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DE BODEMKUNDIG-GEOLOGISCHE ONTWIKKELING
VAN DE GRONINGER ZEEKLEI IN VERBAND MET
DE VONDST VAN DE VROEGSTE
TERPNEDERZETTING IN MIDDELSTUMBOERDAM
The pedo-geologic history of the marine clays in the Province of Groningen
(the Netherlands) in connection with the discovery of the oldest mound
settlement in Middelstum-Boerdam

A. £. Klungel1), S. Bijlsma en W. Roeleveld2)

INLEIDING

Het volgende bespreekt de geografische en stratigrafische positie van de
terpnederzetting Middelstum-Boerdam (fig. 1) in het kader van de holocene
ontwikkeling van het Groninger kleigebied. Bijzondere aandacht zal daarbij
worden besteed aan het voorkomen van Pre- en Postromeinse kleiafzettingen
in de directe omgeving van deze nederzetting.
Toen de terp was ontdekt, werd het Biologisch-Archeologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit in Groningen op de hoogte gesteld. Dit bleek echter
al in 1969 op het bestaan ervan geattendeerd te zijn, maar er was besloten
er voorlopig geen aandacht aan te besteden (Archeologisch Nieuws 1969,
afl. 9: 97, vermeld onder het toponiem Fraamklap.) Nog net voor het per
ceel zou worden geëgaliseerd, kon het aan een archeologisch onderzoek wor
den onderworpen.
De eerste auteur, die naderhand de nederzetting lokaliseerde, is vanaf het
begin nauw betrokken geweest bij het bodemkundig onderzoek in de om
geving van de opgraving. Hij voerde een detailkartering uit in de onmiddel
lijke en ruimere omgeving van de nederzetting inclusief de terpen Westerwijtwerd (grotendeels afgegraven) en Engeweer. De tweede stelde door een
groot aantal boringen kreekpatronen vast en mat de hoogteligging van de
le Preromeinse kwelder (Duinkerke IA) (fig. 8). Ook stelde hij de pollen
diagrammen op. De derde auteur coördineert sinds een aantal jaren het
onderzoek vanuit het Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije
Universiteit te Amsterdam naar de holocene genese van het Groninger klei
gebied.
De 14C-dateringen werden verricht in het Natuurkundig Laboratorium
van de Rijks-Universiteit te Groningen onder leiding van Dr. J. C. Vogel en
door Dr. W. Mook. Ze zijn uitgedrukt in conventionele 14C-jaren vóór
heden (1950). Ze zijn voor de periode vóór het begin van de jaartelling in
*) Stichting voor Bodemkartering, Rayon Noord.
2) Instituut voor Aardwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
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Fig. 1. Opgraving van de nederzetting bij Middelstum-Boerdamsterweg.
Fig. 1. Excavation of the settlement near Middelstum-Boerdamsterweg.

het algemeen één tot enkele eeuwen te laag, zoals gebleken is bij dendrochronologische ijking van de 14C-schaal (Suess, 1970). Voor een meer uit
gebreide bespreking van de holocene wordingsgeschiedenis van het Gro
ninger kleigebied moge verwezen worden naar het proefschrift van de
laatste auteur (1974).
1. D E P R E H I S T O R I S C H E N E D E R Z E T T I N G
MIDDELSTUM-BOERDAMSTERWEG

Ten zuiden van de steenfabriek te Fraamklap, gem. Middelstum, bleef
tijdens het aftichelen in 1969 en 1970 een stuk grond van ca. 1 ha onver
graven liggen. Het betreffende perceel werd door omwonenden 'Het Jodenland' genoemd, daar het voor de oorlog in Joods bezit was. De kleiwinning
was hier gestaakt omdat het materiaal, dat uit terpaarde bestond, onge
schikt bleek voor verwerking.
Aan de randen van het reeds aangegraven perceel, en verspreid over het
afgegraven land in de onmiddellijke omgeving, lagen talloze aardewerkscherven en botten. Profielwanden lieten zien dat een 50 à 60 cm dikke,
zwart gekleurde kleilaag (terpaarde) was afgedekt met een 25 à 30 cm dikke
overslibbingslaag. De top van de woonheuvel lag op 10 à 20 cm -f- NAP, de
zool van de terp op ca. 40 cm - NAP. Het perceel zelf lag op ca. 55 cm +
NAP en nagenoeg gelijk met de omgeving.
Aanvankelijk leken de opgeraapte potscherven op een nederzetting uit
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ongeveer het begin van de jaartelling te wijzen, totdat aardewerkscherven
van de Zeyener-cultuur werden aangetroffen, zodat het begin van de neder
zetting waarschijnlijk een aantal eeuwen ouder is.
Tijdens de onderzoekingen werd ook de priel gelokaliseerd op welks
oeverwallen de nederzetting tot ontwikkeling is gekomen (zie fig. 2). In het
begin ging het om verspreide bewoning op gunstige plaatsen langs een grote
kreek. Later trad een door gegraven sloten omgeven concentratie op langs
een kleinere kreek. Door de ligging aan de Boerdamsterweg is deze neder
zetting Middelstum-Boerdamsterweg genoemd.
Uit het voorlopig archeologisch onderzoek (Archeologisch Nieuws 1970,
afl. 12) en mondelinge mededelingen van J. W. Boersma, die de leiding had
van de opgraving, bleek, dat het hier om een vlaknederzetting gaat, gelegen
op een oeverwal. Bij de afgravingen kwamen oude waterlopen, een water
put, paalgaten, aardewerk (voornamelijk behorende tot de Zeyener-cultuur)
en verkoolde graanresten voor de dag. In de onderste woonlaag van de
nederzetting werden o.m. een vuurstenen sikkel en mogelijk een half
fabrikaat sikkel aangetroffen. Ook werd een gedeelte van een aardewerken
masker opgegraven, overeenkomend met drie kleinere fragmenten uit de
zelfde periode gevonden langs de Rijn in Duitsland. Onder de beenderen
waren die van rund, schaap of geit, paard, varken en hond. Het object dat
met Middelstum-Boerdamsterweg in zijn vroege fase het meest overeen
komt, is de vlaknederzetting te Hatzum aan de Eems in West-Duitsland
(Haarnagel, 1969).
Uit de opgravingen aan de Boerdamsterweg bleek dus, dat de mensen van
de Zeyener-cultuur, waarvan vooral in het Friese Westergo vondsten werden
gedaan, ook in het Groninger kleigebied gewoond hebben. Mogelijk gaat het
om emigranten uit Drentse zandverstuivingsgebieden, ontstaan gedurende
een drogere periode tijdens de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum; deze emigranten waren wellicht op zoek naar vruchtbare
gronden. Hun manier van pottenbakken, de vorm van de potten en de
verschraling van het uitgangsmateriaal met steengruis, bleven aanvankelijk
dezelfde. De meestç aardewerkscherven die in Boerdam zijn gevonden, be
horen tot het type Ruinen-Wommels I en II (ca. 600-400 jaar voor Chr.);
tot nu toe is weinig materiaal uit Ruinen-Wommels III en jonger aange
troffen (400 v. Chr.-0) ; enig 'echt' streepband aardewerk werd eveneens
opgegraven.
De nederzetting groeide vooral omhoog door accumulatie van afval.
Door de vertering van mestlagen moet daarin een behoorlijke klink zijn op
getreden. Zodenstapeling werd niet aangetroffen. Als gevolg van de herhaal
de overstromingen gedurende de Duinkerke IB-transgressiefasen moeten in de
loop van deze periode (400-ca. 100 v. Chr.) de levensomstandigheden on
gunstiger zijn geworden.
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knipgronden

'knip' soils*

I I afgegraven (knip) gronden

Y I excavated {'knip' ) soils
C-I-I-I] knippige gronden

'knip - like soils

knippige en normale kleigronden

'knip'- like and normal day soils

CTix;xr^ nederzetting Middelstum/Boerdamsterweg

settlement Middelstum/Boerdamsterweg

XXX

S2

andere bewoningsresten

other habitation remnants

vroegere kreken

former gullies

*'knip' (German: 'Knick') and 'knip'-like soils are marine day soils which are quickly saturated with water
in wet seasons; in dry seasons, however, their capillary water supply is easily interrupted as a result of their
high degree of compaction

Fig. 2. Bodemkaart van de omgeving van Engeweer (situatie 1970) en schematische door
snede van de bodem rondom de terp Middelstum-Boerdamsterweg.
Fig. 2. Soil map of the surroundings of Engeweer (situation 1970) and schematic cross-section of the
settlement (mound) near Middelstum-Boerdamsterweg.
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Het is nog niet geheel duidelijk of deze oudste nederzetting in het Gro
ninger kleigebied vóór of na het begin van onze jaartelling is verlaten. Uit
onderzoek naar de terp van Ezinge blijkt, dat daar de bewoning in de
Preromeinse tijd continu is geweest, terwijl ze te Matzum en Jengum aan de
Eems gedurende 500-200 v. Chr. onderbroken werd. Haarnagel (1969)
neemt in het nabijgelegen Noordwestduitse kustgebied gedurende de
periode van 200-50 v. Chr. een totale ontvolking aan. De schervenvondsten van Middelstum-Boerdamsterweg wijzen misschien eveneens op
een onderbreking, met een herbewoning omstreeks het begin van de jaar
telling.
Omstreeks 100 v. Chr. tot 250 na Chr. is het kustgebied dicht bewoond
geweest. In 'Terpen, Mens en Milieu' (Boersma e.a., 1970) geven enkele
medewerkers van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen bij
zonderheden over het Fries-Groningse terpengebied.
De resultaten van het botanisch onderzoek van Van Zeist (in: Boersma
e.a., 1970) wijzen erop, dat vanaf het begin van de vestiging de omgeving
van de terpen begroeid was met zoutplanten. De open kwelders werden
zelden overspoeld met zeewater, zodat de kweldergrasvegetaties zich konden
handhaven. De lager gelegen terreinen, die wel geregeld overstroomden,
waren begroeid met zeekraal (Salïcornia). Op de hoger gelegen kwelders en op
de lichtere oeverwallen van prielen kwam een meer brakke vegetatie voor
met planten als de ronde rus (Juncus gerardi), melkkruid (Glaux maritima),
zeeweegbree (Plantago maritima), lamsoor (Limonium vulgare) en de zeealsum
(Artemisia maritima). De vegetatiegordels waren in de regel vrij smal, doch
die van de ronde rus konden zich kilometers ver landinwaarts uitstrekken.
De kreken waarlangs de eerste mensen in dit gebied zich vestigden, ston
den in open verbinding met de zee en bevatten zout of brak water. Van
boomgroei was dus geen sprake zodat alle hout moest worden aangevoerd.
De houtsoorten die uit de opgraving Middelstum-Boerdamsterweg te voor
schijn zijn gekomen, waren vooral els en berk (mondelinge mededeling van
Dr. J. W. Caspari). Als brandstof zal in eerste instantie mest hebben ge
diend.
Drinkwater voor mens en vee moest worden verzameld in vijvertjes.
Naast veeteelt werd, op de hoogst gelegen gronden, akkerbouw bedreven,
gezien de verkoolde resten van gerst die hier op verschillende plaatsen zijn
aangetroffen.
2. HOOFDLIJNEN VAN DE ONTWIKKELING VAN HET
GRONINGER KLEIGEBIED IN HET HOLOCEEN

De noordelijke zeekleiafzettingen zijn, evenals die in de andere kustgebieden
in Nederland, in de loop van het Holoceen ontstaan door de getij de wer king
van de zee, hand in hand gaande met een geleidelijk afnemend rijzen van
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de zeespiegel. Details hierover hadden in de literatuur vóór 1974 voorname
lijk betrekking op Holland en Zeeland (Hageman, 1969; De Jong, 1971).
Dat de ontwikkeling in het noordelijk zeekleigebied daarmee niet geheel
parallel liep is reeds lang bekend. Door de studie van Roeleveld (1974) is een
schat van gegevens betreffende de opbouw van het Groninger kleigebied
beschikbaar gekomen. De volgende andere gegevens verdienen echter even
eens te worden vermeld (zie ook fig. 3).
Ramaer (1909) en Rietma (1914, 1928) hebben beschrijvingen gegeven
van het Groninger kleigebied in verband met het voorkomen en de aanleg
van terpen, waarin vooral de jongste ontwikkeling en de bodemgesteldheid
aan de oppervlakte aan de orde komt. Wiggers (1950) en Jelgersma (1960)
toonden (respectievelijk bij het Schildmeer en bij Farmsum) een opbouw
van het holocene pakket aan die vergelijkbaar is met die in het westen van
het land: (jonge) zeeklei - veen — (oude) zeeklei - basisveen.
De Smet (1960, 1962) vermeldt uit het gebied van de Dollardpolders en
het randgebied van de Eems een soortgelijke opbouw. Al in 1951 had Van
Veen een kaart van het kleigebied gepubliceerd, waarop het voorkomen van

Tijd (Î4ç-jaren
B.P.I
Time (years)

Transgressiefasen

Zeezijde

Landzijde

Lokale termen

Transgression phases

Sea—side

Land—side

Local terminology
Jonge kwelder

Duinkerke III

Zeeboezemgronden

Dunkirk III
—

1000

-

Verjongingsdek
Duinkerke II
Dunkirk II

Duinkerke IB
Dunkirk IB
Duinkerke IA Dunkirk IA
-

3000

Duinkerke O

-

4000

Dunkirk O

Calais IV
A ~

sedimentatie van klei en zand
sedimentation of day and sand
geen sedimentatie
no sedimentation

vegetatie*horizont
vegetation horizon

Fig. 3. Schematische voorstelling van de holocene sedimentatiegeschiedenis in het Groninger
kustgebied.
Fig. 3. The history of sedimentation in the Groningen coastal area ( schematic).
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veen in de bovenste meters van het holocene profiel werd weergegeven. De
artikelen van De Smet en Vleeshouwer (1957) en De Smet (1965) geven
meer een samenvattend overzicht aan de hand van de kennis opgedaan bij de
kartering voor de NEBO-kaart. Deze auteurs plaatsen de aantasting van het
basisveenlandschap in Groningen in het Laat-Atlanticum (Vroeg-Subboreaal) waarna mariene sedimentatie optreedt van wadzand en klei. In
het zuidelijk deel van de provincie werden deze afzettingen vervolgens in
het Subboreaal door veen overdekt. In het noorden ging, in verband met
het ontbreken van beschermende strandwallen, de sedimentatie door tot
aan het einde van het Subboreaal; daarbij ontstond het oude kwelderland
schap, dat nooit met veen overdekt is geweest. In het Subatlanticum trad dan
volgens de auteurs gedurende een aantal transgressiefasen nog sedimentatie
op van jonge zeeklei, die in het noordelijk zeekleigebied direkt op de oude
kwelder ligt en in het zuiden op het (oppervlakte) veen. Het betreft hier o.a.
de z.g. Eemsklei uit de vroeg-Romeinse, de knikklei uit de laat-Romeinse/
vroeg Merovingische en de brakwaterklei uit de laat-Middeleeuwse trans
gressieperiode.
Tijdens de laat-Middeleeuwse transgressie werden de mondingsgebieden
van Eems, Lauwers en Fivel aangetast en vergroot, waardoor Lauwerszee
en Fivelboezem (beide met de grootste uitbreiding in de 12e eeuw) en
Dollard (15e en 16e eeuw) ontstonden.
In de jongste periode slibden deze boezems, mede tengevolge van de
bedijkingen, weer dicht en vond aan de noordkust uitbouw plaats met vor
ming van het jonge kwelderlandschap.
Door de kartering 1:50000 (kaartblad 7W, uitgave 1973) van de Stichting
voor Bodemkartering is de bodemkundige kennis van het onderhavige ge
bied toegenomen; dit geldt ook voor de gedeelten van kaartblad 7O die
reeds zijn opgenomen.
Vanuit het Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit
is de laatste jaren een aantal karteringen uitgevoerd in het gehele zeeklei
gebied van de provincie Groningen. Hierbij werden veel nieuwe gegevens
over de stratigrafie, het voorkomen en de verbreiding van de elementen van
het mariene Holoceen verkregen. Mede aan de hand daarvan is het nu
mogelijk een redelijk beeld van de holocene ontwikkeling van het Groninger
kleigebied te geven (zie fig. 3).
De invloed van de transgrederende zee uit zich in Groningen, evenals
elders, het eerst in veenvorming op het pleistocene oppervlak (basisveen).
Deze veenvorming begon in de laagste delen van het pleistocene landschap,
d.w.z. in het noordoosten en in het gebied van de Marne (fig. 4; Roeleveld,
1974). Jelgersma (1960) dateert het begin van de veengroei bij Farmsum, op
een diepte van ruim 6 m - NAP, op 6460 ± 160 jaar B.P. (GRN 621, fig. 4).
Aangenomen mag worden dat in die gebieden waar het pleistocene opper-
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vlak dieper dan 15 m ligt, de veengroei reeds in het Boreaal (Vermeer Louman, 1934, p. 73) of het Vroeg-Atlanticum begon.
Het begin van de mariene sedimentatie op het basisveen valt in de diepere
delen zeker nog in het Altanticum: op verschillende plaatsen is het voor
komen van Laat-Atlantische afzettingen aangetoond (zie b.v. Jelgersma,
1960, waarin uit de ontsluiting Farmsum-B een kleilaag wordt beschreven
gedateerd op 5250 ± 120jaarB.P. (GRN 637, fig. 4). Waar het Pleistoceen
hoger lag, begon de sedimentatie later.
Er zijn sterke aanwijzingen (een aantal argumenten wordt in het vervolg
van dit hoofdstuk vermeld), dat de mariene sedimentatie, die in het Atlan
ticum of op de grens van Atlanticum en Subboreaal begon, in grote delen
van het gebied continu is voortgegaan tot omstreeks de grens Subboreaal/
Subatlanticum (ca. 2750 14C-jaren B.P.). Dit geldt in het bijzonder voor die
gebieden waar, door de diepe ligging van de pleistocene ondergrond, de
zee reeds in een vroeg stadium een natuurlijke toegang diep landinwaarts
werd geboden (fig. 5). Deze depressies hebben blijkbaar de geografische
positie van een tweetal zeeboezems bepaald: één in West-Groningen met
een as Kloosterburen - Adorp en één in Oost-Groningen met een as Uit
huizen - Stedum (fig. 6), waarin het lange tijd niet tot een verlanding kwam.
Slechts in het gebied buiten deze zeeboezem is in de loop van de AtlantischSubboreale ontwikkeling de mariene sedimentatie van tijd tot tijd afgewis
seld met verlanding en veengroei. Ook daar is het echter maar zelden ge
komen tot de vorming van een dik pakket oppervlakteveen, zoals dat uit
West-Nederland bekend is. Blijkbaar hebben de, toch zeker niet afwezige,

•••• Pleistoceen aan de oppervlakte
Pleistocene at surface

5,[0,15

diepteligging van de pleistocene ondergrond
depth of Pleistocene subsoil
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o
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o 10km

Fig. 5. Diepteligging van de pleistocene ondergrond, in meters beneden NAP.
Fig. 5. Depth contours of pleistocene subsoil in meters below average sea-level.
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gebied met continue sedimentatie

vermoedelijk verloop van de kustlijn van de Oude kwelder omstreeks 2700 jaar B.P.

area of continual sedimentation

probable coast-line of old salt marsh area, about 2700 years B.P.

pleistocene opduiking

profiel van fig.4

Pleistocene outcrop

profile from fig. 4

Fig. 6. Situering van de voormalige zeeboezem en het verloop van de kustlijn van de oude
kwelders.
Fig. 6. Situation of the former bay and the coastline of the old saltings.

verlandingstendensen zich in Groningen, ten gevolge van lokale omstandig
heden, minder duidelijk kunnen manifesteren. In de eerste plaats moet daar
bij gedacht worden aan het ontbreken van de beschermende werking van een
gesloten reeks strandwallen, waardoor het gebied sterk geëxponeerd lag ten
opzichte van de zee.
De eerder genoemde kaart van Van Veen (1951) geeft een indruk van de
ligging en de omvang van de gebieden waarin verlanding is opgetreden. Het
grootste gebied met een min of meer aaneengesloten dek van oppervlakte
veen treft men aan in de driehoek Ten Boer - Spijk — Farmsum. De dikte
van het veen varieert hier van enkele decimeters tot meer dan een meter.
Het begin van deze veengroei werd op verschillende plaatsen gedateerd :
Farmsum:
4260 ^ 90 jaar B.P. (GRN 656, Jelgersma 1960)
Wittewierum: 4360 ± 85 jaar B.P. (GRN 4463)
Spijk:
3705 ± 50 jaar B.P. (GRN 5828)

Uit deze dateringen blijkt dat de afzettingen onder het veen, althans wat
betreft het bovenste deel, gevormd zijn tijdens de Calais IV-transgressiefase
zoals die wordt onderscheiden door de Rijks Geologische Dienst (Hageman,
1969). Daar de top van het veen onder deze afzettingen bij Farmsum werd
gedateerd op 4995 ^ 100 jaar B.P. (Jelgersma, 1960), begon de sedimentatie
blijkbaar al tijdens de Calais III-transgressiefase.
In het westen van deze driehoek komt in het oppervlakteveen een kleilaag
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voor. De onderzijde van het veen op deze laag werd te Wittewierum ge
dateerd op 3150 ± 50 jaar B.P., zodat deze laag tijdens de Duinkerke Otransgressiefase werd afgezet. De aanwezigheid ervan wijst erop, dat in het
jongere Subboreaal ten westen van de lijn Ten Boer —Spijk een open zee
boezem lag van waaruit sedimentatiewiggen doordrongen in het veengebied
van Noordoost-Groningen.
Aan de westzijde van deze Oostgroningse zeeboezem ligt eveneens een
gebied met veenlagen in het profiel. Het heeft als kern de hoge pleistocene
ondergrond van Winsum en omgeving, die opgevat moet worden als een
deel van een eindmorene-boog uit de laatste fase van de Saale-vergletsjering
(Roeleveld, 1974).
In een klein gebied aan de oostzijde van de hoogste pleistocene koppen
komt hier een veenlaagje voor van zeer gering dikte, waarvan de onderzijde
bij Wetsinge (fig. 4) werd gedateerd op 3720 ± 50 jaar B.P. (GRN 5742).
De onderliggende afzetting hangt dus, in elk geval wat betreft de top, samen
met de Calais IV-fase. Vervolgt men dit veenlaagje naar het oosten, dan
blijkt het snel kleiiger te worden, tot er tenslotte voor enige stilstand in de
sedimentatie geen enkele aanwijzing meer is.
Op een iets hoger niveau komt in het gebied van Centraal-Groningen
opnieuw een dun veenlaagje voor, dat een wat grotere verbreiding heeft:
men treft het aan in het gebied Wetsinge - Bafio - Warffum - Onderdendam. De onderkant ervan, gedateerd bij Onderdendam, gaf een ouderdom
van 3210 ± 85 jaar B.P. (GRN 5743, fig. 4). De verlanding vond dus plaats
aan het eind van de Duinkerke O-fase.
In de verlandingsgebieden met veengroei in het oostelijke en het centrale
deel van het zeekleigebied treedt vanaf het eind van het Subboreaal en het
begin van het Subatlanticum opnieuw sedimentatie op. Deze begint in het
noorden, en vooral in de nabijheid van de grote zeeboezem, eerder dan
meer landinwaarts. 14C-dateringen van de top van het veen, onder de
bovenliggende kleilagen, leverden de volgende resultaten :
Abbeweer:
Oosterwijtwerd :
Farmsum
Wittewierum:

2960 ±
2940 ^
2400 ±
2470 ±

75 jaar B.P. (GRN 5239, fig. 4)
50 jaar B.P. (GRN 5221, fig. 4)
130 jaar B.P. (GRN 619, fig. 4; Jelgersma. 1960)
40 jaar B.P. (GRN 4460).

In feite gaat het hier om twee verschillende sedimentatiefasen die samenhan
gen met een eerste en een tweede Preromeinse transgressiefase: men kan
spreken van een Duinkerke IA- en een Duinkerke IB-fase.
Op grond van archeologische gegevens is het nu noodzakelijk een duide
lijke verlandingsfase aan te nemen tussen deze beide Preromeinse sedimen
tatiefasen. Verscheidene van de oudste terpen, waarvan men aanneemt dat
ze uit de 5e eeuw v. Chr. (of nog eerder) stammen, blijken op een kwelder
te liggen die op grond van stratigrafische overwegingen jonger moet zijn dan
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het met veen bedekte verlandingsniveau van de Duinkerke O-fase.
Bij Onderwierum (ten zuiden van Onderdendam) werd een vegetatie
horizont die deze stilstand in de sedimentatie markeert, gedateerd op 2570
± 50 jaar B.P. (GRN 5743; fig. 4). Daarbij moet echter bedacht worden,
dat de ouderdom van deze vegetatiehorizont meer een indicatie geeft voor
het begin van de volgende transgressie (toenemende vernatting, stagnatie van
de afbraak van organische stof) dan voor de afloop van de voorgaande.
De verlanding aan het eind van de le Preromeinse sedimentatiefase zal dan
ook op omstreeks 2700 14C jaar B.P. gesteld moeten worden. Deze verlan
ding heeft zich over een groter gebied uitgestrekt dan de voorafgaanden.
Delen van de beide grote Groninger zeeboezems slibden nu tot kwelder
hoogte op, o.a. langs de westelijke oever van de oostelijke boezem (inclusief
het gebied bij de nederzetting van de Boerdamsterweg). Zo ontstond over
grote oppervlakten, dankzij het langzamer rijzen van de zeespiegel, voor
het eerst een rijpe kwelder, die in het vervolg aangeduid zal worden als de
le Preromeinse Kwelder. Deze is ten dele identiek met wat in de literatuur
over het noordelijk zeekleigebied wel de Oude Kwelder wordt genoemd. De
kust van de le Preromeinse Kwelder (fig. 6) was gemarkeerd door een lage
kustwal of kwelderwal.
Later trad op deze le Preromeinse Kwelder nog sedimentatie op van
betrekkelijk dunne jongere dekken, terwijl de beide grote zeeboezems gelei
delijk aan verder dichtslibden. Zo kan de nog historisch bekende Fivelboezem beschouwd worden als het restant van de Oostgroningse boezem, en
de voormalige Hunzemonding bij Pieterburen, die in de 12e eeuw werd
afgesloten, als het laatste overblijfsel van de Westgroningse boezem.
De afzetting van de jongere dekken op de Oude Kwelder vond plaats in
een aantal fasen. Allereerst is er de 2e Preromeinse sedimentatiefase die,
zoals boven uiteen werd gezet, omstreeks 500 v. Chr. begon en die waar
schijnlijk kort voor het begin van onze jaartelling eindigde; bij Niezijl werd
het begin van de veengroei op een Preromeinse afzetting gedateerd op 2060
i 45 jaar B.P., d.w.z. 110 v. Chr. (GRN 5829). Voorzover de 2e Prero
meinse klei als dun dek voorkomt, is het een zware stugge klei, die vaak ver
ward wordt met de hierna te bespreken knipklei.
Vanaf enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling trad, althans in de
lagere delen van het gebied, opnieuw sedimentatie op, waarbij zware stugge
klei (zogenaamde knipklei) tot afzetting kwam (le Postromeinse trans
gressie Duinkerke II). Een vegetatieniveau dat het begin van deze sedimen
tatie aangeeft, werd te Paddepoel gedateerd op 1665 ± 55 jaar B.P. = A.D.
285 (GRN 6030). Het eind van deze fase is moeilijk vast te stellen, maar
valt waarschijnlijk aan het begin van de 7e eeuw.
Bijna nergens ligt de knipklei aan het oppervlak maar ze is afgedekt met
een 20 à 40 cm dik dek, het zgn. verjongingsdek.
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Op vele plaatsen in de provincie Groningen komt op de overgang knipklei-verjongingsdek een min of meer duidelijk vegetatieniveau voor. De ver
breiding van het bovenste dek is regionaal, soms lokaal. Het lijkt aanneme
lijk dat de regionale afzettingen in een sedimentatiefase vóór de bedijking
hebben plaatsgevonden. Uit een datering in Grijpskerk (1150 i 80, GRN
4221, = A.D. 850) blijkt dat de veengroei plotseling afgebroken werd. Na
een schijnbaar rustige periode rond A.D. 1000 neemt de transgressie-acti
viteit (omstreeks A.D. 1100) weer toe. In deze Laat-Middeleeuwse trans
gressie drong de zee via zeeboezems diep het land in.
3. DE BODEMKUNDIG-GEOLOGISCHE OPBOUW
NABIJ DE NEDERZETTING BOERDAM

De onderstaande beschrijving van de bodemkundig-geologische opbouw in
de omgeving van Boerdam berust in hoofdzaak op de gegevens verkregen
bij veldonderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een aantal pollen
analyses uit een profiel ca. 800 m ten westen van de opgegraven nederzetting
gelegen.
DIEPERE ONDERGROND

Het diepere deel van het holocene pakket in de omgeving van Boerdam be
staat uit betrekkelijk homogene, kalkrijke, soms kleiige fijne zanden (wadzand) waarin geen afzettingsfasen te onderscheiden zijn. Zoals eerder ver
meld, zal in deze omgeving gedurende een lange periode sedimentatie
plaatsgevonden hebben. Soms is op ca. 1,40 m - NAP een meer intensief
bewortelde horizont aanwezig, waarschijnlijk op te vatten als het equivalent
van het veenlaagje dat meer westelijk op afzettingen van de Duinkerke-Otransgressiefase ligt (fig. 3).
PREROMEINSE AFZETTINGEN

Afzettingen van de le Preromeinse transgressie (Duinkerke IA)
De onder 1 beschreven wadzanden gaan naar boven toe over in een kwelder
afzetting. Deze bestaat onderin uit afwisselende laagjes fijn slibhoudend
zand en vrij veel (8-12%) koolzure kalk bevattende lichte zavel. De ge
laagdheid is onregelmatig golvend, de grenzen zijn scherp. Hogerop in het
profiel wordt het aandeel van de slibrijke laagjes groter. Met een vrij scherpe
grens ligt op deze afzetting een 30 tot 50 cm dik pakket ongelaagde kalkarme
of kalkloze zandige klei. Boven deze kleilaag volgt veelal een vegetatieniveau
gekenmerkt door een concentratie van zwart gekleurd, amorf, organisch
materiaal (pollen).
In het pollendiagram (fig. 7) zijn in de sedimenten van de le Preromeinse
Kwelder twee zones te onderscheiden.
In de zone van 137 tot 100 cm beneden het maaiveld overheersen Cheno-
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Fig. 7. Pollendiagram Middelstum.
Fig. 7. Pollen diagram Middelstum.

podiaceae. Samen met het veelvuldig voorkomen van Hystrix (resten van
dinoflagellaten) wijst dit op mariene invloed, d.w.z. regelmatige overstro
ming. In het monster van 100 cm diepte komt ook pollen voor van Plumbaginaceae (waartoe Armeria maritima en A. vulgare behoren). Dit wijst op een
iets hogere ligging van de kwelder.
De monsters van 93 en 87 cm behoren tot de tweede zone. Hier over
heersen Gramineae het beeld terwijl de Chenopodiaceae sterk terugvallen, even
als Hystrix. Dit duidt op een veel lagere frequentie van de overstromingen
en een vegetatie van vooral grassen.
De kwelderafzettingen van de Duinkerke IA en de vegetatiehorizont er
boven zijn in de omgeving van Boerdam goed te onderscheiden. Een 14Cdatering van de organische stof uit deze vegetatiehorizont bij Onderwierum
(zie hoofdstuk 2) maakte aannemelijk dat de eronder liggende kwelder
omstreeks 2700 jaar B.P. was drooggevallen.
De klei van deze kwelder is gekenmerkt door het optreden van groenach-
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tige roesttinten (2,5Y 4/4, Munsell Soil Color Charts) en wordt daarom
ook wel groene klei genoemd. Dergelijke klei, zeer waarschijnlijk uit de
zelfde periode, wordt in grote delen van de provincie Groningen aangetrof
fen. Bovenin zijn de groene kleuren in de hard aanvoelende roestconcreties
het duidelijkst; in zware laagjes is de kleur intensiever dan in de lichtere.
Daarnaast treden in deze afzetting zwarte (2,5Y 2/3) mangaanstippels op.
De oorzaak van het ontstaan van de groene roestkleuren is nog onduidelijk.
Gedacht wordt aan bepaalde Fe-verbindingen die alleen in dit sediment zijn
aangevoerd. Ook worden ze wel toegeschreven aan tot op bepaalde diepte
gerijpt materiaal dat bij latere overstromingen weer geheel in reducerende
omstandigheden kwam (Zonneveld, 1957). Iets bijzonders in deze groene
klei zijn silicum-skeletjes van planten (riet of een ander gras?) ; ze werden in
andere klei-afzettingen in Groningen niet gevonden. Ze komen vooral voor
in de lager gelegen delen van de kwelderafzetting.
De hoogteligging van de top van de le Preromeinse Kwelder in de om
geving van de opgraving en de loop van enkele, tijdens de kartering gevon
den kreken is weergegeven in fig. 8. De diepste ligging is in het westen, de
hoogste in het oosten. Samenhangend met het verloop van de kreken treedt
bovendien nog een oost-west gericht microreliëf op. Het patroon van de hoog
teligging hangt samen met het feit dat de betrekkelijk vlak liggende kwelder
naar het oosten overgaat in een kwelderwal die de kustlijn ten tijde van de
vorming markeerde.
De basis van de nederzetting Boerdam (de terpzooi) ligt op de oeverwal
van een kreek in de le Preromeinse Kwelder. Blijkbaar waren daar de af
zettingen voldoende gerijpt om een bovengrond te geven, geschikt voor
bewoning. In de direkte omgeving van de opgraving Middelstum - Boerdamsterweg zijn nog enkele verspreide bewoningsresten uit de beginfase van
de occupatie aangetroffen (fig. 2).
De lichtere oeverwallen langs de kreken kwamen het meest voor bewoning
in aanmerking. Tijdens de periode van ca. 750-ca. 500 v. Chr., toen de zee
niet erg agressief was, zullen ook elders op soortgelijke oeverwallen neder
zettingen hebben gelegen. Het is niet onwaarschijnlijk dat men zich toen
ook op de kwelderwal gevestigd heeft; zo zouden terpen uit de reeks Usquert,
Rottum, Kantens, Middelstum, Westerwijtwerd, Lutjewijtwerd, Lellens in
eerste aanleg uit deze periode kunnen dateren.
Afzettingen van de 2e Preromeinse transgressiefase (Duinkerke IB)
Op de le Preromeinse Kwelder ligt in het gekarteerde gebied een tot 50 cm
dikke zware kalkloze kleilaag met aan de top weer een smalle vegetatie
horizont. Aangenomen mag worden, dat deze kleilaag werd afgezet na de
rustige periode van ca. 750-ca. 500 v. Chr., tijdens de 2e Preromeinse transgressiefase die duurde tot ca. 100 v. Chr. De top van deze kleilaag varieert in
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I afgeticheld gebied, toestand 1971
I area excavated by brick-work, situation 1971
I kwelderafzetting waarvan top tager dan 70 cm — NAP
I salt marsh deposits with top more than 70 cm below sea level
I' I •,1 11 ( I ,i kwelderafzetting waarvan top tussen 40 en 70 cm — NAP
I' I ' i1.1 I '.'1 salt marsh deposits with top between 40 and 70 cm below sea level
kwelderafzetting waarvan top hoger dan 40 cm — NAP
salt marsh deposits with top less than 40 cm below sea level
vermoedelijke loop van de kreken in de 1e preromeinse kwelder
probable course of

creeks in the salt marshes during the Pre-Roman I

Fig. 8. Hoogteligging van de le Preromeinse Kwelder.
Fig. 8. Altitudes of the 1st Preroman Salting.

hoogte van ca. 80 cm — NAP tot ca. NAP. Waarde le Preromeinse Kwelder
tot aan of boven het NAP-niveau reikt, ontbreekt de 2e Preromeinse afzet
ting. Overigens blijkt dat meer in detail de dikte van de afzetting nauwelijks
beïnvloed werd door een pre-existerend reliëf van dele Preromeinse Kwel
der. Het reliëf van de le Preromeinse Kwelder, zoals dat bij de kartering
gevonden werd (fig. 8), moet dus later geaccentueerd zijn ten gevolge van
differentiële inklinking of erosie.
Bij het karteren bleek, dat de afzetting van de 2e Preromeinse klei hoofd
zakelijk plaats vond vanuit kreken die ook al in de Oude Kwelder aanwezig
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waren. Waar de kleilaag zwaar ontwikkeld is, bevat hij meestal vrij veel
organisch materiaal, vooral in het westen van het gekarteerd gebied. Ook
komen in de klei vaak twee of meer vegetatieniveaus voor, die wijzen op
tijdelijke onderbreking van de sedimentatie; ze zijn steeds maar over zeer
korte afstand te vervolgen. Het gehele beeld wijst op een afzetting, gevormd
door niet al te hevige overstromingen van het lager gelegen gebied achter de
hogere kwelderwallen, waarbij de begroeiing zich betrekkelijk goed kon
handhaven. Waarschijnlijk werden tegelijkertijd de kwelderwallen aan zee
zijde uitgebouwd.
Uit het pollendiagram (fig. 7) blijkt, dat in deze periode de sterke do
minantie van de Gramineae uit de laatste fase van de opslibbing van de
Preromeinse Kwelder zich voortzet. Het ontbreken van hoge aantallen
pollen van Chenopodiaceae maakt het waarschijnlijk dat de transgressieve
activiteit in deze periode beperkt was; waarschijnlijk kon de grasvegetatie
zich handhaven.
De bevolking in de nederzetting Boerdam nam na 500 à 400 v. Chr. af:
blijkbaar werden de levensomstandigheden door de overstromingen on
gunstig beïnvloed. In de loop van de 2e eeuw voor het begin van de jaartel
ling namen frequentie en intensiteit van de overstromingen weer af (zie
hoofdstuk 2) en werden de levensomstandigheden weer gunstiger. De be
woning van het kleigebied in zijn geheel nam toen weer sterk toe; of dit ook
gold voor de nederzetting aan de Boerdamsterweg is nog onduidelijk.
POSTROMEINSE AFZETTINGEN

Afzettingen van de le postromeinse transgressiefase (Duinkerke II)
In het gekarteerde gebied ligt op de afzettingen van de 2e Preromeinse
transgressiefase een laag zeer zware kalkloze klei, die om zijn minder gun
stige eigenschappen knipklei (lokaal knikklei) wordt genoemd. Kenmerkend
zijn: veel roest, hoog lutumgehalte (40-50%), prismatische structuur met
vaak kleihuidjes op de elementen, en een zeer stug karakter. Het sediment
is bij Boerdam in de beginfase wellicht afgezet vanuit dezelfde kreken die
ook al in voorgaande sedimentatiefasen gefunctioneerd hadden. Later kwam
deze klei tot afzetting in een groot gebied aan de landzijde van de kwelder
wallen in een rustig en brak milieu. Tijdens de sedimentatie van de basis
niveaus van het pakket moet het milieu minder rustig zijn geweest, want ze
zijn soms vrij zandig en liggen dan plaatselijk op afzettingen van de 2e Pre
romeinse fase; in de nabijheid van grotere kreken bevatten ze soms zelfs
wat kalk.
Ook uit het pollendiagram blijkt deze tendens: de spectra op 71 en 68 cm
geven een toename van Chenopodiaceae te zien, terwijl Gramineae een diepte
punt bereiken. In de zware knipklei nemen Chenopodiaceae weer af en treden,
naast grassen, verschillende andere kruiden (Compositae, Caryophyllaceae) op.
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Deze vegetatie zou kunnen wijzen op een verzoeting vergeleken met de
situatie waarin de sedimenten van de 2e Preromeinse fase werden afgezet;
mogelijk heeft de Gramineae-curve in dit traject voor een belangrijk deel
betrekking op riet.
De knipklei ligt als een zeer uniform dek, 20 à 50 cm dik, over het gehele
gebied. Dit wijst erop, dat de kreken al in de beginfase zijn dichtgeslibd. Het
knipkleidek wigt naar het oosten uit tegen de reeds genoemde hoger gelegen
kwelderwal. In hoofdstuk 2 werd uiteengezet, dat de knipklei waarschijnlijk
werd afgezet in de periode tussen ca. A.D. 250 en het begin van de 7e eeuw.
Als gevolg van de toenmalige hogere ligging werd de woonheuvel van Boerdam niet door knipklei bedekt : ze wigt er, evenals de oudere 2e Preromeinse
kleilaag, tegen uit.
Afzettingen van de Middeleeuwse transgressies en menselijk ingrijpen
Op de knipklei ligt bijna overal een verjongingsdek. In hoofdstuk 2 is uit
eengezet, dat dergelijke dekken uit de Karolingische/Ottoonse periode of
eventueel nog later dateren. Omstreeks A.D. 600/700, in de 2e helft van de
Merovingische tijd (A.D. 450-750) en in de Karolingische tijd (A.D. 750900) zijn vele verlaten terpen weer opgezocht en bewoonbaar gemaakt, ter
wijl de nog bewoonde werden uitgebreid. Op daarvoor gunstig gelegen plek
ken zullen ook nieuwe woonplaatsen zijn gesticht (Boersma e.a., 1970).
Aangenomen moet worden, dat de terpnamen van rond het begin van de
jaartelling verloren zijn gegaan. Voor latere tijden geven de uitgangen van
namen misschien een aanwijzing over het tijdstip van (her)bewoning. De
oudste terpen zouden de oorspronkelijke naamsuitgang '-inge' (Fries: '-ens')
hebben ; hierop volgen de 'ward' of 'werd' namen en vervolgens die met uit
gang '-wier'. Van latere datum zouden de '-heim' of'-um' terpnamen zijn;
de allerjongste terpen eindigen tenslotte op '-terp' of'-torp'.
De groep jongere nederzettingen, waarvan de aard door de aanleg van de
dijken anders was dan die van de oudere, is eveneens in te delen van relatief
oud naar jong op basis van de naamsuitgangen. De uitgang '-weer' is de
oudste, gevolgd door '-wold' (woudgebied), '-huizen' en tenslotte '-buren'.
In de Karolingische- en de latere Ottoonse (A.D. 900-1000) perioden
blijken de bewoners van het kustgebied hun woonplaatsen sterk te hebben
opgehoogd. In de provincie Friesland zijn hiervan vele voorbeelden te vinden
en ook in Groningen zijn ze aangetroffen gedurende het onderzoek in de
Tuinster Wierde (Leens). De reden zal geweest zijn een toename in de
agressie van de zee en een diep ingrijpen in het nog onbedijkte land.
Tijdens deze Karolingische/Ottoonse transgressie is het overgrote deel van
het meest recente dek (verjongingsdek) gevormd, al is het bij latere over
stromingen plaatselijk aangevuld, geërodeerd en ten dele opnieuw gesedimenteerd.
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Over bijna het gehele knipkleigebied en in vele randgebieden van klei en
veen in Groningen wordt dit verjongingsdek aangetroffen (kaartblad 7
West, Stiboka 1973). De dikte ervan varieert van 15 tot 45 cm, afhankelijk
van de hoogteligging van de knipklei. De aard van de klei is knippig en het
lutumgehalte varieert van 30-37%. In droge toestand heeft deze bovenste
laag een stoffig karakter.
De bedijkingen die in de 11e en 12e eeuw begonnen, maken het verdere
beeld onduidelijk. Uit historische gegevens is bekend, dat in de Middel
eeuwen vele overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken het kustgebied
teisterden. De invloed van de zich steeds uitbreidende zeeboezems (Fivel,
Lauwerszee en Dollard) had ook in het achterland grote gevolgen. Vele ge
bieden werden daarbij door erosie aangetast waarbij wellicht elders op
nieuw klei werd afgezet.
Zoals al is beschreven, moet het verjongingsdek beschouwd worden als
een slotfase van de vroeg middeleeuwse transgressies (DK UIA), plaatselijk
aangevuld of gedeeltelijk geërodeerd tijdens laat-Middeleeuwse overstro
mingen (DK HIB) en daarna sterk beïnvloed door de mens. Aangezien dit
dek al eeuwen aan de oppervlakte ligt en in cultuur is, is het sterk gemengd
met materiaal van elders (uit sloten, greppels en door bemesting). Ook op
de nederzetting Middelstum-Boerdamsterweg, die thans geheel is verdwe
nen, was een ca. 25 cm dik verjongingsdek aanwezig. Deze oudste in het
Groninger kleigebied gevonden woonplaats was in de vroege Middeleeuwen
al zo sterk ingeklonken dat het verjongingsdek hierop werd afgezet. Door
dit nivellerend dek is de nederzetting tot 1970 onopgemerkt gebleven.
Vanaf de 12e eeuw, tijdens de laat-Middeleeuwse transgressies, drong de
zee via de zeeboezems diep het land binnen, waarbij naast het kleilandschap
ook grote veengebieden werden aangetast en geheel of gedeeltelijk opge
ruimd. De zeeboezems van de Fivel, Lauwerszee en Dollard zijn enorm
uitgebreid. Geleidelijk aan zijn ze in de loop der eeuwen door inpolderingen
verkleind en gedeeltelijk verdwenen. De opbouw van het kleipakket uit de
zeeboezems verschilt geheel met die van de hierboven beschreven gronden.
SAMENVATTING

In dit artikel wordt de holocene ontwikkeling van het Groninger zeekleige
bied besproken in verband met de vondst van de vroegste terpnederzetting
aan de Boerdamsterweg (gem. Middelstum).
Bij het bodemkundig-geologisch onderzoek in de omgeving van de neder
zetting konden de reeds ontwikkelde gedachten met betrekking tot de ge
detailleerde stratigrafie van vooral de Pre- en Postromeinse afzettingen ge
toetst worden aan archeologische gegevens.
In verschillende sedimenten is de vegetatie aan de hand van pollenonderzoek vastgesteld. Een geologisch profiel illustreert de situatie in de provincie
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(fig. 4). Tussen een aantal kleiafzettingen komen veen- en venige lagen voor
waarvan de ouderdom is bepaald met behulp van de 14C-methode. Het
blijkt dat dezelfde trans- en regressiefasen die in andere delen van het Ne
derlandse kustgebied zijn vastgesteld, ook in Groningen een rol hebben ge
speeld.
Bij de opgraving van de nederzetting werd duidelijk dat mensen van de
Zeyener-cultuur ongeveer 2500 jaar B.P. (500 à 600 v. Chr.) zich vestigden
op de oeverwal van een kreek van de le Preromeinse Kwelder. Kleilagen
uit de 2e Pre- en de le Postromeinse transgressie wiggen tegen de woonheuvel uit, terwijl de vroeg-Middeleeuwse afzettingen alles met een kleilaag
(verjongingsdek) heeft bedekt.
najaar 1973
SUMMARY

The paper discusses the geographic and stratigraphie position of the settlement
(mound) near the Middelstum-Boerdamsterweg (fig. 2) in connection with the
development of the Holocene deposits on a Pleistocene subsoil and the original
sea-coast in the Province of Groningen. Some notes are added on the vegeta
tion as derived from pollen analysis (fig. 7). A geologic profile (fig. 4)
illustrates the situation in the province. Various transgressions by the sea
have occurred during the studied period, as obvious from the alternating
inorganic and peat sediments indicated in fig. 3. The text supplies details on
these changes and attempts to date them.
Artefacts show that the settlement, on a river bank, must already have
been inhabited over 2 500 years ago by people of the Zeyener culture, who
probably migrated from sandy areas when the climate became drieer. Later
on, around the year zero, it was abandoned. Shortly afterwards the people
returned with their cattle and probably also had some agriculture (barley,
in the first place).
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STORM ALS OORZAAK VAN
MICRORELIËF IN DE ONDERGROND
Storms causing a micro-relief in subsoil

A. H. Booij !)

Tijdens de kartering in de jaren vijftig werd in de omgeving van NieuwAmsterdam een merkwaardig verschijnsel aangetroffen in een dalgrondengebied met een zandondergrond op ca. 100 cm diepte en een lössleemlaag op
ca. 170 cm onder het maaiveld: bij sommige boringen bleek opeens het
zand op ca. 50 cm te liggen, elders op ca. 150 cm. Ook bij controleboringen
op onderlinge afstanden van 1 à 2 m werden dergelijke uiteenlopende
zanddieptes waargenomen. Het verschijnsel was zeer plaatselijk en het was
niet duidelijk of het ging om 'kopjes' en 'kuiltjes' in een overigens vlak ge
bied, dan wel om 'rugjes' en 'geultjes'.
In 1967 werd in datzelfde gebied in enkele wanden van pas gegraven sloten
een merkwaardig golvend patroon in de zandondergrond waargenomen,
een patroon dat overeenkwam met wat tijdens de vroegere kartering was
gevonden. Sindsdien werd het in soortgelijke posities ook elders in wanden
van nieuwe sloten aangetroffen. Wederom was het niet duidelijk of het ging
om 'geulen' en 'rugjes' of om 'kuilen' en 'kopjes'.
De verklaring voor dit verschijnsel gaf een najaarsstorm in 1967 die veel
bomen had omgeworpen. De daarmee gepaard gaande ontworteling had
enerzijds vrij diepe kuilen veroorzaakt, terwijl anderzijds de wortel- en
stronkmassa's met de eraan gehechte grond direct naast de kuilen terecht
waren gekomen. Dit gaf de oplossing van het probleem. Een nadere beschou
wing van het gevonden golvende patroon maakte duidelijk, dat vóór de
veenvorming iets soortgelijks aan de hand moest zijn geweest. Alleen waren
daar de hoogteverschillen kleiner en de vormen minder massaal en minder
hoekig, wat niet verwonderlijk was, omdat de stronk- en wortelmassa's
waren vergaan en weer en wind na hun vorming voor afronding en ver
kleining van de 'kuilen' en 'kopjes'had gezorgd. Zonder de hulp van de storm
was dit geheim onopgelost gebleven !
Het verschijnsel wettigt nog enkele andere gevolgtrekkingen. Eén daarvan
is, dat in de tijd dat deze bomen omwaaiden, nog geen veen aanwezig was,
want dan moesten in het huidige veenpakket, met zijn goed conserverende
werking, gave omgewaaide bomen terug te vinden zijn. Daarvan bleek niets:
bij zeer nauwkeurige bestudering was niets te vinden dan een ver vergaan
restant en wat boomschors direct op de zandondergrond.
*) Stichting voor Bodemkartering, Rayon Noord.
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Evenmin ging het om bomen die als gevolg van een beginnende veenvorming waren omgevallen; dan breken de bomen af op de scheiding van
lucht en water doordat de stammen conisch inrotten. De bekende puntige
kienstobben werden nergens aangetroffen. Uiteraard zou er dan ook geen
sprake van 'kuiltjes' en 'kopjes' zijn geweest, want dergelijke bomen worden
niet met wortel en al neergemaaid door de storm. Het is dus duidelijk, dat in
dit geval de veenvorming niet de aanleiding is geweest tot het omwaaien
van de bomen. Veeleer is het omgekeerde het geval geweest: de door de
storm plotseling sterk toegenomen hoeveelheid organisch materiaal op de bo
dem heeft de veenvorming ingeleid.
Het hier beschreven verschijnsel kan ook verklaren, waarom elders soms
oudere geologische afzettingen grillig boven jongere liggen, en waarom
soms archeologica aangetroffen worden op een hoger niveau dan te ver
wachten was, namelijk boven materiaal van recentere datum.
De storm gaf ook nog een derde lesje, meer liggende op het gebied van de
toepassing van de bodemkunde : de ontwortelde bomen bleken alle ongeveer
even diepe kuilen gevormd te hebben, ongeacht de diameter van die kuilen.
De onder het zand aanwezige lössleemlaag op (toen) ca. 70 cm diepte ver
klaart dit. De omgewaaide bomen hadden alle maar een ondiep wortel
stelsel, namelijk steeds tot aan, en niet in, de slecht doorlatende en sterk ver
dichte lössleemlaag. Dit leert de bosbouwers dat ze terdege de bodemge
steldheid dienen te kennen en rekening moeten houden met het toelaatbare
assortiment alvorens tot aanplant over te gaan.
Ook na de storm van november 1972 was te zien dat daar, waar keileem
of lössleem ondiep voorkwam, relatief meer is ontworteld dan daar, waar die
leem dieper lag. Bij die diepe keileem, en dus diepere beworteling, waaiden
ook wel bomen om, maar deze knapten dan boven de grond af. Daarnaast
heeft het omwaaien uiteraard te maken met de dichtheid van het kronendak
tijdens de storm.
SUMMARY

Observations in the northern parts of the Netherlands have revealed a rather
curious configuration of the surface of the sandy and loamy subsoil, con
sisting of some 50 cm deep pits and some 50 cm high hillocks. They must
have been caused by the uprooting of trees during heavy storms.
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DICHTHEID VAN DE VASTE DELEN
VAN RIVIERKLEIGRONDEN1)
Particle density of river-clay soils

J. N. B. Poelman2)

INLEIDING

In het kader van een fysisch onderzoek van oude en jonge rivierkleigronden
in Nederland werd van een honderdtal monsters de dichtheid van de vaste
delen bepaald. De cijfers vertoonden een spreiding die niet alleen te ver
klaren viel uit de dichtheden van het organisch materiaal en van de minerale
fractie zoals die uit de literatuur bekend zijn (Boekei, 1961).
Het lag dus voor de hand meer factoren in de analyse te betrekken. Nu is
een kleigrond samengesteld uit kleimineralen (minerale delen < 2 jJ.m), silt
(minerale delen van 2 tot 50 |xm), zand (idem van 50 tot 2000 (J.m), organi
sche stof, en eventueel CaC03. Aan elk van deze componenten kan men
een eigen dichtheid toekennen; in dit geval werden silt, zand en CaC03
echter samengenomen als 'minerale rest'. Men zou anderzijds verder kunnen
gaan en bij de zandcomponent een scheiding kunnen maken in zware en
lichte mineralen, met de grens bij een dichtheid van 2,9. Daarvoor ontbraken
echter de gegevens.
Nagegaan werd hoe groot het aandeel van lutum, organische stof en
minerale restfractie in de dichtheid van het mengsel was.
BEPALING VAN DE DICHTHEID VAN DE VASTE DELEN

Van een in een pyknometer afgewogen hoeveelheid luchtdroge lucht (ca.
15 g) wordt na toevoeging van ontlucht water de ingesloten lucht verwijderd.
Daarna vindt aanvulling met water plaats tot een bekend volume. Het ge
wicht en de dichtheid van het water zijn bekend, zodat het volume van de
vaste delen kan worden vastgesteld. Vervolgens wordt met het op stoofdroge
grond (105°C) herleide gewicht en het gevonden volume de dichtheid van
de vaste delen berekend. De in dit artikel vermelde gegevens zijn gemiddel
den van deels in duplo, deels in triplo verrichte bepalingen.
*) Vroeger sprak men in plaats van dichtheid van de vaste delen veelal van soortelijk ge
wicht. In feite is echter sprake van twee verschillende grootheden. Het soortelijk gewicht is
het gewicht van een volume-eenheid van het materiaal, terwijl dichtheid de massa van een
volume-eenheid is. De laatste grootheid is onafhankelijk van de zwaartekracht. Om die
reden verdient het gebruik van dichtheid in principe de voorkeur.
2) Stichting voor Bodemkartering, Rayon Zuid.
3) De bepalingen werden uitgevoerd op het Laboratorium voor Grondbewerking van de
Landbouwhogeschool door de heer G. Kroesbergen. De heer C. Hoekstra van de Stichting
voor Bodemkartering verrichtte aanvullende bepalingen.
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VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Hooghoudt (1945) heeft de basis gelegd voor de analyse-methode van de
grond naar zijn granulaire samenstelling zoals die nu door het Bedrijfslaboratorium in Oosterbeek wordt gebruikt. In de formule van Stokes voerde
hij onder andere de dichtheid (het s.g.) van de minerale delen in. In af
wachting van verder onderzoek (dat echter nooit werd uitgevoerd) nam hij
voor de minerale delen een gemiddelde dichtheid van 2,675 aan omdat, zo
schrijft hij, de dichtheid (van humus- en CaC03-vrije fracties) meestal ligt
tussen 2,65 en 2,70. Later stelde hij vast dat bij zandgronden de dichtheid
van de humusfractie 1,60 en die van het minerale deel 2,65 was (Boekei,
1961). Boekei corrigeerde op basis van een groot aantal bepalingen aan
zandgronden deze waarden op 1,47 resp. 2,66.
Uitgaande van de waarde 1,47 werd voor het gegeven rivierklei-materiaal
de dichtheid van de minerale delen (Dmin) berekend uit de gemeten dicht
heid (D) volgens de formule:
D

=
min

100-H
100

H

D

1,47

waarin H het humusgehalte voorstelt.
Tussen de op humusgehalte gecorrigeerde dichtheden voor het minerale
gedeelte en de lutumgehalten bleek een goede correlatie te bestaan (zie fig.
1). De regressievergelijking was:
Dmin = 0,0022 (zh 0,00025) X lutumgehalte + 2,66
met een correlatiecoëfficiënt van 0,88 + 0,0024.
Deze uitkomst bevestigt de dichtheid 2,66, die Boekei voor de minerale
delen vond, met dien verstande dat ze alleen geldt voor de silt- en zandfractie; voor de lutumfractie blijkt de dichtheid 2,88 te zijn (althans bij de
onderzochte gronden).
De waarde van elk van de drie factoren is ook rechtstreeks door een corre
latie-berekening te bepalen, uitgaande van de formule:
D

100

aH + bL + c (100 - H - L)

waarin L het lutumgehalte is, berekend op de grond, en ( 100 — H — L) de
minerale restfractie of wel zand plus silt
CaC03.
Op deze wijze berekend, bleek de dichtheid van humus 1,43 te zijn,
die van de lutumfractie 2,87 en die van de minerale restfractie 2,67. Hoe
wel dit een hogere correlatie opleverde (0,93 ± 0,0032), is voor de bere
kening van de dichtheid de eerste serie uitkomsten gekozen omdat ze aan
sluit aan de reeds in gebruik zijnde waarden en de verschillen toch gering
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dichtheid

density

Fig. 1. Verband tussen lutumgehalte en dichtheid van de minerale delen van rivierklei
gronden.
Fig. 1. Relation between % lutum ( — clay) and partiele density of river-clay soils.

zijn. De formule voor de berekening van de dichtheid van rivierkleigronden
wordt dan:
100
% humus

% lutum

1,47

2^88

% minerale restfractie
1

2^66

Om de berekening van de dichtheid via de formule te omzeilen, is een
nomogram gemaakt, waarvan figuur 2 een vereenvoudigde voorstelling
geeft4). Hieruit kan de dichtheid worden afgelezen, uitgaande van de ge
halten aan humus en lutum, beide berekend op de grond. Met nadruk moet
er nog op gewezen worden, dat de percentages lutum en 'minerale restfrac
tie' uitgedrukt dienen te worden in het totaal van de grond en niet op de
minerale delen alleen, zoals in de granulair-analyses meestal het geval is.
*) Voor belangstellenden is het eigenlijke diagram te verkrijgen bij de afd. Bodemtechniek
van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.
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Fig. 2. Nomogram voor de schatting van dichtheden van de vaste delen bij gegeven humusen lutumgehalten (beide berekend op de grond). Vanuit het met het humus- en lutumgehalte van het monster corresponderend punt in de driehoek volge men de horizontale lijnen
in het basisruitennet tot aan de gebogen zwarte lijn. Vanaf het snijpunt volge men de ver
tikale lijn in het ruitennet tot aan de basis, waarop dan de dichtheid is af te lezen. Voor het
geval men ook het volume van 100 g van de vaste delen wil kennen, volge men vanuit het
zelfde snijpunt de horizontale lijnen tot aan de vertikale as links in het nomogram. Daarop
kan het volume in cm3 worden afgelezen.
Fig. 2. Nomogram for determining the particle density of river-clay soils.

BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Boekei (1961) kon de dichtheid (s.g.) van de zandgronden afleiden uit de
gehalten aan humus en zand, maar de hogere waarden die hij vond voor
kleigronden, waren volgens hem niet te herleiden tot grootheden als lutumen humusgehalten. Hij adviseerde dan ook de dichtheid voor elk kleimonster
apart te bepalen. Meestal wordt echter in de praktijk voor het kleigehalte
van een monster dezelfde waarde aangehouden als voor het zandgedeelte,
nl. 2,65. De dichtheid van de lutumfractie zoals die nu voor de rivierklei
gronden is gevonden, is dus duidelijk hoger dan werd verwacht.
Bij de bepaling met de Pyknometer wordt water gebruikt om het volume
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van de ingebrachte hoeveelheid grond te meten. In het grensvlak van beide
stoffen treden verschijnselen op waarover in de literatuur geen eenstemmig
heid van uitleg bestaat. Volgens Grim (1953) heeft een aantal onderzoekers
zoals Langmuir, Terzaghi, Hardy, Winterkorn en vele anderen materiaal
aangedragen om aan te tonen, dat het water dat direct aan het oppervlak
van de gronddeeltjes wordt gebonden, zich in een bijzondere fysische toe
stand bevindt. Tscapek (1934), Hauser en le Beau (1938), De Wit en Arens
(1950) maten een grotere dichtheid van de eerste molecuullagen van het
geabsorbeerde water, wat door Low (1961) is weerlegd. Nitzsche (1940) en
Andersen and Low (1958) vinden een kleinere dichtheid. Sommigen veron
derstellen een op die van ijs gelijkende rangschikking van de atomen tegen
de kleideeltjes. Ook ten aanzien van het vriespunt en de viscositeit van het
water ontstaan veranderingen in deze grenslaag. Genoemde verschijnselen
zijn des te duidelijker waar te nemen, naarmate het adsorptievermogen
van de grond groter wordt.
Gradwell (1955) heeft erop gewezen, dat de gemeten dichtheden van zeer
fijn verdeelde stoffen afhankelijk zijn van de verplaatsingsvloeistof: die met
de grootste dipoolmomenten geven de hoogste waarden.
Een grotere dichtheid van het water direct aan het oppervlak van de
gronddeeltjes gebonden in het traject tussen kamertemperatuur en 105 °C
kan oorzaak zijn van een hogere waarde voor de dichtheid dan uit het
kristalrooster valt af te leiden. Men spreekt dan wel van een schijnbare
dichtheid (di Gleria e.a., 1962). Bij gebruik van apolaire vloeistoffen treden
deze grensvlakverschijnselen veel minder sterk of in het geheel niet op. De
dichtheden hiermee bepaald worden wel als 'werkelijke dichtheid' aange
duid.
Een aantal (28) door ons uitgevoerde bepalingen met petroleum gaven
vooral voor de hogere lutumgehalten systematisch lagere waarden voor de
dichtheid dan die bepaald met water; de gemiddelde verlaging was echter
niet aanzienlijk (^ 0,015). Daar het niet duidelijk is, hoe het humusgehalte
hierin meespeelt, mag aan dit experiment geen grote waarde worden toege
kend.
Volgens Deer e.a. (1962) varieert de dichtheid van illiet van 2,6 tot 2,9.
Andere auteurs, zoals Baver (1956) en Lambe (1960), geven eveneens hogere
waarden voor bepaalde kleien.
In hoeverre de opbouw van het kristalrooster een verklaring kan geven
voor de gevonden waarde van de lutumfractie zal nader worden onderzocht.
Voorlopig kan men met de bovenbeschreven waarden voor de dichtheden
van lutum-, humus- en minerale restfractie tot een wat genuanceerder, uit
de granulaire samenstelling te voorspellen waarde voor de dichtheid van
rivierkleigronden komen.
Ook ten aanzien van de zeekleigronden in Nederland is onderzoek gaande.

36

De voorlopige resultaten wijken nog niet af van die van de rivierkleigronden,
maar het materiaal is wat de spreiding betreft nog te gering om een duide
lijke uitspraak te doen. Te zijner tijd zullen de resultaten worden gepubli
ceerd.
De betekenis van het invoeren van een hogere waarde voor de dichtheid
van de lutumfractie moge blijken uit het volgende voorbeeld. Het betreft
een theoretisch geval van een rivierkleigrond met een lutumgehalte van 50%,
zonder humus. Stel dat de inhoud van een ringmonster van 100 cm3 132,5 g
weegt. Gaat men uit van de onderstelling dat de minerale delen een dicht
heid hebben van 2,65, dan is het poriënvolume 50%. Volgens de gegevens
in dit artikel zal deze kleigrond echter een dichtheid hebben van 2,77. De
vaste delen nemen dan 47,8 vol. % in en het poriënvolume is dan 52,2%.
Dat is dus 2,2 vol. % meer.
SAMENVATTING

Van een honderdtal monsters van rivierkleigronden werd de dichtheid van
de vaste delen bepaald. Er werd een duidelijk verband gevonden tussen deze
dichtheid en het gehalte aan humus, lutum en zand + silt. Wanneer de
dichtheid van elk van deze componenten wordt berekend, blijkt dat die van
de lutumfractie hoger is (2,88) dan tot nu toe voor de Nederlandse klei
gronden is aangenomen (2,65).
december 1974
SUMMARY

The analysis of some hundred river-clay samples shows clear relations be
tween partiele density on the one hand and percentages organic matter,
lutum (= clay) and sand + silt + CaC03 on the other. The particle den
sity of the lutum appears to be higher (2,88) than up till now accepted for
clay soils in the Netherlands (2,65).
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BODEMVONDSTEN EN BODEMOPBOUW IN
MIDDEN-WESTFRIESLAND1)
Archaeological finds and soil conditions in Midden-Westfriesland

L. W. Dekker 2) en M. D. de Weerd3)

INLEIDING

Tijdens de bodemkartering van Midden-Westfriesland werden telkens aller
lei oudheidkundige vondsten gedaan. Enkele oude woonplaatsen konden
worden herkend aan dikke, zwarte humeuze lagen en aan groengele ijzerfosfaat-vlekken in de ondergrond. Aardewerkfragmenten werden op vele
plaatsen aan de oppervlakte gevonden en soms met de boor uit de onder
grond naar boven gebracht. Hierdoor kon een aantal hiaten in de bewoningsgesehiedenis van dit gebied, bekend uit het systematisch archeologisch
onderzoek sedert 1929 van nederzettingen, grafheuvels en vlakgraven4),
worden opgevuld. Hoewel Van Giffen (1930, 1944) bewoning had vastge
steld in het Laat Neolithicum en in de Midden Bronstijd, vermeldt Braat
(1947) nog in zijn 'Toelichting bij de Geologische Kaart' dat de klei in
Westfriesland zou zijn afgezet na de Romeinse tijd, ca. 400 A. D. Sindsdien is
door het werk van velen de kennis van ontstaan en verbreiding van de
geogene strata in de Westfriese bodem enorm toegenomen. De gedetailleerde
bodemkaart verschaft aldus gegevens over de bewoning in de verschillende
prehistorische tijdperken, en de 14C-methode en dateerbare vondsten geven
vaak opheldering over de datering van afzonderlijke bodemlagen.
Elders is de studie van de regionale bewoningsgeschiedenis reeds geheel
geënt op de bodemkaart. Dit artikel brengt de vindplaatsen van archeo
logische vondsten en sporen in verband met de bodemgesteldheid, zoals die
is weergegeven op de bodemkaart van Du Burck en Dekker (i.V.). Ver
moedelijk is deze bodemkaart een waardevol hulpmiddel bij het opsporen
van oude nederzettingen (en wat daarmee samenhangt), zolang de reeds
goedgekeurde ruilverkaveling van de Vier Noorder Koggen oudheidkundig
bodemonderzoek tenminste nog mogelijk maakt. Juist dit gebied belooft een
zeer grote variatie in cultuursporen te zullen opleveren.

1)

Een deel der gegevens werd eerder verwerkt door Dekker en De Weerd (1973).
Destijds Afdeling Regionaal Onderzoek West, Stichting voor Bodemkartering.
3) Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie, Universiteit van Amster
dam; destijds verbonden aan het Westfries Museum te Hoorn.
4) Van Giffen, 1930, 1944, 1961, 1962; Van Regteren Altena, 1958, 1959, 1962; Modder
man, 1964; De Weerd, 1966; Van Regteren Altena en Bakker, 1968; Glasbergen, Van
Iterson Scholten en Metz i.v.
2)
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Na een overzicht van de geologische opbouw (en enkele nieuwe gezichts
punten over de ouderdom van de afzettingen) zullen in het kader daar
van het archeologisch onderzoek en de vondsten worden behandeld.
GEOLOGIE EN BODEMGESTELDHEID

Midden-Westfriesland is een deel van de Nederlandse kuststreek ontstaan
tijdens het Holoceen. Vanaf ca. 5500 v. Chr. werd in het westen en noorden
van Nederland in verschillende fasen een tot 15 m dik pakket mariene
sedimenten afgezet op een pleistocene ondergrond; tijdens de transgressie
fasen ging het daarbij om klei en zand; tijdens de regressie-perioden, vooral
de latere, trad plaatselijk veengroei op. De regressies maakten bewoning
mogelijk. Tabel 1 geeft een overzicht van de sedimentatie-fasen in de bovenste
vijf meter in Midden-Westfriesland.
Op de grens tussen de afzettingen liggen vaak veenlaagjes of humeuze
kleilaagjes (in de boringen tot 5 m werden er soms wel vier waargenomen).
Door 14C-onderzoek konden ze gedateerd worden5). Daar in Westfriesland
de oudere afzettingen zonder duidelijke onderbreking in de Calais III zijn
doorgegaan, kon het begintijdstip van deze afzetting hier moeilijk worden

TABEL 1. Afzettingsfasen in de bovenste 5 m materiaal (Midden-Westfriesland)
TABLE 1. Sedimentation stages in the upper 5 m material (Midden-Westfriesland)
Afzettingsfase/
Sedimentation stage

Datering/^e
n.Chr. = A.D.; v.Chr. = B.C.

Duinkerke III
Duinkerke IA
Duinkerke O

800
1400 n.Chr.
?700
?500 v.Chr.
1550 à 1300 - 1200 à 1000 v.Chr.

Calais IVB
Calais IVA2

2200 à 1800 - 2000 à 1500 v. Chr.
2500 à 2300 - 2200 à 2100 v. Chr.

Calais IVA1

?2600

-2500 à 2300 v. Chr.

Calais III

?3100

3100 à 2650 v. Chr.

Ligging (zie ook fig. 1 en 2)
Situations (see also figs. 1 and 2)
aan oppervlak/ai surface
aan oppervlak/ai surface
t.d. aan oppervlak, t.d. onder
jongere afzettingen//>arfZ)> at
surface, partly under younger de
posits
als boven jas above
alleen in ondergrond/orc/y in
deeper sediments
t.d. aan oppervlak, t.d. onder
jongere afzettingen/jfiart/y at
surface, partly under younger de
posits
alleen in ondergrond/orc/)> in
deeper sediments

5) In Westfriesland en naaste omgeving (fig. 4) zijn door verscheidene onderzoekers 14Cmonsters verzameld: Pons (1957), Pons en Wiggers (1959, 1960), Du Burck (1960, 1972),
Jelgersma (1961), Kwaad (1961), Ente (1963), Kwaad, Riezebos en Slotboom (1965), Du
Burck en Dekker (1968 en i.V.), Vogel en Waterbolk (1972), Ente, Zagwijn en Mook (1975).
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vastgesteld,6) de datering van de bovenzijde varieert sterk7). In de afzetting
Calais IVA werd in de omgeving van Aartswoud tijdens de bodemkartering
een veenlaag aangetroffen. Deze duidt op een regressie-periode tijdens de
afzetting. Gegevens van diepboringen uit De Zijpe wijzen erop, dat daar
vermoedelijk ook een jongere (Calais IVA2) en een oudere fase (Calais
IVA1) zijn te onderscheiden. Deze onderscheiding is van meer dan lokale
betekenis, zoals ook blijkt uit het voorkomen ervan in de Wieringermeer
(Ente, Zagwijn en Mook, 1975).
Vermoedelijk begon de sedimentatie van Calais IVA1 ca. 2600 v. Chr.
Dit is echter nog niet nagegaan met behulp van een 14C-datering; de mo
gelijkheid hiertoe biedt de top van een veenlaag tussen 361 en 392 cm in
het 14C-profiel bij Aartswoud8).
Calais IVA2 is vermoedelijk vanaf ca. 2500 à 2300 v. Chr. gesedimenteerd. Een 14C-monster uit Wadway gaf 2470 v. Chr. De bovenzijde da
teerde van ca. 2200 tot 2 100 v. Chr.9)
Het begintijdstip van Calais IVB loopt nogal uiteen: ca. 400 jaar (tussen
ca. 2200 en 1800 v. Chr.)10). Dit geldt ook voor het einde: ca. 500 jaar
(tussen2000en 1500 v. Chr.)11). De transgressie-fase duurde van 2200 tot
1500 v. Chr.12) In analogie met Calais IVA zou men kunnen denken aan een
Calais IVB1 en IVB2; in Hauwert zou dan Calais IVB1 voorkomen, in
Hoorn IVB2, terwijl in Aartswoud de oudste fase zonder duidelijke onder
breking in de jongste zou zijn doorgegaan. Voorlopig lijkt het echter beter
het op één fase te houden daar verdere aanwijzingen voor twee fasen voor
alsnog ontbreken. De sedimentatie-periode (2200-1500 v. Chr.) wijkt dan
echter sterk af van de door Pons en Wiggers (1959, 1960) en de Rijks Geo
logische Dienst (1971) aangenomen datering 2100-1900 v. Chr.
Duinkerke 0 begon in Zuidscharwoude omstreeks 1550 v. Chr., in Aarts
woud in 1490 en in Hauwert in 1290. Het einde van de transgressie-fase viel
in het Grootslag ca. 1205 v. Chr., in Warmenhuizen in 1 000 en in De
Wogmeer in 980.
6)

Het is dan ook afgeleid uit gegevens van buiten Westfriesland (Pons en Wiggers, 1959,
1960).
7) De bovenzijde van Calais III werd als volgt gedateerd: Wieringermeer (3) ca. 3095
v.Chr., idem (4) 3065, Hoorn 2810, Hauwert 2740, Zandwerven 2720, Balgzand 2680,
Anna Paulowna 2655.
8) De afzetting Calais IVA1 eindigde in Oostmijzen in omstreeks 2535 v. Chr., Wieringer
meer (1) gaf 2530, Burgervlotbrug 2440, Wieringermeer (4) 2435, idem (3) 2410, Sint
Maartensvlotbrug 2370, Hobreede 2340, Berkhout 2280.
9) Voor Aartswoud op ca. 2210 v.Chr., Opmeer 2200, Wadway 2175, Hauwert 2140,
Wieringermeer (2) 2090.
10) Opmeer ca. 2200 v. Chr., Wadway 1985, Hoorn pas 1810.
11) Polder Koegras ca. 2005 v.Chr., Balgzand 1970, Anna Paulowna 1915, Burgervlotbrug
1860, Zuidscharwoude 1850, Hauwert 1800, Opmeer 1685, Aartswoud 1490.
12) In Aartswoud van 2210-1490 v.Chr. en in Hauwert van 2140-1800 v.Chr.; in Hoorn
begon de afzetting pas in 1810.
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Late Neolithic : Vlaardingen Culture + Protruding Foot Beaker Culture ( 2500 — 2000 B.C. )

Fig. 1. Bodemopbouw van het onderzochte gebied en situering van een aantal vondsten
(D = Duinkerke, C ~ Calais).
Fig. 1. Stratigraphy of the soil material in the study area and location of a number of archaeologicalfinds
(D = Dunkirk, C = Calais).

Wegens het ontbreken van voor 14C-onderzoek geschikte veenlagen is de
datering van Duinkerke IA nog onzeker.
De datering van Duinkerke III berust onder meer op archeologische ge
gevens (Van Regteren Altena en Bakker, 1968).
Een schematische voorstelling van de verticale opeenvolging van de af
zettingen geeft de dwarsdoorsnede van het gebied (fig. 1). De ligging van de
doorsnede is aangegeven in figuur 2, die is afgeleid van de bodemkaart.
Het moedermateriaal varieert van uiterst fijn zand (M50: 50-105 [xm)
tot zware klei. Een uitzondering vormt een matig grofzandige strandwal
(M50: 210-420 [im). Het maaiveld vertoont vaak hoogteverschillen van
2 à 3 m over een afstand van 100 m. De bodemgesteldheid varieert sterk,
vooral in structuur en drainage. Het grillige patroon is een gevolg van het
sedimentatieproces waarbij door de eroderende werking van het water zich
sterk vertakkende geulen vormden waarin zand en zavel tot afzetting kwa-
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4 bewoningssporen aan oppervlak
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m

idem in ondergrond

ditto in deeper sediments

Fig. 2. Verbreiding van de aan het oppervlak voorkomende afzettingen en van de bewo
ningssporen (zie voor de symbolen en A-B Fig. 1 ).
Fig. 2. Distribution of deposits at the surface and of settlement traces ( see for explanation of the symbols
andA-B, Fig. 1).

men terwijl op de hogere delen daarnaast zware klei werd afgezet. Als zo'n
gebied droogvalt, vindt omkering van het reliëf plaats door het sterke in
klinken van de klei, wat leidt tot een landschap met kreekruggen. Een
voorbeeld daarvan geeft figuur 3.
BODEMVONDSTEN, DATERING EN BODEMOPBOUW

In figuur 2 zijn alle vindplaatsen met sporen van menselijke activiteit uit
de verschillende prehistorische perioden en uit de Romeinse tijd aangegeven.
De (hoofd) indeling van de (aan het oppervlak liggende) afzettingen corres
pondeert met de ouderdom van het moedermateriaal. Er is onderscheid ge
maakt naar de ouderdom van de artefacten en bovendien is aangegeven of
ze aan het oppervlak of in de ondergrond werden gevonden. De samenhang
tussen afzettingen en bewoningssporen is hierna systematisch nagegaan.
Per afzetting zijn de (verschillende) cultuursporen samengevat, zoals deze
thans zijn af te leiden (zie de tekst in kleine letter) uit systematische opgra-
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creek ridges with coarse and medium textured soils
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andere gronden

other soils
W

water

water

Fig. 3. Detailkaartje met zandige en zavelige kreekruggronden en kleigronden, gevormd in
Calais IVB afzettingen, en verbreiding van bewoningssporen. De hoogste kreekruggen lig
gen iets beneden NAP, de laagste kleigronden circa 3 m - NAP (zie voor symbolen Fig. 1 ).
Fig. 3. Detailed map of coarse and medium textured soils of creek ridges and fine textured soils developed
in Calais IVB deposits, and distribution of settlement traces. The soil surface differs from slightly below
average sea level on the highest ridges to approx. 3 m below av. sea level on fine textured soils ( see for ex
planation of symbols Fig. 1).
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vingen, systematisch verzamelen (bodemkartering) en toevalsvondsten.
Voor de ligging van de opgravingen zie figuur 4.
Het onderzoek naar de landschapstypen per (bewoonbare) afzetting is
nog incongruent; alleen de situatie te Zandwerven is relatief goed bekend
(Pons, 1963).
(a) Een vuurstenen bijl van de Trechterbekercultuur zou de vroegste bewoning
op strandwal te Zandwerven kunnen plaatsen tussen 2 700 en 2400 voor
Chr. (op de door Du Burck en Dekker (1968) onder de Calais IVA1
strandwal vastgestelde strandwal van de Calais III?). Van de Vlaardingen- en de Standvoetbekercultuur liggen in de strandwal van Zandwerven
de bewoningssporen vermoedelijk in de top van de Calais IVA1 ; de vond
sten van de Standvoetbekercultuur te Aartswoud lagen in de top van rela
tief hooggelegen fijnzandige
kreekafzettingen van de Calais IVA2,
terwijl in de ondergrond twee veenlagen voorkomen op resp. Calais
IVA1 en Calais III ; het woonvlak te Aartswoud is gedeeltelijk afgedekt
door een zavelpakket van de Calais IVB.
ZANDWERVEN. In 1929 vond Van Giffen (1930) in de strandwal plaatselijk vier door
humusarme zandlagen gescheiden cultuurlagen. Daarin kwamen voor (van onder naar
boven) : niet nader dateerbare vondsten uit een mosselbank ; fragmenten van een vóór dit
onderzoek in ons land onbekende ceramiek (thans: Vlaardingen-cultuur) ; o.m. fragmenten
van dito aardewerk en van verschillende typen standvoetbekers ; de vierde cultuurlaag
leverde slechts een haardplaats op.
In 1957 en 1958 vond Van Regteren Altena (1958, 1962; Van Regteren Altena en
Bakker, 1966) in een aantal (profiel) sleuven slechts één lagenpakket, waarin paalgaten,
mosselschelpen, dierenbotten en scherven van zowel Vlaardingen- als Standvoetbekeraardewerk. Tevens werden sporen van een haakploeg gevonden, vermoedelijk bij de Stand
voetbekercultuur behorend, en daarmee de oudste aanwijzing voor het gebruik van een
ploeg in Nederland. Voor de 14C dateringen van Zandwerven zie Bakker (1966). Uit een
zandwinput te Zandwerven zou afkomstig kunnen zijn een in secundaire positie te Span
broek gevonden vuurstenen bijl van de Trechterbekercultuur (Schermer, 1973). Van deze
cultuur zijn uit noordelijk Noordholland bekend een stenen knophamerbijl uit Wieringen
(Bakker en De Weerd, 1969), een 2 km ten oosten van Den Oever opgebaggerde stenen bijl
(Van der Heide, 1956, p. 5, nr. 5; 1962, p. 192), uit Hoorn twee stenen bijlen (Appelboom,
1953) die pre-'Vlaardingen' worden gedateerd door Louwe Kooijmans (1974, p. 20, note
53) en uit Andijk een vergelijkbaar oude stenen bijl (De Weerd, 1971).
AARTSWOUD. Een in 1972 door het Instituut voor Prae-en Protohistorie ondernomen
proefopgraving (Glasbergen, Van Iterson Scholten en Metz, i.v.) leverden een in aantal en
verscheidenheid Zandwerven overtreffend assortiment op van cultuurresten, zoals benen
spelden en priemen, vuurstenen werktuigjes, een deel van een stenen strijdhamer, fragmen
ten van vele typen standvoetbekers ; bewaard gebleven zijn b.v. ook palen van oudtijdse
houten bouwsels. Het onderzoek verschafte veel informatie over de oecologie van de neolithische cultuurdragers. Het werk op het zeker 1 ha grote, unieke neolithische nederzettings
terrein is in 1973 en 1974 vervolgd en wordt voortgezet. Destijds is 1,5 km ten zuiden van de
opgraving een neolithische strijdhamer gevonden (Wiese, 1954) en onlangs, iets ten noord
westen ervan een aan de Standvoetbekercultuur toe te schrijven stenen bijl (Schermer, 1973).

(b) Sporen uit Laat-Neolithicum (Klokbekercultuur), Vroege Bronstijd, MiddenBronstijd, Late Bronstijd) Vroege Ijzertijd en Romeinse tijd zijn aangetroffen
op Calais IVB, steeds op zavelige en zandige kreekruggronden (fig. 3).
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Fig. 4. Ligging van opgravingen en 14C-profielcn.
Fig. 4. Location of excavations and, i*C-profiles.

De afzetting is zeer kalkrijk, waardoor een bijna 4000 jaar oud skelet bij
een opgraving nog geheel gaaf werd aangetroffen (fig. 5). In het centrale
en westelijke deel van het gebied is de Calais IVB bedekt met afzettingen
van Duinkerke O en Duinkerke IA (fig. 1 en 2). Onder dit Duinkerkedek (ca. 0,80 m diep) zijn van twee plaatsen vondsten geborgen (op
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Fig. 5. Vlakgraf (met sporen van zijdelingse bekisting) met vrijwel gaaf bewaard skelet uit
de periode van de klokbekercultuur (2000-1700 v. Chr.).
Fig. 5. Flat grave (with traces of lateral shuttering) with virtually intact skeleton of an occupant of the
Bell Beaker Culture (2000-1700 B.C.).

zandige kreekafzettingen van de Calais IVB) : te Spanbroek dateerbare
(1700-1500 voor Chr.), te Wognum niet dateerbare, die wegens hun
stratigrafische ligging wel moeten stammen uit het Laat-Neolithicum of
de Vroege Bronstijd.
OOSTWOUD. In 1956 en 1957 onderzocht Van Giffen (1961, 1962) twee grafheuvels uit
de Midden-Bronstijd, aangelegd op akkerland (ploegsporen). Hieronder lagen enkele vuur
stenen artefacten en scherven van laatneolithische maritieme klokbekers. Uit een der heuvels
kwamen tenminste tien menselijke skeletten te voorschijn. Een na-onderzoek in 1963 (De
Weerd, 1966) van het restant van deze tumulus (en er onder) leverde een nederzetting (paal
gaten en ceramiek) op van de Klokbekercultuur en een blijkens wijze van begraven wel
zeker hieraan toe te schrijven volledig en gaaf skelet van een man in een zijdelings bekist
vlakgraf (fig. 5). In overeenstemming met de datering van maritieme klokbekers is de recen
telijk bepaalde I4C datering van 's mans rechter dijbeen: 1950 ± 55 voor Chr. (GrN6650).
Louwe Kooijmans (1974, p. 311) suggereert dat van de beide grafheuvels die met de tien
skeletten ook tot de Klokbekercultuur behoort. Dit is echter nog zeer de vraag. In ieder ge
val is zeker dat ter plekke op de Calais IVB-kreekrug na het verdwijnen van de Klokbeker
nederzetting eerst 900 jaar later op dezelfde kreekrug menselijke activiteit valt te bespeuren
(houtskool uit de andere tumulus werd 14C gedateerd op 1075 ± 80 voor Chr.).
OPPERDOES. Een vuurstenen dolk, bij de bodemkartering gevonden, zou van Skan
dinavisch type kunnen zijn en daarmee behoren tot de Vroege Bronstijd ten onzent (Bloemers, 1968, p. 104, nr. 13).
SPANBROEK. Op ca. 0,80 m diepte werd op Calais IVB, onder een jonger dek een
aantal vondsten verzameld, waaronder een fragmentje wikkeldraadstempelceramiek
(Bakker, 1969).
MEDEMBLIK. In 1967 werden twee grafheuvels uit de Midden-Bronstijd gevonden
(Van Regteren Altena en Bakker, 1968). Eén der heuvels bedekte een tangentiaal brandske-
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letgraf in het verkoolde restant van vermoedelijk een boomkist. In de zolen van beide graf
heuvels en in de direkte omgeving ervan werden eergetouwsporen (ploegsporen) gevonden.
Op de rand van één der heuvels werd een vuurstenen sikkel aangetroffen. Een en ander
wijst ook hier op landbouw. Kenmerkende aardewerkvondsten ontbraken, zoals meestal in
de grafheuvels uit de Midden-Bronstijd in Westfriesland.
Voor de overige vondsten op de Calais IVB zie (e).

(c) Een aantal grafmonumenten uit de Midden-Bronstijd werd, kort na het
einde van de sedimentatie aangelegd op de zandige en zavelige Duinkerke 0 afzettingen, die dagzomen (ca. 1,5 m-NAP) in het zuidoosten
van het gebied. Uit humeuze woongronden komen vondsten uit de
Late Bronstijd/ Vroege Ijzertijd. In de Romeinse tijd werd de Duinkerke O
opnieuw bewoond.
In een groot deel van het gebied duikt de Duinkerke O onder de
Duinkerke IA afzetting (fig. 1 en 2). Uit het grensvlak tussen beide,
meestal herkenbaar aan een vegetatielaagje op 0,5 à 1 m diepte, komen
scherven uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (Wognum) en een
stenen strijdhamer uit de Late Bronstijd te Sijbekarspel, waar ook enkele
niet dateerbare vondsten uit dezelfde tijd moeten dateren, daar zij op
genoemd grensvlak werden gevonden.
ZWAAGDIJK. Van een necropool van 23 grafheuvels onderzocht in 1942 Van Giffen
(1944) er enkele; hij plaatste ze in de (Vroege of) Midden-Bronstijd. Een tweetal tweeperioden-heuvels zou even oud of iets jonger zijn. Op 500 m van de grafheuvels vond in
1961 Modderman (1964) vijf vlakgraven en sporen van een nederzetting. Een der graven
bevatte een bronzen rapier dat vermoedelijk 1300 à 1100 voor Chr. gedateerd moet worden
(Butler, 1964). Hiermee wordt de nederzetting gedateerd juist na het droogvallen van de
Duinkerke O (14C datering houtskool nederzetting 1360 |; 60 v.Chr.). Met een systeem
van slootjes en greppeltjes werd getracht de in een open landschap gelegen nederzetting
van wateroverlast te vrijwaren. De vondsten omvatten een honderdtal aardewerkfragmen
ten, vuursteenafslagen en dierenbotten. Ook hier weer ploegkrassen en paalkuilen. Bij de
bodemkartering werden in de directe omgeving van de grafheuvels enkele oude woonplaat
sen ontdekt, gekenmerkt door een iets hogere ligging, de diepdonkere kleur van het humeu
ze dek en de vrij aanzienlijke dikte ervan (meestal meer dan 50 cm). In deze laag kwamen
stukjes bot voor en aardewerkfragmenten uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (800-500
v. Chr.) ; in de ondergrond troffen we ijzerfosfaatvlekken aan. Eerder werd van de vondsten
abusievelijk vermeld dat ze uit de Romeinse tijd dateren (Du Burck en Dekker, 1968, pag.
148, fig. 7). De woonplaatsen zijn identiek met de door Ente (1963) in het oostelijk aan
grenzende gebied eveneens op afzettingen van Duinkerke O (Westfriese II) aangetroffen en
gekarteerde oude woonplaatsen.
SIJBEKARSPEL. Bij het graven van een graskuil werd een uit de Late Bronstijd dateren
de stenen strijdhamer uit de ondergrond opgediept (Achterop, 1960), derhalve vermoede
lijk uit het grensvlak Duinkerke O/IA.
Voor de overige vondsten op de Duinkerke O zie (e).

(d) Geen enkele prehistorische scherf en slechts één scherf uit de Romeinse
tijd is gevonden op Duinkerke IA, hoewel de hooggelegen uit licht
materiaal bestaande afzetting in grote delen van het gekarteerde gebied
aan de oppervlakte ligt.
(e) Op de afzettingen Calais IVB, Duinkerke O en Duinkerke IA werden ver
spreid in het gebied tijdens de bodemkartering op een groot aantal
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bouwlandpercelen vondsten, vnl. aardewerkfragmenten, verzameld13),
een enkele maal ook uit de ondergrond, zoals hierboven reeds is aange
geven. Het materiaal dateert uit de Vroege Bronstijd (1700-1500 v.
Chr.), de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (800-500 v. Chr.) en de
Romeinse tijd (ca. 100-300 na Chr.?) ; de belangrijkste vondsten hiervan
werden eerder al afzonderlijk in de literatuur vermeld. Uit deze drie
perioden waren eerder nog geen vondsten bekend uit Midden-Westfriesland zodat de bodemkartering een nieuwe bijdrage heeft geleverd tot de
bewoningsgeschiedenis. Bakker (1974) beschrijft alle bekend geworden
prehistorische mensenresten uit Westfriesland, hiertoe in staat gesteld door
de uitzonderlijk rijke skeletten-populatie die door de kalkrijke Westfriese
ondergrond is geconserveerd.
De datering 'inheems-Romeins' van de ceramiek mag nog niet als vol
komen zeker worden beschouwd. Bedacht moet worden dat een eventuele
continuïteit in bewoning c.q. inheemse aardewerkproduktie in de periode
Prehistorie-Vroege Middeleeuwen in dit gebied moeilijk is te bewijzen zon
der contactvondsten met geïmporteerde beter herkenbare en dateerbare
produkten. Het is onbevredigend, zoals terecht door anderen is opgemerkt
naar aanleiding van de publikatie van Dekker en De Weerd (1973), dat in
Midden-Westfriesland geen geïmporteerde Romeinse ceramiek is gevon
den, maar wel in b.v. het iets westelijker gelegen Geestmerambacht, in ver
band waarmee overigens de datering op i 100-300 na Chr. was gesteld.
De vroeg-middeleeuwse ceramiek wordt in Medemblik pas dateerbaar
met behulp van de import in de8e eeuw na Chr. (Van Regteren Altena en
Bakker, 1968). De lengte van een eventuele importloze periode daarvóór,
bij een wellicht nauwelijks aan variatie onderhevige (daardoor niet in te
delen) produktie van inheemse ceramiek op andere vindplaatsen, is niet
vast te stellen. Nader onderzoek zal moeten leren, of er continue dan wel
onderbroken bewoning is geweest van de Romeinse tijd tot de 8e eeuw
na Chr. op de overigens ook toen goed bewoonbare gronden.
Hoe de datering van de ceramiek ook uit zal vallen, het blijft op
vallend dat in het kaartbeeld van de vindplaatsen 'R' in figuur 2 de
verspreiding zich beperkt tot het gebied om Medemblik tot de Zwaagdijk. Om hieruit af te leiden dat de Karolingische bewoning een oudere
bewoning in hetzelfde gebied zonder hiaat heeft opgevolgd, is overigens
nog volstrekt hypothetisch.
(f) Op de Duinkerke III zijn, in overeenstemming met de ouderdom van de
afzetting, geen vondsten bekend uit prehistorische en Romeinse tijd.

13) Het bij de bodemkartering verzamelde vondstmateriaal werd gedetermineerd door Dr.
J. A. Bakker en Drs. R. W. Brandt van het Instituut voor Prae- en Protohistorie, Amster
dam. De vondsten zijn overgedragen aan het Westfriese Museum te Hoorn.
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Het begin van de afzetting wordt in Medemblik door importaarde
werk gedateerd in de 9e eeuw na Chr. (Van Regteren Altena en Bakker,
1968, p. 205).
(g) Aardewerkscherven uit de Middeleeuwen werden in groten getale gevon
den, verspreid over alle gronden in het gekarteerde gebied. Ze zullen
hier niet verder worden behandeld.
CONCLUSIES

Oudheidkundige verschijnselen blijken veelal samen te hangen met de
bodemgesteldheid. De prehistorische bewoningssporen zijn voornamelijk
aangetroffen op strandwal- en kreekruggronden. Akkerbouw was hierop
mogelijk omdat de gronden relatief hoog liggen en door hun textuur en
structuur gemakkelijk te bewerken zijn. Uit figuur 3 blijkt fraai de ge
schiktheid van de zandige en zavelige kreekruggronden voor wegennet,
bouwland, woon- en begraafplaatsen in de prehistorie.
De ouderdom van de afzettingen en die van de nederzettingssporen
erop hangen duidelijk samen: op de oudste afzettingen zijn de oudste sporen
gevonden, terwijl deze ontbreken op de jongere gronden (fig. 2). Op een
dagzomende afzetting kunnen in principe vondsten worden verwacht uit
alle archeologische perioden nà het einde van de sedimentatie. De ouderdom
van nederzettingssporen in vegetatielaagjes in de ondergrond ligt nà het
eindtijdstip van de eronder gelegen afzetting (terminus post quem) en vóór het
begintijdstip van de afzetting erboven ( terminus ante quem). Dit verband blijkt
uit figuur 1.
Calais IVA kan worden onderscheiden in een oudere fase (IVA1) en een
jongere (IVA2). Van Calais IVA1 is het begintijdstip nog niet vastge
steld. Erop zijn sporen van de Vlaardingen- en de Standvoetbekercultuur
aangetroffen, op de Calais IVA2 alleen resten van de Standvoetbekercul
tuur. Gezien de ouderdom van de Calais IVA2 zullen erop geen sporen
van de Vlaardingen-cultuur (2500-2200 v. Chr.) worden gevonden. Op de
Calais IVA1 strandwal van Zandwerven zijn geen vondsten gedaan uit
Bronstijd, Ijzertijd en Romeinse tijd, hoewel in die perioden bewoning zeker
mogelijk was. Het is opmerkelijk dat begin- en eindtijdstip van Calais IVB
van plaats tot plaats zo sterk uiteenlopen. De periode van sedimentatie (2 200
à 1800 tot 2000 à 1500 v. Chr.) wijkt nogal af van de door Pons en Wiggers
(1960, p. 11) en de Rijks Geologische Dienst (1971) aangenomen periode
van 2100-1900 voor Chr. Op de kreekruggen van deze afzetting was te
Oostwoud ca. 1950 voor Chr. en in Spanbroek tussen 1700 en 1500 voor
Chr. bewoning mogelijk, terwijl in Aartswoud nog tot ca. 1 500 voor Chr.
sedimentatie plaats vond; pas nà de bewoning in Oostwoud begon de
Calais IVB-afzetting in Hoorn, ca. 1810 voor Chr. Ten noorden van de
Zwaagdijk werd ook de afzetting Duinkerke O al bewoond vóórdat elders
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de sedimentatie was voltooid. Wegens het ontbreken van voor 14C onder
zoek geschikte veenlagen is de datering van de Duinkerke IA nog onzeker
(700P-500? voor Chr.). In Wognum werden uit een humeuze laag direct
onder deze afzetting scherven geborgen uit de Late Bronstijd/Vroege
Ijzertijd (800-500 voor Chr.). Ook in Sijbekarspel kwamen artefacten
direct onder deze afzetting voor. Een archeologisch onderzoek op deze
vindplaatsen kan wellicht bijdragen tot de datering van het begintijdstip van
de Duinkerke IA sedimentatie.
Het archeologisch onderzoek is tot op heden sterk afhankelijk van toe
vallige vondstmeldingen. Het aantal vindplaatsen kan worden uitgebreid
door een archeologische kartering. Dit kan op snelle en doelmatige wijze
gebeuren door gebruik te maken van de bodemkaart : in het aangrenzende
oostelijk Westfriesland is in de polder Het Grootslag zulks reeds ter hand
genomen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
samenwerking met het Instituut voor Prae- en Protohistorie (zie b.v. Klok,
1974, p. 151 en 198). Ook in Midden-Westfriesland mag van het systematisch
afzoeken van het oppervlak van kreekruggen een grote hoeveelheid arte
facten worden verwacht; op kleigronden en gronden gevormd in jonge
afzettingen is de kans op het aantreffen ervan uiterst gering.
Het uitvoeren van verkenningen, speciaal in uitgravingen voor wegtracés
en in pas gegraven sloten bij de ophanden zijnde ruilverkaveling kan leiden
tot het opsporen van bewoningsresten in de ondergrond. Hierbij kan kennis
van de bodem en de stratigrafie van het gebied een belangrijke steun zijn.
NASCHRIFT. Inmiddels is bij de voortzetting van het onderzoek te Aartswoud gebleken
dat de jongste ceramiek aldaar tot de Klokbekercultuur behoort (mondelinge mededeling
Prof. Dr. W. Glasbergen, Instituut voor Prae- en Protohistorie, Amsterdam). Wellicht
levert dit onderzoek nadere gegevens voor de fasering van de Calais IVB.
SUMMARY

As a result of the combination of archaeology and soil survey in the northern
part of the province of Noordholland (fig. 4), seven stages were recognized
in the marine deposits, from about 3000 B.C. up to 1400 A.D. (table 1).
They are separated by regression stages, which permitted habitation by man
on the moderately coarse-textured beach ridge in Zandwerven, or on the
coarse and medium textured soils of creek ridges from different depositional
stages elsewhere.
The relation between the age of the sediments and the age of the human
occupation on their surfaces (figs. 1 en 2) was obvious, but details remain
complex: a Calais IVB creek ridge in Oostwoud was occupied in 1950 B.C.,
about 400 years before in Aartswoud the sedimentation of the same deposit
had ended.
It is expected that an archaeological survey with the use of the soil map
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and close observation of soil profiles during the forthcoming reallotment,
will provide more than just additional clues to a better understanding of the
history of material culture and its geographical backgrounds in MiddenWestfriesland.
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DE ZOUTWINNING IN HET ZUIDWESTELIJK
ZEEKLEIGEBIED EN DE INVLOED
DAARVAN OP HET LANDSCHAP
Salt-making in the southwest Netherlands' clay area and its influence on the landscape

I. Ovaa1)

INLEIDING

'Gelukkig is het land waar't kind zijn moer verbrandt'. Moer heeft in deze
regels van Vondel betrekking op het veen, dat vroeger veel als brandstof
werd gebruikt. Het met zeewater doordrenkte veen, dat o.a. in Zeeland
voorkomt, had echter nog een andere waarde. Uit dit veen - de darink of
derrie - kon ook zelzout (keukenzout) worden gewonnen2). Deze 'moernering' was in de late middeleeuwen, vooral van de 11e tot de 15e eeuw,
een lucratieve bezigheid. Uit de ontdekking van de Romeinse zoutovens
in de Goese Poel is gebleken, dat deze winning van heel oude oorsprong is.
De 'moernering' moge veel landbederf tot gevolg hebben gehad, en onge
mak veroorzaakt hebben voor de bewoners, het resulterende ongelijkmatige
bodemoppervlak heeft unieke landschappen geschapen. Thans zijn, door
rationalisatie, met name door ruil- en herverkaveling, de sporen ervan groten
deels verdwenen en zijn de grillig gevormde onegale percelen omgevormd
tot een strak, modern cultuurpatroon.
DE BODEMGESTELDHEID

Op de Afzettingen van Calais kwam het Hollandveen tot ontwikkeling.
Eerst met uitgestrekte riet- en biezenvelden, in het verzoetend milieu wel
dra vervangen door een vegetatie waarin zeggen de boventoon voerden. Op
veel plaatsen kwam hierna oligotroof veen tot ontwikkeling, voornamelijk
bestaande uit de overblijfselen van veenmos, heide en wollegras. Doordat
veenmos de eigenschap heeft zoveel water vast te houden dat het voor zijn
eigen conservering zorgt, zodat het veen boven zijn omgeving en het grond
water kan uitgroeien, ontstonden opwelvingen ook wel belten genaamd
(Booij, 1965). Het veen werd tenslotte door de zee overstroomd. Door de
druk van de op het veen afgezette kleilagen en door ontwatering werd de
veenlaag samengeperst tot een laag van omstreeks een meter dik. De klei
lagen waarmee men ten tijde van het moeren werd geconfronteerd, stammen

*) Stichting voor Bodemkartering, Rayon West.
2) De benaming 'zei' of 'sel', Frans 'sal', vindt men nog terug in het woord salaris, Latijn
'salarium' : de portie zout die bij de Romeinen dikwijls een deel van het loon vormde
(Meertens, 1968).
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uit de volgende tijdvakken: Duinkerke IB enkele eeuwen v. Chr. - Duinkerke II 250-800 jaar n. Chr. - Duinkerke III 900-1500 jaar n. Chr.
De overstromingen van enkele eeuwen vóór Chr. (Duinkerke IB) hadden
in dit veengebied slechts een geringe verbreiding (Ovaa, 1971). Alleen het
wat lager gelegen veen langs nog functionerende getijdegeulen en afwa
teringsgeultjes kwam hierbij onder invloed van de zoute getijden, die dood
liepen op de wat hoger opgegroeide veenbelten. Wel drong de zee door
enkele geulen diep het land binnen, waardoor ook daar het veen langs de
randen verziltte en enigszins opslibde.
Bij de Duinkerke Il-overstromingen kwam het gebied steeds sterker onder
invloed van de hoger oplopende zeespiegel te staan; van lieverlee over
stroomden ook de hoger gelegen oligotrofe venen. Het landschap onderging
een metamorfose waarbij het veen werd opgedeeld door kreken. De hierbij
ontstane veeneilanden slibden eerst op met een zware kalkloze klei (de poelklei) ter dikte van enkele decimeters tot meer dan een meter. Tenslotte
verlandden ook de kreken met licht kalkrijk materiaal tot een systeem met
hoge oeverwallen. Hier vond dus primair al 'inversie' van het reliëf plaats3).
Aan het eind van deze opslibbing was aldus een landschap ontstaan met
kreekruggen die lager gelegen poelgronden op veen omsloten. In de ruggen
vormde zich weldra een zoetwaterzak, maar de slecht doorlatende poelgebieden bleven door de geringe waterbeweging zilt en behielden hun zoute
veenondergrond.
Tussen Duinkerke I en II werden hoge delen, vooral in de buurt van
kreken, bevolkt. Deze bewoning handhaafde zich tot de overstromingen van
Duinkerke II.
Na de laatstgenoemde overstromingen nam de mens tussen de 8e en de 1 le
eeuw het gebied opnieuw in bezit; hij maakte daarbij van de natuurlijke ge
steldheid een dankbaar gebruik. De kreekruggen waren geschikt voor be
woning en akkerbouw, de poelgronden dienden voor grasland. Doch nog
meer werd toen de waarde bepaald door het voorkomen van de zoute veenondergrond waaruit een lucratieve zoutindustrie kon opbloeien. Om het
zout te winnen trok men vanaf de kreekruggen het lage zilte poelgebied in.
ENKELE HISTORISCHE GEGEVENS

Het branden van de darink tot 'zelas' noemde men 'selbernen' (bernen =
branden), het stoken van het zout uit de zelas noemde men 'zoutzieden'.
Brugmans (1968) vermeldt, dat reeds in de ijzertijd in Nederland sprake
3) Ten onrechte is vaak gesteld dat 'inversie', de omkering van het reliëf, pas na de bedij
king zou zijn opgetreden. Dit als gevolg van differentiële klink tussen de poelgebieden en de
veenloze kreken na ontwatering. In het natuurlijk opslibbingspatroon is het echter normaal
dat de kreken reeds bij de verlanding een hooggelegen positie innemen t.o.v. de poelen of
kommen.
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Fig. 1. Restanten van Romeinse zoutovens bij 's-Heer Abtskerke in de Goese Poel. Licht
grijs : de kleibank waaruit ze zijn opgebouwd.
Fig. 1. Remnants of Roman salt kilns near 's-Heer Abtskerke (Zee^and). Light gray: the clay-bank
from which they were built.

was van zoutwinning. Wat betreft de Romeinse tijd: uit de 2e helft van de
le eeuw is een inscriptie bekend van de 'salinatores' van de Menapiërs die
aan de grote rivieren in Nederland leefden. Later verplaatsten ze zich naar
de Schelde. Ze wonnen weliswaar het zout door 'brandend hout met zee
water te lessen', maar Dekker (1971) vermeldt ook een publikatie van Koch
waarin voor de Romeinse tijd zoutwinning uit veen wordt verondersteld.
Ook Boxhorn (1644) en Harteveld (1968) noemen voor deze tijd zoutwin
ning uit turf.
Wat Zeeland betreft, hebben de vondsten van in klei ingebedde asbelten,
met aardewerk van Romeinse oorsprong, reeds lang het vermoeden doen
rijzen dat op Walcheren en in Zuid-Beveland zoutwinning uit veen plaats
vond. Het in 1972 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek uitgevoerde onderzoek op een van onze vindplaatsen leidde tot de
ontdekking van een serie ovens van Romeinse oorsprong (fig. 1).
Zo'n 300 jaar na Chr. overstroomde het gebied waar de zoutwinning
plaatsvond; de bevolking verdween om pas in de 8e eeuw terug te keren,
waarna de produktie werd hervat. Abdijen hadden voor de zoutwinning al
in de 8e eeuw gronden in bezit gekregen en zetten slaven als arbeidskrachten
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Fig. 2. Nivellering door opslibbing in de 11e en 12e eeuw van een ten dele (rechts) ge
moerd 'hollebollig' landschap. Dullaartpolder, oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen.
Fig. 2. Levelling by sedimentation, in the 11th and 12th century, on a partly very rugged surface. The
excavation ( right) was the result of peat digging for salt-making.

in (Brugmans, 1968; Niermeyer, 1946). In 776 ontving de abdij van Lorsch
(bij Worms) een schenking waarbij 17 zoutketen inbegrepen waren, waar
schijnlijk op Schouwen (Marschalleck, 1973; Dekker, 1971; Jappe Alberts
en Jansen, 1964). Ook de St.Geertruids-abdij te Nijvel had omstreeks de
8e eeuw bezittingen in Zeeland ten dienste van de zoutwinning.
Bij de bodemkartering van Zeeland is komen vast te staan, dat het darinkdelven hier reeds in een vroeg stadium plaatsvond. Op Zuid-Beveland zijn
bij Waarde, in de Goese polder en bij Kloetinge moerputten aangetroffen
onder ongestoorde afzettingen uit de lie of 12e eeuw (Steur en De Buck,
1957; Steur e.a., 1957; Ovaa en Bazen, 1971). Ook in oostelijk ZeeuwschVlaanderen zijn daarvan aanwijzingen (fig. 2).
Na deze start heeft het moeren voor zoutwinning in het zuidwesten van
ons land een grote vlucht genomen. De Zeeuwse eilanden waren hierbij
de belangrijkste centra (Bennema en Van der Meer, 1952; Kuipers, 1960;
Van der Meer, 1952). Fig. 3 geeft een voorbeeld van de gemoerde delen in
enkele poelgebieden.
Het zeekleigebied van Noord-Brabant wordt ook vaak genoemd als
moerneringsgebied (Klok, 1939; Harteveld, 1968; Brugmans, 1968). Vooral
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Fig. 3. Moerkaartje van de polder Brede Watering ten westen van het kanaal door ZuidBeveland. Aangegeven zijn de gemoerde delen; daartussen zijn de grote en ten dele de
kleinere kreekruggen te herkennen. Uit: Intern Bodemrapport Stiboka 292 (1952).
Fig. 3. Map of the soils in the polder Brede Watering west of the Zuidbeveland Canal ( Zeeland), used
for salt-making. Between them the location of the creek ridges is visible.

op het grensgebied met Zeeland is zoutwinning bedreven, met Steenbergen
als centrum (Vervloet, 1972). Deze plaats voorzag zich ook van darink uit
Saaftinge (Van der Wee, 1964/65). In het oostelijker gelegen klei-op-veengebied is er weinig sprake geweest van darinkdelven. Hier is de oorspronke
lijke bodemopbouw veelal ongeschonden.
De zeinering bereikte omstreeks de 14e eeuw de top en verdween in de
15e en 16e eeuw door de sterk toenemende concurrentie van het baaizout.
Dit werd als ruwzout uit Frankrijk, Spanje en Portugal ingevoerd en hier
geraffineerd (Beekman, 1905, 1907). Ook werd aan de beperkende bepalin
gen aangaande het darinkdelven steeds strenger de hand gehouden. Door
Van der Wee (1964/65) wordt de achteruitgang mede geweten aan uitput
ting van de grondstof, waarmee Mertens (1963) het echter niet eens is. Ge
zien de thans nog aanwezige hoeveelheid zout Hollandveen, lijkt de mening
van Van der Wee in z'n algemeenheid onjuist, al kan lokaal wel uitputting
opgetreden zijn. De bereikbaarheid van het veen zal echter een grotere rol
hebben gespeeld. Natuurlijk is met het delven van de darink daar begonnen
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waar dit de minste moeite gaf: een niet te dikke afdekkende kleilaag en een
goed droog te houden moerput. Met de voortschrijdende exploitatie zal
men echter in beide opzichten geleidelijk 'water in z'n wijn hebben moeten
doen'. Overstromingen samengaand met nieuwe opslibbing zullen hierbij
mede van invloed zijn geweest. Bovendien zijn bepaalde gebieden, zoals de
Kapelse en Ierseke moer, beide nog met een grote voorraad veen dicht aan
het oppervlak, ongetwijfeld de eeuwen door erg nat geweest. De voor
malige moeren in het verdronken land van Reimerswaal vormden zelfs in de
16e eeuw periodiek een ondiep binnenmeer (Dekker, 1971).
DE PRODUKTIE

Na het verwijderen van de kleilaag werd de darink uitgegraven en luchtig
op hopen te drogen gezet. Hierna volgde het verbranden ('selbernen'). De
zoute as (de zelas) werd, samen met een hoeveelheid darink als brandstof
voor het koken ('zieden'), naar de zoutketen vervoerd. De darink vervulde
hierbij een dubbele functie: ze diende als brandstof en leverde zelf ook zout.
De zoutketen waren simpele, brandbare gebouwtjes waarin 2 of 3 ovens
met grote, open, platte ijzeren pannen waren opgesteld.
Het zieden werd verricht door de Pannemannen (Meertens, 1968). De
zelas werd hiervoor, en mede ter verhoging van de zoutproduktie, eerst
vermengd met zeewater tot de 'zei'. Hierna volgden filtreren en indampen.
Even voor het kookpunt verzamelden zich de onzuiverheden aan het opper
vlak; het werd afgeschept. Het indampen leidde tot uitkristallisatie, eerst
van gips en andere bijzouten, die een korst op de bodem vormden, het
pan- of keetspek (Forbes, 1968). Daarop volgt het keukenzout, en snel
daarna het magnesiumzout. Daar magnesiumzout een bittere smaak geeft
moest de moederloog vlak voor het neerslaan ervan worden afgetapt. De
uitgestookte zelas werd als afval op hopen gestort.
In het begin werd het gehele procédé bij de winplaatsen van de darink
afgewerkt. Herhaaldelijk zijn de afvalhopen van deze zelas, met klei afge
dekt, in het veld aangetroffen.
Bij de opkomst van de steden verplaatste het bedrijf zich daarheen.
Essentieel hiervoor was een goede vaarweg en de beschikbaarheid van zout
water. Er ontstond een uitgebreide handel in zelas, die soms over grote af
standen werd aangevoerd. Belangrijke centra waren Zierikzee, Middelburg,
Vlissingen, Goes, Biervliet, Tholen, Steenbergen, Den Briel en niet in de
laatste plaats de verdronken stad Reimerswaal. Van verscheidene plaatsen
zijn nu nog de asbelten, de zogenaamde 'zelke-heuvels' bekend.
Vooral door het hoge kalkgehalte (soms tot 50% CaC03) had de afge
werkte zelas waarde als meststof. In de vorige eeuw werd hiertoe nog zelas
voor 25 cent per mud verkocht naar Brabant (Zeeuws Landbouwblad,
1958).
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Was nu de produktie van zelzout van zodanige omvang en kwaliteit dat
het een eersterangs exportartikel kon worden? Over de produktie zijn we
enigszins ingelicht door Mertens (1963), die Biervliet als centrum van zout
winning beschrijft. Zijn onderzoek heeft echter alleen betrekking op de
periode van nabloei, de eerste helft van de 15e eeuw. Biervliet was in de rij
der zeizoutproducenten toen inderdaad nog van Europese betekenis. In een
nog goed produktiejaar als 1422/23 verkreeg men aldaar een opbrengst van
41400 hoet4). Stellen we de Biervlietse hoet op 160 liter dan betekent dit
een jaarproduktie van 6600000 liter. Hiervan werd meer dan 90% geëx
porteerd. Dat de export zo'n hoge vlucht kon nemen was zeker niet in het
minst te danken aan de goede kwaliteit. De Nederlanders, de Vlamingen en
de Hanzekooplieden waren er van overtuigd, dat voor het haringkaken geen
beter verduurzamingsmiddel kon worden gebruikt. Boxhorn (1644) ver
meldt 'Want deze asschen tot Ziericzee ende elders in de zoutketens ghebracht, besprenght werdende met zee ofte zoudtwater, gaf uyt sich schoon
wit ende blinckendt soudt'.
Gegevens over de hoeveelheid darink die moest worden verwerkt om een
zekere produktie te bereiken zijn uit de Nederlandse literatuur niet bekend.
Daarom werd van drie veenmonsters het gehalte aan keukenzout bepaald.
In het eerste monster - een brok losgeslagen broek-zeggeveen uit de
Oosterschelde nabij de Hoogerwaardpolder - bleek meer dan 50% van de
asrest NaCl te zijn. Dit komt overeen met ruim 16 kg keukenzout per m3
veen. In het tweede monster - veenmosveen uit de bovenste helft van een
laag Hollandveen die door 80 cm poelklei is afgedekt - was het NaCl-gehalte
iets lager: bijna 50% of ruim 15 kg per m3 veen. Bij het laatste monster veenmosveen uit de onderste helft van een laag Hollandveen, door 80 cm
poelklei afgedekt - waren de cijfers: bijna 30% of ruim 9 kg. De grote hoe
veelheden sluiten aan op de NaCl-gehalten in de zoute zeegaten van het
deltagebied.
Bij ontgraving van een 80 cm dikke veenlaag komt men met 15 kg zout
per m3 aan een hoeveelheid van 120000 kg per ha. Bij het ontvenen van,
naar heel ruwe schatting, 50000 ha in het zuidwestelijk zeekleigebied levert
dit een totale zoutproduktie van meer dan 6 miljard kg (hierin zijn dan
niet begrepen het fabricage-verlies en de winst door het toegevoegde zee
water). Ook over de jaarproduktie zijn we onvolledig ingelicht, maar aange
nomen mag worden dat ze in de bloeitijd van de zeinering een veelvoud zal
zijn geweest van de Biervlietse produktie van zo'n 9 miljoen kg.

4)

De 'hoet' is een inhoudsmaat die van plaats tot plaats verschilde. De Biervlietse hoet was
waarschijnlijk wat kleiner dan die van Brugge (voor granen 172 liter).
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DE METHODEN VAN ZOUTWINNING

Omstreeks de Romeinse tijd
Het eerste darinkdelven, omstreeks de Romeinse tijd, vond plaats in een
gebied waar zee en rivieren nog vrij spel hadden. Hoe men zich aldaar
handhaafde en hoe men het zoute veen exploiteerde is vrijwel onbekend.
Enig houvast biedt het door de R.O.B, onderzochte project in de Goese
Poel. Daar ontdekten wij, op ca. 1 m diepte tussen twee zavelige mariene
afzettingen een asrijke laag met Romeinse aardewerkscherven. Deze twee
afzettingen, behorende tot de Duinkerke I en II, lagen in de nabijheid van
een oude kreekrug. De kreek zelf stond in de Romeinse tijd waarschijnlijk
nog in open verbinding met het zeegat ten noorden van Walcheren (fig. 4).
Nader onderzoek bracht aan het licht, dat de vindplaats slechts de rand
was van een ongeveer 1 ha groot terrein met as en aardewerkmateriaal uit
het einde van de 2e en het begin van de 3e eeuw. Het noordelijk deel bestond
uit een met weinig klei afgedekte dikke aslaag direct op het veen. Bij ont
sluiting hiervan kwam een reeks ovenvormige brandplekken te voorschijn
(zie fig. 1). Door de heer A. Bruyn van de R.O.B, werd vastgesteld, dat ter
plaatse kunstmatig een kleibank was opgebouwd waarin ovenvormige ron
dingen, met een doorsnede van 70 cm, waren uitgespaard. Rondom de
kleibank bevindt zich een stortplaats, ten dele gevuld met een gestolde, slak
achtige massa van eenzelfde habitus als die van de middeleeuwse zelas.
Rondom de ashoop bleek het veen in stroken waaiervormig uitgegraven te
zijn (mededeling van de heer B. Oele, medewerker R.O.B.). Er mag volgens
Aanwezigbeid van
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Fig. 4. Reconstructie van het pre-Romeinse geulensysteem.
Fig. 4. Reconstruction of the Preroman gully system.
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de heer Bruyn met vrij grote zekerheid worden aangenomen dat het gaat om
een zoutwinnerij uit omstreeks het jaar 200. Interessant is, dat bij de aan de
godin Nehalennia gewijde votiefaltaren, die in 1970/71 in de Oosterschelde
zijn gevonden, inscripties zijn aangetroffen die wijzen op schenkingen van
zouthandelaren. Dit doet de vraag rijzen, in hoeverre er communicatie is
geweest tussen de zouthandelaren en zoutfabrikanten in dit gebied, de
'negotiator salarius' en de 'salinatores'.
Het initiatief van de abdijen
Na de activiteiten uit de Romeinse tijd volgt de reeds genoemde veenexploitatie in de 8e eeuw door de abdijen. Over de vorm en omvang ervan is
weinig bekend. Ze kan worden gezien als een eerste aanzet tot een uitgebreid
bedrijf.
Het moeren binnendijks
Wat betreft de moernering vanaf omstreeks de bedijking (ca. 1 100) zijn we
wat beter ingelicht.
Om het veen te bereiken, diende de kleilaag verwijderd te worden om de
darinkvloer bloot te leggen. De daarbij gegraven putten waren door de ge
ringe doorlatendheid van de klei en het veen veelal gemakkelijk droog te
houden en konden geheel worden uitgemoerd. Alleen het onderste laagje van
10 à 20 cm kleiig rietveen bleef onbruikbaar achter. Soms werd zeer onvol
ledig gemoerd, mogelijk als gevolg van wateroverlast of inferieure kwaliteit
van de darink door een te hoog slib- of een te laag zoutgehalte.
Bij het moeren is men volgens verschillende systemen te werk gegaan.
Bij het bloksysteem werden op het terrein stukken grond uitgezet met een
lengte van ongeveer het dubbele van de breedte. Tussen de blokken bleef
een strookje veen staan als waterkering of scheiding van de naastliggende
put en als zetwal voor het uitgeschoten veen. De grootte van de blokken
varieerde nogal: die uit de 16e eeuw, van 12 X 5 m, behoorden tot de kleine.
Om een blok darink te mogen slaan waren toen toestemming van en cijns
aan het waterschapsbestuur nodig (De Meij, 1963). De luchtfoto (fig. 5)
geeft een overzicht van een volgens het bloksysteem gemoerd gebied.
Bij het slechts plaatselijk toegepaste sleuvensysteem ontstonden lange
gaten van ca. 3 m breed, eveneens gescheiden door een zetwal. Deze me
thode is op beperkte schaal toegepast in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en op
Zuid-Beveland (fig. 6). In de Ierseke en Kapelse moer op Zuid-Beveland
werd met een smaller en zeer ondiep sleuvensysteem gewerkt (Van der
Meer, Ovaa en De Buck, 1952). Waarschijnlijk waren de mogelijkheden
door de grote natheid hier beperkt.
Op vele plaatsen kon nauwelijks enig systeem in de uitvoering worden
ontdekt. De nog sporadisch voorkomende niet-geëgaliseerde terreinen ver-
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Fig. 5. Voormalige grillige verkaveling bij Biggekerke (Walcheren), opgenomen bij laag tij
tijdens de oorlogsinundatie. De egaal lichtgrijze stroken waren destijds bouwland op kreek
ruggen; de bontgrijze tinten zijn de 'hollebollige' graslanden. Foto RAF, 18 januari 1946.
Fig. 5. The former irregular parcels near Biggekerke (Walcheren, Zee^and) at low tide during the war.
The smooth light-gray strips represent agricultural land on creek ridges; the spotted parts are grassland
with a very rugged surface.

tonen hier een onsamenhangend geheel van hoogten en laagten. In profielwanden vindt men willekeurig overgebleven brokken veen naast uitgemoerde delen. In bepaalde gevallen kan uitgraving van de zetwallen van een
vroegere exploitatie hebben plaats gehad.
Het moeren buitendijks

Na de eerste bedijkingen was er nog voldoende voorland waar veen op goed
bereikbare diepte voorkwam. Verder moesten soms bedijkte gedeelten weer
aan de zee worden prijsgegeven. Wilde men zulke terreinen toch voor
de winning van darink gebruiken, dan was men genoodzaakt zich tegen
hoogtij te beveiligen. Daartoe werden kaden opgeworpen, de 'moerdijken'.
Dergelijke gebieden werden 'ter moerdijken' uitgegeven: 'in sulke recht als
men moerdijken pleecht uit te geven' (Dekker, 1971).
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Fig. 6. Restanten van het darinkdelven volgens het sleuvensysteem. De breedte van de sleu
ven bedroeg 3 m, die van de zetwallen 1 m (Kapelle).
Fig. 6. Remainders of peat digging according to the groove system. The grooves were about 3 m wide, the
remaining peat ridges about 1 m ( Kapelle, Zeeland).

Na de vervening liet men het terrein aan zijn lot over; het kwam dan
weer onder invloed van de getijden. Opslibbing en tegelijkertijd een natuur
lijke egalisatie vonden hierbij plaats. In hg. 2 is dit goed zichtbaar.
Een andere exploitatievorm betrof het moeren met als uitgangspunt een
opgeworpen hoogte, terpje of 'opdracht' (Vervloet, 1972; Marschalleck,
1973). Deze vorm is hier overigens van weinig betekenis geweest.
HET LANDBEDERF

Het darinkdelven binnendijks had vaak desastreuze gevolgen voor de cul
tuurtoestand van de grond. Zo is in Zeeland van de enkele tienduizenden
hectaren vergraven grond een belangrijk deel in een desolate 'hollebollige'
toestand achtergelaten. Bovendien is hierbij het maaiveld met ca. een meter
verlaagd, wat een sterke belemmering vormde bij de ontwatering. Het gevolg
was periodiek optreden van binnenmeerachtige verschijnselen (fig. 7).
Het buitendijkse moeren gaf door hernieuwde opslibbing wat dit betreft
geen problemen. Wel werd door de vernieling van het voorland het gevaar
voor dijkaanslag vergroot. Vele doorbraken, o.a. die van de Zuidhollandse
Waard, zijn dan ook geweten aan het te dicht onder de dijk moeren. Gezien
het geringe aantal doorbraken bij, b.v., de poelgronden vergeleken met die
bij kreekrug- en kreekbeddinggronden, lijkt dit gevaar door vele auteurs wel
wat overtrokken te zijn (Ovaa en Van der Sluijs, 1964).
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Fig. 7. Het onregelmatig gemoerde landschap van de Goese Poel tijdens de natte herfst van
1960.
Fig. 7. The landscape resulting from irregular peat digging for salt-making ( near Goes, Zee^and) in the
rainy autumn of1960.

REGLEMENTERINGEN

Het is begrijpelijk, dat door het uitvaardigen van verboden getracht is aan
de schadelijke gevolgen van het moeren paal en perk te stellen. In 1250 werd
reeds bepaald dat niet mocht worden gemoerd binnen 30 roeden van de dijk
(Klok, 1939). Ook het moeren dicht langs de wegen werd niet toegestaan,
of er moest extra voor worden betaald. In 1477 verbood Maria van Bourgondië het moeren voor zoutbereiding geheel; er mocht alleen nog worden
gegraven voor eigen brandstof.
Ook om landbederf tegen te gaan werden voorschriften uitgevaardigd;
Vlam (1943) haalt ter illustratie een voorschrift uit 1599 aan met de be
paling dat na het uitmoeren het land in zijn oorspronkelijke staat moest
worden teruggebracht.
Met de vele reglementen werd vaak de hand gelicht. Er waren namelijk
veel 'onafhankelijken', zoals kloosters en edelen, met uitgestrekte bezittingen,
die er niet onder vielen. Ook door gebrek aan geld werden beperkingen wel
opgeschort : machthebbers trokken uit de verkoop van grond en de vergun
ning tot moeren grote inkomsten (Cools, 1948).
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DE GEVOLGEN VAN HET MOEREN VOOR
BODEM EN LANDSCHAP

Voor de grondgebruikers heeft het moeren eeuwenlang veel ongerief ge
bracht. De al genoemde 'hollebollige' ligging maakt een goede exploitatie
vrijwel onmogelijk. Door een sterke afwisseling van hoog en laag, en hierdoor
nat en droog, binnen een perceel, is dit uitsluitend te gebruiken als grasland.
Wel ontstond hierdoor een grote diversiteit in de begroeiing, o.a. met de
befaamde meidoornstruwelen op de hogere delen. Mede door hun afwisse
ling met de kreekruggen waarop de hofsteden, bouwlanden en boomgaarden
zijn geconcentreerd, werden het landschappelijk unieke gebieden.
Onder de druk van de toenemende mechanisering in de landbouw en de
noodzaak van een efficiënte bedrijfsvoering is, versterkt door de inundaties,
het Oudland op grote schaal geëgaliseerd en opnieuw verkaveld. Voor de
moderne boer een noodzaak, maar landschappelijk gezien een groot verlies.
Door de verbeterde cultuurtoestand is thans reeds veel van het grasland om
gezet in bouwland, waardoor de oude kerngebieden oppervlakkig nauwelijks
zijn te onderscheiden van het Nieuwland.
SAMENVATTING

In het zuidwesten van ons land is het Hollandveen tijdens de afzetting van
het mariene Duinkerke-materiaal verzilt. Het zoute veen is als brandstof,
maar vooral als grondstof voor de zoutwinning gebruikt. Het werd onder de
klei weggegraven, gedroogd en verbrand, waarna door zieden keukenzout
uit de as werd verkregen.
Na analyse van veenmonsters is berekend, dat uit een 80 cm dikke veenlaag
ongeveer 120000 kg zout per hectare kan worden gewonnen. De grootste
produktie werd bereikt omstreeks de 14e eeuw. Daarna werd deze methode
van zoutwinning economisch minder interessant. Bovendien werd zij van
wege de schadelijke gevolgen voor de cultuurtoestand van de grond steeds
meer aan beperkende regels gebonden. In 1477, tenslotte, werd ze geheel
verboden.
Tot voor kort waren de sporen van zoutwinning uit veen duidelijk te her
kennen: de intensieve vergraving heeft tot grote verschillen in hoogte,
vochtigheid en begroeiing van de grond geleid, waardoor landschappelijk
unieke gebieden ontstonden.
Door de verschillen in hoogte en vochtigheid waren de percelen alleen als
grasland te gebruiken. In de laatste decennia wordt de grond echter op
grote schaal geëgaliseerd en opnieuw verkaveld. Veel land wordt daarna
als bouwland in gebruik genomen. Aldus verdwijnen meer en meer de
karakteristieke landschappelijke elementen.
voorjaar 1974
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SUMMARY

In the southwest of the Netherlands, especially in Zeeland, large peat areas
have been salinized during the sedimentation of the Dunkirk layers (fig. 2).
Already in Roman times, this peat has been used to prepare table salt by
burning it, followed by extraction of the ash (fig. 1 ). This gave some 120 000
kg salt per hectare for a layer of 80 cm. In the 14th century production
reached its peak.
In many places exploitation resulted in a typical landscape with dug-out
strips or holes separated by narrow peat walls (figs. 3 and 6). Later on, such
areas were only suitable for grazing because of their uneven surface. Exploi
tation also took place outside the dikes. The damage to the land gradually
became so obvious, that in 1477 all exploitation was forbidden.
Recently, a large part of the land has been egalized, much to the regret
of nature lovers, because it involved the disappearance of a most interesting
landscape (figs. 5 and 7).
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PAARS ZAND
Purple sand

H. de Bakker1) en A. Breeuwsma2)
Een tiental jaren geleden werd ten noordoosten van Steensel (N.-Br.) een
merkwaardig soort zand gevonden waarvan de kleur niet voorkwam in het
Munsell kleurenboekje dat bij veldbodemkundigen in gebruik is. Daar dit
boekje maar een vijfde van de kleurenkaarten van het volledige Munsell
Book of Color bevat (zie Van der Voort in Boor en Spade 18: 149-154) en
wel de kleuren 10R (rood) tot en met 5Y (geel), werd ook de 'grote' Munsell
geraadpleegd. Het bleek dat de kleur van het gevonden zand daarin op
bladzijde 5P (purper) en wel bij 5P 4/3 voorkomt. Ze doet wat denken aan
die van het ouderwetse kopieerpotlood of aan vers rode-koolsap, een inder
daad zeer merkwaardige grondkleur.
De vindplaats lag op een klein stuk heide temidden van grovedennen-bossen; de horizontale verbreiding was zeer gering en bedroeg waarschijnlijk
niet meer dan enkele vierkante meters. In de omgeving kwam een holtpodzolgrond op Gt VII voor; op de plek zelf was de paarse kleur ongeveer
even diep als de bruinkleuring in het normale profiel, namelijk ongeveer
90 cm. De bovengrond week niet of nauwelijks af van die in de omgeving:
ze bestond uit donkergrijs, loodzandachtig humeus zand. Een bijkomstige
merkwaardigheid, die er binnen het kader van dit verhaal echter niet toe
doet, was dat in de ondergrond voorkomende zogenaamde oplossingsvlekken
niet paars gekleurd waren.
Destijds is er wat onderzoek aan gedaan en wat rondom gefantaseerd.
Sommigen waren van mening dat hier eekschillers aan het werk geweest
waren, omdat eikenprofielen een paarsige tint zouden hebben. Anderen
meenden dat er in de buurt een geallieerd kamp geweest zou zijn vlak na de
oorlog; zij dachten aan ontsmettingsmiddelen (kaliumpermanganaat?). De
discussies over deze rariteit verstomden, maar een pot met paars zand werd
curiositeitshalve bewaard in het grondmonsterarchief.
In december 1974 werd eerstgenoemde auteur gebeld vanuit Stroe door
de heer J. C. van den Top die hem vertelde dat hij bij een fietstocht in de
omgeving van Kootwijk paars zand had gevonden en hij stelde de vraag naar
de oorzaak hiervan. Hij was zo vriendelijk een monstertje van deze nieuwe
vindplaats te sturen, waarvan de kleur nauwelijks afweek van die van het
Brabantse paarse zand. Over verdere vondstomstandigheden is niets bekend
(dikte, bodemprofiel in de omgeving etc.).
J)
2)

Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering
Afd. Bodemchemie en Kleimineralogie, Stichting voor Bodemkartering
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Deze tweede vondst wakkerde de nieuwsgierigheid naar de verklaring van
dit paarse zand weer aan en de tweede auteur werd gevraagd te trachten
deze nieuwsgierigheid te bevredigen.
Bij het laboratoriumonderzoek bleek de kleur van het zand door opkoken
met een 10% HCl-oplossing van paars naar lichtgeel te veranderen. Na
sterke verdunning kwam de oorspronkelijke kleur weer min of meer terug.
Door een behandeling met 30% H202 verdween de kleur volledig. Verder
bleek een extractie met alcohol een veel sterker gekleurde oplossing te geven
dan een extractie met water. Al deze gegevens duiden op de aanwezigheid
van een organische kleurstof waarvan de kleur afhankelijk is van de pH.
De heer R. Zwijnen, medewerker van de tweede auteur, opperde de mo
gelijkheid dat de kleurstof afkomstig zou zijn van de gedenatureerde suiker
die door bijenhouders wordt gebruikt als bijvoer. Bij navraag op het Bijen
huis te Wageningen bleek dat voor het denatureren tot voor kort methylviolet (pentamethylparafuchsine) werd gebruikt. Na menging van deze
verbinding (op het laboratorium gebruikt als pH-indicator !) met materiaal
uit een B-horizont van een holtpodzolgrond was de kleur inderdaad niet te
onderscheiden van die van het oorspronkelijke paarse zand. Bovendien bleek
de kleur van het paarse zand op dezelfde wijze afhankelijk te zijn van de pH
als die van het methylviolet.
Hoewel hiermee het strikte bewijs nog niet is geleverd, volgt uit het bo
venstaande wel dat het zeer waarschijnlijk is dat de kleur van het paarse
zand van methylviolet afkomstig is. Dit is een vrij universele kleurstof die
behalve voor het denatureren van bijensuiker ook werd (wordt) gebruikt in
kopieerinkt, stempels, e.d. Gezien de aard van de vindplaatsen, kleine open
ruimten in het bos, lijkt de eerstgenoemde herkomst echter het meest voor
de hand liggend.
De verklaring van het paarse zand is met andere woorden waarschijnlijk
te zoeken in het op één of andere manier morsen met gedenatureerde bijen
suiker, die met de regen in de grond is gespoeld. Het zeer sterk kleurend
vermogen van het methylviolet heeft kennelijk de fijne delen (leemfractie en
humusfractie) en de zeer dunne ijzerhuidjes om de zandkorrels paars gekleurd.
Het zou interessant zijn te weten of op beide vindplaatsen wel eens bijen
gestaan hebben en, nog interessanter, of op plaatsen waar vaak bijen
staan of gestaan hebben, plekken met paars zand te vinden zijn.
voorjaar 1975
SUMMARY

About ten years ago, purple sand (5P 4/3) was found in the province of
Noordbrabant and recently a second site was reported on the Veluwe.
Though at first rather a puzzle, the solution was quite simple: the colour was
caused by methyl violet (pentamethylparafuchsine), often used for dena
turing bee sugar.
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NIEUWE GEGEVENS OVER DE OUDERDOM VAN
DE IN HET OOSTEN VAN MIDDEN- EN
NOORD-NEDERLAND VOORKOMENDE LÖSS1)
Some new data on the age of loess in the east of the central and northern parts
of the Netherlands.

K. K. Koelbloed2)

INLEIDING

In opdracht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk werd in 1967, onder leiding van Ir. J. C. Pape, een gedetailleerd
bodemkundig onderzoek ingesteld in het natuurreservaat Bruuk bij Nijme
gen. Daartoe was het nodig, een groot aantal boringen te verrichten, tot 4 m,
waarbij aan en nabij de oppervlakte een lösspakket werd aangetroffen.
Deze löss bleek in een vrij laag gebied te liggen, grotendeels omgeven door
stuwwallen, en wel in een depressie die gevormd werd door de stuwende
werking van het landijs in het Saalien. Al in 1946 wees professor F. Florschütz
in een pollenanalytische studie op de aanwezigheid van deze löss, en uit een
publikatie van Schelling ( 1949), die dit gebied karteerde ten behoeve van een
bodemkundige studie, is de granulaire samenstelling ervan bekend. Voor de
datering van dit materiaal werd een aantal monsters op de stuifmeelinhoud
nagezien en van twee monsters werd aan de hand van het 14C-gehalte de
ouderdom bepaald.
Bovendien werd, enige jaren geleden, ten behoeve van de bodemkartering
van Blad 17 Oost, nabij Benneveld een aantal boringen tot ruim 2 1/2 m
verricht. Hier, in een laagte, werd ook een lösspakket aangetroffen dat
echter niet, zoals bij Bruuk, aan de oppervlakte lag maar onder een zanddek. Dit lösspakket en het eronder en erboven liggende veen werden eveneens
op stuifmeelinhoud geanalyseerd, met wederom een controle op de leeftijd
door 14C-onderzoek.
De löss in de omgeving van Bruuk vormt een uitloper van een min of meer
aaneengesloten dek van löss of zandige löss dat zich ten oosten van de
Nederlandse grens in noordelijke richting uitstrekt (fig. 1). De löss nabij
Benneveld ligt vrij ver van dit lössgebied af, maar op ongeveer dezelfde
hoogte als de zandige löss ten zuiden van Bremen.
1) Gaarne betuig ik mijn dank aan Mevrouw J. A. Beekhuizen-van Beek voor het vervaardi
gen van een deel van de pollendiagrammen.
Het kaartje van de verbreiding van de löss en de zandige löss werd samengesteld uit lite
ratuurgegevens door professor Maarleveld, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. Bij het door
lezen van het manuscript voor de publikatie deed hij mij bovendien enkele waardevolle
suggesties.
2) Stichting voor Bodemkartering, afd. Geologie.
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Fig. 1. De verbreiding van löss en zandige löss in Nederland en aangrenzende gebieden vol
gens gegevens van Maréchal en Maarleveld (1955), Müller (1959), Vierhuff (1967) en
Vink (1949).
Fig. 1. Distribution of loess and sandy loess in the Netherlands and adjoining areas.

DE LÖSS BIJ BRUUK

Fig. 2 geeft een profiel met de ligging van de aan de oppervlakte voorkomende
löss bij Bruuk. Deze ligt op een keienvloer die, gezien de ligging, door Bannink en Pape (1968) als de 'Laag van Beuningen' wordt beschouwd. Het dek
duikt naar het oosten weg onder een veenpakket. In het diepste deel bevindt
zich löss-achtig, kalkrijk materiaal met aan de top kalkgyttja.
Uit het pollendiagram Bruuk I (fig. 3) is op te maken dat deze kalkgyttja
stamt uit het begin van het Boreaal. De veengroei ging tot in recente tijd
door. In het lössachtige materiaal varieert het percentage boompollen van
26 tot 51 %. In al deze spectra werden vrij veel secundaire pollen aangetrof
fen, zoals Alnus (tot 9% !), Carpinus, Picea, Abies en tertiaire pollen. Hierdoor
werd het pollenbeeld enigszins vertekend. Het boompollengehalte zal in
werkelijkheid veel lager hebben gelegen.

72

LI

Hystrichosphaeridae

i—

Boompollensom
sum arboreal pollen
tndeterminata

^

Secundaire pollen en sporen J)
Sum of tertiary pollen and
.o
spores
"5
Equisetum
^
Sphagna
Selaginella selaginoides
Lycopodium complanatum
Lycopodium clavatum
Osmunda
Pteridium
Polypodlum

^
^
<2
<

Dryopteris thelypteris-type
Littorella
Sparganium
Filipendula
Potamogeton
Myriophyllum spicatum-type
Violaceae
Menyanthes
Epilobium
Dipsacaceae
Radiola
Geranium
Galeopsis-type
Polygonum iapathifolium-type
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Cruciferae
Umbelliferae
Caryophyllaceae
Compositae ligulitlorae
Compositae tubuliflorae
Ilex
Juniperus
Myrica
Ephedra fragilis-type
Plantago major
Plantago lanceolata
Chenopodiaceae
Rumex
Thalictrum
Helianthemum

ccbo
^4

bü
S^

i P q>
UJ < O O

£ t 2 >

•G T

§
s
U "

PQ ^

ü g
i-i to

ö C2
ei s
> £

4

=v> P 3>• 3« * •
— 3 O 0) "ëö .S ol
.ü «9 -9
< o O CQ </> O. O <

xl •£
ÖQJ 5
"Ö-i
flj *«.

ä «SH

.
io
<£
tN.
cb
a>
aoepns Mo/eq lud/mi- lud

74

g

^

II
-p E

s^
g s
W> I
•S ^

« os
^.5 §

«J
o§

i sI

:Ö5
i
— So> o<§

PH <£,
CO Crj

Op grond hiervan lijkt het aannemelijk dat de löss van pleniglaciale ouder
dom is. Hiermee klopt het optreden van Empetrum en Artemisia in percen
tages tot 1,3. Dit duidt echter wel op een hiaat tussen de lössafzetting en de
erboven liggende kalkgyttja.
De löss werd ook op verschillende andere plekken op pollen onderzocht,
o.a. bij Bruuk II, III, V en VI. Hier was de lösslaag zeer dun, de veront
reiniging met secundaire pollen echter minder (het percentage boompollen
lag in deze profielen tussen 10 en 20%).
Blijft nog de vraag naar de ouderdom van het lösspakket aan de opper
vlakte. Het is, gezien de ligging, jonger dan de Laag van Beuningen. Andere
waarnemingen in Midden-Nederland (zoals bij Eerbeek) wijzen erop, dat Ou
der dekzand II overgaat in löss. Daar bovendien zowel het Ouder dekzand II
als de löss op de keienvloer ligt die tot de Laag van Beuningen behoort, is er
alle reden om aan te nemen dat de twee lösspakketten (Eerbeek en Bruuk)
even oud zijn en stammen uit het Boven-Pleniglaciaal (Van den Broek,
1965; Van der Hammen et al., 1967).
Dicht onder de Laag van Beuningen bevindt zich nog een laag van löss
of zandige löss, waarschijnlijk uit dezelfde tijd stammend als het Ouder
dekzand I, dus eveneens uit het Boven-Pleniglaciaal. Hieronder komt nog
maals een lösslaag voor; deze rust op een laag veen.
Laatstgenoemde, slechts zeer dunne lösslaag vertoonde een spectrum met
20% boompollen, maar ook hier was verontreiniging met secundaire pollen
duidelijk, zij het minder dan bij Bruuk. De eronder liggende veenlaag bleek
volgens het 14C-onderzoek een ouderdom te hebben van 34660 + 870 B.P. ;
ze zal zijn gevormd in het Hengelo-interstadiaal (Van der Hammen en
Wijmstra, 1971).
Onder deze veenlaag lag nogmaals een lösslaag, en gescheiden ervan door
een zandpakket en een veenlaag, volgde er nog een. De pollenanalyse wees
ook hier op pleniglaciale ouderdom; het 14C-onderzoek kwam op 37040
+ 1750/—1450 jaar. Ook deze veenlaag moet dus uit het Hengelo-inter
stadiaal stammen.
DE LÖSS BIJ BENNEVELD

Bij Benneveld, ten westen van Sleen, treedt een hellend zandpakket aan de
dag dat benedenwaarts bedekt is met een veenlaag (fig. 4). Deze veenlaag,
een opvulling van een terreindepressie, is van postboreale ouderdom. Het
eronder liggende beekleemlaagje zal, gezien de pollen, uit het Preboreaal
en Boreaal stammen. De hier weer onder liggende veenlaag bevat een per
centage boompollen oplopend tot 16%, 0,3% Empetrum, 0,7-2,1% Artemisia
en 1,3-1,9% Juniperus. Ze stamt waarschijnlijk uit de Jonge Dryastijd.
Het veenlaagje dat op 112-122 cm diepte ligt, zal van Allerod-ouderdom
zijn, gezien de hoge Betula- (tot 52%, op 114 cm) en Pirns-percentages (tot
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Fig. 4. Schematische doorsnede van het profiel te Benneveld.
Fig. 4. Schematic section of the profile near Benneveld.

20%, op 118 cm). Het zand tussen het veenlaagje en de veenlaag van de
depressie zou dus stammen uit de Jonge Dryastijd en is Jonger dekzand II.
Het zand onder het veenlaagje is waarschijnlijk van Allerad-ouderdom en
ligt op een lösslaag. Door het ontbreken van de Laag van Beuningen valt
de stratigrafische positie van deze zandlaag niet te bepalen. Het pollenbeeld
van de laatstgenoemde lösslaag (fig. 5) komt ongeveer overeen met dat van
de löss bij Brauk. Ook hier duidt de aanwezigheid van Abies-, Carpinus- en
Picea-pollen weer op verontreiniging met secundair materiaal. Overigens is
het beeld ongeveer gelijk aan dat van de löss bij Brauk.
Een monster uit het bovenste deel van de eronder liggende veenlaag lever
de een ouderdom van 25700 ± 220 B.P. Dit wijst erop, dat de veengroei
iets later eindigde dan tot dusver is aangenomen, namelijk tegen het einde van
het Denekamp-interstadiaal.
In het onderste deel van de veenlaag, op ca. 30 m ten oosten van de
hierboven genoemde plek, leverde een 14C-datering een ouderdom op van
34290 i 545 B.P., wat ongeveer overeenkomt met die van Brauk (Hengelointerstadiaal).
Het blijkt dus, dat ook de losslagen bij Benneveld ten dele jonger zijn dan
het Denekamp-interstadiaal en ouder dan de Allerodtijd. Een nadere bepa
ling van de ouderdom was helaas niet mogelijk.
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CONCLUSIE

De conclusie is, dat er in het midden van Oost-Nederland lössafzettingen
voorkomen van verschillende ouderdom, ten dele jonger dan het Denekampinterstadiaal en dus behorend tot de jongste afzetting van het bovenste
deel van het Boven-Pleniglaciaal. Deze löss toont een laag percentage aan
boompollen en bevat, naast aanwijzingen voor koude omstandigheden, vrij
veel secundaire pollen.
Verder is er enig verschil in de hoeveelheid secundaire pollen in de mon
sters van Bruuk en die van Benneveld. Mogelijk houdt dit verband met de
herkomst van de löss.
voorjaar 1974
SUMMARY

Both in the nature reserve Bruuk and near Benneveld (figs. 2 and 4) borings
brought to light some loess layers. The first are offshoots of a strip of loess
and sandy loess east of the German border; the latter are continuing in
northern direction at about the same latitude as the sandy loess south of
Bremen.
Pollen analysis and four 14C age determinations have shown the sedi
ments near Bruuk to be of Upper and Middle Pleniglacial age, those near
Benneveld to have been deposited in the Upper Pleniglacial.
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MERKWAARDIGE DEKZANDKOPJES IN
DE OMGEVING VAN MARKELO1)
Irregularly shaped coversand hills and ridges in de surroundings of Markelo

H. de Jong2)

INLEIDING

Uit onderzoekingen in Salland is gebleken, dat men uit de micromorfologie
van het dekzand allerlei conclusies kan trekken omtrent de genese van een
dekzandgebied (Van den Akker, Knibbe en Maarleveld, 1965). Ook ver
schillen in korrelgrootte of mineralogische samenstelling kunnen belangrijke
aanwijzingen geven (Schoonderbeek, 1965).
Waar deze zanden aan de oppervlakte voorkomen, zoals bij de Schipbeek
en de Bolksbeek in het lage gebied tussen Lochern en Markelo, treft men er
talloze min of meer geïsoleerd liggende heuveltjes in aan, waarvan het eerst
niet duidelijk was of ze waren ontstaan door erosie of door accumulatie. Een
geomorfologisch detailonderzoek leek daarom gewenst.
BESCHRIJVING VAN HET GEBIED

Het onderzochte gebied bestaat, geomorfologisch gezien, uit een van zuid
oost naar noordwest hellende vlakte die in het noordoosten en zuidwesten
begrensd wordt door de stuwwallen van resp. Markelo en Lochern. In deze
vlakte bevinden zich gekanaliseerde riviertjes, zoals de Schipbeek en de
Bolksbeek; het gebied maakt daardoor de indruk van een zeer breed dal.
In dit gebied liggen, soms dicht opeen, soms meer verspreid, allerlei
heuveltjes en ruggetjes van de meest uiteenlopende vormen. Ze zijn maxi
maal 2£ m hoog en meestal ongeveer 100-300 m lang of breed. Ter plaatse
worden ze horsten genoemd. Ertussen bevinden zich kleine depressies of
grotere vlakten met maximale hoogteverschillen op korte afstand van 50 cm.
Op de 'horsten' vindt men bosjes of akkers, en de boerderijen. Nabij het
Markelose stuwwallencomplex treden op sommige horsten kleine kopjes of
paraboolvormige heuveltjes op.
Naar het noordwesten nemen de reliëfverschillen sterk af: de horsten
worden daar lager en ronder van vorm.

') Het onderzoek stond onder leiding van Prof. Dr. G. C. Maarleveld.
Dr. T. van der Hammen verstrekte enige waardevolle gegevens over de pollen in enige
monsters.
2) Destijds student fysische geografie aan Gem. Universiteit, Amsterdam, nu docent te
Nijmegen, Graafseweg 274.
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DE STRATIGRAFIE VAN HET DEKZAND IN HET
STOKKUMER BROEK

De gegevens omtrent de ondergrond van het onderzochte gebied werden
voornamelijk verkregen uit een detail-onderzoek van een horst gelegen aan
de Grote Goorsdijk in het Stokkumer Broek in de buurt van de Schipbeek.
Deze 'horst' is een der hoogste heuvels in de omgeving, doordat boven op het
vlakke deel van een terreinverheffing een paraboolvormig heuveltje ligt.
Aan de hand van een drietal ontsluitingen was het mogelijk, zich een beeld
te vormen van de genese van deze heuvel, doordat ze samen een volledig
dekzandprofiel te zien gaven (zie voor de ligging fig. 2).
Ontsluiting 1 (fig. 1) is ontstaan toen, in verband met de ruilverkaveling,
door de rand van deze 'horst' een sloot werd gegraven ten westen van de
paraboolvormige heuvel, waarin ontsluiting 2 (fig. 2) ligt. Volledigheids
halve werd aan de oostzijde van de horst een kuil gegraven (ontsluiting 3).
De heuvel bestaat uit hellende zandlagen en een paar snoertjes fijn grind.
De eveneens hellende bruine bandjes zijn ontstaan door ijzerinspoeling in
dunne lemige zandlaagjes. Uit het verloop van deze laagjes blijkt, dat de
'horst' vroeger hoger geweest moet zijn, daar de laagjes aan de randen van
de 'horst' door het bodemoppervlak waren afgesneden. De aantasting van de
heuvel moet daarom ouder zijn dan de intensieve bodemvorming.
Sommige van deze afgesneden laagjes gaan aan de zuidrand van de
'horst' over in humeuze lemige laagjes arm aan stuifmeel. Daar de polleninhoud vrijwel geheel bestaat uit Gramineae en Cyperaceae zullen de laagjes van
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Fig. 1. Doorsnede van een slootwand in een dekzandheuvel langs de Grote Goorsdijk (ont
sluiting 1) ; vergelijk fig. 2.
Fig. 1. Cross section of a ditch-side in a coversand hill along the Grote Goorsdijk ( compare fig. 2).
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Fig. 2. Contour-lines of the coversand hill along the Grote Goorsdijk.

pleniglaciale ouderdom zijn. Het grootste deel van deze 'horst' moet dus
gesedimenteerd zijn vóór het Laat-Glaciaal.
Een onderzoek naar de korrelgrootte van het materiaal van de hellende
afzettingen leverde 3% < 16 |xm en minder dan 5% > 300 (j.m, hetgeen in
overeenstemming is met hun eolische oorsprong. Een van de hierboven
vermelde grindsnoertjes bevindt zich direct boven een door kryoturbatie en
vorstscheuren gestoorde laag (fig. 1). Het grindsnoertje zal daarom de 'Laag
van Beuningen' vertegenwoordigen.
De grinddeeltjes van het snoertje, waarvan de grofste 8 mm lang zijn,
bezitten een gepolijst oppervlak en het grindsnoertje is te beschouwen als
een uitblazingshorizont. Ook de helling van het grindsnoertje en die van de
er onder liggende lagen wijzen erop, dat reeds vóór de vorming van de
Laag van Beuningen een heuveltje aanwezig was.
Uit het profiel blijkt voorts, dat de op pollen-inhoud onderzochte lemige
laag jonger is dan de Laag van Beuningen. Het pakket met de hellende
zandlagen moet daarom tot het Oudere Dekzand II gerekend worden (een
monster ervan bevatte 13% deeltjes tussen 2 en 75 ;xm). De direct onder de
Laag van Beuningen liggende zanden zullen in verband met de korrel
grootte (22,1 % tussen 2 en 75 (im; zie ook Van der Hammen and Wijmstra,
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1971) en de aard van de gelaagdheid tot het Oudere Dekzand I gerekend
moeten worden.
In ontsluiting 2 (zie voor de ligging fig. 2) werd op het hierboven beschre
ven Oudere Dekzand een jongere zandlaag aangetroffen met een gebleekte
laag die als de 'Laag van Usselo' beschouwd kan worden. Deze zandlaag
bestaat dus uit Jonger Dekz:and I en Jonger Dekzand II.
In ontsluiting 3 werd dezelfde stratigrafische successie aangetroffen als in
ontsluiting 2. Naarmate de lagen jonger zijn, hellen ze sterker: 3° in Ouder
Dekzand, 13° in Jonger Dekzand. Een pollenanalyse van een humeuze leemlaag in het Oudere Dekzand leverde ook hier een pleniglaciale ouderdom.
Fluviatiele erosie werd niet gevonden: alle lagen wiggen uit en worden
nergens afgesneden.
DE GEOMORFOLOGISCHE KARTERING

Naar het reliëf werden twee soorten horsten gekarteerd: 'lage' dekzandruggen met een hoogte ten opzichte van de directe omgeving van maximaal
IJ m en 'hoge' hoger dan 1-| m.3) Daarnaast komen paraboolvormige heu
vels voor, die op de geomorfologische kaart (fig. 3) apart zijn aangegeven;
men vindt ze uitsluitend op de 'hoge' dekzandruggen. Het gebied tussen
de horsten kan of zeer vlak en relatief uitgestrekt zijn, waarbij de hoogtever
schillen op korte afstand minder dan 25 cm bedragen, óf kan uit welvingen
van maximaal 50 cm hoogte bestaan. Op grond van deze gegevens werden
geomorfologische eenheden gekarteerd (zie fig. 3).
De vlakke gebieden bevatten meestal veen of leem nabij de oppervlakte.
Hier heeft water gestagneerd. Binnen de dekzandwelvingen komt dit niet
voor.
Relatief steile hellingen komen meestal alleen bij de hoge dekzandruggen
en paraboolvormige heuvels voor, bijna altijd aan de oostzijde. Dit wijst op
overheersend westelijke winden tijdens de sedimentatie (zie ook Maarleveld,
1960).
RESULTAAT VAN DE GEOMORFOLOGISCHE KARTERING

Op grond van de verdeling van de verschillende reliëftypen binnen de
horstcomplexen werden in het onderzochte gebied drie geomorfologische
eenheden onderscheiden.
In gebied I, hoofdzakelijk gelegen tussen de Schipbeek en de Bolksbeek,
zijn relatief grote reliëfverschillen aanwezig: hier komen de meeste hoge
dekzandruggen en paraboolvormige heuvels voor. Plaatselijk zijn er over
korte afstand hoogteverschillen van 2 m, waardoor het landschap soms een
3) De grens werd bij lim gelegd, omdat dit de gemiddelde ooghoogte van de mens is. Als
men niet over een terreinverheffing heen kan kijken, krijgt het landschap een enigszins ge
sloten karakter.
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Vereenvoudigde legenda

Simplified legend
dekzandruggengebied I

coversand ridges area /
idem gebied li

ditto area II

Fig. 3. Geomorfologische overzichtskaart van het onderzochte gebied.
Fig. 3. Geomorphologie overall map of the area under examination.
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gesloten indruk maakt. Uit de kaart blijkt hier een zuidoost-noordwest ge
richte oriëntatie van de heuvelcomplexen, dus ongeveer evenwijdig aan de
Schipbeek en de Bolksbeek. Steile oosthellingen komen vrij veel voor.
Gebied II heeft veel minder reliëf. De ruggen zijn lager en vaak kleiner.
Hier bezitten de afzonderlijke ruggen een vrij duidelijke zuidoost-noord
westelijke oriëntatie. Paraboolvormige dekzandheuvels werden niet hier
gevonden.
Gebied III bevat vrij veel hoge dekzandruggen en bovendien enige para
boolvormige ruggen. De oriëntatie van de terreinen met welvingen staat
loodrecht op die van gebieden I en II. De vorm van enige dekzandruggen
binnen dit gebied komt overeen met die van gebied I.
CONCLUSIES

Aan de hand van het voorgaande kan de wordingsgeschiedenis van het ge
bied als volgt worden gereconstrueerd. Aanvankelijk waren reeds zwak
ontwikkelde heuvels aanwezig, gevormd tijdens het begin van het BovenPleniglaciaal (zie tabel 1). Gezien de oriëntatie van de dekzandruggencomplexen is het zand waarschijnlijk afkomstig uit drooggevallen stroomgeulen, die hier geweest zullen zijn ten tijde van het Midden-Pleniglaciaal
en in een deel van het Boven-Pleniglaciaal. De oudst gevonden heuvel
(ca. 100 m lang, minstens 1 m hoog) bestaat uit Ouder Dekzand I; ze zal
vóór de vorming van de Laag van Beuningen hoger zijn geweest en ze
vormt de kern van een grotere heuvel met duidelijk steilere lagen die
verder uit Ouder Dekzand II bestaat. De heuvel is nadien aangetast.
Opgemerkt moge worden, dat het voorkomen van zo'n kern van Ouder
Dekzand I ook uit de Dinkelvallei bekend is (Van der Hammen and
Tabel 1 . Schematisch profiel in een deel van het Stokkumer Broek
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Lagere Leemlaag +

BOVEN-PLENIGLACIAAL

Wijmstra, 1971). De door Ten Cate (1969) beschreven zandruggen van de
Gelderse Vallei bezitten een kern van Ouder Dekzand II. De ligging van
het Jongere Dekzand I op het oostelijk deel van de dekzandheuvel maakt het
waarschijnlijk, dat gedurende de Oude Dryastijd de wind op de westelijke
kant van de heuvel vat kon krijgen. Het zand zal door de wind enige me
ters oostwaarts verplaatst zijn en op de oostelijke helling van de heuvel zijn
afgezet. Hetzelfde proces vond plaats gedurende de Jonge Dryastijd, met
uiteindelijk het paraboolvormige duin als resultaat. De aanwezigheid van
meer hoge heuvels in gebied I dan in gebied II zou verklaard kunnen wor
den door een stroomgeul te veronderstellen ongeveer ter plaatse waar thans
de Bolksbeek is, dus ten zuidwesten van gebied I. Gedurende het BovenPleniglaciaal zou deze dan in droge tijden als zandleverancier gediend kun
nen hebben. Ten westen van gebied II is dan nooit of een veel kleinere
stroomgeul geweest. De oriëntatie van de laagten en de ligging van de ge
welfde complexen kan erop duiden, dat de heuvels van gebied III jonger zijn
dan die van gebied I. Een sterke invloed van materiaal aangevoerd door de
Berkel is zeer waarschijnlijk.
najaar 1973
SUMMARY

Small hills and ridges, irregular in shape, in the river-basin of the Schipbeek
and Bolksbeek near Markelo in the province of Overijssel were closely
examined with regard to their sub-soil. They proved to be due not to erosion
but to accumulation of coversand. For the greater part they already had
their present-day shape and position in the Upper Pleniglacial. A division of
scenic units on the basis of differences in relief and orientation of the coversand ridges showed the influences of rivers probably of Middle-Pleniglacial
age. The aeolian activity ended after the formation of parabolic dunes in the
Younger Dryas time.
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DE VERBREIDING EN DE MINERALOGISCHE
SAMENSTELLING VAN RIVIERDUINEN EN
DEKZANDEN TEN ZUIDWESTEN VAN MEPPEL
River dunes and cover sands southwest of Meppel (the Netherlands)

Paulien de Roever1), P. A. Riezebos en H. P. M. Stoltenberg2)

INLEIDING

Archeologische vondsten ten zuiden van Meppel, op de zandopduiking De
Gaste, gaven aanleiding van de omgeving een geomorfologische kaart te
maken, mede om uitsluitsel te krijgen over de mogelijkheid dat ook op
andere plekken in de nabijheid soortgelijke vondsten te verwachten zouden
zijn.
Het gekarteerde gebied kan verdeeld worden in het Oeverland van het
Meppelerdiep en de Achterhoevenslag met als grens de Staphorster Stouwe
(fig- i)Het Oeverland is een vlak veengebied (ten dele met een kleidek) met al of
niet verlande rivierarmen en een aantal zandopduikingen langs de Reest (na
de kanalisatie: het Meppelerdiep).
De Achterhoevenslag bestaat eveneens uit een vlak veengebied; in het
oosten en zuidoosten gaat het over in een vlak zandgebied. Opvallend zijn
twee zandruggen. De westelijke begint ten zuiden van Hamingen en loopt in
zuidoostelijke richting naar het dekzandgebied van Staphorst. De oostelijke
rug begint ten zuiden van De Gaste en loopt in zuidzuidoostelijke richting.
Bij de Heidehoogtenweg komen ze bij elkaar. De boerderijen in de Achter
hoevenslag staan op kunstmatige hoogten ; bij hun aanleg werd het veen tot
op de zandondergrond weggegraven.
De zanden liggen voor een deel verscholen onder een veenlaag. De dikte
daarvan werd bepaald met een dunne, twee meter lange ijzeren staaf met
schaalverdeling. De gegevens werden later omgerekend in hoogten t.o.v.
N.A.P. ; zo ontstond een hoogtelijnenkaart van de zandondergrond (fig. 2).
Daaruit bleek, dat de zandopduikingen langs het huidige Meppelerdiep
een eenheid vormen, terwijl het overige zandgebied een hiervan afwijkend
reliëf bezit. De westelijke rug zet zich voort tot de bovengenoemde zandop
duikingen en in het veengebied bezit hij vrij steile flanken. De oostelijke rug
ligt vrijwel buiten het veengebied en is slechts zwak ontwikkeld. Het overige
zandgebied is vlak. In het onderstaande zullen beide zandgebieden nader
worden besproken.
') Destijds studente aan de Gem. Universiteit, Amsterdam; thans verbonden aan het
Biologisch Archeologisch Instituut, Rijksuniversiteit, Groningen.
2) Fysisch-Geografisch en Bodemkundig Laboratorium, Gem. Universiteit, Amsterdam.

86

HET VLAKKE ZANDGEBIED MET DE RUGGEN

De aard van het materiaal en de profielopbouw werden door middel van
boringen en profielstudie nagegaan. Het nabij het oppervlak voorkomende
zand bleek vrij homogeen te zijn en uit goed gesorteerd materiaal te bestaan
met een duidelijk maximum voor de korrelgrootte tussen 105 en 200 am.
Waar het profiel niet door dieren en beworteling was verstoord, trad vrijwel
steeds een horizontale gelaagdheid op. Het zand bleek op een diepte van
50-100 cm over te gaan in zand met lemige laagjes.
In het zuidelijk deel van de oostelijke zandrug zijn grote stukken afge
graven, waardoor profielwanden zijn ontstaan van een paar honderd meter
lang. Hier bleek het zand van de rug over te gaan in zand met lemige laag
jes. Bovendien werd op twee plaatsen op ca. 80 cm onder het maaiveld een
onregelmatig gebleekte laag met vingervormige uitstulpingen en houts
koolpartikeltjes aangetroffen.
Dit beeld is geheel in overeenstemming met dat van dekzandgebieden : de
ruggen bestaan uit Jonger Dekzand (waarvan een deel in de Jonge Dryastijd
is afgezet), het vlakke zandgebied bezit nabij de oppervlakte een dek van
Jonger Dekzand I dat rust op Ouder Dekzand.
Het reliëf is grotendeels gevormd in de Oude Dryastijd, toen de afzetting
van het Jongere Dekzand begon. Bij een iets warmer klimaat kon zich een
struiktoendra ontwikkelen (Van der Hammen e.a., 1967) met een vrijwel
aaneengesloten vegetatiedek, waardoor de mogelijke transportafstand van
het zand veel kleiner werd dan voordien. Het Jongere Dekzand treedt dan
ook veel lokaler op dan het Oudere Dekzand. Het materiaal is voor een deel
afkomstig van het Oudere Dekzand.
Crommelin (1965) vond een direct verband tussen de zware mineralen
van het Oudere en Jongere Dekzand. Goed-gesorteerde zandafzettingen in
drooggevallen rivier- en beekdalen zijn volgens Maarleveld (1968) even
eens belangrijke materiaalleveranciers geweest.
D E Z A N DO P D U I K I N G E N

De zandopduikingen onderscheiden zich van de dekzandafzettingen door
hun vorm en door hun ligging ten opzichte van de voormalige Reest.
Tussen Zwartsluis en Baarlo komt slechts één opduiking voor; bovenstrooms
van Baarlo komen er verscheidene voor, groter wordend in de richting van
Meppel (Haans en Hamming, 1953).
De meeste opduikingen zijn langgerekt en liggen evenwijdig aan het hui
dige Meppelerdiep. Een uitzondering hierop vormen het duin van De Gaste,
dat door de voormalige Reest is geërodeerd, en de kleine duintjes in het ge
bied tussen De Gaste en Olde Staphorst. De laatste hebben een paraboolvorm met de opening naar het noordwesten en zijn langgerekt in een min of
meer noordwest-zuidoostelijke richting. Tevens blijkt de zuidoostelijke hel-
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ling iets steiler te zijn dan de noordwestelijke. Het zand is goed gesorteerd,
hoewel gemiddeld iets grover van samenstelling dan het dekzand en het is wat
grijzer van kleur. Aan de basis van de zandopduiking blijken de zanden
lemiger te zijn en valt een duidelijke gelaagdheid op, soms samengaand met
het voorkomen van kleilaagjes. Boven in dit duidelijk gelaagde pakket werd
hier en daar een venig laagje aangetroffen. Uit een en ander mag worden
opgemaakt, dat de zandopduikingen rivierduinen zijn.
Volgens Wiggers (1955) vond de duinvorming in de Noordoostpolder plaats
aan het einde van het Laat-Glaciaal, en wel na de Allerodtijd, toen de
rivierstelsels gedeeltelijk droog lagen tengevolge van insnijding en wisselende
waterstanden. Het klimaat in de Jonge Dryastijd was oceanischer dan in de
Oude Dryastijd. Er was een parkachtig toendra-landschap met veel kraaiheide (Van der Hammen, 1951). De transportafstand van het zand kan bij
de overheersende zuidwesten- tot westenwinden (Maarleveld en Van der
Schans, 1961) meestal niet erg groot geweest zijn en was bovendien afhan
kelijk van de vochtigheidstoestand en de vegetatie van het terrein. Alleen
op de droogste plekken werd zand verplaatst en veelal werd het op korte
afstand weer opgevangen in de opgroeiende vegetatie; vooral door de vege
tatie aan de randen van de dalen werd het zand vastgehouden.
Deze transportafstand werd nog kleiner in het Preboreaal, toen een defini
tieve klimaatsverbetering inzette en de bossen hun intrede deden. Alleen
nog op de rivieroevers vond accumulatie van zand plaats (Maarleveld,
1966). Op grond van pollenanalytische gegevens menen Veenenbos (1950)
en Wiggers (1955) dat de duinvorming in het Preboreaal en misschien zelfs
nog in het Boreaal kan zijn doorgegaan.
Slechts op twee plaatsen (fig. 3 : punten 5 en 15) in het Oeverland van het
Meppelerdiep werd aan de basis van de duintjes een veenlaagje aangetrof
fen. Bij 5 bevindt zich op 2,23 m beneden maaiveld vrij hard, platig veen.
Het pollendiagram (zie fig. 4) wordt gekenmerkt door de hoge Pinus-waar
den. Afgezien van het spectrum op 2,30 m varieert het percentage tussen
52 en 74. Betula bereikt waarden tussen de 17 en 38%. De .Safe-waarden
zijn laag, beneden 5%. In enkele spectra komen Alnus, Corylus en Quercus
voor in lage percentages. De kruidenpercentages variëren tussen 4,5 en
12,5% (de Cyperaceae zijn buiten de pollensom gehouden). Verder waren
aanwezig Juniperus, Artemisia, Thalictrum en Selaginella. Lemma, Menyanthes en
Pediastrum duiden op open water ter plaatse. Van één monster werd de 14Couderdom bepaald: 11115 ^ 95 jaar (Gr N 6094), zodat het gedateerde
veen uit het einde van de Allerod tijd stamt.
Bij Olde Staphorst (fig. 3: punt 15) werd op 1,38 m een dun donkerbruin
humeus-venig bandje aangetroffen, waar slechts één spectrum van gemaakt
kon worden. De gegevens daarvan duiden op een Allerod-vegetatie ; een
14C-bepaling (Gr N 6093) bevestigde deze conclusie (10995 ^ 125 B.P.).
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Fig. 4. Pollendiagram van monsterpiek nr. 5.
Fig. 4. Pollen diagram of sample site no. 5.

De duinen moeten dus na de Alleredtijd (11000-11 700 B.P.) aan de rand
van het rivierdal gevormd zijn, op de overgang naar het dekzandgebied. In
het dekzandgebied zelf vond in die tijd vrijwel geen verstuiving meer plaats,
behalve op de hogere delen van de ruggen.
VERGELIJKING VAN HET RIVIERDUINZAND
MET HET DEKZAND

Volgens gegevens die Wiggers (1955) heeft samengevat, vertoont het duin
zand in de N.O.-polder naar de samenstelling aan zware mineralen meer
overeenkomst met het fluviatiele laagterras dan met het Oudere Dekzand.
In het dal van de Berkel onderscheidt Schoonderbeek (1965) twee typen
zandruggen, namelijk lage en hoge. Het zand van de hoge ruggen bevat
meer zware mineralen dan dat van de lage ruggen en dat van de eveneens
aanwezige vlak gelegen dekzandafzettingen. Schoonderbeek neemt aan, dat
de hoge ruggen van post-Allerod ouderdom zijn en dat het zand ervan uit
de bedding van de drooggevallen Berkel is gestoven. De ruggen vertonen
geen relatie met een bepaalde windrichting.
In het algemeen kan men in het veld met het blote oog duinzand van
dekzand onderscheiden. Om echter de grenzen tussen duin- en dekzand zo
nauwkeuring mogelijk vast te stellen werd de plakbandmethode (Maarleveld, 1968) toegepast. Daartoe werd op diverse plaatsen in het onderzoeks
gebied het zand bemonsterd. Dit leverde 20 zandmonsters die in het veld als
'duinzand' en 15 die als 'dekzand' werden geïdentificeerd.
Uit deze monsters werden de fracties 75-105 jj.m met elkaar vergeleken
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volgens de plakbandmethode. Daarbij bleek dat deze fractie in de duinzand
monsters een hoger gehalte aan gekleurde bestanddelen bevatte dan die in
de dekzandmonsters. Uitgaande van groen (l°/0o)> ro°d (1,25°/00), zwart
(4°/00) en wit (18°/00) gekleurde componenten, bleken bij 9 van de 15 dek
zandmonsters al deze gekleurde bestanddelen beneden genoemde promillages
te liggen ; in 4 monsters lagen drie en in de resterende 2 monsters twee ge
kleurde bestanddelen er onder. Van de 20 rivierduinmonsters bevatten 7
monsters alle genoemde gekleurde componenten in hogere promillages, in
6 monsters bleek het gehalte van drie, in 5 monsters het gehalte van twee en
in 2 monsters het gehalte van één gekleurde component er boven te liggen.
In fig. 3 zijn van een aantal monsters, o.a. van die, welke in de tekst ter
sprake komen, de resultaten grafisch weergegeven.
Men kan nu de vraag stellen of dit verschil zich ook op een of andere wijze
manifesteert bij een analyse van de zware mineralen. Om deze vraag te be
antwoorden, werden zowel uit de duinzandmonsters als uit de dekzandmon
sters, waarbij de gekleurde bestanddelen alle boven resp. onder de vermelde
promillages lagen, willekeurig drie monsters gekozen. De zware mineralen in
de fractie 75-105 [xm van deze monsters werden geanalyseerd, waarbij zes
mineraalgroepen werden onderscheiden (zie tabel 1). Het percentage van de
O-groep werd vastgesteld nadat in totaal 300 transparante en opake korrels
geanalyseerd waren, de percentages van de overige groepen na analyse
van 300 transparante korrels. De getallen zijn afgerond op een half procent.
Normaliter wordt de O-groep niet bij de analyse betrokken. Aangezien in
dit geval de relatie gezocht werd tot een differentiatiemethode waarbij
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TABEL 1. Analyse van de zware mineralen in de fractie 75-105 [im (met en zonder groep 0).
TABLE 1. Analysis of heavy minerals in fraction 75-105 ßm ( with and without group 0).

RivierduinzandjRiver dune sand

Mineraal
groep
Mineral
group

monster 8

E
G
T
A
R
O

43,0 46,0 36,0 40,0
21,0 24,0 20,0 22,5
9,5 10,5
9,5 10,5
15,0 16,0 20,5 21,5
3,5
3,5
5,0
5,5
8,0
9,0

sample 15

Dekzand j Coversand

monster 16

sample 21

40,5
12,0
10,5
19,5
7,0
10,5

28,0 30,5 36,0 40,5 32,5 36,5
25,0 27,0 29,0 30,0 25,5 20,5
6,5
7,5
7,5
8,5
8,5
9,5
21,0 23,5 14,0 15,5 13,0 15,0
10,0 11,5
5,0
5,5
8,5
9,5
9,5
8,5
12,0

44,5
13,0
12,5
22,0
8,0

monster 23 sample 2d

E = Epidoot-groepjEpidote group
G = Granaat-groep/Garnet group
T = Toermalijn-groep + stauroliet + distheen + sillimaniet + andalusiet + chloritoid/
Tourmaline group + staurolite + kyanite + sillimanite + andalusite + chloritoid
A = Amfibool-groep+pyroxeen-groep/ylm/ifa'&o/e group + pyroxene group
R = Zirkoon, rutiel, monaxiet, anataas, korund en chloriet j Zircon, rutile, monazite, anatase,
corundum and chlorite
O = Opake korrels jOpaque grains

groepen gekleurde bestanddelen een overheersende rol spelen, werd het
raadzaam geacht, de O-groep ook in de analyse op te nemen.
De resultaten tonen dat er inderdaad in de samenstelling van de zware
mineralen een verschil tussen de fracties 75—105 ^m van deze zanden bestaat.
Om uit te maken hoe groot de kans is, dat een dergelijk verschil ook door
toeval kan worden verklaard, werden de uitkomsten statistisch bewerkt
volgens de methode Krumbein en Tukey (1956; zie ook Grommelin, 1965).
Uit de gevonden F-waarden voor de gegevens met en zonder de O-groep
(3,87 resp. 3,19) blijkt, dat er minder dan 2,5% resp. 5% kans is, dat de
geconstateerde verschillen toevallig zijn.
Nu doet zich echter het probleem voor, of het feit dat twee afzettingen op
grond van de resultaten van beide methoden van elkaar verschillen, op
toeval berust, of dat de constatering van een verschil volgens de plakband
methode ook zonder meer zal resulteren in een verschil volgens de analyse
van de zware mineralen. Vanzelfsprekend kan dit probleem met de hier
beschikbare gegevens niet worden opgelost, maar men kan zich wel afvragen
of het niet nuttig zou zijn bij een toekomstige poging voor beide methoden
naar een gemeenschappelijke basis te zoeken.
Immers, bij de plakbandmethode wordt het percentage gekleurde com
ponenten telkens aan de hand van een ongeveer gelijk aantal korrels vast
gesteld (Maarleveld, 1968). Indien men er van uitgaat dat het soortelijk
gewicht van de Nederlandse zanden niet zo erg veel uiteenloopt, kan men
ook stellen, dat een aantal verschillend gekleurde korrels per gewichtshoeveelheid monstermateriaal wordt bepaald. De samenstelling aan zware
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mineralen, dat wil zeggen de relatieve frequentie van een aantal mineraal
soorten of mineraalgroepen, wordt bepaald in concentraten. Bij de routine
procedure concentreert men in het algemeen een hoeveelheid zware mine
ralen, die toereikend is voor de vervaardiging van één korrelpreparaat.
Ruwweg kan aangenomen worden, dat men van ieder monster ongeveer een
gelijk concentraat analyseert. Maar om een ongeveer gelijke hoeveelheid
concentraat te verkrijgen heeft men van een monster dat een half gewichts
procent zware mineralen bevat ongeveer vier maal zoveel nodig als van een
monster waarvan het gehalte aan zware mineralen twee procent bedraagt.
Met andere woorden: bij de plakbandmethode gaat men uit van ongeveer
gelijke hoeveelheden monstermateriaal, bij de analyse van de zware minera
len in het algemeen niet. Ongetwijfeld speelt hierbij de gedachte een rol, dat
de relatieve mineraalfrequenties niet in die mate afhankelijk zijn van het
gehalte aan zware mineralen van de monsters, dat ze geen waarde voor het
normale sediment-petrografische werk hebben. Met de plakbandmethode
opereert men echter op een dusdanig grote schaal, dat het best mogelijk is,
dat b.v. niet alleen andersoortig materiaal, doch vooral verschillen in
transport- en afzettingsmechanisme hebben bijgedragen tot de gevonden
resultaten. Om deze factor ook in de analyse van de zware mineralen in te
bouwen, werd van alle monsters precies 1 gram materiaal afgewogen en wer
den alle zware mineralen daaruit afgescheiden en geanalyseerd. De resul
taten zijn vermeld in tabel 2.
Ook deze resultaten werden met de eerdergenoemde variantieanalyse ge
test; de F-waarden waren 5,07 en 4,66, zodat het verschil tussen het dekzand
en het rivierduinzand nu duidelijk significanter is. De kans dat deze ver
schillen toevallig zijn is voor de gegevens met de O-groep kleiner dan \ % ;
voor de gegevens zonder de O-groep is ze kleiner dan 2 \ % .
Samenvattend kan men vaststellen dat de veldcriteria ter onderscheiding

TABEL 2. Analyse van de zware mineralen in 1 g van de monsters (met en zonder groep 0)
TABLE 2. Analysis of heavy minerals in 1 g of the samples ( with and without group 0)

Mineraal
groep
Mineral

Rivierduinzand/i&er dune sand
;
monster 8 sample 15 monster 16

TiekzaxidjCoversand
sample 21

38,0 43,5 40,0 48,0 39,0 46,5
24,0 28,0 15,5 18,5 12,0 14,5
5,5 6,5 7 , 5 9,0 6,5 8,0
14,0 16,5 14,5 1 7 , 5 19,5 23,5
4,5 5,5 6,0 7,5 6,5 7,5
14,0
16,5
16,5

33,0 39,5 35,5 43,0 28,0
2 7 , 5 33,0 2 1 , 0 26,0 28,5
5,0 6,0 6,0 7,0 4,0
12,0 14,5 12,0 14,5 1 1 , 0
6,0 7,0 8,0 9,5 8.5
16,5
17,5
20,0

monster23 sample26

group
E
G
T

A
R
O

35,0
35,5
5,5
13,5
10,5

Voor de verklaring van de mineraalgroepen zie tabel 1 /For explanation of groups see table 1.
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van de twee verschillende afzettingen sterk worden ondersteund door de
uitkomsten van de plakbandmethode. Verder dat materialen die volgens de
uitkomsten van de plakbandmethode duidelijk verschillen, ook in de samen
stelling van de zware mineralen significante verschillen kunnen vertonen.
En tenslotte, dat deze verschillen een hogere graad van significantie schijnen
te bereiken indien men aan de analyse van de zware mineralen als extra
dimensie het gehalte aan zware mineralen als een mogelijk effect van
transport-, afzettings- of verweringscondities toevoegt. Toekomstig onder
zoek zal echter moeten uitwijzen, of deze relaties van meer dan incidentele
betekenis zijn.
najaar 1973
NASCHRIFT. De auteurs zijn Prof. Dr. G. C. Maarleveld, onder wiens leiding het veld
werk werd verricht, dankbaar voor zijn stimulerende hulp en belangstelling. Ook is dank
verschuldigd aan Dr. W. G. Mook (Groningen) en Dr. R. T. Slotboom (Amsterdam)
wegens hun essentiële bijdrage tot de datering. Dr. Mook verrichtte de 14C-bepalingen,
Dr. Slotboom de pollenanalysen.
SUMMARY

Geomorphological mapping of an area bordering the southern bank of the
Meppelerdiep (prov. of Overijssel; figs. 1 and 2) has revealed the presence of
river dunes and ridges associated with smooth to weakly undulating cover
sand deposits. These cover sands are partly overlain by peat deposits and,
in the vicinity of the Meppelerdiep, the peat is locally covered by a thin clay
deposit. A post-Allerad age of the river dunes is indicated by radiocarbon
dating and palynological analysis (fig. 4).
For a precise location of the boundaries between the river dune and cover
sands the adhesive tape method has been used in the 75-105
fractions.
The results have shown a clear difference between the two deposits. Heavymineral analysis of the same size grades from some representative samples
also yielded a significant difference in heavy-mineral composition.
The significance of this difference seems to have increased when the
total heavy concentrate from equal amounts of material (75-105 fxm) was
analysed. In how far the correlation between the results of both analyses is
valid for all Dutch sands is as yet to be investigated.
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DE BODEMGESTELDHEID VAN
DE EILANDSPOLDER
Soil conditions of the Eilandspolder (Province of North Holland)

G. A. Vos en C. Eyerman1)

INLEIDING

De Eilandspolder (fig. 1) is een smal veengebied, relatief hoog gelegen (ca.
1,70-2,00 m —NAP) tussen de droogmakerijen Schermer, Beemster en
Starnmeer (ca. 3,50 m —NAP). De totale oppervlakte is 2450 ha. Het gebied
bestaat uit lange, smalle, hoekige percelen, gescheiden door brede, ondiepe
sloten; het wordt hoofdzakelijk voor blijvend grasland gebruikt, al komt
plaatselijk aan de noord- en zuidoostzijde nog wat grove tuinbouw voor.
Een aantal verspreid liggende kleine stukken is eigendom van dagrecreanten.
Veruit de meeste percelen zijn uitsluitend te bereiken per boot. De hoofd
vaarroutes zijn de noord-zuid lopende Gouwe en Delft.
Tijdens de bodemkartering werden plaatselijk enkele merkwaardige
perceelsvormen ontdekt met vreemd aandoende hoogteverschillen. Boven
dien komen hier en daar percelen voor met smalle, meestal evenwijdig langs
de sloten liggende hoger gelegen stroken.
Het Staatsbosbeheer, bewaker van het vogelreservaat en grootste grond
bezitter, bleek over een aantal historische gegevens te beschikken en was
bovendien geïnteresseerd in de opbouw van het terrein. Zo werd overeen
stemming bereikt over een nader historisch onderzoek en een studie van de
bodem. Tevens zou worden getracht de betekenis van de polder als weide
vogelreservaat te beschrijven (zie hiervoor de bijdrage van Eyerman).
ONTSTAAN

Het basisveen
Het basisveen komt voor in grote gebieden van Noordholland; het ligt onder
de Afzettingen van Calais en onmiddellijk op het pleistocene zand dat op
een 15 à 20 m —NAP optreedt en voor Noordholland al in vele publikaties
is besproken (Pons en Wiggers, 1959, 1960). Het diepst gelegen veen, ca.
16 m —NAP moet in het Boreaal (7500-5500 v. Chr.) ontstaan zijn. Het
hoger gelegen veen is in het Boreaal en Atlanticum (5500-3000 v. Chr)
gevormd. Door stijging van de zeespiegel kwam aan de veenvorming een
einde en gedurende enkele transgressiefasen werden zand, zavel en klei
afgezet. De sedimenten uit die tijd, de Afzettingen van Calais, zijn oudere
mariene afzettingen.
') Stichting voor Bodemkartering, Rayon West, resp. Staatsbosbeheer.
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Fig. 1. Situatiekaartje van de Eilandspolder.
Fig. 1. Map of the Eilandspolder.

De afzettingen van Calais
De oudste afzettingen in de omgeving zijn de Starnmeerafzettingen. Ze komen
voor in de polder Starnmeer, onder de kleiige jongere Beemster- en Wieringermeer-afzettingen. Hun ouderdom wordt geschat op 5500 à 6000 jaar
(Pons en Wiggers, 1959/60). Het gaat om zeer zandige wadafzettingen met
relatief weinig lutum, dus om zand en zeer lichte zavel.
De Omval-afzettingen hebben hun ontstaan te danken aan een doorbraak
in de strandwal Omval-Akersloot, ten zuidoosten van Alkmaar. Het gaat hier
bij om vrij grofzandig materiaal dat in de vorm van vingerachtige zandruggen aan de westzijde van de Schermer voorkomt. De verbreiding van deze
afzetting is naar het oosten waarschijnlijk niet groot, hoewel dit moeilijk is
te beoordelen omdat de (oudere) Starnmeerafzettingen ook zandig zijn.
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Na de Starnmeer- en Omval-afzettingen zijn in het middengedeelte van
Noordholland en in het huidige IJsselmeer door een sterke invloed van de
zee (transgressies) de zogenaamde Beemster- en Wieringermeer-afzettingen ge
vormd. De zee kreeg toegang tot deze gebieden door doorbraken in strand
wallen bij Broek op Langedijk (Pons en Wiggers). Ten noordoosten van
Hoorn zijn de Beemster-afzettingen van de jongere Wieringermeer-afzettingen gescheiden door een dun veenlaagje. Meer naar het zuiden in de
Beemster en de Schermer, blijkt dat niet het geval te zijn.
Pons en Wiggers meenden dat in de Beemster de Beemster-afzetting aan
de oppervlakte voorkwam, vandaar de naam. Uit latere onderzoekingen
en uit mededelingen van o.a. de heer L. W. Dekker, blijkt dat in de polder
Beemster en elders de Beemster- en Wieringermeer-afzettingen geleidelijk
in elkaar overgaan. Op grond hiervan mag verondersteld worden, dat de top
van de oppervlaktelaag uit Wieringermeer-afzettingen bestaat. De oppervlaktelaag aan de noordoostkant van de polder Schermer heeft, vergeleken
met de midden-oostkant behalve het verschil in zwaarte ook een wat andere
habitus. Het is niet uitgesloten, dat in het noorden van deze polder jongere
afzettingen, van vóór de jaartelling, een zekere invloed op het landschap
hebben.
Kort na de voltooiing van de Beemster- en Wieringermeer-afzettingen
ontstond, tijdens een regressieperiode, achter de grotendeels gesloten strandwallenkust op grote schaal opnieuw veen.
Het Hollandveen
Bij het Hollandveen gaat het om dikke lagen oppervlakte-veen zoals die
nog te vinden zijn onder oude boerderijen daar waar overigens geen veen
meer voorkomt. In de Eilandspolder ligt het nog voor het grootste gedeelte
aan de oppervlakte; in het noorden gaat het op ca. 1 m diepte (2,90 m
—NAP) over in slappe zavel en klei, zuidelijker ligt deze ondergrond op
1,30-2,00 m. De top ervan behoort tot de eerder genoemde Wieringermeerafzettingen.
Uit onderzoekingen van L. W. Dekker (in 1972) is gebleken, dat het veen
bewoond is geweest. Ook in de wat noordelijker gelegen polder Mijzen,
waar het eveneens nog aan de oppervlakte ligt, zijn bewoningsresten aan
getroffen die naar een mededeling van H. H. van Regteren Altena dateren
uit ongeveer 1100. Bij Krommenie is eveneens de aanwezigheid van huizen
aangetoond; deze hebben tot ongeveer het jaar 200 dienst gedaan (Helder
man, 1971).
Tijdens het ontstaan van het Hollandveen hebben enkele transgressies
noordelijk van het onderzochte gebied de zogenaamde Westfriese afzettingen
doen ontstaan. Deze zijn in de Eilandspolder waarschijnlijk niet van be
tekenis geweest, zodat daar de veenvorming ononderbroken is doorgegaan.
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De aantasting van het veenlandschap
Waarschijnlijk hebben mariene transgressies al voor de jaartelling de stoot
gegeven tot de afbraak van het uitgestrekte veenland, waar ook de Eilands
polder toen deel van uitmaakte; tegelijk dus met het ontstaan van het Flevomeer. Voordien was het veen waarschijnlijk al door de mens dermate aan
getast door turf- en kleiwinning dat poelen waren ontstaan, geleidelijk
groter wordend door natuurlijke afbraak; deze heeft geleid tot de vorming
van de meren Beemster, Schermer en Purmer (tussen 1100 en 1300). Het is
merkwaardig, dat in die tijd het smalle veeneiland Eilandspolder tussen die
enorme wateroppervlakten is blijven bestaan; waarschijnlijk is dit te danken
aan de dichte bewoning waardoor de mensen met alle kracht en met
succes aan het behoud van het gebied hebben gewerkt.
Omstreeks 1100 begonnen de graven van Holland de strijd tegen het
water. Vooral Willem I heeft hieraan veel bijgedragen. Zijn opvolgers,
Floris IV, Willem II en Floris V, hebben in Noordholland eveneens veel
waterstaatkundige werken tot stand gebracht. Onder het bewind van Karei
V werd, in 1544, het Hoogheemraadschap van 'Uitwaterende sluizen in
Kennemerland en West-Friesland' gesticht.
DE INVLOED VAN DE MENS

Niet alleen door natuurlijke oorzaken (inbraken van de zee, enz.) is het
veenlandschap aangetast, maar zoals al gezegd ook door de mens. Om
bewoonde plaatsen werden dijken opgeworpen en werden sloten gegraven
om overtollig water kwijt te raken. Vanaf het jaar 1100 is hierover vrij veel
bekend.
De Grafterhandvesten vermelden dat in de Graft en Zuid-Schermer de
eerste molens werden gebouwd om het water van de drassige afbrokkelende
landen de baas te blijven. Het noordoostelijk gedeelte werd door een dijk
tegen het water beschermd. Het Zwet was de doorgang tussen het Scher
mereiland en de Mijzen. Men kon met de boot vanafhet Schermermeer langs
het noorden van het toenmalige Noord-Schermer, langs de Horn, de Beem
ster invaren. Wat toen de Horn heette, is nu Schermerhorn.
Aan die kant, dus de noordwestzijde, ging indertijd veel land verloren,
vooral tengevolge van noordwesterstormen. In 1399 werd daarom door
Hertog Albrecht aan de bannen van Graft en Schermer toestemming ver
leend om dijken binnen de ban te leggen, want in 80 à 90 jaar was ongeveer
een 300 morgen land weggeslagen. Daarna ontstond allereerst de water
kering aan de oostkant van de Gouwe ter beveiliging tegen het Beemstermeer. Op deze Gouwedijk werden bomen geplant om de grond vast te
houden; het hout ervan werd gebruikt voor afzetting van het land om
afkalving tegen te gaan en als brandstof. De oudste bewoning bevond zich
ten noorden van Groot-Schermer en waar nu de gemeente Graft ligt.
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Later vestigden zich vissers langs de oevers van het Beemstermeer en zo
ontstond de plaats De Rijp (waarschijnlijk is deze naam afgeleid van het
woord 'ripa' dat oever betekent). De bevolking nam geleidelijk toe; ook
rijke protestanten uit het zuiden trokken naar het noorden en vestigden zich
op het 'veenland', tussen het Beemster- en het Schermermeer. De visvangst
op de meren breidde zich uit en de welvaart nam toe. De behoefte aan
brandstof, touw, e.d. steeg eveneens, wat een interessant aspect aan het
landschap gaf, zoals uit het volgende moge blijken.
In de Eilandspolder kwam op enkele plaatsen een pakket mosveen aan de
oppervlakte voor, uitermate geschikt voor turfwinning. De figuren 2b en 2c
laten zien, dat dat veen geheel uitgegraven werd voor turfwinning, waarna de
ontstane gaten werden opgevuld met klei, bagger en huisvuil. De opgevulde
gaten, en de gronden met humusrijke kalkloze klei aan de oppervlakte liggen
meestal als smalle stroken evenwijdig langs de sloten: dat waren de drogere
gedeelten waar hennep en gewassen als gerst en tarwe werden verbouwd.
Deze percelen werden ook gebruikt voor de touwslagerijen. Toen later de wal
visvangst vanuit De Rijp en Graft een aanvang nam, verschenen traankokerijen op de kopeinden van de akkers; waarschijnlijk zijn de hoogten in de
vorm van een ronde tafel op een aantal kopakkers de overblijfselen ervan. In
het steeds welvarender wordend gebied vestigden zich niet alleen meer
vissers, maar ook scheepstimmerlieden, varensgezellen en ambachtslieden.
Vooral met de Groenlandvisserij en de haringvangst op de Doggersbank
werd veel geld verdiend.
De Rijp werd een stad van aanzien en telde in 1575 zo'n vier- à vijfduizend
inwoners. Door de steeds toenemende bevolking bleven onderlinge twisten
over o.a. bemaling niet uit. Mede daarom werd het Schermerpad aangelegd
dat de scheiding vormde tussen twee bannen, ieder met zijn eigen systeem
van waterbeheersing. De ruzies liepen zo hoog, dat kade en dijkjes werden
doorgestoken om de buren het water te laten wegmalen. Ondanks afspraken
over de bemaling kwam van samenwerking tussen de dorpen weinig terecht.
Graft, waaronder destijds ook De Rijp ressorteerde, onttrok zich volledig
aan de samenwerking met de andere gemeenschappen, teneinde een eigen
polder te vormen. Eens werden zelfs de schepenen van Zuidschermer in een
herberg te 's-Gravenhage gegijzeld en geprest watermolens en sluisjes te
bouwen en te repareren. In 1562 werd een molen gebouwd die de naam
Knevelaar kreeg; het vermoeden bestaat dat deze naam is ontleend aan de
gijzelaars.
De hennep-, olie- en zaagmolens rezen als paddestoelen uit de grond.
Door een grote brand zijn de meeste daarvan samen met vele huizen ver
loren gegaan. Een aantal molens voor de ontwatering bleef echter gespaard;
ze stonden verspreid in de polder. Ook verscheidene touwbanen die dicht bij
de bebouwing stonden, gingen verloren.
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( see for details of the soils the cross sections)

Fig. 2. Bodemgesteldheid van een verveend perceel in de Eilandspolder. 2a: bodemkaart,
2b en 2c : dwarsdoorsneden.
Fig. 2. Soil conditions in a dug-out parcel in the Eilandspolder. 2a: soil map - 2b and 2c: transverse
sections.
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In 1608 begon Jan Adriaansz. Leeghwater met het droogmalen van het
Beemstermeer, wat in 1612 gereed kwam; het Schermermeer volgde in
1635. Leeghwater had verscheidene rijke reders uit Amsterdam bereid ge
vonden een en ander te financieren : deze mensen beschikten over veel geld,
verdiend met de vaart op Oostindië. Een van die heren was Dirk van Oss,
een Amsterdammer, die oorspronkelijk uit Antwerpen kwam. Vele reders
lieten prachtige buitenplaatsen bouwen, de zogenaamde heerlijkheden, zo
als de Eenhoorn en de Lepelaar. Een van de hoofdingelanden van de Scher
mer was Cornelis Maartensz. Tromp.
De Schermer werd drooggemalen met 51 molens, waarvan er nu nog elf
over zijn. Op de hoek van Schermerhorn komt de enige nog complete drie
gang voor van Noordholland.
Aan het eind van de achttiende eeuw begon de visserij terug te lopen : ging
men in de zestiende eeuw met een 200 fluitschepen ter visvangst, in 1793
waren het er nog maar 10. De welvaart nam af, de mensen trokken weg, vele
molens werden niet meer gebruikt en werden voor een gering bedrag ver
kocht. Handel en nijverheid verdwenen en het enige wat overbleef was
een groot aantal herbergen.
In de negentiende eeuw werd grote armoede geleden, vooral toen de han
del in huiden, de enige belangrijke die nog was overgebleven, ook verdween,
samen met de leerlooierijen en de kalkbranderijen. De ligging van De Rijp en
Graft was zo ongunstig geworden, dat de aanvoer en afvoer van grondstof
fen te duur werd ; de waterwegen werden niet meer verbeterd en de dichtstbij
zijnde spoorlijn lag op 12 km afstand. Alleen veehouders en tuinders bleven
over. De percelen direkt achter de dorpen, voordien door de touwslagerijen
en traankokerijen in beslag genomen, werden gebruikt voor tuinbouw. Wel
nam het aantal tuinders toe; direkt na de laatste wereldoorlog waren er
alleen al in De Rijp ongeveer vijftig. In Schermerhorn was eveneens een
groot aantal te vinden; ze hadden land in het noordelijk gedeelte van de
polder.
Vóór 1945 bezaten de veeboeren gemiddeld 10 ha grasland met tien tot
vijftien melkkoeien en wat jongvee. Hun land lag veelal verspreid door de
gehele polder, zodat de exploitatiekosten hoog waren. Bovendien waren die
percelen meestal smal en lang. Er was, vóór 1967, zelfs een veehouder die
12 ha weiland had op 37 verspreid liggende percelen. Hierbij valt dan nog te
bedenken dat het vee en alles wat af- en aangevoerd moest worden per
praam (boot) moest worden getransporteerd. Mechanisering was in deze
situatie vrijwel onmogelijk, de loonkosten stegen en de boeren kwamen in
een zeer ongunstige positie te verkeren. Het gevolg was dat veel boeren,
vooral jongere, uit de agrarische sector overstapten naar de industrie.
In oktober 1966 begon het Staatsbosbeheer met de aankoop van gronden
ter voorbereiding van een te stichten reservaat voor weidevogels. De boeren
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konden het verkochte land pachten tegen een gering bedrag, maar onder
bepaalde voorwaarden. De belangrijkste daarvan is dat tussen 15 maart en
15 juni niet gemaaid, gerold of gesleept mag worden.
Voor de overblijvende veehouders was het gunstig dat zoveel mensen
waren verdwenen: er kwam meer grond beschikbaar en de ruilverkaveling
door het Staatsbosbeheer verbeterde de situatie aanmerkelijk. De bouw van
bruggetjes en de aanleg van dammen zijn gunstig geweest voor de bedrijfs
voering.
Door deze ontwikkeling is de mechanisering sterk toegenomen, maar dat
neemt niet weg dat de gronden moeilijk te exploiteren zijn gebleven. Voor
het vogelreservaat is deze mechanisering echter niet gunstig doordat veel
meer lawaai wordt geproduceerd. De motorboten van de recreanten dragen
hier nog extra aan bij.
DE BODEMGESTELDHEID

De gronden in de Eilandspolder zijn gekenmerkt door een laag veen van
wisselende dikte die echter vrijwel overal binnen 40 cm diepte begint. De
dikte van deze laag neemt toe van noord naar zuid: in het noorden is ze
40-70 cm, in het zuiden 120-160 cm. De bovenzijde bestaat uit veenmosveen, met duidelijke resten van bladmossen en wollegras. Deze laag is in het
noorden van het gebied dun, hoogstens 20 cm; in de omgeving van Graft
en De Rijp komen veel dikkere lagen voor. Gebleken is dat merkwaardiger
wijs in het noorden veel veen is uitgegraven of weggebaggerd. Mogelijk lag
het daar vóór de 1 le eeuw aan de oppervlakte, wat de winning gemakkelijk
maakte. Ook zouden de verschillen in dikte van het veenpakket verklaard
kunnen worden door verschillen in bodemgebruik, na het in cultuur nemen
van het veengebied ; het gebruik van veengrond als bouwland, vooral indien
als bemesting kalkrijk materiaal wordt gebruikt, heeft een snelle oxydatie
van het veen tot gevolg.
Onder het veenmosveen ligt meestal zeggeveen. De onderzijde van het
veenpakket bevat resten van riet (rietzeggeveen). Onder het veen komt
slappe, nict-gcacreerde klei en plaatselijk ook zavel voor. Deze begint in het
noorden al binnen 120 cm diepte en in het gebied van Groot-Schermer,
Graft en De Rijp tussen 130 en 200 cm beneden het maaiveld.
De bovengrond is zeer wisselend van samenstelling en bevat steeds organi
sche stof, echter geen koolzure kalk. De pH-KCl is zelden beneden 4,5.
Deze wisselende samenstelling wordt veroorzaakt :
a. doordat vroeger veel grond is gebruikt als tuingrond,
b. door het gebruik van slootbagger in verschillende hoeveelheden van zeer
uiteenlopende kwaliteit.
Waar veenland wordt gebruikt voor tuinbouw, ontstaat een homogene
bovengrond als gevolg van de intensieve grondbewerking. Het gebruik van
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veenland als tuingrond bevordert ook de veraarding, vooral als veel organi
sche meststoffen worden toegevoegd. De organische stof oxydeert vrij snel,
zodat uiteindelijk de bovengrond relatief rijker aan klei wordt. De kwaliteit
van de bagger hangt af van de bodem van de sloten. In het noorden van de
Eilandspolder is de bagger rijker aan klei dan in het zuiden. Er kunnen dus
aanzienlijke verschillen in samenstelling van de bovengrond ontstaan,
speciaal wat het gehalte aan organische stof betreft. Ook binnen één perceel
treden vrij grote verschillen in bodemgesteldheid op. In de bovengrond,
maar ook in de uitgeveende en weer opgevulde sleuven, komen nogal eens
puinresten voor, waarschijnlijk uit het aangevoerde huisvuil.
Het uitgraven van het veen is gebeurd in langgerekte sleuven. Die sleuven
zijn weer opgevuld met kleirijk materiaal (klei en bagger) of met bagger en
veen (zie fig. 2a). Waar het vulsel niet erg kromp, zijn nu duidelijk hoger
gelegen stroken zichtbaar (fig. 2c). De met sterk inklinkend materiaal opge
vulde sleuven liggen nu lager dan de omgeving (fig. 2b). Plaatselijk komen
ook hoger gelegen stroken voor die niet ontstaan zijn door afgraven en op
vullen, maar door opbrengen van klei (zie fig. 2a en 2b). Op het bodem
kaartje (fig. 2a) komt de invloed van de mens duidelijk naar voren.
De bodemgesteldheid van het gehele gebied is te zien in figuur 3. De
koopveengronden hebben een goed veraarde bovengrond van venige klei of
kleiig veen. De weideveengronden hebben in het algemeen eveneens een
goed veraarde, humusrijke bovengrond, maar deze bevat aanmerkelijk
minder humus dan die van de koopveengronden (bij de koopveengronden
varieert het humusgehalte van de bovenste 15 à 20 cm van ongeveer 22 tot
50%, bij de weideveengronden van omstreeks 10 tot ca. 22%). In een groot
deel van het gebied is het echter niet mogelijk om een scheiding tussen beide
te maken.
De gebieden waar betrekkelijk veel afgegraven en weer opgevulde sleuven
en met veel klei opgehoogde gronden voorkomen, zijn apart aangegeven
(laatste kaarteenheid van fig. 3). Dat betekent overigens niet, dat in de
andere kaarteenheden geen percelen voorkomen die door het afgraven
en weer opvullen heterogeen van samenstelling zijn geworden. Ze komen
echter meer verspreid voor en de totale oppervlakte ervan is minder dan
20%.
SAMENVATTING

Tijdens de kartering voor de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000,
zijn in de Eilandspolder enkele percelen gevonden waarop een of meer,
meestal evenwijdig aan de sloten lopende, hoger gelegen stroken voorkomen.
In samenwerking met het Staatsbosbeheer, de voornaamste grondbe
zitter in dat gebied, is een onderzoek naar deze hoogteverschillen ingesteld.
Dit leidde tot de conclusie, dat de invloed van de mens op de bodemgesteld
heid in dit gebied bijzonder groot is geweest. De hoogteverschillen zijn veelal
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Fig. 3. Bodemgesteldheid van het onderzochte deel van de Eilandspolder.
Fig. 3. Soil conditions in the investigated part of the Eilandspolder.

ontstaan doordat veen werd weggegraven, waarna de sleuven werden opge
vuld met bagger uit de sloten en met klei uit de ondergrond, of met klei die
van elders werd aangevoerd (fig. 2).
najaar 1973
SUMMARY

During soil mapping in the Eilandspolder (Province of North Holland) some
parcels showed higher strips of land parallel to the ditches. They must have
originated from peat digging, the resulting low parts later on being refilled
with mud from the ditches or with clay from the subsoil.
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DE WEIDEVOGELS VAN DE
EILANDSPOLDER
Meadow birds in the Eilandspolder (North-Holland)

C. Eyerman1)

De ecologische omstandigheden in de Eilandspolder wisselen sterk, wat zeer
gunstig is voor de ontwikkeling van de avifauna. Zoals uit het artikel van
Vos en Eyerman reeds is gebleken, bestaat de bodem uit veen en klei, dik
wijls vermengd met slootbagger, zwaar bemest met stalmest en sterk veraard.
Dit schept een gunstig milieu voor allerlei organismen die als voedsel dienen
voor de vogels. Ook de brede, ondiepe sloten dragen daartoe bij, vooral
omdat de bodem ervan nogal eens droog valt door het dikwijls lage polderpeil, waardoor de rijke bagger-banken voor de vogels ware voedselbanken
worden.
Door het graven van sloten en het baggeren is voor de weidevogels een
gunstige verdeling van water en land ontstaan. Bovendien zijn de hoogte
verschillen tussen de percelen vrij groot en liggen langs de sloten nogal eens
dijkjes van uitgegraven materiaal. In vlak liggende veengebieden is het
aantal vogelsoorten dan ook kleiner : in het vlakkere Oosterveld komen min
der soorten voor dan de 106 die in de Eilandspolder zijn aangetroffen.
De rijke vegetatie draagt er toe bij, dat zich in de Eilandspolder veel insekten ophouden, die op hun beurt wederom ten nutte komen aan de vogel
stand.
Genoemde 106 soorten omvatten zowel bezoekers als broedvogels. Tabel 1
geeft de laatste, waargenomen over vijfjaar. Enkele bijzonderheden waarin
de gunstige werking van de variatie in ecologische omstandigheden tot
uitdrukking komt, konden daarbij worden genoteerd.
De Slobeend kiest als rustplaats liefst een hoger gedeelte, fourageert echter
in sloten met modderbanken. De Scholekster verblijft bij voorkeur op wat
hogere percelen. De Grutto broedt vooral op wat hogere grond, vindt zijn
voedsel echter op lagere plaatsen. De Kievit vraagt een terrein dat laag ligt
ten opzichte van het slootpeil.
Deze voorbeelden mogen voldoende zijn om in te zien, dat hoe gevarieer
der de omstandigheden zijn, hoe meer vogelsoorten verwacht kunnen wor
den.
najaar 1973

') Staatsbosbeheer.
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TABEL 1. Aantallen broedparen in de Eilandspolder (Noord-Holland) gedurende de jaren

1967-1971.
TABLE 1. Number of pairs brooding in the Eilandspolder (Province of North Holland) during the

period 1967-1971.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
'•37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Fuut/Great Cested Grebe
Roerdomp/Bittern
Wilde eend/Mallard
Wintertaling/Tea/
Zomertaling/Garganey
Slobeend /Shoueler
K.uiîeend/Tufted Duck
Tafeleend
Boomvalk/Hobby
Torenvalk/Kestrel
Patrijs/Partridge
Fazant/Pheasant
Waterral/ Water-Rail
Porseleinhoen/>S^oitee? Crake
Waterhoen/Moorhen
Meerkoet/Cooi
Scholekster/Oystercatcher
Kievit/Lapwing
Watersnip/Sm^e
Grutto/Black-tailed Godwit
Tureluur/Redshank
Kemphaan/Ruß
Zwarte stern/Black Tern
Visdiefje/Common Tern
Houtduif/ Wood Pigeon
Tortelduif/ Turtle Dove
Turkse tortel/Collared Turtle Dove
Steenuil/Little Owl
Ransuil/Long-eared Owl
Gierzwaluw/Sojj/i
Boerenzwaluw/Swallow
Huiszwaluw/House-Martin
Veldleeuwerik/S^ Lark
Graspieper / Meadow Pipit
Witte kwikstaart/ White Wagtail
Gele kwikstaart/Blue-headed Wagtail
Winterkoning/ Wren
Heggemus/Hedge-Sparrow
Zanglijster/Song-Trush
Merel/Blackbird
Snor/Savis Warbler
Gr. karekiet/Great-Reed-Warbler
Kl.karekiet/Reed-Warbler
Gekraagde roodstaart/Common Redtail
Bosrietzanger/Marsh-Warbler
Rietzanger/Sedge-Warbler
Spotvogel/Zctenne Warbler
Fitis/Willow Warbler
Koolmces/GVrai Tit
Pimpelmees//?/«« Tit
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1967

1968

1969

1970

1971

16

16

-

-

297
8
16
189
5
4

290
8
16
189
5
4

13
1
±500

-

-

-

3

3

-

-

30

30

-

-

13
1
±400
10
25
200
40
18
1
7
4
31
6
6
150
250
200
78
10
±400
60
8
31
55
15
2
5
2
3
65
70
50
±350
100
20
8
10
1
1
40
4
2
60
1
4
120
20
1
40
25

21
1
450
13
34
240
55
22
1
9
8
70
7
7
178
260
235
91
12
447
91
13
37
66
15

-

25
208
25
18

-

-

102
146
204
45
9
260
59
8
49
44
8

102
146
204
45
9
260
59
8
49
44
8

4
8
31
8
3
150
250
200
60
10
±400
60
8
39
59
17

-

-

-

-

-

1
1
29
51
1
±300
70
20
12
3
1
2
13
5
2
36
5

1
1
29
51
21
±300
70
20
12
3
1
1
13
5

-

-

102
7

102
7

-

-

5
12

5
12

-

36
-

1
1
4
65
70
54
±300
100
20
8
9
1
1
42
4
2
51
1
2
115
14
1
30
30

-

3
4
65
50
30
±350
103
20
8
10
1
1
40
6
2
87
-

8
143
20
1
40
30

vervolg tabel 1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Boomkruiper/,S7Mr<-/o«rf Tree Creeper
Rietgors//?^«/ Bunting
Groenling/Greenfinch
VinkjChaffink
HuismusjHouse Sparrow
Ringmus/ Tree Sparrow
Spreeuw/Starling
Zwarte kraai/Carrion Crow
Kauw/'Jackdaw
Ekster /Magpie

-

-

42
1

42
1

1
60
1

-

-

-

±1500
2
±1200

±1500
2
±1200

-

-

-

-

6

6

±1500
1
±1200
4
5
6

1
50
1
1
±1500
1
±1200
4
12
6

_
69
-

±1500
-

±1200
6
40
7

SUMMARY

Though the vegetation cover in the Eilandspolder consists solely of herbs,
the ecological circumstances vary widely (see the preceding paper by Vos
and Eyerman). This has resulted in a very rich avifauna. During visits,
from 1967 to 1971, 106 species have been observed, of which 60 were
brooding (see list).
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DE JONGSTE LOOP VAN DE BOORNE (MIDDEN
FRIESLAND)
The most recent course of the River Boome (in central Friesland)

P. C. Kuyer1 )

Volgens Cnossen en Zandstra (1965) zou de bij Stenen Brug beginnende
huidige noordwestelijke afbuiging van de Boorne pas in het Holoceen zijn
ontstaan. Deze loop noemden ze de 'holocene Boorne'. Het volgende beoogt
enkele details te geven van het deel dat door genoemde auteurs is omschre
ven als het tussen Piershiem en Oldeboorn gelegen 'rechte, naar het zuid
westen gerichte stuk'.
Tijdens de karteringswerkzaamheden voor de opname van de bodemkaart van de polder de Deelen (Makken en Van den Hurk, 1969) en van
Blad 11 west van de bodemkaart van Nederland kon aan de hand van de
bodemgesteldheid worden vastgesteld, dat deze rivier in het Holoceen van
Piershiem via Warniahuizen - Poppenhuizen - Oosterboorn naar Olde
boorn heeft gestroomd (fig. 1), met een aftakking ten noorden van Warnia
huizen naar de Kromme Ee. Op de bodemkaart komt dit tot uiting in
dikkere kleipakketten. Ook op de luchtfoto (fig. 2) is de volgeslibde loop
duidelijk te herkennen.
Opvallend hierop is, dat er veel boerderijen langs de volgeslibde loop
staan. Daarnaast valt ze op door de verkavelingsvorm en het samenkomen
van verschillende verkavelingsrichtingen (zie fig. 2). Waarschijnlijk was het
dichtslibben tussen Piershiem en Oldeboorn al voor de 12e eeuw voltooid;
toen werd namelijk de open verbinding met de Middelzee afgesloten (Rienks
en Walther, 1954).
Dit zal in het open laagveenlandschap ten oosten van Oldeboorn veel
wateroverlast hebben veroorzaakt, vooral wanneer in natte perioden veel
regenwater uit het hoger liggend oostelijk dekzandlandschap kwam. Rienks
en Walther nemen aan, dat het rechte gedeelte tussen Piershiem en Olde
boorn pas in de 15e eeuw is gegraven, zodat vanaf die tijd weer een goede
waterafvoer mogelijk was.
Ten oosten van Akkrum heeft de Boorne voor onze jaartelling waar
schijnlijk meer naar het zuiden gelegen, met een aftakking in zuidelijke
richting (zie fig. 1). Deze aftakking heeft bij Nieuwebrug mogelijk verbin
ding gehad met de pleistocene Boorne, of misschien is ze er zelfs een vroegere
noordwestelijke afbuiging van geweest.
Uit fig. 1 blijkt, dat de Boorne tussen Akkrum en Oldeboorn geflankeerd
1)

Stichting voor Bodemkartering, Rayon Noord.
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kalkarme knippige en knipkleigronden
slightly calcareous day soils with a 'knip' or
'knip'-like layer'
40—80 cm kalkloze klei op veen
40—80 cm noncalcareous day on peat
minder dan 40 cm kalkloze klei op veen
less than 40 cm noncalcareous day on peat
minder dan 40 cm venige klei op veen
less than 40 cm peaty day on peat
vroegere loop of vroegere aftakking van de Boome
former course or distributary of the river Boorne
terpen ot afgegraven terpen
mounds or levelled mounds

* 'knip' and 'knip'-like layers have a high degree of compaction

,

2je

ƒj

J

see fig. 2

Fig. 1. De bodemgesteldheid van het gebied van de holocene Boorne tussen Akkrum en
Piershiem.
Fig. 1. Soils in the Holocene Boorne-area between Akkrum and Piershiem.
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Foto K.L.M. Aerocarto N.V. 424-V-144

Fig. 2. Het open landschap van klei op veen ten oosten van Oldeboorn (A). Bij B de dicht
geslibde holocene Boorne waar nog opvallend veel boerderijen langs staan. Bij C het in de
15e eeuw gegraven gedeelte. Bij D het gegraven Nieuwe Diep.
Fig. 2. The open landscape of clay on peat east of Oldeboorn (A) with many farms along the ( now siltednp) Holocene Boorne ( B).

is door kalkarme, knippige gronden en knipkleigronden (poldervaaggronden). Vanaf Oldeboorn tot Kromme Ee en Piershiem vindt men beider
zijds 40-80 cm kalkloze klei-op-veengronden (drechtvaaggronden) waarvan
het kleidek landinwaarts (geleidelijk) dunner wordt.
najaar 1973
SUMMARY

The present northwest arm of the Boorne has been formed in the Holocene.
It must have run from Piershiem over Warniahuizen, Poppenhuizen and
Oosterboorn to Oldeboorn (fig. 1). At present it can still be traced from the
farms along its former bed (fig. 2). East of Akkrum, its course was probably
different from the present one. Between Akkrum and Oldeboorn the bed is
accompanied by clay soils poor in lime. From Oldeboorn to Kromme Ee
and Piershiem the clay is underlain with peat.
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KATTEKLEIGRONDEN EN POTENTIËLE KATTEKLEI
IN DROOGMAKERIJEN1) IN HET WESTEN VAN
NEDERLAND
Cat-clay soils and potential cat-clays in inland polders in the western part of the Netherlands

C. van Wallenburg2)

1. I N L E I D I N G

Dit artikel wil bijdragen tot de kennis omtrent de kenmerken van bodem en
landschap die gehanteerd worden bij de kartering van gebieden met kattekleigronden in droogmakerijen. Ook wordt beschreven hoe 'katteklei' in de
legenda's van de bodemkaarten van Nederland op schalen van 1:50 000 tot
1:600 000 wordt onderscheiden.
Onder 'kattekleigronden' worden in dit artikel verstaan mariene alluviale
gronden met duidelijke gele vlekken.
2. DROOGMAKERIJEN

Vóór 1400 bestond het westen van Nederland uit grote veengebieden, enkele
meren, rivieren met kleioevers en zgn. veenstroompjes. Onder het veen
lagen dikke pakketten mariene afzettingen van wisselende samenstelling.
Deze kleilagen, afgezet in het Atlanticum en het Subboreaal, worden aange
duid als Oude zeeklei (fig. 2) of Afzettingen van Calais.
In de middeleeuwen werden mosveen en zeggeveen als brandstof gebruikt.
Als gevolg hiervan is het veen dat de zeeklei bedekte grotendeels opgeruimd ;
er ontstonden vele omvangrijke plassen. Plaatselijk zijn echter dunne of
dikke lagen veen blijven liggen die ongeschikt waren voor de turfbereiding
(restveen).
Successievelijk zijn de meeste veenplassen en meren drooggelegd. Op deze
wijze ontstonden droogmakerijen. De bodem bestaat er uit oude zeeklei,
vaak met een organische-stofrijke bovengrond en plaatselijk met een tussen
laag van restveen. De organische-stofrijke bovengrond is ontstaan uit de
baggerachtige meer- of piasbodem.
Het maaiveld van de droogmakerijen ligt 3 tot 5 meter beneden dat van
het niet-verveende bovenland. Dit bovenland bestaat grotendeels uit eutroof
veen (bosveen, rietveen), dat ongeschikt is voor de turfbereiding omdat het
een te hoog gehalte aan minerale delen heeft.
') Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een bijdrage aan het
International Symposium on Acid Sulphate Soils dat van 13 tot 20 augustus 1972 in Wageningen werd gehouden. De Engelse versie is opgenomen in: Dost, H. (editor), 1973: Acid
Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium, 13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II.
2) Stichting voor Bodemkartering, Rayon West.
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DUITSLAND

50 km
ligging van dwarsprofiel van fig. 2

location of cross-section of fig. 2
ligging van gebied van fig. 5

location of area of fig. 5
ligging van gebied van fig. 6

location of area of fig. 6

ligging van gebieden van fig. 7 en 8

location of areas of fig. 7 and 8

Fig. 1. Globale bodemkaart van Nederland.
Fig. 1. Generalized soil map of the Netherlands
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Meren met restveen

Lakes with peat remnants

Mud day or soap day,
predominantly noncalcareous
and nonripened

Fig. 2. Doorsnede van het gebied ten zuiden van Amsterdam (zie fig. 1 )
Fig. 2. Cross section of the area south of Amsterdam (for location see fig. 1)

3. ONTSTAAN VAN KATTEKLEIGRONDEN

Tijdens het fysische rijpingsproces (Pons en Zonneveld, 1965) ontstaat uit
een laag bagger (meermolm) overgaand in een minerale ondergrond een
Al-Cg-G-profiel (fig. 3). Als er tussen de bagger en de kleiondergrond een
laagje restveen aanwezig is, wordt een Al-Dg-Cg-G-profiel of een Al-DgDG-G-profiel gevormd (fig. 3). Het laatstgenoemde profiel zal alleen ont
staan indien de restveenlaag zeer dik is. De gele vlekken - hoofdzakelijk
jarosiet dat gevormd wordt gedurende het fysische rijpingsproces - komen
voor aan de bovenzijde van de mariene afzettingen.
Belangrijke factoren bij de vorming van katteklei zijn:
- de hoeveelheid oxydeerbare zwavelverbindingen (voornamelijk pyriet)
- het kalkgehalte
- de doorlatendheid van de ondergrond
De ophoping van zwavelverbindingen hangt af van :
- aanvoer van sulfaathoudend water (zeewater)
- anaëroob milieu
- aanwezigheid van organische stof
- aanwezigheid van mobiele ijzerverbindingen
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Onder de Nederlandseomstandigheden, hangt het CaC03-gehalte van een
sediment in de eerste plaats af van de snelheid van opslibbing en het sedi
mentatiemilieu (Van der Sluijs, 1970). Vooral bij een langzame opslibbing
zal de vegetatie (riet, biezen) de CaC03 die in het sediment aanwezig is,
verbruiken, zodat lagen ontstaan die weinig of geen koolzure kalk bevat
ten.
Waar een rijke vegetatie zich ontwikkelt op een zware zeeklei, zijn de
omstandigheden gunstig voor zowel een volledige ontkalking als een ophoping
van zwavelverbindingen. In de droogmakerijen is dit vooral het geval in de
zone met de zgn. modderklei (fig. 2). Als tijdens het rijpingsproces voldoende
CaC03 aanwezig is om de zure reactieprodukten die bij oxydatie gevormd
worden, te neutraliseren, ontstaat er geen katteklei, hoogstens kalkarme
klei. Men spreekt van katteklei of potentiële katteklei wanneer de hoeveel
heid sulfiden, uitgedrukt in mequiv. S042~ groter is dan de hoeveelheid
Ca2+, uitgedrukt in mequiv. CaO. Het is dan ook van belang te weten
hoeveel pyriet (FeS2) een bepaald sediment bevat (Pons, 1970).
De hoeveelheid Ca2+ wordt niet alleen door het CaC03-gehalte bepaald,
maar ook door de kationenbezetting en dus ook door de textuur van de
grond.
De doorlatendheid van de ondergrond is van betekenis voor de snelheid
van het proces van kattekleivorming en beïnvloedt aldus het uiteindelijke
pH-niveau (Pons, 1970). De doorlatendheid is ook van belang voor de
afvoer van de zure reactieprodukten. In het algemeen is de modderklei
(fig. 2) in niet-gerijpte en niet-geoxydeerde toestand slecht tot zeer slecht
doorlatend.
4. KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN VAN DE LAAG
M E T KATTEKLEIVERSCHIJNSELEN

4.1 KLEUR
De kattekleilaag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van licht grijsgele
tot fletsgele vlekken (10YR7/4-5Y8/3 of 8/4), die voornamelijk bestaan uit
jarosiet. Bovendien komen roestvlekken voor.
Er zijn aanwijzingen dat de fletsgele (5Y8/3) vlekken gepaard gaan met
een lage pH en dat zij wijzen op een recente vorming van jarosiet. De
matrix-kleur van de kattekleilaag is soms 10YR4/1, maar de hue is meestal
5Y à 10Y, de value ca. 4 en het chroma 1 of minder.
4.2 VERDELING VAN DE GELE KATTEKLEIVLEKKEN
Indien een dikke kattekleilaag op een G-horizont ligt, komen de gele vlekken
in het bovenste deel van de laag verspreid voor op de vlakken van structuur
elementen, langs wortelkanalen en grote gangen. Het aantal vlekken neemt
toe met de diepte.
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Ligt een dunne laag katteklei op een G-horizont, dan zijn de gele vlekken
geconcentreerd langs de gangen en wortelkanalen.
Bij kattekleilagen die op een Cg-horizont zonder gele vlekken liggen,
vinden we ongeveer hetzelfde beeld als bij de bovenzijde van kattekleilagen
rustend op een G-horizont.
4.3 RIJPINGSKARAKTERISTIEK VAN DE KATTEKLEILAAG
De meeste kattekleilagen zijn bijna gerijpt of half gerijpt, terwijl ze op de
overgang naar de G-horizont bijna ongerijpt zijn. De waterfactor n ofwel de
n-waarde varieert voor kattekleilagen van 0,7 (gerijpt) tot ca. 1,7 (bijna on
gerijpt). De waterfactor kan bepaald worden door middel van de formule:
A - 0,2 R
n =

L + bH

waarin :
A = totaal vochtgehalte per 100 gram droge grond
L = lutumgehalte
H = organische-stofgehalte
R = niet-colloïdale minerale deel van de grond (R = 100-H-L)
b = verhouding van het water-absorberend vermogen van de organische
stof tot dat van illiet-klei (Pons en Zonneveld, 1965).
Het poriënvolume in gerijpte zeekleilagen is lager dan 53 à 57% ; in katteklei
varieert het van 57% tot ca. 75%.
4.4 pH-KCl, ORGANISCHE-STOFGEHALTE EN LUTUMGEHALTE VAN
KATTEKLEILAGEN

De pH-KCl varieert van 3 tot 7; ongeveer tweederde van de onderzochte
kattekleilagen heeft een pH van 3 à 5. pH's tussen 5 en 7 worden hoofd
zakelijk aangetroffen in bijna gerijpte lagen.
Het organische-stofgehalte varieert van 2 tot 15%. De hoogste gehalten
komen voor in half-gerijpte tot bijna ongerijpte lagen.
Het lutumgehalte (in % op de minerale delen) varieert van 35% tot 65%.
5 . E N I G E K E N M E R K E N V A N K A T T E K L E IG R O N D E N

De kattekleigronden hebben duidelijke hydromorfe kenmerken; ze hebben
grijze kleuren met een laag chroma en bruingekleurde roestvlekken. Ze be
horen dus tot de hydromorfe gronden.
Behalve bruingekleurde roestvlekken, bevat de Cg-horizont de typische
gele vlekken die overwegend uit jarosiet bestaan. De gele vlekken zijn de
belangrijkste profielkenmerken waaraan kattekleigronden bij de kartering
worden herkend.
De kattekleiverschijnselen in de gronden in de droogmakerijen beginnen
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Fig. 3. Profielen die in de kattekleigebieden in de polders voorkomen
Fig. 3. Profiles occurring in cat-clay areas of inland polders

tussen 25 en 45 cm diepte. De begindiepte hangt af van het al dan niet aan
wezig zijn van een laag restveen boven de laag met kattekleiverschijnselen
(fig. 3). Op een bepaalde diepte in het profiel verdwijnen de gele vlekken.
De Cg-horizont met kattekleiverschijnselen gaat dan over in een horizont
zonder gele vlekken, een Cg- of een G-horizont. De kenmerken en eigenschap
pen van de G-horizont zijn van betekenis voor de herkenning van potentiële
katteklei (par. 6). Veel kattekleigronden hebben een moerige bovengrond
met een lage pH-KGl, variërend van 3,7 tot 4,5.
De meeste kattekleigronden in de droogmakerijen hebben een ondergrond
die weinig of slechts half gerijpt is. Deze ondergrond bevat meer dan 35%
lutum en is slap van consistentie. Dit betekent niet dat alle alluviale gronden
met een onvolledig gerijpte ondergrond kattekleigronden worden of zijn.
De aanwezigheid van een dergelijke ondergrond is echter een belangrijk
nevenkenmerk.
6. POTENTIËLE KATTEKLEI

In dit artikel wordt onder 'potentiële katteklei' niet-geoxydeerde klei ver
staan die na oxydatie de typische gele vlekken zal krijgen gecombineerd met
een aanzienlijke pH-daling. Potentiële katteklei bevat, evenals katteklei, in
de regel meer dan 35% lutum.
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In de droogmakerijen komt de potentiële katteklei in de ondergrond voor,
in het bijzonder in:
- de G-horizonten van kattekleigronden (fig. 3c en d)
- de gereduceerde kleiondergrond van profielen met een veenbovengrond
(fig. 3e)
Potentiële katteklei kan ook voorkomen in de diepere ondergrond, ook al
bestaat de bovenste 1 à 2 meter uit volledig gerijpt materiaal zonder kattekleiverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld het geval als twee of meer mariene
afzettingen gescheiden door dunne veenlagen, boven elkaar voorkomen. De
aanwezigheid van potentiële katteklei kan in het veld alleen worden aange
toond indien er veel pyriet en weinig of geen koolzure kalk voorkomt.
Natrium azide is een goed middel om de aanwezigheid van pyriet aan te
tonen. Zwarte vlekken die in gereduceerde klei in samenhang met niet ver
teerde plantenresten voorkomen, geven eveneens aanwijzingen omtrent het
voorkomen van secundair pyriet. In andere gevallen is chemisch onderzoek
nodig (Bennema, 1953; Westerveld en Van Holst in deze Boor en Spade).
In gebieden met potentiële katteklei kunnen veenlagen ook aanzienlijke
hoeveelheden pyriet bevatten. Na oxydatie treedt een intensieve zwartkleuring op en de pH daalt zeer sterk.
7. VOORKOMEN EN VERBREIDING VAN KATTEKLEIGRONDEN

7.1 AFZETTINGSPATRONEN IN KATTEKLEIGEBIEDEN
In de gebieden met kattekleigronden wordt het bodemkundig landschap
gekenmerkt door hoogteverschillen, die soms meer dan 1,0—1,5 meter bedra
gen. Naast kreekruggen komen kommen van wisselende grootte voor. De
kreekruggen vormen de hoogste delen van het landschap. In de regel bestaan
ze uit een kreekbedding geflankeerd door oeverwallen (fig. 4). De profielen
op de oeverwal zijn geheel kalkrijk of ondiep ontkalkt en bestaan uit materi
aal met 8-30% lutum. De smalle kreekruggen zijn in het algemeen zwaarder
en bevatten minder koolzure kalk dan de bredere.
De kreekbedding is gewoonlijk duidelijk herkenbaar door de lagere ligging.
Waar dit niet het geval is, moet de situering worden bepaald uit de profielopbouw. De gronden van de meeste kreekbeddingen bestaan uit klei
(meer dan 25% lutum) soms overgaand in lichter materiaal. Het CaC03gehalte is meestal lager dan op de oeverwallen.
De kommen vormen de laagste delen van het landschap. Van een vlakke
ligging is meestal geen sprake, omdat ten gevolge van een wisselende profielopbouw en ontwateringstoestand, klinkverschillen voorkomen.
De gronden in de kommen zijn zwaarder dan die op de kreekruggen. Boven
dien zijn ze ondiep tot diep ontkalkt. Op veel plaatsen in de kommen komen
resten van het oorspronkelijke veenpakket voor in lagen van wisselende dikte.
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Fig. 4. Doorsnede van een gebied met een kreekbedding geflankeerd door oeverwallen, en
een kom
Fig. 4. Cross section of an area with a creek bedflanked by levees, and a basin

De kreekruggen worden meestal als grasland gebruikt; op enkele grote
kreekruggen wordt ook wel akkerbouw bedreven.
7.2 HET VOORKOMEN VAN KATTEKLEI
Cg-horizonten met gele kattekleivlekken kunnen opgespoord worden aan de
hand van:
a) het landschap,
b) de profielopbouw (textuur en CaC03-gehalte),
c) de dikte van de restveenlaag in combinatie met de ontwateringstoestand,
d) verschillen in afzettingen.
Ligging van kattekleigronden in het landschap
Katteklei wordt zelden aangetroffen op de bredere kreekruggen ; alleen in de
smalle, relatief zware ruggen kan een dunne kattekleilaag voorkomen. Er
zijn daarentegen nogal wat kreekbeddingen met kattekleilagen (fig. 4), en
wel vooral in de uitlppers.
De meeste kattekleigronden worden in de kommen aangetroffen. In ge
bieden met brede, relatief weinig ontkalkte kreekruggen en kommen met
weinig of geen restveenlagen vindt men de meest extreme kattekleilagen in
het centrum van de kom, en de minder extreme vlak bij de kreekrug.
In gebieden met smalle, dieper ontkalkte kreekruggen komen sterk ont
wikkelde kattekleilagen veelal dicht bij de kreekruggen voor. Indien het
centrum van de aangrenzende kommen uit gronden bestaat met dikke lagen
die restveen bevatten, vinden we de kattekleigronden alleen in de nabijheid
van de kreekruggen. In dat geval bevatten de gronden in het centrum van
de kom veelal potentiële katteklei.
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Profielopbouw
In de kommen kunnen globaal de volgende gronden worden onderscheiden:
1. ondiep tot diep ontkalkt, naar beneden toe lichter en kalkrijk wordend
(fig- 3a),
2. ondiep tot diep ontkalkt, gelijkblijvend in zwaarte (fig. 3b),
3. diep ontkalkt, gelijkblijvend in zwaarte, relatief rijk aan organische
stof (fig. 3c en d).
Het al dan niet voorkomen van restveenlagen is hierbij buiten beschou
wing gelaten.
Lagen met gele vlekken komen in al deze typen gronden voor. In gronden
van type 1 is de kattekleilaag dun, gewoonlijk niet extreem zuur en veelal
bijna gerijpt. In gronden van de typen 2 en 3 kunnen daarentegen kattekleilagen van verschillende dikte voorkomen. De fysische-rijpingstoestand is nog
ver verwijderd van het eindstadium. In de gronden van type 2 kan kalkrijk
materiaal voorkomen binnen een diepte van 1,0 tot 1,2 meter, maar in type 3
komt binnen deze diepte geen kalkrijk materiaal voor.
Dikte van de laag waarin restveen voorkomt, in combinatie met de ontwateringstoestand
Waar de restveenlaag dikker is dan 30 à 40 cm komt, gezien de huidige
ontwatering van de gronden (fig. 3), geen katteklei in het onderliggende
mariene sediment voor. (fig. 3e). Als de grond wat het minerale deel betreft
tot type 2 of 3 behoort, kan er katteklei gevormd worden na verbetering
van de ontwatering.
Verschillen in afzettingen
Kattekleigronden komen in de droogmakerijen voornamelijk voor in de
sedimenten die zijn afgezet vlak voor het begin van de veengroei. Plaatselijk
was er aan het eind van deze afzettingsfase nog sprake van een sterkere of
hernieuwde mariene invloed. Deze beperkte zich meestal tot de omgeving van
de bestaande kreken. Soms werden echter nieuwe kreken gevormd. De invloed
hiervan op de profielen in de kommen is niet zonder betekenis, aangezien
het moeraskarakter tijdelijk en plaatselijk werd verstoord. De bedoelde
gronden zijn herkenbaar doordat het bovenste deel van de Cg-horizont geen
of minder uitgesproken katteklei bevat dan het onderste deel.
7.3 VERBREIDING VAN KATTEKLEI IN DE KOMMEN
Uit de voorgaande behandeling van de bodemgesteldheid, aan- of afwe
zigheid van restveenlagen en de ontwateringstoestand, blijkt duidelijk dat
de horizontale en verticale verbreiding van katteklei en potentiële katteklei
in een kom van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Daarom kon in de
legenda van kleinschalige bodemkaarten (bijv. 1:50000) alleen de omschrij
ving 'plaatselijk voorkomende katteklei' gegeven worden. Op grootschalige
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Veengronden

2

Plaseerdgronden

Peat soils

"Plas"earth soils (peaty earth soils with a nonripened subsoil)
Tochteerdgronden

3

"Tocht" earth soils
(clayey hydro-earth soils with a nonripened subsoil)

4

"Woud"earth soils and "leek"earth soils (clayey hydro-earth soils
with a ripened subsoil and a 15-50 cm thick A1 horizon)

5

"Polder" vague soils
(clayey hydro-vague soils with a ripened subsoil)

Woudeerdgronden en leekeerdgronden

Poldervaaggronden

Boorpunten (alleen in kaarteenheden 2 en 3)

Boring sites (only in mapping units 2 and 3)
x

Met kattekleiverschijnselen

With cat-day phenomena

Zonder kattekleiverschijnselen

Without cat-day phenomena
Kreek

Creek

Fig. 5. Gedetailleerde bodemkaart van de Boterdorpsche Polder ten noorden
dam
Fig, 5. Detailed soil map of the Boterdorpsche Polder north of Rotterdam

kaarten (vanaf 1:10000) kan de verdeling echter nauwkeuriger worden
weergegeven (fig. 5) (art. Westerveld en Van Holst in deze Boor en Spade).
8. KATTE KLEI GR ON DEN OP BODEMKAARTEN VAN
NEDERLAND

Op de kleinschalige bodemkaarten van Nederland worden kattekleigronden
niet weergegeven als een aparte kaarteenheid of een samengestelde kaart
eenheid. Wel wordt de aanwezigheid van katteklei soms op de bodemkaart
weergegeven middels een toevoeging.
De weergave van katteklei op bodemkaarten wordt hier alleen besproken
voor kaarten van het hele land. Dat zijn:
a) Voorlopige Bodemkaart van Nederland, schaal 1:400000, gepubliceerd
in 1950
b) Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000 (1960)
c) Globale Bodemkaart, schaal 1:600000 (1964)
b) Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, (eerste blad gepubliceerd
in 1964)
Voor grootschalige kaarten wordt verwezen naar het artikel van Westerveld
en Van Holst in deze Boor en Spade.
8.1 VOORLOPIGE BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1:400 000
Op deze kaart zijn de mariene alluviale gronden onderverdeeld in :
a) oude zeekleigronden
b) jonge zeekleigronden
Kattekleigronden komen alleen voor binnen kaarteenheid 4, 'modderklei',
van de oude zeekleigronden. Ze worden weergegeven met de toevoeging
k = katteklei (zie fig. 6).
8.2 BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1:200000
In de legenda van deze bodemkaart worden de mariene alluviale gronden
onderverdeeld in:
a) Buitendijkse gronden
b) Jonge zeekleigronden
c) Zuiderzeebodemgronden
d) Oude zeekleigronden
Kattekleigronden zijn niet afzonderlijk op de kaart weergegeven, en
merkwaardig genoeg is geen speciale toevoeging gebruikt om gronden met
kattekleilagen aan te geven. Het is dus niet mogelijk van deze kaart af te
lezen waar katteklei voorkomt. Op de Voorlopige Bodemkaart van Neder
land is katteklei alleen onderscheiden binnen één kaarteenheid, de 'oude
zeekleigronden', en dan alleen binnen de kalkloze gronden (modderklei).
Men mag dus aannemen dat gronden met duidelijke kattekleilagen op de
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Toevoeging
I

I

~

J Kalkloze modderkleigronden

I

Noncalcareous soap day soils

Addition

Kattekleiverschijnselen

Cat-day phenomena

l'ig. 6. Fragment van de Voorlopige Bodemkaart van Nederland, schaal 1:400 000
Fig. 6. Fragment of the Provisional Soil Map of The Netherlands, scale 1:400,000
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Kalkloze oude zeekleigronden

Noncalcareous old sea c/ay soifs

62

Ondiep en diep, zeer humeus tot venig (organische stof van de bovengrond
met gunstige eigenschappen). Aflopende of homogene klei en met een min
of meer slappe ondergrond

Shallow/y and deeply, strongly humose to peaty (with favourable properties of the
organic matter of the topsoil). Clay becoming lighter with depth or homogeneous
and wfth a more or less slushy subsoil

63

Idem, maar de organische stof van de bovengrond heeft ongunstige eigenschappen

Ditto, but with unfavourable properties of the organic matter of the topsoil

Veenontginningsgronden

Peat reclamation soils

iiiiiiiiil Veen, plaatselijk venige klei met meer dan 40cm veen of verslagen veen op
92 61111111111 een minerale ondergrond

Peat, occasionally peaty day with more than 40cm peat or detritus over a
mineral subsoil

Fig. 7. Fragment van de Bodemkaart van Nederland schaal 1:200000
Fig. 7. Fragment of the Soil Map of The Netherlands, scale 1:200,000

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200 000, alleen voorkomen binnen de
klasse van de kalkloze oude zeekleigronden. In deze klasse zijn vier kaart
eenheden onderscheiden:Nr. 60: 'Ondiep humeuze, zandige tot zware klei; aflopend'
Nr. 61 : 'Ondiep en diep, zeer humeus tot venig (organische stof van de bo
vengrond met gunstige eigenschappen). Zandige tot zware klei; af
lopend'.
Nr. 62 : 'Ondiep en diep, zeer humeus tot venig (organische stof van de bo
vengrond met gunstige eigenschappen). Klei; aflopend of homogeen
en met min of meer slappe ondergrond'.
Nr. 63 : 'Ondiep en diep, zeer humeus tot venig (organische stof van de bo
vengrond met ongunstige eigenschappen). Klei ; aflopend of homo
geen en met min of meer slappe ondergrond'.
Op grond van hetgeen in de hoofdstukken 4 en 5 is vermeld mag worden
aangenomen dat kattekleilagen voorkomen binnen de kaarteenheden 62 en
63, maar waarschijnlijk meer in 63 dan in 62. Plaatselijk kan ook enige katte-
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klei voorkomen binnen kaarteenheid Nr. 92 : 'veenontginningsgronden met
meer dan 40 cm veen of veenslik op minerale ondergrond'.
Deze drie kaarteenheden, 62, 63 en 92 zijn afgebeeld in figuur 7.
8.3 GLOBALE BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1:600000
De gegevens van de bodemkaart, schaal 1:200000, werden als uitgangspunt
voor deze kaart gebruikt; de katteklei kon dus niet worden aangegeven.
Deze kaart wordt daarom niet verder besproken.
8.4 BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1 : 50 000
Het systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling,
1966) vormt de basis van de legenda van deze bodemkaart. Bij de ontwikke
ling van dit systeem werd geen afzonderlijke groep 'zure sulfaathoudende
gronden' onderscheiden. De gronden in de droogmakerijen worden in dit
systeem in veengronden, eerdgronden en vaaggronden ingedeeld. De eerdgronden in de droogmakerijen hebben een Al-horizont met een organischestofgehalte van meer dan 6-8%, die donker gekleurd is en een duidelijk
kleurcontrast heeft met de minerale ondergrond. De onderverdeling van de
eerdgronden is weergegeven in tabel 1. Katteklei komt voornamelijk voor in
de eerdgronden met een niet gerijpte minerale ondergrond, namelijk de

TABEL 1. De eerdgronden van de droogmakerijen in het Systeem van Bodemclassificatie
voor Nederland.

Orde

Suborde

Groep

Subgroep

eerdgronden1)

hydro-eerdgronden2)

moerige eerdgronden3)
hydrokleieerdgronden4)

plaseerdgronden : met een niet-gerijpte
ondergrond5)
tochteerdgronden : met een niet-gerijpte
ondergrond5)
woudeerdgronden : met een gerijpte on
dergrond en een Al-horizont die 30-50
cm dik is
leekeerdgronden : met een gerijpte onder
grond en een Al-horizont die 15-30 cm
dik is

1)

2)
3)
4)
5)

Eerdgronden zijn minerale gronden met een Al- of Ap-horizont die humusrijk is over
een diepte van tenminste 15 cm, of met een Al- of Ap-horizont die matig humusarm is
over een diepte van tenminste 15 cm, de volgende kleuren heeft: value < 3,5, chroma
< 4, en tenminste één value-eenheid donkerder is dan de C-horizont
Hydro-eerdgronden zijn eerdgronden met hydromorfe kenmerken
Moerige eerdgronden zijn hydro-eerdgronden met een moerige bovengrond of een moe
rige tussenlaag
Hydrokleieerdgronden zijn hydro-eerdgronden zonder een moerige bovengrond of een
moerige tussenlaag
Niet-gerijpte ondergrond : onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm ligt een bijna
gerijpte ondergrond binnen 50 cm en/of een half gerijpte of minder gerijpte ondergrond
binnen 80 cm diepte.
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plaseerdgronden en de tochteerdgronden. Leekeerd- en woudeerdgronden
met katteklei komen weinig voor. Katteklei komt eveneens zelden voor in de
veengronden en de vaaggronden zonder donkere bovengrond. Soms komt
hij voor in de veengronden waarvan de minerale ondergrond binnen 50-60
cm begint en die een gemiddeld laagste grondwaterstand van meer dan 60
cm beneden maaiveld hebben. In vaaggronden komt katteklei soms als een
dunne laag voor.
In de 1:50000-legenda zijn de kattekleigronden niet als een afzonderlijke
kaarteenheid onderscheiden: zij zijn, net zoals bij de Voorlopige Bodemkaart van Nederland, op de kaart aangegeven middels een toevoeging (fig.
8). De omschrijving bij de toevoeging luidt als volgt: 'plaatselijk katteklei
beginnend ondieper dan 80 cm'. In afwijking van de toevoeging op de Voor
lopige Bodemkaart, schaal 1:400000 is een benedengrens gesteld en de
term 'plaatselijk' toegevoegd. De benedengrens heeft geen betekenis voor de
droogmakerijen, omdat daar meer dan 95% van de gele kattekleivlekken
binnen een diepte van 80 cm wordt aangetroffen. Van groter belang en
geheel volgens de werkelijkheid is de aanduiding 'plaatselijk' (par. 7.3 en
fig. 5).
9. ENIGE CONCLUSIES

a. Kattekleigronden in droogmakerijen worden gekenmerkt door een geelgevlekte laag, een lutumgehalte van meer dan 35% en een niet-gerijpte
ondergrond.
b. Niet alle kattekleigronden behoren tot de zure sulfaathoudende gronden.
In een deel ervan zijn de gele vlekken fossiel. Dit is in het bijzonder het
geval als onder een Cg-horizont met kattekleiverschijnselen een Cghorizont zonder dergelijke verschijnselen ligt.
c. Soms zijn gronden met potentiële katteklei in het veld herkenbaar. Als in
kalkloos gereduceerd materiaal met meer dan 35% lutum zwarte vlekken
in combinatie met niet-verteerde plantenresten voorkomen, zal na oxydatie een aanzienlijke verlaging van de pH optreden.
d. Landschapskenmerken zijn belangrijk bij de kartering van kattekleigebieden. Belangrijke kenmerken zijn: een patroon van kreekruggen en
kommen; slecht ontwaterd grasland in de kommen.
e. Kattekleigronden, gronden met potentiële katteklei en andere meerbodemgronden kunnen alleen via detailkarteringen worden afgegrensd.
f. Ook dan dient soms nog het woord 'plaatselijk' te worden gebruikt in de
legenda, waar het katteklei betreft.
SAMENVATTING

Oorspronkelijk bestond het westen van Nederland uit grote veengebieden,
meren en rivieren. Onder het veen lagen oude mariene afzettingen. In de
middeleeuwen is veel veen afgegraven, waardoor grote plassen ontstonden.
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I Wo/, d\Nol Plaseerdgronden of associatie van plaseerdgronden ') en tochteerdgronden ') plaatselijk met
of/or
kattekleiverschijnselen binnen 80 cm diepte
Wo //pMo80/ "Pfas"earth soils or association of "plas"earth soils') and "tocht"earth soils,

j

locally with cat-day phenomena within a depth of 80cm
I» • • • • • «I Vk/Wo/
Associatie van veengronden en plaseerdgronden of associatie van plaseerdgronden en
Il 1 !!!! Il of/or
tochteerdgronden; kattekleiverschijnselen alleen in de plaseerdgronden
tfWo//pMo80 Association of "peat" soils and "plas"earth soils or association of "plas" earth soils

and "tocht" earth soils; cat-day phenomena only in the "plas" earth soils
Grens van droogmakerij

Boundary of inland polder

') z\e tabel 1

see table 1

Fig. 8. Fragment van kaartblad 31 West van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:
50000
Fig. 8. Fragment of sheet 31 West of the Soil Map of The Netherlands, scale 1:50,000
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De meeste veenplassen en meren zijn in de loop der eeuwen drooggelegd. De
bodem van de voormalige meren en plassen bestaat uit Oude zeeklei en
meerbodemafzettingen. Plaatselijk treft men resten van het oorspronkelijke
veenpakket aan. Door fysische rijping ontwikkelden zich uit het afgezette
materiaal gronden met verschillende kenmerken en eigenschappen; enkele
van deze gronden behoren tot de kattekleigronden.
De kattekleigronden worden gekenmerkt door een laag met gele jarosietvlekken gecombineerd met roestvlekken. Deze laag heeft een fysische-rijpingstoestand variërend van volledig gerijpt (stevig) tot bijna ongerijpt (slap).
De pH kan uiteenlopen van 3 tot 7 en het lutumgehalte is meer dan 35%.
Behalve de geelgevlekte kattekleigronden komen kalkloze kleigronden
voor met een ongerijpte ondergrond. Een deel ervan behoort tot de poten
tiële kattekleigronden. Na of tijdens rijping en oxydatie vertonen ze de
typische kattekleiverschijnselen en de pH daalt.
De gronden met potentiële katteklei in de droogmakerijen zijn in het veld
herkenbaar wanneer de volgende eigenschappen en kenmerken aanwezig
zijn: kalkloosheid, >35% lutum, zwarte vlekken in combinatie met rietresten en een slappe consistentie (bijna ongerijpt). In andere gevallen is che
misch onderzoek nodig voor de herkenning van potentiële katteklei.
De kattekleigronden en gronden met potentiële katteklei komen vooral
voor in de kommen tussen de kreekruggen, in het bijzonder als de kommen
uit humeuze kalkloze zware klei bestaan. De kattekleigronden liggen in een
grillig patroon, als gevolg van verschillen in dikte van de bovengrond in
combinatie met veentussenlagen en de ontwatering.
Van de kleinschalige bodemkaarten van Nederland geven alleen de
Voorlopige Bodemkaart, schaal 1:600000, en de Bodemkaart van Neder
land, schaal 1:50000, kattekleigronden aan.
SUMMARY

Originally, the west of The Netherlands was made up of large peat areas,
some peat pools and rivers. Under the peat there were old marine deposits.
In the Middle Ages the peat was dug out for fuel. Thus lakes were formed.
In the course of ages most peat pools and lakes have been drained, leaving so
called 'inland polders'. The bottom of the former lakes and pools consists of
old sea clay covered with lake bottom deposits. In some places remnants of
the original peat layer can be found. As a result of the physical ripening
process the deposited material has developed into lake bottom soils with
different characteristics and properties ; some of them belong to the cat-clay
soils.
The cat-clay soils are characterised by a layer with yellow mottles of
jarosite in combination with brown mottles. This layer has a state of ripening
between completely ripened (firm) to practically unripened (weak), a pH
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of 3 to 7 and a clay content of more than 35%. In addition to the yellow
mottled cat-clay soils non-calcareous clay soils occur with non-ripened sub
soils and without cat-clay phenomena. Part of these belong to the potential
cat-clays. After or during the ripening process and oxidation they show the
typical cat-clay phenomena and have a low pH.
The potential cat-clays in the inland polders are recognisable in the field
when the following features and characteristics are present : non-calcareous,
clay content of more than 35%, black spots in combination with remnants of
reed and a weak consistency (practically unripened).
In other cases chemical research is necessary for the recognition of 'poten
tial cat-clays'.
The cat-clay soils and potential cat-clays mostly occur in the basins
between the creek ridges, especially when the basins consist of humose noncalcareous heavy clays.
The pattern of the cat-clay soils is intricate. This is caused by the varying
thickness of the topsoil in combination with intermediate layers of peat and
the drainage situation. Cat-clay soils are only distinguished on the smallscaled maps of The Netherlands, viz. on the Provisional Soil Map, scale
1:600,000 and on the Soil Map of The Netherlands, scale 1:50,000.
The English version of this article has been published in: Dost, H. (editor),
1973: Acid Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium
13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II. Wageningen, the
Netherlands.
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TOEGEPAST BODEMKUNDIG ONDERZOEK IN
GEBIEDEN MET ACTUEEL EN POTENTIEEL
ZURE SULFAATHOUDENDE GRONDEN1)
Detailed soil survey and its application in areas with actual and potential acid
sulphate soils in the Netherlands

G. J. W. Westerveld en A. F. van Hoist2)
1. INLEIDING

De aanwezigheid van gebieden met actueel of potentieel zure sulfaathoudende gronden en -ondergronden is in ons land reeds lang bekend en be
schreven. Deze studies betreffen in hoofdzaak de zgn. katteklei, die wordt
aangetroffen in de droogmakerijen van West-Nederland (zie artikel Van
Wallenburg in deze Boor en Spade).
De term 'katteklei' wordt in verband gebracht met de uitwerpselen van
katten; de naam is een soort algemene 'scheldnaam' geworden voor allerlei
zeer slechte gronden (Van Beers, 1962). In dit verband worden onder actuele
katteklei kleihoudende gronden verstaan met een sterk zure horizont ge
kenmerkt door jarosietvlekken. Deze actuele katteklei ontstaat bij oxydatie
van oorspronkelijk volledig gereduceerde klei- of venige kleilagen van holocene mariene herkomst. De gereduceerde klei- of venige lagen waarin veel
sulfiden zijn opgehoopt, worden aangeduid als potentiële katteklei.
De laatste jaren zijn ook sulfaathoudende zure gronden aangetroffen en
beschreven in pleistocene zandgebieden. Dit betrof hydromorfe zandgronden,
veengronden en venige gronden met een pleistocene zandondergrond. Deze
gronden worden aangeduid als 'kattezand' en 'katerveen' naar analogie van
'katteklei' (Van den Hurk en Westerveld, 1968; Wind en Steeghs, 1964).
De sulfiden in dit 'kattezand' en 'katerveen' bestaan in hoofdzaak uit pyriet
(FeS2) en zijn gevormd door omzetting van sulfaten onder gereduceerde
omstandigheden. De sulfaten zijn waarschijnlijk afkomstig uit in de omgeving
voorkomende tertiaire mariene klei-afzettingen en zijn via het grondwater
verplaatst.
De meeste zure sulfaathoudende gronden, zowel in het holocene als in het
pleistocene gebied, zijn nat en hebben een weinig draagkrachtige boven
grond. Ze zijn overwegend in gebruik als grasland en hebben beperkte
1 ) Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een bijdrage aan het
International Symposium on Acid Sulphate Soils, dat van 13 tot 20 augustus 1972 in Wageningen werd gehouden. De Engelse versie is opgenomen in: Dost, H. (editor), 1973: Acid
Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium 13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II.
2) Stichting voor Bodemkartering, Afd. Opdrachten
N.B. Aan Dr. Ir. A. Breeuwsma wordt dank gebracht voor zijn kritische kanttekeningen bij
het manuscript.
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gebruiksmogelijkheden. Er zijn veel grondverbeteringen toegepast met het
doel de land- en tuinbouwkundige gebruikswaarde te verhogen (Voetberg,
1969). De laatste tijd worden deze gronden in toenemende mate voor nietagrarisch gebruik bestemd, zoals recreatie en stadsuitbreiding. Deze be
stemmingen vragen in vele gevallen een zeer ingrijpende bodemverbetering
tot grote diepte. Soms zijn aan de plaatselijke verschillen in bodemgesteld
heid aangepaste voorzieningen noodzakelijk vanwege de extreme chemische
eigenschappen van het sulfaathoudende bodemmateriaal (zie artikel Van
Holst en Westerveld in deze Boor en Spade). In dit verband is de aanwezig
heid van kalkrijk materiaal in de boven- of ondergrond van wezenlijke be
tekenis.
In Nederland komen de zure sulfaathoudende gronden en die met een
pyriethoudende of kalkrijke ondergrond in een grillig patroon voor en
wisselen sterk in samenstelling. Daarom moeten de adviezen voor grond
verbetering gebaseerd worden op gedetailleerd bodemkundig veld- en labo
ratoriumonderzoek.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de methodiek van een dergelijk
onderzoek. Ook wordt een beschrijving gegeven van enkele praktijkvoor
beelden, die ontleend zijn aan onderzoekprojecten die in opdracht van der
den zijn uitgevoerd en waarvan de resultaten in rapporten en op kaarten
zijn vastgelegd. (Van den Hurk en Westerveld, 1968; Makken en Van den
Hurk, 1968; Zegers en Bles, 1969; Zegers en Van het Loo, 1969).
2. ONDERZOEKSMETHODIEK IN GEBIEDEN MET ZURE
SULFAATHOUDENDE GRONDEN

BORINGSDICHTHEID EN KAARTSCHAAL

Het bodemkundig onderzoek moet voldoende specifieke bodemkundige
gegevens verschaffen om een programma van bodemverbeteringsmaatregelen te kunnen opstellen. De gedetailleerdheid van het onderzoek wordt zo
wel bepaald door de bodemgesteldheid als door de toekomstige bestemming.
In de meeste gebieden met zure gronden wordt de bodemgesteldheid
gekenmerkt door grote verschillen op korte afstand zowel in horizontale ver
breiding als verticale opbouw. Op de Bodemkaart van Nederland, schaal
1:50 000, worden slechts globale aanwijzingen gegeven over het voorkomen
van katteklei. In gebieden met een vrij homogene bodemgesteldheid zijn
voor een voldoende nauwkeurige afgrenzing van gronden met kattekleiverschijnselen kaartschalen vereist van 1:25000 tot 1:10000, terwijl voor
bodemkundig heterogene gebieden een kaartschaal tot 1:500 noodzakelijk
kan zijn. De bijbehorende boringsdichtheid varieert van 1 per 2 à 4 ha
(schaal 1:25 000) tot 25 à 40 per ha (schaal 1:500).
Teneinde de juiste verbeteringsmaatregelen te kunnen adviseren, is het
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noodzakelijk de aard en de verbreiding van de zure, de potentieel zure en de
niet-zure bodemlagen, gedetailleerd te kennen tot in de diepere ondergrond.
Voor bepaalde doeleinden kan de boordiepte zelfs 5 à 8 m bedragen. Naast
het vaststellen van de morfologische kenmerken van de bodemlagen moeten
ook kwantitatieve bepalingen verricht worden van de chemische en fysische
eigenschappen die van invloed kunnen zijn op het resultaat van de grond
verbetering. De bepaling van zowel de potentiële zuurgraad van sulfidenrijk materiaal als van het neutraliserend vermogen van kalkhoudende lagen,
vereisen een hoeveelheid laboratoriumonderzoek die ver uitgaat boven het
geen bij bodemkundig onderzoek in gebieden zonder zure gronden als
normaal beschouwd wordt.
De in het terrein verzamelde gegevens worden behalve op een bodemkaart (fig. 1 ) weergegeven op één of meer afgeleide kaarten. Hierop worden
per boring en/of in kaartvlakken de aard en de diepte van de profiellagen
vermeld (fig. 4). Op verticale doorsneden wordt de stratigrafische samenhang
in beeld gebracht (fig. 3).
In het volgende zullen de specifieke morfologische en chemische criteria
die bij het bodemkundig onderzoek van zure gronden gebruikt worden,
nader worden besproken.
KENMERKEN VAN ZUUR EN POTENTIEEL ZUUR SULFAATHOUDEND
BODEMMATERIAAL

Behalve op de landschappelijke ligging en de profielopbouw wordt de her
kenning van dit bodemmateriaal in het veld gebaseerd op de aanwezigheid
van karakteristieke kleurvlekken, op textuur en op consistentie. Verder op
kwantitatieve bepalingen van sulfiden- en koolzure-kalkgehalten en op de
zuurgraad.
We noemen hier de belangrijkste kenmerken die in dit soort bodem
materiaal worden aangetroffen.
Actuele katteklei vertoont geelachtig gekleurde jarosietvlekken in de Cghorizont, bij voorkeur in combinatie met rietresten. Het materiaal is kalkloos
en sterk zuur.
Potentiële katteklei komt alleen onder gereduceerde omstandigheden voor. Het
heeft de grijze matrixkleur van de normale gereduceerde mariene klei,
maar bovendien zwarte vlekken in samenhang met half-verteerde planten
en wortelresten. Het materiaal is slap en bevat meestal meer dan 30-35%
lutum. Potentiële katteklei is in het veld moeilijk te identificeren. Na oxydatie
vertoont deze klei dezelfde gele vlekken als actuele katteklei. Potentiële
katteklei kan kalkloos zijn, maar hij kan ook 6 à 7% koolzure kalk bevatten.
In het laatste geval is er na oxydatie een overmaat aan sulfaationen (S042 ~)
aanwezig.
Katerveen wordt meestal aangetroffen in kleiarm zeggeveen en in kleihoudend
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Fig. 1. Gedetailleerde bodemkaart van het gebied Ootmarsum (Opname: A. Buitenhuis).
Fig. 1. Detailed soil map of the Ootmarsum area ( Survey by A. Buitenhuis).

riet (zegge) veen. Onder gereduceerde omstandigheden is het bruin tot bruin
geel; de ophoping van sulfiden blijkt uit blauwzwarte vlekken of lagen. Ook
de aanwezigheid van actuele en potentiële kattekleilagen in of direct boven
het veen vormt een aanwijzing voor sulfiden in het veen (Van den Hurk en
Westerveld, 1968).
Kattezand is onder gereduceerde omstandigheden herkenbaar aan blauw
zwarte vlekken in de omgeving van organische-stofophopingen ; soms aan
homogeen verspreide zwarte spikkels in een bepaalde laag (Poelman, 1968).
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Kattezand wordt meestal aangetroffen in natte zandgronden met een sterk
humeuze tot venige bovenlaag of onder dunne veenlagen.
Zowel het katerveen als het kattezand bevatten geen koolzure kalk en zijn
na oxydatie visueel moeilijk herkenbaar. De beschreven kenmerken gelden
dan ook in feite alleen voor potentieel zure veen- en zandlagen.
AANVULLENDE VELD- EN LABORATORIUMBEPALINGEN

Bovengenoemde kenmerken vormen kwalitatieve aanwijzingen en zijn
vaak, vooral in potentiële katteklei, niet duidelijk. Daarom zijn aanvullende
schattingen en bepalingen noodzakelijk. Als belangrijkste kunnen worden
genoemd :
- Schattingen van de rijpingsklasse, het organische-stof-, lutum- en koolzure-kalkgehalte. Ter controle op deze schattingen worden een aantal
standaard-laboratoriumbepalingen verricht.
- Bepaling van het volumegewicht en het poriënvolume, o.a. van belang
bij de vaststelling van de rij pingsfactor (n-cijfer) (Pons en Zonneveld,
1965).
- Behandeling met de sulfidendetector natriumazide ; opbruising duidt op
de aanwezigheid van sulfiden (Pons, 1970).
- Semi-kwantitatief onderzoek naar sulfaten en sulfiden met behulp van de
Poelman-test. Na oxydatie met waterstofperoxyde (H202) en toevoeging
van bariumchloride (BaCl2) ontstaat bij aanwezigheid van sulfaten en
sulfiden een neerslag van colloïdaal bariumsulfaat (BaS04). De optreden
de troebeling wordt visueel vergeleken met een standaardreeks (zie artikel
van Poelman over pyrietrijke gronden, in deze Boor en Spade).
- Bepaling van de zuurgraad (pH) aan gereduceerd bodemmateriaal voor én
na oxydatie door blootstelling aan de lucht of door behandeling met H202.
Een sterke daling van de pH duidt op de vorming van relatief veel zwa
velzuur (H2S04). De pH-bepaling en de Poelman-test worden ook aan het
grond- en drainwater gedaan.
- Bepaling van de hoeveelheid water-oplosbaar sulfaat en van het totaalsulfaatgehalte. Laatstgenoemde waarde wordt verkregen na volledige
oxydatie van de sulfiden met een 3:1-mengsel van geconcentreerd HN03HC13). Van dit bodemextract wordt de totale hoeveelheid calciumionen
(Ca2 + ) bepaald of bij benadering berekend uit het koolzure-kalkgehalte.
De kwantitatieve verhouding tussen de totale hoeveelheden Ca2+ en
S042- wordt gebruikt als een parameter voor de mate van verzuring die
verwacht mag worden na volledige oxydatie van het gereduceerde ma
teriaal.
3) Bepalingsmethodiek van het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Ooster
beek.
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Indien een overmaat van 50 mequiv. Ca2 + per 100 gr. grond aanwezig is,
zal de pH waarschijnlijk niet beneden 5 dalen en is er geen verzuring te
verwachten (Van Beers, 1962; Bennema, 1953; Pons, 1956).
In bodemmateriaal dat onder gereduceerde omstandigheden een equiva
lent verhouding Ca2 + /S042_ < 1 heeft, zal na oxydatie verzuring optre
den.
3. PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN (GEDETAILLEERD)
BODEMKUNDIG ONDERZOEK IN ZURE
SULFAATHOUDENDE GRONDEN

ALGEMEEN

In ons land zijn veel bodemkundige onderzoekingen voor opdrachtgevers
uitgevoerd in gebieden met actueel en potentieel zure sulfaathoudende gron
den. Met het oog op de grote variatie in de gedetailleerdheid van dergelijke
onderzoekingen, afhankelijk van het doel waarvoor ze werden uitgevoerd,
zijn hieruit twee voorbeelden gekozen. Het eerste heeft betrekking op
natte zand- en veengronden bij Ootmarsum en Tubbergen waar verbetering
van de slechte graslanden het hoofdprobleem is. In het tweede voorbeeld
gaat het om een onderzoek van venige gronden in droogmakerijen bij Delft,
waarvan gedeelten verbeterd moeten worden om ze geschikt te maken voor
recreatieve doeleinden.
Beide gebieden zijn aangegeven op figuur 1 van het artikel van Van Holst
en Westerveld in deze Boor en Spade. Dat artikel geeft nog een voorbeeld
van gedetailleerd bodemkundig onderzoek in actueel en potentieel zure
gronden.
DE GEBIEDEN OOTMARSUM EN TUBBERGEN

Dit betreft een reliëfrijk pleistoceen zandgebied met stuwwallen en erosie
dalen waarin zich veen heeft gevormd.
De bodem bestaat overwegend uit vochtige en natte, matig fijnzandige
dekzandgronden met een podzolprofiel. In de dalen komen natte zandgron
den zonder podzolprofiel voor, met een sterk humeuze tot venige boven
grond, naast veengronden met een zandondergrond binnen 1,20 m — mv. In
de stuwwallen worden tertiaire mariene klei en grof, grindhoudend zand
aangetroffen. Dit zand zet zich voort in de ondergrond van de erosiedalen.
Alle gronden en ondergronden zijn kalkloos.
Een groot deel van deze (grasland)gronden, met name in de dalen, is zeer
slecht ontwaterd en heeft een weinig draagkrachtige bovengrond. De ge
bruiksmogelijkheden voor grasland zijn beperkt. De wateroverlast wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door kwelwater dat via de grofzandige ondergrond
vanuit de stuwwallen wordt aangevoerd.
In het gebied Ootmarsum is een tiental jaren geleden op een slecht ont
waterd graslandperceel met een venige bovengrond een poging tot verbe-
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tering ondernomen d.m.v. grondwaterstandsverlaging in combinatie met
bezanding. Daarbij is matig fijn dekzand uit de ondergrond in een 20 cm
dikke laag op de bovengrond aangebracht. Hierop werd gras gezaaid, dat
niet opkwam. Het bezandingsdek bleek zeer zuur te zijn (pH = 1,9).
Na een braakperiode van twee jaar werd 10 ton kalk per ha toegediend. Het
daarna ingezaaide gras sloeg behoorlijk aan, maar pleksgewijs bleef de
groei sterk achter. Bodemkundig onderzoek (Wind en Steeghs, 1964) toonde
aan dat het zand direct onder de zodelaag sterk zuur was (tabel 1, monster 1)
en dat de zandondergrond een grote hoeveelheid sulfiden bevatte, hoofd
zakelijk in de vorm van pyriet. Conclusie: Het perceel was bezand met zuur
zand, vanaf die tijd aangeduid als 'kattezand'. In analogie werd het sterk
zure veen aangeduid als 'katerveen'.
Een gedetailleerd onderzoek van bodem en grondwater (fig. 1, tabellen
1 en 2) gaf meer inzicht in aard en verbreiding van kattezand en katerveen.
De pyrietconcentraties komen in uiteenlopende gronden in de erosiedalen
voor. Ze worden vooral aangetroffen op de overgang van organische-stofophopingen naar het onderliggende zand. Dit patroon doet vermoeden dat het
kwelwater vanuit de stuwwallen sulfaten uit de tertiaire mariene afzettingen
meevoert naar de ondergrond van de erosiedalen. Daar worden de sulfaten
onder natte omstandigheden gereduceerd tot sulfiden en geven aanleiding
tot de vorming van kattezand en katerveen.
De in Ootmarsum opgedane ervaringen zijn gebruikt bij het in 1967-1968
uitgevoerde onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Tubbergen. Hier
kwamen soortgelijke weinig draagkrachtige natte graslandgronden voor als

TABEL. 2. Sulfaatgehalte van het grond- en putwater in actuele en potentiële kattezand- en
katerveengronden in het gebied Ootmarsum. De monsterplekken vallen gedeeltelijk samen
met die van de monsters uit tabel 1 (naar Wind en Steeghs, 1964)
TABLE 2. Sulphate content of groundwater and well water in actual and potential cat-sand and cat-peat
soils of the Ootmarsum area. Partly the same sites as the samples from table 1 ( after Wind and Steeghs,
1964)

Monster
Sample

Diepte (in cm)-mv.
Depth in cm below
surface

A

170

B

165

C

130

D

130

E

200

Aard van het water
Type of water
grondwater
groundwater
grondwater
groundwater
grondwater
groundwater
putwater
well water
putwater
well water

SCV mg/1

146
161
218
92
282
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in Ootmarsum. De uitvoerbaarheid van de gebruikelijke verbeteringsmaat
regelen : grondwaterstandsverlaging, bezanding met uit de ondergrond opgeploegd zand en bekalking van de nieuwe bovengrond, werden onderzocht in
verband met het voorkomen van kattezand en katerveen in deze gronden.
Het aan de oppervlakte brengen van dit materiaal zal dezelfde gevolgen
hebben als in Ootmarsum, tenzij door vermenging met niet zuur zand en
bekalking een voldoende neutralisatie kan worden verkregen. Neutralisatie
door bekalking alleen vraagt 10-35 ton kalk per hectare, hetgeen zeer kost
baar is en bovendien het probleem van de te geringe draagkracht van de
bovengrond niet oplost.
In het gebied Tubbergen zijn de sulfidenrijke bodemlagen gekarteerd en
bemonsterd (fig. 2, tabel 3). Onder gereduceerde omstandigheden waren de
sulfidenophopingen visueel duidelijk herkenbaar. Hoewel de horizontale
verbreiding onregelmatig was, bleken ze steeds hoger in het profiel te begin
nen en dieper door te gaan naarmate de gronden natter waren. Dit betekent
dat de natste gronden, die sterk verbeteringsbehoeftig zijn, het meest aan
verzuring onderhevig zullen zijn na verbetering. Dit verband is aangegeven
op de 'kattezandkaart' (fig. 2), waarin in 5 klassen de maximaal toegestane
ploegdiepte is aangegeven. Deze is sterk afhankelijk van de begindiepte van
de sulfidenrijke lagen.
De kaarteenheden 1 en 2 omvatten gronden waarin ploegen (zeer) riskant
is. Bezanding met niet zuur zand dat van elders moet worden aangevoerd, is
economisch niet verantwoord. Ploegen en een geleidelijke verbetering van de
ontwatering blijft de enige verbeteringsmaatregel voor dit soort graslandgronden. Bekalking zal de neutralisatie versnellen, maar uitspoeling van de
sulfaten door regenwater is veel goedkoper, al duurt het lang.
De kaarteenheden 3, 4 en 5 op de kattezandkaart omvatten gronden waar
in de sulfiden bevattende lagen dieper in het profiel voorkomen en ploegen
tot de aangegeven diepte in combinatie met een diepere ontwatering, goede
verbeteringsmogelijkheden biedt.
De 'kattezandkaart' schaal 1:25 000, heeft een semi-gedetailleerd karakter
en geeft globaal de mogelijkheden en risico's van diepploegen aan. Voor tot
uitvoering wordt overgegaan, is meer gedetailleerde informatie nodig tenein
de het gevaar van plaatselijk optredende verzuring nauwkeurig te kunnen
aangeven en het maximale resultaat uit ontwatering en diepploegen te
verkrijgen.
HET GEBIED DELFTSE HOUT

Dit gebied bij Delft is bestemd voor recreatie. Het ligt grotendeels in de
droogmakerijen; de westelijke rand behoort tot het z.g. bovenland. Het
niveauverschil tussen het bovenland en de droogmakerijen bedraagt 2 à
3,5 m. De bodemopbouw is schematisch voorgesteld in figuur 3.
Het bovenland bestaat overwegend uit diepe kalkrijke kleigronden ; slechts
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voorkomende kattezand- en
katerveenverschijnselen
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Soi/s

Upper boundary of locally
occurring cat-sand and
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depth of ploughing
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Hydromorphic podzol soils, locally peaty

i

Overige zandgronden
:

Non-differentiated sandy soils

deep ploughing is useless
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8-12

Sandy gley soils, locally peaty
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Alleen zwakke verschijnselen

Only indistinct phenomena

Fig. 2. Semi-gedetailleerde 'kattezandkaart' van het gebied Tubbergen (Naar Makken en
Van den Hurk, 1968).
Fig. 2. Semi-detailed 'cat-sand9 map of the Tubbergen area. (After Makken and Van den Hurk, 1968)
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TABEL 3. pH-waarden van enkele actuele en potentiële kattezand- en katerveengronden in

het gebied Tubbergen (naar Makken en Van den Hurk, 1968)
TABLE 3. pH values of some actual and potential cat-sand, and cat-peat soils of the Tubbergen area

( after Makken and Van den Hurk, 1968)
MonsterSample

Diepte in cm Bodemmateriaal
- mv.
Soil material
Depth (in cm
™ór oxydaüe
below surface)
(vochtig monster)
before oxidation
(moist sample)

7a

5- 15

7b

30- 50

20a

40- 60

20b

80-120

14

100-120

24a

110-130

24b

130-150

25

150-180

venig zand
peaty sand
zand
sand
zand
sand
zand
sand
zand**)
sand
zand
sand
zand
sand
zand
sand

pH-H20
na oxydaUe
na oxydatie
door 60 uur met H2O2-30%
blootstellen
after oxidation
aan de lucht with H2O2-30%
after oxidation
during 60 hours
in air

3,5»)

2,7

1,8

5,4*)

3,6

1,6

5,2

4,5

3,5

5,2

5,2

2,7

5,5

6,1

5,7

5,2

5,3

3,7

5,3

5,7

3,2

5,3

5,7

2,9

*) pH-KGl
**) alleen zwakke verschijnselen
only indistinct phenomena

een kleine oppervlakte wordt ingenomen door kalkarme klei-op-veengronden. Het bodempatroon van het bovenland is vrij regelmatig.
In de droogmakerijen treft men een grillig patroon aan van hogere, al dan
niet kalkrijke kreekruggen en lagere kommen. De laatste beslaan de grootste
oppervlakte en bestaan uit venige kattekleigronden (z.g. restveengronden).
De bovenste 80 à 120 cm in deze gronden is kalkloze, venige klei of kleiig
veen, deels met gele jarosietvlekken en zwarte pyrietvlekken, overgaand in
ongerijpte, kalkrijke lichte klei of zavel en zand. In de kreekruggen zijn de
zure en de potentieel zure venige kleilagen dunner en afgedekt door een
niet-zure kleilaag. In het bovenland komen deze 'zure' lagen op een diepte
van 4 à 5 m voor (fig. 3).
De gronden in de droogmakerijen hebben hoge grondwaterstanden met
uitzondering van enkele hogere kreekruggen en zijn in gebruik als grasland.
De zeer humeuze tot venige bovengrond in de kommen heeft een geringe
draagkracht, en het grasland is van slechte kwaliteit.
Zoals reeds opgemerkt is, wordt de Delftse Hout als recreatiegebied in-
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Diepe kleigronden

Deep (silty) clay loam soi/s

il

Silty day over peat soils

Kreekrug.
gronden

CreekAcid sulphate peaty day soils >ridge soils.
Restveengronden

Klei -op-veengronden

Bovenland

Upland
Droogmakerij

Inland polder

Bovengrond

Topsoil

Katteklei of katerveen, actueel of potentieel

Cat clay or cat peat, actual or potential
Lichte of matig zware klei

Clay loam, silty day loam or silty day
=^=] Lichte of zware zavel

Sandy loam or loam

L.
«

p

1

j Uiterst fijn zand

overwegend kalkrijk

predominantly calcareous

Ü Very fine sand

I Matig fijn zand

1 Fine sand

RWMM

Veen zonder katerveenverschijnselen

B8888888 Peat without cat-peat phenomena
Boordiepte

Boring depth

Fig. 3. Doorsnede van het gebied Delftse Hout. (Naar Zegers en Van het Loo, 1969).
Fig. 3. Cross section of the Delftse Hout area. ( After Zeêers anii Van^ Loo, 1969).

gericht. In het inrichtingsplan zijn o.a. een roeibaan, waterpartijen, bos,
speelweiden en picknickplaatsen opgenomen. Voor bos, speelweiden en
picknickplaatsen zijn de gronden van nature weinig geschikt (te nat en te
weinig draagkrachtige bovengrond) ; ze moeten ingrijpend verbeterd worden.
Naast grondwaterstandsverlaging is een versteviging van de bovengrond
noodzakelijk. Het laatste kan o.a. gebeuren door het opploegen van de
minerale ondergrond ter plaatse of met de vrijkomende minerale specie uit
de te graven roeibaan en waterpartijen.
Aangezien in de meeste gronden actueel en potentieel zure lagen voor
komen, zal zowel een ontwatering als het naar boven halen van onder
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grondmateriaal plaatselijk tot sterke verzuring van de (nieuwe) bovengrond
aanleiding geven.
Dit kan voorkomen worden door zowel bij de situering van de bestem
mingen als de uitvoering van de verbetering in belangrijke mate rekening
te houden met de bodemopbouw. Deze is vastgesteld door middel van een ge
detailleerd bodemkundig onderzoek tot een diepte van minimaal 2 meter.
De resultaten zijn o.a. weergegeven op een bodemkaart, schaal 1:5000,
waarop tevens per boring de aard en dikte van de afzonderlijke profiellagen
zijn vermeld (fig. 4). Van elke laag zijn de textuur, het organische-stof- en
kalkgehalte en de actuele en potentiële zuurgraad bepaald volgens de in
paragraaf 2 beschreven veld- en laboratoriummethoden. Uit dit onderzoek
bleek dat het niet mogelijk zal zijn overal verzuring van de (nieuwe) boven
grond te vermijden. Wel kan op veel plaatsen zo diep geploegd worden dat
met het zure materiaal ook kalkrijk materiaal naar boven komt. Indien dit
in de juiste verhouding gebeurt, zal het zure materiaal door het kalkrijke
worden geneutraliseerd.
Om deze verhouding vast te stellen zijn een aantal grondmonsters in het
laboratorium gemengd en geanalyseerd (fig. 5 en 6).
Uit de analyseresultaten in figuur 5 blijkt o.a. dat:
- het actuele katerveen (2a) en katteklei (1b) geen CaC03 maar wel S04
bevatten, en een lage pH hebben, die na oxydatie verder daalt.Verhouding
Ca2 +

so42-

< 1.

- de potentiële katteklei (rietklei, lc) weinig CaC03 maar zeer veel S04
bevat en in gereduceerde toestand een hoge pH (= 7,2) heeft, die na
oxydatie zeer sterk daalt tot een waarde van 2,4.
Verhouding

Ca2 +

so42-

= 0,11

- de zavel en het zand uit de ondergrond (ld, le) weliswaar een S04-gehalte hebben, dat vergelijkbaar is met het actuele katerveen en de actuele
katteklei, maar daarnaast een grote overmaat aan CaC03 bevatten.
Het gevolg hiervan is een hoge pH, die nauwelijks daalt bij oxydatie.
De mengmonsters (M I t/m M III) bestaan uit gelijke delen actuele kat
teklei (lb), potentiële katteklei = rietklei (lc) en kalkrijke lichte zavel
(ld), waaraan kalkrijk zand (le) in de verhouding 1:2:3 is toegevoegd.
Zoals mocht worden verwacht, treedt onder deze omstandigheden geen ver
zuring op.
Voor de praktische uitvoering van de verbetering van (potentieel) zure
gronden betekent dit dat er zo diep geploegd moet worden, resp. zoveel vrij
komende specie opgebracht, dat de nieuwe bovengrond tenminste evenveel
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50

200 m

Kaarteenheden

Mapping units
n^.Qn. Kreekruggronden
n'

no

-A3

Creek-ridge soils

beknopte omschrijving

Venige kattekleigronden

summarized description

Acid sulphate peaty day soils

Kleine kreekrug

Small creek ridge
Symbolen

Symbols
in bijv.:

in e.g.

#

*

tchms
is:
2-7-13-18
boorpunt

observation site
bovengrond van 0 - 2 dm- mv

topsoil 0• 2 dm bebw surface
c:

h•
m:

s'

katteklei en / of katerveen (actueel of potentieel) 2 — 7 dm —mv

cat day or cat peat (actual or potential) 2-7 dm below surface
lichte klei 7 -13 dm - mv

day loam or silty clay loam 7- 13dm below surface

lichte of zware zavel 13 * 18 dm - mv

sandy loam or loam 13-18 dm below surface

( overwegend kalkrijk

( predominantly calcareous

uiterst fijn zand 18 - 20 dm • mv

very fine sand 18-20 below surface

Opmerking: Boordiepte 20 dm of meer

Remark: Boring depth 20 dm or more

Fig. 4. Gedetailleerde bodemkaart met profielcodes van het gebied Delftse Hout. (Naar
Zegers en Van het Loo, 1969).
Fig. 4. Detailed soil map with profile codes of the Delftse Hout area. ( After Zeêers and Van. het Loo>
1969).
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1d

1c
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1e
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zavel

Loam

Sandy
loam

Sandy
loam

Ml
1:1:1:1
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1:1:1:2
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1:1:1:3
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1b, 1c, 1d en 1e is gemengd in de
aangegeven verhouding

0-20

30-45

50-100
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200-210

35,6

5,7

4.4

0,6

0,9

2,5

2,3

1,5

5,2

4,2

7,2

7,6

7,8

6,8

7,0

7,3

2,7
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2,4

7,4

7,4

7,5

7,5

7,4

0

0

12,3
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Soil material from the samples
1b, 1c, 1dand le mixed in the
ratio indicated

PH-H2O
na oxydatie met

after oxidation
with

r rn

UCU3

'n ^ van

H n

™

H2°2"30%

9ronc'

in % of the soil

S04 'n ^ van

9ronc*

in % of the soil

Equivalent verhouding Ca2+

tqu/vafent ratio
*) De mequiv. Ca2+

SO42-

en

0,91

2,05

9,15

2,38

1,46

3,01

1,92

1,53

< 1

< 1

0,11

4,92

8,4?

2,76

4,90

6,56

SO42- zijn berekend uit het % CaC03 en SO4

The mequiv. Ca?+ and SO4?- have been calculated from the % CaC03 and SO4

Fig. 5. Analyse-resultaten van grondmonsters en grondmengsels uit het gebied Delftse Hout
(Naar Zegers en Bles, 1969).
Fig. 5. Analytical data of some soil samples and soil mixtures of the Delftse Hout area ( After ZeSers and
Bles, 1969).
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<2

Katerveen (kleiig veen)

1d-

Cat peat (clayey peatI
Katteklei (zware klei)

1b-

•je

Cat day fsilty day)

2/16 16/50

50/75 75/105105/150 >150pm

Lichte zavel

Sandy loam
Kleiig zand

Loamy sand

Rietklei

1c -

Silty day loam with remnants of reed

%
4030-

Ml

20- Mil
Mill
100

J
<2

Ml-

I

I

I

I

I

T"

2/16 16/50 50/75 75/105105/150 >150
_

Zware zavel

Loam

MM

Lichte zavel

Mill -

Lichte zavel

Sandy loam

Sandy loam

Fig. 6. Korrelgrootteverdeling van de grondmonsters in figuur 5. (Naar Zegers en Van het
Loo, 1969).
Fig. 6. Particle-size distribution in the soil samples mentioned in figure 5. (After Zeëers an^ Van
Loo, 1969).

kalkrijk materiaal bevat als zuur + potentieel zuur materiaal (mengmonster M I). Aangezien er bij de uitvoering in het terrein minder intensief
gemengd kan worden dan in het laboratorium, verdient een overmaat aan
kalkrijk en bij voorkeur, zandig materiaal aanbeveling (mengmonster M II
en M III). Deze extra zandbijmenging heeft als nevenvoordeel een lager
lutumgehalte en een meer homogene korrelgrootteverdeling in het mengsel.
Hierdoor is het beter geschikt als bovengrond voor speelweiden en picknick
plaatsen (fig. 6).
Uit de gecombineerde resultaten van het bodemkundig veldonderzoek en het
laboratoriumonderzoek zijn de volgende adviezen af te leiden voor verbe
tering van de gronden in de Delftse Hout t.b.v. recreatieve bestemmingen:
- In de kleigronden en klei-op-veengronden van het bovenland is het ge
vaar voor verzuring verwaarloosbaar.
- Op de kreekruggronden in de droogmakerijen zal een grondwaterstands
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verlaging aanleiding zijn tot verzuring van de dunne kattekleilagen die
direct onder de huidige bovengrond liggen (fig. 3). Door ploegen kunnen
deze zure lagen vermengd worden met een overmaat aan kalkrijk mate
riaal uit de ondergrond, waardoor volledige neutralisatie optreedt.
- Bij de venige kattekleigronden in de droogmakerijen is het gevaar voor
verzuring groot. De ontwatering van deze natte gronden moet verbeterd
worden. Verder dienen ze opgehoogd te worden met kalkrijke specie en
daarna geploegd. Het mengsel dient een surplus aan kalkrijk materiaal
te bevatten. Een overmaat aan zandig, kalkrijk materiaal maakt de
nieuwe bovengrond geschikter voor recreatief gebruik.
- Bij de situering van plassen en waterpartijen en het grondverzet dient
men rekening te houden met de bodemopbouw. Deze informatie ver
strekt de bodemkaart (fig. 4).
4. SLOTOPMERKINGEN

De gegeven voorbeelden illustreren hoe complex de grondverbetering van
zure sulfaathoudende gronden in Nederland is. Dit betreft zowel de pro
cessen die op gang komen door ontwatering of door blootstelling aan de
lucht van sulfiden bevattend bodemmateriaal, eventueel in combinatie met
het naar boven halen van niet-zuur of kalkrijk materiaal, als het verbrei
dingspatroon. De chemische processen zijn thans vrij goed bekend en deze
kennis wordt benut om door een weloverwogen verbetering van de ont
watering en menging van bodemlagen het gewenste eindresultaat te berei
ken.
Uitgangspunt bij deze maatregelen moet zijn voldoende informatie om
trent ligging, verbreiding en chemische eigenschappen van de bodemlagen.
Deze informatie kan door gedetailleerd bodemkundig onderzoek, als in dit
artikel beschreven, worden verkregen. Hierbij worden aangepaste veld- en
laboratoriummethodieken gebruikt. Het resultaat van dit specifieke, bo
demkundig onderzoek is sterk verbeterd door de ontwikkeling van methoden
om in het veld potentieel zuur materiaal te herkennen. Een verdere ont
wikkeling van nauwkeuriger kwantitatieve bepalingsmethoden van sulfaat
en koolzure kalk in het veld is wenselijk.
SUMMARY

In the Netherlands acid sulphate soils are commonly improved by mixing or
covering sulphidic or sulphuric soil horizons with calcareous or non-sulphidic
soil material in proportions that ensure efficient acid-buffering capacity in
the new rooting zone. Where possible the admixtures are produced by
short distance earth moving or by deep ploughing. These operations have
to be based on soil maps giving precise quantitative data on location and
mineral composition of soil layers. Some concrete cases are presented to
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illustrate the requirements for these soil maps and the specialized surveying
techniques that have been developed.
The English version of this article has been published in: Dost, H. (editor),
1973: Acid Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium,
13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II. Wageningen,
the Netherlands.
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AANTASTING VAN BETONPALEN IN
POTENTIËLE KATTEKLEI1)
Corrosion of concrete foundations in (potential) acid sulphate soils and subsoils

A. F. van Holst en G. J. W. Westerveld2)

1. INLEIDING

De grote stadsuitbreidingen in westelijk Nederland geschieden veelal in ge
bieden met een weinig draagkrachtige ondergrond. Op bouwterreinen in
dergelijke gebieden moet - ook na ophoging met zand - voor grote bouw
werken steeds een paalfundering worden toegepast. Meestal worden betonpalen gebruikt, hetzij geprefabriceerd, hetzij ter plaatse in de grond ge
stort. Bij de toepassing van laatstgenoemde categorie betonpalen, z.g.
Franki-palen, in een gebied met een voor beton agressief milieu, doet zich
het probleem van betonaantasting voor.
2. DE FABRICAGE VAN IN DE GROND GEMAAKTE
BETONPALEN

De werkwijze die toegepast wordt bij een in de grond gemaakte betonpaal,
verloopt als volgt (Dicke en Krekel, 1968) : Ter plaatse waar de betonpaal
moet komen, wordt een stalen, holle mantelbuis die onderin gevuld is met
grind of beton, de grond in gedreven tot in de draagkrachtige laag. Door mid
del van een zwaar blok wordt het in de buis aanwezige beton uitgeheid tot
een prop onderaan de buis. Vervolgens wordt een wapening in de buis aan
gebracht en de paal wordt verder opgebouwd door achtereenvolgens vochtig
beton in de buis te storten, de mantelbuis over een korte afstand omhoog te
trekken en het beton met het blok aan te stampen. Deze handelingen worden
herhaald tot de paal de vereiste lengte heeft bereikt.
Bij deze werkmethode is in de kern van de paal de betonsterkte groter en
de porositeit geringer dan aan de buitenkant van de paal.
3. DE BODEMGESTELDHEID VAN HET BOUWTERREIN

In de gemeente Vlaardingen ligt een bouwterrein waar deze Franki-palen
zijn toegepast ter fundering van huizenblokken. Tot grote diepte komen
1) Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een bijdrage aan het
International Symposium on Acid Sulphate Soils dat van 13 tot 20 augustus 1972 in Wageningen werd gehouden. De Engelse versie is opgenomen in: Dost, H. (editor), 1973: Acid
Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium 13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II.
2) Stichting voor Bodemkartering, afd. Opdrachten
N.B. Aan de heren Dr. Ir. A. Breeuwsma en Dr. Ir. H. W. van der Marei wordt dank ge
bracht voor hun aanwijzingen en opmerkingen.
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Zeekleigronden

Sea-clay soils

srsr•H Veengronden

lUBH Peat soils
Zandgronden

Sandy soils
5533533 Lössgronden

Loess soils
*

Plaats van.de detailkarteringen besproken in dit artikel en in het artikel van Westerveld en Van Holst

Location of the detailed soil surveys discussed in this article and in the article of Westerveld and Van Hoist

Fig. 1. Globale bodemkaart van Nederland
Fig. 1. Generalized,soil map of The Netherlands
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holocene mariene zavel- en kleiafzettingen voor die vooral aan de bovenzijde
van het pakket onderbroken zijn door dikke veenlagen. Afgezien van het ophoogzand dat voor de bouwwerkzaamheden is opgebracht, bestaat de oor
spronkelijke bodem uit een kalkloos kleidek op veen. Het veenpakket ligt op
overwegend kalkrijke mariene afzettingen die aangeduid worden als oude
zeeklei of Afzettingen van Calais (art. Van Wallenburg in deze Boor en
Spade). De top van deze afzettingen bestaat uit kalkloze, potentiële katteklei.
Kenmerkend voor het landschap waarin het bouwterrein ligt, is het voor
komen van kreekruggen afgewisseld door kommen. In afwijking van boven
staande beschrijving van een grond in de komsituatie (profiel II, tabel 1), is
profiel I (tabel 1), afkomstig van een kreekrug met een dikke, kalkrijke klei
laag boven het veen.
De ondergrond is in beide profielen gelijk (Van Holst, 1968).
4. DE MOEILIJKHEDEN MET DE VERVAARDIGDE PALEN

Na de fabricage van de betonpalen in de grond werd geconstateerd dat het
bovenste gedeelte van een aantal bijeenliggende palen, in hoofdzaak gelegen
op de kreekrug (profiel I), na de vereiste afhardingsperiode van 28 dagen
niet voldoende verhard was. Behalve uit de plaatselijke aanwezigheid van
een witte neerslag op de buitenzijde van de palen, bleek dit vooral uit het
voorkomen van zachte en poreuze plekken tot ca. 2 m vanaf de bovenkant
van de palen. Deze afwijkende kwaliteit was voldoende reden om alle palen
van het gehele huizenblok af te keuren en een onderzoek naar de oorzaken
in te stellen.
Het onderzoek betrof zowel de fabricage van de palen, de kwaliteit en de
onderlinge verhouding van de gebruikte grondstoffen (cement, grint enz.)
alsmede de bodemgesteldheid van het bouwterrein. Daarbij kwam vast te
staan dat geen fouten bij de fabricage waren gemaakt (Dicke en Krekel,
1968).
Zonder dat de juiste oorzaak van de onvoldoende afharding bekend was,
werden 320 nieuwe palen van ca. 20 m lengte gestort. Inmiddels was uit het
uitgevoerde bodemkundig onderzoek gebleken dat de bodem grote hoeveel
heden sulfiden en water-oplosbaar sulfaat bevatte en daardoor zuur kon
worden na oxydatie. Daarom werd de betondekking van de bewapening ver
groot van 4,7 tot 7,2 cm. Verder werd om de betonsterkte in het hart van de
palen op te voeren, het beton sterker verdicht. Na de afhardingsperiode
vertoonden zich dezelfde verschijnselen op de buitenkant van de palen als
bij de eerste serie: plaatselijk een geringe verharding en een poreuze struc
tuur alsmede een witte neerslag op de z.g. toeslagstoffen (grint enz.) in het
beton.
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5. ENKELE CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN
DE ONDERGROND

Uit het chemische onderzoek aan grondmonsters afkomstig van plekken bin
nen het palenveld, blijkt duidelijk dat de betonpalen niet in een zuur, maar
wel in een potentieel sterk zuur milieu staan (tabel 1). Behalve in de kalkrijke monsters vertoont de pH na oxydatie met waterstofperoxyde (H20230%) een sterke tot zeer sterke daling. Bij gebrek aan voldoende bufferende
bestanddelen zoals koolzure kalk, wordt deze pH-daling in belangrijke mate
veroorzaakt door het bij de oxydatie van sulfiden (o.a. pyriet) gevormde sul
faat (S042-). De onvolledige oxydatie van de organische stof draagt even
eens bij tot de zuurvorming. Behalve deze pH-daling, is vooral het hoge to
taal-sulfaatgehalte - gravimetrisch bepaald na oxydatie met HC1-HN03 een zeer goede aanwijzing voor een grote hoeveelheid sulfiden in de verschil
lende afzettingen, met name in het riet (zegge) veen, het verslagen veen en de
potentiële katteklei.
Het totaal-sulfaatgehalte bestaat uit de som van het gehalte aan water
oplosbaar sulfaat (indien aanwezig), en de hoeveelheid sulfaat die gevormd
wordt bij de oxydatie van sulfiden. In het totaal-sulfaatgehalte is tevens dat
van de organische stof begrepen (0.9-3%). Zelfs na aftrek hiervan blijft het
totaal-sulfaatgehalte nog hoog.
De grondwaterstanden binnen het bouwterrein zijn hoog. Behoudens een
zeer geringe fluctuatie aan de bovenzijde, staan de betonpalen in stilstaand
water. Bij gebrek aan analysegegevens van het grondwater (watermonsters)
is de actuele sulfaattoestand, d.i. de hoeveelheid wateroplosbaar sulfaat, niet
bekend. Men mag aannemen dat het in dit volledig gereduceerde milieu met
stilstaand grondwater laag zal zijn.
6. SULFATEN ALS BETONAANTASTENDE STOFFEN

Uit de literatuur (Locher, 1967) is bekend dat sulfaten tot de sterk betonaantastende stoffen behoren. Het gaat hierbij om reeds verhard beton dat
bloot staat aan een voortdurende aanvoer van sulfaten door water. De aan
genomen grenswaarde voor niet betonaantastend water varieert (van land
tot land). Het bedraagt voor stromend water gemiddeld 200 à 300 mg S04/
liter en voor stilstaand water 500 à 600 mg S04/liter; water met meer dan
1000 mg S04/1 is steeds agressief (Werner, 1961 ; Locher en Pisters, 1964).
In een milieu waarvan het sulfaatgehalte voldoende hoog is, kan beton
aangetast worden. Dit kan geschieden op twee verschillende manieren:
1. Sulfaten kunnen de vorming van ettringiet (cementbacil) veroorzaken
(Dicke en Krekel, 1968). Hierbij reageert een van de betoncomponenten,
het tricalciumaluminaat (3 CaO. A1203), met gips, ontstaan uit het sul
faat in het grondwater en uit Ca (OH) 2 in het beton. Hierbij ontstaat de
zeer moeilijk oplosbare stof calcium-sulfo-aluminaathydraat (3 CaO.
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A1203. 3 CaS04. 32 H20). De grote volumetoename bij deze kristalli
satie oefent een sterke druk uit op het omringende beton, waardoor de
betonsterkte afneemt.
2. Sulfaten kunnen ook de vorming van gips veroorzaken (Dicke en Krekel,
1968; Locher en Pisters, 1964), hetgeen eveneens met een volumevergro
ting ('drijvende werking') gepaard gaat, zij het dat die in mindere mate
tot uiting komt dan met ettringiet. Het bij de hydratatie van het cement
vrijkomende Ca(OH)2 reageert met het in het (grond)water aanwezige
sulfaat. Indien het sulfaatgehalte hoog genoeg is, resulteert dit in het
neerslaan op het beton van gips uit de oververzadigde oplossing. Enerzijds
is hier sprake van een uitlogen van het beton onder invloed van het aan
wezige sulfaat hetgeen tot een poreuze structuur van het beton kan leiden.
Anderzijds ontstaat in het poreuze beton, doordat gips met 2 moleculen
kristalwater uitkristalliseert, een volumevergroting hetgeen eveneens bij
draagt tot een vermindering van de betonsterkte.
7. HET ONDERZOEK AAN DE BETONPALEN

Dicke en Krekel (1968) hebben de aantastingsverschijnselen van het beton
laten onderzoeken. Dit onderzoek heeft enkele belangrijke en in samenhang
met het bodemkundig onderzoek bruikbare resultaten opgeleverd :
a. Met behulp van röntgendiffractie konden zeer geringe hoeveelheden et
tringiet op de buitenkant van de betonpalen aangetoond worden.
b. Met infra-roodanalyse werd de witte neerslag op de toeslagstoffen en het
cement aan de buitenzijde van de palen geïdentificeerd als gips.
c. Het sulfaatgehalte van het cementbestanddeel in het beton ondergaat
geen significante verandering van het hart naar de buitenkant van de
palen. Bovendien bleek dat het sulfaatgehalte van het beton aan de bui
tenkant van de palen hetzelfde was als dat van niet door sulfaat aange
taste paalstukken.
Bij de waardering van deze resultaten dienen tevens de omstandigheden
betrokken te worden waaronder dergelijke betonpalen gemaakt worden.
Tijdens de fabricage komt nl. het verse, verdichte beton in contact met het
grondwater en het sulfiden bevattende bodemmateriaal. Dit kan mogelijk ge
resulteerd hebben in de vorming van de witte gipsneerslag. De hiermee ge
paard gaande volumetoename kan ook de betonsterkte aan de buitenzijde
van de palen verminderd hebben. Het ontbreken van een mechanisme dat
zorgt voor een continue sulfaataanvoer (stilstaand grondwater) impliceert
de vorming van slechts zeer geringe hoeveelheden ettringiet.
Hoewel het niet geheel duidelijk is welk mechanisme in dit geval de onvol
doende verharding van het beton veroorzaakt, is het waarschijnlijk dat sul
faten hier een belangrijke rol hebben gespeeld.
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Bindingstijd t.o.v.
hoogovencement

Setting time compared
to slag cement
{9uur/hrs 45' = 100%}
Hoogovencement/Slag cement

-T"
10

—I

12

I 100

id. +5% kalkloze zware klei / do +5% noncalcareous silty clay

107

id. + 5% kalkrijke lichte klei! do. + 5% calcareous day loam

109

id. + 5% kalkrijke zware klei/do. + 5% calcareous silty day

123

id. + 5% venige klei/do. + 5% peaty day

141

id. + 5% kleiig rietveen/do. + 5% day with remnants of reed

142

id. + 5% rietveén /do. + 5% reed peat

152

id. + 5% venige klei/do. + 5% peaty day

156

id. + 5% verslagen veen/do. +5% detritus

180

id. + 5% zeggeveen / dn. +5% sedge peat

211

id. + 5% rietzeggeveen/do. + 5% reed-sedge peat

235

r

I

14

I

16

I

I

18

I

20

T

I

I

I

22 Bindingstijd (uur)

Setting time (hours)

Fig. 2. Bindingstijd van hoogovencement vergeleken met verschillende grond/cementmengsels (Gegevens van Dicke en Krekel, 1968)
Fig. 2. Setting time of slag cement paste compared with various slag cement-earth mixture pastes (Data
from Dicke and Krekel, 1968)
8. ENKELE LABORATORIUMPROEVEN

Verdere aanwijzingen voor de invloed van dit agressieve milieu op de betonaantasting zijn naar voren gekomen bij proeven met diverse grond/cementmengsels (Dicke en Krekel, 1968). Hierbij is telkens cement gemengd met
5% grond afkomstig van monsters uit verschillende bodemlagen. De hierbij
behorende analysecijfers zijn echter niet beschikbaar; ze zijn min of meer
vergelijkbaar met die gegeven in tabel 1 voor overeenkomstige lagen. Na
menging is vervolgens het tijdsverloop tot volledige binding bepaald. De
hierbij optredende vertraging t.o.v. zuiver cement is het grootst voor cement/
rietzeggeveenmengsels (fig. 2), m.a.w. in mengsels waar een grote hoeveel
heid sulfiden in het bodemmateriaal aanwezig is. Onder deze experimentele
omstandigheden is het echter niet uitgesloten dat de sulfiden voor een deel
reeds geoxydeerd waren tot sulfaten.
Voorts is bij een andere laboratoriumproef met overeenkomstige cement/
grondmengsels na de afhardingsperiode van 28 dagen de druksterkte be
paald (fig. 3). Hieruit bleek dat de aard en hoeveelheid van de bijmenging
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Druksterkte t.o.v.
hoogovencement

Crushing strength
compared to slag cement
(440kg/cm2= 100%)

Hoogovencement /Slagcement

100

id. + 5% kalkrijke lichte klei f do. * 5% calcareous silt loai

105

id. +10% kalkrijke lichte klei /do. * 10% calcareous sift foam

113

id. + 20% kalkrijke lichte klei /do. + 20% calcareous silt loam

90

id. + 5% venige klei / do. + 5% peaty clay

69

10% peaty day

57

id. '+ 20% venige klei/do. + 20% pfiaty day

43

id. + 6% kleiig rietveen/rfo. + 5% day with remnants of reed

68

id. + 10% kleiig Hetveen/tfo. + 10% clay with remnants of reed

62

id. + 20% kleiig rietveen/do. +20% day with remnants of reed

38

id. + 10% venige klei/ c f o r

'

100

1

200

1

+

300

1

400

'

5S0 kg/cm2
Druksterkte

Crushing strength

Fig. 3. Druksterkte van betonblokken bestaande uit hoogovencement en verschillende grond/
cementmengsels, na volledige harding. (Gegevens van Dicke en Krekel, 1968)
Fig. 3. Crushing strength of concrete cubes, made of slag cement and different slag cement-earth mixtures
after complete hardening ( Data from Dicke and Krekel, 1968)

van sulfiden bevattend bodemmateriaal bepalend is voor de uiteindelijke
sterkte.
Uit deze proeven kon tevens worden afgeleid dat bepaalde bestanddelen
uit de organische stof (humuszuren) ook op beton kunnen inwerken en re
sulteren in een vertraagde binding en een geringere verharding. Deze ver
schijnselen treden vooral op bij aanwezigheid van een grote hoeveelheid
organische stof (fig. 2 en 3). Van de veenlagen in de nabijheid van de betonpalen zal zeker een schadelijke werking uitgaan (Locher en Pisters, 1964),
hoewel die niet te scheiden is van de aantasting door sulfaten.
De uitkomsten van beide proeven kunnen niet zonder meer overgedragen
worden op de praktijksituatie, waar het vers gestorte beton in contact komt
met de verschillende sulfiden bevattende bodemlagen. Hier blijft immers de
inwerking beperkt tot de buitenkant van de palen, terwijl er onder labora
toriumomstandigheden na de menging van beide componenten meer sprake
is van een massaproces.
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9. CONCLUSIE

Het is een bekend feit dat beton door sulfaten kan worden aangetast. De hier
besproken aantasting van ter plaatse gestorte betonpalen, zich uitend in een
onvoldoende verharding van het beton, is geschied in een milieu met een
potentieel zeer hoog sulfaatgehalte. Het mechanisme is niet geheel bekend,
maar sulfaten zullen er waarschijnlijk de oorzaak van zijn. Dit betekent dat
deze wijze van betonpalen fabriceren in gebieden waar in de ondergrond
veel sulfiden aanwezig zijn, een groot gevaar inhoudt voor schade aan har
dend beton.
In gebieden waar potentiële katteklei in de ondergrond verwacht mag
worden, moet eigenlijk eerst een bodemkundig onderzoek uitgevoerd wor
den. Indien het onderzoek de aanwezigheid van dergelijke gronden aantoont,
verdient het aanbeveling geen Franki-palen voor funderingsdoeleinden toe te
passen, maar gebruik te maken van een sulfaat-bestendige hoogovencement
of van geprefabriceerde betonpalen voorzien van een afdekkende bitumenlaag.
SAMENVATTING

Voor de fundering van bouwwerken op een weinig draagkrachtige onder
grond wordt veelal een betonnen fundering toegepast. Hiervoor worden of
geprefabriceerde of in de grond gemaakte betonpalen (z.g. Franki-palen)
gebruikt. De toepassing hiervan in een gebied met veel potentiële katteklei
in de ondergrond wordt besproken.
Het gebied te Vlaardingen waar deze palen zijn toegepast, is opgebouwd
uit een aantal mariene afzettingen (Afzettingen van Calais en Duinkerke)
afgewisseld door veenlagen (Hollandveen). Van de potentieel sterk zuur
reagerende, kalkloze klei- en veenlagen kan het totaal-sulfaatgehalte oplopen
tot meer dan 10%; over het actieve, wateroplosbare sulfaat zijn echter geen
analysegegevens beschikbaar. Het sulfaat in het grondwater verbindt zich
met enkele betoncomponenten waaruit de vorming van gips en in geringe
mate van ettringiet resulteert. Het ontstaan van deze verbindingen gaat ge
paard met een volumetoename. Als gevolg hiervan doen zich in de praktijk
aantastingsverschijnselen voor aan de buitenzijde van de palen: poreuzere
betonstructuur en minder hard beton. Het uiteindelijke gevolg is dat derge
lijke betonpalen afgekeurd worden voor funderingsdoeleinden.
Als conclusie kan gelden dat een vroegtijdig uitgevoerd bodemkundig
onderzoek hier geleid zou hebben tot een advies om hetzij geprefabriceerde
palen te gebruiken, hetzij dezelfde paalconstructie toe te passen doch dan
voorzien van een dikkere betondekking van de wapening.
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SUMMARY

In The Netherlands foundation piles in subsoils of low bearing capacity are
frequently made by pouring concrete into holes, using steel pipes as tempo
rary casing. At a building site in the western part of the country, large
amounts of these piles were condemned for showing serious deficiencies in
strength.
The flaw was identified as 'cement bacillus', a type of corrosion caused by
excess of sulphates in the environment in which the concrete is hardening.
Soil investigations demonstrated sulphidic or potentially acid sulphatic
subsoil layers at the building site. Analytical data and experiments with
soil-concrete mixtures suggest that the sulphidic soil material is responsible
for the damage.
The available data do not allow a direct correlating of damage and actual
content of soluble sulphates in the soil material. They do allow the conclu
sion that, with the construction methods under consideration and for areas
with sulphidic subsoil material, there is a high risk of damage to hardening
concrete by excess sulphates. Therefore, in situ pouring of concrete piles
should be avoided in areas with potential acid sulphate subsoils.
The English version of this article has been published in: Dost, H. (editor),
1973: Acid Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium
13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II. Wageningen, the
Netherlands.
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PYRIETRIJKE GRONDEN BUITEN DE
KUSTGEBIEDEN1
Soil material rich in pyrite in non-coastal areas

J. N. B. Poelman2)

Bij de term katteklei3) denkt men in eerste instantie aan delta- en kustgebie
den, die onder invloed van zeewater staan of recent gestaan hebben. Pons
(1970) zegt in zijn samenvatting: 'Kattekleigronden worden gevormd ge
durende de rijping van pyrietrijke mariene afzettingen wanneer neutralise
rende bestanddelen in onvoldoende mate aanwezig zijn om een gevaarlijke
daling van de pH te voorkomen'. Van Beers (1962) die een samenvatting
geeft van de kennis op dit gebied, formuleert de voornaamste processen. Zijn
eerste stelling luidt: 'In mariene en brakke sedimenten kan zwavel verbin
dingen aangaan en zich onder bepaalde omstandigheden in de vorm van
ijzersulfiden en elementair zwavel ophopen als gevolg van reductie van sul
faten. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig van zeewater'.
In dit artikel zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan door oxydatie van sulfiden verzuurde gronden die ver van de kust buiten recente in
vloed van het zeewater liggen.
VOORBEELDEN VAN PYRIETRIJKE GRONDEN
BUITEN DE KUSTGEBIEDEN

A. BUITEN NEDERLAND

Chenery (1954) vond in de literatuur slechts twee voorbeelden van zure sulfaatgronden die geen verwantschap hebben met mariene of estuariene afzet
tingen. Het ene geval betrof de Solfatara modders van Java (Von Faber,
1925), het andere had betrekking op een meerbodem in het taigagebied van
Rusland (Verigina, 1950). Hij noemt zelf het voorbeeld van 'papyrusveen
verrijkt met natriumsulfaat alkomstig van Precambrische schisten en phylieten in het Kigezi-district van Oeganda op 6000 voet hoogte'.
Petersen et al. (1967) beschrijven de aanwezigheid van pyriet in de ligniet-

*) Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een bijdrage aan het
International Symposium on Acid Sulphate Soils dat van 13 tot 20 augustus 1972 in Wageningen werd gehouden. De Engelse versie is opgenomen in: Dost, H. (editor), 1973: Acid
Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium 13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II.
2) Stichting voor Bodemkartering, Rayon Zuid.
3) 'Acid sulphate soils' is in dit artikel vertaald door 'katteklei', en waar dat van toepassing
is, door 'kattezand'.
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districten van midden en westelijk Jutland waar de bruinkool op een diepte
van 15 tot 25 meter in dagbouw wordt gewonnen. De boven de bruinkool
liggende grond wordt in depot gezet, waardoor zeer steile heuvels ('tippings')
ontstaan die uit een heterogeen mengsel van zand, grind en klei bestaan.
Deze zgn. lignietklei die in het Tertiair als een modder is afgezet, wordt af
gewisseld door veenlagen (bruinkool) en bevat veel pyriet. Het laatste geeft
bij oxydatie een sterke verzuring, waardoor pogingen om de tippings te be
bossen mislukken. Wind en water eroderen de kale heuvels, waardoor weer
minder-geoxydeerd materiaal aan het oppervlak komt en het verzuringsproces zich herhaalt. Een ongeveer zelfde situatie als in Jutland doet zich
voor bij de storthopen van de goudmijnen in Zuid-Afrika (James, 1966).
'De Witwatersrand-ertsen bevatten pyriet in verschillende hoeveelheden;
oxydatie van het pyriet, vaak versneld door bacteriën, veroorzaakt een gelei
delijke ophoping van zuren aan of dicht aan het oppervlak van de stort
hopen'.
Tijdens een excursie van het congres van Noordwest Duitse Geologen (mei
1970) naar de bruinkoolgroeve in Frechen (Duitsland) kon schrijver dezes
duidelijke kattekleiverschijnselen waarnemen in de onderste bruinkoollagen
op de overgang naar de kleiondergrond.
Love (1962) vond bij de paleontologische studie van monsters van de koperhoudende leisteen uit het Perm in Mansfeld (West-Duitsland) en van het
gelijkwaardige 'Marl Slate' in het noordwesten van Engeland onnoemelijk
veel kleine sulfidebolletjes vaak tot 20 (im diameter. Deze pyrietbolletjes
zitten in resten van microfossielen en zijn volkomen identiek aan die Love
(1957) in veel donkere leisteenrotsen en in sommige recente afzettingen vond
en die hij 'Pyritosphaera barbaria' noemde. De kristallisatie van het pri
maire sulfide in deze organismen is dus de oorzaak van de aanwezigheid van
deze stof in het sediment van de vroege Zechsteinzee in Europa.
Ook in de kolenlagen van het Carboon is pyriet geen onbekend verschijn
sel. Reeds lang bestaat de theorie dat pyriet een werkzaam aandeel heeft in
de zelfontbranding van steenkool. Deze zelfontbranding kan een groot pro
bleem zijn; in het Limburgse mijngebied komt het verschijnsel in vergelij
king met andere landen echter weinig voor (Kuyl, 1960).
B. IN NEDERLAND

In Twente en het oosten van Gelderland liggen tertiaire mariene afzettingen
aan of vlak onder de oppervlakte, bijvoorbeeld in de Heze- en Kuiperberg
(70 m + NAP) die de hoogste delen vormen van de stuwwal bij Ootmarsum. Tengevolge van het sterke reliëf zijn er door erosie grote dalen uitge
slepen die in het laagste deel weer opgevuld werden met colluvium. Later
raakte alles overdekt door een dunne mantel van dekzand. In de dalen
komt plaatselijk veen voor. Onvoldoende ontwatering geeft in deze situatie
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aanleiding tot vertrapping van de zode van het grasland en tot een slechte
cultuurtoestand. In Ootmarsum werd getracht een dergelijk graslandperceel
te verbeteren door het 80 à 100 cm dikke veen los te spitten en te bezanden
met een laag van 20 cm zand uit de ondergrond. De pH van de nieuwe bo
vengrond daalde plaatselijk echter tot 1,9, zodat het ingezaaide gras niet op
kwam. Het bleek dat het zand afkomstig uit de ondergrond veel pyriet bevat
te dat aan de lucht blootgesteld, de grond sterk deed verzuren. Wind en
Steeghs (1964) die deze verschijnselen signaleerden, gaven aan dit materiaal
de naam kattezand,naar analogie van de term katteklei.
Ongeveer honderd jaar eerder beschreef Van Bemmelen reeds dezelfde
verschijnselen in de buurtschap Reutum (dicht bij Ootmarsum) (Mulder,
1863; Poelman, 1968). In 1968 werden verschillende verschijnselen van
kattezand waargenomen bij Tubbergen in dezelfde omgeving (Makken en
Van den Hurk, 1968). Later vond schrijver dezes eveneens kattezand in de
Gelderse Vallei.
Elders in Nederland, onder andere in zuidoost Drenthe, in Vriezenveen en
in de Peel blijkt zwavel in de ondergrond van veengronden voor te komen
(diverse mondelinge mededelingen). In deze gebieden raakten nieuwe, pas
aangelegde drains verstopt door een slijmige zwavelafzetting.
DE HERKENNING VAN SULFIDENRIJKE GRONDEN

In tegenstelling tot de kattekleigronden in het westen van Nederland, die ge
makkelijk te herkennen zijn aan de typische kleuren van het basisch ferrisulfaat (die na oxydatie ontstaan), was het kattezand eerst moeilijk te onder
kennen; het kon vrijwel alleen worden vastgesteld door laboratoriumonder
zoek. Daarom werd een methode ontwikkeld waarmee in het veld snel sul
faten kunnen worden aangetoond. Deze methode4) (Poelman, 1968) heeft
goede diensten bewezen bij de bestudering van profielen met kattezand. Uit
deze studie bleek dat een sterke opeenhoping van sulfiden in zandgrond te
onderkennen is aan een inktblauwe tot zwarte kleur van de grond. Vaak
komen deze kleuren voor in de onmiddellijke omgeving van organisch ma
teriaal, zoals wortelresten maar ook wel als een spikkeling verdeeld over be
paalde lagen. In de onderzochte gebieden in N.O. Overijssel werd het katte
zand slechts zelden aangetroffen in lage podzolen, doch meer in veengron
den en lage natte gronden met venige lagen, vooral wanneer deze venige
lagen in of dicht onder de bovengrond te vinden zijn. Bij veengronden treft
men de sulfidenconcentraties vaak aan op de overgang van veen naar zand
en direct daaronder. De sulfiden bleken onregelmatig over het profiel en de
horizonten te zijn verdeeld.

4)

Een beschrijving van de methode is als bijlage bij dit artikel opgenomen.

165

vïvïî^ïxxl Zandgronden

Sandy soils
Lössgronden

Loess soi/s
$

Plaats van de detailkarteringen besproken in dit artikel en in het artikel van Westerveld cn Van Holst

Location of the detailed soil surveys discussed in this article and in the article of Westerveld and Van Hoist

Fig. 1. Globale bodemkaart van Nederland.
Fig. 1. Generalized soil map of the Netherlands.

166

DE VORMING VAN PYRIETRIJK MATERIAAL

Algemeen wordt aangenomen dat de vorming van sulfiden in de grond plaats
vindt onder anaërobe omstandigheden, bij aanwezigheid van sulfaat, ijzer en
organische stof dat een geschikte voedingsbodem is voor sulfaatreducerende
micro-organismen. Recente literatuur over dit onderwerp (Van Beers, 1962;
Pons, 1970) legt een verband tussen sulfiden vorming en langzame afzetting
van kleiig materiaal in ondiep brak water tegelijk met vegetatieve groei van
bijvoorbeeld riet, russen, mangrove. Dit verband geldt inderdaad voor de
meest voorkomende en bekendste zure sulfaatgronden.
De oudere literatuur (Van Bemmelen, 1886; Hissink, 1920; Von Wolzogen Kühr en Van der Vlugt, 1934; Von Wolzogen Kühr, 1938) die zich
minder op onderzoek in het veld baseert, maar vaak alleen op laboratorium
experimenten, houdt ook rekening met toevoer van sulfaten van andere dan
mariene oorsprong en met sulfidenvorming onafhankelijk van sedimentatie
processen. Van Bemmelen (1886) noemt in zijn studie over 'zure gronden'
secundaire verzilting door brak kwelwater als een mogelijke factor in de vor
ming van sulfiden in enkele polders.
In zijn beschrijving van de zure zandgronden bij Reutum, in het eerder
genoemde kattezandgebied bij Ootmarsum, wees hij op de aanwezigheid
van ijzersulfaat in het plaatselijke kwelwater (Mulder, 1863; Poelman,
1968). Recente onderzoekingen in het veld hebben de aanwezigheid beves
tigd van sulfaten in het grondwater in andere kattezandgebieden (art. Westerveld en Van Holst in deze Boor en Spade; Wind en Steeghs, 1964). Het is
nu bekend dat in de heuvels die de kattezanddalen flankeren, tertiaire ma
riene kleilagen dagzomen. De sulfaten in het kwelwater zijn hoogstwaar
schijnlijk afkomstig uit deze lagen. Bijzonder gunstige omstandigheden voor
de vorming van sulfiden zal men kunnen verwachten in de dalen waar dit
kwelwater zich verzamelt en moerassige plekken met moerige bovengronden
doet ontstaan. Dit geldt in het bijzonder voor de overgangszones van veen
naar vochthoudend zand. Inderdaad komen op die plaatsen pyrietconcentraties in het zand voor. De herkomst van de sulfiden in de andere genoemde
kattezandgebieden is nog niet onderzocht, maar de geografische ligging van
deze gebieden lijkt er ook hier op te wijzen dat de vorming van secundair
pyriet een gevolg is van een laterale stroming van sulfaathoudend grond
water.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Zowel uit de aangehaalde literatuur als uit eigen waarnemingen blijkt dat er
pyrietrijk materiaal voorkomt in oudere geologische formaties. De accumu
latie kan in het verleden reeds tijdens de sedimentatie hebben plaats gevon
den; dit zal bij de meeste genoemde formaties wel het geval zijn. Maar ook
door oplossing in het grondwater en laterale verplaatsing kunnen op be
paalde plaatsen onder gunstige omstandigheden hoge concentraties van
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sulfiden ontstaan, ook nu nog. Daarom mag verwacht worden dat er een
grotere verscheidenheid aan sulfidenhoudende gronden bestaat dan we nu
kennen. Het is daarom belangrijk dat we naast de niet altijd duidelijke pro
fielkenmerken zoals de inktblauwe kleur, ook kunnen beschikken over een
snelle sulfidebepaling in het veld. De in de bijlage beschreven methode kan
ons helpen bij de verkenning en daardoor van belang zijn voor de vergroting
van ons inzicht in dit facet van de bodemkunde.
SUMMARY

The very mention of the term 'acid sulphate soils' leads one's thoughts al
most automatically to delta and coastal areas. The fact that the phenomenon
of acidification of the soil due to oxidation of sulphides into sulphates can also
extend far inland is put in evidence by means of some examples. Special
attention is given to cat sand in the east of The Netherlands, where the phe
nomenon can be studied by means of a rapid field method, whereby the
sulphides are oxidized to sulphates and precipitated with barium chloride.
Maximum accumulations of sulphides in sandy soils can be distinguished by
the ink-blue to black colour of the soil.
The English version of this article has been published in: Dost, H. (editor),
1973: Acid Sulphate Soils. Proceedings of the International Symposium,
13-20 August 1972 Wageningen. ILRI publ. 18, vol. II. Wageningen, the
Netherlands.
BIJLAGE

METHODE VOOR HET AANTONEN VAN SULFATEN EN SULFIDEN

Reagentia
H202
- 30%
BaCl2-2H20
- 10% (w/w)
HCl
- 1:1-verdunning van geconc. HCl
Na2SO4-10H2O - (0,908 normaal) (146 g per liter)
Apparatuur
1 rekje met reageerbuisjes of een aantal kolfjes van 100 cc
2 pipetten van ieder 10 cc, een aantal trechters, filtreerpapier
1 paar rubber handschoenen, pH-meter.
Procedure
Breng ongeveer 1 cm3 grond in een reageerbuisje en voeg 10 cc H202 toe.
Enkele malen schudden om de reactie te versnellen (gebruik rubber hand
schoenen !) en ongeveer een half uur laten inwerken. Daarna affiltreren en
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aanzuren met enkele druppels zoutzuur. Voeg aan het filtraat 5 cc BaCl2 toe.
Bij aanwezigheid van sulfaten en tot sulfaten geoxydeerde sulfiden ontstaat
een melkwitte troebeling van BaS04.
Standaardreeks
De intensiteit van de troebeling kan vergeleken worden met die van een
standaardreeks, die als volgt samengesteld wordt :
Doe resp. 1/10 cc, 1/2 cc, 1 cc en 5 cc Na2S04 in reageerbuisjes. Vul aan
met gedestilleerd water tot 5 cc. Zuur aan met enkele druppels HCl en voeg
daarna aan elke reageerbuis 5 cc BaCl2-oplossing toe. Vóór dat wordt over
gegaan tot meten, eerst schudden. De hoeveelheid S04 in de vier reageer
buisjes is dan resp. 4,4-22-44-220 mg.
Toelichting
Dit is een voorschrift voor een eenvoudige veldmethode ter bepaling van de
aanwezigheid van sulfaten en sulfiden. Wanneer reeds sulfaten aanwezig
zijn, kunnen die rechtstreeks aangetoond worden zonder gebruik te maken
van het sterke oxydatiemiddel. In het geval van de aanwezigheid van zout
(sulfaathoudend) water is dat te controleren met de pH-meter. Een hoge pH
(>8) zal in die richting wijzen. Men moet ook rekening houden met de
mogelijkheid dat de H202 sporen van sulfaat bevat.
Tijdens de uitvoering kan een gasontwikkeling ontstaan, die zo sterk kan
worden dat de inhoud van het reageerbuisje 'overkookt'. Men kan dit voor
komen door te koelen of door een kolfje te gebruiken. Het verschil in troe
beling voor en na de oxydatie geeft een indruk van de hoeveelheid sulfaten
die in beide gevallen aanwezig zijn. De mate van troebeling kan vergeleken
worden met de standaardreeks, waarna men een semikwantitatieve conclu
sie kan trekken.
Hoe meer sulfiden aanwezig zijn hoe sterker de pH na de oxydatie daalt.
Dit kan men met de pH-meter nagaan. Ook bepaalde humusstoffen kunnen
door de oxydatie met H202 een verzurende werking hebben (Poelman,
1968). Zijn er echter carbonaten aanwezig (CaC03, MgC03) dan zullen
deze de pH-daling geheel of gedeeltelijk compenseren. De aanwezigheid
van carbonaten is op de bekende wijze met zoutzuur aan te tonen.
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RAPPORTEN EN ADVIEZEN DIE IN DE PERIODE
JULI 1972 TOT EN MET DECEMBER 1974
ZIJN SAMENGESTELD*)

BOSBOUW

Bles, B. J-, en B. H. Steeghs, 1972 : Demonstratiegebied Dommeldal. 5 kaartbijlagen in kleur
schaal 1:25 000 (10-voudig vergrote kaarten t.b.v. demonstratie tijdens excursie van het
Bosbouwproefstation) Geen rapport.
Loo, H. van het, J. G. Vrielink, en G. Rutten, 1972: De boswachterijen Borger en Gieten. De
bodemgesteldheid (2 dln.). Rapport nr. 976, 62 blz., 5 kaartbijlagen in kleur schaal

1:10000.

Loo, H. van het, J. G. Vrielink, en J. A. van den Hurk, 1973: De boswachterij Staphorst. Bo
demgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1049, 37 blz., 4 kaartbijlagen in
kleur schaal 1:10000.
Loo, H. van het, P. Mekkink, en J. A. van den Hurk, 1974: De boswachterij Sleenerzand. Bo
demgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1095, 57 blz., 4 kaartbijlagen in
kleur schaal 1:10000.
Vrielink, J. G., 1973: Recreatieplan Krimpenerwaard. Bodemgesteldheid en bodemge
schiktheid voor loofhoutsoorten. Rapport nr. 1065, 24 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal
1:50000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:10 000.
CULTUURTECHNIEK EN RUILVERKAVELING

Anonymes, 1972 : Schattingsonderzoek Nieuw-Scheemda. Geen rapport.
Anonymus, 1974: Schattingsonderzoek Marne. Advies is mondeling verstrekt (hierdoor komt
rapport nr. 1185 te vervallen).
Bles, B. J., en G. Rutten, 1972: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied West
woud (2 dln.). Rapport nr. 863, 56 blz., 5 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 4 kaart
bijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000.
Bles, B. J., en B. H. Steeghs, 1973: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied
Avezaath-Ophemert (2 dln.). Rapport nr. 960, 93 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1 :
25000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25000, 3 kaartbijlagen in kleur schaal 1:
10000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:10000.
Bles, B. J., en B. H. Steeghs, 1974: Ruilverkavelingsgebied Kruisland-Wouw. De bodem
gesteldheid. Rapport nr. 1096, 94 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:50000, 3 kaart
bijlagen in kleur schaal 1:25 000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25 000.
Buitenhuis, A., G. H. Stoffelsen, en G. Rutten, 1973: De bodemgesteldheid van het ruilverkave
lingsgebied Zuidwolde (2 dln.). Rapport nr. 1025, 74 blz., 2 kaartbijlagen in kleur
schaal 1:25000, 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit
schaal 1:10000.
Daniels, D., en G. Kamping, 1973: Kalkonderzoek in de ruilverkavelingsgebieden De Marne,
De Noordpolder en Uithuizen-Uithuizermeeden. Rapport nr. 1053, 13blz., 1 kaartbijlage
in zwart/wit schaal 1:15 000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:25 000.
Damoiseaux, J. J., 1972 : De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Roerstreek (2
dln.). Rapport nr. 902, 99 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1: 25000, 3 kaartbijlagen in
kleur schaal 1:10000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:10000.
Dodewaard, E. van, en G. Rutten, 1972 : De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied
De Noordpolder (2 dln.). Rapport nr. 956, 71 blz., 3 kaartbijlagen in kleur schaal 1 :
25000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal
1:15000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:5000.
*) De in dit overzicht vermelde rapporten en adviezen hebben betrekking op onderzoek,
uitgevoerd in opdracht van derden. Zij worden vrijwel alle gratis in bruikleen verstrekt
door de Stichting voor Bodemkartering via de bibliotheek van het Staringgebouw, Postbus
98 te Wageningen. Kopieën zijn tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar, tenzij de op
drachtgever bezwaar tegen reproduktie maakt. Aanvragen hiervoor dienen te worden ge
richt aan de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering, onder vermelding
van het doel waarvoor de kopie gebruikt gaat worden. In verband met de hoge reproduktiekosten wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van de prijzen, alvorens een bestelling
te doen.
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Dodewaard, E. van, en G. Rutten, 1974: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied
Tietjerksteradeel (2 din.). Rapport nr. 1027, 103 biz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal
1:15000, 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:15000, 1 kaartbijlage in zwart/wit
1:10000.
Dontje, K,, 1972 : De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Smilde (uitbreiding).
Rapport nr. 967, 7 biz., 4 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 1 kaartbijlage in zwart/
wit schaal 1:10 000.
Dontje, K., en G. Rutten, 1974: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Haulerwijk. (Aanvulling op de toelichting bij kaartblad 11 Oost van de Bodemkaart van Neder
land, schaal 1:50000). Rapport nr. 1083, 19 biz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:25000,
4 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:25000.
Groot Obbink, D. J., G. H. Stoffelsen, en B. H. Steeghs, 1974: Ruilverkaveling Weert-Stramproij.
Bodem, bodemgeschiktheid en landschap (2 dln.). Rapport nr. 1091, 85 blz., 3 kaartbij
lagen in kleur schaal 1:25 000, 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10 000, 2 kaartbijlagen in
zwart/wit schaal 1:10000.
Hurk, J. A. van den, 1974: Ruilverkavelingsgebied Westerkogge. Aanvullend bodemkundig
onderzoek met betrekking tot enkele chemische en fysische eigenschappen van de onder
grond. Rapport nr. 1153, 11 blz., geen bijlagen.
Kamping, G., en F. Marinus, 1972: Ruilverkavelingsgebied Uithuizen-Uithuizermeeden. Het
doorlatendheidsonderzoek (deel III). Rapport nr. 935, 41 blz., 17 kaartbijlagen.
Kamping, G., en G. Rutten, 1972 : Ruilverkavelingsgebied Uithuizen-Uithuizermeeden. De
bodemgesteldheid (2 dln.). Rapport nr. 935, 52 blz., 3 kaartbijlagen in kleur schaal
1:25 000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25 000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal
1:15000.
Kamping, G., en G. Rutten, 1973: Ruilverkaveling Harkstede. Het doorlatendheidsonderzoek.
Rapport nr. 1081, 16 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10000.
Kamping, G., en G. Rutten, 1974: Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteld
heid. Rapport nr. 1082, 13 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:25000, 1 kaartbijlage in
zwart/wit schaal 1:10000.
Kleinsman, W. B., en B. H. Steeghs, 1972: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebiedOud Gastel-Oudenbosch (2 dln.). Rapport nr. 983, 110 blz., 4 kaartbijlagen in kleur
schaal 1:25 000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000, 1 doorsnede in zwart/wit.
Kleinsman, W. B., A. Scholten, en G. Rutten, 1973: Ruilverkavelingsgebied Hengelo-Zelhem.
De bodemgesteldheid (2 dln.). Rapport nr. 959, 66 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal
1:25 000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal

1:10000.

Kleinsman, W. B., en G. Rutten, 1974: Ruilverkaveling Bathmen. Bodemgesteldheid en bo
demgeschiktheid (2 dln.). Rapport nr. 1090, 69 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:
25000, 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1 :
10000.
Leenders, W. H., en B. H. Steeghs, 1974: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsge
bied Oude Graaf (2 dln.). Rapport nr. 963, 51 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:
25000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000.
Leenders, W. H., en H. J. M. ZeSers; 1974: Uitbreiding ruilverkaveling Land van Cuyk. De
bodemgesteldheid. Rapport nr. 1099, 16 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:50000, 4
kaartbijlagen in kleur schaal 1:25 000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25 000.
Makken, H., en G. Rutten, 1973: Ruilverkavelingsgebied Koudum. De bodemgesteldheid (2
dln.). Rapport nr. 957, 66 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:50000, 2 kaartbijlagen in
kleur schaal 1:25 000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:25 000.
Markus, W. C., en C. van Wallenburg, 1972 : De bodemgesteldheid en de draagkracht van de
gronden in het ruilverkavelingsgebied Rijnstreek-Zuid. Rapport nr. 899, 37 blz., 1 kaart
bijlage in kleur schaal 1:25 000. Diepboorprofielenraai.
Pleijter, G., D. J. Groot Obbink, J. A. van den Hurk, en A. A. de Veer, 1973: Ruilverkaveling
Winterswijk-west. Bodem, bodemgeschiktheid en landschap (2 dln.). Rapport nr. 901,
89 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:25000, 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000,
2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000, 1 geschiktheidsbeoordeling.
Pleijter, G., A. Scholten, en G. Rutten, 1974: Ruilverkaveling Twello. Bodem, bodemgeschikt
heid en landschap (2 dln.). Rapport nr. 1028, 98 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal
1:25000, 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal
1:10000.
Riele, W. J. M. te, en A. F. van Holst, 1973: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelings
gebied Kessel (2 dln.). Rapport nr. 962, 107 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000,
3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000.
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HYDROLOGIE, WATERWINNING, WATERINLAAT EN WATERONTTREKKING

Anonymus, 1972 : Diepboringen Zuidlaren. Geen rapport.
Holst, A. F. van, H. C. van Heesen, en H. Makken, 1974: Waterwingebied 't Klooster (Hengelo
Gld.). Toelichting op en verwerking van bodemkundige gegevens. Rapport nr. 1109, 17
biz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:25000 en een eindlijst (24 blz.).
Holst, A, F. van, en G. Rutten, 1974: De samenhang tussen de bodemgesteldheid en de mate
van verdroging in het gebied rondom de Ossesluis. Rapport nr. 1010, 35 blz., 5 kaartbij
lagen in zwart/wit schaal 1:10000, 7 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:25000, 1 bijlage
en een eindlijst (35 blz.).
Loo, H. van het, en A. F. van Holst, 1974: Uitbreiding Waterwinning Weerselo. De bodem
gesteldheid. Rapport nr. 1097, 19 blz., 5 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:50000.
Riele, W. J. M. te, en B. H. Steeghs, 1973: Bodemkundig onderzoek in enkele percelen in de
omgeving van Olst. Rapport nr. 1101,8 blz., 1 bijlage.1)
Riele, W. J. M. te, B. H. Steeghs, en H. C. van Heesen, 1973: Classificatie der gronden in twee
proefgebieden binnen het Waterschap Salland op basis van vochtleverantie en water
overlast. Rapport nr. 1085, 32 blz., 4 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:5000.
KLEI-INVENTARISATIE EN ONTGRONDINGEN

Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1973: Leeminventarisatie Vreewijk (gem. Deurne). On
derzoek naar het voorkomen van leem in enkele percelen. Rapport nr. 1125, 6 blz.,
1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:2000.
Hurk, J. A. van den, 1974: Advies bodemkundige gegevens rivierkleigebied. Advies 3, 3 blz.,
geen bijlagen.1)
Kleijer, H., 1974: Globale klei-inventarisatie t.b.v. dijkverzwaring tussen Zwolle en Win
desheim (1). Advies 5, 3 blz., 2 bijlagen.1)
Kleijer, H., 1974: Klei-inventarisatie t.b.v. dijkverzwaring tussen Zwolle en Windesheim (2).
Advies 7, 2 blz., 3 bijlagen.1)
Kleijer, H., 1974: Klei-inventarisatie t.b.v. dijkverzwaring te Maasbommel. Advies 8, 3 blz.,
2 bijlagen.1)
Kleijer, H., en H. J. M. Zeëers> 1974: Klei-inventarisatie 'Hagestein'. Rapport nr. 1177, 7
blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:2 500.
PLANOLOGIE EN STADSUITBREIDING

Anonymus, 1972 : Grondwaterstandsbuizen Plan Beinum. 7 Grondwaterstandsbuizen ge
plaatst op representatieve plaatsen in het gebied van de stadsuitbreiding. Geen rapport.
Anonymus, 1974: Werkgroep Helmond (IV). Drukvoorbereiding van bodem-en grondwatertrappenkaart schaal 1:62500, t.b.v. Werkgroep Helmond.1)
Bannink, J. F., J. A. van den Hurk, en J. G. Vrielink, 1974: De provincie Zuid-Holland en een
gedeelte van de provincie Utrecht. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport
nr. 1088, 30 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:50 000.
Bles, B. J., en B. H. Steeghs, 1973 : Structuurplan Groot Hoorn. Bodemgesteldheid en bodem
geschiktheid. Rapport nr. 1073, 57 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:25000, 3 kaart
bijlagen in zwart/wit schaal 1:25000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1973: Uitbreidingsplannen: Rijpelberg, Brouwhuis,
Ganzenwinkel en De Kroon in de gemeente Helmond. De bodemgesteldheid en bodem
geschiktheid. Rapport nr. 1044, 53 blz., 4 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Ze£ers> 1973: Helmond en omgeving. Bodemgesteldheid en
bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1045, 75 blz., 3 kaartbijlagen in kleur schaal 1:25000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1973: Bestemmingsplan Winterswijk. De bodemge
steldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1074, 44 blz., 2 kaartbijlagen in kleur
schaal 1:10000, 4 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10000, 1 profieldoorsnede.
Dekkers, J. M. J. en H. J. M. Zegers, 1973: Park De Oude Warande (Tilburg). Bodemkun
dig en hydrologisch onderzoek. Rapport nr. 1111, 20 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit
schaal 1:5 000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers> 1973: Intergemeentelijk structuurplan Kempenland.
De bodemgesteldheid. Rapport nr. 1121, 33 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal
1:50000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1974: Helmond en omgeving (Helmond III). De
mogelijkheden voor bebouwing met fundering op staal. Rapport nr. 1072, 34 blz., 1
kaartbijlage in kleur schaal 1: 25000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25000, 1 bijlage.
l)

Niet voor derden beschikbaar.
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Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers, 1974: Plan 'BloemendaeP (gem. Vaals). De bodem
gesteldheid. Rapport nr. 1180, 19 biz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:1 000.
Groot Obbink, D. J., en H. J. M. Zeêers> 1973: Uitbreidingsplan Lunteren (gem. Ede). Profielopbouw en doorlatendheid in een zevental diepboringen. Rapport nr. 1098, 14 blz.
Heuveln, B. van, en H. Rosing, 1973: Reconstructiegebied Gronings-Drenthse Veenkoloniën.
Toelichting bij de bodemkaart schaal 1:50 000. Rapport nr. 997, 40 blz., (17 bijlagen in
kleur schaal 1:25 000 alleen aan opdrachtgever verstrekt).
Hurk, J. A. van den, 1972 : Structuurplan Gorinchem. Toelichting bij de bodemkaart van de
gemeente Gorinchem en omgeving. Rapport nr. 1062, 13 blz., 1 kaartbijlage schaal 1 :
10000.
Hurk, J. A. van den, H. Rosing, en J. Stolp, 1974: Streekplan Oost-Groningen. Bodemgesteld
heid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1169, 16 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit
schaal 1:50000.
Hurk, J. A. van den, 1974: Bestemmingsplan Buitengebied Ambt-Delden. Concept-Bodemkaart schaal 1:50 000 (NEBO-STADIUM D). Rapport nr. 1136, 9 blz., 1 kaartbijlage in
zwart/wit schaal 1:50 000.J)
Kleijer, H., en J. A. van den Hurk, 1973 : Stadsuitbreiding Hoogkerk-zuid (gem. Groningen).
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1068, 31 blz., 2 kaartbijlagen in
kleur schaal 1:5000, 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:5 000, 1 kaartbijlage in zwart/
wit schaal 1:2 500/1:50.
Kleijer, H., en J. A. van den Hurk, 1973: Stadsuitbreiding Middengebied Noorddijk (gem.
Groningen). Aanvullend bodemkundig onderzoek t.b.v. de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor loofhoutbos, sportvelden en speel- en ligweiden. Rapport nr. 1122, 17 blz., 3
kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1973 : Uitbreiding Veenendaal. Bodemgesteldheid en bodem
geschiktheid. Rapport nr. 1071, 34 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:5000, 2 kaart
bijlagen in zwart/wit schaal 1:5000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1973: Bestemmingsplan Losser-west. De bodemgesteldheid.
Rapport nr. 1075, 14blz., 4kaartbijlagen in kleur schaal 1:5000.
Kleijer, II., en H. J. M. ZeSers> 1973: Structuurplan Werkendam-Sleeuwijk (gem. Werken
dam). De bodemgesteldheid. Rapport nr. 1077, 37 blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit
schaal 1:2 000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeëers> 1973 : Stacaravanterrein Putten. Bodemgesteldheid en advies
voor de aanleg. Rapport nr. 1103, 10 blz., geen bijlagen.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1973: Bestemmingsplan Tubbergen. De bodemgesteldheid.
Rapport nr. 1104, 22 blz., 3 kaartbijlagen schaal 1:1000 (als duplicaat-werktekening af
geleverd) .
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1973: Bestemmingsplan Geesteren (gem. Tubbergen). De
bodemgesteldheid. Rapport nr. 1105, 17 blz., 3 kaartbijlagen schaal 1:1000 (als dupli
caat-werktekening afgeleverd).
Kleijer, H., en G. J. W. Westerveld, 1974: Uitbreidingsplan Princenhage-West 2 (gem.
Breda). Globaal bodemkundig-hydrologisch onderzoek en advies. Rapport nr. 1186, 8
blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:2 500.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeiers> 1974: Plan Veldhuizen (gem Ede). Doorlatendheid en profielopbouw bij vier diepboringen. Rapport nr. 1130, 11 blz., geen kaartbijlagen.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1974: Uitbreidingsplan Otterlo (gem. Ede). Doorlatendheid
en profielopbouw in een tweetal diepboringen. Rapport nr. 1152, 9 blz., geen bijlagen.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeêers> 1974: Eiland Zeeburg. De bodemgesteldheid. Rapport nr.
1126, 10 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:1000, 1 schematische doorsnede.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeëers> 1974: Parkgebied Buitenoord (gem. Barendrecht). De bo
demgesteldheid. Rapport nr. 1155, 13 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:1000.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1974: Uitbreidingsplan Bennekom (gem. Ede). Profielop
bouw en doorlatendheid bij elf diepboringen. Rapport nr. 1171, 18 blz., geen bijlagen.
Makken, H., en H. J. M. Zeüers> 1973: Bestemmingsplan Zwolle-zuid. De bodemgesteld
heid. Rapport nr. 1102, 25 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:10000, 2 kaartbijlagen
in zwart/wit schaal 1:10000 (als werkkaarten afgeleverd).
Steur, G. G. L., 1972: Structuurplan Uddel. Toelichting bij de concept-bodemkaart.
Rapport nr. 1058, 30 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:25000 (niet verkrijgbaar).
Steur, G. G. L., 1972: Gemeente Zeeland (N.Br.). Toelichting bij de bodemkaart schaal
1:50000. Rapport nr. 1060, 38 blz., 1 (concept)kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:50000
(niet verkrijgbaar).
1)

Niet voor derden beschikbaar.
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Steur, G. G. L., 1973: Bestemmingsplan buitengebied van de Gemeente Angerlo. Toelich
ting bij de concept-bodemkaart schaal 1:50000. Rapport nr. 1087, 36 blz., 1 kaartbijlage
in zwart/wit schaal 1 töOOOO.1)
Steur, G. G. L., 1973: Bestemmingsplan buitengebied van de Gemeente Goor. Toelichting
bij de concept-bodemkaart schaal 1:50000. Rapport nr. 1120, 38 blz., 1 kaartbijlage in
zwart/wit schaal 1:50000.')
Steur, G. G. L., 1973: Structuurplan Gorssel-Almen. Toelichting bij de concept-bodemkaart
schaal 1:50000. Rapport nr. 1129, 35 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:50 000.x)
Steur, G. G. L., 1973: Structuurplan Enschede. Toelichting bij de bodemkaart schaal
1:50000. Rapport nr. 1131, 35 blz., 4 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1 : 50000.')
Steur. G. G. L., 1974: Structuur- en bestemmingsplannen in Friesland in het bijzonder t.b.v.
de gemeente Haskerland. Toelichting bij de bodemkaart schaal 1:50000 (conceptkaart).
Rapport nr. 1145, 35 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1 ^OOOO.1)
Steur, G. G. L., 1974: Bodemkundige gegevens t.b.v. de planologie in de provincie Noord
brabant. Toelichting bij de Concept-Bodemkaart schaal 1:50 000. Rapport nr. 1146, 36
blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:50 000.*)
Steur. G. G. L., 1974: Bodemkundige gegevens t.b.v. de planologie in de provincie Gronin
gen. Toelichting bij de Concept-Bodemkaart, schaal 1:50000. Rapport nr. 1147, 36 blz.,
1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:50 000.1)
Steur, G. G. L., 1974: Bodemkundige gegevens t.b.v. voorbereiding intergemeentelijk struc
tuurplan Land van Cuyk. Toelichting bij de Concept-Bodemkaart 1:50000, 46 West.
Rapport nr. 1183, 41 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:50 000.1 )
Steur, G. G. L., 1974: Bodemkundige gegevens t.b.v. de milieukartering in Drenthe. Toe
lichting bij de Concept-Bodemkaart schaal 1:50 000 (Bladen 12 Oost, 17 West, 17 Oost,
18, 22 Oost en 23). Rapport nr. 1184, 44 blz., 6 kaartbijlagen in zwart/wit schaal
hSOOOO.1)
Steur, G. G. L., 1974: Landschapsplan voor de gemeente Oude Pekela. Toelichting bij de
Concept-Bodemkaart schaal 1:50 000, kaartblad 13. Rapport nr. 1187, 44 blz., 1 kaart
bijlage in zwart/wit schaal 1:50000.
Steur, G. G. L., 1974: Gemeente Renkum. Toelichting bij de Concept-Bodemkaart schaal
1:50000, kaartblad 40 West. Rapport nr. 1192, 42 blz., 4 afbeeldingen, 1 kaartbijlage in
zwart/wit schaal 1:50000.l)
Steur, G. G. L., 1974: Toelichting bij de Concept-Bodemkaart 38 West en Oost. Rapport
nr. 1210, 35 blz., 2 bijlagen in zwart/wit schaal 1:50 000.1 )
Steur, G. G. L., 1974: Toelichting bij de Concept-Bodemkaart 12 Oost en 13. Rapport nr.
1211, 37 blz., 2 bijlagen in zwart/wit schaal 1 ^OOOO.1)
Steur, G. G. L., en J. A. van den Hurk, 1972 : Gemeente Beuningen-Ewijk. Toelichting op de
bodemkaart schaal 1:50000. Rapport nr. 1037, 32 blz., 1 kaartbijlage (concept) in
zwart/wit schaal 1:50000 (niet verkrijgbaar).
Steur, G. G. L., en J. A. van den Hurk, 1973: Structuurplan Wamel. Toelichting bij de con
cept-bodemkaart schaal 1:50000. Rapport nr. 1093, 40 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit
schaal 1:50 000. *)
Steur, G. G. L., en J. C. Pape, 1972: Structuurplannen Loenen-Eerbeek-Klarenbeek. Toe
lichting concept-bodemkaarten 1:50 000 en 1:25 000 (blad 33 Oost en blad 33 D). Rapport
nr. 1070, 36 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:50000, 1 kaartbijlage in zwart/wit
schaal 1:25000 (niet verkrijgbaar).
Veer, A. A. de, en A. Buitenhuis, 1973: Vroegere, huidige en toekomstige fysiognomie van het
Oost-Zeeuws Vlaamse landschap. Rapport nr. 1106, 24 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit
schaal 1:25 000, 5 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:10 000.
Vervloet, J. A. J., 1974: Het 'Midden-Randstad' gebied. De kavelvormen. Rapport nr. 1175,
8 blz., 1 kaartbijlage.
Zeiers! H. J. M., 1974: Structuurplan Barendrecht. De bodemgesteldheid. Rapport nr.
1134, 8 blz., 1 kaartbijlage schaal 1:25000 als werktekening.
PROEFBOERDERIJEN EN PROEFVELDEN

Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1972: Populierenproefveld te Ell (gemeente Hunsel), 2
kaartbijlagen schaal 1:1 000 + doorsnede in zwart/wit. Geen rapport.
Dontje, K., en G. Rutten, 1974: De bodemgesteldheid van de proefboerderij Feddemaheerd te
Kloosterburen (Gr.). Rapport nr. 1117, 25 blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal
1:2500.

') Niet voor derden beschikbaar.
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Hielkema, A., 1974: Verslag van het onderzoek naar het verband tussen boomgroei en
bodem op het proefveld W.B.S.G.-16; de balsemhybride Populus 'Oxford' op opgespoten
zand (scriptie houtteelt). 87 blz., 8 bijlagen.1)
Kleijer, H., en H. J. M. Zeëers-> 1972: Populierenproefveld Kleinbroek te Best. De bodem
gesteldheid. Rapport nr. 1031, 10 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeëers> 1973: Proefboerderij Voorhout (polder Boekhorst). Rapport
nr. 1079, 15blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:2000, 1 doorsnede in kleur.
Vrielink, J. G., 1973: Populierenproefveld De Putten. De bodemgesteldheid. Rapport nr.
1067, 7 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:900.
Vrielink, J. G., 1973: De bodemgesteldheid van het W.B.S.G.-proefveld XVI (gem. Laren
- Gld.). Rapport nr. 1076, 10 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal 1:500.
Vrielink, J. G., 1974: Beplantingsproefveld Johannapolder 1 (WBSG IX). Bodemgesteld
heid. Rapport nr. 1150, 6 blz., geen bijlagen.
Vrielink, J. G., 1974: Beplantingsproefveld Johannapolder 2 (WBSG XI). Bodemgesteld
heid. Rapport nr. 1151,6 blz., geen bijlagen.
Vrielink, J. G., 1974: Populierenproefveld Brummen. Bodemgesteldheid en bodemgeschikt
heid. Rapport nr. 1158, 9 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:1000.
Vrielink, J. G., 1974: Windsingelproefveld Callantsoog WBSG XIV. Bodemgesteldheid.
Rapport nr. 1149, 9 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:1000.
RECREATIE EN SPORTVELDEN

Anonymus, 1974: Adviezen Werkgroep Spaarnwoude (V). Gesprekken t.b.v. de bodem
gesteldheid en bodemgeschiktheid van het recreatiegebied. Spaarnwoude (zie rapport nr.
1046: Spaarnwoude (VI)).
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zeêers> 1972 : Sportveldencomplex aan de Julianastraat te
Spaubeek. Bodemkundig en hydrologisch onderzoek en advies voor de verdere aanleg van
een sportterrein. Rapport nr. 1064, 15 blz.
Dekkers, J. M. J., H. J. M. Zeêers> en A. A. de Veer, 1973 : Groenvoorzieningen Groene Zoom
en Zuiderpolder (gem. Haarlem). De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport
nr. 1119, 41 blz., 6 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:5000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1973: Sportveldencomplex Jaspers (gem Winters
wijk). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van sportvelden. Rapport nr.
1078, 20 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:2000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Ze£ers> 1973: Sportveldencomplex Malden. Bodemkundig
onderzoek en advies voor de aanleg van sportvelden. Rapport nr. 1080, 15 blz., 1 kaart
bijlage in zwart/wit schaal 1:10000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zeêers> 1973 : Sportveld Leeuwen (gem. Roermond). Bodem
kundig onderzoek en advies voor de aanleg van een sportveldencomplex. Rapport nr.
1100, 14 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:500.
Dekkers, J. M. J., en H. j. M. ZeSers> 1973: Sportpark Wijher (gem. Roermond). Bodem
kundig onderzoek en advies voor de aanleg van twee sportvelden. Rapport nr. 1114, 16
blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:500, 1 profieldoorsnede.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zeëers> 1974: Sportveldencomplex Papendrecht. De bodem
gesteldheid, de bodemgeschiktheid en het advies voor de aanleg van sportvelden. Rap
port nr. 1133,24 blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:5 000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1974: Sportpark 'Hazenberg' (gem. Brummen). De
bodemgesteldheid, de bodemgeschiktheid en het advies voor de aanleg van sportvelden.
Rapport nr. 1158, 17 blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:2500.
Hurk, J. A. van den, 1974: Verblijfsrecreatieterrein Schardam. Bodemgesteldheid en bodem
geschiktheid. Rapport nr. 1026, 9 blz., geen bijlagen.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1972: Recreatiegebied Madestein, gemeente 's-Gravenhage.
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek in verband met de aanleg van een heemtuin,
kindertuinen en sportvelden. Rapport nr. 1059, 23 blz., 1 kaartbijlage in kleur schaal
1:1 000, 1 doorsnede in kleur.
Kleijer, H., en H. J. M. Zetters- 1972: Sportveldencomplex Schras te Ederveen (gemeente
Ede). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van een voetbalveld. Rapport
nr. 1061, 14 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:500.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers; 1972: Sportveldencomplex Barneveld-Zuid. Bodemkundig
onderzoek en advies voor de aanleg van sportvelden. Rapport nr. 1066, 20 blz., 1 kaart
bijlage in zwart/wit schaal 1:1000.
1)

Niet voor derden beschikbaar.
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Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1973: Hel- en Zuilespolder (gemeente Dordrecht). De bo
demgesteldheid. Rapport nr. 1113, 17 biz.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1973: Sportveldencomplex Reuver (gem. Beesel). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van voetbalvelden. Rapport nr. 1089, 12 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers; 1973 : Sportveldencomplex Zeist-west. De bodemgesteldheid
en de bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1124, 21 blz., 3 kaartbijlagen in zwart/wit schaal

1:2000.

Kleijer, H., en H. J. M. £egers, 1973: Sportveldencomplex Hoogzandveld (gem. Nieuwegein). Bodemgesteldheid en advies. Rapport nr. 1127, 16 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit
schaal 1:1 000.
Kleijer, H., enj. A. van den Hurk, 1974: Recreatiegebied Jagersveld. Bodemgesteldheid, bo
demgeschiktheid en toekomstige maaiveldhoogten. Rapport nr. 1118, 20 blz., 2 kaart
bijlagen in zwart/wit schaal 1:2 500.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers, 1974: Recreatieterrein Bruinisse. De bodemgesteldheid. Rap
port nr. 1132, 20 blz., 2 kaartbijlagen in zwart/wit schaal 1:5000.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers-> 1974: Sportveldencomplex Barendrecht. Bodemgesteldheid
en advies voor aanleg en onderhoud. Rapport nr. 1135, 18 blz., 1 kaartbijlage in zwart/
wit schaal 1:1000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1974: Recreatiegebied Everstein (gem. Hagestein). De bo
demgesteldheid. Rapport nr. 1159, 31 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:1 000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1974: Oostelijke Groenzone zandwinplas Alphen aan den
Rijn. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1163, 13 blz., 1 kaartbijlage
in zwart/wit schaal 1:2 500.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegersi 1974: Sportveldencomplex Stationsweg (gem. Maarssen).
Bodemgesteldheid en advies voor aanleg en onderhoud. Rapport nr. 1167, 19 blz., 1
kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:1 000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeêers> 1974: Sportveldencomplex Nieuw-Lekkerland. De bodem
gesteldheid en het advies voor aanleg en onderhoud. Rapport nr. 1170, 16 blz., 1 kaart
bijlage in zwart/wit schaal 1:1 000.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1974: Sportveldencomplex Zeist-West II. Advies voor de
aanleg van voetbalvelden. Rapport nr. 1179, 14 blz., geen bijlagen.
Makken, H., en J. A. van den Hurk, 1973: Recreatie-basisplan Zuidwest-Drenthe. Bodem
gesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1056, 65 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit
schaal 1:50000.
Westerveld, G. J. W., H. van het Loo, en H. J. M. Zeëers> 1972: Bodemkundig onderzoek en
advies voor verbetering van zeven sportvelden in de gemeente 's-Gravenhage. Rapport
nr. 880, 36 blz.
Wijk, A. L. M. van (ICW), en J. A. van den Hurk, 1974: Spaarnwoude (VI). Bodemtechnische mogelijkheden voor speel- en ligweiden, trapvelden en bos. Rapport nr. 1046 (ICW
Regionale Studies 8), 37 blz., geen bijlagen.
Zeger-s, H. J. M., 1974: Globaal bodemkundig onderzoek van een voetbalveld aan de
Schras te Ederveen (gem. Ede). Advies 6, 2 blz., geen bijlagen.1)
TRANSPORTLEIDINGEN

Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers> 1972 : Tracé gasleiding Rivierengebied. ±120 diepere
boringen en profielbeschrijvingen. Geen rapport.
TUINBOUW

Booij, A. H., 1973: Een onderzoek naar de veensoort gebruikt voor de tuinturfproduktie op
het perceel bekend onder sectie A nr. 7115 in de gemeente Schoonebeek. Rapport nr.
1116, 17 blz.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1974: Proefboomgaard 'De Schuilenburg' (Lienden).
De bodemgesteldheid. Rapport nr. 1165, 23 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1 :
500, 1 bijlage.
Kleijer, H., 1974: Tuinaanleg Pompstation Driel - Over-Betuwe. Rapport nr. 1191, 2 blz.,
1 bijlage.1)
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1972: De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige moge
lijkheden in de omgeving van het tuinbouwcentrum Klazienaveen (gemeente Emmen).
Rapport nr. 1008, 15 blz., 2 kaartbijlagen in kleur schaal 1:5000, 2 kaartbijlagen in
zwart/wit schaal 1 -.5000.
1)

Niet voor derden beschikbaar.
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DIVERSEN

Anonymus, 1973 : Grondmonsters Leeuwenborch Wageningen. *)
Dam, J. G. C. van, J. C. Pape, en A. P. Hidding, 1973 : Advies inzake schadeclaim De Drieban
I. Briefadvies 1057 I, 3 blz.1)
Dam, J. G. C. van, J. C. Pape, en A. P. Hidding, 1973 : Advies inzake schadeclaim De Drieban
II. Briefadvies 1057 II, 4 blz.1)
Kamping, G., 1973: Bodemkundig onderzoek op een zevental kavels te Schildwolde. Rap
port nr. 1110, 13 blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:5000.
Kleijer, H., en H. J. M. Jaegers, 1972 : Uitbreiding begraafplaats Kootwijkerbroek (gemeente
Barneveld). Rapport nr. 1063, 7 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers, 1974: Tracé Rijksweg 50. Natuurgebied Vossenbroek. Soort
en samenstelling van het veen. Rapport nr. 1141, 7 blz., geen bijlagen.
Kleijer, H., en H. J. M. Zeüers> 1974: Waterschap De Eem. Profielbeschrijving bij 44 borin
gen. Rapport nr. 1174, 13 blz., geen bijlagen.
Maarleveld, G. C., en G. W. de Lange, 1973: Tracé Rijksweg 50. Gedeelte Rijksweg 12-Veluws Eiland, geomorfologisch onderzoek. Rapport nr. 1108, 14 blz., 1 afbeelding, 1
kaartbijlage in kleur schaal 1:100000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:100000, 1
kaartbijlage in kleur schaal 1:10000, 2 pollendiagrammen.
Maarleveld, G. C., en G. W. de Lange, 1974: Tracé Rijksweg 50 (gedeelte Rijksweg 28-Kamperweg) Geomorfologisch onderzoek. Rapport nr. 1168, 12 blz., 1 kaartbijlage in kleur
schaal 1:50000, 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:100000, I kaartbijlage in kleur
schaal 1:10 000, 1 bijlage.
Pape, J. C., G. J. W. Westerveld, en H. J. M. Zegen, 1974: Verslag van onderzoek betreffende
het perceel kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie D nr. 65. Rapport nr. 1142,
9 blz., geen bijlagen.1)
Werkgroep R. W. 15-Stiboka, 1973: Bodemkundige, geomorfologische en landschappelijke
beoordeling van alternatieve tracés voor Rijksweg 15 in Twente. Rapport nr. 1112, 13
blz., 1 kaartbijlage in zwart/wit schaal 1:50 000.
Westerveld, G. J. W., 1973 : Bodemkundig advies plantsoenstroken Dordrecht. 3 blz.1)
Zagers, H. J. M., 1973: Advies rioolwaterleiding Reggeweg, gem. Hellendoorn. 3 blz.1)

•) Niet voor derden beschikbaar.
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PUBLIKATIES VAN DE STICHTING VOOR
BODEMKARTERING

SERIE I: DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND, deel uitmakende van de
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen van het Ministerie van Landbouw en
Visserij; met Engelse samenvattingen. Te bestellen bij de boekhandel of de Stichting voor
Bodemkartering, Postbus 98, Wageningen.
Deel I
Deel II
Deel III
Deel IV
Deel V
Deel VI
Deel VII
Deel VIII
Deel IX
Deel X
Deel XI
Deel XII
Deel XIII
Deel XIV
Deel XV
Deel XVI

Deel XVII
Deel XVIII
Deel XIX
Deel XX
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Pijls, F. W. G.: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam.
116 blz. Met gekl. krtn., enz. V.L.O. 54. 1. 's-Gravenhage, 1948. Prijs f7,25.
Liere, W. J. van: De bodemgesteldheid van het Westland. 152 blz. Met gekl.
krtn., enz. V.L.O. 54.6. 's-Gravenhage, 1948. Prijs f8,-.
Koenigs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodemkartering van de omgeving van
Azewijn. 46 blz. Met gekl. krtn. enz. V.L.O. 54.17. 's-Gravenhage, 1949.
Prijs f4,30.
Schelling, J.: De bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente
Groesbeek. 55 blz. Met gekl. bodemkaart enz. V.L.O. 55.4. 's-Gravenhage,
1949. Prijs f4,85.
Veenenbos, J. S. : De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. 161 blz. Met gekl. krtn.,
foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f8,-.
Bakker, G. de: De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en
hun geschiktheid voor de fruitteelt. 182 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en
andere bijl. V.L.O. 56.14. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f8,-.
Edelman, C. H. e.a.: Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven den
Meidijk. 137 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 56.18.
's-Gravenhage, 1950 (uitverkocht).
Egberts, H.: De bodemgesteldheid van de Betuwe. 82 blz. Met krtn. en foto's.
V.L.O. 56.19. 's-Gravenhage, 1950 (uitverkocht).
Buringh, P.: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. 131 blz. Met
gekl. bodemkaart, foto's enz. V.L.O.57.4. 's-Gravenhage, 1951 (uitverkocht).
Schelling, J.: Een bodemkartering van Noord-Limburg. 139 blz. Met gekl.
krtn. en foto's. V.L.O. 57.17. 's-Gravenhage, 1952 (uitverkocht).
Meer, K. van der: De Bloembollenstreek. 155 blz. Met gekl. bodemkaart,
andere krtn. en foto's. V.L.O. 58.2. 's-Gravenhage, 1952 (uitverkocht).
Bennema, J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren. 169 blz.
Met gekl. krtn. en foto's. V.L.O. 58.4. 's-Gravenhage, 1952. Prijs f9,25.
Diepen, D. van: De bodemgesteldheid van de Maaskant. 213 blz. Met gekl.
krtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 58.9. 's-Gravenhage, 1952. Prijs f9,25.
Roo, H. C. de: De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. 202 blz. Met
gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 59.3. 's-Gravenhage, 1953
(uitverkocht).
Haans, J. C. F. M.: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer, 154 blz.
Met gekl. krtn., foto's enz. V.L.O. 60.7. 's-Gravenhage, 1954 (uitverkocht).
Liere, W. J. van en G. G. L. Steur: Een bodemkartering van de gemeente Epe
en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde.
88 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 61.13. 's-Graven
hage, 1955. Prijs f9,25.
Burck, P. du: Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht. 159 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 63.3.
's-Gravenhage, 1957. Prijs f 12,90.
Sonneveld, F.: Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onder
zoekingen in het Land van Heusden en Altena. 320 blz. Met gekl. bodem
krtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 64.4. 's-Gravenhage, 1958. Prijs f20,80.
Kuipers, S. F.: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. 192 blz. Met gekl. bodemkrtn.,
foto's en andere bijl. V.L.O. 65.7. Wageningen, 1960. Prijs f 12,90.
Smet, L. A. H. de: Het Dollardgebied ; Bodemkundige en landbouwkundige
onderzoekingen in het kader van de bodemkartering. 292 blz. Met gekl.
bodemkrtn. enz. Proefschrift Wageningen, 1962; V.L.O. 67.16. Prijs f23,15.

Deel XXI

Ente, P. J.: Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum 'De Streek'. 193
blz. Met gekl. bodemkaarten, foto's en andere bijlagen. Proefschrift Wageningen, 1963; V.L.O. 68.16. Prijs f 14,55.
Deel XXII
Pons, L. ~jDe
bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een ge
deelte van het Rijk van Nijmegen. 129 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en
andere bijlagen. Wageningen, 1966. V.L.O. 646. Prijs f 11,-.
Deel XXIII Broek, J. M. M. van den en W. H. Diemont: Het Savelsbos. Bosgezelschappen
en Bodem. 120 blz. Met gekl. kaarten, foto's en andere bijlagen. V.L.O. 682,
Wageningen. Ook verschenen als RIVON Verhandeling No. 3. 1966 (uitver
kocht) .
Deel XXIV Smet, L. A. H. de: De Groninger veenkoloniën (westelijk deel). Bodemkundige
en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering.
165 blz. Met gekl. kaarten, foto's enz. V.L.O. 722. Wageningen, 1969. Prijs
f20,80.
SERIE II : BODEMKUNDIGE STUDIES, deel uitmakende van de Verslagen van Land
bouwkundige Onderzoekingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij ; met Engelse
samenvattingen. Te bestellen bij de boekhandel of de Stichting voor Bodemkartering, Post
bus 98, Wageningen.
Nr. 1. Maarleveld, G. C.: Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten, 105 blz. Met
fign. tabn., en kaartbijl. Maastricht, 1956 (uitverkocht).
Nr. 2. Jongerius, A.: Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur. 93 blz. Met
fign., foto's en bijl. V.L.O. 63.12. 's-Gravenhage, 1957. Prijs f8,60.
Nr. 3. Pons, L. J.: De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling
van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. 156
blz. Met fign., foto's, krtn. en tabn. V.L.O. 63.11. 's-Gravenhage, 1957. Prijs f 11,80.
Nr. 4. Zonneveld, I. S.: De Brabantse Biesbosch; een studie van bodem en vegetatie van een
zoetwatergetijdendelta, 3 delen: A. Engelse samenvatting. B. Nederlandse tekst.
C. Bijlagen. 210 + 396 blz. Met foto's, gekl. bodemkrtn. en andere bijlagen. V.L.O.
65.20. Wageningen, 1960. Prijs f39,-.
Nr. 5. Schelling, J.: De hoge bosgronden van Midden-Nederland. 67 blz. Met gekl. bodem
krtn. en andere bijl. V.L.O. 66.9. Wageningen, 1960. Prijs f7,55.
Nr. 6. Vink, A. P. A.: Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor
akker- en weidebouw. 94 blz. Met gekl. bodemkaart en andere bijl. V.L.O. 68.13.
Wageningen, 1963. Prijs f 10,60.
Nr. 7. Broek, J. M. M. van den en H. W. van der Marei: De alluviale gronden van de Maas,
de Roer en de Geul in Limburg. 84 blz. Met fign., foto's en tabellen. V.L.O. 645.
Wageningen, 1964. Prijs f7,30.
Nr. 8. Knibbe, M.: Gleygronden in het dekzandgebied van Salland. 159 blz. Met fign.,
foto's en tabellen. V.L.O. 726. Wageningen 1969. Prijs f 18,-.
Nr. 9. Bannink, J. F., H. N. Leys en I. S. Zonneveld: Vegetatie, groeiplaats en boniteit in
Nederlandse naaldhoutbossen. 188 blz. Met fign., foto's en tabellen. V.L.O. 800.
Wageningen, 1973. Prijs f34,30.
Nr. 10. Dam, J. G. C. van: Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges,
appels en stooktomaten. 102 blz. Met fign. en tabellen. V.L.O. 805. Wageningen,
1973. Prijs f26,-.
Nr. 11. Bannink, J. F., H. N. Leys en L. S. Zonneveld: Akkeronkruidvegetatie als indicator
van het milieu, in het bijzonder de bodemgesteldheid. 88 blz. Met fign., foto's en
tabellen. V.L.O. 807. Wageningen, 1974. Prijs f25,-.
Nr. 12. Oosten, M. F. van: Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het
agrarische landschap rondom Wouw. 156 blz. Met fign., foto's, tabn. en gekl.
bodemkaart. V.L.O. 833. Wageningen, 1975. Prijs f41,60.
SERIE III: BOOR EN SPADE. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van
Nederland. Met Engelse samenvattingen, figuren, foto's, enz.
Boor en Spade 1:
283 blz., 1948, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade II:
222 blz., 1948, prijs f 5,90. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade III:
316 blz., 1949, prijs f 6,90. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade IV :
365 blz., 1951, prijs f 8,90. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade V:
268 blz., 1952, prijs f 6,90. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade VI:
150 blz., 1953, prijs f 9,—. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade VII :
255 blz., 1954, prijs f 8,—. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade VIII: 237 blz., 1957, prijs f 8,65. H. Veenman en Zn., Wageningen.
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Boor en Spade IX:
Boor en Spade X:
Boor en Spade XI:
Boor en Spade XII:
Boor en Spade XIII:
Boor en Spade XIV :
Boor en Spade XV :
Boor en Spade XVI:
Boor en Spade 17:
Boor en Spade 18:

172 biz., 1958, prijs f 8,35. H. Veenman en Zn., Wageningen.
249 biz., 1959, prijs f 10,85. H. Veenman en Zn., Wageningen.
176 biz., 1961, prijs f 8,15. H. Veenman en Zn., Wageningen.
(alleen in het Engels).
183 biz., 1962, prijs f 8,70. H. Veenman en Zn., Wageningen.
(alleen in het Engels).
195 biz., 1963, prijs fl3,30. H. Veenman en Zn., Wageningen.
264 biz., 1965, prijs f 13,90. H. Veenman en Zn., Wageningen.
204 biz., 1966, prijs f 18,30. H. Veenman en Zn., Wageningen.
216 biz., 1968, prijs fl9,20. H. Veenman en Zn., Wageningen.
215 biz., 1971, prijs f32,45. H. Veenman en Zn., Wageningen.
197 blz., 1972, prijs f37,—. H. Veenman en Zn., Wageningen.

SERIE IV : SOIL SURVEY PAPERS. Bijdragen tot de internationale uitwisseling van
resultaten van bodemkundig onderzoek. Te bestellen bij de Stichting voor Bodemkartering,
Postbus 98, Wageningen.
Nr. 1. Jongerius, A. and G. Heintzberger: The preparation of mammoth-sized thin sections.
37 blz. 1964 (uitverkocht).
Nr. 2. Jager, A. and W. J. M. van der Voort: Collection and preservation of soil monoliths
from sandy soils and ripened clay soils above and below the water table. 24 blz.
1966. Prijs f2,10.
Nr. 3. Broek, J. M. M. van den and L. van der Waals: The Late Tertiary Peneplain of South
Limburg (The Netherlands). Silicifications and fossil soils; a geological and pedological investigation. 24 blz. 1967. Prijs f2,10.
Nr. 4. Brinkman, R. and L. J. Pons: A pedo-geomorphological classification and map of the
Holocene sediments in the coastal plain of the three Guianas. 40 blz. 1968. Priis
f9,90.
Nr. 5. Sombroek, W. G. and I. S. Zonneve^d: Ancient dune fields and fluviatile deposits in the
Rima-Sokoto river basin (N.W. Nigeria). 109 blz. + 3 app. 1971. Prijs f 14,50.
Nr. 6. Bal. L.: Micromorphological analysis of soils. Lower levels in the organization of
organic soil materials. 174 blz. 1973. Prijs f 17,50.
Nr. 7. Crommelin, R. D. and J. J. de Gruijter: Cluster analysis applied to mineralogical data
from the coversand formation in the Netherlands, 16 blz. 1973. Prijs f7,—.
Nr. 8. Vink, A. P. A. and E. J. van Zuilen: The suitability of the soils of the Netherlands for
arable land and grassland. 58 blz. 1974. Prijs f 18,50.
Nr. 9. Ismail, S. N. A.: Micromorphometric soil-porosity characterization by means of
electro-optical image analysis (Quantimet 720). 104 blz. 1975. Prijs f 19,50.
BODEMKAARTEN EN TOELICHTINGEN. In de handel gebracht door PUDOC,
Postbus 4, Wageningen.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000.
Kaartblad 7 West, Groningen, met toelichting van 149 blz. 1974. Prijs f 19,50.
Kaartblad 10 West/10 Oost, Sneek, met toelichting van 126 blz. 1974. Prijs f 18,20.
Kaartblad 11 Oost, Heerenveen, met toelichting van 126 blz. 1971. Prijs f 15,60.
Kaartblad 15 West/15 Oost, Friese gedeelte/Staveren, met toelichting van 146 blz. 1970.
Prijs f 15,60.
Kaartblad 25 Oost, Amsterdam, met toelichting van 105 blz. 1965. Prijs f 13,-.
Kaartblad 26/32 West, Harderwijk/Amersfoort, met toelichting van 128 blz. 1966. Prijs

fl8,20.

Kaartblad 27 Oost, Hattem, met toelichting van 126 blz. 1966. Prijs f 13,-.
Kaartblad 31 West, Utrecht, met toelichting van 161 blz. 1969. Prijs f 15,60.
Kaartblad 31 Oost, Utrecht, met toelichting van 153 blz. 1971. Prijs f 15,60.
Kaartblad 32 Oost, Amersfoort, met toelichting van 93 blz. 1965. Prijs f 13,—.
Kaartblad 36 Goedereede/42 Oost (Goereese deel), met toelichting van 70 blz. 1967.
Prijs f 10,40.
Kaartblad 37 Oost, Rotterdam, met toelichting van 189 blz. 1972. Prijs f 18,20.
Kaartblad 39 West/39 Oost, Rhenen, met toelichting van 193 blz. 1973. Prijs f26,-.
Kaartblad 40 West en Oost, Arnhem, met toelichting van 197 blz. 1975. Prijs f30,Kaartblad 43 West, Willemstad, met toelichting van 85 blz. 1964. Prijs f 10,40.
Kaartblad 43 Oost, Willemstad, met toelichting van 130 blz. 1967. Prijs f 15,60.
Kaartblad 45 West, 's-Hertogenbosch, met toelichting van 162 blz. 1969. Prijs f 18,20.
Kaartblad 50 West, Breda, met toelichting van 100 blz. 1964. Prijs f 13.-.
Kaartblad 52 West, Venlo, met toelichting van 110 blz. 1968. Prijs f 15,60.
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Kaartblad 52 Oost, Venlo, met toelichting van 197 biz. 1975. Prijs f30,00.
Kaartblad 53/54 West, Sluis/Terneuzen, met toelichting van 118 blz. 1967. Prijs f 15,60.
Kaartblad 56/57 West, Turnhout/Valkenswaard, met toelichting van 90 blz. 1968. Prijs
f 15,60.
Kaartblad 57 Oost/58 West, Valkenswaard/Roermond, met toelichting van 172 blz.
1972. Prijs f23,40.
Kaartblad 58 Oost, Roermond, met toelichting van 114 blz. 1968. Prijs f 15,60.
Kaartblad 59/60 West en 60 Oost, Peer/Sittard, met toelichting van 138 blz. 1970. Prijs
f15,60.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000.
9 kaartbladen + legendablad, gevouwen in map, prijs f31,20. Losse bladen per stuk
f3,65 ; legendablad f1,05 ; legendablad Engels f2,60.
De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000. XII + 292 blz. 1965. Prijsf29,65.
De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200 000, door L. A. H. de Smet. 117 blz. 1965. Prijs f20,30.
De bodem van Friesland. Toelichting bij blad 2 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200 000, doorJ. Cnossen. 132 blz. 1971. Prijs f23,40.
De bodem van Drente. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000, door B. van Heuveln. 135 blz. 1965. Prijsf22,40.
De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Toelichting bij
blad 3 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200 000, door P. J. Ente, J. C. F. M.
Haans en M. Knibbe. 104 blz. 1965. Prijs f20,30.
De bodem van Utrecht. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000, door J. N. B. Poelman. 108 blz. 1966. Prijs f20,30.
De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door C. van Wallenburg. 101 blz. Wageningen, 1966. Prijs f20,30.
De bodem van Zeeland. Toelichting bij blad 7 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200 000, door P. van der Sluijs, G. G. L. Steur en I. Ovaa. 88 blz. 1965. Prijs f 18,20.
De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door D. van Diepen. 164 blz. 1968. Prijs f23,40.
De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door J. M. M. van den Broek. 147 blz. 1966. Prijs f23,40.
De bodem van Noordholland. Toelichting bij blad 5 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door L. J. Pons en M. F. van Oosten. 193 blz. 1974. Prijs f40,00.
Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland, schaal

1:200000.

De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting bij
de kaart. Onder redactie van A. P. A. Vink en E. J. van Zuilen. 49 blz. | kaartbijlagen,
fign., lit. opgn., tabn. Wageningen, 1967. Prijs f23,40.

VERDERE PUBLIKATIES

Bakker, H. de en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere
niveaus. Wageningen, 1966. 217 blz., fign., foto's, krt., lit. opgn., tabn. Prijs f16,40.
Bennema, J.: Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied. Diss. Wage
ningen, 97 blz. Uitg. Veenman, Wageningen. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en
Spade VII.
Beplanting rekreatieve gebieden. Bijdrage tot de gedachtenvorming omtrent groenelementen van formaat. Studieproject. Stichting Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp' en
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1971. 59 blz.
Beutelspacher, H. and H. W. van der Marei: Atlas of electron microscopy of clay minerals and
their admixtures. A picture atlas. Uitg. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1968.
Prijs f 114,40.
Bodem en Landbouw. De betekenis van bodemkartering en veldbodemkundig onderzoek
voor landbouw, tuinbouw en cultuurtechniek. 47 blz. Overdruk nr. 78 van de Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen. Uit: Bedrijfsontwikkeling, le jaargang (1970), nr. 7
(nov.) en 8 (dec.). Prijs f3,75.
Bodem en planologie. Een studie over de betekenis van de bodemkartering voor niet agra
risch bodemgebruik, 60 blz. + 3 krt. bijl. Overdruk nr. 68 van de Stichting voor Bodem
kartering, Wageningen. Uit: Stedebouw en Volkshuisvesting, extra nummer, augustus
1970 (uitverkocht).
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Bodemkunde, Voordrachten, gehouden op de B cursus 'Bodemkunde' van 14-18 september
1959. 221 blz. Geïll. Uitg. Min. Landbouw en Visserij, Den Haag, 1961 (uitverkocht).
Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land- en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in
de serie Landbouw, no. 9, van de Directie van de Landbouw. 138 blz. Geïll. 's-Gravenhage, 1949. Prijs fl,40.
Boer, Th. A. de en L. J. Pons: Bodem en grasland in de Vijfheerenlanden. Wageningen,
1960. V.L.O. 66.6. Prijs f5,30.
Breeuwsma, A.: Adsorption of ions on hematite (a-Fe203). A colloid-chemical study. Diss.
Wageningen. Tevens verschenen als Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-1
(1973).
Edelman, C. H.: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. VII +178 blz. Geïll. Met
voorlopige bodemkaart van Nederland, 1:400000. Noord-Hollandsche Uitg. Mij. Am
sterdam, 1961 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 blz. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Sociale en Economische Bodemkunde. 158 blz. Geïll. Noord-Hollandsche
Uitg. Mij. Amsterdam, 1949 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands. VII +177 blz., ill. with provisional soil map of the
Netherlands, 1:400000 North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1951 (uit
verkocht) .
Goor, C. P. van, K. R. van Lynden en H. A. van der Meiden: Houtsoorten voor nieuwe bossen in
Nederland. Gezamenlijke publikatie van de Stichting voor Bodemkartering, de Stichting
Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp' en de Stichting Industrie Hout te Wageningen.
Uitg. Kon. Ned. Heidemij, Arnhem, 1969, 115 blz.
Güray, A. R.: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband
tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJ-polders
in het jaar 1949. 85 blz. Met gekl. krtn., foto's en andere bijl. Uitg. Oosthoek, Utrecht,
1951. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en Spade V.
Hooghoudt, S. B., D. van der Woerdt, J. Bennema en H. van Dijk: Verdrogende veengronden in
West-Nederland, Wageningen, 1960. V.L.O. 66.23. Prijs f23,15.
Schelling, J.: Stuifzandgrond. Wageningen, 1955. Uitvoerige Verslagen van het Bosbouw
proefstation TNO. Band 2. Verslag nr. 1 (uitverkocht).
Schelling, J., H. de Bakker en G. G. L. Steur: Indeling van Nederlandse gronden. Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen, derde, enigszins gewijzigde druk, 1975. Prijs f6,00
incl. B.T.W.
Soil micromorphology ; Proceedings of the second international working-meeting on soil
micromorphology, Arnhem, The Netherlands; September 22-25, 1964; ed. by A. Jongerius. Elsevier Publishing Company, Amsterdam etc., 1964. XIV + 540 blz., fign.,
grfkn., lit. opgn. en tabellen. Artikelen in Frans, Duits en Engels. Prijs f70,20.
Soil survey research in The Netherlands. Geoderma, vol. 4, no. 3 (special issue), september
1970:157-355.
Steur, G. G. L. e.a.: Bodemkartering. Een kwarteeuw onderzoek met boor en spade. Stich
ting voor Bodemkartering, Wageningen, 1967.
Steur, G. G. L., en H. de Bakker: De bodemgesteldheid van het Veluwe-randgebied. 139 blz.
+ 3 bijlagen. Basisrapport II in: Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land.
Rapporten en Mededelingen betreffende de Zuiderzeewerken, no. 7, Dienst der Zuider
zeewerken, 1969.
Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de Zuid
oostelijke Veluwe, 147 blz. Met gekl. krtn. en foto's. Uitg. Veenman, Wageningen, 1949.
Prijs f5,98.
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