volume

Diagram 1.
Verdeling van de volumepercentages
water, lucht en minerale delen in een
graslandprofiel op de oeverwal van de
Kromme Rijn, waarin de activiteit
van de regenwormen en de mollen
zeer groot is.
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grondwaterspiegel

Distribution of volume percentages of water,
air and mineral parts in a pasture soilprofile
on the levee of the Kromme Rijn in which
there is a great activity of earthworms and
moles.
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met hangwater is tussen 1/2 en 3/5 van het volume van de minerale delen
gevuld met water.
Heeft een grond dus 30 à 40 volumeprocenten minerale delen, dan heeft
de grond dus boven het grondwater altijd nog 30 à 50 volumeprocenten
lucht, maar naarmate het volumepercentage minerale delen dichter bij de
60 % komt, blijft er bij maximale verzadiging van hangwater niet veel of
helemaal geen ruimte voor de lucht over. Wel blijkt dat een grond met 30
volumeprocenten minerale delen bij maximale verzadiging van hangwater
minder water kan vasthouden per laag van 10 cm dikte, dan een grond met
60 volumeprocenten minerale delen. Maar daar staat tegenover, dat naar
mate de grond meer de 60 volumeprocenten minerale delen nadert, de wor
tels ook meer moeite hebben om in de grond door te dringen en dus slechts
over het water in een dunne laag grond kunnen beschikken. Zou het ons ge
lukken om door bepaalde landbouwkundige maatregelen het poriëngehalte
te verhogen, dan zal dit tot gevolg hebben dat het maaiveld omhoog komt,
dus ten opzichte van de respectievelijke grondwaterstanden stijgt. De dikte
van de grondlaag waar tegelijk voldoende vocht en voldoende lucht aanwezig
is om de activiteit van de wortels mogelijk te maken, neemt hierdoor toe en
dientengevolge neemt de droogtegevoeligheid af.
Hoe komen nu al die gangen en gangetjes in de grond? Vaak is het niet
mogelijk om aan te geven of men met een wortel- of met een diergang te
maken heeft (fig. 2). Soms ziet men een wortel een diergang volgen en ook
het omgekeerde komt voor. Wortels kunnen alleen maar doordringen in
grondlagen waar direct naast elkaar èn voldoende lucht èn voldoende water
voorkomen, dus waar verschillen in grootte van de poriën tot gevolg hebben,
dat de fijne poriën gevuld zijn met capillair water en de grotere met lucht.
En deze grotere poriën zullen meestal diergangen zijn. Welke dieren zijn nu
voor het maken van deze gangen in de grond het belangrijkst?
De miljoenen levende organismen die per ha in de grond voorkomen, kun
nen we in een aantal groepen verdelen. De grote groep der bacteriën leeft
in de grond zonder de mogelijkheid te hebben om zich actief door de grond
te verplaatsen. Naarmate de levende organismen groter worden, neemt de
mogelijkheid tot zich actief verplaatsen toe, maar in de allereerste plaats
maken deze organismen gebruik van de poriën en holten die in de grond
voorkomen. De aaltjes ruimen de bestaande holten tussen de minerale deel
tjes iets uit en maken er doorlopende gangetjes van. Maar verreweg het
belangrijkst voor het maken van gangen in de grond zijn de aard- of regen
wormen. Deze zijn te groot om zich in de grond te kunnen bewegen door de
holten tussen de korrels van de minerale delen. Wel zullen ze zoveel als het
kan grond opzij drukken, maar deze mogelijkheid is slechts beperkt en zij
bezitten het vermogen om met organische bestanddelen ook minerale be
standdelen van de grond op te nemen. Zelfs is voor vele soorten wormen het
opnemen van minerale bestanddelen noodzakelijk voor de vertering van
het opgenomen organische voedsel. Om een beeld te geven van de hoeveel
heid grond die in een jaar per ha grond verzet kan worden, het volgende: In
een ha behoorlijk ontwaterd goed grasland kan gemakkelijk een even groot
gewicht aan wormen in de grond voorkomen als er aan vee bovengronds ge
voed kan worden ; 2000 kg wormen per ha is helemaal niet abnormaal (2 ). Vol
gens gegevens uit de literatuur laat een worm per dag bijna zijn eigen gewicht
aan grond door het darmkanaal passeren. Dit is een gevolg van het feit, dat
de opgenomen grond meestal slechts enkele procenten organische stof bevat.
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Fig. 1.
Een beeld van een goede rivierkleigrond op ± 70 cm diepte. Alle zwarte vlekken en vlek
jes zijn gangen en gangetjes. De vergroting is ongeveer 7 X . De kleine zichtbare gangetjes
zijn tussen 0,03 en 0,1 mm.
Picture of a good riverclay soil at a depth of i 70 cm. All greater and smaller black spots are greater
and smaller cavities. Enlargement ± 7 X. The size of the small visible cavities lies between 0,03
and 0,1 mm.

Fig. 2.
Een beeld (1,6 X vergroot) van een goede rivierkleigrond op i 10 cm. Een paar wortels
dringen langs een wormgang in de ondergrond door. Let op de sterk afgeronde vormen
van de structuurelementen. Opvallend is de donkere humeuze afpleistering van de wormgang.
Picture (enlarged 1,6 X ) of a good riverclay soil at a depth of ± 10 cm. Some roots are penetrating

the subsoil along an earthworm void. Mind the strongly rounded forms of the soil aggregates. Con
spicuous is the dark humic plaster of the void.

Is dit gehalte aan organische stof slechts 4 %, dan moet de worm dus 25 maal
zoveel grond door het darmkanaaal laten gaan, dan wanneer hij de zuivere
organische stof zou kunnen opnemen. Alleen in perioden van grote droogte
en strenge koude gaan de wormen in een rusttoestand over. Als de wormen
gedurende 300 dagen per jaar actief zijn, kunnen 2000 kg wormen onge
veer 300 X 2000 kg = 600.000 kg grond per ha per jaar hun darmkanaal
laten passeren. Als we daarbij bedenken, dat dit zich voornamelijk afspeelt
in de bovenste 20 à 30 cm van de grond, die per ha een gewicht hebben van
ongeveer 3.000.000 kg, dan wil dit dus zeggen, dat gemiddeld eens in de
5 jaar die gehele bovengrond een keer het darmkanaal van een worm pas
seert. Door het opnemen van grond door de wormen, ontstaan gangen in de
bodem. De uitwerpselen van de wormen worden of in holten in de grond
gedeponeerd, óf ze worden aan het oppervlak van de grond gebracht. Naar
mate de grond dichter is, wordt een hoger percentage van de uitwerpselen
naar boven gebracht. Zo wordt de samendrukking die een gevolg is van het
betreden van de grond weer opgeheven door de activiteit van de dieren die
in de grond leven.
Hoe leven nu die wormen in de grond? De kleinere soorten komen meestal
nooit dieper dan 30 cm, de grotere gaan tot 150 cm diepte. Wat hebben de
grotere soorten op zo grote diepte te zoeken? Organisch voedsel is daar op
die diepte niet meer te vinden. De wormen zijn buitengewoon gevoelig voor
uitdroging (3) en dientengevolge zien we bij mooi weer overdag nooit wor
men, hoeveel er ook in de grond mochten zitten, omdat ze dan te veel vocht
zouden verliezen.
Wel zien we ze als het 's morgen vroeg dauwt en bij regen, vandaar de be
namingen dauwpieren en regenwormen. Dat wil zeggen alleen bij een hoge
relatieve luchtvochtigheid komen ze boven de grond. Bij mooi weer kunnen
de kleinere wormen zich terugtrekken in de humeuze bovengrond, waar ze
bij aanhoudende droogte in de rusttoestand overgaan in een met hun darminhoud afgepleisterde holte. Men kan ze dan geheel opgerold in de grond
vinden. In deze toestand kunnen ze wel een zekere uitdroging ondergaan
zonder af te sterven, om bij de volgende regenperiode weer uit deze rusttoe
stand te ontwaken. De grotere soorten kunnen zich in de zomer overdag in
de bovengrond niet voldoende vrijwaren voor uitdroging, omdat hun gaten
zo groot zijn (tot 7 à 8 mm doorsnede), dat er een te intensieve uitwisseling
met de bovengrondse relatief droge lucht plaatsvindt. Deze grotere soorten
(voornamelijk Lumbricus terrestris en Allolobophora longa) maken daarom bijna
zuiver verticale gangen tot op een diepte zó dicht op het grondwater, dat de
lucht daar bijna geheel met waterdamp verzadigd is. Het diepst worden
deze gangen in diep ontwaterde gronden, die tot het grondwater slibhoudend
zijn, want een worm kan niet doordringen in los of grof zand. Bij het maken
van deze diepe gangen steken de wormen hun spitse kop zo ver mogelijk
vooruit in een kleine porie en door zich samen te trekken probeert de worm
deze porie zo ver te verwijderen, dat de doorsnede correspondeert met zijn
grootste dikte in samengetrokken toestand. Lukt het de worm niet om de
grond zover weg te drukken, dan is hij genoodzaakt om zich door de grond
heen te eten, waarbij dan deze grond meestal aan het oppervlak wordt ge
deponeerd. Hieruit blijkt wel, dat een worm het gemakkelijkst kan door
dringen in een ondergrond met een hoog poriëngehalte. Verder is het van
belang, dat de verticale gang in tact blijft en hiertoe pleisteren de wormen de
gangen af met hun darminhoud (zie fig. 2). Nu kan misschien opgemerkt
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worden, dat, als er eenmaal een aantal diepe wormgangen in de grond is
doorgedrongen, de jongere generatie de moeite bespaard blijft om zelf zo'n
diepe verticale gang te maken. Op z'n hoogst zouden ze zo'n verlaten gang
iets moeten opschonen. Dit is echter niet goed mogelijk en wel voornamelijk
tengevolge van het feit, dat de doorsnede van de gang aangepast is aan de
dikte van de worm. Een jonge worm is niet dik genoeg om zich in een gang
van een volwassen worm gemakkelijk te kunnen bewegen. Hij is dus genood
zaakt om helemaal zijn eigen gang te maken, die bij voortgaande groei ge
leidelijk ruimer gemaakt wordt. Komen in de ondergrond veel oude ver
vallen wormgangen voor, dan vergemakkelijkt dit wel het maken van een
nieuwe gang, omdat de grond zich dan gemakkelijker op zij laat drukken.
Het hoge poriëngehalte van de ondergrond wordt dus niet alleen veroor
zaakt door de wormgangen die volkomen in tact zijn, maar ook door tal
loze die reeds gedeeltelijk zijn dichtgedrukt.
We hebben bij het maken van de gangen even langer stil gestaan, omdat
we nu allerlei verschijnselen beter kunnen verklaren. De beste bodempro
fielen voor de fruitteelt in het rivierkleigebied zijn de tot grote diepte slibhoudende niet te zware kleigronden. Ook na zware regenbuien blijft op deze
gronden in een grasboomgaard geen water staan. Zonder meer wordt deze
grond goed doorlatend genoemd. Aan de hand van de gerichtheid van de
grote poriën kunnen we constateren, dat de verticale doorlatendheid aan
zienlijk groter zal zijn dan de horizontale. Dank zij het grote poriënvolume
en de grote diepte waarover dit voorkomt kan in deze grond veel water ge
borgen worden, dat later aan het gewas ten goede kan komen.
Bij een totaal poriënvolume van 60 % waarvan ca. 27 % gevuld is met
capillair water, is 33 volume procent beschikbaar voor het opvangen van
doorzakkend water. Een regenhoeveelheid van 50 mm geeft dan slechts een
stijging van het grondwater van 15 cm.
Op de goede profielen heeft deze berging van overtollig regenwater tot ge
volg, dat de grondwaterstand gedurende het winterhalfjaar stijgt, om in het
zomerhalfjaar te dalen. De grondwaterstandsschommeling heeft voor deze
profielen in het geheel geen bezwaren, eerder het tegengestelde, dank zij
het duidelijke verschil in poriëngrootte. Boven de hoogste waterstand is
namelijk geen volcapillaire zone aanwezig, omdat de grotere, niet-capillaire
holten tot beneden dit niveau doorlopen. De grote wormgangen hebben een
doorsnede van 7 à 8 mm en hierbij is de capillaire opstijging te verwaarlozen.
Zodra de klimatologische omstandigheden bovengronds gunstig worden,
kunnen de wortels over een grote diepte direct actief worden. Daar het om
hoog komen van het grondwater een gevolg is van het feit, dat het regenwater
door de grote verticale gangen naar beneden stroomt, wordt in de kleinere
holten lucht ingesloten. Deze lucht is voldoende om in de rustperiode de
wortels te vrijwaren voor afsterven. Op de goede profielen zijn alle bomen tij
dens de overstromingen van de Betuwe in de winter van 1944/45 in het leven
gebleven. Op de profielen met een ondergrond van los grof zand of zware
klei zijn vele bomen afgestorven. Hebben de goede profielen in het rivierklei
gebied over het algemeen een voldoend grote mogelijkheid tot waterberging,
er komen daarnaast ook veel profielen voor, waarbij dit niet het geval is.
Beraamt men dan middelen tot het geven van water in droge perioden, dan
zal infiltratie hierbij de volgende nadelen geven.
Als er constant een grondwaterstand van ongeveer 1 m - maaiveld gehand
haafd blijft, ontbreekt zowel voor de wortels als voor de wormen de noodzaak
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om dieper dan 70 à 80 cm in de grond door te dringen. Langzaam maar ze
ker wordt de grond tussen 80 en 100 cm onder maaiveld dichter. Er vormt
zich een volcapillaire zone, die zelfs beworteling onmogelijk maakt, zodat
deze constante grondwaterstand een verkleining van het doorwortelbare deel
van de grond tot gevolg zal hebben. Doen zich dan eens omstandigheden
voor, dat in droge perioden het peil niet gehandhaafd kan worden, dan zal
deze verkleining ernstige gevolgen met zich meebrengen en zal men met aan
zienlijke schade rekening moeten houden. Op grond van deze overwegingen
zal op kleigronden aan bovengrondse watertoediening de voorkeur gegeven
moeten worden. Vaak wordt bij aanleg van een boomgaard de grond diep
bewerkt. Nu is ons echter gebleken, dat, wanneer we b.v. een gat graven
in een grond met een poreuze ondergrond en we zorgvuldig alle uitgegraven
grond er weer in brengen, na een jaar een duidelijke laagte is overgebleven.
Met het vergraven worden veel van de kleine gangen vernield, vooral bij het
weer opvullen. Eerst zijn daar grote holten voor in de plaats gekomen, maar
deze verdwijnen zeer vlug en het uiteindelijke resultaat is een aanmerkelijk
dichtere grond dan voorheen. Het diepe bewerken kan op goede profielen
óók dit averechtse resultaat hebben. Is het land jarenlang als bouwland ge
bruikt geweest, dan zijn wel de bouwvoor na bezakken en de ploegzool veel
dichter dan in een grasboomgaard of in grasland, maar direct onder de ploeg
zool is het poriëngehalte vaak nog wel hoog.
Daar de poreuze structuur met het blote oog te herkennen is, is het gemak
kelijk om vast te stellen tot welke diepte deze profielen losgemaakt moeten
worden. Veelal zal men met 35 à 40 cm kunnen volstaan. En ook dit losma
ken moeten we niet als iets blijvends beschouwen. Het moet gezien worden
als het scheppen van de noodzakelijke voorwaarde om met behulp van de
bodembiologie voortaan de grond los te houden. Aan de hand van de in deze
gronden voorkomende poriënverdeling zal een diepere bewerking op grond
van deze overwegingen geen zin hebben.
D. De invloed van het grasmulchen op de activiteit van de wormen in de grond
Wat gebeurt er nu eigenlijk in de grond indien men het gras gaat mulchen?
De regelmatige aanvoer van dode organische stof leidt tot toename van het
aantal wormen, waardoor weer de produktie van wormuitwerpselen sterk
stijgt. Nemen we aan, dat een grasboomgaard gemiddeld vijfmaal per jaar
gemaaid wordt, dan betekent dit, dat per jaar vijfmaal ongeveer 10.000 kg
per keer aan organische stof als bemesting aan de grond wordt toegediend.
Met name de bovengrond zal bij regelmatig mulchen geleidelijk geheel
uit die excrementen worden opgebouwd, waardoor een wel zeer gunstige
structuur ontstaat. De elementjes zelve bevatten nl. vrij veel poriën waarin
water capillair kan worden vastgehouden, terwijl de bolronde tot afgeronde
langwerpige vorm van de wormuitwerpselen (3-4 mm doorsnede) er oor
zaak van is, dat er tussen deze vele grotere poriën voorkomen, die een goede
luchtverversing mogelijk maken. Deze verandering van de structuur van de
bovengrond is, behalve aan de dichte beworteling, ook merkbaar aan de
grotere veerkracht van de grond, die men bij het betreden van een gemulcht
perceel meteen opmerkt. Deze losse bovengrond vormt de mulchlaag die de
daaronder gelegen bodemlagen beschermt tegen extreme klimatologische
invloeden van temperatuur en vochtigheid.
Nu kan echter de structuur geleidelijk te los worden, d.w.z. dat er te veel
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en te grote holten tussen de elementen ontstaan en deze zelf volkomen los
van elkaar komen te liggen, dus niet meer, zoals bij een goede kruimelige
structuur het geval is, dat ze door de wortels tot een enigszins verend geheel
onderling zijn verbonden. Ten dele is dit een gevolg van de activiteit van de
regenwormen; voor een belangrijk deel zijn echter de mollen die door de
grote wormpopulatie worden aangelokt, hieraan schuldig. Zij immers bren
gen veel, dikwijls losse grond omhoog en beschadigen hierbij tevens de gras
wortels. Daar voorts in zo'n te losse grond de waterhuishouding ernstig in het
gedrang komt, zal de zode achteruitgaan. Ook door rijden met wagens en
machines, zelfs door lopen, kan de zode zwaar beschadigd worden ; de top
laag is in extreme gevallen nl. dusdanig los, dat de zode stuk getrapt wordt.
Behalve bij mulchboomgaarden wordt het verschijnsel van stuktrappen
van de zode ook waargenomen bij weilanden, die zeer rijk met organische
mest voorzien worden. De stevigheid van de zode gaat dan achteruit en het
grasland is voor weiland eigenlijk ongeschikt geworden (zie b.v. proefveld
Nieuwersluis). Om deze narigheden te voorkomen, verdient het daarom
aanbeveling in mulchboomgaarden af en toe te rollen.
Een tweede, zeer opvallende wijziging in de bovengronden van gemulchte
percelen is de kleursverandering. Ze zijn nl. doorgaans beduidend donkerder
dan de bovengronden van overigens gelijke, niet-gemulchte gronden. Om dit
te begrijpen dienen we te bedenken, dat wormen die zich voeden met eiwit
rijke organische stof, donkerder uitwerpselen produceren dan wanneer ze al
leen de beschikking hebben over eiwitarm voedsel (Finck, 2). Dit is een gevolg
van het feit, dat de stikstof uit het eiwit bij de passage door de wormdarm,
mogelijk ook door bacteriële omzettingen in de verse excrementen, wordt
ingebouwd in de door de wormen geproduceerde humus, die daardoor een
donkere kleur krijgt. Deze donkere stikstofrijke humus heeft, samen met dier
lijke slijmstoffen, een sterk stabiliserende werking in de grond, wat dus wil
zeggen, dat men voor de handhaving van een goede kruimelige structuur,
de produktie van deze humus dan ook zoveel mogelijk moet bevorderen (4).
Het is hiervoor noodzakelijk om het gras steeds in een jong stadium te maai
en. Immers, juist dan heeft het gras een hoog eiwitgehalte en zal dus de ge
wenste humusvorm worden geproduceerd. Trouwens, ook slechts dân zal
het aantal wormen maximaal kunnen zijn, daar ze voor de instandhouding
van hun lichaam en voor de voortplanting behoefte hebben aan eiwitrijk
voedsel. Populair gezegd: een worm lust geen (gras)stro. Hierom vindt men
ook in gazons die zeer veel gemaaid worden en waar men het gras mulcht,
enorme hoeveelheden regenwormen. Behalve aan de vele wormhoopjes tus
sen het gras, is de aanwezigheid van al die wormen ook direct te merken aan
de grote belangstelling die vogels voor zulke gazons tonen.
In het licht van het bovenstaande bezien, is ook de stikstof in anorganische
vorm een belangrijk element in de fysische verbetering van de grond. Aan
volgroeide boomgaarden geeft men hoeveelheden van ongeveer 120-150 kg (5)
zuivere N per ha per jaar, terwijl gegevens uit de literatuur leren, dat hier
van niet meer dan 50 à 60 kgN (6) door groei van bomen en vruchten aan de
grond wordt onttrokken, waarbij echter door de bladval weer een deel van
deze stikstof aan de grond wordt teruggegeven. Ofschoon er ook stikstof ver
loren gaat, mogen we zo toch aannemen, dat een belangrijk deel van de ge
geven stikstof wordt gebonden aan de organische stof in de grond.
Daar in Nederland nog niet langer dan hoogstens enige tientallen jaren
gemulcht wordt, is de mooie kruimelige structuur beperkt tot 10 à 20 cm
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diepte. Echter, ook dieper is de gunstige invloed van de regenwormen dui
delijk waar te nemen, voornamelijk door de vele open of halfdichtgedrukte
wormgangen. Zo telden we in een mulchboomgaard op ca. 25 cm diepte per
50 X 50 cm horizontale doorsnede niet minder dan 50 grote wormgangen
(ca. 8 mm doorsnede), d.w.z. 2.000.000 per ha. Een ander profiel bevatte op
dezelfde diepte op 50 X 50 cm horizontale doorsnede 25 grote wormgangen
en ca. 125 kleine (ca. 2 mm doorsnede), terwijl men op overigens vergelijk
bare niet-gemulchte gronden daarentegen op dezelfde horizontale opper
vlakte veelal slechts enkele grote en in het geheel geen kleine wormgangen
vindt. Deze gangen lopen grotendeels tot 60 cm à 1 m door. Om ze te be
schermen tegen instorten, bekleden de wormen de wanden met hun darminhoud. Deze humeuze bepleistering is gelijk aan de organische stof die in
de bovengrond wordt geproduceerd en dus bij goed mulchen donker van
kleur. Zo wordt tot 70 à 80 cm en dieper vanuit de bovengrond goede stabi
liserende humus in de bodem gebracht. In een grond die nog slechts betrek
kelijk kort wordt gemulcht, steken die donkere bepleisteringen sterk af tegen
de omringende grondmassa, die grijsbruin tot geelbruin van kleur is. Doordat
echter steeds nieuwe gangen gevormd worden en deze op hun beurt ook
weer worden bepleisterd, krijgt de ondergrond geleidelijk aan een steeds
bonter uiterlijk, waarbij de humuskleur langzamerhand begint te overheer
sen. Zo zal, indien het mulchen regelmatig wordt voortgezet, de grond zich
ontwikkelen tot een bodem die veel gelijkt op de beroemde Russische zwarte
aarde (Chernosem) of, om dichter bij huis te blijven, onze eigen oude cul
tuurgronden. De laatste zijn oorspronkelijk bruine gronden geweest, die ten
gevolge van langdurige toediening van grote hoeveelheden stikstofrijke or
ganische stof door middel van de dierlijke activiteit tot op grote diepte don
ker en poreus zijn geworden.
Opvallend is het gunstige effect van de grasmulch op rivierkleiprofielen
met storende lagen. Een oude hoogstamboomgaard had op een diepte van
65-90 cm onder maaiveld een zeer dichte zware kleilaag, waarop vroeger
vaak water was blijven staan. Nadat de grond 12 jaar gemulcht was, bleek
de zware laag zo intensief door de wormen geperforeerd, dat er geen sprake
meer was van waterstagnatie. Vroeger hadden de bomen enige jaren na het
planten gedurende een aantal jaren altijd last van de storende laag, maar nu
er geen water meer op deze zware laag blijft staan, zal men met succes door
middel van plantgaten de uitbreiding van het wortelstelsel van de jong ge
plante bomen ongestoord kunnen laten verlopen.
Ook de zeer dichte komkleiprofielen kunnen door middel van een zware
organische bemesting belangrijk verbeterd worden. Dit is een belangrijke
reden, waarom van oudsher de Utrechtse komgronden - die ook slecht ont
waterd waren - toch van betere kwaliteit waren dan die in de Bommelerwaard en het land van Maas en Waal. De bovengrond met een goede struc
tuur wordt duidelijk dikker. De figuren 3 en 4 geven een beeld van het door
dringen van dieren in deze zware kleigronden. Maar ook de ondergrond
krijgt vele ( ± 100 per m2) verticale wormgangen. Deze wormgangen volgen
meestal wel de scheuren, maar daar deze scheuren op die plaatsen enigszins
uitgeruimd worden, blijven na opzwelling in de herfst, toch nog openingen
over. Juist de dichtste lagen ( ± 30-60 cm onder maaiveld) in de komklei
profielen verliezen op deze wijze zeer geleidelijk hun slechte eigenschappen.
Nu zou men zich af kunnen vragen of de organische stof die naar de on
dergrond wordt gebracht, niet reducerend zal werken. Hiervoor bestaat
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echter geen gevaar, daar de humus immers alleen langs de wormgangen wordt
afgezet en deze blijven, ook al worden ze door latere generaties wormen ten dele
dichtgedrukt, steeds groot genoeg om voortdurend met lucht gevuld te zijn.
Wel wordt uiteraard langs de gangen bij grote neerslag in korte tijd veel
water getransporteerd. Hierdoor kan de ondergrond van een gemulcht
perceel van voedingselementen voorzien worden. Immers, de kunstmest die
in het regenwater wordt opgelost, wordt voor een deel langs de wormgangen
naar beneden getransporteerd en kan daar door de humeuze bepleisteringen
geabsorbeerd worden. Nu bevinden zich in de ondergrond de meeste wortels
in de nabijheid van de wormgangen omdat ze daar zowel lucht als water ter
beschikking hebben. In een gemulchte grond kan zo het diepere wortelstelsel
óók profiteren van een kunstmestgift.
De besproken veranderingen in de grond onder invloed van het mulchen
werden door ons bestudeerd in een aantal boomgaarden die bij de Nederlandsche Heidemaatschappij in beheer zijn. Het betrof percelen die reeds van
5 tot ca. 20 jaar gemulcht worden en die doorgaans 120 à 125 kg zuivere
stikstof in anorganische vorm per ha ontvangen. Ofschoon reeds in het veld
een zeer goede overeenstemming werd gevonden tussen de beoordeling van
de beide eerste schrijvers en de feiten zoals ze aan de laatste schrijver bekend
waren, werden nog grondmonsters genomen om in het laboratorium de
stabiliteit van de structuur nader te onderzoeken. Deze werd gemeten met
behulp van de methode-Hénin. De hiermee verkregen resultaten werden
omgerekend tot zg. stabiliteitscijfers, waardoor het mogelijk is de structuurstabiliteit van gronden van verschillende zwaarte onderling te vergelijken (7).
Het is hier niet de plaats om nader op de methodiek en de principes van deze
stabiliteitsbepaling in te gaan; slechts zij opgemerkt dat een laag cijfer duidt
op een hoge waterstabiliteit van de structuur, een hoog cijfer daarentegen
op een lage stabiliteit. De uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven
in de tabel.
Tabel Structuurstabiliteiten. / Table of Structure indices.
(Datum monstername: 17 september 1953) / (Date of sampling: Sept. 17. 1953)
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„Vetpunt"
5jr
0-5 3,7 12,1 24,5 26,2 33,2
4,5
0
10
idem
8,5 23,8 28,0 36,5
5 jr ± 5 5 3,5
2,1
0
21
„Bouwens20 jr 0-10 2,8
7,7 20,0 30,6 38,6
0
7
boomgaard"
6,9
IV2 idem
20 jr 0-10 2,8
5,9
0
9
4,2 20,6 32,6 40,0
V idem
3,0 22,7 33,2 39,4
3,0
0
20 jr ±50 1,5
27
VP „Marschpolder" 20 jr 0-10 10,0 12,0 25,7 24,4 27,7 10,4
0
14
VII „Colverschoten" 20 jr 0-10 3,7 13,8 36,9 20,7 24,9
9,4
9,4
2
VIII idem
4,0
6,7 30
20 jr 20-30 3,6 16,4 33,5 19,9 26,6
1
IX „De Leuten"
20 jr 0-10 14,1 27,9 28,1 10,6 19,3 11,6
6
2,3
X „Oosterhout"
0
20 jr 0-10 11,8 21,2 21,8 22,6 22,5
6,6
2
XI idem
0
6
20 jr 25-35 14,0 2 1 , 5 2 1 , 3 19,8 23,5
6,4
1 Geschijvenegd in 1950; herstelde grasmat. / Disk-harrowed in 1950; turf re-established.
2 Geschijvenegd in 1950; grasmat niet hersteld op de datum van monstername.
Disk-harrowed in 1950; turf not re-established at date of sampling.
3 Gescheurd in 1952. / Broken up in 1952.
4 Een laag cijfer duidt op een grote structuurstabiliteit en omgekeerd.
A low index indicates a high stability of the soil structure.
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Fig. 3. (vergr. 10 x ) . Slijpplaatje van de bovengrond van een komkleiprofiel.
De donkere gedeelten bestaan uit zeer dichte zware klei, die op vele plaatsen doorboord
is door wortels en levende organismen. Hierdoor krijgen de structuurelementjes een zekere
porositeit en een afgeronde vorm. Het omlijnde gedeelte is vergroot weergegeven fig. 4.
(enlargement 10 x). Thin section of the topsoil of a basinclay profile. The black parts are a very
compact heavy clay at several places pierced by roots and living organisms. By this the structure elements
acquire a certain porosity and a rounded shape. An enlargement of the encircled part is represented on fig. 4.

Fig. 4. (vergr. 100 x ) .
Hier is te zien hoe levende organismen de zeer dichte zware klei perforeren.
[enlargement 100 X ) . Here is shown how living organisms perforate a very compact and heavy clay.

Fig. 5.
Afgevallen bladeren, in de herfst samengetrokken door regenwormen. Na een bacteriële
voorvertering in de bovenste grondlaag, dienen deze bladeren de wormen als voedsel. Het
linker hoopje bladeren bevatte 160 blaadjes met een zandvrij droog gewicht van 7,7 gram.
Het rechter hoopje bladeren bevatte 110 blaadjes met een zandvrij droog gewicht van
4,5 gram.
Fallen leaves in the autumn gathered by earthworms. After microbiological /ire-decomposition in the
topsail these leaves serve as food for earthworms. The little heap of leaves to the left contained 160
leaflets with a sand-free dryweight of 7,7 grammes. The righthand heap contained 110 leaflets with a
sand-free dryweight of 4,5 grammes.

Fig. 6. Van het linker hoopje zijn nu de 160 blaadjes afgeraapt. Let op de uitmonding
van de wormgang.
Of the heap to the left the 160 leaflets have been taken away. Observe the outlet of the earthworm void.

Uit deze tabel zijn verschillende verschijnselen af te lezen:
In de eerste plaats ziet men dat de bovengronden van de mulchpercelen
steeds opvallend veel stabieler zijn dan de diepere lagen. De stabiliteitscijfers
van de laatste, met name van de monsters II, V en VIII duiden zelfs op een
vrij geringe stabiliteit. Dit is niet in strijd met het voorgaande, waar be
schreven werd, dat ook de ondergronden van de gemulchte percelen met
stabiliserende humus worden verrijkt. Die humus toch is geconcentreerd om
de wormgangen (zie fig. 2), de grondmassa daartussen is nog niet gestabili
seerd. Nemen we nu een monster, dan valt de grond uiteen in kluitjes, die
voor een groot deel bestaan uit de instabiele grondmassa. Bij meting van de
structuurstabiliteit zal deze dus vrij laag blijken, terwijl toch in de praktijk
in de ongestoorde grond het hele stelsel van wormgangen goed in tact blijft.
Met andere woorden, de waterstabiliteit van de structuur van de ongestoorde
ondergrond is beter dan we uit de tabel kunnen aflezen, zij het dan dat ze
wel duidelijk minder is dan die van de bovengrond. Hierdoor wordt nog
eens ten overvloede gedemonstreerd, dat men bij de beoordeling van de
structuur niet uitsluitend op laboratoriumgegevens kan afgaan. Eerst indien
onze gronden nog gedurende velejaren gemulcht zullen zijn en dus de humus
in grotere hoeveelheid en egaler verdeeld in de ondergrond zal voorkomen,
kan men de toegenomen stabiliteit duidelijk meten. Dat er echter gevallen
zijn, waar op niet te grote diepte onder de bovengrond het mulch-effect nu
reeds goed uit de cijfers blijkt, bewijst monster XI, waarvoor we toch een
cijfer 6 vonden, dat duidt op een vrij grote structuurstabiliteit. Verder blijkt
uit de tabel duidelijk, dat de stabiliteit van de bovengronden toeneemt met
het aantal jaren dat gemulcht wordt. Is het stabiliteitscijfer van „Vetpunt"
dat slechts 5 jaar gemulcht is, nog 10, voor „Bouwensboomgaard" is het reeds
7, voor „Colverschoten" en „Oosterhout" zelfs slechts 2, d.w.z. dat de beide
laatste bovengronden reeds zeer stabiel zijn geworden. Ook het humuspercentage is in „Vetpunt" duidelijk lager dan in de overige percelen.
(De „Vetpunt" is vroeger ook wel gemulcht, maar door oorlogsverwoestin
gen van de aanplant in 1940 en 1944 en de daarop gevolgde akkerbouwtussenteelt, is het vroegere mulcheffect vrijwel geheel teniet gedaan.) Hier vin
den we dus een goede bevestiging van hetgeen we over de invloed van de
regenwormen op de bovengronden hebben opgemerkt.
Vergelijken we nu echter de ca. 20 jaar gemulchte percelen onderling, dan
blijkt dat er vrij grote verschillen in structuurstabiliteit bestaan. Hiervoor
zijn diverse oorzaken aan te wijzen, nl. :
Het perceel „Bouwensboomgaard" is enige jaren vóór de monstername geschijvenegd. Dit geschiedde alleen tussen de rijen; kleine stroken in de rijen
bleven dus ongestoord. Op de geschijvenegde gedeelten had de grasmat zich
ten tijde van het onderzoek nog niet hersteld. Nu blijkt zowel de structuur
stabiliteit als het percentage organische stof in de geschijvenegde grond lager
te zijn dan in de ongestoorde grond. De bovengronden van „Colverschoten"
en „Oosterhout" zijn ook ongestoord en bleken zeer stabiel, de bovengrond
van „De Leuten" die weer wel een keer geschijvenegd is, is minder stabiel
en dit niettegenstaande de grond 11,6 % donkere organische stof bevatte.
We zien hier dus een zekere tendens in afname van stabiliteit na het schijveneggen. Bekijken we nu echter het stabiliteitscijfer van het perceel
„Marschpolder" dat najaren mulchen in 1953 voor het tweedejaar als ak
kerland in gebruik was, dan blijkt de stabiliteit van deze bovengrond rela
tief onvoldoende (14). Na nog geen twee jaar cultuur is het gunstige effect
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van het mulchen, althans in de bovengrond, reeds voor een deel teniet ge
daan. Een grondbewerking veroorzaakt een sterke teruggang in de bodem
fauna, dit zowel wat betreft de microfauna als van de grotere diersoorten
zoals de regenwormen. Die beschadiging van de fauna is niet alleen een ge
volg van directe blessures, doch veel meer van de extreme temperaturen en
de uitdroging waar de dieren in de verstoorde grond aan zijn blootgesteld.
De vermindering van het aantal wormen in zo'n verstoorde grond heeft
een sterke daling in de produktievan slijmstoffen tengevolge; hierdoor gaat
de structuurstabiliteit beduidend achteruit. Verder is het een bekend feit,
dat op gescheurd land in de eerste jaren veel stikstof voor de planten beschik
baar komt. Dit wil zeggen, dat bij bewerken van de grond de organische
stof, waaruit die stikstof immers afkomstig is, snel van samenstelling veran
dert, ook al openbaart deze wijziging zich niet direct in de kleur van de
humus. Echter verliest ze mèt de stikstof wel spoedig haar stabiliserende
eigenschappen. Die verandering in de organische stof is o.i. eveneens toe te
schrijven aan de verstoring van de levensgemeenschap. In de natuur gaan
opbouw en afbraak steeds hand in hand. Dit betekent, dat ook de goede
stabiliserende humus steeds vernieuwd moet worden. Door de achteruitgang
van de bodemfauna wordt deze mogelijkheid tot vernieuwing beperkt en
hierdoor gaan de goede eigenschappen van de organische stof verloren.
Nu zou de vraag gesteld kunnen worden waarom er dan in de boomgaar
den geschijvenegd wordt. Als voornaamste reden zou de vocht- en voedselconcurrentie tussen gras en bomen opgegeven kunnen worden. Dit probleem
blijkt echter onder invloed van het mulchen op een geheel ander vlak te
liggen dan oorspronkelijk gedacht werd.
Het gevolg van dit verlies aan stabiliserende stoffen is, dat na de bewerking
van een gemulchte grond, in deze onder invloed van structuurvernietigende
krachten (regen, mechanische druk en versmering door betreden en berijden
etc.) een verdichting optreedt. Hierbij gaan niet alleen de grotere holten
verloren, doch ook het gehalte aan fijne poriën daalt sterk. Behalve dat zo
doende de lucht- en watervoorziening in de bovengrond onvoldoende wordt,
is met name het verlies aan fijne poriën funest voor het microbenleven in de
grond; bacteriën, protozoën, algen etc. houden zich nl. juist daarin groten
deels op (v. Nitzsch, 8). Zo zal dus nog enige tijd nadat de grondbewer
king heeft plaats gevonden het niveau van de levensgemeenschap verder
blijven teruglopen, waardoor ook de structuurstabiliteit in de grond nog
verder afneemt.
In die gevallen waar op een gemulchte grond slechts 1 X tussentijds ge
schijvenegd wordt, dus waar men na de bewerking de grond niet meer op
nieuw verstoort en waar regelmatig stikstofrijke organische stof (de mulch)
wordt toegevoerd, herstelt de levensgemeenschap zich geleidelijk tot het oor
spronkelijke hoge niveau en nemen de porositeit en de hoeveelheid stabili
serende stoffen weer toe. Toch menen we, dat dit regeneratieproces lange
tijd vergt. Vandaar ook, dat in de beschreven gevallen (monsters IV en IX)
de structuurstabiliteit zich een viertal jaren na het schijveneggen nog niet ge
heel heeft hersteld.
Gaat men een gemulchte grond scheuren en dan intensieve grondbewer
king toepassen, dan is herstel echter uitgesloten. Bij de akkerbouwcultuur
vindt geen regelmatige aanvoer van grote hoeveelheden organische stof
plaats, waardoor de toch al verzwakte levensgemeenschap in de grond geen
kans krijgt zich te regenereren. Hierdoor kan ook de porositeit van de boven-
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Diagram 2.
Verdeling van de volumepercentages water, lucht, en minerale delen in een stroomgrondprofiel van de Jonkheer van Tets-fruitteeltschool te Houten (U.). Tengevolge van een op
pervlakkige eenmaal plaats gehad hebbende bewerking ligt de dichtheid van de boven
grond (0-20 cm) hier tussen die van de profielen weergegeven in de diagrammen 1 en 3.
De laag van 20-40 cm onder maaiveld is betrekkelijk poreus tengevolge van de dichte
beworteling en doordat de bestaande diergangen niet worden vernietigd onder invloed
van de grondbewerking. Op ± 80 cm onder maaiveld begint de ondergrond van los grof
zand, die zeer weinig vocht kan vast houden. Onder deze omstandigheden hebben we hier
dus te maken met een zuiver hangwaterprofiel.
Distribution of the volumepercentages of water, air and. mineral parts in a sandy river clay soil of the
Jonkheer van Tets-fruit-culture school at Houten (U.). Due to a single superficial tillage the compactness
of the topsoil (0-20 cm) lies between those of the profiles represented in diagrams 1 and 3. The layer
between 20^-0 cm below surface is relatively porous due to dense rooting and on account of the cavities
which are not destroyed by tillage.
At ± 80 cm below surface begins the subsoil existing of loose coarse sand with a very low moisture
holding capacity. Under these circumstances we are dealing with a soil profile without groundwater
influence.

grond niet afdoende door de fauna hersteld worden. Om hierin te voorzien
gaat men de grond opnieuw bewerken. Door de grondbewerking verkrijgt
men echter slechts grote holten en dan nog slechts tijdelijk; ze vervallen
snel. Daarbij komt dat de fauna bij de nieuwe bewerking weer verder wordt
verzwakt; zo neemt ook de hoeveelheid stabiliserende stoffen verder af, met
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Diagram 3.
Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen in een stroomgrondprofiel langs de Tiendweg te Houten (U.), dat lijaar vóór de bemonstering is ingezaaid.
De dichte bovengrond toont duidelijk aan, dat na de inzaai een zeer sterk structuurverval
heeft plaats gehad. Dat ook de laag van 20-40 cm zo dicht is, is mede een gevolg van de
ploegzool uit de periode van de akkerbouwexploitatie. Doordat op dit profiel niet gemulcht
wordt, kan de verdichting onder invloed van het berijden en betreden niet worden opge
heven door de levende organismen in de grond. Van 40-60 cm onder maaiveld komt een
zandige laag voor, die zeer weinig water kan vasthouden. Daaronder is het zand weer
fijner en slibhoudender, waardoor weer meer water in deze grondlagen voorkomt.
Distribution of the volumepercentages of water, air and mineral parts in a sandy river clay soil along
the Tiendweg at Houten (£/.). Pasture under cherries, sown l\year before sampling. The compact topsoil
shows clearly that a strong detioration of the soil-structure has taken place after sowing. The compactness
of the layer of 20-40 cm is also a consequence of the plow-sole originating of the arable land periode.
As mulching is not practised on this profile the compactness caused by driving and treading cannot be
eliminated by the living organisms in the soil. From 40-60 cm below surface a sandy layer occurs with
a very low moisture-holding capacity. Under this layer the sand is finer and more siltcontaining by which
more water occurs in these layers.

alle gevolgen vandien. Zo is men geraakt in een vicieuze cirkel, die leidt tot
een steeds lager biologisch niveau in de grond. Dit proces, dat snel verloopt,
gaat door tot een bepaald minimaal niveau, waarop de levensgemeenschap
zich handhaaft. De betrekkelijk lage structuurstabiliteit van het monster
uit de Marschpolder (VI) is een gevolg van het hier geschetste proces. Deze
vrij lage stabiliteit is reeds ontstaan na een periode van twee jaar.
De beide diagrammen illustreren het bovenstaande duidelijk. In diagram
2 is te zien, dat de bovengrond van een boomgaard, waar de grond een een-
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malige bewerking heeft ondergaan en waarbij de uitgangssituatie 10 jaar ge
leden ongunstiger is geweest, dichter is dan de bovengrond van diagram 1.
Hoe ernstig het structuurverval tengevolge van akkerbouwcultuur kan zijn,
blijkt uit diagram 3. Het betreft hier nl. een grond die als bouwland in gegebruik is geweest, doch 1 \ jaar vóór de monstername werd ingezaaid. Door
dat er geen grondbewerking meer plaatsvindt en het tijdelijk effect hiervan
dus wegvalt, terwijl de betrekkelijk geringe fauna geen tegenwicht kan vor
men, zakt de instabiele bovengrond in elkaar en wordt dan zeer dicht. Het
grasbestand gaat achteruit, de sukkeljaren zijn begonnen. In het onderhavige
geval wordt dit effect nog versterkt, doordat het perceel gehooid wordt; de
organische stof die zo hard nodig is om de levensgemeenschap op een hoger
niveau te brengen, wordt dus grotendeels aan het perceel onttrokken.
Een goede bevestiging van onze inzichten over de schadelijke invloed van
de grondbewerking wordt gegeven door het literatuuroverzicht over mulchen
van Stallings (9). Zo noemt hij b.v. een geval waarbij 10 ton organische mest
op de grond gebracht, na 6 jaar een sterkere verhoging van het organische
stofgehalte van de grond had gegeven dan de dubbele hoeveelheid door de
grond gemengd. Een dusdanig feit moet het gevolg zijn van het verstoren van
de levensgemeenschap door de bewerking, waarna de gegeven organische
mest niet de normale omzetting tot stabiele organische stof kan doorlopen,
doch ontijdig wordt afgebroken.
Uit het behandelde zal duidelijk zijn geworden, dat de opbouw van een
goede stabiele bodemstructuur slechts langzaam verloopt, doch dat de ver
nietiging hiervan zeer snel kan plaatsvinden. Betekent dit nu, dat we, indien
de grond éénmaal in een goede structuurtoestand is, voor de handhaving
hiervan steeds maar door moeten gaan met intensief mulchen? Dit is zeker
niet het geval. Ter illustratie diene het volgende voorbeeld :
Bij een bedrijf te Zaltbommel behoort een zwart gehouden perceel op oude
cultuurgrond. Vroeger werd hierop regelmatig stadscompost gegeven, doch
reeds sinds geruime tijd is overgeschakeld op kunstmest. De toevoer van
organische stof blijft beperkt tot het bladafval en opslag van onkruid. De
grondbewerking is minimaal, nl. alleen oppervlakkig schoffelen in het voor
jaar. De bomen staan dicht bij elkaar, waardoor de structuurvernietigende
invloeden van de directe bestraling van de zon en van de regen voor een deel
teniet worden gedaan. Ondanks dit, zou op een slechts matig stabiele zwartgehouden grond, structuurverval optreden. Van zo'n verval is hier echter
vrijwel geen spoor te vinden! Neemt men daarbij nog in overweging, dat op
dit 30 are groot perceel gemiddeld de zeer goede opbrengst van 40.000 kg
fruit per ha aanzienlijk wordt overtroffen, dan is het wel duidelijk dat deze
grond in een zeer goede cultuurtoestand verkeert. Hier behoudt dus een
zwart gehouden grond die met kunstmest wordt bemest, zijn hoog biologisch
niveau en grote structuurstabiliteit! Doordat de zeer lichte grondbewerking
geen schade aan de fauna toebrengt, is de relatief kleine, doch regelmatige
toevoer van organische stof voldoende om de structuur te handhaven. Is na
een periode van grote neerslag de bovengrond iets verdicht, dan zien we dat
de wormen deze direct weer losmaken. Hoe zeer de wormen de kleine hoe
veelheden organische stof kunnen uitbuiten, blijkt wel uit de figuren 5 en 6.
Ieder beschikbaar sprietje en blaadje wordt naar de uitmondingen van de
gangen gesleept en hier zover mogelijk ingetrokken, waardoor een zekere
bacteriële voorvertering van het materiaal wordt bevorderd. Behalve dat de
wormen nu zonder uit hun gang te hoeven komen over een flinke voorraad
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voedsel beschikken, dienen de proppen blaadjes tevens als afdakje tegen grote
neerslag en instorting van de gang. Daar we in het voorgaande betoogd heb
ben, dat de oude cultuurgronden in wezen identiek zijn aan sterk ontwik
kelde mulchgronden, zal ook op de laatste het genoemde cultuursysteem met
succes kunnen worden toegepast. Er zij echter met nadruk op gewezen, dat
onze mulchgronden op dit moment hiervoor nog niet voldoende ontwikkeld
zijn.
Ten slotte willen we nog even stilstaan bij de twee gemulchte gronden die
vrije kalk bevatten.
Opvallend is de zeer geringe structuurstabiliteit van monster VIII („Colverschoten" 20-30 cm). Deze grond toch bevat 4 % organische stof en 6,7 %
vrije kalk en men zou dan ook verwachten dat hier de structuur wel zeer sta
biel zou zijn. Nu hebben we echter al in meerdere gevallen gezien, dat de
stabiliteit in een betrekkelijk humusarme, doch kalkrijke grond bepaald
slecht is. Zo heeft b.v. op gediepploegd land waar kalkrijke ondergrond
wordt bovengeploegd, de bouwvoor dikwijls een sterk slempig karakter. Wat
is nu de reden, dat vrije, dus niet aan de grond geadsorbeerde kalk zo structuurverslechterend kan werken? De vrije kalk komt in de grond dikwijls voor
in de vorm van zeer fijne stukjes en schilfertjes die los in de grondmassa lig
gen. Zo'n grond is als het ware opgebouwd uit kleine brokjes, die gescheiden
zijn door kalksplintertjes en voelt daardoor rul aan. Hoe mooi zo'n structuur
ook lijkt, de weerstand tegen structuurvernietiging is betrekkelijk gering,
ook al zou de eigenlijke grondmassa zelf vrij stabiel zijn. Zo beschrijft Kubiëna (10) dat kalkrijke bovengronden van zwarte aarden (chernosemen) veel
gemakkelijker eroderen dan die van kalkarme, dit ondanks het feit dat de
stabiliteit van de grondmassa hoog is. Hoewel de grondmassa op zichzelf
wel stabiel is, zijn de afmetingen van de elementen die deze grondmassa op
bouwen, door invloed van de vrije kalkdeeltjes te klein, waardoor ze geen
weerstand tegen structuurvernietigende krachten kunnen bieden en daar
door de grond dus toch gemakkelijk uit elkaar gespoeld wordt en wel in de
vorm van deze zeer kleine stabiele structuurelementjes.
In de gronden die wij bedoelen, kan echter ook de grondmassa zelf verre
van stabiel zijn, daar ze humusarm is. Nu zou men kunnen aanvoeren, dat
de grond toch verzadigd zal zijn met geadsorbeerde kalk en daardoor dus
ook stabiel is. Echter behoeft o.i. een zekere hoeveelheid kalk in de grond nog
niet te betekenen, dat de bodemmassa rijk is aan geadsorbeerde kalk. Men
zou dan toch vlokking moeten kunnen waarnemen en dit is zeer zeker niet
altijd het geval. Doch, ook al is een grond verzadigd met geadsorbeerde
kalk, dan is daarmee de grondmassa nog niet stabiel. Wel is de grond dan
gevlokt, maar alleen indien die vlokken gecementeerd worden, dus stevig
verkit, is de structuur gestabiliseerd. Deze kwesties zijn door ons waargeno
men en bestudeerd aan de hand van slijpplaatjes onder het microscoop en
vergelijkende morfologische studies in het veld.
Nu is uit allerlei proefnemingen gebleken, dat de geadsorbeerde kalk die
cementering niet kan bewerkstelligen. Hiervoor is organische stof nodig (11).
Neemt men nu in aanmerking, dat in monster VIII de organische stof
grotendeels als afpleisteringen om de wormgangen geconcentreerd is, dan is
dus het percentage organische stof in de grondmassa wel minder dan 1 %• De
lage stabiliteit van deze grond is hiermede verklaard. Het is misschien niet
overbodig hierbij aan te tekenen, dat zo'n kalkrijke ondergrond in de praktijk
weinig neiging heeft om in elkaar te zakken, omdat zich op deze diepte wei-
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nig structuurvernietigende invloeden kunnen uiten. Voor de bovengrond
ligt dit uiteraard heel anders. Gaat men op zo'n grond mulchen, dat zal de
stabiliteit in het begin slechts weinig toenemen. Een groot deel van de orga
nische stof die aan de grond wordt toegevoegd, wordt nl. in het kalkrijke miljeu gemineraliseerd of „verbrand". Er is dus voor de wormen relatief wei
nig organische stof beschikbaar. Hierdoor is de produktie van stabiliserende
humus en slijmstofFen slechts klein. Dit effect kan nog versterkt worden door
een aanvankelijk slechte grasmat als gevolg van de te dichte bovengrond
structuur. Aanvankelijk wordt zo'n grond dan ook slechts voornamelijk door
het gemaaide gras tegen ernstig structuurverval beschermd. De humus die
gevormd wordt is echter zeer stabiel; ze is aangepast aan het kalkrijke miljeu.
Door de mineralisatie, waarbij veel voedingsstoffen voor de planten beschik
baar komen, wordt de grasgroei bevorderd en er komt zodoende bij het
maaien steeds weer veel organische stof op de grond terecht. Ofschoon hier
van iedere keer weer een deel gemineraliseerd wordt, produceren de wormen
toch geleidelijk veel stabiele humus. Het eindresultaat is dan ook, dat die
kalkrijke gronden, ondanks een aanvankelijk traag verloop, door mulchen
zeer stabiel kunnen worden, vermoedelijk zelfs stabieler dan kalkarme. Deze
uitspraak lijkt tegenstrijdig met die van Kubiëna betreffende de zwarte aar
den (chernosemen), maar in dat geval ligt de kalk vrij tussen de grondmassa.
In ons geval is deze door de wormen verwerkt en daardoor opgenomen in de
grondmassa.
Zoals reeds werd opgemerkt, worden ook hier de ondergronden geleidelijk
gestabiliseerd door middel van de bepleisteringen der wormgangen met or
ganische stof die uit de bovengrond afkomstig is. Omgekeerd brengen de
wormen echter ook kalkrijke grond omhoog en zo zien we het merkwaardige
verschijnsel, dat ondanks de verliezen aan vrije kalk die het gevolg zijn van
de mineralisatie van de organische stof en van uitspoeling, de bovengrond
soms rijker is aan kalk dan de onderliggende lagen (12).
Dit feit wordt ook geïllustreerd door de kalkgehalten van de monsters VII
en VIII (resp, 9,4 en 6,7).
In het voorgaande hebben we geprobeerd een verklaring te geven voor de
verschijnselen zoals we die hebben waargenomen. Het probleem van de
structuurstabiliteit blijkt echter zeer gecompliceerd te zijn en we pretenderen
dan ook in het geheel niet, dat we alle facetten tot hun recht hebben laten
komen, maar we hopen dat we althans een deel van de problematiek belicht
hebben op een wijze, dat de praktijk er gebruik van kan maken.
De in dit artikel behandelde kwesties, zouden in de volgende conclusies
samengevat kunnen worden:
1. Door middel van het leven in de grond kan de bodemstructuur aanzien
lijk verbeterd worden. In de door ons beschouwde rivierkleigronden spe
len hierbij de regenwormen de voornaamste rol.
2. De structuurverbetering uit zich eensdeels door een vergroting van de
resistentie tegen structuurvernietigende invloeden en anderzijds door per
foreren van zeer dichte lagen, waardoor de doorlatendheid en het water
bergend vermogen van het biologisch beïnvloede deel van de grond toe
neemt.
3. De invloed van het leven in de grond kan vergroot worden door het ge
ven van organisch voedsel. Bij boomgaarden met een onderbegroeiing
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van gras kan dit op zeer voordelige wijze geschieden door het ter plaatse
laten verteren van het afgemaaide gras.
4. Met eiwitrijke organische stof vormen de regenwormen zeer stabiele
donkergekleurde structuurelementen. De structuurverbeterende invloed
van de wormen is het grootst als deze de beschikking hebben over jong
eiwitrijk gras. Het verdient daarom aanbeveling om het gras niet te lang
te laten worden.
5. Door het geven van stikstof in de vorm van kunstmest kan via de grasmulch en de regenwormen de structuur van de grond duidelijk verbeterd
worden. Een deel van de gegeven stikstof wordt in de grond aan de humus
vastgelegd. De kosten van de stikstof zouden dus gedeeltelijk niet ten
laste van de jaarlijkse exploitatie gebracht moeten worden, maar moeten
gezien worden als een kapitaalsinvestering.
6. Grondbewerking geeft geen blijvende verbetering van de structuur. Niet
alleen treedt door de grondbewerking beschadiging van de levende orga
nismen op, maar bovendien loopt door stikstofverlies van het organisch
materiaal de waterstabiliteit van de structuurelementen sterk terug.
Summary

Without biological activity the pores in the soil would be determined by the
mutual arrangement of the mineral constituents in which case only 30 %—
40 % of the total volume remains available for air and water. In good soils
air and water have to their disposal 60 %—70 % of the total volume. If in
these soils the watervolume is ± 40 %, there remains ± 30 % for air. In soils
having a poor structure the air volume diminishes to nearly zero. For the
greater soil cavities especially earthworms are responsible. A quantity of
earthworms with a weight of2000 kg. per ha is not an abnormality. It is quite
possible that within a period of 5 years the whole topsoil has passed through
the intestines of these creatures. As a result of the building- in of the protein
nitrogen in the this formed humus the topsoil takes on a dark colour. This
form of humus acts stabilizing. Also along the wormholes in the subsoil the
excrements are met with.
Worms are susceptible to desiccating. In deeply drained silty to clayey
soils the grater specimen crawl away even to a depth of 1.50 metre below
surface, as a rule till right above the groundwatertable. Impermeable clay
layers can loose their disturbing character in the course of time by this action.
Supply of young organic matter rich in protein as is the case in grass-mulched
orchards is a condition for this biological life.
After 15-20 years of mulching practice the stability of the structure has
notably improved. Disc-harrowing and tillage in general diminishes rapidly
this slowly acquired improvement. Contrary to the absorbed lime which is
responsible for the floe structure, this form of humus gives rise to the aggregate
structure, the cementation of the floccules.
The authors arrive to the following conclusions:
1. By means of the biological life in the soil the soil structure can be improved
considerably. In the riverclay soils under examination earthworms play
the principal part.
2. Improvement of the structure expresses itself to the one hand by an in
creasing resistence against structure-demolishing agents, to the other
hand by perforating compact layers causing an increase of the permea
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3.

4.

5.

6.

bility and moisture holding capacity of the biologically influenced part
of the soil.
The influence of life in the soil can be increased by administration of
organic food. In orchards with an undergrowth of grass this can be
performed advantageously by a decomposition on the spot of the mowed
down grass.
With organic matter rich in protein, stable dark-coloured structural aggre
gates are formed by the earthworms. The structure-improving influence
of the worms is greatest if they have to their disposal young grass rich in pro
tein. Therefore it is recommendable not to let the grass grow too high.
By giving nitrogen in form of artificial fertilizer the soil structure can
be improved markedly by way of grassmulch and the eartworms. The
nitrogen administered to the soil will be partly tied to the humus. The
expenses of the nitrogen administration should only be partly charged to
the yearly cost of exploitation but are also partly to be considered as an
investment.
Tillage does not improve the soil structure. By tillage not only the living
organisms are damaged but also the water-stability of the structureaggregates reduces strongly, caused by loss of nitrogen of the organic
matter.
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DE KARTERINGS GEB I ED EN
VAN DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
The survey areas of the soil survey institute
door/iy

Th. J. M. Bekking
Dit overzicht sluit aan op soortgelijke opgaven, die verschenen zijn in voor
gaande delen van Boor en Spade. Het geeft de werkzaamheden in de karteringsgebieden weer van 1 januari 1954 tot 1 januari 1956.
De leiding bij de uitvoering van de karteringen berust in de regel bij de
provinciale karteringsleider, behalve bij de karteringen, die ressorteren on
der de afdeling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen.
Deze afdeling stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, maar werd
overgenomen door Ir. R. P. H. P. van der Schans, wegens vertrek van eerst
genoemde.
Een aantal van deze karteringen konden worden aangepast bij de lopende
grotere karteringen en uitgevoerd onder leiding van de betrokken provin
ciale karteringsleider.
Op nevenstaand kaartje (fig. 1) is de stand van de karteringen weergege
ven per 1 januari 1956, terwijl tevens is aangegeven het stadium van uit
voering.
A. PROVINCIE GRONINGEN

A3 Het Oldambt

De opdracht tot het karteren van dit gebied werd gegeven door de Directie
Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening. De opname is in 1949 begonnen onder leiding van Ir. L. A. H.
de Smet met het doel een grondige studie te maken van de oudere polders
in de vroegere Dollard-inhammen. Het tussen deze inhammen gelegen
schiereiland van Winschoten is eveneens in het onderzoek betrokken. Later
werd besloten ook de jonge polders te karteren. Hierdoor werd de totale
grootte van het gebied ca. 34.000 ha.
Ten behoeve van het bovenploegen van kalkrijke klei, waarvoor veel
belangstelling is ontstaan, werden in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een aantal detailkarteringen uitgevoerd.
Het veldwerk kwam in 1953 gereed. Het schrijven van het rapport vindt
voortgang. Een detailkaart, schaal 1:5000, van het gebied onder de gemeen
te Finsterwolde en Midwolda, met enkele dwarsdoorsneden werden vervaar
digd.
A7 Oude Veenkoloniën

Deze kartering wordt uitgevoerd in opdracht van de Directie Akker- en
Weidebouw in verband met een mogelijkheid tot herontginning. Het veld
werk nam in 1952 een aanvang onder leiding van Ir. L. A. H. de Smet. Van
de totale oppervlakte van ca. 10.000 ha waren eind 1955 4875 ha gekar
teerd, waarvan 2925 ha in gedetailleerd overzicht en 1950 ha in detail.
De werkzaamheden zullen in 1956 worden voortgezet.
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Fig. 1. Stand van de bodemkartering per 1 jan. 1956.
Soil Survey in the Metherlands, state on Jan. 1956.
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A8 L.E.I.-bedrijven Groningen

In opdracht van de Directie Arbeidsvoorziening wordt een aantal typebedrijven in de Groningse Veenkoloniën gekarteerd, onder leiding van Ir. L.
A. H. de Smet. Het doel van deze kartering is de waardevermeerdering te
bepalen als gevolg van cultuurtechnische verbeteringen en als voorbeeld
te dienen voor verdere herontginning van de veenkoloniale gronden.
Van een tweetal bedrijven onder Wildervank en een drietal bedrijven
onder Veendam kwamen de interne rapporten en kaarten gereed. Nog en
kele nader aan te wijzen bedrijven zullen in 1956 worden gekarteerd.
B. PROVINCIE FRIESLAND

BI Het knipgebied rond Tzurn

Deze kartering dient als studie-object van de knipgronden. Het gebied om
vat ca. 13.500 ha. Het veldwerk onder leiding van Ir. J. Gnossen kwam in
1953 gereed. Het werk wordt afgerond op gehele kaartbladen van de Topo
grafische Kaart. Van de gemeente Hennaarderadeel werd een bodemgeschiktheidskaart vervaardigd. Van het gekarteerde gebied zal een intern
rapport verschijnen.
B2 Friese Wouden

In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw werd in 1948 onder lei
ding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos met de karteringswerkzaamheden begon
nen. De bedoeling was ca. 4400 ha in detail te karteren, waarbij de land- en
tuinbouwkundige mogelijkheden voor intensivering van het kleine boeren
bedrijfonder de ogen werden gezien. De detailopname kwam in 1950 gereed.
Begin 1950 werd besloten het karteringsgebied tot hele kaartbladen uit te
breiden en de kartering in overzicht te doen voortzetten. Met ingang van
1 november 1952 werd de dagelijkse leiding overgedragen aan Ir. J. Cnossen.
In het kader van deze kartering werd een detailkartering uitgevoerd van
het proefbedrijf „Bosma Zathe I", waarvan een intern rapport werd uitge
bracht.
Ten behoeve van het onderzoek naar de diepte en dikte van het keileem
door Prof. P. Bakker te Amsterdam, werd een tracé uitgezocht, waarvan een
beknopt bodemkaartje werd vervaardigd. In 1956 zal deze kartering worden
voortgezet.
B14 De Fels- en Bitterlagen in Friesland

In opdracht van de Rijkslandbouwconsulent te Drachten wordt een gebied,
groot ca. 10.000 ha, gekarteerd. In 1953 werden de werkzaamheden begon
nen onder leiding van Ir.J. Cnossen. Besloten werd deze kartering het karak
ter te geven van een overzichtskartering. De werkzaamheden werden in
1953 overgedragen aan de Afd. Karteringen ten behoeve van Streek- en
Uitbreidingsplannen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
In overleg met de Rijkslandbouwconsulent te Drachten werd besloten de
opdracht tot deze kartering in te trekken en alleen een zeer globale over
zichtskaart op schaal 1:50.000 te vervaardigen van die gebieden, die door
een bitter- en/of veenlaag zijn gestoord.
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B18 Achtkarspelen

Ten behoeve van plannen voor het verbeteren van de waterstaatkundige
toestand in de gemeente Achtkarspelen werd door de Directie Arbeidsvoor
ziening opdracht verstrekt ca. 4000 ha in gedetailleerd overzicht te karteren.
De karteringswerkzaamheden begonnen in 1954 onder leiding van Ir. J.
Cnossen. Bij de opname werd speciaal aandacht geschonken aan de dikte en
de diepte van het keileem en de humusgehalten en dikten van de bouwdekken. In 1953 werden de werkzaamheden overgedragen aan de Afdeling
Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans. De veldwerkzaamheden kwamen in
1955 gereed. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport,
dat in 1956 zal verschijnen.
B19 Omgeving Drachten

Ter toelichting op het uitbreidingsplan in onderdelen, werd door het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland opdracht
verstrekt tot het verzamelen van bouwtechnische gegevens rondom Drachten
door middel van een bodemkartering. Het veldwerk werd verricht in het
tweede gedeelte van december 1954. Het geheel stond onder leiding van
Dr. Ir. J. S. Veenenbos, toenmalig hoofd van de Afdeling Karteringen ten
behoeve van Streek- en Uitbreidingsplannen. Een intern rapport, voorzien
van een bodemkaart, een bouwtechnische kaart en een kaart van de keileemdiepte, alle op schaal 1:5000, werd uitgebracht.
B20 Mondingsgebied Boome

Begin 1954 werd een begin gemaakt met de kartering van het studie-object
van het Mondingsgebied der Boorne in de Middelzee. Het betreft hier een
klei-op-veengebied, waarop de diverse inbraken van de Middelzee hun in
vloed hebben laten gelden. Om een globaal inzicht in de opbouw van het
gebied te verkrijgen werd een verkenning verricht ten noorden en ten zuiden
van Akkrum. De veldopname zal verricht worden op schaal 1:10.000. Eind
1955 waren 4450 ha opgenomen. Het geheel staat onder leiding van Ir. J.
Cnossen. De werkzaamheden zullen in 1956 worden voortgezet.
B21 Drachten, gemeente Smallingerland

Ter toelichting op het uitbreidingsplan in onderdelen, werd door het College
van Burgemeester en Wethouders van Smallingerland opdracht verstrekt tot
het verzamelen van bouwtechnische gegevens rondom Drachten door middel
van een bodemkartering.
Van de betreffende gronden was een gedeelte in voorgaande jaren reeds
in het kader van de regelmatige bodemkartering van Nederland gekarteerd.
Ten behoeve van het gevraagde was aanvullend veldwerk nodig, terwijl de
nog niet gekarteerde terreinen werden opgenomen. Het veldwerk werd ver
richt gedurende het tweede gedeelte van december 1954 onder leiding van
Dr. Ir. J. S. Veenenbos. De resultaten werden vastgelegd in een intern rap
port.
B22 Garijp — Wartena

Ten behoeve van de uitvoering van een ruilverkaveling werd door de Cul
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tuurtechnische Dienst opdracht gegeven een gebied van ca 7850 ha, in de
omgeving van Garijp - Wartena te karteren. Dit gebied zal met een intensi
teit van 1 à 2 boringen per ha opgenomen worden tot een diepte van 1,20 m,
terwijl in het veengebied tevens beneden deze grens de zanddiepte bepaald
zal worden. De opname zal in 1956 aanvangen o.l.v. Ir. R. P. H. P. van der
Schans.
D. PROVINCIE DRENTE

D2 Delen van de gemeente Rolde en Borger

In opdracht van de Afdeling Agrarische Plannen van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd een kartering verricht in
de gemeenten Rolde en Borger. De opname van dit gebied begon in de zo
mer van 1949 onder leiding van Dr. Ir. H. C. de Roo. Na het vertrek van
Dr. Ir. H. C. de Roo werden de rapporten afgesloten door Ir. G. G. L. Steur.
De resultaten van deze kartering werden samengevat in een tweetal interne
rapporten, waarvan het rapport Borger inmiddels is gereed gekomen. In
1956 zal het rapport Rolde worden uitgebracht.
D8 Uitbreidingsplannen van de gemeente Emmen

In opdracht van de gemeente Emmen is in het najaar van 1952 en in het
voorjaar van 1953 rond een aantal bewoningskernen in deze gemeente een
onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid. Doel van dit onderzoek was
een basis te verkrijgen voor de uitbreidingsplannen van deze gemeente. Het
onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ir. B. van Heuveln. Gekar
teerd werd met een boringendichtheid van 4 à 5 boringen per ha. De resul
taten werden samengevat in een intern rapport, dat in 1954 werd uitgebracht.
D9 Zjiidoost Drente

Door de Directie Akker- en Weidebouw werd opdracht gegeven een gebied,
groot ca. 30.000 ha, te karteren. Onder leiding van Ir. B. van Heuveln werd
in 1954 begonnen met de veldwerkzaamheden. In 1956 zal deze kartering
worden voortgezet.
D10 Voorbeeldpolder Coevorden

In opdracht van de Stichting Verbetering Madegraslanden Drente werd een
gebied, groot 58 ha, gekarteerd. De bedoeling heeft daarbij voorgezeten
eensdeels een bodemkundige grondslag te verkrijgen voor proefnemingen
betreffende de verschillende methoden tot verbetering van de madelanden,
anderdeels van deze zijde een basis te krijgen welke profielen in het madeland eventueel geschikt zouden zijn voor akkerbouw. De werkzaamheden
stonden onder leiding van Ir. B. van Heuveln. De resultaten van deze karte
ring werden samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodemkaart
en een bodemgeschiktheidskaart op schaal 1:25.000.
Dil L.E.I.-bedrijven Drente

Door de Directie Arbeidsvoorziening werd een opdracht verstrekt om een
aantal bedrijven te karteren in verband met de mogelijkheden voor heront
ginning. In 1953 werd een zestal bedrijven, die daarvoor waren uitge
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kozen, gekarteerd. De werkzaamheden stonden onder leiding van Ir. B. van
Heuveln. De resultaten van deze bedrijfskartering zullen in 1956 worden
samengevat in een intern rapport.
D12 Het Madeland tussen Sleen en De Klenke

Van de Stichting Verbetering Madegraslanden Drente werd opdracht ont
vangen ca. 780 ha madeland in gedetailleerd overzicht te karteren. De veldwerkzaamheden kwamen eind 1954 gereed. Het geheel stond onder leiding
van Ir. B. van Heuveln. De resultaten van deze kartering zullen in 1956 in
een intern rapport worden samengevat.
D13 Tuinbouwcentra „Het Amsterdamse Veld"

In opdracht van de Nederlandse Heidemaatschappij werd een reeds eerder
gekarteerd gebied opnieuw in kaart gebracht. De werkzaamheden onder
leiding van Ir. B. van Heuveln kwamen eind 1954 gereed.
Uitgebracht werden een boorpuntenkaart van de profielbouw, een boorpuntenkaart van het bruikbare veen en een boorpuntenkaart van de bodem
gesteldheid, alle op schaal 1:1000.
D14 Uitbreidingsplan van de gemeente Emmen

Door het gemeentebestuur van Emmen werd, ter aanvulling van de karte
ring D8, een opdracht verstrekt tot het karteren van een drietal gebieden.
Het doel van deze kartering was het gemeentebestuur in te lichten omtrent
de geschiktheid van de grond ten behoeve van de aanleg van sportvelden.
De werkzaamheden werden eind december 1954 verricht onder leiding van
Ir. B. van Heuveln.
De resultaten van deze kartering werden samengevat in een intern rap
port, voorzien van bodemkaarten en bodemgeschiktheidskaarten.
D15 Oostermoer

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd in het gebied
Oostermoer een verkenning uitgevoerd om gegevens te verkrijgen over de
daar voorkomende veensoorten, speciaal wat betreft de gevaren van indro
ging, de moeilijkheden voor gebruik als bouwland en de reactie op ontwate
ring. Uit diverse gegevens, aangevuld met veldwerk, werd een intern rapport
samengesteld. Het geheel stond onder leiding van Ir. B. van Heuveln.
E. PROVINCIE OVERIJSSEL

E2 Noordwest-Overijssel

Met het oog op de ontginningsmogelijkheden en mogelijkheden voor vesti
ging van tuinbouw, werd door het Ministerie van Landbouw Visserij en
Voedselvoorziening opdracht gegeven een gebied, groot 10.000 ha, te kar
teren. De karteringswerkzaamheden begonnen eind 1949 onder leiding van
Dr. Ir. J. C. F. M. Haans. Het veldwerk kwam in 1953 gereed. De resul
taten van deze kartering zullen worden samengevat in een rapport dat in
1956 zal worden uitgebracht.
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E3 Dalfsen en Nieuw-Leusen

De bodemkartering van het gebied Dalfsen en Nieuw-Leusen werd uitge
voerd in opdracht van de Directie van Akker- en Weidebouw van het Mini
sterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het doel was gegevens
te verzamelen betreffende de bodemgesteldheid in het algemeen en de ver
breiding van ijzerrijke gronden in het bijzonder. De karteringswerkzaam
heden begonnen in 1949 en werden afgesloten in 1953. Het geheel stond
onder leiding van Dr. Ir. J. Schelling. De resultaten werden neergelegd in
een intern rapport.
E6 Salland

In aansluiting op het karteringsgebied E3 Dalfsen en Nieuw-Leusen en E4
Wijhe werd in 1952 begonnen met de kartering van ca. 12.000 ha. De werk
zaamheden staan onder leiding van Dr. Ir.J. C. F. M.Haans. Van het
proefbedrijf Heino werd een detailkartering uitgevoerd en een intern rapport
met een bodemkaart, schaal 1:5000, uitgebracht. De werkzaamheden wer
den voorlopig stop gezet in verband met de opname van de bodemkaart van
Nederland schaal 1:200.000. In 1956 zullen de werkzaamheden worden
voortgezet.
M. PROVINCIE GELDERLAND

MIO De gemeente Epe en een gedeelte van de gemeente Heerde

In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw werd een gebied, groot
15.000 ha, gekarteerd. De veldwerkzaamheden begonnen in juni 1947. De
allerbeste cultuurgronden werden eerst in kaart gebracht met het oog op het
uitbreidingsplan. Er werden ca. 1000 ha in detail en 14.000 ha in overzicht
opgenomen. Het veldwerk kwam in 1948 gereed. Het geheel stond onder
leiding van Dr. Ir. W. J. van Liere. De resultaten werden in een rapport
neergelegd, dat in 1956 zal worden gepubliceerd.
Mil Maas en Waal

In opdracht van de Directie Arbeidsvoorziening werd een gebied van ca.
24.400 ha gekarteerd. De karteringswerkzaamheden begonnen in 1947 onder
leiding van Ir. L. J. Pons en kwamen in 1950 gereed. De resultaten van deze
kartering zullen binnenkort worden gepubliceerd.
M14 Randgebied van de toekomstige Zuidoostpolder

In samenwerking met de Bodemkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en de Afdeling Onderzoek van de Cultuur
technische Dienst werd in opdracht van de Directie Noordoostpolder in
1948 begonnen met de kartering van het randgebied van de toekomstige
Zuidoostpolder. De werkzaamheden stonden onder leiding van Dr. Ir. W. J.
van Liere. De resultaten van deze kartering zullen gezamenlijk worden
gepubliceerd.
Al33 Midden Gelderse Vallei

Deze kartering is een onderdeel van een door de Contactcommissie Bodem
kartering opgezet bodemvruchtbaarheidsonderzoek. In 1951 werden de kar-
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teringswerkzaamheden begonnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans. In 1955 werden de werkzaamheden beëindigd. Het gebied, groot
25.000 ha, omvat het waterschap Barneveldse Beek en gedeelten van de
Heiligenberger en Lunterse Beek. Van het gekarteerde gebied zal een rapport
uitgebracht worden.
M40 Exelse- en Ampsense Broek

In opdracht van de Ontginningsmaatschappij „Gelderland" werd een bodemkundig onderzoek ingesteld in een gedeelte van Verwolde, het Ampsen
se- en Exelse Broek en de Armhoede in de gemeenten Laren en Lochern.
Het onderzoek had betrekking op een gebied, groot 250 ha. Het werk uitge
voerd als een detailkartering, was voornamelijk gericht op de voor cultuur
technische verbetering van belang zijnde factoren. Het geheel stond onder
leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een rapport werd uitgebracht,
voorzien van een bodemkaart, een kaart van de humeuze bovengrond, een
boorpunten- en grondbewerkingskaart, een kaart aangevende het percentage
zandkopjes en een kaart van bijzondere punten.
M41 Zanddieptekartering Neder-Betuwe

In opdracht van het polderdistrict „Neder-Betuwe" werd een zanddieptekaart vervaardigd van een gebied van ca. 14.000 ha. Het doel van deze kar
tering was gegevens te verzamelen ten dienste van de verbetering van parti
culiere sloten en cultuurtechnische werken als drainage in de kwelgebieden.
Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Het veldwerk
werd uitgevoerd in 1953 en 1954. De zanddieptekaarten werden in zes delen
uitgebracht.
M 42 Tielerwaard- West

Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd opdracht gegeven een
kartering uit te voeren in het gebied de Tielerwaard ten behoeve van een
ruilverkaveling. De veldwerkzaamheden begonnen in april 1955 onder lei
ding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. De opdrachtkartering zal in 1956
gereed komen, waarna verder bodemkundig studiewerk o.l.v. Ir. P. van der
Sluys verricht zal worden.
M 44 Opheusden

In opdracht van notaris Hak werd een perceel gekarteerd ten behoeve van
een klei-inventarisatie. Het veldwerk werd verricht in januari 1955 onder
leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport, voorzien van een
hoogtekaart, bodemkleidiktekaart en dwarsdoorsneden werd uitgebracht.
M 45 Gemeente Doetinchem

Door het gemeentebestuur van Doetinchem werd opdracht gegeven tot het
karteren van de gehele gemeente, groot 5020 ha, teneinde bodemkundige
gegevens te verkrijgen met het oog op de voorbereiding van het uitbreidings
plan. De veldwerkzaamheden werden verricht in het tijdvak van september
tot en met december 1955. Het geheel stond onder leiding van Ir. R. P. H. P.
van der Schans. In 1956 zal een intern rapport verschijnen, voorzien van een
bodemkaart, een bodemgeschiktheidskaart voor bouwland, grasland en
tuinbouw.
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M 45 Over-Betuwe

De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gaf opdracht een gedeelte van de
Over-Betuwe te karteren, zulks in verband met het opstellen van plannen
voor ruilverkaveling en de daarmee verbonden ontsluitings- en ontwateringswerken. De opname, welke eind 1955 is begonnen, geschiedt met een intensi
teit van gemiddeld 1 boring per ha tot een diepte van 150 cm en een boring
per 10 ha tot een diepte van 250 cm. De laatstgenoemde diepere boringen
omvatten in het veengebied de gehele veendikte. De kartering zal in 1956
worden voortgezet onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
M 47 Noordwest Veluwe

In verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling in het noordweste
lijk deel van de Veluwe wordt in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst
te Utrecht een bodemkartering uitgevoerd van een gebied ter grootte van
ca. 10.500 ha. Van dit gebied valt een gedeelte in de reeds vroeger verrichte
kartering Randgebied Zuidoostpolder (ca. 3900 ha, zie M 14). Uit de be
staande gegevens van dit terrein zullen, met aanvullende boringen, afgeleide
kaarten worden gemaakt. Het overige terrein (ca. 6600 ha) zal worden ge
karteerd. De veldwerkzaamheden zullen in 1956 onder leiding van Ir. R. P.
H. P. van der Schans worden begonnen.
M 48 Delen van de gemeente Ede

De Directie van Gemeentewerken te Ede gaf opdracht enkele delen in het
westelijke deel van Ede te karteren met het oog op de voorbereiding van het
uitbreidingsplan in die gemeente. Het gebied, groot 265 ha, zal worden
opgenomen met een boringsdichtheid van 2 boringen per ha. De werkzaam
heden zullen begin 1956 beginnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans.
L PROVINCIE UTRECHT

L5 Groot Mijdrecht II

Door de Directie Arbeidsvoorziening werd opdracht gegeven in de polder
Groot Mijdrecht een bodemkartering uit te voeren, zulks in verband met de
verbetering van de polder, door middel van het naar boven brengen van de
in de ondergrond aanwezige goede klei. De veldwerkzaamheden begonnen
in oktober 1953 en kwamen eind 1954 gereed. Het geheel stond onder leiding
van Ir. L. J. Pons. In 1956 zal een intern rapport verschijnen, voorzien van
een kaart, waarop de dikte van de goede klei staat aangegeven en de ligging
ten opzichte van N.A.P.
L6 Beien van de gemeente Driebergen-Rijsenburg

In verband met het uitbreidingsplan van de gemeente Driebergen werd in
opdracht van het gemeentebestuur een gebied ter grootte van ca. 50 ha bodemkundig onderzocht. Het terrein werd in gedetailleerd overzicht gekar
teerd. De kartering beoogde een inzicht te verschaffen in de geschiktheid van
de grond voor woningbouw. De bodemgesteldheid werd onderzocht tot een
diepte van 120 cm, terwijl om een inzicht te verkrijgen in de opbouw van
de diepere bodemlagen een zevental pulsboringen tot 570 cm diepte werd
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uitgevoerd. De veldwerkzaamheden werden in september 1954 verricht.
Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rap
port met een bodemkaart, een kaart aangevende de dikte van de humeuze
bovengrond en de diepte van het grondwater, een profielenkaart en een
tuinbouwclassificatiekaart, alle op schaal 1:2500, werd uitgebracht.
L7 Gemeente £eist

Op verzoek van de Directie van de Gemeentewerken te Zeist werd een kar
tering uitgevoerd in enkele delen van de gemeente Zeist. De kartering werd
in detail uitgevoerd en had tot doel het verstrekken van gegevens ten dienste
van bouwtechnische vraagstukken, waarbij in het bijzonder de stevigheid
van de bodem een rol speelt. Het een en ander werd nader toegelicht met
gegevens verkregen van het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft.
Het veldwerk vond plaats van oktober tot november 1954 en stond onder
leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, die ook het interne rapport heeft samen
gesteld. Dit rapport werd voorzien van een bodemkaart, een kaart aangeven
de de diepte tot de vaste zandondergrond, een vochtkaart en een overzichts
kaart.
G PROVINCIE NOORD-HOLLAND

G3 De Haarlemmermeer

Aansluitend op de vroegere kartering van Ir. P. A. den Engelse en Ir. L. R.
Dijkema werd onder leiding van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans een kartering
uitgevoerd van de Haarlemmermeer, groot ca.15.720 ha. De veldwerkzaam
heden begonnen in 1948 en eindigde eind 1949. De resultaten werden gepu
bliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen no.
60.7, serie: De bodemkartering van Nederland, deel XV.
G4 Geestmerambacht

In opdracht van de Directie Agrarische Plannen werd ten behoeve van de
tuinbouw en de bedrijfssanering een kartering uitgevoerd van ca. 6600 ha.
De veldwerkzaamheden onder leiding van Ir. P. du Burck begonnen in
1948 en eindigden in 1951. Het rapport is gereed en zal in 1957 worden ge
publiceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen.
G6 Venhuizen

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening, Afdeling Tuinbouw, werd in de gemeente Venhuizen een bodem
kartering uitgevoerd ten behoeve van een meer algemene studie van de
sociaal-economische en bodemkundige mogelijkheden voor de tuinbouw. De
veldwerkzaamheden werden verricht in het tijdvak van het 2e kwartaal
1950 tot en met het le kwartaal 1952. Er werden ca. 2000 ha in overzicht
gekarteerd. Het geheel stond onder leiding van Ir. P. du Burck. De resul
taten werden samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodem
kaart op schaal 1:10.000.
G7 Breezand-Koegras

Door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd
een opdracht verstrekt, een gebied, groot 1000 ha, voornamelijk jonge zee
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zand- en duinzandgronden, op te nemen ten einde de geschiktheid voor de
bloemencultuur na te gaan. De kartering begon in 1950 onder leiding van
Ir. P. du Burck. De resultaten zullen in een rapport worden gepubliceerd.
G9 Het Grootslag

De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gaf opdracht een kartering te ver
richten ten behoeve van de tuinbouw. Het gebied, groot 6600 ha, werd opge
nomen in het tijdvak van 1952 tot en met 1955, onder leiding van Ir. P. J.
Ente. De werkzaamheden aan het rapport, waarin de resultaten worden
vastgelegd, worden voortgezet.
Gil Verkenning van het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland

In opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
werd een globale verkenning uitgevoerd in het nog niet gekarteerde gebied
bezuiden de lijn Akersloot - Purmerend - Edam. Het doel van deze kartering
was, aan te geven waar grotere aaneengesloten complexen goede land- en
tuinbouwgronden in dit gebied liggen en welke mogelijkheden hier in het
algemeen zijn. De werkzaamheden stonden onder leiding van Ir. L. J. Pons.
Een intern rapport, voorzien van een bodemkundige verkenningskaart, een
bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw, een voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw en een polderkaart werd uitgebracht.
G13 Polder Waterland

In verband met de voorbereiding van een ruilverkaveling in het gedeelte
van de polder Grootslag werd door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht
opdracht gegeven een onderzoek naar de bodemgesteldheid van de polder
Waterland, groot ca. 9000 ha, in te stellen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Ir. L. J. Pons.
De kartering zal in 1956 worden voortgezet.
G16 Verkenning van het middengedeelte van de provincie Noord-Holland

In aansluiting op de kartering van het zuidelijk deel van Noord-Holland
(Gil) werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opdracht ge
geven tot een globale bodemkundige verkenning van het middengedeelte
van deze provincie. De veldwerkzaamheden werden in de zomer van 1954begonnen en eindigden eind 1955. De algehele leiding berustte bij Ir. L. J.
Pons. Over de resultaten zal in 1956 een intern rapport verschijnen.
G17 Twiskepolder

Door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland (voor de Afd. Domeinen
van het Ministerie van Financiën) werd opdracht gegeven tot het karteren
van de Twiskepolder, met het oogmerk een inzicht te verkrijgen in de moge
lijkheden van gebruik der percelen van deze polder. In 1956 zal onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans met deze kartering worden begonnen.
Ir. L. J. Pons zal bij de uitvoering medewerking verlenen.
H PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Hll Zuid-Holland ten zuiden van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werd een bodemkundige ver
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kenning uitgevoerd in het gebied ten zuiden van de rivieren om in grote
lijnen de geschiktheid van de bodem weer te geven voor de tuinbouw ten
behoeve van planologisch werk. De verkenning, aanvankelijk onder leiding
van Dr. Ir. K. van der Meer, thans onder leiding van Ir. J. van der Linde,
kwam in 1952 gereed. Van alle eilanden werden interne rapporten uitge
bracht. Een samenvattend rapport werd samengesteld.
H12 Zuid-Hollandse Eilanden, tuinbouwcentra

Een detailkartering van een aantal tuinbouwgebieden zal in samenwerking
met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst worden uitgevoerd. Aanvankelijk
stonden de werkzaamheden onder leiding van Dr. Ir. K. van der Meer,
thans onder leiding van Ir. J. van der Linde. De detailkartering op het eiland
Voorne werd in 1954 en 1955 voortgezet en zal in 1956 gereed komen.
H20 de Alblasserwaard

Het ongeveer 20.000 ha grote gebied, zonder de Vijfheerenlanden, wordt in
overzicht gekarteerd ten behoeve van de investering van de landbouw. De
werkzaamheden begonnen in 1951 onder leiding van Ir. J. van der Linde.
In 1956 zal deze kartering worden voortgezet.
H26 Nootdorp, Leidschendam en ^oetermeer

In verband met de toekomstige uitbreiding van 's Gravenhage werd door
de Centrale Dienst van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting opdracht gegeven in
samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een
bodemkaart samen te stellen van een terrein gelegen in de gemeenten Noot
dorp, Leidschendam en Zoetermeer.
Het doel van deze kartering is gegevens te verzamelen voor een beoorde
ling van de grond uit een landbouwkundig oogpunt en waaruit tevens gege
vens ontleend kunnen worden, welke na aanvullend onderzoek door het
Laboratorium voor Grondmechanica te Delft een beoordeling mogelijk
maken van de kwaliteit van de grond in verband met de wijze van fundering
van de toekomstige bebouwing alsmede in verband met de aanleg van wegen
en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van recreatie, zoals plantsoenen,
sportvelden en volkstuintjes. Het veldwerk kwam eind 1955 gereed. Het
geheel stond aanvankelijk onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos, maar
werd later overgenomen door Ir. R. P. H. P. van der Schans, wegens ver
trek van eerstgenoemde. Een intern rapport zal in 1956 worden uitgebracht.
H27 Delen van de gemeente Rotterdam (Schiebroek II)

In opdracht van de Directie Gemeentewerken Rotterdam werd een onder
zoek ingesteld naar de bodemgesteldheid in het noordelijk deel van de Schiebroekse polder. Dit onderzoek sluit aan op een vorige studie, uitgevoerd in
het zuidelijke deel van deze polder. In beide gevallen gold het een bestude
ring van de mogelijkheden tot aanleg van een begraafplaats. De kartering
werd in april 1954 verricht onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een
intern rapport, voorzien van een bodemkaart en een bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van een begraafplaats, werd uitgebracht.
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H28 Delen van de gemeente Wassenaar

In opdracht van de Directeur van de Gemeentewerken werd een onderzoek
ingesteld naar de bodemgesteldheid van enkele delen van de gemeente Was
senaar. Het doel van het onderzoek was op de eerste plaats een classificatie
inzake de geschiktheid voor de bloembollencultuur. Daarnaast beoogde het
onderzoek het verstrekken van zodanige bouwtechnische gegevens als tijdens
de studie naar de geschiktheidsbeoordeling voor bollencultuur konden wor
den verzameld. Het veldwerk vond plaats in de periode van april tot en met
juli 1954 onder leiding van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport,
voorzien van een bodemkaart, een classificatiekaart en een profielenkaart
van de diepere ondergrond, alle op schaal 1:10.000, werd uitgebracht.
H29 Polder Zevenhoven en de Noordpolder (onder Berkel)

Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd in verband met de voor
bereiding van cultuurtechnische werken opdracht gegeven de bodemgesteld
heid van twee droogmakerijen in Zuid-Holland te onderzoeken, namelijk de
polder Zevenhoven (1660 ha) en de Noordpolder (470 ha) onder Berkel.
De opname werd verricht in de periode van september 1954 tot en met juli
1955 in de polder Zevenhoven o.l.v. Dr. Ir. J. S. Veenenbos, later van
Ir. R. P. H. P. van der Schans en in de Noordpolder onder leiding van Ir. L.
J. Pons. In 1956 zal een intern rapport verschijnen.
H30 Delen van de gemeente Bleiswijk

Op verzoek van het Gemeentebestuur van Bleiswijk werd een onderzoek
ingesteld naar de bodemgesteldheid van een deel van de Overbuurtse- en de
Klappolder, gelegen in die gemeente. Dit onderzoek moet dienen als basis
voor de vestiging van tuinbouwbedrijven. De kartering werd in gedetailleerd
overzicht uitgevoerd. De opname werd verricht in de periode van mei tot
en met september 1955 door het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt
onder glas. De Afdeling Karteringen ten behoeve van Streek- en Uitbrei
dingsplannen, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, verleende
medewerking bij de opzet van de legenda van de bodemkaart en bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. De resultaten werden door beide dien
sten gezamenlijk in een intern rapport samengevat.
H31 Gemeente Ter Aar

Het gemeentebestuur van de gemeente Ter Aar wenste in verband met het
uitbreidingsplan ingelicht te worden over de tuinbouw- en landbouwkundige
waarde van de in de gemeente gelegen gronden, alsmede over de eventuele
mogelijkheden tot grondverbetering. De kartering zal in 1956 worden uit
gevoerd deels onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans en deels
onder leiding van Ir. L. J. Pons.
H32 Aalkeetbuitenpolder en Broekpolder, Polder Noord-Kethel en Land van Poortugaal

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd een bodemkartering verricht in een drietal polders rond Rotterdam. Het doel van deze
kartering was een overzicht te geven van de landbouwkundige mogelijkhe
den van deze gebieden in het bijzonder met betrekking tot de geschiktheid
voor grasland en tevens het geven van een vergelijking van de drie gebieden
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onderling. Het veldwerk vond plaats in het 3e kwartaal 1955 onder leiding
van Ir. J. van der Linde. Een intern rapport met van ieder gebied een boorpuntenkaart en een bodemstippenkaart werd vervaardigd.
H33 Delen van de gemeente Rijswijk

In het kader van het uitbreidingsplan van de gemeente Rijswijk (ZH) werd
het gedeelte „Juliapark" bestemd voor de aanleg van plantsoenen en sport
velden. De Directeur van Gemeentewerken gaf opdracht een gedetailleerd
bodemkundig onderzoek van het Juliapark te verrichten dat als basis moet
dienen voor een door Prof. Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer te ontwerpen plan.
Het veldwerk werd in de periode van september tot november 1955 verricht
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern rapport, voor
zien van een bodemkaart en een vochtkaart werd uitgebracht.
H34 Uithofspolder

Door de Hoofd-Directeur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw
en Stadsontwikkeling te 's-Gravenhage werd opdracht verstrekt tot een
bodemkundig onderzoek van het gedeelte Uithofspolder ten westen van de
nieuw geprojecteerde weg tussen Kijkduin en Wateringen, bestemd voor
groenstrook, waarbij speciaal gelet moest worden op de geschiktheid van
gronden voor de tuinbouw. Het veldwerk vond plaats in november 1955 on
der leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Een intern rapport zal in
1956 worden uitgebracht.
K PROVINCIE ZEELAND

K3 Tholen

In opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd een kartering
uitgevoerd op het eiland Tholen. De bedoeling van deze kartering was de
met zout water geïnundeerde gebieden weer te herstellen. In 1945 werd het
veldwerk begonnen onder leiding van Ir. S. F. Kuipers. In 1948 kwam het
veldwerk gereed. De resultaten van het onderzoek werden samengevat in
een rapport, dat voor publikatie wordt gereed gemaakt.
K4 Schouwen-Duiveland

Evenals Tholen (K3) werd dit eiland in kaart gebracht. Het rapport wordt
samen met dat van Tholen gepubliceerd indereeksVerslagen van Landbouw
kundige Onderzoekingen.
K5 Het tuinbouwgebied van Haamstede-Renesse

In opdracht van de Directie van de Tuinbouw werd het tuinbouwgebied
Haamstede-Renesse vrij gedetailleerd gekarteerd. Deze kartering van ca.
1850 ha stond onder leiding van Ir. S. F. Kuipers en Ir. P. du Burck. Het
veldwerk kwam in 1948 gereed. De resultaten zullen worden gepubliceerd
in het rapport Schouwen-Duiveland (K4) en Tholen (K3).
K13 Het Vrije van Sluis

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning werd in verband met ontwateringsplannen een gebied van 30.000 ha
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in overzicht gekarteerd. Het veldwerk werd in 1950 begonnen en in 1953
afgesloten. De leiding berustte bij Dr. Ir. K. van der Meer. De resultaten
zullen door Ir. G. G. L. Steur worden samengevat in een intern rapport.
K19 Baarland, Ellewoutsdijk en Waarden

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd een bodemkartering uitgevoerd in het door de watersnood getroffen deel van de Zak
van Zuid-Beveland ten behoeve van de daar op handen zijnde ruilverkave
ling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de maanden augustus tot en met
december 1953 onder leiding van Ir. G. G. L. Steur. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport, voorzien van een gedetailleerde over
zichtskaart, een zanddieptekaart, een overzichtskaart van de bodemgesteld
heid tot een diepte van 3 m onder maaiveld en dwarsdoorsneden.
K20 Noord-Beveland

In verband met voorbereidingen van cultuurtechnische werken werden in
opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht gegevens verzameld
omtrent de bodemgesteldheid van Noord-Beveland. Naast deze kartering,
die in gedetailleerd overzicht werd verricht, werd een verkenning van de
diepere ondergrond uitgevoerd. Het veldwerk vond plaats in het tijdvak van
december 1954 tot juli 1955 onder leiding van Ir. G. G. L. Steur. Een intern
rapport zal in 1956 verschijnen.
K21 £'uid-Beveland

Gelijktijdig met en overeenkomstig de kartering Noord-Beveland (K20)
gaf de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht opdracht een gedeelte van ZuidBeveland te karteren. Het veldwerk onder leiding van Ir. G. G. L. Steur
werd verricht in het tijdvak van juli tot en met september 1955. De resul
taten zullen worden samengevat in een intern rapport.
N PROVINCIE NOORD-BRABANT

m De Maaskant

In opdracht van de Directie van de Arbeidsvoorziening werd een gebied
gekarteerd van ca. 13.900 ha. Doel van deze kartering was door middel van
een bodemkartering een landbouwkundige fundering voor cultuurtechnische
plannen te verkrijgen. Onder leiding van Dr. Ir. D. van Diepen werd in de
periode van 1945 tot en met 1948 het veldwerk verricht. De resultaten wer
den gepubliceerd in de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoe
kingen no. 58. 9, serie: De bodemkartering van Nederland, deel XIII.
N9 Delen van de Brabantse Peel

Onder leiding van Dr. Ir. D. van Diepen werd in 1950 begonnen met de
kartering van een ca. 20.000 ha groot gebied in de Brabantse Peel. De op
dracht voor deze kartering werd verstrekt door het Ministerie van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening met het doel de mogelijkheden te on
derzoeken tot rationalisatie en intensivering van het bodemgebruik. Eind
1953 kwam het veldwerk gereed. De resultaten zullen worden samengevat
in een rapport, dat in 1956 zal verschijnen.
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Nil De Biesbosch

Ten behoeve van inpolderingsplannen werd in opdracht van de Centrale
Cultuurtechnische Commissie in de Brabantse Biesbosch een kartering van
ca. 20.000 ha uitgevoerd onder leiding van Ir. I. S. Zonneveld. De gegevens
verkregen bij een globale verkenning van dit gebied werden samengevat in
een tweetal voorlopige interne rapporten, voorzien van globale verkenningskaarten. Eind 1954 kwam het veldwerk gereed. De resultaten werden vast
gelegd in een rapport, dat in 1957 zal worden gedrukt.
N13 Het land, van Heusden en Altena

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werd een bodemkartering
uitgevoerd van ca. 11.800 ha in verband met de voorbereiding van een ruil
verkaveling. Het veldwerk werd onder leiding van Ir. F. Sonneveld uitge
voerd in de periode van met 1953 tot en met september 1955. Van de resul
taten werd een voorlopig rapport samengesteld. In 1957 zal een definitief
rapport worden uitgebracht.
N14 Maarse Waarden en Koornwaard

Ten behoeve van een reglementering, ten doel hebbende de ontgronding te
beperken tot de slechtere landbouwgronden en zodanig te doen uitvoeren
dat geschikte landbouwgronden overblijven of gronden in de omgeving
worden verbeterd, besloot de Stichting Maaskants Welvaren enkele ter
reinen in de Maasuiterwaarden te laten karteren. Van de betreffende terrei
nen werden gedetailleerde overzichtskaarten samengesteld op schaal
1:10.000. Het veldwerk werd in december 1953 uitgevoerd onder leiding
van Dr. Ir. J. S. Veenenbos. Een intern rapport werd in 1954 uitgebracht.
N15 Maasuiterwaarden

Door de Deltacommissie werd opdracht verstrekt een globale verkenning te
verrichten in de Maasuiterwaarden tussen Cuyk en Giessen. Deze kartering
had tot doel een inventarisatie van klei, geschikt voor de constructie van
zeedijken. Tevens werd een oriënterende studie gemaakt naar de structuur
van verschillende kleien voor en nadat deze aangewend zijn ter bescherming
van een zandig dijklichaam. De veldwerkzaamheden werden verricht in de
periode van mei tot en met juni 1954. Het structuuronderzoek werd door
Ir. A. Jongerius gedaan. Het geheel stond onder leiding van Dr. Ir. J. S.
Veenenbos. De resultaten werden samengevat in een intern rapport, dat
verscheen in augustus 1954.
M16' Delen van de gemeente 's Hertogenbosch

In opdracht van de Directie Gemeentewerken 's Hertogenbosch werd een
bodemkartering uitgevoerd ten behoeve van de stadsuitbreiding in het
„Plan Oost" van deze gemeente. Het doel van deze kartering was, gegevens
te verzamelen ten behoeve van bouwtechnische problemen. Het veldwerk
werd verricht in de periode van juni tot en met juli 1954. De leiding berustte
bij Dr. Ir. J. S. Veenenbos. In september 1954 werd een intern rapport uit
gebracht, waarin de resultaten van deze kartering werden samengevat.
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Ml7 Delen van de gemeente Dongen

Ten behoeve van een uitbreidingsplan van de gemeente Dongen werd in
opdracht van het Gemeentebestuur een bodemkartering verricht in het
zuidelijk deel van deze gemeente. Het gebied, groot 322 ha, werd in gede
tailleerd overzicht opgenomen. Bij de kartering werd naast de waarde voor
land- en tuinbouw speciaal gelet op de bouwtechnische eigenschappen van
de gronden. De veldwerkzaamheden werden verricht in de maand mei
1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans. De resultaten werden
samengevat in een intern rapport, voorzien van een bodemkaart, een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw en een bodemgeschiktheidskaart voor
bouwterreinen.
Ml 8 Delen van de gemeente Eindhoven

In opdracht van de Directie Gemeentewerken Eindhoven zal in het gebied,
gelegen in de voormalige gemeente Woensel, groot 1250 ha, een kartering
worden uitgevoerd. Deze kartering heeft tot doel tuinbouwkundige gegevens
te verzamelen in verband met het uitbreidingsplan van deze gemeente. Het
veldwerk zal in 1956 worden begonnen onder leiding van Ir. R. P. H. P. van
der Schans.
P PROVINCIE LIMBURG

P4 Venray

Onder leiding van Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden werd een
kartering uitgevoerd in opdracht van de Directie Agrarische Plannen. Het
doel van deze kartering was een studie te maken van de factoren, waarvan
het welvaartspeil afhankelijk is. Het veldwerk kwam in 1952 gereed. De
resultaten werden in een intern rapport samengevat, dat in 1956 zal worden
uitgebracht.
P9 Het loessgebied van £uid-Limburg

In opdracht van de Directie Akker- en Weidebouw wordt een kartering
uitgevoerd in het loessgebied van Zuid-Limburg met de bedoeling een studie
te maken van de loessleemgronden. De veldwerkzaamheden begonnen in
1951 aanvankelijk onder leiding van Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, later onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek. De werkzaam
heden zullen in 1956 worden voortgezet.
Pil Mieuwstadt

In verband met de op handen zijnde ruilverkaveling in de gemeente Nieuw
stadt werd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst een bodemkartering
verricht. Het veldwerk - onder leiding van Ir. J. M. M. van den Broek vond plaats in de maanden juni en juli 1954. De resultaten werden in een
voorlopig rapport samengevat.
P12 Ransdalerveld

Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd opdracht gegeven tot
het karteren van het ruilverkavelingsgebied „Ransdalerveld", groot 1770 ha.
De opname zal geschieden met een intensiteit van gemiddeld 3 boringen
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per ha. Het veldwerk begon in het 2e kwartaal 1955 en zal in 1956 wor
den voortgezet. Het geheel staat onder leiding van Ir. J. M. M. van den
Broek. De resultaten zullen worden samengevat in een intern rapport, dat
in 1956 zal worden uitgebracht.
NL NEDERLAND

Hieronder vallen de onderzoekingen en karteringsgebieden, die niet provin
ciaal gerangschikt kunnen worden.
Aan de volgende objecten werd in 1954 en 1955 gewerkt:
NL2 De bodemkaart van Nederland, schaal 1 \200.000

Deze kartering werd aan de Stichting voor Bodemkartering opgedragen in
verband met het werk van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland. De karteringswerkzaamheden werden door de provin
ciale karteringsleiders uitgevoerd. Het geheel staat onder leiding van een
commissie bestaande uit Ir. L. J. Pons, voorzitter en Dr. Ir. J. C. F. M.
Haans en Dr. Ir. J. S. Veenenbos, leden. Na veelvuldig overleg werd een
legenda opgesteld. Eind 1953 kwam het veldwerk gereed. In 1954 betroffen
de werkzaamheden voornamelijk het verwerken van de veldgegevens. In
1955 kwamen de ontwerpkaarten op topografische bladen 1:50.000 gereed
en werden op calques verkleind tot 1:100.000. De verkleining zonder meer
van deze gegevens tot de schaal 1:200.000 zou geen bruikbare kaart op
leveren. Er werd besloten tot vereenvoudiging van de kaart 1:100.000 en de
legenda tot 125 onderscheidingen in te korten. In 1956 zal hieraan worden
verder gewerkt en zal de druk worden voorbereid.
NL3 Kartering van Nederland op kaartbladen 1:50.000

Door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd op
dracht gegeven de bodem van Nederland in kaart te brengen op schaal
1:25.000. Door het Bestuur werd een commissie ingesteld met als voorzitter
Ir. S. Herweyer. De commissie stelde een nota op, waarin werd geadviseerd
een schaal 1:50.000 te gebruiken. Daartoe werd door het Bestuur besloten.
De voorbereidende werkzaamheden zullen in 1956 worden aangevat. Het
ligt in de bedoeling de eigenlijke werkzaamheden in 1957 te beginnen.
NL5 Afdeling Geografie onder leiding van Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam

In samenwerking met Prof. Dr. C. H. Edelman werd gewerkt aan een artikel
over de woudnamen van West-Friesland voor het West-Friese jaarboek. Een
artikel over de Hosterdnamen voor het feestnummer Schönfeld van de Ned.
Ver. voor Naamkunde werd samen met Prof. Dr. C. H. Edelman voltooid.
Veldnamen van het land van Maas en Waal werden in samenwerking met
de ruilverkavelingsdienst van het kadaster verzameld en bestudeerd. Over
leg werd gepleegd inzake namen voor de nieuw te stichten boerderijen in de
komgebieden van Maas en Waal en Bommelerwaard. Van de nagelaten
papieren van wijlen Ir. M. M. van Hoffen werd een inventarisatie opge
maakt. De woud-, veen-, broek-, goor-, en laarnamen in Nederland werden
verzameld en op kaarten gezet. De voor zover aanwezige archivarische
gegevens van het Instituut voor Naamkunde te Amsterdam werden over
genomen en uitgewisseld met eigen gegevens. Er werd samengewerkt met
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de commissie voor het es-onderzoek van het Drents genootschap. De Groller
es werd bestudeerd. De veldnamen, verzameld in de karteringsgebieden
Gelderse Vallei, Drentse Madelanden en Vollenhove werden bewerkt en
op kaarten gezet. De resterende tijd werd besteed aan literatuurstudie en
documentatie. Inlichtingen werden verstrekt en kleine onderzoekingen voor
de karteringsleiders, o.a. van West-Friesland, Vollenhove en Drente werden
verricht.
NL6 Afdeling Geologie onder leiding van Dr. R. D. Crommelin en Dr. G. C. Maarleveld

Ten behoeve van het werk van Dr. Ir. J. Schelling werd een gedetailleerd
mineralogisch onderzoek verricht, dat tot doel had de betrekking tussen
uitspoeling en inspoeling na te gaan aan de hand van een dekzandprofiel aan
de Ginkel. In samenwerking met Dr. J. Ch. L. Favejee werd getracht een
analyse uit te werken om amorfe kiezelzuur in een meerbodem kwantita
tief te bepalen. De bepalingen van het schijnbare en ware soortelijk gewicht,
alsmede van het poriënvolume van meerbodemmonsters werden voortgezet.
Een voorbereidende studie werd gemaakt van de betekenis van krimp, wa
terhoudend vermogen en irreversibiliteit, een en ander met het doel te komen
tot karakterisering van meerbodemgronden. In samenwerking met Ir. W. R.
Domingo werd een schema opgesteld. Met Dr. J. Ch. L. Favejee werd
geëxperimenteerd met de methode Kurmies ter bepaling van de organische
stof eveneens in verband met meerbodemgronden. Een artikel over de dobben in Noord-Nederland werd in samenwerking met de Heer J. C. van der
Toorn geschreven. Een sediment-petrologisch onderzoek van Dollardmonsters werd verricht. De overige werkzaamheden bestonden uit het onderzoek
van monsters uit verschillende karteringsgebieden op verzoek van de karte
ringsleiders. Door Dr. G. C. Maarleveld werden monsters onderzocht uit
Drente, Overijssel en van de Limburgse terrassen. Een artikel over de grindrijke strandwallen van de voormalige Zuiderzee werd samengesteld. Met
Dr. A. Dücker te Kiel werd in Sleeswijk-Holstein en Neder-Saksen gezocht
naar het voorkomen van Oud- en Jong dekzand en de Allerodlaag. Het
Nederlandse deel van een artikel over de Nederlandse en Duitse Rijnterras
sen werd geschreven. Het eerste deel van de publikatie over de midden
pleistocene grindrijke afzettingen kwam gereed. De overige werkzaamheden
bestonden uit het bezoeken van verschillende karteringsgebieden om daar
medewerking te verlenen aan de betreffende karteringsleiders.
NL8 Boskartering

In opdracht van het Staatsbosbeheer worden de beboste en woeste gronden
in Nederland bestudeerd. De studie van de beboste gronden in midden
Nederland werd in 1954 afgesloten. In 1955 werd een rapport over de stuifzandgronden gepubliceerd in de uitvoerige verslagen van het Bosbouwproefstation T.N.O.
In Oost-Brabant werden de dekzandgronden bestudeerd, speciaal in ver
band met de groeiverschillen in grove den.
In de boswachterij Hopert werd een begin gemaakt met de studie van de
groeiverschillen in Japanse lariks, in verband met de bodemgesteldheid.
In 1956 zal een publikatie over de stuwwallen van midden-Nederland in
verband met de groei van het bos gereed worden gemaakt.
De studie van beboste gronden in Brabant wordt voortgezet.
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NL9 Klei-inventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en van de Vereni
ging „De Nederlandse Baksteenindustrie" werd gewerkt aan een inventari
satie van de beschikbare klei- en leemvoorraden. Buiten deze opdracht stond
de kartering van :
I Uiterwaarden Rijn en Waal

Met de organisatorische leiding van deze inventarisatie was Ir. R. P. H. P.
van der Schans belast gedurende de eerste twee jaren. In 1951 werd de
algehele leiding overgedragen aan Dr. Ir. P. Buringh. Het doel van deze
kartering was een beeld te krijgen van de uiterwaardengronden langs de
Rijn en Waal, met een inventarisatie van de kleivoorraden, welke in aanmer
king komen als grondstof voor de steenindustrie. De veldwerkzaamheden
vonden plaats in de periode van 1949 tot en met 1951. De resultaten worden
samengevat in een intern rapport dat in 1956 gepubliceerd zal worden.
Binnen de hogergenoemde opdracht vallen de volgende inventarisaties:
II Binnendijkse klei-inventarisatie Neder-Betuwe

Toen het polderbestuur van de Neder-Betuwe van haar district een zanddieptekaart wilde laten samenstellen, werd met het bestuur van de Neder
landse Baksteenindustrie overeengekomen het vervaardigen van deze zanddieptekaarten te koppelen aan de samenstelling van een klei-inventarisatie
van hetzelfde gebied. Door verwerking van de bestaande gegevens van de
Betuwe-kartering 1947/48, aangevuld met enkele nieuwe zij het globale
gegevens werd een klei-inventarisatiekaart van de Neder-Betuwe gemaakt.
Het rapport, samengesteld door Dr. Ir. J. S. Veenenbos, die met de algehele
leiding was belast, werd in juni 1955 uitgebracht.
III Leeminventarisatie Noord-Brabant

Bij wijze van verkenning werd een onderzoek ingesteld naar het voorkomen
van nabij de oppervlakte gelegen kleien en lemen. Een globaal onderzoek
werd verricht in een drietal gebieden van Noord-Brabant. Aanvullende on
derzoekingen van de diepere ondergrond werden verricht door de Geologische
Stichting te Haarlem. De resultaten werden neergelegd in een rapport sa
mengesteld door Dr. L. A. A. van Eerde van de Geologische Stichting en
Dr. G. C. Maarleveld van de Stichting voor Bodemkartering. In aansluiting
op deze opdracht werd het onderzoek uitgebreid met een zeer globale ver
kenning van de gehele provincie Noord-Brabant. Het veldwerk werd in 1953
verricht in het kader van de Afdeling Karteringen ten behoeve van Streck
en Uitbreidingsplannen en stond onder leiding van Dr. G. C. Maarleveld,
die ook samen met de Geologische Stichting het rapport samenstelde.
IV Leeminventarisatie Twente

Hier werd voornamelijk door de Geologische Stichting een inventarisatie
uitgevoerd van het leem in de omgeving van Rijssen. Onzerzijds werd een
rapport door Dr. J. C. F. M. Haans in overleg met Dr. G. C. Maarleveld
opgesteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens van de Geologische
Stichting. Uit de Nebo-gegevens werd een overzichtskaart samengesteld
van het voorkomen van leem in de omgeving van Hengelo, Borne en En
schede.
V Binnendijkse klei-inventarisatie Over-Betuwe

Aansluitend op de opdracht Over-Betuwe (M46) voor de Cultuurtechnische
Dienst zal uit de daarbij verkregen gegevens, aangevuld met diepere borin
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gen, een klei-inventarisatiekaart worden samengesteld. Het geheel staat
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
VI Binnendijkse kleï-inventarisatie Tielerwaard

Uit de gegevens verkregen bij de opdracht Tielerwaard (M42) en aanvul
lende boringen zal een klei-inventarisatiekaart worden samengesteld met
uitzondering van het kom-op-veengebied.
Het veldwerk, onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans, kwam in
1955 gereed. In 1956 zal worden begonnen met het samenstellen van de
inventarisatiekaarten.
VII Klei-inventarisatie Lek-uiterwaarden

In aansluiting op de opdracht van de uiterwaarden langs de Lek (NL 16) zal
van het betreffende gebied een klei-inventarisatiekaart worden vervaardigd
onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der Schans.
VIII Klei-inventarisatie Driedorpenpolder

Op basis van gegevens van de vroegere kartering aangevuld met waar nodig
nog een aantal boringen, zal een klei-inventarisatiekaart van dit gebied
worden vervaardigd.
IX Rest van de Over-Betuwe

Met behulp van gegevens uit de vroegere kartering Over-Betuwe zal middels
een aantal boringen een klei-inventarisatiekaart van het oostelijke deel van
de Betuwe, dat buiten de opdracht valt van de Over-Betuwe (V), worden
vervaardigd. Het geheel staat onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans.
NL10 Militaire Oefenterreinen

In opdracht van het Ministerie van Oorlog wordt een aantal oefenterreinen
voor tanks gekarteerd met het oog op het gevaar voor bodembeschadiging.
Van dezelfde terreinen wordt door het Staatsbosbeheer een vegetatieopname
gemaakt. Het werk van de Stichting voor Bodemkartering staat onder leiding
van Ir. R. P. H. P. van der Schans. Het veldwerk werd in 1955 afgesloten.
Het Staatsbosbeheer kwam met de opname in drie terreinen gereed. Ir. I. S.
Zonneveld verrichtte de vegetatieopname in een vierde terrein. Van deze
vier terreinen zal in 1956 een rapport met bodemkaart, vegetatiekaart en
classificatiekaart voor het berijden van tanks worden afgeleverd. In de ove
rige drie terreinen zal het Staatsbosbeheer in 1956 de vegetatieopname ver
zorgen, waarna eenzelfde rapport van deze terreinen in 1957 zal worden
afgeleverd.
NL13 Commissie voor Bodemclassificatie en Legenda

De commissie heeft tot taak het activeren en correleren van het bodemkundig onderzoek in zoverre dit van belang is of kan worden voor de bodemclas
sificatie, het samenstellen van een algemene bodemclassificatie en van een
legenda voor de kaartbladen 1:50.000. De commissie staat onder voorzitter
schap van Dr. Ir. J. Bennema. Leden zijn Dr. Ir. J. Schelling, Dr. Ir. D.
van Diepen (voor pleistocene zandgronden) en Ir. L. J. Pons (voor de allu
viale gronden).
De in 1954 en 1955 verrichte werkzaamheden bestonden uit het ontwikke
len van de techniek voor de profielbeschrijvingen, die moeten dienen als
basismateriaal voor de bodemclassificatie. Hierbij werd gewerkt aan de
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horizontbenaming, de indeling naar texturen en naar humusgehalten en de
correlatie van de gleyverschijnselen met de waterhuishouding. Aan de corre
latie en ontwikkeling van een bodemclassificatie van de zandgronden werd
vrij veel aandacht besteed. Een voorlopige indeling van de hogere niveau's
kwam gereed. Evenzo werd gewerkt aan een bodemclassificatie en legenda
voor de zeekleigronden. Een le concept-indeling voor de legenda van de
systematische kartering 1:50.000 werd vervaardigd. Er werd een begrips
vorming rond de kaart 1:50.000 gegeven. Hierbij werd aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van de opnametechniek voor de schaal, de bruikbaar
heid van deze schaal, het kaartenmateriaal, codering van de belangrijkste
gegevens, die niet op de kaart komen en de bijkaarten, die eventueel worden
geleverd.
De landelijke gegevens omtrent de C/N-verhouding van de stikstof werden
uitgewerkt, texturen werden grafisch weergegeven en lakfilms van typische
profielen werden verzameld.
NL14 De afdeling Landclassificatie

In 1953 werd Dr. Ir. A. P. A. Vink met het voorzitterschap van de te vor
men landclassificatie-commissie en met de leiding van de desbetreffende
afdeling belast. Er werd een interne commissie gevormd met als leden:
Dr. Ir. D. van Diepen en Ir. J. van der Linde. De afdeling houdt zich bezig
met het onderzoek naar de betekenis van de gekarteerde en de in de toekomst
te karteren bodemeenheden voor akker- en weidebouw. Het hoofd van deze
afdeling vertegenwoordigt de Stichting voor Bodemkartering in de Werk
groep Landclassificatie. Medewerking werd verleend aan een aantal, ge
deeltelijk door de provinciale karteringsleiders uit te voeren objecten. Hierbij
moet de in voorbereiding zijnde Nebo-landclassificatie speciaal worden
genoemd. Door de voorzitter werd zitting genomen in de werkgroep Ruil
verkaveling. Voor deze werkgroep werd vervaardigd een provinciale ge
schiktheidsclassificatie op schaal 1:100.000 in 10 klassen (uiterst globaal,
alleen akkerbouw) ; bij wijze van experiment werden tevens hierbij behoren
de normatieve bouwplannen en opbrengstcijfers getaxeerd. Met het ver
zamelen van globale gegevens over de landbouwkundige betekenis van de
in verschillende karteringen onderscheiden bodemeenheden werd voortgang
gemaakt. In 1956 worden de werkzaamheden voortgezet. Hierbij speelt het
onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van de landbouwgeschiktheidskaarten een rol van toenemende betekenis. Dit onderzoek wordt vnl. uitge
voerd tezamen met C.I.L.O., L.P.S.-T.N.O. en L.E.I. Een aantal typegebieden zijn reeds voor dit werk gekozen. De keuze van enkele andere is in voor
bereiding.
NL16 Uiterwaarden Rijn en Lek

In verband met de stuwplannen ten behoeve van de kanalisatie van de Rijn
en in verband met de voorbereiding van enkele ruilverkavelingen in aan
grenzende gebieden werd door de Cultuurtechnische Dienst opdracht gege
ven tot het karteren van de bodemgesteldheid van de uiterwaarden van de
Lek van Wijk bij Duurstede tot Schoonhoven. De veldwerkzaamheden be
gonnen in het 3e kwartaal 1955 onder leiding van Ir. R. P. H. P. van der
Schans. Eind 1955 waren ca.1600 ha opgenomen. In 1956 zal deze kartering
worden voortgezet en van de oostelijke helft een intern rapport worden uit
gebracht.
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Hydrologisch-cultuurtechnische commissie

Deze Commissie heeft tot taak binnen het kader van het werk van de Stich
ting voor Bodemkartering het hydrologisch- en cultuurtechnisch onderzoek
te behartigen, in zover zulks voor een juiste karakterisering en beschrijving
van de Nederlandse gronden noodzakelijk is en verder om de aldus verkregen
kennis dienstbaar te maken.
De volgende punten van onderzoek, waaraan in het verleden in de ver
schillende karteringsgebieden reeds aandacht besteed is en die in de toe
komst nader zullen worden uitgewerkt, kunnen genoemd worden.
Voor zandgronden wordt gewerkt aan het berekenen van de hoeveelheid
beschikbaar vocht uit de veldcapaciteit in verband met het humusgehalte en
de humussoorten en in verband met de granulaire samenstelling. In 1954 is
o.a. voor dit doel onder auspiciën van de G.O.L.N. een uitgebreid pF-onderzoek uitgevoerd in de Gelderse Vallei en de omgeving van Heeze. In nauw
verband hiermee staat het onderzoek naar bewortelingsdiepte, en bewortelingsintensiteit en uitputtend vermogen van verschillende gewassen.
Daarnaast is voor de zandgronden veel aandacht besteed aan het onder
zoek naar de invloed van het grondwater, de vochttrappenindeling en naar
het verband opbrengst-ontwateringsdiepte. Op dit gebied zal nog veel onder
zoek verricht moeten worden.
Bij kleigronden is en wordt aan gelijksoortige problemen gewerkt als
hierboven voor zandgronden genoemd zijn.
Zowel bij zand- als bij kleigronden zal meer aandacht als in het verleden
gebeurd is, besteed worden aan een juiste karakterisering van in het profiel
voorkomende storende lagen, waarbij gestreefd zal worden naar een meer
kwantitatieve beschrijving van de betekenis ervan.
Aanvankelijk stond de Commissie onder voorzitterschap van Ir. F. Sonneveld, later van Dr. Ir. J. C. F. M. Haans, wegens vertrek van eerstgenoemde.
Leden zijn : Ir. J. Cnossen, Ir. G. G. L. Steur en Ir. P. van der Sluys,
adviseurs: Ir. J. Butijn en Ir. F. Sonneveld.
Tuinbouwvestigingsplan

Door de Directie Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening werd opdracht gegeven de gronden, waarop tuinbouw
wordt uitgeoefend en de gronden die voor tuinbouw bij uitstek geschikt zijn
in kaart te brengen, zulks in verband met het tuinbouwvestigingsplan.
De werkzaamheden in de jaren 1954 en 1955 werden uitgevoerd door de
Heer J. A. Hulshof onder leiding van Dr. Ir. F. W. G. Pijls. Rapporten en
kaarten van de provinciesFriesland en Noord-Holland kwamen in 1955 in druk
gereed. De globale overzichtskaart en het rapport van de provincie NoordBrabant kwamen gereed. Hierna werden het rapport en de kaart nog eens
aangevuld en bijgewerkt met de gegevens, verkregen uit de door de Stichting
voor Bodemkartering gemaakte Nebo-kaart.
Nadat in 1954 het veldwerk in de provincie Zuid-Holland was afgesloten,
werd hiervan een globale overzichtskaart en het bijbehorende rapport
samengesteld.
De globale overzichtskaart van deze provincie werd door de Commissie
van Advies voor het tuinbouwvestigingsplan vastgesteld.
Op de reeds in een der voorgaande jaren vastgestelde kaart van de pro
vincie Utrecht werden de reeds bij de tuinbouw in gebruik zijnde gronden
aangegeven.
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Ten behoeve van het Deltaplan werd in zuidwest Nederland onderzoek
en veldwerk verricht voor het maken van een bodemclassificatiekaart, waar
op wordt aangegeven de geschiktheid van de gronden voor groente- en
fruitteelt.
Aan het samenstellen van het rapport en de kaart wordt gewerkt.
De rapporten en kaarten van de karteringen worden in twee vormen uit
gegeven, nl. in gedrukte vorm en in gestencilde vorm.
De in druk verschijnende rapporten komen uit in de reeks Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen van de Directie van de Landbouw in de
serie De bodemkartering van Nederland en worden uitgegeven door het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te 's Gravenhage. Via de boekhandel
of bij de postkantoren kunnen deze rapporten besteld worden.
In het algemeen omvatten de rapporten de volgende hoofdstukken:
a. een algemene beschrijving van het gebied met korte vermelding van de
voornaamste resultaten
b. een beschrijving van de onderscheiden bodemeenheden
c. een beschrijving van de bodemkaarten
d. een beschouwing over de landbouwkundige betekenis van de onderschei
den bodemeenheden
e. verschillende hoofdstukken, gewijd aan bijzondere onderwerpen, zoals
bepaalde bodemeigenschappen, geologie, waterhuishouding, landbouw
kundige ontwikkeling, enz.
De tekst wordt verduidelijkt door vele afbeeldingen, grafieken en tabellen,
terwijl als bijlage de bodemkaarten in de regel in gekleurde uitvoering en
vaak ook andere kaarten in zwart-wit worden bijgevoegd.
Een lijst van tot dusverre in bovengenoemde reeks verschenen karteringsverslagen treft men aan op blz. 228.
De vele gestencilde rapporten worden door de Stichting voor Bodemkar
tering zelf vervaardigd en op beperkte schaal vermenigvuldigd en verspreid.
Ambtshalve worden de bodemkaarten en rapporten verstrekt aan de
Rijksland- en -tuinbouwvoorlichtingsdiensten en ten behoeve van het Land
en Tuinbouwonderwijs. Aan de hiertoe nodige vermenigvuldiging van met
de hand ingekleurde kaarten wordt medegewerkt door de Cultuurtechnische
Dienst, de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Bureau van de Hoofd
ingenieur.
Op blz. 226/227 wordt een overzicht gegeven van de elders gepubliceerde,
niet in Boor en Spade herdrukte artikelen van medewerkers van de Stichting
voor Bodemkartering.
In de jaren 1954 en 1955 werden aldus 81 gestencilde of gelichtdrukte
rapporten verspreid, elk met gemiddeld 3 gekleurde kaarten en elk in gemid
deld 9 exemplaren.
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gekl. krtn, foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12. 's-Gravenhage, 1950.
Prijs f 6,—.
Deel VI Bakker, G de: De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse pol
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geningen. 97 pp. Uitg. Veenman en Zonen, Wageningen. Niet in de handel.
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Laarweg 99, Bennekom.
Irenestraat 17, Geldermalsen.
Halderbrinkweg 24, Bennekom.
Roosstraat 17, Schagen.
Kapelstraat 9, Bussum.
Hoekeinde 20, Sleeuwijk.
Zoutmanstraat29, Alphen a/d Rijn.
Anjelierstraat 20, Zwolle.
Grutterstraat 3, Loenen (U.).
Violenstraat 11, Goes.
Tel. 01100-3846.
Goudsesingel 77, Vlaardingen-Spoorwijk.
Tel. 01898-3847.
Grote Brugse Grindweg 133, Tiel.
Tel. 03440-2155.
Rijksstraatweg 97, Leersum.
Mgr. Vranckenstraat 17, Sittard.
Ooststeeg 34, Wageningen.
Tel. 08370-3100.
Reinier de Graafstraat 12, Leeuwarden.
W. de Zwijgerstraat 2, Baflo.
Dragonstraat 15, Arnhem (Z).
Tel. 08300-26886.
Meerstraat 244, Emmen.
Prunuslaan 67, Rhenen.

6. Intern Personeel (office Staff)
Redactie:

Dr. Ir. W. N. Myers . .
Th. J. M. Bekking . . .
J. Ch. Rufi
M. J. M. Osse

Gen. Urquhartlaan 32, Oosterbeek.
Tel. 08307-3011.
Heerdlaan 6
Heerdlaan 24, Bennekom.
Rouwenhofstraat 6, Wageningen.
Tel. 08379-200.

Afd. Geografie:

Mej. A. G. Pasman, . .

Gen. Foulkesweg 3, Wageningen.
Tel. 08370-2213.

Administratie:

J. G. van Hall
B. A. van Houten . . .
H. Th. M. van Wijk . .

Bowlespark 18, Wageningen.
Tel. 08370-3154.
Ceresstraat 10, Wageningen.
Tel. 08370-3096.
Alexanderweg 5, Bennekom.
Tel. 08380-8265.

235

Bibliotheek:

J- Ph. van Driest
Mej. A. C. Remijnsen

Beukenlaan 10, Ede.
Begonialaan 22, Ede.

Archief:

Mevr. C. E. Dusault-van
Rijswijk

Bosweg 12, Bennekom.

Afd. Geologie:

Mej. J. M. L. Lutger
horst

v. Huevenstraat 37, Arnhem.

Tekenkamer:

J. P. Heerema . . .
Mej. A. Eskens . .
L. P. Krooneman
C. P. v. d. Spek . .
C. V. A. Moritz . .
J. v. d. Ven . . . .
H. W. J. Siebenhaar
L. R. J. v. Weegel .
P. G. Dusault . . .
Th. C. Vos . . . .
G. Langendijk . . .
G. Flikweert . . .
B. v. d. Oosterkamp
J. Ariese
H. C. Bos
B. A. Aalbers . . .
H. W. v. d. Beek . .
J. E. M. Bouman .
J. C. v. d. Top . .

Heerdlaan 28, Bennekom.
Eikenlaan 8, Ede.
Tel. 08380-9316.
Mauvestraat 61, Arnhem.
Floralaan 51, Wageningen.
Algemeer 60, Bennekom.
Merellaan 26, Ede.
Akeleistraat 5, Wageningen.
v. Law. v. Pabststr. 69, Arnhem.
Bosweg 12, Bennekom.
Lijnbaanstraat 6, Wageningen.
Pr. Bernhardlaan 65, Bennekom.
Akeleistraat 43, Wageningen.
Ds. Bergweg 15, Rhenen.
Lindenlaan 16, Wageningen.
Karstraat 18, Driel (O.B.).
Kerkstraat 14, Bennekom.
Hogeweg 3, Bennekom.
Kastanjelaan 13, Heteren.
Doornlaan 39, Ede.

Afd. Lithografie:

W. Bos
Th. W. J. v. Betuw . . .

Havenstraat 15, Wageningen.
Victor de Stuerslaan 24, Arnhem.

Afd. Fotografie:

M. C. Nater

Drouwlaan 31, Wageningen.

Archief Tekenkamer en Lichtdrukkerij:

M. A. Claes
G. Staal

Meidoornplantsoen 17, Wageningen.
Patrimoniumweg 40, Heelsum.

Typekamer:

Mevr. L. AngenentLincklaen Arriëns . . .
Mej. M. H. ter Weel . .
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Oude Bennekomseweg 26, Wageningen.
Kerkweg 70, Ede.

Mej. L. Ouwerkerk .
Mej. H. G. Roelofs . .
Mej. B. E. van Kranen
Mej. M. C. M. Sweeb
D. van de Weerd . .

.
.
.
.
.

Irenelaan 9, Bennekom.
Ie Buurtseweg 61, Wageningen.
Diedenweg 14, Bennekom.
Hoogstraat 4, Wageningen.
Parkweg 4, Ede.

Telefoniste: .

Mej. Th. F. C. M. Simo
nis

Stationsweg 73, Ede.

