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HUMEUZE LAAGJES IN STUIFZAND
Humose layers in inland-dune sand

A. Jongerius1) en B. A. Marsman2)

1. INLEIDING

Stuifzandgronden staan bekend als droge, onvruchtbare gronden. Voor
landbouwcultuur zijn ze ongeschikt. Sinds 1900-1920 zijn vele van de uit
gestrekte kale stuifzandterreinen bebost. Daarbij is gebleken dat binnen een
stuifzandgebied grote kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen (Jager
Gerlings, 1907). Deze kwaliteitsverschillen worden veelal veroorzaakt door
geringe verschillen in humusgehalte. Zowel het vochthoudend vermogen als
de chemische vruchtbaarheid blijkt een vrij nauwe samenhang te vertonen
met het humusgehalte (Schelling, 1955).
De humus in stuifzandgronden is niet homogeen verdeeld door het gehele
stuifzandpakket, maar geconcentreerd in dunne humeuze laagjes. Deze
laagjes zijn vaak slechts enkele millimeters dik, horizontaal boven elkaar
gelegen en van elkaar gescheiden door lagen of laagjes uiterst humusarm
stuifzand.
De humeuze laagjes in stuifzandgronden zijn dus bodemkundig belang
rijk. Bij de kartering van de boswachterij Kootwijk (Van Lynden, 1958)
werd het humusgehalte dan ook gebruikt als één van de belangrijkste in
delingscriteria voor de stuifzandgronden.
Doel van het onderzoek was de ontstaanswijze en de aard van de humeuze
laagjes in stuifzand te bestuderen.
2. LITERATUUROVERZICHT

Er bestaat over stuifzand een omvangrijke literatuur. Vooral over de geogenese en de morfologie van het stuifzandlandschap is veel gepubliceerd. Aan
de zuiver bodemkundige verschijnselen is veel minder aandacht besteed.
Dit valt ook niet te verwonderen, daar het hier een vrij jonge afzetting be
treft, waarin nog weinig bodemvorming is opgetreden.
Toch wordt reeds in de oudere literatuur wel gewezen op bepaalde bodemkundige aspecten van het stuifzand. Zo beschrijft Wessely stuifzanden in de
Banaat ; een gebied gelegen in de toenmalige Hongaars-Oostenrijkse monar
chie, thans behorende bij Joegoslavië: 'Denn wir sehen überall, wo die jetzi
gen Sandhügel abgetragen werden, tiefere, von Humus und Eisen dunkel
gefärbte Schichten, welche jeder Naturkenner als einstigen von einer rei
chen Vegetation befruchteten Obergrund erkennt' (Wessely, 1873, blz. 231).
Ook Sabban maakt melding van humeuze laagjes in de stuifduinen van
Mecklenburg: '... die Humuszwischenschichten, welche besonders in klei
neren Dünen gefunden werden können ... sind auf mehrfachen Wechsel von
1)
2)

Afd. Micropedologie, Stichting voor Bodemkartering.
Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
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Ruhe und Bewegungsperioden, ...zurück zu führen. Ihre Mächtigkeit ist
meistens nur gering. Die gefundener hatten gewöhnlich nur einen Durch
messer von höchstens 5 cm' (Sabban, 1897, blz. 17).
Tüxen omschrijft stuifzandgronden uit de omgeving van Woudenberg als
'duinen, die in hun profiel nog geen rijpe bodemkenmerken vertoonen, al
leen laagsgewijs grijs gewolkt zijn' (Jeswiet en Venema, 1933, blz. 418).
Door Van Dieren wordt verband gelegd tussen de humeuze laagjes en de
door zand afgedekte gehumificeerde resten van een vegetatie, alsmede het
belang hiervan voor de duinvorming (organogene duinvorming): '...dass
die Humifizierung schnell vor sich geht und schon im nächsten Jahr findet
sich von der vorigen Generation nichts mehr als ein grauer bis schwarzer
Streifen Humus. Dadurch entstehen auf die Dauer schichtenweise grauwol
kige Profile, die für organogene Dünen charakteristisch sind' (Van Dieren,
1934, blz. 112).
Uit recentere tijd is het onderzoek van de stuifzanden in Midden-Neder
land door Schelling (1955). Hij concludeert dat de humus in het stuifzandgebied zelf is ontstaan. De humus is voornamelijk geconcentreerd in dunne
laagjes, variërend in dikte van 2 mm tot enkele centimeters. Verondersteld
wordt dat deze laagjes zijn ontstaan tijdens stilstandsfasen in de verstuiving.
Onder invloed van de vegetatie werd het bovenste laagje van het stuifzand
humeus (Al-vorming). Bij hernieuwde verstuiving werd dit humeuze laagje
weer afgedekt door humusarm stuifzand.
Het ontstaan van humeuze laagjes door instuiving van humeus zand,
afkomstig van elders, wordt door Schelling — behalve in het beginstadium
van de verstuiving - van weinig betekenis geacht.
In één der rapporten van de kaartbladenkartering, schaal 1:50 000
(Stichting voor Bodemkartering, blad 52 West, 1968, blz. 73) daarentegen,
wordt het ontstaan van de humeuze laagjes beschreven als het resultaat van
het instuiven van humus.
3. DOEL EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

Over de ontstaanswijze van de dunne humeuze laagjes in stuifzand bestaan
dus verschillende opvattingen:
a. Sedimentatie van humushoudend zand in dunne laagjes, aangevoerd
door de wind en afkomstig van de elders nog aan de oppervlakte liggende,
eroderende bodem.
b. Stilstandsfase in de verstuiving, waarin zich een vegetatie heeft gevormd.
Vorming van een zeer dun Al-horizontje onder deze vegetatie en in deze
tijdelijke bovengrond.
c. Stilstandsfase in de verstuiving, waarin zich een vegetatie heeft gevormd.
Nog voordat zich een Al-horizontje in het uiterst humusarme zand kan vor
men, vindt hernieuwde overstuiving plaats, waardoor de vegetatie wordt
afgedekt en als het ware gefossiliseerd.
Onderzocht is welke van deze processen een rol hebben gespeeld bij de
vorming van de humeuze laagjes. Daarom is met behulp van slijpplaten de
micromorfologie van de organische stof bestudeerd. Ter ondersteuning van
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dit onderzoek werd tevens het verloop van het ijzergehalte in en onder de
humeuze laagjes nagegaan. Hierbij werd gebruik gemaakt van de gloeimethode (Van Diepen, 1956) aan ongestoorde monsters.
Er zijn vier gronden onderzocht, afkomstig uit het Kootwijksche Zand.
Bij de keuze is getracht de belangrijkste varianten van de humeuze laagjes
en lagen in het onderzoek op te nemen.
4. DE MICROMORFOLOGIE VAN DE HUMUS (tabel 1)

Van een drietal profielen werden mammoetslijpplaten gemaakt die kwalita
tief microscopisch werden onderzocht. In het onderzoek werden betrokken
de Al-horizont van een begraven haarpodzolgrond, de recente Al van een
TABEL 1. Het voorkomen van de micromorfologische humus-componenten in de verschil

lende lagen en horizonten.
TABLE 1. The occurrence of the micromorphological humus-components in the various layers and horizons

Moderhumus al dan
met in aggregaatvorm (matig tot
sterk vervloeid)
' Moder' humus,
whether or not in
aggregates (modera
tely to strongly
coalesced)

'Bollen'
1Spheres'

(+)

(+)

(+)

(+)

+

(+)

-

+

+

(+)

-

Dikke humeuze laag (stuifzand)
Thick humose layer (inland-dune sand)

+

( +)

+

A1-horizont in stuifzand
Al-horizon in inland-dune sand

+

(+)

(+)

A1-horizont van haarpodzolgrond
in dekzand
Al-horizon of'haar' podzol soil in
coversand

+

-

( +)

Humusarm stuifzand
Inland-dune sand, poor in humus
Dunne humeuze laagjes
Thin humose layers
a. normaal (12 v.d. 14)
a. normal
b. ongunstige uitzondering
b. unfavourable exception
c. gunstige uitzondering
c. favourable exception

Opake planteresten,
soms met herken
bare weefselstruc
turen
Opaque plant frag
ments, sometimes
containing tissue
fragments

Mate van voorkomen / Degree of occurrence
+ = vrij veel / rather high
( + ) = weinig of zeer weinig / low or very low
— = niet aanwezig / absent
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stuifzandpakket, een ca. 10 cm dikke humeuze laag in de ondergrond van
een stuifzandpakket, veertien dunne humeuze laagjes (dikte 1-10 mm) in
stuifzandpakketten en het humusarme stuifzand.

stuifzand met veel dunne
humeuze laagjes
inland-dune sand with many
thin humose layers

stuifzand-pakket
inland-dune sand
cover

stuifzand met weinig
dunne humeuze laagjes
inland-dune sand with few
thin humose layers

stuifzand met dikke hu
meuze laag en enkele
dunne humeuze laagjes
inland-dune sand with a
thick humose layer and some
thin ones

B2hb

overstoven haarpodzolgrond in
dekzand
buried 'haar' podzol
soil in coversand

Foto: Stiboka R32-79A

Fig. 1. Duinvaaggrond. Stuifzandpakket met dunne humeuze laagjes en een dikke humeuze
laag gelegen op een haarpodzolgrond.
Fig. 1. 'Duin' vague soil. Inland-dune sand cover on a 'haar' podzol soil. The inland-dune sand contains
several thin humose layers and a thick one.
! Een tweetal plekken waar ongestoorde monsters zijn genomen voor micromorfologisch onderzoek
J Indication of areas which have been sampledfor micromorphological investigation

In figuur 1 is één van de onderzochte stuifzandprofielen weergegeven,
waarin de meeste van de onderscheiden horizonten zijn vertegenwoordigd.
De omkaderde gedeelten op de foto geven een tweetal plekken aan waar on
gestoorde monsters voor slijpplaten zijn genomen.
De Al-horizont van de haarpodzolgrond wordt gekenmerkt door micro-aggre
gaatjes van zeer donkere, sterk gehumifxceerde, matig tot vrij sterk vervloeide
moderhumus en een kleine hoeveelheid opake plantaardige splintertjes
(fig- 2).
De recente Al van het stuifzand vertoont een soortgelijk beeld (fig. 3) ; verspreid
komen hierin echter ook nog wat opake, doorgaans zeer sterk afgeronde
brokken organische stof ('bollen') voor, die in grootte ongeveer overeen
stemmen met de zandkorrels.
De dikke humeuze laag bevat doorgaans sterk vervloeide modermicroaggregaatjes, vrij donker gekleurde planteresten in diverse stadia van af
braak en de reeds genoemde bollen (fig. 4).
In de dunne humeuze laagjes komen micromorfologisch gezien grote variaties
in humustype1) voor:
a. in één geval werd zuivere moderhumus aangetroffen naast een gering
aantal opake bollen (fig. 5),
b. in een tweede geval (een zeer 'vet' humuslensje) bestond de organische
stof nagenoeg geheel uit opake brokken tot een grootte van ca 0,5 mm, die
voor een groot deel bestaan uit zeer compacte sterk gefossiliseerde plante
resten, anderdeels uit enigszins poreuze doch sterk vervloeide moderaggregaatjes (fig. 6),
c. in de overige twaalf laagjes bleek een combinatie van humus-componenten voor te komen in wisselende hoeveelheden, namelijk: moderhumus (door
gaans vrij weinig) ; langgerekte meestal min of meer horizontaal georiën
teerde donkere planteresten die soms nog duidelijk weefselstructuren heb
ben, soms volledig opaak zijn; opake bolvormige brokken organische stof ter
grootte van de skeletdelen (fig. 7, 8, 9 en 10).
Het humusarme stuifzand bevat óf alleen enkele sterk gehumificeerde, veelal
vrij sterk vervloeide coprogene deeltjes (fig. 11), óf tevens enkele opake
bollen ter grootte van het zand (fig. 12).
5. HET IJZER VERLOOP

Het onderzoek naar het verloop van het ijzergehalte met de diepte geschied
de aan een vijftal ongestoorde monsters, die in lengte varieerden van 30 tot
50 cm. Het betrof dezelfde horizonten en lagen als micromorfologisch wer
den onderzocht, echter nog aangevuld met een matig dikke Al-horizont,

1) Onder een humusvorm verstaan we een genetisch bepaalde vertikale opeenvolging van
humustypen. Het humustype is de micromorfologische configuratie van de organische stof
ineen bepaalde horizont of laag (Jongerius and Schelling, 1960). Het humustype is veelal
opgebouwd uit enige micromorfologisch verschillende elementen, zoals plantedelen, excre
menten en micro-aggregaten. Die elementen worden in deze publikatie kortheidshalve
aangeduid als (micromorfologische) humus-componenten.
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Fig. 2. Al-horizont van een overstoven haarpodzolgrond. Zeer donkere (opake) micro
aggregaatjes van sterk gehumificeerde, matig tot vrij sterk vervloeide moderhumus.
Fig. 2. Al-horizon of a buried 'haar' podzol soil. Very dark (opaque) micro-aggregates consisting of
strongly humified and moderately to strongly coalescedfecal pellets and fragments thereof.
Fig. 3. Recente Al-horizont van het stuifzand op de haarpodzolgrond. Het beeld gelijkt
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waarvan het bovenste deel een recente Al in stuifzand is, het onderste ge
deelte een begraven Al van een haarpodzolgrond.
De gegloeide monsters werden beoordeeld naar het kleurbeeld. Tevens
werd stereo-microscopisch de positie waarin het ijzer voorkomt nagegaan.
Het kleurbeeld

Alle horizonten in stuifzand blijken in meerdere of mindere mate rood te
gloeien. De bovenkant van de overstoven haarpodzolgrond (Alb- en A2horizonten) gloeit daarentegen wit.
Het humusarme stuifzand is homogeen licht rood gekleurd (2,5YR 7/5—
7/6). De dunne humeuze laagjes gloeien intenser rood (10R 6/8). Iets min
der rood (10R 6/5-6/6) gloeien de Al-horizonten in stuifzand en de dikke
humeuze laag in stuifzand. De Alb- en A2b-horizonten van de overstoven
haarpodzolgrond zijn wit gekleurd (10YR 8/2) ; alleen in de bovenste centi
meters van de Alb komen ook zwak rossige kleuren voor (5YR 8/3).
De verdeling van het ijzer

De rode kleuren van de gegloeide monsters zijn het gevolg van de in de grond
aanwezige ijzerverbindingen (Van Diepen, 1956). Bij de onderzochte mon
sters blijken er twee geheel verschillende accumulatievormen van het ijzer
voor te komen, nl.
a. ijzer dat in de vorm van een dun huidje om korrels ligt,
b. ijzer aanwezig in de as van de bij het gloeien geoxydeerde organische
stof.
Wanneer een horizont wit gloeit, is dit het gevolg van het ontbreken van
ijzerhuidjes en/of het ontbreken van ijzer in de asresten van de organische
stof.
Het al dan niet voorkomen van één of beide verschijningsvormen blijkt in
sterke mate gecorreleerd te zijn met de soort van bodemhorizonten (tabel 2).
sterk op dat van fig. 2. De betrekkelijk weinige 'bollen' die in deze horizont voorkomen, zijn
niet zichtbaar op de foto.
Fig. 3. Recent Al-horizon in an inland-dune sand cover on the 'haar' podzol soil. Same humus type as in
fig• 2.
Fig. 4. Dikke humeuze stuifzandlaag. Sterk vervloeide micro-aggregaatjes van moderhumus, enige 'bollen' (rechts boven) en een sterk gehumificeerde planterest (midden).
Fig. 4. Thick humose layer of inland-dune sand. Strongly coalesced micro-aggregates consisting of
'moder'humus, some 'humus-spheres' ( top side right) and a strongly humified plantfragment ( centre).
Fig. 5. Dun humeus stuifzandlaagje. Zeer donkere moderhumus; gave, sterk gehumificeerde
excrementjes of fragmenten daarvan. Verspreid enige opake 'bollen'.
Fig. 5. Thin humose layer of inland-dune sand. Very dark 'moder'humus; intact, strongly humified ex
crements or fragments thereof. Scattered some opaque 'spheres'.
Fig. 6. Zeer 'vet' humuslensje in stuifzand. Grote opake brokken organische stof (compact:
gefossiliseerde planteresten ; poreus : sterk vervloeide micro-aggregaatjes van moderhumus).
Fig. 6. Thin layer of organic matter in inland-dune sand. Big lumps of opaque organic material (com
pact: fossilized plant fragments; porous: strongly coalesced micro-aggregates consisting of 'moder'
humus).
Fig. 7. Dun humeus stuifzandlaagje. De organische stof bestaat grotendeels uit 'bollen'.
Fig. 7. Thin humose layer of inland-dune sand. The organic matter consists for the most part of'spheres'.
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Foto's 2-13: Afd. Micropedologie

Fig. 8. Dun humeus stuifzandlaagje. Sterk gehumificeerde, min of meer horizontaal ge
strekte plantfragmenten en micro-aggregaatjes van moderhumus in diverse stadia van ver
vloeiing. In het midden van de foto een gefossiliseerde alg.
Fig. 8. Thin humose layer of inland-dune sand. Strongly humified, more or less horizontally oriented
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Alb- en A2b-horizonten van een overstoven haarpodzolgrond. Beide verschijnings
vormen van het ijzer ontbreken nagenoeg: het zand gloeit wit. Alleen de
bovenste centimeters van de Al-horizonten zijn zwak rossig gekleurd. Deze
kleur wordt uitsluitend veroorzaakt door de rood gekleurde asresten van
ijzer bevattende organische stof. Dieper in deze horizonten komen eveneens
asresten van organische stof voor, doch deze zijn wit van kleur.
Het humusarme stuifzand. De rode kleur wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt
door ijzer dat als een dun huidje om de korrels ligt. Het stereo-microscopisch
beeld van het humusarme stuifzand toont dat het zand bestaat uit een meng
sel van blanke korrels en korrels met een ijzerhuidje. Asresten van organi
sche stof worden slechts hier en daar aangetroffen ; deze zijn ook hier rood.
De dunne humeuze laagjes. Het gloeibeeld hiervan is intenser rood dan van het
humusarme stuifzand. Dit wordt veroorzaakt door het voorkomen van beide
ijzervormen. De rode kleur van de asresten is sterk overheersend.
Dikkere humeuze laag in stuifzand. De gloeikleur is minder rood dan bij de
dunne humeuze laagjes. Ook hier komen beide ijzervormen voor; maar ijzer
in de vorm van huidjes is hier veel minder aanwezig.
Al-horizonten, ontstaan in de bovengrond van het stuifzand. De gloeikleur is vrijwel
gelijk aan die van de dikkere humeuze laag in stuifzand. Evenwel ontbreekt
hier het ijzer in de vorm van huidjes. Alle korrels zijn blank. De rode kleur
wordt dus uitsluitend veroorzaakt door de asresten van de verbrande orga
nische stof.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de rode kleur van de asresten niet
veroorzaakt wordt door lutum of leem. In de betreffende stuifzandafzettin
gen ontbreekt het lutum geheel, terwijl het leempercentage zeer gering is
(enkele procenten).

plant fragments and micro-aggregates consisting of'moder' humus which are in various phases of coales
cence. In the centre a fossilized alga.
Fig. 9. Dun humeus stuifzandlaagje. Sterk gehumificeerde, min of meer horizontaal ge
strekte plantfragmenten, sterk vervloeide micro-aggregaatjes van moderhumus en 'bollen'.
Fig. 9. Thin humose layer of inland-dune sand. Strongly humified, more or less horizontally oriented
plant fragments, strongly coalesced micro-aggregates consisting of'moder' humus and 'spheres'.
Fig. 10. Dun humeus stuifzandlaagje. Vrij poreuze micro-aggregaatjes van moderhumus en
enige 'bollen'.
Fig. 10. Thin humose layer of inland-dune sand. Rather porous micro-aggregates consisting of 'moder'
humus and some 'spheres'.
Fig. 11. Humusarm stuifzand. Enkele, veelal vrij sterk vervloeide corprogene deeltjes.
Fig. 11. Inland-dune sand, poor in humus. Some mostly rather strongly coalesced fecal pellets.
Fig. 12. Humusarm stuifzand. Als fig. 11, doch ook enige 'bollen'.
Fig. 12. Inland-dune sand, poor in humus. Like fig. 11, but here also some 'spheres'.
Fig. 13. Gefossiliseerde alg.
Fig. 13. Fossilized alga.
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TABEL 2. Voorkomen van ijzerhuidjes en asresten in de gegloeide lagen en horizonten
TABLE 2. Occurrence offerrogeneous cutans and ash remnants in the ignited layers and horizons

IJzerhuidjes
Ferrogeneous
cutans

Rode asresten
Red ash remnants

Humusarm stuifzand
Inland-dune sand poor in humus

+

(+)

Dunne humeuze laagjes (st)
Thin humose layers

+

+

(+)

+

Dikke humeuze laag (stuifzand)
Thick humose layers ( in inland-dune sand)

+

A1-horizont in stuifzand
Al-horizon in inland-dune sand
A1-horizont van haarpodzolgrond in dekzand
Al-horizon of'haar'' podzol soil
in coversand

Witte asresten
White ash
remnants

(+)

A2-horizont van haarpodzolgrond in dekzand
A2-horizon of'haar' podzol soil
in coversand

+

(+)

Mate van voorkomen / Degree of occurrence
+ = vrij veel / rather high
( + ) = weinig of zeer weinig / low or very low
— = niet aanwezig / absent

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

6.1 De humusvorming op hogere zandgronden in het algemeen
Op hogere zandgronden die gedurende langere tijd door een natuurlijke
vegetatie zijn bedekt, vindt of ruwe-humusvorming plaats of modervorming
(Jongerius, 1957; Jongerius and Schelling, 1960). In het eerste geval wordt
het strooisel hoofdzakelijk afgebroken en gehumificeerd door microben en
schimmels. Gemakkelijk aantastbare weefsels worden 'opgelost' onder vor
ming van donkere disperse humusstoffen die ten dele in de minerale grond
infiltreren en daar op een zekere diepte accumuleren, anderdeels zich opho
pen in de meer resistente planteresten, die daardoor zeer donker kleuren.
Geleidelijk vallen die resten in doorgaans niet meer dan enige honderden
microns grote donkerbruine of zwarte, vaak zelfs opake, meestal langgerekte
fragmentjes uiteen. Door de zwaartekracht of meegesleurd door wegzak
kende neerslag kunnen deze terechtkomen in de bovenste centimeters van het
minerale profiel (Jongerius, 1957; Jongerius and Schelling, 1960; Bal, 1968).
Het wezenlijke kenmerk van de modervorming daarentegen is de ver-
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werking van de organische stof door kleine bodemdieren, dat wil zeggen de
zgn. macro- en micro-arthopoden, enchytraeën, kleine, dicht onder het op
pervlak levende regenwormsoorten, e.d. Aan die verwerking komt vaak een
uitgebreide successie van diersoorten te pas, die het organische materiaal
steeds verder verfijnen. Parallel hieraan schrijdt de door de micro-organis
men bewerkte humificatie voort. Het eindresultaat is te vinden onderin de
AO-horizont: een doorgaans donkere aardachtige 'humusmassa' die bestaat
uit sterk gehumificeerd materiaal in de vorm van excrementjes of brokstukjes daarvan. Dit zeer gecompliceerde vermoderingsproces is zeer uitvoerig
beschreven door Bal (1968). Ofschoon in het faecale materiaal soms veel
zeer fijn mineraal materiaal wordt aangetroffen dat met het voedsel wordt
opgenomen, vindt geen actieve menging plaats met de minerale grond, dat
wil zeggen met de grovere minerale delen. Toch komt in het minerale deel
van het profiel meestal een zeer grote hoeveelheid door bodemdieren ver
werkte organische stof voor. Dit is ten dele toe te schrijven aan de vermodering van wortels, meestal echter grotendeels aan mechanisch transport van
faecaal materiaal uit de AO-horizont door middel van wegzakkend water. In
de Al-horizont of zelfs nog daaronder ontstaan zo humus-micro-aggregaatjes van (meestal) maximaal enige honderden microns grootte. Die aggre
gaatjes kunnen over de gehele diepte waarin ze voorkomen bruin en poreus
zijn (moder-B), vaak ook ziet men echter een met de diepte toenemende
compactie en zelfs vormverlies (vervloeiing) en zwartkleuring ; dit door het
ontstaan van donkere, disperse humus. Bij de laatstgenoemde gang van za
ken, die kenmerkend is voor de armere hoge zandgronden, vindt vrijwel
nooit een totale vermodering van de organische stof plaats: er is naast de
moderhumus meestal een zekere hoeveelheid zeer kleine, zeer donkere of
zelfs opake strooisel- en wortelfragmenten aanwezig.
6.2 De in het stuifzand aangetroffen humustypen
Zoals uit de beschrijving in paragraaf 4 blijkt, is de organische stof van de
Al-horizonten van de haarpodzolgrond en van het stuifzandpakket van het
zojuist genoemde type. Tussen de beide Al's bestaat echter desondanks nog
wel een karakteristiek verschil. De eerste heeft een homogene microstructuur,
de tweede daarentegen heeft zeer zwakke indicaties van een oorspronkelijk
laagsgewijze opbouw; dat wil zeggen dat er een zekere heterogeniteit is in de
verhouding tussen de skeletdelen en de organische stof. Dit duidt op een
geleidelijk inwaaien van geringe hoeveelheden zand in een bestaande vege
tatie.
We vergelijken nu de micromorfologie van de organische stof in de humeuze laagjes van het stuifzand met die van de Al-horizonten. Zoals blijkt
uit paragraaf 4, heeft geen enkele van die laagjes kenmerken die volkomen
identiek zijn met die in de Al-horizonten. Wil dit nu zeggen, dat de genese
van de humeuze laagjes niet identiek is met die van de Al-horizonten? Om
die vraag te beantwoorden, zullen we de betekenis van de verschillende
organische-stofcomponenten die in de humeuze laagjes voorkomen nader
bezien, te beginnen met de organische-stof'bollen'.
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6.3 De ontstaanswijze van de humustypen
De 'bollen' zijn onzes inziens door de wind verplaatste stukjes organische
stof die in wezen dus zijn te beschouwen als skeletdelen van het stuifzand
sediment. Dit valt af te leiden uit :
1. hun verspreide ligging door het gehele stuifzandpakket ; ze komen name
lijk voor in het humusarme stuifzand, in vrijwel alle humeuze laagjes en in
de Al-horizonten van het stuifzand,
2. de grootte van de brokken; deze stemt ongeveer overeen met de grootte
van de minerale skeletdelen,
3. hun vorm. De brokken zijn de restanten van sterk gehumificeerde planteresten die door de wind zijn getransporteerd en gedurende dit transport
door botsingen met zandkorrels zijn verkleind en afgerond.
De beide andere humuscomponenten van de laagjes, namelijk de moderhumus en de meestal horizontaal gerichte, sterk gehumificeerde plante
resten, zijn typisch autochtoon. Genetisch hebben ze echter een totaal ver
schillende betekenis.
De modervorming is onder de gegeven omstandigheden, dat wil zeggen
in het stuiflandschap, gebonden aan een vegetatie die zich gedurende een
zekere tijd ongestoord heeft kunnen ontwikkelen. Een aantoonbare moder
vorming treedt waarschijnlijk reeds zeer snel op, zelfs al onder een pionier
vegetatie. Zo komen in stuifzand onder mos bijvoorbeeld deeltjes moderhumus voor tot 2 à 4 cm diepte (Van der Drift, 1964).
Nu doet zich in het stuifzandlandschap de complicatie voor, dat er regel
matig zand in de vegetatie waait. Hierbij kunnen onzes inziens drie gevallen
worden onderscheiden, nl. :
1. het ingewaaide zandlaagje is zo dik dat de vegetatie verstikt, doch deze
ligt nog gedurende enige tijd direct onder het oppervlak;
2. de vegetatie wordt door een dikkere zandlaag afgedekt en verstikt; de
vegetatielaag heeft geen direct contact met het oppervlak;
3. het zandlaagje is zeer dun, zodat de vegetatie er door kan groeien.
In het eerste geval zal door de activiteit van de oppervlakkig levende bodemdieren en micro-organismen een totale vermodering van de afgestorven
planteresten plaatsvinden. Uiteraard wordt slechts zelden voldaan aan de
voorwaarden die tot totale vermodering leiden. Vandaar ook dat het ver
schijnsel van een humuslaagje waarin een totale vermodering wordt aan
getroffen waarschijnlijk zeldzaam is. Van de veertien dunne humeuze laag
jes die wij in het onderzoek betrokken, vertoonde slechts één dit verschijnsel
(fig-,5).
Bij het tweede geval is een vermodering van de afgestorven vegetatie vanaf
het oppervlak niet mogelijk. Immers, het afdekkende zandpakket is te dik
voor de aan het oppervlak levende, in soort en aantal toch reeds geringe
bodemfauna (Van der Drift, 1964) om tot de planteresten door te dringen.
Onder de extreme omstandigheden die in het stuifzand heersen (zeer grote
temperatuurschommelingen, extreme droogte) zullen de begraven plante
resten dan ook fossiliseren tot grotere donkere en doorgaans horizontaal ge
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strekte fragmenten. In zulke lagen treffen we dus steeds een combinatie aan
van moder en donkere min of meer horizontaal gestrekte plantefragmenten in
wisselende hoeveelheden (extreem ontwikkeld in fig. 8). Een bijkomende
indicatie voor het catastrofale karakter van deze dikkere zandbedekking is
dat soms gefossiliseerde algen in zulke laagjes worden aangetroffen (fig. 13).
Uit het onderzoek hebben we de indruk gekregen, dat deze vorming van
humeuze laagjes het meest voorkomt. Immers, zoals reeds eerder opgemerkt,
behoren niet minder dan 12 van de 14 onderzochte humeuze laagjes tot het
genoemde type.
Meestal zijn de gefossiliseerde planterestjes betrekkelijk klein en waar
schijnlijk afkomstig van een mossen- en grassenvegetatie. In één geval (het
'vette' lensje, fig. 6) zijn de gefossiliseerde brokken echter zeer groot en dan
ook waarschijnlijk afkomstig van een heidevegetatie.
Zoals reeds gezegd, is het ook mogelijk dat de vegetatie door het ingesto
ven zand groeit. In dit (derde) geval worden de afgestorven plantedelen, zij
het langzamer dan bij de klassieke Al-vermodering het geval is, voor een
groot deel door bodemdieren verwerkt. Er ontstaat dan een mengsel van
moder en doorgaans donkerbruine plantedelen in diverse stadia van afbraak
(fig. 4). Dit beeld is kenmerkend voor de onderzochte dikke humeuze laag.
Doorgaans treedt bij het laatste proces ook microgelaagdheid op, dat wil
zeggen dat binnen de humeuze laag afwisselend horizontale, relatief humusarme zones voorkomen en zones waarin zeer veel organisch materiaal is ge
concentreerd. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, heeft de Al van het stuif
zandprofiel ook een min of meer gelaagde opbouw, althans in het onderste
gedeelte. De vorming van die Al is dan ook op soortgelijke wijze begonnen.
6.4 De resultaten van het ijzeronderzoek met betrekking tot de typische humusvormen
De resultaten van het ijzeronderzoek bevestigen het bovenstaande in grote
lijnen.
We nemen als referentieprofiel de haarpodzolgrond. We zien dan, dat in
de bovengrond daarvan geen ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voorko
men, in de B-horizonten en het bovenste gedeelte van het C-materiaal wel,
terwijl ze in de diepere ondergrond weer ontbreken. In het humusarme
stuifzand komen echter zandkorrels met ijzerhuidjes en blanke korrels voor.
Het stuifzand is dan ook te beschouwen als een mengsel van materiaal af
komstig uit de verschillende horizonten van de haarpodzolgrond.
Korrels met ijzerhuidjes komen ook voor in de dunne humeuze laagjes.
Deze laagjes kunnen dus niet ontstaan zijn door uitwaaiing van humeus
zand uit de bovengrond van het oorspronkelijke podzolprofiel ; immers, dit
zand heeft in het geheel geen ijzerhuidjes. Er is overigens nog een ander ar
gument dat de moder en de planteresten niet door verwaaiing in de humeu
ze laagjes zijn terechtgekomen, namelijk dat de as in die laagjes rood ge
kleurd is, dit in tegenstelling tot de as van de Al van de haarpodzolgrond.
Nu blijken echter niet alle onderzochte stuifzandgronden zand met ijzer
huidjes te bevatten. Met name is dit niet het geval in de Al-horizonten, ont
staan door geleidelijke inwaaiing en ophoging van humusarm stuifzand in
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een bestaande vegetatie (Marsman, 1971). Ook dit stuifzand zal ongetwij
feld oorspronkelijk ijzerhuidjes hebben gehad. Verondersteld wordt dat reeds
tijdens de geleidelijke opstuiving in dit zure milieu onder invloed van de
vegetatie de ijzerhuidjes zijn verdwenen. Dit ijzer is waarschijnlijk opge
hoopt direct onder de Al, gezien het feit dat daar alle zandkorrels door
ijzerhuidjes zijn bedekt, een uniek verschijnsel voor stuifzand. We hebben
hier dus te doen met een beginnende podzolering, waarbij één aspect van
het podzoleringsproces, nl. de ijzerverplaatsing, zich al duidelijk doet gelden.
De onderzochte dikkere, humeuze laag neemt een intermediaire positie in
wat betreft de hoeveelheid ijzerhuidjes; deze is namelijk duidelijk minder
dan in de dunne humeuze laagjes. Dit wijst erop, dat in de dikkere laag een
gedeeltelijke ontijzering heeft plaatsgehad, hetgeen zeer goed overeenstemt
met de uit micromorfologisch humusonderzoek verkregen opvatting, dat
vorming van de dikke humeuze laag een variant is van die van de recente Al
in het stuifzand.
6.5 Conclusies
De belangrijkste conclusies zijn:
1. Stuifzandgronden zijn opgebouwd uit een mengsel van korrels afkomstig
uit de verschillende horizonten van de oorspronkelijk aanwezige ongestoorde
bodem.
2. De organische stof, aanwezig in de dunne en dikkere humeuze laagjes van
het stuifzand, is voor het overgrote deel ter plaatse ontstaan.
3. Het merendeel der humeuze laagjes is het gevolg van een kortstondige
vegetatie, welke is afgedekt en vernietigd door een laag humusarm stuif
zand.
De hoofdcomponent van de organische stof bestaat uit gefossiliseerde
planteresten.
4. In enkele van de humeuze lagen of laagjes kan een beginnend proces van
Al-vorming (vermodering) worden waargenomen. Afhankelijk van de
heersende omstandigheden heeft deze vermodering ten dele of volledig
plaatsgevonden.
5. In gevallen, waarin een duidelijke vermodering van de organische stof in
de humeuze laagjes is opgetreden, wordt zij vergezeld van een beginnend
podzoleringsproces (ontijzering).
SAMENVATTING

De genese van de overwegend dunne humeuze laagjes in stuifzandprofielen
werd nagegaan door middel van micromorfologisch onderzoek van de or
ganische stof en het ijzer.
In het stuifzand kunnen drie (morfologische) humuscomponenten voor
komen, namelijk planteresten (o.a. fig. 8), moderhumus (o.a. fig. 4 en 5) en
organische-stofbollen (o.a. fig. 12). De eerste twee componenten zijn autoch
toon, de laatste is getransporteerd door de wind.
De mate van voorkomen van de componenten is voor de verschillende
laagjes en horizonten weergegeven in tabel 1. Uit de resultaten bleek dat het
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ontstaan van de onderzochte humuslaagjes vrijwel steeds gebonden is aan
een vegetatie (meestal mossen of grassen, soms heide - fig. 7). Veel moderhumus duidt op een langdurige vegetatie en/of langzame opstuiving (o.a.
fig. 5 en 10), maar veel sterk gehumificeerde planteresten op een kortston
dige vegetatie die is verstikt door een aanzienlijke verstuiving (fig. 6 en 8).
Het laatste proces wordt soms nog bevestigd door het voorkomen van ge
fossiliseerde algen (fig. 8 en 13).
Het al of niet voorkomen van ijzer en de positie daarvan zijn voor het
onderzochte materiaal weergegeven in tabel 2. De resultaten bevestigen de
conclusies die uit het onderzoek van de organische stof werden getrokken.
Tevens bleek duidelijke vermodering in de humeuze laagjes samen te gaan
met beginnende podzolering.
december 1970
SUMMARY

The genesis of the predominantly thin humose layers in soils developed in
inland-dune sand was examined by means of micromorphological investiga
tion of their organic matter and ferrogeneous compounds.
In the inland-dune sands three kinds of (morphologic) humus compounds
may occur, namely plant remnants (e.g. fig. 8), 'moder' humus (e.g. fig.
4 and 5) and 'spheres' consisting of organic matter (e.g. fig. 12). The first
two are autochthonous, the last compound is transported by wind.
Table 1 shows the degree of occurrence of the compounds in the different
kinds of layers and horizons. As appears from the results the genesis of the
investigated humose layers is nearly always connected with a vegetation
(mostly mosses or grasses, sometimes heath - fig. 7). Relatively much'moder'
humus points to a prolonged period of vegetation and/or a slow rate of
sand sedimentation (e.g. fig. 5 and 10), whereas many strongly humified
plant fragments are characteristic for a vegetation of short duration which
is decayed by a considerable layer of drifted sand (fig. 6 and 8). Sometimes
the latter process is affirmed by the occurrence of fossilised algae (fig. 8 and
13 )-

The occurrence yes or no of iron and its position are shown for the in
vestigated material in table 2. The results affirm the conclusion which have
been derived from the investigation of the organic matter. In addition moder
formation appeared to be linked up with initial podzolisation within the
humose layers.
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DE Al-VORMING BIJ ZANDGRONDEN, GELEGEN
LANGS DE RAND VAN STUIFZANDGEBIEDEN
Development of thick Al-horizon in sandy soils bordering inland-dune areas

B. A. Marsman1)

1. INLEIDING

Verspreid over de Nederlandse zandgebieden komen veelvuldig gronden
voor met een dikke of matig dikke humeuze bovengrond (Al-horizont).
Deze bovengronden worden wel cultuurdekken genoemd, omdat zij zijn
ontstaan door geleidelijke ophoging van bouwland met potstalmest. Ken
merkend voor deze gronden is het samenvallen van de bodemgrenzen met
de oude perceelsgrenzen, de aanwezigheid van hout- en wildwallen, als
mede het voorkomen van houtskool en baksteenrestjes in het cultuurdek.
Op de Veluwe liggen ook zandgronden met een matig dikke humeuze
bovengrond, waarvan het ontstaan door ophoging met potstalmest in twij
fel wordt getrokken. Deze gronden zijn namelijk nooit als bouwland in ge
bruik geweest. In de zomer van 1968 is getracht een verklaring voor hun
ontstaan te vinden. De resultaten van het onderzoek worden in dit artikel
besproken.
2. PROBLEEMSTELLING

Al-vorming is het proces waarbij door biologische omzetting van afgestor
ven planteresten een meer of minder humeuze bovengrond ontstaat. Onder
Nederlandse klimatologische omstandigheden blijft deze Al-vorming steeds
beperkt tot de bovenste 10 à 20 cm van het bodemprofiel. Het voorkomen
van dikkere Al-horizonten kan vrijwel steeds worden verklaard uit een of
andere vorm van menselijke activiteit.
In de zandgebieden treffen we de in de inleiding genoemde oude bouw
landen (enkeerdgronden) aan, waarvan de dikke humeuze bovengrond ont
staan is door eeuwenlange bemesting met potstalmest (Domhof, 1953). In
de kleigebieden komen gronden voor, waarvan de dikke humeuze boven
grond is ontstaan door bepaalde bemestingsgewoonten in de tuinbouw.
Voorbeelden hiervan zijn de opgevaren en opgebaggerde gronden (tuineerdgronden) in het westen (du Burck, 1957; Van Liere, 1948).
De dikke humushoudende bovengrond in de zgn. kruinige percelen van
het noordelijk zeekleigebied is eveneens door menselijke invloed ontstaan
(De Bakker en Marsman, i.V.). Ook de terpen zijn voorbeelden van geleide
lijk door de mens opgehoogde diepe humeuze gronden.
Omdat geen van deze ontstaanswijzen van toepassing is op de dikkere
humeuze bovengrond van de in de inleiding genoemde gronden, rijst de
vraag in hoeverre er nog andere mogelijkheden zijn.

*) Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
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I
I

] duinvaaggronden (stuifzandgronden)
I 'duin9 vague soils (soils in inland dunes)
haar- en holtpodzolgronden (hoge podzolgronden)
'haar* and 'holt* podzol soils (high podzol soils)

lllililllllil-iilllllll enkeerdgronden (oude bouwlandgronden)
[
. * nk' earth soils (old arable land)
veldpodzolgronden en beekeerdgronden (middelhoge
en lage podzolgronden en gleygronden)
'veld' podzol soils and 'beek' earth soils (medium high
and low podzol soils and gley soils)
• 1- 5

plaatsen waar de in paragraaf 3 genoemde gronden
met een matig dikke humeuze bovengrond liggen
location of the soils with a moderately thick
A1-horizon, mentioned in section 3

Fig. 1. Bodemkaart van een stuifzandgebied op de Veluwe, afgeleid van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:200 000.
Fig. 1. Soil map of a Netherlands inland-dune sand area, derived from the soil map of The Netherlands,
scale 1:200000.
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3. LITERATUUROVERZICHT

In de Nederlandse literatuur is vrij weinig bekend over gronden, waarvan de
dikkere humeuze bovengrond niet door geleidelijke ophoging door de mens is
ontstaan.
Pape (1960, blz. 21) beschrijft podzolgronden met een matig dikke Al, die
in het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' liggen (fig. 1, nr. 1 en 2) : 'Zij wor
den op verschillende plaatsen op de Veluwe aangetroffen. Als zij niet bebost
zijn, dragen zij steeds een weelderige gras vegetatie. Het lijkt niet uitgesloten,
dat deze grasgroei de mogelijke oorzaak is van het ontstaan van de dikke,
humeuze bovengrond.'
De toelichting op kaartblad 32 Oost (Amersfoort) van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50000, (1965, blz. 47) vermeldt de aanwezigheid van
loopodzolgronden (moderpodzolgronden met matig dikke Al) op sommige
heidevelden, die nooit in cultuur zijn geweest (fig. 1, nr. 3).
Van Lynden (1958) beschrijft van de boswachterij Kootwijk matig diep
humeuze bovengronden die niet door ophoging zijn ontstaan (fig. 1, nr. 4).
Zij zijn naar zijn mening het resultaat van een vaak herhaalde grondbewer
king. De oorzaak van het homogene karakter van de bovengrond wordt ge
zocht in een sterke homogenisatie, waardoor de resten van A2- en B-lagen
niet meer herkenbaar zijn.
Bij de kartering van het militair oefenterrein 'De Harskamp' (Vleeshouwer,
1958) is op de Hoog Buurlosche Heide een 'diep humeuze grindzandgrond
met matige podzolering' onderscheiden (fig. 1, nr. 5). Uit de beschrijving
blijkt dat hier een 30 à 40 cm dik, zwartgrijs, humeus dek aanwezig is. Over
de ontstaanswijze wordt niets vermeld.
Bij karteringen elders in het land is het fenomeen nooit gesignaleerd, hoe
wel bijvoorbeeld rapport en bodemkaart van de boswachterij Austerlitz
(Vis, 1964) reden tot de veronderstelling geven dat ook daar matig dikke
dekken voorkomen die niet door plaggenbemesting zijn ontstaan.
Bij bestudering van diep humeuze gronden in de Belgische Kempen (De
Coninck, 1957) is gebleken, dat sommige van de altijd als 'plaggengronden'
beschouwde gronden ontstaan zijn door zandinwaaiing in de periode toen zij
als bouwland in gebruik waren. Het organische materiaal zou door de mens
(bemesting) zijn aangevoerd, het zand door de wind. Een dergelijke opho
ging is ons alleen bekend van enkele oude ontginningen in het Nationale
Park De Hoge Veluwe.
4. RESULTATEN VAN EEN DETAILKARTERING

Tijdens een globale verkenning van de in de literatuur vermelde gebieden
(fig. 1) bleek dat zij zonder uitzondering aan de rand van stuifzandgebieden
liggen. Dit was aanleiding tot de veronderstelling dat matig dikke, humeuze
bovengronden door geleidelijke inwaaiing van stuifzand kunnen ontstaan.
Aan de zuidrand van het Kootwijksche Zand werd een detailkartering uit
gevoerd om deze veronderstelling te toetsen.
Het gekarteerde gebied ligt op een langgerekte smalle strook dekzand tus
sen twee stuifzandgebieden: het Kootwijksche Zand aan de noordzijde en
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vlakvaaggrond (uitgestoven laagte), tamelijk vlakke, langgerekte of ovaalvormige depressies
met enkele lage duintjes
'vlak' vague soil (blown-out land), largish or oval shaped depressions with some little dunes
duinvaaggrond (stuifzand, al of niet op hoge heidepodzolgrond, grote hoogteverschillen op
korte afstand, zeer grillig reliëf
'duin' vague soil (dune sand, whether or not a buried high heather podzol soil in the subsoil),
great differences in height over short distance, excessive relief
duinvaaggrond (stuifzand; begraven hoge heidepodzolgrond binnen boorbereik, zwak hellend
en zwak golvend
'duin' vague soil (dune sand; buried high heather podzol soil within a depth of 120cm),
gently sloping, with microrelief
haarpodzolgrond met een zanddek (hoge heidepodzolgrond met een stuifzanddek), vlak en
zwak hellend
'haar' podzol soil with a sand cover (high heather podzol soil with a dune-sand cover),
gently sloping
£5 I "
L —

I haarpodzolgrond (hoge heidepodzolgrond met een stuifzanddek, waarin een duidelijke A1 i s
' ontwikkeld), vlak
'haar' podzol soil (high heather podzol soil with a dune-sand cover in which a prominent
A1 - horizon has developed), level

•
•
• kamppodzolgrond (hoge heidepodzolgrond met een matig dikke A1), vlak
'kamp' podzol soil (high heather podzol soil with a moderately thick A1 - horizon),level

•MHiBi

N.B. Zie fig. 3 a en 3b voor gegevens over dikte en humusgehalte van het stuifzanddek
Note. See for thickness and humus content of the dune-sand cover figs. 3a and 3b

Fig. 2. Bodemkaart van gebied nr. 4 van figuur 1.
Fig. 2. Soil map of area no. 4 of figure 1.
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het Harskampsche Zand aan de zuidzijde (fig. 1, nr. 4). Het gebied, 13 ha
groot, werd opgenomen op schaal 1:2 500 met een dichtheid van ± 8 borin
gen/ha. In figuur 2 is de bodemkaart weergegeven; figuur 3 geeft een door
snede van het gekarteerde gebied. De resultaten van de detailkartering kun
nen het best worden toegelicht aan de hand van deze doorsnede. Daarin
worden twee aspecten van het proces van Al-vorming afzonderlijk weerge
geven, namelijk:
a. de verbreiding en dikte van de Al-horizonten van de onderscheiden
bodemeenheden,
b. het horizontaal en verticaal verloop van het humusgehalte.
Daar de verklaring van het onderzochte verschijnsel wordt gezocht in de
verplaatsing van het stuifzand, zullen de bodemeenheden worden besproken
in volgorde van hun afstand tot het eigenlijke stuifzandgebied.
Eenheid SI

Dik stuifzandpakket. Topografie : zeer grillig reliëf, grote hoogteverschil
len op korte afstand. Dit is het veel voorkomende, uiterst humusarme stuif
zand met weinig, of in het geheel geen dunne humeuze laagjes.
Eenheid S2

Stuifzandpakket van 50-100 cm dikte op een haarpodzolgrond (dekzand).
Topografie : zwak hellend en zwak golvend. De hoogteverschillen zijn gering.
Het stuifzand van eenheid S2 bevat iets meer humus dan dat van eenheid S1,
doordat het enkele dunne humeuze laagjes bevat. In het onderste deel van
het stuifzandpakket, meestal dicht boven de Al van de haarpodzolgrond,
wordt veelal een 5 à 15 cm dikke humeuze laag aangetroffen.
Eenheid SE

Stuifzandpakket van 30-50 cm dikte op een haarpodzolgrond. Topografie :
vlak en zwak hellend. In het bovenste deel bestaat het stuifzandpakket uit
veel dunne humeuze laagjes met daartussen matig humusarm stuifzand. In
het onderste deel komen één of twee humeuze lagen voor van 5 à 15 cm dikte.
Eenheid ES

Haarpodzolgrond met geringe stuifzandinvloed. Topografie: vlak. De
25 cm dikke, matig humeuze Al is gescheiden van de Al van de overstoven
haarpodzolgrond door een 5 à 20 cm dikke humusarme stuifzandlaag (fig. 4,
de C-horizont in het stuifzand). In de richting van de volgende kaarteenheid
wigt de humusarme stuifzandlaag geleidelijk uit.
Eenheid EE

Podzolgrond met matig dikke humeuze Al (kamppodzolgrond). Topogra
fie : vlak. Nabij de overgang met eenheid ES is de matig dikke Al nog duide
lijk opgebouwd uit twee componenten, waarvan de bovenste bestaat uit een
matig humeuze Al. De onderste 10 à 15 cm is de zeer humeuze Al van het
oorspronkelijk podzolprofiel. Op enige afstand van eenheid ES verdwijnt dit
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stuifzand
inland-dune sand

dekzand
coversand

Foto: Stiboka R 32-82a

Fig. 4. Haarpodzolgrond in dekzand, met een dun stuifzanddek waarvan het bovenste ge
deelte (Al) humeus is (kaarteenheid ES van fig. 3). De letters a en b geven de plaatsen aan
van de foto's van fig. 5.
Fig. 4. 'Haar' podzol soil in coversand, with a thin inland-dune sand cover of which the upper part
possesses the characteristics of an Al-horizon ( mapping unit ES offig. 3) ; a and b show the sites of the
thin sections of fig. 5.

verschil in humusgehalte. De bovengrond bestaat dan uit een 30-45 cm dik
ke zeer humeuze Al.
Samenvattend kunnen we stellen dat de doorsnede ligt op de overgang van
een stuifzandgebied naar een dekzandgebied. Naarmate de afstand tot het
stuifzandgebied groter wordt, neemt de dikte van het stuifzandpakket af,
terwijl het humusgehalte toeneemt. Op geringe afstand van het stuifzand-
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Fig. 5. Micromorfologische beeiden van a en b in de haarpodzolgrond van fig. 4.
a = Al-horizont in stuifzand, b = Alb-horizont in dekzand. De morfologie van de humus
(zwart op de foto's) is vrijwel gelijk : gedeeltelijk 'verenigd in min of meer verslempte micro
aggregaatjes' (codes hv3 en hv4 volgens Jongerius, 1957, p. 65).
Fig. 5. Thin sections of the sites a and b of the ''haar'' podzol soil shown in fig. 4.
a — Al-horizon in inland-dune sand, b = Alb-horizon in coversand. The morphology of the organic
matter of both samples (black parts of the photographs) is nearly the same: micro-aggregates of mecha
nically illuviated, strongly humified and partly coalesced fragments offaecal pallets.

gebied wordt het hogere humusgehalte veroorzaakt door verscheidene dunne
humeuze laagjes en/of enkele dikkere humeuze lagen in het humusarme
stuifzand. Iets verder verwijderd van het eigenlijke stuifzandgebied heeft
zich in de bovengrond van het stuifzand een humeuze Al-horizont ontwik
keld, die slechts door een dunne humusarme stuifzandlaag is gescheiden van
de Al-horizont van de haarpodzolgrond. Nog verder van het eigenlijke stuif
zandgebied is ook de humusarme stuifzandlaag verdwenen. De beide Al-hori
zonten hebben zich hier verenigd tot één matig dikke, humeuze Al-horizont.
Met het blote oog valt hier geen onderscheid meer te maken tussen de Al,
ontstaan in stuifzand, en de - in een vroeger stadium - in de oorspronkelijke
bovengrond ontstane Al van de haarpodzolgrond.
Het reliëf gaat geleidelijk over van zeer grillig in het eigenlijke stuifzandgebied naar vrijwel vlak terrein ter plaatse van het humeuze stuifzand. Dit
laatste helt zwak met slechts flauwe hoogteverschillen (eenheden SE-ES)
naar het gebied met de matig dikke Al in het geheel vlakke deel {eenheid EE).
5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In het eigenlijke stuifzandgebied hebben de begraven podzolgronden een
Al-horizont van 10 à 20 cm onder een pakket humusarm stuifzand. Buiten
dat gebied komen podzolgronden voor met een matig dikke Al. Gezien de
wijze waarop in fig. 3 het humusarme stuifzanddek zijdelings overgaat in de
matig dikke Al, mag worden geconcludeerd, dat het bovenste deel van die
Al uit humeus stuifzand bestaat en het onderste deel uit humeus dekzand.
Een profiel dat tot bodemeenheid ES behoort, is bemonsterd op de over-
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gang van stuifzand naar de begraven Al (fig. 4) en micromorfologisch onder
zocht. Tussen de humus van de Al in het stuifzand (fig. 5a) en van de Al
van de overstoven haarpodzolgrond (fig. 5b) blijkt een grote mate van over
eenkomst te bestaan1). Een zelfde beeld ziet men vaak bij arme zandgronden
in de laag direct onder het strooisel. Ook micromorfologisch kunnen de beide
humeuze lagen dus Al-horizonten worden genoemd. Toch is het proces van
Al-vorming bij de haarpodzolgrond een geheel ander dan dat in het stuif
zand. Bij de haarpodzolgrond is de Al gevormd in een bestaande bovengrond
De Al-vorming in het stuifzand daarentegen is het resultaat van het mee
groeien van de vegetatie met een geleidelijke ophoging door verstuiving. Het
laatste kan men afleiden uit de bodemkaart en de doorsnede.
Langs de rand van stuifzandgebieden treffen we humeuze horizonten aan
in allerlei verschijningsvormen zoals, matig dikke humeuze bovengronden,
verstoven humeuze lagen, en stuifzandpakketten met veel dunne humeuze
laagjes. Welke van deze verschijningsvormen op een bepaalde plaats tot ont
wikkeling zal komen, hangt af van de hoeveelheid stuifzand die per tijdseen
heid wordt aangevoerd en de aard van de vegetatie.
In een bestaande kruidenvegetatie kan bij een aanhoudende, maar zeer
geringe aanvoer van stuifzand een homogene, zeer humeuze Al ontstaan
(eenheid EE). Bij iets grotere aanvoer leidt dit tot een lager humusgehalte in
de zich vormende Al (eveneens eenheid EE). Voorwaarde voor de vorming
van zo'n homogene Al is een aanhoudende aanvoer van stuifzand zonder
dat op enig tijdstip stuifzand overdekking van betekenis voorkomt. Dit is
uiteraard alleen mogelijk in een smalle strook direct buiten het eigenlijke
stuifzandgebied. Voorwaarde is tevens dat de grens van het stuifzand gedu
rende lange tijd onveranderd blijft.
Tijdelijk grotere aanvoeren van stuifzand leiden tot vernietiging van de
vegetatie, doordat deze wordt afgedekt door een laagje stuifzand. In het
bodemprofiel is dit herkenbaar aan een zeer humusarme stuifzandlaag tussen
humeuze horizonten (eenheid ES). Hoe dichter bij de grens van het stuif
zandgebied, hoe groter de hoeveelheid stuifzand is die in een overstuivingsfase wordt afgezet en hoe groter ook de kans op herhaling is. Ook is de vege
tatie hier een geheel andere dan die in het gebied van de eenheden EE en ES.
Op recent stuifzand ontwikkelt zich eerst een zeer lage vegetatie van mossen
en korstmossen. Deze kan zelfs bij zeer geringe zandafzetting al bedolven
raken. Vegetatieperioden en overstuivingsperioden wisselen elkaar af (een
heden SE en S2).
Uit de opeenvolging van en de overgang tussen de verschillende kaarteen
heden kan het volgende worden geconcludeerd :
a. Langs de randen van een stuifzandgebied kunnen dikkere humeuze bo
vengronden (matig dikke A I's) ontstaan, die het gevolg zijn van stuifzandinwaaiing.
*) De slijpplaat en de foto's van figuur 5 zijn vervaardigd door de afdeling Micropedologie
van de Stichting voor Bodemkartering. Ook werkte deze afdeling mee aan de interpretatie
van het bemonsterde materiaal.
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b. De plaats van deze afwijkende bovengrond is gebonden aan een smalle
strook, die evenwijdig ligt aan de grens van het stuifzandgebied.
c. Tussen het gebied van de matig dikke Al's en het eigenlijke stuifzandgebied ligt een strook stuifzand, waarin behalve zeer veel dunne humeuze
laagjes ook humeuze lagen van 10 à 15 cm dikte kunnen voorkomen (het
zgn. humeuze stuifzand).
Het proces van de Al-vorming door stuifzandinwaaiing kan ook een bijdrage
leveren tot de verklaring van het ontstaan van de dunne humeuze laagjes in
stuifzand. 'De humus van het bodemprofiel dat verstuift, is van weinig of
geen betekenis ter verklaring van het humusgehalte van het stuifzand'. 'Dit
omdat de hoeveelheid schoon zand uit de ondergrond zo groot is' (Schelling,
1955, resp. blz. 9 en 27). Verondersteld wordt dan ook dat 'de vorming van
de humus in het stuifzandgebied zelf plaatsvindt'. De humeuze bandjes wor
den omschreven als de bovenste lagen van het stuifzand (Al) uit opeenvol
gende perioden. Tevens zal een zekere hoeveelheid gehumificeerde resten
van de toen aanwezige vegetatie bij hernieuwde verstuiving overdekt zijn
(Schelling, 1955, blz. 29).
Er is een grote mate van overeenkomst tussen de ontstaanswijze van een
humeus stuifzandpakket met dunne humeuze laagjes en die van een matig
dikke Al-horizont in stuifzand. Voor beide is vereist aanvoer van stuifzand
en aanwezigheid van een vegetatie.
Welk bodemprofiel zich in feite zal ontwikkelen, is afhankelijk van plaatse
lijke omstandigheden, namelijk van:
a. de afstand tot de aanvoerbron van het zand ;
b. de aard van de vegetatie.
ad a. De gronden met de matig dikke Al-horizont liggen direct buiten het
stuifzandgebied, terwijl de humeuze stuifzanden zijn gelegen binnen het
stuifzandgebied, zij het meestal langs de randen. Laatstgenoemde zullen
daardoor aan talrijke en ook aan sterkere overstuiving zijn blootgesteld.
ad b. Op de podzolgronden met een matig dikke Al-horizont kon zich een
heide- of kruidenvegetatie handhaven gedurende de perioden van inwaaiing
met stuifzand. De pioniervegetatie op tot rust gekomen stuifzand daaren
tegen bestaat voornamelijk uit korstmossen en mossen. Dikwijls blijven deze
op deze arme gronden jarenlang de enige vegetatie (Valkenier Suringar,
1926, Stoutjesdijk, 1959). Zelfs een geringe aanvoer van stuifzand kan deze
mosbegroeiing al vernietigen. Gebeurt dit bij herhaling, dan ontstaat in het
bodemprofiel door deze afwisseling van vegetatie- en overstuivingsperioden
een groot aantal dunne humeuze laagjes, van elkaar gescheiden door laagjes
humusarm stuifzand. We zouden deze dunne humeuze laagjes niet als een
echte Al-vorming willen zien, maar als de fossiele, overstoven resten van een
lage vegetatie (korstmossen en mossen). Voor een volledige biologische om
zetting van de organische stof tot humus zal de tijdsperiode tussen de ver
stuivingsfasen in de regel te kort zijn geweest (Jongerius en Marsman, 1971).

32

6. CLASSIFICATIE

In het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schel
ling,1 1966 blz. 67) worden de hoge humuspodzolen met een matig dikke Al
ingedeeld bij de kamppodzolgronden en die met een dunne Al bij de haarpodzolgronden. De opzet is geweest om de oudere ontginningen uit de perio
de van vóór de invoering van de kunstmest (i 1900) te scheiden van de
jongere ontginningen. Op de oudere ontginningen is de oude methode van
potstalbemesting (heideplaggen) nog toegepast, waardoor een matig dikke
humeuze bovengrond is ontstaan.
De in dit artikel beschreven gronden hebben ook een matig dikke Al. Ook
het humusgehalte en de homogeniteit van de bovengrond voldoen aan de eisen
voor een kamppodzolgrond. In het systeem van bodemclassificatie kunnen
deze gronden dan ook niet anders worden ingedeeld dan bij deze subgroep.
Toch voldoen de gesignaleerde gronden niet aan de conceptie van de
kamppodzolgronden omdat :
a. de geleidelijke ophoging met materiaal uit de potstal niet heeft plaats
gevonden;
b. de verbreiding van het verschijnsel niet gebonden is aan oude perceels- of
ontginningsgrenzen, terwijl hout- of wildwallen ontbreken;
c. ze niet in gebruik geweest zijn als landbouwgrond waardoor ze een lagere
chemische vruchtbaarheid hebben.
Aangezien het beschreven verschijnsel waarschijnlijk nergens in belang
rijke oppervlakten voorkomt, lijkt het onnodig een aparte onderscheiding op
subgroep-niveau in te voeren. Wel zou bij een verdere uitbouw van de lagere
niveaus van het classificatiesysteem de matig dikke Al, ontstaan door in
waaiend stuifzand, kunnen worden gescheiden van de matig dikke Al, ont
staan door potstalbemesting.
7. SAMENVATTING

Langs de randen van stuifzandgebieden komen gronden voor met een matig
dikke Al-horizont. Tussen deze gronden en het algemeen voorkomende
humusarme stuifzand, wordt veelal een overgangszone aangetroffen met
humeuze stuifzanden (veel dunne humeuze laagjes).
Uit de ligging en de profielopbouw blijkt dat de matig dikke Al niet door
menselijke invloed is ontstaan, maar door een aanhoudende of periodieke
aanvoer van zeer geringe hoeveelheden stuifzand in een bestaande vegetatie.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse - zoals afstand tot het
stuifgebied, aard van de vegetatie - zal zich een meer of minder humeus
stuifzandpakket of een matig dikke Al-horizont vormen. Er is een grote
mate van overeenkomst tussen de onstaanswijze van de matig dikke Al en
die van de dunne humeuze laagjes.
Volgens het systeem van bodemclassificatie voor Nederland moeten de be
schreven gronden met matig dikke Al, worden ingedeeld bij de kamppodzol
gronden. Maar zij voldoen niet aan de conceptie, zoals die voor de kamp
podzolgronden geldt, omdat zij niet door menselijke invloed (plaggenbemesting) zijn ontstaan.
oktober 1969
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8. SUMMARY

In the pleistocene sandy areas of The Netherlands there are many soils with a
relative thick Al-horizon. They developed as a result of manuring methods,
which have become obsolete (plaggen soils, man-made soils).
Soils with a relatively thick A1-horizon are also found bordering inland
dunes. In this case, however, the thickness is caused by a gradual accumula
tion of dune sand in an existing vegetation (cumulic horizon). This appears
clearly from a very detailed survey (fig. 2 and 3). The studied soils are found
in a narrow belt bordering immediately the inland-dune area (fig. 1 ).
According to the System of Soil Classification for The Netherlands the
above mentioned soils are classified as an intergrade between plaggen soils
and podzols, viz. 'kamp' podzol soils. However, they do not satisfy the con
ception of'kamp' podzol soils, because they are not man-made soils.
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TOEPASSING VAN BRONBEMALING
BIJ HET MAKEN VAN LAKFILMS
A well point de-watering system for taking lacquer peels

W. J. M. van der Voort1) en Chr. J. M. Kraanen2)

INLEIDING

Sinds enige jaren vervaardigt de Stichting voor Bodemkartering hulp
middelen voor het onderwijs. Van de bodemprofielen die in een aantal
jaargangen van het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heide
maatschappij zijn beschreven (De Bakker en Edelman-Vlam, 1964/65/66),
kunnen onder meer kleurenfoto's en kleurendia's worden geleverd, en van de
bijbehorende landschappen zwart/wit dia's.
Verder kunnen van de meeste van deze gronden zgn. lakfilms (geconser
veerde bodemprofielen) worden gemaakt. Zand- en zavelgronden met een
diepe grondwaterstand scheppen in dit opzicht weinig of geen problemen.
Een grote oppervlakte van onze zandgronden heeft echter, ook in de zomer,
een hoge grondwaterstand. Juist van deze gronden worden veel lakfilms
gevraagd. Zij kunnen echter niet worden gemaakt, voordat de grondwater
stand is verlaagd. Hiervoor wordt een systeem van bronbemaling toegepast,
dat geleidelijk is verbeterd.
OUD EN NIEUW SYSTEEM

In 1965 werden voor bovenbedoelde artikelenserie lakfilms gemaakt; daarbij
is voor het eerst bronbemaling toegepast. Rondom de profielkuilen werd een
aantal filterbuizen 2 m diep in de grond gebracht. Het water werd naar één
filterbuis geheveld en daaruit weggepompt. Dit systeem dat door Jager en
Van der Voort is beschreven (1966), was kwetsbaar en werkte traag.
Om aan de groeiende vraag naar lakfilms te kunnen voldoen, is gezocht
naar een systeem, waarmee de grondwaterstand snel tot de gewenste diepte
kan worden verlaagd. In de afgelopen jaren is met succes geëxperimenteerd
met een systeem van bronbemaling, dat bij het leggen van aardgasleidingen
(Touwen en De Weerd, 1965) en in bouwputten wordt gebruikt. Bij dit sys
teem worden de filterbuizen aangesloten op een pijpleiding, waaraan een
vacuümpomp is gekoppeld. Uiteraard worden voor het droogmaken van
profielkuilen, die ten hoogste 1 ^ bij 1| m zijn, slechts enkele filterbuizen ge
bruikt (fig. 1).
De lengte van deze buizen is bepaald op 3 meter om goed doorlatende
gronden ten minste tot 120 cm droog te kunnen leggen. De vier delen van de
pijpleiding zijn eveneens 3 m lang. Buizen en pijpen van 3 meter zijn name
lijk qua lengte en gewicht nog goed hanteerbaar en leveren ook bij het ver
voer per auto geen problemen op.
*) Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
Afd. Externe Betrekkingen, Stichting voor Bodemkartering.
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Foto: Stiboka R 32-172

Fig. 1. Overzicht van de apparatuur voor de bronbemaling van profielkuilen (a = filter
buizen, b = pijpleiding, c = vacuümpomp).
Fig. 1. Overall picture of the well point de-watering system for lacquer peel taking (a = perforated
tubes, b = pipes, c = vacuum pump).

Het grondwater moet na het starten van de pomp spoedig gedaald zijn tot
de gewenste diepte, zodat vrijwel direct met het graven van de profielkuil
kan worden begonnen. Een pomp met een 2 pk benzinemotor, die 6 à 14 m3
water per uur kan verwerken, is hiervoor goed bruikbaar. De capaciteit van
de pomp moet vooral niet te groot zijn, zodat zij regelmatig een hoeveelheid
water kan blijven oppompen. Is dat niet het geval, dan kan dat schadelijk
voor de pomp zijn.
WERKWIJZE

Op de plaats van de te graven profielkuil worden vier 2" pijpen uitgelegd in
de vorm van een vierkant. Op de hoeken worden de pijpen onderling ver
bonden met snelkoppelingsbochten van 90°. Deze hebben een spelingsmoge
lijkheid van 15°, hetgeen een groot voordeel is in terreinen, waarvan het
maaiveld ongelijk ligt. Elke pijp heeft in het midden een aftakking, waarop
de filterbuizen worden aangesloten. Vlak bij deze aftakkingen worden filter
buizen in de grond gebracht, nadat het geperforeerde gedeelte van de filter
buizen is omwikkeld met glasvlies om verstopping te voorkomen.
Een eenvoudige methode om de filterbuizen in de grond te drijven, is als
volgt. We nemen een 3 meter lange plastic pijp met een ruimere diameter
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dan de filterbuis en schuiven daar een zgn. spuitlans in. Dit is een 3 meter
lange f " pijp met aan het eind een zeer nauwe opening. De spuitlans wordt
aangesloten op de persleiding van de pomp. Door de kracht van het water
wordt een gat in het zand gespoten, waar de plastic pijp in zakt. Als deze de
gewenste diepte heeft bereikt, wordt de spuitlans uit de plastic pijp ver
wijderd. De filterbuis kan nu zonder gevaar voor schade aan het zeer kwets
bare glasvlies via de plastic pijp in de grond worden gebracht. De plastic pijp
wordt nu uit de grond getrokken en gebruikt voor de andere filterbuizen.
Als alle filterbuizen in de grond staan, worden ze met slangen aan de pijp
leiding verbonden. De slangaansluitingen aan de filterbuis en de pijpleiding
worden met slangklemmen goed vastgedraaid.
Aan een van de snelkoppelingsbochten zit een aftakking, eveneens met
snelkoppeling, voor aansluiting aan de pomp. Als alle filterbuizen zijn aan
gesloten, wordt de zuigleiding van de pomp aan de pijpleiding bevestigd.
Nu kan de pomp in werking worden gesteld.
In de omgeving van één profielkuil zijn metingen verricht in van te voren
geplaatste waterstandsbuizen om de snelheid van de grondwaterstandsdaling
waar te nemen. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 2. De grond
waterstand daalde op 1,5 m afstand van de filterbuizen binnen een kwartier
van 35 cm tot bijna 120 cm. Dit betekent dat met het graven van de kuil kan
worden begonnen, direct nadat de pomp is gestart.

minuten

Fig. 2. Snelheid van grondwaterstandsdaling in een beekeerdgrond, gemeten in vier buizen,
waarvan de plaats in de situatieschets (rechts) is aangegeven met de cijfers 1-4 (schaal 1:200),
a = filterbuizen en b = pijpleiding van het bronbemalingssysteem van fig. 1.
Fig. 2. Velocity of ground-water fall in a gley soil, measured in four tubes. The sites of the observation
tubes are shown by the numerals 1-4 in the right figure (scale 1:200). a = perforated tubes and b —
pipes of the well point de-watering system offig. 1.
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Als de profielkuil klaar is, kunnen we deze gronden volgens de gebruike
lijke methode van de hoge zandgronden lakfilmen (Jager en Van der Voort,
1966).
SAMENVATTING

Een groot gedeelte van onze zandgronden heeft vaak ook in de zomer een
hoge grondwaterstand. Om deze gronden te kunnen lakfilmen wordt bron
bemaling toegepast. Deze installatie bestaat uit vier filterbuizen, die gekop
peld worden aan een horizontale pijpleiding. Hierop wordt een vacuümpomp aangesloten die het grondwater uit de ondergrond wegpompt. Daar
door treedt grondwaterstandsverlaging op.
november 1969
SUMMARY

Many sandy soils in The Netherlands have a high water table in summer.
The Netherlands Soil Survey Institute uses a well point de-watering system
for taking lacquer peels of these soils. Four perforated tubes are placed near
the walls of a profile pit and coupled to a vacuum pump (fig. 1). Ground
water level falls to 1,2 m or more below surface within one hour.
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STERK LEMIGE DEKZANDGRONDEN IN
WESTELIJK NOORDBRABANT
Very loamy coversand soils in the western part of North Brabant

M. F. van Oosten1)
INLEIDING

Het dekzandlandschap in Nederland bestaat grotendeels uit zwak lemige en
niet lemige zandgronden. De zwak lemige gronden, met ongeveer 10-20%
leem (fractie < 50 ^im), worden gedeeltelijk gevormd door de Oudere dekzanden, die in het laatste, zeer koude gedeelte van de Weichselijstijd, het zgn.
Boven-Pleniglaciaal, werden afgezet. Ook het naderhand in de Oudere
Dryastijd afgezette Jongere dekzand I bestaat grotendeels nog uit zwak lemig zand. De niet lemige zanden behoren overwegend tot het Jongere dek
zand II, dat gedurende de Jonge Dryastijd werd afgezet.
In de niet lemige en zwak lemige dekzandgebieden van Noordbrabant is
vaak een min of meer duidelijke zonering in het bodemgebruik waar te ne
men. Langs de talrijke beken liggen smallere of bredere stroken grasland.
Naarmate men zich van de beek verwijdert en het terrein hoger wordt,
komt men in een strook, waar het grasland afwisselt met bouwland. Nog ho
ger wordt de grond te droog voor grasland, zodat daar alleen bouwland
wordt aangetroffen. Op de hoogste delen van het landschap komen vaak gro
tere of kleinere percelen bos voor, terwijl de bouwlandgewassen vrijwel be
perkt zijn tot rogge, haver en aardappelen. Deze hebben daar bovendien
vaak van droogte te lijden.
Vooral in het dekzandgebied van Noordbrabant komen vaak vrij grote,
aaneengesloten oppervlakten voor, waar het leemgehalte hoger en soms aan
zienlijk hoger is. Het zand bevat 20 tot 35 à 40 % leem, soms zelfs nog meer.
De belangrijkste van deze sterk lemige zandgebieden in westelijk Noord
brabant liggen rondom Wouw, in een strook over Sprundel-Etten-Leur, rond
om Princenhage, bij Chaam en in twee ruggen, resp. bij Zundert-Rijsbergen en bij Baarle-Nassau-Tilburg.
In tegenstelling met het zo juist geschetste beeld, verdwijnt het gras
land op deze gronden niet naarmate men hoger in het terrein komt, maar
blijft het, behalve op enkele zeer hoge delen, in vrijwel gelijke mate aanwe
zig. Bij het bouwland is een gewassendifferentiatie vrijwel afwezig. Een vochteisend gewas als suikerbieten komt ook op de hogere delen van het landschap
algemeen voor. In Wouw wordt op deze gronden zelfs tarwe verbouwd.
Behalve door de genoemde landbouwkundige aspecten vallen de sterk
lemige gronden op, doordat in het voorjaar de bovengrond van de dan over
wegend nog kale akkers duidelijk donkerder gekleurd is dan bij de overige
zandgronden. Voorts is ook de grote vochtigheid van deze gronden, zowel
in voor- en najaar als in de zomer, zelfs op de hogere delen van het land
schap, een karakteristieke eigenschap.
1)

Afd. Kaartcoördinatie, Stichting voor Bodemkartering.
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Deze sterk lemige dekzanden zullen hieronder wat gedetailleerder bespro
ken worden, waarbij vooral op de verschillen met de overige zandgronden
zal worden ingegaan.
ONTSTAAN

De laag sterk lemig dekzand is in alle gebieden gemiddeld 60 cm dik en gaat
op die diepte over in zwak lemig zand. Dit zwak lemige zand komt in habi
tus en textuur geheel overeen met het typische Oudere dekzand, zoals dit op
talrijke plaatsen in Noordbrabant en elders in Nederland is beschreven
(Van der Hammen, 1951; Van Diepen, 1968). In tabel 1 wordt de korrelgrootteverdeling van enkele monsters van beide zanden gegeven.
Het Oudere dekzand werd afgezet in het Boven-Pleniglaciaal ; het sterk
lemige zand moet dus tegen het eind van deze periode of later zijn afgezet.
Het ligt vrijwel overal aan het oppervlak, maar op enkele plaatsen is het over
korte afstand met zwak lemige zanden overdekt. Een enkele maal werd daar
in een Usselolaag aangetroffen, een bodemvorming uit de Allerod tijd. Deze
wat warmere periode scheidt twee koude fasen van het Laat-Glaciaal : de
Oudere en de Jonge Dryastijd. In deze twee perioden werden, zoals we
reeds zagen, resp. het Jongere dekzand I en het Jongere dekzand II afgezet.
Het zand direct onder de Usselolaag moet dus tot het Jongere dekzand I
worden gerekend. Waarschijnlijk is het sterk lemige dekzand dus tegen het
eind van het Boven-Pleniglaciaal, als een fase van het Oudere dekzand afge
zet. Een vorming in de Rollingtijd, die het Boven-Pleniglaciaal van de
Oudere Dryastijd scheidt, mag echter niet geheel worden uitgesloten.
We kunnen ons voorstellen, dat tegen het eind van het Boven-Plenigla
ciaal het arctische klimaat reeds een lichte verbetering onderging. De voch
tigheid nam iets toe en de windkracht nam af. In de arctische steppe kon
plaatselijk weer een schaarse begroeiing optreden, vooral op de vochtigste
plaatsen. Dergelijke plekken kwamen vooral voor waar een slecht doorla
tende löss- of leemlaag ondiep aanwezig was. Hier zal ook al spoedig weer een
min of meer gesloten vegetatiedek aanwezig zijn geweest. Bij de geringere
TABEL 1. Korrelgrootteverdeling van Ouder dekzand en' sterk lemig dekzand in Noord

brabant.
TABLE 1. Partiele size distribution of Older coversand and very loamy coversand in North Brabant

<2 [i.m

2-16

16-50

50-105 105-150 >150(xm

Ouder dekzand
Older coversand
Etten
Prinsenbeek
Zundert

3
2
2,5

3,5
2,5
1,5

8
12
11

21
16
21

25
14
34

40
54
30

Sterk lemig dekzand
Very loamy coversand
Lies
Wouw
Rijsbergen

3
3
4

4,5
1,5
3

15
43
29

22
3
20

21
23
20

35
26
24
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windkracht werd de grovere fractie van het zand niet meer verplaatst of uit
sluitend dicht langs de bodem; in het laatste geval werd dit zand aan de
rand van het begroeide gebied tegengehouden. Alleen de fijnere fractie werd
hoger door de lucht verplaatst en kwam tussen de planten terecht. Het werd
door de begroeiing tegen hernieuwde opwaaiing beschut; ook het vochtige
milieu maakte het materiaal weinig gevoelig voor verdere verplaatsing door
de wind (Van Oosten, 1967).
Ofschoon het sterk lemige dekzand globaal gezien een vrij onregelmatige
verbreiding heeft, is er plaatselijk toch wel een min of meer uitgesproken
zuidwest-noordoost oriëntering waar te nemen. Ook in dit opzicht neemt het
een tussenpositie in tussen het als een dek afgezette Oudere dekzand en het
meestal in duidelijke zuidwest-noordoost lopende ruggen voorkomende
Jongere dekzand.
Van Dorsser (1956) veronderstelt dat de afwatering in westelijk Noord
brabant tijdens de Weichselijstijd voornamelijk in noordelijke en noordwes
telijke richting heeft plaats gevonden, in overeenstemming met de algemene
helling van dit deel van Noordbrabant. Door de afzetting van het Jongere
dekzand gedurende het Laat-Glaciaal in zuidwest-noordoost lopende rug
gen, stoven vooral de kleinere beekdalen dicht. Hierdoor werden de beken
over kortere of langere afstand in een noordoostelijke stroomrichting ge
dwongen. De benedenloop van de Oude Lei ten westen van Tilburg en de
oostelijke zijriviertjes van de Mark, zoals de Chaamse beek en de zijtakken
hiervan, hebben alle nog een naar het noordwesten gerichte afwatering.
Maar ook de bovenloop van de Mark en de A of Weerijs (in België) en van
de Oude Lei bezitten deze stroomrichting. De Oude Lei buigt echter verder
stroomafwaarts tegen de hoge rug van sterk lemig zand die tussen BaarleNassau en Tilburg ligt, naar het noordoosten en breekt pas nog verder bene
denstrooms door deze rug heen, waarna de oude stroomrichting wordt her
vat. De benedenloop van de Weerijs stroomt eveneens in noordoostelijke
richting langs de voet van de sterk lemige zandrug Zundert-Rijsbergen. We
achten het dan ook niet onmogelijk, dat reeds de sterk lemige dekzanden,
vooral waar deze in vrij hoge ruggen werden afgezet, de loop van een aantal
beken hebben beïnvloed en in noordoostelijke richting hebben gedwongen.
De later afgezette Jongere dekzanden deden dit in nog sterkere mate, waar
door soms weer doorsnijding van het sterk lemige dekzand in noordoostelijke
richting plaats vond, zoals duidelijk is te zien op de bodemkaarten van het
gebied bij Zundert (Van Diepen, 1968 ; Bodemkaart van Nederland, Blad 45
West, 1969).
BODEMVORMING

Ontwikkeling van de B-horizont

In de sterk lemige dekzanden zijn hoofdzakelijk humuspodzolen gevormd.
Zij verschillen van die in de zwak en niet lemige zandgronden in de eerste
plaats doordat vrijwel nooit een diepzwarte disperse humuslaag (B2h-horizont) boven het bruine gedeelte van de B2-horizont aanwezig is. Men neemt
aan, dat de B2h-horizonten zijn ontstaan onder een heidebegroeiing. Uit het
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ontbreken bij de sterk lemige gronden zou dan geconcludeerd mogen wor
den, dat deze gronden nooit een langdurige heidevegetatie gedragen heb
ben. Zij hebben waarschijnlijk tot hun ontginning, evenals de lemige zand
gronden op de Veluwe (Edelman, 1963) in bos gelegen. Mogelijk behoorde
dit bos tot een matig voedselrijke variant van het Eiken-Berkenbos, dat zich
bij verstoring zodanig kon herstellen, dat de heide weinig kansen kreeg.
Bovendien werden deze vochtiger gronden bij voorkeur het eerst ontgonnen
en niet min of meer opzettelijk tot heide omgevormd, zoals de meeste andere
zandgronden.
De ontwikkeling van de podzolen houdt in sterke mate verband met de
fluctuatie in de hoogste grondwaterstand ten tijde van hun vorming. Bij de
sterk lemige zandgronden, met name de nattere, is de diepte waarop de B2horizont begint en vooral de dikte van deze horizont duidelijk minder dan
bij de overige zandgronden. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de gerin
gere percolatie en dus minder intensieve uitspoeling in het moeilijker door
latende, sterk lemige zand. Bij de grondbewerking is op talrijke plaatsen
deze dunne en ondiep liggende B-horizont geheel of vrijwel geheel in de
bouwvoor opgenomen. Door kleine verschillen in ploegdiepte en in dikte
van de B-horizont wisselen dan ook over grote oppervlakten van het sterk
lemige dekzandlandschap plekken met en zonder resten van het podzolprofiel elkaar op korte afstand in een grillig patroon af.
We laten hieronder enkele kenmerkende beschrijvingen van gronden met
duidelijke resten van het oorspronkelijke profiel volgen. Aangezien gronden
met nog geheel intacte podzolprofielen in dit gebied vrijwel niet voorkomen,
zijn onderstaande beschrijvingen representatief. Het profiel bij BaarleNassau (nr. 3) betreft een moderpodzol. Evenals bij de zwak lemige gronden
komen deze moderpodzolen onder oud bouwland over een kleine oppervlak
te voor, meestal op de hoogste punten van het landschap.
1. Sterk lemig humuspodzol op De Wildert, Etten. Gemiddeld hoogste grondwaterstand
ca. 30 cm; gemiddeld laagste dieper dan 2 m.
0-23 cm Apl
zeer donker grijsbruin (10YR 3/2) ; homogene bouwvoor met 4,5% humus
en 36% leem
23-33 cm Ap2
heterogeen met brokken oude Al, A2 en B2; kleur oude Al : zeer donker
grijs (10YR 3/1), kleur oude A2: grijsbruin (10YR 5/2), kleur oude B2:
donker grijsbruin (10YR 3,5/2) ; 3% humus en 37% leem
33-44 cm B3g
bruin (10YR 5/3) ; iets grauw getinte horizont met wat roestvlekken; 3%
humus, 37% leem
44-53 cm Clg
licht grijsbruin (2,5Y 6,5/2) ; grauwe ondergrond met zwakke roestvlek
ken; humusarm; 31% leem
53-120 cm
geleidelijk iets lichter van kleur wordend; iets afnemend leemgehalte, op
65 cm zwak lemig wordend ; overigens als boven.
2. Sterk lemig oud bouwland op humuspodzol; Wouwse Hil, Wouw
0-20 cm Aanl zeer donker bruine (10YR 2/2), homogene bouwvoor; 5,1 % humus, 30%
leem
20-26 cm Aan2 zeer donker grijsbruine (10YR 3/2) iets lichtere laag, homogeen; 3,3%
humus, 38% leem
26-35 cm Aan3 zeer donker bruin (10YR 2/1,5) ; met wat bijmenging van oude Al ; zeer
fijn gevlekt; 3,3% humus, 25% leem
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35-42 cm Aan4 Overgangshorizont met wat donkere vlekken
42-57 cm Aan5 gemengde delen oude Al en B, de laatste hier en daar in zeer kleine, zui
vere vlekjes; kleur oude Al : zeer donker grijsbruin (10YR 3/1,5) ; onder
grens onregelmatig vergraven; 4,3% humus, 25% leem
57-63 cm B2
zeer donker grijsbruin (10YR 3,5/2,5) ; sterk heterogeen met nog plekken
Al ; sterk gevlekt; 3% humus, 39% leem
63-70 cm B3
grijsbruin (10YR-2,5Y 5/2) ; vlekkerige horizont; 2,1% humus, 40% leem
70-83 cm Cl fletsgeel
(7,5Y 7/3), met op ca. 50% van de oppervlakte vrij diffuse, licht
geelbruine (2,5Y 6/4) roestvlekken; 0,7% humus, 49% leem
83-95 cm C2
wit (2,5Y 8/2) zwak lemig zand met licht geelbruine (2,5Y 6/3) vlekken;
12% leem.
3. Sterk lemig oud bouwland met moderpodzol; Baarle-Nassau. Gemiddeld hoogste grond
waterstand ca. 75 cm; gemiddeld laagste dieper dan 2 m.
0-23cmAanl zeer donker bruine (10YR 2,5/1,5), vrij homogene bouwvoor; 4% hu
mus, 29% leem
23-38 cm Aan2 zeer donker grijsbruine (10YR 3/1,5) lichtere laag met plaatselijk wat
grijzige vlekken; 3% humus, 28% leem
38-57 cm Aan3 zeer donker grijsbruin (10YR 3,5/2) ; met resten oude A2 en enkele hori
zontale, zeer dunne, zwarte bandjes; 2% humus, 34% leem
57-67 cm
overgangslaag met veel resten van oude Al (?) en oude A2
67-76 cm B2
geelbruin (10YR 5/4) ; plaatselijk met vlekken van B3; 1,5% humus, 41 %
leem ; geleidelijke overgang naar
76-103 cm B3
licht geelbruin (10YR 6/5) met plaatselijk lichtere (10YR 6/4) C-vlekken;
leemgehalte als in B2
103-120 cm Cl licht geelbruin (10YR 6/4); met resten van dunne banden-B met veel
roest en Mn-concreties; leemgehalte als boven.

Kleur van de A- en B-horizonten

Als volgend punt van onderscheid tussen podzolen, ontwikkeld in sterk en in
zwak of niet lemig zand, noemen we de kleur van de humushoudende bo
vengrond en van de B-horizont.
Meestal wordt aangenomen, dat de bovengrond van de sterk lemige
zandgronden zeer donker gekleurd is. Het gebied van Wouw wordt zelfs wel
aangeduid als 'de zwarte gronden van Wouw'. Inderdaad krijgt men, ko
mende uit een gebied met zwak lemige gronden, soms de indruk dat de
sterk lemige gronden een donkerder bovengrond bezitten. Dit valt vooral op
in het voorjaar, als het bouwland nog vrijwel onbegroeid is. Bepaalt men de
kleur van de bovengrond echter nauwkeurig met de Munsell Soil Color
Charts, dan blijkt de sterk lemige bovengrond echter opvallend licht ge
kleurd te zijn.
In figuur 1 zijn de resultaten van kleurbepalingen aan 34 sterk lemige en
44 zwak of niet lemige bovengronden, verspreid liggend over westelijk
Noordbrabant, in procenten weergegeven. Er werden vijf kleurgroepen on
derscheiden, nl. zwart (10YR 2-2,5/1), zeer donker grijs (10YR 3/1), zeer
donker bruin (10 YR 2-2,5/1,5-2), zeer donker grijsbruin (10YR 3/1,5-2) en
donker grijsbruin (10YR4/2)1). Alle waarnemingen hebben betrekking op
gronden in vochtige toestand.
1 ) De indruk bestaat, dat acht van de zwak lemige bovengronden iets roder zijn dan met
10YR overeenkomt. Aangezien de zeer donker bruine kleurstrookjes van 7,5 YR in de
Munsell Soil Color Charts ontbreken, kon hierover geen zekerheid worden verkregen.
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Fig. 1. Procentuele verdeling van helderheid (value) + kleurkracht (chroma) van humeuze bovengronden van 44 zwak of niet lemige en 34 sterk lemige zandgronden met basiskleur
(hue) 10 YR (I = donker grijsbruin, II = zeer donker grijsbruin, III = zeer donker bruin,
IV = zeer donker grijs, V = zwart)
Fig. 1. Percentage distribution of value + chroma of A-horizons in 44 slightly loamy or non-loamy
sandy soils and 34 very loamy sand soils, having hue 10 TR (I = dark grayish brown, II = very dark
grayish brown, III = very dark brown, IV = very dark gray, V = black)

Uit de afbeelding blijkt, dat hoewel een duidelijke overlapping aanwezig
is, de kleuren van de sterk lemige gronden in het algemeen bruiner, maar
vooral lichter (grijzer) zijn dan van de zwak en niet lemige gronden. Het is
echter bekend, dat een grond donkerder van kleur wordt, naar gelang het
vochtgehalte toeneemt. De schijnbaar donkerder kleur van de sterk lemige
bovengronden wordt dan verklaard door het grote vochtgehalte in het voor
jaar, als de bovengrond van het bouwland op de overige zandgronden reeds
ten dele is opgedroogd.
De B-horizonten van de sterk lemige humuspodzolen maken in het veld
meestal een wat 'grauwere' indruk dan die van de overige zandgronden. De
min of meer helderbruine tinten, die bij vele zwak of niet lemige B-horizon
ten voorkomen, worden bij de sterk lemige alleen bij weinig voorkomende,
hoog boven het grondwater gelegen profielen aangetroffen. Bij een meting
aan 24 sterk lemige en 24 zwak of niet lemige B-horizonten bleek een duide
lijk verschil in basiskleur1) (hue) aanwezig (fig. 2). Bij de zwak en niet lemix) Als Nederlandse equivalenten van hue en chroma worden in plaats van basiskleur en
kleurkracht ook wel de termen kleurtoon en verzadiging gebruikt.

44

80 1

sterk lemig
very loamy

10YR

7.5YR

5YR

•

zwak en niet lemig
slightly loamy and non - loamy

Fig. 2. Procentuele verdeling van de basiskleur (hue) van de B-horizont van 24 sterk lemige en 24 zwak of niet lemige humuspodzolgronden
Fig. 2. Percentage distribution of the hue of the B-horizons in 24 very loamy and 24 slightly loamy or
non-loamy humus podzol soils

ge B-horizonten overwegen de rodere tinten, bij de sterk lemige de gelere.
Een uitgesproken verschil in helderheid (value) en kleurkracht1) (chroma)
was niet aanwezig, maar wel bleken de zwak en niet lemige B-horizonten
met hue 7,5YR alle een chroma 3 of 4 te hebben. Lagere chroma's komen
bij deze hue niet en bij 10YR slechts sporadisch voor. Bij de sterk lemige
gronden hadden bij hue 7,5YR enkele en bij 10YR bijna de helft van de
B-horizonten een chroma 2,5 of zelfs 2.
WATERHUISHOUDING

In veel sterk lemige zandgronden komen hoge wintergrondwaterstanden
voor. Een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 40-60 cm beneden maai
veld en zelfs van minder dan 40 cm is op hoog boven de beekdalen gelegen
gronden geen zeldzaamheid. De grote vochtigheid van deze gronden zou
geen speciale aandacht verdienen, indien het verschijnsel beperkt bleef tot
het vroege voorjaar en het late najaar. Zoals echter reeds in de inleiding
werd opgemerkt, blijven deze gronden ook gedurende de zomermaanden op
merkelijk vochtig, vergeleken met de overige zandgronden. Zelfs in de zeer
droge zomer van 1959 kwam nauwelijks enige verdroging in de gewassen
voor, terwijl ernstige verdrogingsverschijnselen optraden op zwak lemige
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gronden met een vergelijkbare dikte van de humushoudende bovengrond
en een zelfde grondwaterregiem.
Aangezien zowel bij de sterk als bij de zwak lemige gronden ten tijde van
de vermelde waarnemingen zeer diepe grondwaterstanden voorkwamen,
mogen we aannemen, dat het gewas toen uitsluitend was aangewezen op in
de bovengrond vastgehouden vocht. Een gedeelte hiervan is voor de plant
niet opneembaar; is al het overige water verbruikt, dan verwelkt de plant.
Algemeen wordt voor dit verwelkingspunt een vochtspanning van pF 4,2
aangenomen. Anderzijds wordt bij een overvloed van water een gedeelte
snel naar het grondwater afgevoerd. De rest wordt voor een belangrijk ge
deelte vastgehouden. De grond is dan op veldcapaciteit. Voor de vochtspan
ning waarbij de uitzakking naar het grondwater nog slechts zeer langzaam
geschiedt, wordt op de zwak lemige zandgronden meestal pF 2,3 aangehou
den (Van Diepen, 1948). In het algemeen is dus de hoeveelheid vocht tussen
veldcapaciteit en verwelkingspunt voor de plant beschikbaar.
Bij de zo juist vermelde ernstige verdroging op de zwak lemige gronden
kunnen we aannemen, dat deze gronden tot het verwelkingspunt of tot vrij
wel het verwelkingspunt waren uitgedroogd. Bij de sterk lemige gronden

a = vol. % vocht bij p F 4 . 2
vol. % moisture at pF 4.2
b = beschikbaar vocht na 7 weken droogte
available moisture after 7 weeks of drought
c = vol. % vocht bij p F 2 . 3
vol. % moisture at pF 2.3

Fig. 3. Vol. % beschikbaar vocht op 15 juni 1959, na zeven weken droogte, in twee sterk
lemige (Wouw en Rijsbergen) en twee zwak lemige zandgronden (Lies en Etten), alle met
roggeteelt
Fig. 3. Vol. % available moisture on June 15th, 1959, after seven weeks of drought, in two very loamy
( Wouw and Rijsbergen ) and two slightly loamy sandy soils ( Lies en Etten ) in use for rye-growing
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moet, te oordelen naar de stand van de gewassen, toen nog steeds voldoende
water beschikbaar zijn geweest. Om een en ander te toetsen, is een aantal
gronden bemonsterd. In figuur 3 worden daarvan enkele karakteristieke
voorbeelden gegeven. Het blijkt, dat na bijna zeven weken droogte (slechts
15 mm neerslag) de vochtvoorraad in de sterk lemige gronden nog steeds
aanzienlijk groter is dan die behorende bij het verwelkingspunt. In scherpe
tegenstelling hiermee staan de zwak lemige gronden. In het ene geval is de
gehele bovengrond tot de C-horizont op 55 cm diepte vrijwel op verwelkings
punt, in het andere geval is tot de C-horizont op 55 cm diepte nog enig
vocht (totaal 15 mm) aanwezig, hoewel beduidend minder dan bij de over
eenkomstige sterk lemige grond. Bij al deze gronden was de dikte van de humushoudende bovengrond, tezamen met de (rest van) de B2-horizont onge
veer 55 cm. De grondwaterstanden bij de vier gegeven voorbeelden waren
ten tijde van de waarneming dieper dan 2 m, veelal zelfs dieper dan 2,5 m.
Alle gronden droegen een graangewas.
Indien in het extreme jaar 1959, na zeven weken droogte, op de sterk le
mige gronden nog voldoende water aanwezig was, behoeft het niet te verba
zen, dat in meer normale jaren verdrogingsverschijnselen op deze gronden
onbekend zijn. Men zou in de eerste plaats de verklaring hiervan zoeken in
een grotere hoeveelheid beschikbaar vocht, vergeleken met de overige zand-

TABEL 2. Hoeveelheid beschikbaar water in enkele zwak en sterk lemige zandgronden
TABLE 2. The amount of available water in some slightly loamy and very loamy sandy soils

Dikte humushoudende
bovengrond
Thickness of
plough layer

Beschikbaar
water
(PF 2,3-4,2)
Available water
pF 2.3-4.2)

Beschikbaar
water in maart
1960
Available water
in March 1960

Rucphen I
Rucphen II
Lies
Rucphen III
Hoeven
Etten
Prinsenbeek

cm
40
40
40
55
55
55
65

mm
77,2
59,1
46,7
45,4
66,2
78,6
86,1

mm
75,9
55,2
48,1
46,2
59,5
80,6
72,0

-1,3
-3,9
1,4
0,8
-6,7
2,0
-14,1

Sterk lemig zand
Very loamy sand
Rijsbergen I
Rijsbergen II
Wouw
Lies
Baarle-Nassau
Etten

32
33
33
45
57
60

38,0
50,7
47,8
71,4
55,8
70,4

47,5
54,1
50,2
76,1
61,5
74,1

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

Bemonsterd profiel
Sampled profile

Verschil
Difference

Zwak lemig zand
Slightly loamy sand
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gronden. Deze uit de pF-curves berekende hoeveelheden (het vochtgehalte
bij pF 2,3 en verminderd met het vochtgehalte bij pF4,2) bleken bij de sterk
lemige gronden echter niet beduidend groter te zijn (tabel 2). Wel blijken de
curven van de sterk lemige gronden meer naar rechts te liggen (fig. 4), het
geen wil zeggen dat deze gronden bij alle waarden meer water bevatten. De
gunstige vochthuishouding in de besproken zeer droge zomer kan echter
nooit door het kleine verschil in beschikbaar vocht tussen de twee typen
zandgronden worden verklaard. Weliswaar kan het gewas op de sterk lemige
gronden in het voorjaar nog een tijd uit het grondwater putten, gezien de
meestal hoge grondwaterstanden. Maar de voorjaarsgrondwaterstanden van
de zwak lemige gronden van figuur 3 zijn even hoog, terwijl het grondwater
in de zomer bij de gemeten sterk lemige gronden aanzienlijk dieper staat.
In het vroege voorjaar van 1960 kwam de uitzonderlijke toestand voor,
dat de grondwaterstanden bijzonder laag waren, terwijl de bovengrond vrij
wel op veldcapaciteit was. Er zijn toen enige aanvullende metingen gedaan.
Deze metingen geschiedden na 21 vrijwel regenloze dagen (slechts 1,5 mm
neerslag tussen de 14e en 9e dag vóór de metingen). Uit tabel 2 blijkt, dat
ondanks de zeer diepe grondwaterstanden de sterk lemige gronden ook nu
meer vocht bevatten dan de zwak lemige. Zelfs de relatief hoog gelegen gron
den van Lies en Etten komen nog gunstiger voor de dag dan de vergelijkbare
gronden bij Prinsenbeek, waar het humushoudende dek nog iets dikker is.

,
li

C - horizonten (humusarm)
C - horizons (poor in humus)

A1 - horizonten (humushoudend)
A1 - horizons (humic)

% leem
% loam
1 . Etten
2. Prinsenbeek
3 . Wouw
4. Wildert

5
16
35
24

2. Prinsenbeek
3 . Wouw
4. Wildert

12
35
39

Fig. 4. Karakteristieke pF-curven van zwak lemige (1 en 2) en sterk lemige (3 en 4) zand
gronden
Fig. 4. Characteristic pF-curves of slightly loamy ( 1 and 2) and very loamy (3 and 4) sandy soils
(Note: loam = clay + silt)
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Wij menen uit het bovenstaande de conclusie te mogen trekken, dat in de
sterk lemige gronden de uitzakking naar het grondwater na verzadiging
reeds bij een lagere vochtspanning dan pF 2,3 vrijwel tot stilstand komt. Er
is dus, zodra het gewas niet meer uit het grondwater kan putten, meer water
beschikbaar dan uit de theoretische berekening (pF 2,3 - 4,2), die voor de
overige Brabantse zandgronden geldt, zou volgen. We komen hierop in een
volgende publikatie nog terug. Wel mogen we er hier reeds op wijzen, dat
dit verschil in minder droge jaren in versterkte mate geldt. In iedere periode
van neerslag van enige betekenis zal de beschikbare hoeveelheid vocht in de
sterk lemige gronden opnieuw tot deze hogere waarde worden aangevuld.
Als laatste punt willen we een nog weinig onderzocht aspect van de water
huishouding bespreken. Naar gelang de vochtspanning bij verbruik van de
watervoorraad hoger wordt, zal het water voor de plant moeilijker opneem
baar worden. De totale hoeveelheid beschikbaar vocht zou men kunnen ver
delen in een moeilijker en een gemakkelijker opneembaar gedeelte. De grens
is enigszins arbitrair, maar een waarde van pF 3,3 zou volgens Hill (1959)
een redelijke benadering zijn.
Indien nu een aanzienlijk gedeelte van de voorraad gemakkelijk opneem
baar is, wordt aangenomen dat deze hoeveelheid snel wordt verbruikt, ook
indien een kleinere hoeveelheid voor een normale groei van het gewas vol
doende zou zijn, met andere woorden: de plant bedrijft een luxe-consump
tie. In een enigszins langdurige droogteperiode treedt dan gemakkelijk ver
droging op, aangezien de resterende kleine hoeveelheid moeilijker opneem
baar vocht snel opgebruikt is. Hoe groter dus de hoeveelheid moeilijk op
neembaar vocht, des te beter zal het gewas een droogteperiode kunnen
doorstaan.
Berekenen we nu een en ander voor een aantal sterk en zwak lemige gron
den, dan blijken ook in dit opzicht de sterk lemige gronden iets gunstiger
voor de dag te komen (tabel 3). Dit is overigens ook reeds uit de grotere hel
ling (minder duidelijke stoeltjesvorm) van de pF-curven van figuur 4 af te
leiden. Tevens valt het op, dat het verschil in de humushoudende boven
gronden geringer is dan in de humusarme C-horizonten. Blijkbaar is de
invloed van het humusgehalte, wat de beschikbare hoeveelheid vocht be
treft, zo groot dat in de zwak lemige gronden de lagere waarde ten gevolge
van het geringere leemgehalte gedeeltelijk wordt gecompenseerd.
LANDBOUWKUNDIGE GESCHIKTHEID

De landbouwkundige kwaliteiten van zandgronden werden tot voor kort
vooral bepaald door hun waterhuishouding in het groeiseizoen. Zelfs een
betrekkelijk korte droogteperiode kan in een groot deel van de zwak en niet
lemige zandgronden, vooral bij de jonge ontginningen, al droogteschade aan
het gewas veroorzaken. Daar verdroging in de sterk lemige gronden vrijwel
niet voorkwam, behoorden deze gronden altijd tot de beste gronden van het
zandgebied.
Tegenwoordig spelen de nadelen, verbonden aan de ongunstige voor- en
naja arswater huishouding een belangrijke rol in verband met de sterke me-

49

TABEL 3. Vol. % water beschikbaar tussen pF 3,3 en 4,2
TABLE 3. Vol. % water available between the pF-values 3.3 and 4.2

Sterk lemige gronden
Very loamy soils
Horizonten

•3

§ §>

Ji
\0\0

-S»
22
5 S
s ? ^9
S w
. <D
O c$
•v. O \0
O"-. O"- > s

A-horizonten
Etten, Wildert
Etten, Wildert
Wouw, Goudm.
Wouw, Goudm.
Wouw, Spellestr.
Wouw, Akker
Zundert
Baarle-Nassau I
Baarle-Nassau I
Baarle-Nassau I
Baarle-Nassau II
Lies
Lies
Etten VI
Etten VI

39
36
50
53
30
42
28
29
27
33
32
40
44
16
17,5

4,5
4,0
4,5
4,5
4,0
5,0
4,0
4,0
3,0
2,0
5,0
4,0
3,5
3,5
3,0

5,0
4,0
5,0
5,5
5,0
6,5
3,0
3,0
2,5
2,5
6,0
5,5
7,5
5,5
6,5

Wouw, Westelaar
Wouw, Westelaar
Wouw, Westelaar
Wouw, Akker II
Wouw, Akker II

31
36
44
36
33

4,0
3,0
4,0
5,0
5,0

6,5
6,5
5,5
6,0
4,5

B-horizonten
Etten, Wildert
Wouw, Spellestr.
Baarle-Nassau I
Baarle-Nassau II
Lies
Lies

30
32
41
35
33
33

2,0
2,0
1,5
3,5
2,5
3,0

2,5
3,5
2,0
5,5
7,5
7,5

C-horizonten
Etten, Wildert
Wouw, Goudm.
Wouw, Goudm.
Wouw, Spellestr.
Lies
Wouw, Akker II
Wouw, Akker I

21
56
48
31
23
28
38

Horizonten

+

22 «
3 S

\0 \0
O"- O

i-C ci
\©\P
O^CN

»—î -S
O ctf
> $

A-horizonten
Etten I
Etten I
Etten II
Etten II
Etten II
Etten III
Etten IV
Prinsenbeek
Prinsenbeek
Prinsenbeek
Etten IV
Etten IV
Etten V
Etten V
Etten V
Sprundel I
Sprundel I
Sprundel II
Sprundel II

11,5
8,5
11
9
16
15
14
12
11
12
16
15
16
16
13
16
17
18
22?

3,0
2,0
3,0
2,5
2,0
2,0
3,5
3,0
3,0
2,0
4,0
2,5
3,0
2,0
2,0
4,0
3,5
4,0
3,0

2,5
1,5
3,5
3,5
2,0
5,5
3,5
5,5
5,0
3,5
5,0
5,0
5,0
4,0
3,5
3,0
4,0
3,0
5,0

B-horizonten
Zundert
Etten I

16
4,5

2,5
1,0

0,5
1,0

Etten III
Etten VI
Sprundel I
Sprundel II

11
11
13
16

1,0
0,5
1,0
1,5

3,0
1,0
1,5
2,5

Î§

H

V. ©

U

C-horizonten
1,5
3,5
6,0
3,5
3,0
2,0
2,5

? = Laboratoriumbepaling niet geheel zeker
? = Laboratory analysis not quite reliable
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Zwak lemige
gronden
Slightly loamy soils

Etten I
Zundert
Etten II
Etten III
Etten IV
Wouw, Akker

4
15
8
6
7
14

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

chanisatie. Doordat de sterk lemige gronden in het voorjaar lang nat blijven,
kan de grondbewerking hierop pas veel later plaats vinden dan op vele an
dere zandgronden; hierdoor komt in de natte jaren het werkschema nog al
eens in de knel. Het kost dan bovendien wel eens moeite, de aardappelen en
bieten op tijd in de grond te krijgen. Het gevolg is, dat op percelen met een
ongelijke hoogteligging de grondbewerking plaats vindt, zo gauw een groot
deel min of meer geschikt lijkt. De lagere plaatsen worden daardoor in te
natte toestand bewerkt, hetgeen later duidelijk in het gewas zichtbaar is.
Ook komt, vooral op zeer sterk lemige gronden, in het voorjaar vaak verslemping voor. Waar de grond in het najaar bewerkt werd, treedt in ongun
stige winters schade op bij wintergranen.
Doordat de sterk lemige gronden ook in het najaar snel nat zijn, kunnen ze
in jaren met vroege en hevige herfstregens moeilijkheden veroorzaken bij de
oogst van aardappelen en suikerbieten. Niet alleen geeft het machinaal oog
sten dan grote problemen, maar ook wordt de structuur van de grond door
de zware machines vaak grondig bedorven. Vanzelfsprekend komt de najaarsbewerking van de grond of de inzaai van wintergewassen dan eveneens
in het gedrang.
Bovenstaande bezwaren heeft men enigszins kunnen ondervangen door
drainage, waarbij men de top van de hoge wintergrondwaterstanden weg
neemt. Geheel ondervangen kan men de moeilijkheden hiermee echter niet,
zoals uit het besprokene bij de waterhuishouding duidelijk zal zijn. Toch
moet men de sterk lemige gronden nog steeds tot de beste gronden van het
zandgebied rekenen. Als voorbeeld kunnen we de beoordeling aanhalen,
zoals deze werd gegeven bij blad 50 West, Breda, van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50000. Van de 8200 ha sterk lemige gronden op dit
kaartblad wordt 40 % tot de goede en zeer goede bouwlandgrond gerekend
en ca. 60 % tot de goede graslandgronden. In tegenstelling hiermee is van de
ca. 20.000 ha zwak en niet lemige zandgronden slechts 20 à 25 % goede
bouwlandgrond en slechts 20 % goede graslandgrond.
Wegens de grotere gevoeligheid van tuinbouwgewassen voor waterover
last en het belang van een vroege grond, is de geschiktheid voor tuinbouw
vaak minder goed. Alleen waar door bijzondere omstandigheden een wat
betere natuurlijke drainage aanwezig was of waar het leemgehalte relatief
laag was, woog het voordeel van de grote droogteresistentie vroeger sterk op
tegen de nadelen. De aardbeienteelt van Zundert is oorspronkelijk dan ook
op deze gronden ontstaan, evenals de tuinbouw rondom Princenhage. Sinds
beregening in de tuinbouw algemeen wordt toegepast, ziet men echter een
verplaatsing van de bedrijven naar de minder lemige gronden.
SAMENVATTING

In westelijk Noordbrabant komen grote oppervlakten sterk lemige dekzanden voor met een leemgehalte (% <50 (xm) van ca. 20% tot ca. 45%. Ze
zijn afgezet in het laatste gedeelte van het Boven-Pleniglaciaal als een uit
gangsfase van het Oudere dekzand.
De humuspodzolen die overwegend in deze zanden zijn ontwikkeld, heb
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ben betrekkelijk dunne en ondiep gelegen B-horizonten. Hierdoor is deze
horizont bij alle cultuurgronden vaak geheel of grotendeels in de bouwvoor
opgenomen. De kleur van de humushoudende bovengrond is wat bruiner en
wat lichter (grijzer) dan bij de overige zandgronden. De B-horizont is
meestal wat minder rood getint.
De sterk lemige gronden zijn zowel in voor- en najaar als in de zomer voch
tiger dan overeenkomstige zwak en niet lemige gronden. Ook in droge jaren
blijft de grond nog goed vochtig. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de
hoge wintergrondwaterstanden, ook bij hoog gelegen gronden. Anderzijds
ligt de vochtspanning van het bodemvocht dat na voldoende bevochtiging
en uitzakking van het overtollige water wordt vastgehouden, niet bij pF 2,3,
zoals bij de overige zandgronden, maar bij een lagere pF. Er is voor het ge
was dus een extra hoeveelheid water beschikbaar in vergelijking met de
zwak en niet lemige zandgronden. Bovendien is bij de sterk lemige gronden
de hoeveelheid vocht in het hogere pF-traject groter; ook hierdoor is in
droge tijden de vochtvoorziening beter gewaarborgd.
De sterk lemige zandgronden moeten tot de beste landbouwgronden van
dit zandgebied worden gerekend. Voor tuinbouw zijn grote delen, door de
ongunstige voor- en najaarswaterhuishouding, minder tot matig geschikt.
augustus 1971
SUMMARY

In the western part of the Dutch Province of North Brabant large areas of
very loamy coversand, containing from 20 to 45% loam (i.e. clay + silt),
were deposited at the end of the Upper Pleniglacial as a final phase of the
Older coversand sedimentation.
In these sands Humus Podzols were formed with relatively thin and
shallow B-horizons which often were wholly or for the greater part incorpo
rated in the plough layer when the soils came under cultivation. The colour
of the topsoil is slightly more brown and less dark (more grayish) than in the
other sandy soils and the B-horizon is less reddish in most cases.
The very loamy soils are in spring and autumn, as well as in summer
moister than comparable slightly or non-loamy soils; even in dry years the
soils remain fairly moist. For one reason this is due to the high water table in
winter. Secondly the pF-value for the tension of the moisture, retained by
the soil after sufficient wetting and draining off of superfluous water, is not
2.3 as is the case with the other sandy soils, but somewhat lower. This means
that more water is available at the start. In the third place is the amount of
water contained in the higher regions of pF-values also greater than in the
sandy soils with lesser loam contents. This too, contributes to a more reliable
moisture supply in dry periods.
The very loamy sandy soils can be appraised as the best arable soils of
this sand region. A great part of them is, however, less or only moderately
suited to horticulture, because the moisture conditions are unfavourable in
spring and autumn.
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PROFIELTEKENINGEN OP PLASTICFOLIE
ALS AANVULLING VAN PROFIELBESCHRIJVINGEN
Drawings on transparent plastic foil as an aid to soil profile descriptions

H. G. M. Breteler en J. M. M. van den Broek1)

De methode voor het tekenen van wortelbedden op plastic folie, die bij de
Stichting voor Bodemkartering door Reijmerink is ontwikkeld, kan in enigs
zins gewijzigde vorm ook worden toegepast voor profieltekeningen.
BESTAANDE METHODEN

Bodemprofielen worden in het algemeen volgens een standaardsysteem be
schreven. Bij de Stichting voor Bodemkartering is het zgn. schema voor pro
fielbeschrijving een richtlijn voor het vervaardigen van uitvoerige profiel
beschrijvingen. Het is in grote lijnen afgeleid van Soil Survey Manual (Soil
Survey Staff, 1951). In deze beschrijvingen worden naast algemene gegevens
vooral de morfologische kenmerken die aan een profiel zichtbaar zijn, vast
gelegd. Maar naarmate de beschrijvingen uitvoeriger en gedetailleerder
worden, wordt het moeilijker om een overzicht van de algemene morfologie
te verkrijgen. Vooral, als de beschreven verschijnselen zich in zijdelingse
richting sterk wijzigen of onderbroken worden door afwijkende verschijnse
len, voelt men vaak de noodzaak het profiel ook visueel weer te geven om an
deren een goed overzicht van de profielopbouw en zichzelf een geheugen
steun te verschaffen. Hiertoe zijn wel formulieren ontworpen waarop men
naast de veldbeschrijving een schets van het profiel kan geven. Over het al
gemeen is de afmeting van een profiel op dergelijke formulieren niet groter
dan 20 X 4 cm, veelal slechts 10x2 cm. Dit betekent dat het profiel en alle
weer te geven details direct en op het oog ruim 5- à 1 O-maal verkleind gete
kend moeten worden.
Om de vervaardiging van dergelijke verkleinde profielschetsen in het veld
nauwkeuriger en eenvoudiger te maken, heeft men bij de Stichting voor
Bodemkartering ook wel gebruik gemaakt van het zogenaamde wortelraam.
Dit is een raamwerk van 60 X 60 cm, door draden verdeeld in vakken
van 10 x 10 cm. Dit raam, eigenlijk bedoeld om de hoeveelheid wortels per
100 cm2 te tellen, vergemakkelijkt het schetsen van een profiel wanneer men
tekent op een papier met ruitennet, bijvoorbeeld millimeterpapier. Ook hier
geldt het bezwaar dat men de waargenomen verschijnselen direct verkleind
moet weergeven.
Voor het visueel vastleggen van het profiel is het maken van foto's en dia's
eveneens een belangrijke techniek geworden. Bij zwart/wit foto's weegt ech
ter het voordeel van de reproduceerbaarheid niet op tegen het nadeel van
het verlies aan belangrijke details door het ontbreken van kleuren. Bij kleu
renfoto's is de reproduceerbaarheid het grote probleem; slechts in bijzondere
') Destijds werkzaam bij Rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering.
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gevallen worden bodemprofielen in kleur in grote aantallen gereproduceerd.
In Nederland is een reeks bodemprofielen in kleur verschenen in de jaar
gangen 75 en 76 (1964 en 1965) van het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. In het buitenland zijn incidenteel uitgaven
verschenen van bodemprofielen in kleur; meestal betreft het handboeken
(zie bijvoorbeeld Mückenhausen, 1959).
Bij de opname van de beworteling van asperges heeft Reijmerink (1964)
een methode ontwikkeld, waarbij werd getekend op plasticfolie, dat op een
plaat plexiglas is bevestigd. Plaat en folie worden tegen een profielwand ge
plaatst, waarna het intekenen van wortels etc. geschiedde met glaspotloden
in verschillende kleuren. Bij de beschrijving van deze methode van wortelbeelden heeft Reijmerink al de opmerking gemaakt, dat deze methode ook
toepasbaar is bij gedetailleerde profielstudies en bij het aangeven van de
plaats van de grondmonsters.
DE NIEUWE METHODE

Daar deze door Reijmerink ontwikkelde methode aantrekkelijk leek voor het
gebruik bij grote series profielbeschrijvingen, is getracht het principe zo een
voudig mogelijk voor dit doel toepasbaar te maken. Een deel van het voor
wortelonderzoek benodigde materiaal (met name hogedrukspuit en plexi
glasplaat) is hierbij niet nodig. Het laten vervallen van de plexiglasplaat had
als consequentie dat gezocht moest worden naar een tekenstift, die bruik
baar was op materiaal dat niet overal gelijke tegendruk geeft. Aan deze eis
voldoen de viltstiften of 'marking ink'-pennen. Aanvankelijk werd bij de
ontwikkeling van deze methode ook gewerkt met verschillende kleuren, zoals
door Reijmerink bij zijn wortelstudies is aangegeven. In verband met de reproduktiewijze van de profieltekeningen bleek dit op den duur geen voor
delen te bieden. Men kan volstaan met zwart. Viltstiften bestaan tegenwoor
dig in veel soorten, die behalve in dikte van de stift vooral verschillen in op
losbaarheid van de inkt. Voor ons doel zijn alleen die stiften bruikbaar
waarvan de inkt na het tekenen niet in water oplost.
Meestal zal voor ons doel een vel plasticfolie van 120 cm lang en circa
50 cm breed voldoende groot zijn. Drietiende millimeter is een geschikte dikte
uit een oogpunt van stevigheid, doorzichtigheid en prijs. Op de plasticfolie
kan men met deze viltstiften alle verschijnselen van het profiel zoals hori
zonten, afwijkende lagen, vlekken etc. nauwkeurig aangeven. Ook de exacte
ligging van de bemonsteringsplekken kan ingetekend worden.
WERKWIJZE IN HET VELD

Een profielwand wordt zodanig bewerkt dat de belangrijke onderscheidingen
duidelijk zichtbaar zijn. Een zandgrond zal zo glad mogelijk moeten worden
afgestoken, terwijl het bij een zwaardere grond voordelen heeft de structuur
elementen zichtbaar te laten. Het verdient aanbeveling vage horizontgren
zen en onduidelijke, maar belangrijke kenmerken in de profielwand te ac
centueren, bijvoorbeeld met een mes (fig. 1).
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Fig. 1. Vage details van bodemprofielen worden geaccentueerd voordat met het tekenen
wordt begonnen (vorstvaaggrond).
Fig. 1. Vague details of soil profiles are being emphasized beforehand.

Vervolgens neemt men een vel plasticfolie en legt dit aan de bovenzijde
van het profiel vast. Dat kan met zware voorwerpen op de rand van de pro
fielkuil (zoals zoden, losse grond, stenen en dergelijke) of met pennen, die
dóór de plasticfolie in de profielwand gestoken worden. De plasticfolie wordt
zoveel mogelijk dicht tegen de profielwand gedrukt (fig. 2). Met de zwarte
viltstift worden nu alle onderscheidingen van de profielwand op de folie na
getekend (fig. 3). Voor de verschillende onderscheidingen (zoals horizontvlekken, mangaanvlekken, ijzerconcreties en reductievlekken) worden ver-
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Fig. 2. De plastic folie wordt tegen de profielwand bevestigd.
Fig. 2. The plastic foil is fixed against the wall of the profile-pit.

schillende tekens, lijnen en arceringen gebruikt. De betekenis van deze lijnen
en arceringen wordt als legenda naast of onder de tekening vermeld. Voor de
leesbaarheid na eventuele verkleining is het nodig de codes en alle andere
tekens voldoende groot op de folie aan te brengen.
Een ongemak dat zich wel eens voordoet tijdens het tekenen, is dat zich
tussen wand en folie waterdamp ontwikkelt, waardoor de folie minder door
zichtig wordt. Wanneer men evenwel vooraf de vage of onduidelijke ken
merken duidelijk op de profielwand heeft aangegeven (fig. 1), is dit geen
groot bezwaar.
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Fig. 3. Het overtekenen van profielkenmerken op de plastic folie.
Fig. 3. Tracing of soil characteristics on the transparent plastic foil.

De plasticfolie moet na de beschrijving enige tijd onopgevouwen te drogen
worden gelegd. De verse inkt geeft namelijk gemakkelijk af; opvouwen of op
elkaar leggen van de vellen zou de tekening waardeloos maken. Produceert
men op één dag een groot aantal tekeningen, dan is het raadzaam vloeipapier
of iets dergelijks tussen de vellen te leggen. Bij thuiskomst moeten de folies
nog enige tijd vrij van elkaar opgehangen worden om na te drogen.
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VERDERE BEWERKING OP KANTOOR OF LABORATORIUM

Op kantoor kan de tekening voorzien worden van een verticale maatinde
ling; meestal is een indeling in decimeters voldoende.
Vlot getekende lijnen en arceringen kunnen iets bijgewerkt worden. Aan
hangende grond tenslotte kan verwijderd worden.
RE PRODUKT IE EN VERKLEINING

Het is onpraktisch van alle profielbeschrijvingen de grote betekende plastic
folies te bewaren. Daarom worden er lichtdrukken van gemaakt, die foto
grafisch verkleind kunnen worden. De folie kan door een roterende lichtdruk
machine gedraaid worden, maar dan moet tussen de folie en de rol van de
machine een vel transparant papier worden gelegd, omdat het gevaar be
staat dat de folie door de warmte statisch wordt en aan de rollen gaat kleven.
De belichting kan ook op een vacuümraam uitgevoerd worden.
Deze lichtdruk kan het best naar een standaard formaat worden verkleind,
bijvoorbeeld naar A4, liefst op transparant materiaal (bijvoorbeeld calque)
zodat hiervan onbeperkt lichtdrukken gemaakt kunnen worden tegen lage
kosten. In een profielbeschrijvingen-archief kan bij elke beschrijving één of
meer afdrukken van deze verkleinde tekening gevoegd worden. Exemplaren
kunnen ook gebruikt worden voor het grondmonsterarchief en bij beschrij
vingen van bepaalde bodemeenheden. Voor publikaties heeft men bij de
manuscripten direct illustratiemateriaal van de bewuste bodemprofielen
voorhanden.
ENKELE VOORBEELDEN VAN TEKENINGEN OP
PLASTICFOLIE

De methode van vervaardigen van profieltekeningen op plasticfolie biedt de
mogelijkheid tot visuele weergave van een reeks bodemkundige en eventueel
geogenetische kenmerken en andere gegevens van het bodemprofiel, zoals :
1. onregelmatig verlopende horizontgrenzen,
2. onduidelijke horizontgrenzen (die bijvoorbeeld met een onderbroken lijn
aangegeven kunnen worden),
3. verticaal verlopende profielverschijnselen,
4. distributie van vlekken over het profiel,
5. afmetingen en vorm van grotere structuurelementen,
6. bepaalde details die afzonderlijk (als uitsneden) getekend kunnen worden,
7. bemonsteringsplekken voor het onderzoek van de granulaire samenstel
ling, voor het maken van slijpplaten etc.
Figuur 4 is een reproduktie van de verkleinde veld-profieltekening, waar
van de vervaardiging in de figuren 1 t/m 3 in beeld is gebracht. Het is een
betrekkelijk eenvoudig profiel van een bruine grond (vorstvaaggrond). De
code Hsl.nit. 3 refereert aan de profielbeschrijving en de grondmonsters, die
onder dezelfde code gerubriceerd zijn. De bouwvoor bestaat uit twee lagen;
de grens tussen de Apl- en de Ap2-horizont is enigszins vaag. In de zwak
ontwikkelde B-horizont komen enkele cirkelvormige donkere, zwartbruine
vlekken voor, die waarschijnlijk gezien moeten worden als graafgangen; zij
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Fig. 4. Verkleinde profieltekening van de vorstvaaggrond uit de figuren 1 t/m 3.
Fig. 4. Reduced drawing of the 'vorst' vague soil shown in the figures 1-3.
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Fig. 5. Reduced drawing of a loess soil with vertical grey Hongue\
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hebben een doorsnede van circa 3 cm. Er wordt een Cll- en een C12-horizont onderscheiden op grond van textuurverschil. In de C12 zijn met kruisjes
een tweetal dunne ijzerfibers aangegeven, die een dikte van circa 3 cm heb
ben. De verspreid in deze horizont liggende kruisjes wijzen op ijzerconcen
traties die resten zijn van opgeloste ijzerbanden.
Geheel anders is de tekening van een profiel uit Schimmert (fig. 5). Deze
geeft behalve de horizontgrenzen een reeks andere profielkenmerken weer,
die ten dele verticaal door de horizonten lopen en ten dele binnen bepaalde
horizonten sterkere of zwakkere concentraties vormen. In deze figuur zijn
dat de vele wormgangen en vooral de verticale 'tong' in de B-horizont.
Bovendien zijn de plaatsen aangegeven van grondmonsters.
De in dit artikel opgenomen voorbeelden zijn afkomstig van afdrukken op
A4-formaat die zijn ondergebracht bij de bijbehorende profielbeschrijvingen
in het archief voor profielbeschrijvingen. Speciaal voor dit archief is het ver
vaardigen van verkleiningen naar uniforme afmetingen van belang.
Hoewel het, met het oog op de gewenste beeldafmeting bij de verkleining,
voordelig is om bij het tekenen van de plasticfolie een bepaalde verhouding
tussen breedte en hoogte aan te houden, is het zeer goed mogelijk hier volle
dig van af te wijken. Zo kunnen zowel zeer diepe als zeer brede profielen met
succes verkleind worden. Vooral de weergave van bijvoorbeeld onregelmatig
verlopende horizontgrenzen, uitwiggende lagen, kryoturbatiën, ijswiggen,
sedimentatie-verschillen, alsmede van andere niet direct bodemkundige,
lithologische karakteristieken in een brede profielwand is belangrijk en vormt
een welkome aanvulling op een veelal moeilijk op te stellen woordelijke me
dedeling.
Bij officiële publikatie van een profielbeschrijving kan de veldprofieltekening op folie door een tekenaar met strakke lijnen en uniforme lettertypen
tot een fraai geheel worden uitgewerkt.
SAMENVATTING

Op plasticfolie, gehangen voor een profielwand, kunnen tijdens de beschrij
ving belangrijke profielkenmerken met een viltstift getekend worden. Behal
ve de horizontgrenzen, die met getrokken lijnen, en de vage horizontgrenzen,
die met onderbroken lijnen aangegeven kunnen worden, worden ook andere
verschijnselen in het profiel met bepaalde arceringen of symbolen aangeduid.
Vooral de onregelmatig verlopende bodemkenmerken en verschijnselen die
zich over een aantal horizonten uitstrekken, kunnen duidelijk worden uitge
beeld, evenals de plaats van genomen grondmonsters. De bijbehorende le
genda wordt ook op de folie vermeld.
Door verkleining naar uniform formaat op transparant materiaal is reproduktie in elk gewenst aantal tegen betrekkelijk lage kosten mogelijk. Derge
lijke profieltekeningen zijn een waardevolle aanvulling voor het profielbeschrijvingen-archief en het grondmonsterarchief. Voor publikatie-doeleinden kunnen zij zonder bezwaar rechtstreeks aan de tekenafdeling worden
verstrekt voor definitieve afwerking tot tekstfiguur.
december 1967
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SUMMARY

On transparent plastic foil fixed against a wall of a profile-pit features of the
soil profile can be drawn with a feltpen. To indicate the different charac
teristics, shadings, lines and symbols are used, and the legend is indicated
on the same sheet of plastic.
This method of visual representation is especially suitable for showing
horizon boundaries, irregular soil characteristics which extend over more
horizons, and the sites where soil samples were taken. Many phenomena and
particularities which are poorly conveyed by words are hereby easy to over
look.
Reduced to a standard size such a drawing can easily be reproduced and
stored in the profile-description file and the soil-sample file. If used for a
publication a draughtsman can give it its finishing touch.
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TOEMAAKDEKKEN IN HET OUDE RIJNGEBIED
Anthropic, dune sand containing Al-horizons in the area of the riuer'Oude Rijn'

C. van Wallenburg en W. C. Markus1)

INLEIDING

Door middel van toevoeging o worden op de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1:50 000, bij de veengronden zgn. 'opgebrachte dekken' aangegeven.
Men noemt deze veengronden ook wel opgebaggerde veengronden, veen
gronden met een baggerdek of veengronden met een toemaakdek.
Dit artikel handelt over de in het Oude Rijngebied voorkomende veen
gronden met een opgebracht dek, een toemaakdek, waarin een duidelijk
herkenbare hoeveelheid zand voorkomt (fig. 1). Ook de klei-op-veengronden,
die 'toegemaakt' zijn, zullen worden behandeld. Deze behoren door het
voorkomen van een goed veraarde duidelijk donkere bovengrond tot de
liedeerdgronden.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan enkele eigenschappen van het
toemaakdek en aan de beschrijving van de veengronden en klei-op-veen
gronden met een dergelijk toemaakdek.
Vooraf gaat een kort overzicht van de genese van het Oude Rijngebied
en het ontstaan van het toemaakdek.
VORMING EN ONTGINNING VAN HET GEBIED

In de vroege Middeleeuwen bestond het gebied uit een aantal grote, ontoe
gankelijke veenmoerassen, doorsneden door veenstroompjes en rivieren. De
belangrijkste rivier was de Oude Rijn, de hoofdader in het afwaterings
systeem.
Het belangrijkste aspect van het ontstaan van het 'groene hart' van de
randstad Holland is de veenvorming. Deze begon reeds in het Boreaal,
omstreeks 8000 v. Chr. en werd ten westen van de lijn Reeuwijk-BodegravenWoerdensche Verlaat-Wilnis gedurende het Atlanticum en het begin van
het Subboreaal onderbroken door mariene afzettingen, de zgn. afzettingen
van Calais (De Jong c.s., 1960). Een belangrijk deel van het veenpakket ten
oosten van deze lijn en al het veen boven de mariene afzettingen in het
westen van het gebied ontstonden na ca. 2200 v. Chr. Dit was mogelijk, om
dat achter het nagenoeg gesloten strandwallensysteem het milieu uitermate
geschikt werd voor een weelderige plantengroei. De vorming van organisch
materiaal was groter dan de afbraak ervan door een stijgende grondwater
stand, stagnatie in de afwatering en een voedselrijk (brak of zoet) milieu. In
de beginperiode werd rietveen of zeggerietveen gevormd. Later werd het
milieu waarin de diverse plantengezelschappen groeiden, van plaats tot
plaats verschillend. Langs de Oude Rijn en de vele zijriviertjes, zoals de
Meye, de Kromme Aar, de Kromme Mijdrecht en de Gouwe, was het milieu
1)

Rayon West, Stichting voor Bodemkartering.
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Gronden met een toemaakdek
Soils having an anthropic, dune sand containing
A1 - horizon
[ V I ' I ' I ' I ' I ' I I veengronden

ll'l'l'S!' 1 .'!'! peat s o i / s
I
1

I klei-op-veengronden
I clay-on-peat s o i l s

Gronden zonder toemaakdek
Soils not having an anthropic, dune sand
containing AI - horizon
veengronden
peat s o i l s
gronden van d e droogmakerijen
' l a k e - bottom' s o i l s
overige gronden
other s o i l s

Percentage van d e fractie > 150>um per
1 0 0 g . grond
Percentage of fraction > 1 5 0 p m per
100 gr. soil
•

< 20
20-40
> 40

Fig. 1. Ligging van de veengronden en klei-op-veengronden met een toemaakdek in het
Oude Rijngebied
Fig. 1. Distribution of the peat soils and clay-on-peat soils having an anthropic, dune sand containing
Al-horizon in the area of the river 'Oude Rijn'
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eutroof en zoet door de aanvoer van slibrijk rivierwater. Daar ontstonden
moerasbossen, waaruit bosveen werd gevormd. In het mondingsgebied van
de Oude Rijn, waar het water overwegend brak was door vermenging van
zeewater met rivierwater, ontstond rietveen en rietzeggeveen. Buiten de
invloedssfeer van de zee en de rivieren, waar de vegetatie was aangewezen
op het voedselarme regenwater, werd oligotroof mosveen (Sphagnum) met
wollegras (Eriophorum) en heide (Calluna) gevormd. Tussen het oligotrofe
mosveen en het rietvecn (brak eutroof) en bosveen (zoet eutroof) ligt een
gordel met overwegend mcsotroof tot eutroof broekveen en zeggeveen.
Vanaf het begin van het Subatlanticum (ca. 700 v.Chr.) tot voor de be
dijking werd plaatselijk over het veen klei afgezet. In het mondingsgebied
van de Oude Rijn gebeurde dit gedurende twee of drie transgressiefasen
(Van der Meer, 1952) en werd het veen bedekt met meestal zware zeeklei.
Meer naar het oosten - ongeveer ten oosten van Koudekerk - werd het veen
in die zelfde tijd bedekt met zware rivierklei (komklei), doordat de Oude Rijn
geregeld buiten zijn oevers trad. De kleilagen op het veen worden, naarmate
men verder van de aanvoerbasis komt, geleidelijk dunner en humeuzer.
Buiten het bereik van de zee en de rivieren ging de vorming van mosveen
door tot vlak voor de ontginning. Juist in deze gebieden werd in de 15e, 16e
en 17e eeuw het veen afgegraven of gebaggerd ten behoeve van de turfwinning. In het Oude Rijngebied worden dan ook geen mosveengronden
meer aangetroffen.
De kleigronden van de Oude Rijn zijn vlak na het begin van de jaartelling
al bewoond geweest. Men treft Romeinse bewoningsresten aan op de zuide
lijke Rijnoever, onder andere bij Zwammerdam, Alphen aan den Rijn,
Leiderdorp en Valkenburg. Ook in de Karolingische tijd was er bewoning,
onder andere bij Zoeterwoude, Hazerswoude en Leiderdorp.
Er kunnen twee verkavelingstypen worden onderscheiden. Het oudste
komt voor langs de vele riviertjes en langs de Oude Rijn. De sloten staan
nagenoeg loodrecht op de ontginningsbasis, meestal een rivier of veenstroom.
De percelen zijn dan ook niet alle rechthoekig en van een vaste perceelsdiepte
is meestal geen sprake. Volgens een mededeling van Fockema Andreae
(Boor en Spade V, 1952) hebben we hier te maken met echte opstrekkingen,
vanaf een riviertje over de kleistrook tot in het veen, waar een naburig
rechtsgebied begon. Deze verkavelingsvorm is in dit gebied nogal eens ver
bonden met de naam 'woude', bijvoorbeeld Zoeterwoude, Gelderswoude,
Hazerswoude, Rijnsaterwoude.
De tweede verkavelingsvorm, de zgn. cope-verkaveling, is uitvoerig be
schreven door Van der Linden (1955). De grote veenmoerassen tussen de
riviertjes zijn in de Middeleeuwen ontgonnen. Op deze uitgestrekte moe
rassige gebieden kon de Graaf van Holland of de Bisschop van Utrecht be
paalde rechten doen gelden, die zij hadden verkregen van de Frankische of
Saksische koningen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een schenkingsbrief van 985,
waarin Otto III, een van de Saksische koningen, aan graaf Dirk III van
Holland gebieden tussen de Lier en de Hollandsche IJssel heeft geschonken.
Op zijn beurt kon de graaf deze moerassen aan gegadigden ter ontginning
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uitgeven. Zo beschrijft Van der Linden, dat graaf Willem II in 1244 een
gedeelte van de landsheerlijke wildernissen in de buurt van Waddinxveen
ter ontginning uitgaf. De kopers en hun opvolgers verkregen het land ter
vrije beschikking.
Tussen de graaf en de kopers werd overeengekomen, dat ter voldoening
van de koopsom een vast bedrag zou worden betaald en dat de graaf een
bepaalde vorm van belasting (in mankracht, natura of geld) kon heffen. De
kopers kregen van de graaf bepaalde rechten. Eén daarvan was, dat het
gebied een uitwatering zou hebben tot in de Oude Rijn, zonder dat hiervoor
aan wie dan ook enige betaling verschuldigd was.
Een dergelijke transactie werd 'cope' genoemd. In de Middeleeuwen had
de term kopen een veel ruimere betekenis dan tegenwoordig. Koop en ver
koop betekende afstaan tegen betaling in welke vorm dan ook. Overeenge
komen politieke bepalingen werden bijvoorbeeld ook tot de koop gerekend.
Aan bovenbeschreven activiteit hebben plaatsen als Boskoop, Nieuwkoop,
Papekop, Gravekoop hun naam te danken.
Nadat de koop tot stand was gekomen, werd het gebied ontgonnen. Van
uit een riviertje, een gegraven wetering, een weg of een dijk, die als ontgin
ningsbasis functioneerden, werden de ontginningseenheden in gelijke lengte
en breedte uitgezet. De lengte en de breedte van de percelen waren reeds
van te voren bij de koop vastgesteld. Loodrecht op de ontginningsbasis groef
men sloten voor de afwatering van het land. Iedere ontginner kreeg zijn deel
en nam dit geleidelijk in gebruik tot daar, waar zijn recht van opstrek
eindigde. Het recht van opstrek heeft grote invloed gehad op het landschappe
lijk beeld van grote delen van Zuid-Holland en Utrecht.
De 'diepte' van de ontginning werd in de Middeleeuwen uitgezet in voorlingen (een middeleeuwse lengtemaat, overeenkomend met ca. 208,33 meter).
Hierbij was een kavellengte van 6 of 12 voorling, respectievelijk 1250 en
2500 meter), een veel voorkomende ontginningsdiepte. Op de topografische
kaart, schaal 1:50000, van kaartblad 31 west, Utrecht, komt een lengte van
1250 meter (6 voorlingen) voor bij Reeuwijk en Korteraar. Een lengte van
2500 meter treffen we aan bij Ter Aar, gemeten tussen het Aarkanaal en de
Krakeeltocht. Veel van de oorspronkelijke ontginningsdiepten zijn echter
door latere verveningen verloren gegaan.
De breedte van de percelen werd uitgezet in roeden. Een gebruikelijke
maat was 28 à 30 roe, overeenkomend met ca. 105 à 114 meter. Het produkt
van de lengte in voorlingen en de breedte in roeden werd 'hoeve' genoemd.
ONTSTAAN VAN HET TOEMAAKDEK

Toemaak is een mengsel van stalmest en bagger, in vele gevallen aangerijkt
met zand. In plaats van stro gebruikte men vroeger in de stallen zand. In het
grote Hollands-Utrechtse veengebied was stro een schaars artikel. Zand
daarentegen was volop beschikbaar in de duingebieden, de Utrechtse heu
velrug en plaatselijk ook in de oeverwal van de Oude Rijn. Via de vele
riviertjes, veenstroompjes en weteringen kon het per schuit naar de boerderij
worden aangevoerd.
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Waar men bij de toemaak zand heeft gebruikt, vindt men een volledig ver
aarde humushoudende bovengrond, die veel tot zeer veel blanke zandkorrels
bevat (fig. 2). In dergelijke gevallen wordt van een toemaakdek gesproken. De
dikte van de toemaakdekken varieert van ca. 20 tot ca. 50 cm.
In de gebieden waar bij de toemaak geen of zeer weinig zand werd gebruikt,
treft men wel een goed veraarde humushoudende bovengrond aan, maar
deze is meestal niet dikker dan 20 cm. De oorzaak van de geringe dikte moet
niet alleen worden gezocht in het geringe aandeel van de minerale fractie,
maar ook in een sterke oxydatie van de opgebrachte organische stof (stal
mest + bagger).
Hoewel in dergelijke gebieden wel veel met toemaak is gewerkt, gezien de
sterk verbrede sloten (baggeren), kan men daar geen toemaakdek onder
scheiden. In het centrum van de Krimpenerwaard bijvoorbeeld, is nauwe
lijks sprake van een ophoging. Ook zijn er gebieden waar een geringe hoe
veelheid zand in de bovengrond voorkomt, echter alleen in de bovenste 10
à 20 cm van het profiel. Hier treffen we evenmin een duidelijk toemaakdek
aan. Men zou in dergelijke gevallen kunnen spreken van een toemaakç/jfoi.

Foto Afd. Micropedologie
Fig. 2. Microfoto van een toemaakdek, bestaande uit mull-humus, zandkorrels en holten.
De zeer donker gekleurde mull is heterogeen. De zandkorrels liggen voor het merendeel vrij ;
slechts enkele kleinere korrels zijn geheel in de muil ingebed
Fig. 2. Microphoto of an anthropic, dune sand containing Al-horizon which consists of mull-humus,
sand grains and voids. The sand grains are predominantly in a free position with the exception of some
smaller grains which are totally embedded in the mull
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Dit is onder andere het geval in de omgeving van Lange Ruige Weide.
In het Oude Rijngebied heeft men meestal duinzand gebruikt. De M150
(mediaan van de fractie > 150 [tm) varieert van 190 tot 230 (j.m. Zij komt
nagenoeg overeen met die van het zand uit het duingebied tussen het Rijn
estuarium en Haarlem (Van der Meer, 1952).
De hoeveelheid zand, die men in de loop der eeuwen met de toemaak op
het land heeft gebracht, is zeer groot. Men kan deze hoeveelheid berekenen
in ton/ha, indien het volumegewicht, de dikte van het toemaakdek en het
gewichtspercentage van de fractie > 150 jj.m bekend zijn. In tabel 1 staan
de berekende tonnen/ha weergegeven. Daarbij is uitgegaan van het gewichts
percentage (op de grond) van de fractie >150 [xm. Duinzand bevat echter
ook minerale delen van de fractie 0-150 |im. Het gewichtspercentage van
de fractie 0-150 [xm varieert van ca. 8 tot ca. 30. Daarom is bij de berekening
van het opgebrachte zand uitgegaan van 1,2 X hoeveelheid zand van de
fractie >150 [xm, waarbij 1,2 een gemiddelde omrekeningsfactor is.
Wil men de hoeveelheid opgebracht zand in plaats van in ton/ha in
centimeters uitgedrukt hebben, dan moeten de waarden van tabel 1 met
0,7 X 106/108 = 7 X 10-3 vermenigvuldigd worden. Hierbij geeft 0,7 X
106 het volume weer in cc dat 1 ton zand inneemt.

heterogene muil
heterogeneous mull

ü&a

herkenbare planterest
recognizable plant remains

holte
void
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TABEL 1. Hoeveelheid opgebracht zand (in ton/ha) in toemaakdekken van verschillende

dikte en samenstelling
TABLE 1. Quantity of applied sand (tonjha) in anthropic, dune sand containing Al-horizons with

different thickness and composition
Dikte van het toemaakdek in cm
Thickness of the
anthropic, dune sand
containing Alhorizon in cm

20
30

Gewichtspercentage van de
fractie > 150 am
Weight percentage
of the fraction
> 150 pn

20

288

35

504

336
588

20

432
756

504

576

882

1080

1008

1260

1440

1008

1176
1680

1344
1920

35
50
40

Hoeveelheid opgebracht zand in ton/ha bij
toemaakdekken met een volumegewicht van :
Quantity of applied sand in tonjha in anthropic,
dune sand containing Al-horizons with a volume
weight of:
0,6 g/cm3
0,7 g/cm3
0,8 g/cm3

35
50

1440

384
672

BESCHRIJVING VAN VEENGRONDEN EN
KLEI-OP-VEENGRONDEN MET EEN TOEMAAKDEK

INDELING EN CLASSIFICATIE

De klei-op-veengronden met een toemaakdek behoren tot de liedeerdgronden, de veengronden met een toemaakdek tot de weideveengronden en koopveengronden (zie ook De Bakker en Schelling, 1966).
De onderlinge verschillen tussen deze drie classificatie-eenheden berusten
in het Oude Rijngebied op:
1. het humusgehalte van het toemaakdek,
2. het al dan niet voorkomen van een zeer humeuze of humusrijke laag klei
tussen het toemaakdek en de veenondergrond,
3. de diepte, waarop het moerig materiaal (venige klei, kleiig veen of veen)
begint.
In figuur 3 is hiervan een schematische voorstelling gegeven.
Liedeerdgronden zijn klei-op-veengronden met een goed veraard humusrijk
toemaakdek en moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm.
Weideveengronden zijn veengronden met een goed veraard humusrijk toemaak
dek en moerig materiaal beginnend binnen 40 cm.
Koopveengronden zijn veengronden met een toemaakdek bestaande uit goed
veraarde venige klei of kleiig veen.
De verschillen in humusgehalte tussen het humusrijke toemaakdek en het
toemaakdek bestaande uit venige klei of kleiig veen zijn als volgt:
humusrijk toemaakdek
- humusgehalte varieert van ca. 9 tot
ca. 19%.
toemaakdek bestaande uit venige - humusgehalte varieert van ca. 19 tot
klei of kleiig veen
ca. 45 %.
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koopveengronden
'koop'peat s o i l s

80-^>
cm - m.v.
cm below surface
humusrijk toemaakdek (Aan - horizont)
anthropic, dune sand containing A1 -horizon, rich in humus (Aan -horizon)
venig toemaakdek (Aan - horizont)
peaty anthropic, dune sand containing A1-horizon (Aan - horizon)
humeuze tot humusrijke klei (C1g- of C1G - horizont)
c l a y , humose or rich in humus (C1g - or C1G horizon)
humusrijke klei (C1 g - horizont)
c l a y , rich in humus (C1g - horizon)
venige klei (C1g - horizont)
peaty c l a y (C1g - horizon)

6i

veen (C1, D-, DG of G-horizont)
peat (C1-, D-, DG-or G-horizon)

Fig. 3. Schematische voorstelling van veengronden en klei-op-veengronden met een toe
maakdek
Fig. 3. Peat soils and clay-on-peat soils with an anthropic, dune sand containing Al-horizon schemati
cally drawn
J

Liedeerdgronden

De liedeerdgronden komen in het Oude Rijngebied voor op de overgang van
de poldervaaggronden (klei- en zavelgronden) naar de veengronden. Ze
hebben een kleilaag, die maximaal 80 cm dik is. Het veen, bosveen, eutroof
broekveen of zeggeveen, begint tussen 40 en 80 cm. De humushoudende
bovengrond, het toemaakdek, bestaat uit goed veraarde humusrijke lichte
klei of humusrijke zware zavel en is 20 tot 35 cm dik. In dit toemaakdek
komen veel zandkorrels van de fractie >150 [tm voor (zie tabel 2).
Soms is de bovenste 3 à 5 cm van het toemaakdek venig. Het toemaakdek
gaat geleidelijk over in humeuze tot humusrijke klei, die meer dan ca. 30 %
lutum en in vele gevallen meer dan 40% lutum bevat. De laag boven het
veen bestaat meestal uit humusrijke zware klei (> 35% lutum).
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TABEL 2. Enkele analysegegevens van liedeerdgronden, weideveengronden en koop veengronden
TABLE 2. Some analytical data of 'lied' earth soils, 'weide' peat soils and 'koop' peat soils

<2

2-50

50-105

3-9
9-14
14—28
28-37
37-45
45-100
100-165

5,2
4,7
4,4
4,4
4,2

16,8
10,3
9,1
16,8
13,2
74
83

15
15
14
37
61

57
62
63
36
12

11
10
10
31
45

7
8
6
18
37

2,5
2
2
2
0,5

2. Liedeerdgrond
(rivierklei)
'Lied' earth soil
(river clay)

Aangl
Aang2
Clbg
D
DG

0-13
13-21
21-52
52-90
90-120

5,0
5,3
5,3
4,3
4,4

15,8
12,4
13,4
57,0
54,4

26
31
60

35
41
5

23
30
58

25
14
34

3. Weideveengrond Aanl
' Weide' peat soil
Aanl g
Clbg
CG
G

3-10
10-27
30-38
38-60
60-90

4,4
4,0
4,1

19,0
14,7
30,0
28,6
66,9

15
21
42

51
48
13

11
16
42

4. Weideveengrond Aanl
' Weide' peat soil
Aangl
Aang2
ACg
D1
D2
DG

0-10
10-20
20-30
30-39
39-50
50-80
80-110

4,8
4,8
4,9

30,3
13,5
8,2
25,9
77,0
81,0
84,5

12
13
16

42
54
49

5. Koopveengrond
'Koop' peat soil

Aanl
Aanl g
ACg
D1
D1
D2
DG

3-12
12-20
20-25
25-30
30-40
40-70
70-90

5,3
5,3
5,9

30,8
17,7
7,9
66,6
54,3
84,5
83,5

16
20
22

6. Koopveengrond
'Koop' peat soil

Aanl
Aan2
AC
CG
G

0-10
10-28
28-36
36-50
60-70

4,6
4,6
5,4
5,1
5,2

21,8
18,8
43,2
73,4
65,3

7. Koopveengrond
'Koop' peat soil

Aanl
Aan2
CG
G

0-6
6-28
28-50
70-80

4,5
4,7
5,4
5,5

40,1
41,5
74,0
77,0
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. rL

3
v
cd
v

> 150
; am

> 150

Aanl 1
Aan 12
Aan lg
Clbgl
Clbg2
D
DG

hum.

Diepte van •
monsterde h
Depth of the .
layer in cm

1. Liedeerdgrond
(zeeklei)
'Lied' earth soil
(sea clay)

Benaming/Name

pH
(KCl)

Horizon

a

in % op de min. delen
in % on the organic-free soil
105-150

in % op de grond
in % on the soil

12
11
14
7
2

68
69
69
43
14

1
2
1

8
7
1

43
47
6

15
16
36

2
3
1

9
11
3

63
56
19

9
9
9

13
10
16

4
2,5
4

14
15
20

60
63
53

26
34
38

15
15
14

31
25
25

8
8
8

11
12
13

37
41
41

25
26
18

36
45
21

15
15
17

27
24
36

2
3
4

10
5
6

46
53
37

16
15

29
30

18
15

25
25

2
1

7
n

48
52

In het westen van het Oude Rijngebied behoren de liedeerdgronden tot de
zeekleigronden, in het oosten tot de rivierkleigronden.
1. Liedeerdgrond in zeeklei uit het gebied van Oud-Ade.
Bodemgebruik : grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 1.
Zodelaag (AO)
0- 3 cm venig ontwikkelde zodelaag met zeer veel wortels,
3- 9 cm zwarte (ÏOYR 2/1), humusrijke, kalkloze zandige zeer
Aanl 1
lichte zavel; weinig vage wortelroest; zeer veel blanke zand
korrels; geleidelijke overgang naar
Aan 12
9- 14 cm zeer donker grijze (ÏOYR 3/1), humusrijke, kalkloze zan
dige zeer lichte zavel; geen roest; zeer veel blanke zand
korrels; geleidelijke overgang naar
Aanl g
14- 28 cm zeer donker grijsbruine (ÏOYR 3/2), humusrijke, kalkloze,
zandige zeer lichte zavel; duidelijke roestvlekken; zeer veel
blanke zandkorrels; via dun zandbandje overgaand in
Clbgl
28- 37 cm donkergrijze (ÏOYR 4/1), humusrijke, kalkloze lichte klei;
duidelijke roestvlekken; veel blanke zandkorrels; kleine,
sterk ontwikkelde blokkige en afgerond blokkige structuur
elementen; zeer goed doorlatende laag, die abrupt overgaat
in
Clbg2
37- 45 cm donkergrijze ( 1OYR 4/1), humusrijke, kalkloze matig zware
klei; duidelijke roestvlekken; sterk ontwikkelde, blokkige
structuurelementen; vrij abrupte overgang naar
D
45-100 cm geoxydeerd zeggeveen.
DG
100-165 cm niet-geoxydeerd rietzeggeveen, overgaand in rietveen.
2. Liedeerdgrond in rivierklei uit het gebied van Zegveld
Bodemgebruik : grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 2.
0- 13 cm zeer donker grijsbruine (ÏOYR 3/2), humusrijke, kalkloze
Aangl
zware zavel; enkele duidelijke roestvlekken; veel blanke
zandkorrels; geleidelijke overgang naar
Aang2
13-21 cm donker grijsbruine (ÏOYR 3,5/2), humusrijke, kalkloze
lichte klei, enkele duidelijke roestvlekken en veel wortelroest; veel blanke zandkorrels; geleidelijke overgang naar
Clbg
21- 52 cm donker grijsbruine (ÏOYR 4/2), zeer humeuze tot humus
rijke kalkloze zeer zware klei; veel duidelijke roestvlekken;
geleidelijk overgaand in
D
52- 90 cm matig stevig, geoxydeerd kleiig bosveen.
DG
90-120 cm matig slap tot slap, niet-geoxydeerd kleiig bosveen.

Weideveengronden

De weideveengronden met een toemaakdek van het Oude Rijngebied, die
op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, met de codering opVb of
opVc zijn aangegeven, liggen op de overgang van de liedeerdgronden naar
de koopveengronden. De donkere humushoudende bovengrond - het toe
maakdek - bestaat uit goed veraarde humusrijke zavel, soms en dan voor
namelijk in de oostelijke helft van het Oude Rijngebied, uit humusrijke lichte
klei. Het toemaakdek is 20 tot 35 cm dik. Een venig ontwikkelde toplaag van
5 à 10 cm komt veel voor. Het overwegend humusrijke toemaakdek bevat
veel blanke zandkorrels van de fractie >150 |im (zie tabel 2). De overgang
naar de zeer humeuze, humusrijke of venige klei is geleidelijk, soms abrupt.
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Binnen 40 cm begint bosveen, broekveen of zeggeveen, soms venige klei
op bosveen, broekveen of zeggeveen.
De weideveengronden met toemaakdek in het westen van het gebied heb
ben aanzienlijk meer zandbijmenging dan in het oosten.
1. Weideveengrond met toemaakdek uit het gebied van Hoogmade.
Bodemgebruik; grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 3.
Aan 1
0-10 cm zwarte ( 10YR 2/1), venige, goed veraarde kalkloze zandige
zeer lichte zavel; geen roest; zeer veel blanke zandkorrels;
geleidelijke overgang naar
Aanlg
10- 27 cm zeer donkergrijze (ÏOYR 3/1), humusrijke, kalkloze zan
dige, matig lichte zavel; veel duidelijke roestvlekken; zeer
veel blanke zandkorrels; abrupt overgaand in
Clbg
27- 38 cm donkergrijze (10YR 4/1), matig veraarde venige klei; matig
ontwikkeld, grote blokkige structuurelementen; geleidelijke
overgang naar
CG
38- 60 cm matig stevige, venige klei, gelaagd met enkele kleilenzen;
aan de bovenzijde van deze laag, zwak ontwikkelde grote
blokkige elementen.
G
60- 90 cm matig slap tot slap, niet verweerd slibhoudend bosveen.
2. Weideveengrond met toemaakdek uit het gebied van Zoeterwoude.
Bodemgebruik: grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 4.
Aanl
0-10 cm zeer donkerbruin (10YR 2/2), goed veraard kleiig veen;
geen roest; zeer veel blanke zandkorrels; geleidelijke over
gang naar
Aangl
10- 20 cm zeer donkergrijze (2,5Y 3/1), goed veraarde, humusrijke,
kalkloze, zandige zeer lichte zavel; iets wortelroest; zeer
veel blanke zandkorrels; geleidelijk overgaand in
Aang2
20- 30 cm donkergrijze (2,5Y 4/1), zeer humeuze, kalkloze zandige
zeer lichte zavel; enkele duidelijke roestvlekken en veel
wortelroest; veel blanke zandkorrels en op de overgang naar
ACg enkele kleibrokken; geleidelijk overgaand in
ACg
30- 39 cm zwarte tot zeer donkerbruine (7,5YR 2/1), matig veraarde
venige klei; kleine en grote, matig tot zwak ontwikkelde af
gerond blokkige structuurelementen; goed doorlatende
laag, die abrupt overgaat in
Dl
39- 50 cm zeer donkerbruin (7,5YR 2/2), verweerd, geoxydeerd, ste
vig tot matig stevig broekveen met hout- en rietresten, ge
leidelijk overgaand in
D2
50- 80 cm matig stevig tot matig slap, geoxydeerd broekveen met
plaatselijk veel houtresten, geleidelijk overgaand in
DG
80-110 cm slap tot zeer slap, niet geoxydeerd broekveen.

Koopveengronden

De koopveengronden met toemaakdek in het Oude Rijngebied, die op de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, met de coderingen ohVb en
ohVc zijn aangegeven, komen voor in de grote aaneengesloten veenkommen.
Ze liggen het verst verwijderd van de rivieren en riviertjes.
De humushoudende, goed veraarde bovengrond - het toemaakdek bestaat uit venige klei of kleiig veen, dat veel tot zeer veel blanke zandkorrels
bevat. Het toemaakdek is 20 à 25 tot 40 à 50 cm dik. Bij de dikkere toemaakdekken komt op de overgang naar het veen soms een dun ( 1 à 4 cm) zand-
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bandje voor (o.a. bij Oud Ade, Hoogmade, Uithoorn). De dunnere toemaakdekken gaan soms via een laag venige klei geleidelijk over in veen. De veenondergrond bestaat uit bosveen, broekveen of zeggeveen.
1. Koopveengrond met toemaakdek uit het gebied van Weipoort.
Bodemgebruik : grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 5.
AO
O- 3 cm zodelaag bestaande uit kleiig veen,
3-12 cm zwart (10YR 3/1), kleiig veen; geen roest; veel blanke
Aanl
zandkorrels; geleidelijke overgang naar
Aan lg
12-20 cm zeer donkergrijze (10YR 3/1), venige, kalkloze zavel;
scherp begrensde duidelijke roestvlekken, veel blanke zand
korrels; geleidelijk overgaand in
20-25 cm zeer donkerbruin (7,5YR 2/2), sterk verweerd kleiig veen
ACg
met resten van zeer donker grijsbruine (2,5Y 3/2), kalkloze
lichte klei; plaatselijk dunne zandbandjes; enige duidelijke
roestvlekken ; matig ontwikkelde blokkige en afgerond blokkige structuurelementen; vrij abrupt overgaand in
Dl
25-40 cm zwart (5YR 2/1), sterk verweerd, geoxydeerd stevig kleiig
veen tot veen.
40-70 cm zwart (5YR 2/1), verweerd, geoxydeerd matig stevig broek
D2
veen.
DG
70-90 cm slap, niet geoxydeerd broekveen met weinig riet- en houtresten.
2. Koopveengrond met toemaakdek uit het gebied van Ter Aar.
Bodemgebruik: grasland. Analysegegevens tabel 2, nr. 6.
Aanl
0-10 cm zwarte (10YR 2/1), zeer goed veraarde venige zavel met
veel blanke zandkorrels; geleidelijk overgaand in
Aan2
10-28 cm zwarte (10YR 2/1), goed veraarde venige zavel; met veel
blanke zandkorrels; geleidelijk overgaand in
AC
28-36 cm zwart (7,5YR 2/1), goed veraard, sterk verweerd, stevig,
kleiig bosveen; geleidelijk overgaand in
CG
36-50 cm zeer donkerbruin (10YR 2/2), matig verweerd, matig stevig
bosveen; geleidelijk overgaand in
50-70 cm donkerbruin (7,5YR 3/2), slap, niet verweerd, niet geoxy
deerd bosveen.
3. Koopveengrond met toemaakdek uit het gebied van Ter Aar.
Bodemgebruik: tuingrond. Analysegegevens tabel 2, nr. 7.
Aanl
0- 6 cm zwart (7,5YR 2/1), goed veraard kleiig veen met veel blanke
zandkorrels; matig ontwikkelde afgerond blokkige struc
tuurelementen; geleidelijk overgaand in
Aan2
6-28 cm zwart (7,5YR 2/1), goed veraard kleiig veen; met veel
blanke zandkorrels; matig ontwikkelde afgerond blokkige
structuurelementen, soms verenigd in ruwe tot gladde sa
mengestelde prisma's; geleidelijk overgaand in
CG
28-50 cm zeer donkerbruin (7,5YR 2/2), matig stevig, matig ver
weerd bosveen.
G
50-80 cm donkerbruin (7,5YR 2,5/3), matig slap tot slap niet ver
weerd, niet geoxydeerd bosveen.
ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN HET TOEMAAKDEK

In deze paragraaf zullen de textuur, de dichtheid en de draagkracht van de
toemaakdekken worden besproken en vergeleken met humushoudende
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bovengronden van veengronden en klei-op-veengronden zonder toemaakdek.
Onder de term dichtheid wordt hier verstaan: het volumegewicht, dat wil
zeggen het gewicht van 1 cm3 van de grond in natuurlijke ligging na drogen
bij 105° Celsius. Andere eigenschappen van het toemaakdek, zoals mate van
veraarding, C/N-quotiënt en fosfaathuishouding, blijven buiten beschouwing.
TEXTUUR VAN TOEMAAKDEKKEN

Veengronden zonder toemaakdek hebben een humushoudende bovengrond
met meestal niet meer dan 10 % van de fractie >150 jjim, terwijl het lutumgehalte veelal hoger is dan 40 %. Veengronden met een toemaakdek daaren
tegen hebben een humushoudende bovengrond (toemaakdek) met ca. 20 tot
ca. 70% van de fractie > 150 (j.m en een lutumgehalte van ca. 10 tot 30%.
De toemaakdekken hebben dus naast een hoog zandgehalte een relatief laag lutumgehalte.

De hoeveelheid zand van de fractie >150 fj.m, uitgedrukt in gewichts
procenten op de grond, is van gebied tot gebied, van perceel tot perceel,
en per bedrijf verschillend. Toch is in figuur 1 duidelijk te zien, dat de hoe
veelheid zand toeneemt naarmate men het duingebied nadert. Vooral in de
omgeving van Zoeterwoude, Hoogmade en Oud-Ade komt zeer veel zand
in het toemaakdek voor. De toemaakdekken bevatten hier veelal meer dan
40 % van de fractie >150 [im (berekend op de grond).
DE DICHTHEID VAN TOEMAAKDEKKEN

Gezien het hoge zandgehalte mag worden aangenomen, dat de dichtheid
van de toemaakdekken vrij groot is. In figuur 4 zijn de volumegewichten van
veengronden en klei-op-veengronden met en zonder toemaakdek met elkaar
vergeleken.
Veengronden en klei-op-veengronden met een toemaakdek blijken inder
daad een relatief hoog volumegewicht te hebben, gemiddeld hoger dan veen
gronden en klei-op-veengronden zonder toemaakdek. Verschillende van de
onderzochte gronden hebben zelfs een volumegewicht dat groter is dan
Schothorst (1968) aangeeft bij 'maximale dichtheid'.
De op het land gebrachte zandige toemaak heeft dus de dichtheid van de
humushoudende bovengrond vergroot.
D E D R A A G K R A C H T V A N V E E N G R O N D E N E N K L E I - O P-V E E N G R O ND E N
MET EEN TOEMAAKDEK

De draagkracht van de humushoudende bovengrond van vele veengronden
en klei-op-veengronden is vooral onder natte omstandigheden niet voldoende
om vertrapping door het vee te voorkomen.
Volgens Schothorst (1965) en Wind en Schothorst (1965) treedt ernstige
vertrapping op, indien de draagkracht van de zodelaag kleiner is dan 5 kg/
cm2. Tussen 7,5 en 5 kg/cm2 is de vertrapping matig, terwijl bij een draag
kracht groter dan 7,5 kg/cm2 nooit vertrapping waargenomen is. De draag
kracht van de bovenste 5 à 10 cm van de grond is afhankelijk van de vochttoestand (vochtspanning, grondwaterstand), de dichtheid en de doorlatendheid. Door verlaging van het vochtgehalte en/of vergroting van de dichtheid
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Fig. 4. Verband tussen volumegewicht (in g/cm3) en het organische-stofgehalte van de
laag 3-8 cm van veengronden en klei-op-veengronden in Noord- en Zuid-Holland
Fig. 4. Relation between volume weight (in g/cm3) and the organic matter content of the 3-8 cm layer
of peat soils and clay-on-peat soils in the provinces Noordholland en Zuid-Holland

kan de draagkracht van deze laag verbeterd worden. Wind en Schothorst
menen dat een diepere ontwatering de beste maatregel is. Bij diepere ont
watering van de veengronden en de klei-op-veengronden zouden kritieke
vochtgehalten in de bovenste 10 à 20 cm gedurende het weideseizoen niet of
nauwelijks meer voorkomen, terwijl ook de dichtheid gunstiger wordt. Ver
groting van de dichtheid bijvoorbeeld door bezanding is een goede maar dure
maatregel. Zand aanvoeren van elders is zeer kostbaar. Wil men een laag van
3 cm zand opbrengen, dan vergt dit 300 m3/ha.
Bij de veengronden en klei-op-veengronden zijn vrij grote verschillen in
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Fig. 5. Samenhang tussen draagkracht van de laag 3-8 cm en grondwaterstand van ver
schillende veengronden (eind maart/begin april, 1970)
Fig. 5. The relation between bearing capacity of the 3-8 cm layer and groundwater level of various peat
soils (ultimo March/early in April, 1970)

78

draagkracht (kg/cm2)
bearing capacity ( k g / c m ? )

i
A

!

O
O

A

O
••
O

O
O

O

X

x

X

x.x

A
x

XO

60
grondwaterstand (in cm)
groundwater level (in cm)
Draagkracht en grondwaterstand gemeten op;
Bearing capacity and groundwater measurements on:
•

2 6 - 3 -1970

X

6-5-1970

O

25-11 -1970

A

1 - 2 -1971

Fig. 6. Samenhang tussen draagkracht van de zode en de grondwaterstand van veengron
den met een toemaakdek
Fig. 6. The relation between bearing capacity of sods and groundwater level of peat soils having an
anthropic, dune sand containing Al-horizon

draagkracht van de bovenste 5 à 10 cm waargenomen. Het is daarom de
vraag of alle veengronden en klei-op-veengronden zonder meer dieper ont
waterd moeten worden.
Zo hebben de veengronden en klei-op-veengronden met een toemaakdek
in het algemeen een aanzienlijk grotere draagkracht dan de veengronden en
klei-op-veengronden zonder toemaakdek. Een en ander blijkt duidelijk uit
figuur 5, waarin voor verschillende veengronden in Noord- en Zuid-Holland
de draagkracht van de laag van 3-8 cm uitgezet is tegen de grondwater
stand. De draagkracht van de veengronden met toemaakdek is 1 à 3 kg/cm2
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hoger dan van de andere veengronden, bij overigens gelijke omstandigheden
wat grondwaterstand en tijd van meten betreft.
Bij de veengronden met een toemaakdek daalt de draagkracht van de zode
zelden beneden 5 kg/cm2 (fig. 6). De laag van 3-8 cm heeft ook onder natte
omstandigheden een draagkracht van 6 kg/cm2 of meer. Ernstige vertrap
ping van de zode komt bij deze gronden dan ook weinig voor. Dat wil niet
zeggen dat de draagkracht in de gebieden met veengronden en klei-op-veengronden met een toemaakdek optimaal is.
Op de meeste percelen wordt in voor- en najaar en gedurende de winter
een zodedraagkracht van 5-7 kg/cm2 gemeten, waarden dus, waarbij nog
vertrapping kan voorkomen en waarbij ook het berijden van de grond niet
altijd zonder risico is.
Een diepere ontwatering dan de huidige (gemiddelde grondwaterstand in
de zomer is 50 à 80 cm) is niet noodzakelijk, wel echter een goede water
beheersing, vooral op de bredere percelen en in enkele polders (o.a. in ge
deelten van de Westeindsche Polder bij Zoeterwoude).
Alleen bij een goede waterbeheersing kan men volledig profiteren van de
bijzondere eigenschappen van het toemaakdek.
SAMENVATTING

De toemaakdekken, die voorkomen in het gebied van de Oude Rijn, bevat
ten in het algemeen een hoeveelheid zand (overwegend duinzand), die te
zamen met stalmest en bagger uit de sloten in de loop der eeuwen op het
land is gebracht (toemaak).
Het zand in de goed veraarde bovengrond is goed herkenbaar. Het is dan
ook een uitstekend profielkenmerk ter bepaling van de dikte van het toe
maakdek (Aan-horizont) van de veengronden (koopveengronden en weideveengronden) en de klei-op-veengronden (liedeerdgronden).
Het toemaakdek bij de veengronden wordt op de Bodemkaart van Neder
land, schaal 1:50000, aangegeven middels toevoeging o. Het toemaakdek
bij de klei-op-veengronden wordt niet door een toevoeging aangegeven. In
het gebied van de Oude Rijn behoren ze door de aanwezigheid van de goed
veraarde humusrijke bovengrond tot de liedeerdgronden (de meeste klei-opveengronden in Nederland behoren tot de drechtvaaggronden).
De belangrijkste eigenschappen van het toemaakdek zijn: hoog zandgehalte, relatief laag lutumgehalte, relatief grote dichtheid en een draagkracht,
die ook in natte perioden matig tot goed is (5 kg/cm2 of meer).
Voorjaar 1970
SUMMARY

In the area of the river 'Oude Rijn' (western part of The Netherlands) some
peat soils and clay-on-peat soils have a well-moulded black surface layer as
a result of ages of manuring with a mixture of stable-dung, mud from the
ditches and sand (predominantly dune sand). The sand is an excellent means
for determining the thickness of this anthropic A1-horizon. It varies from
about 20 to 50 cm.
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In comparison with the common A1-horizon of peat soils the anthropic
one has a high sand content, a relatively low clay content and a relatively
high density. Consequently the sods of the grassland soils with such an
anthropic horizon have, even in wet periods, a bearing capacity, which
varies from moderately sufficient to sufficient (5 kg/cm2 or more).
According to the System of soil classification for The Netherlands (De Bakker
and Schelling, 1966) the peat soils and clay-on-peat soils with an anthropic,
dune sand containing Al-horizon in the area of the river 'Oude Rijn' are
classified as 'koop' peat soils or 'weide' peat soils and 'lied' earth soils
respectively.
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HET BAGGEREN IN RELATIE TOT HET TOEMAKEN
The use of mud for manuring practices

Th. van Egmond1)

INLEIDING

De natuurlijke bodem zoals die door geogene en pedogene processen is ont
staan, is vaak door menselijke invloed gewijzigd. Vele gronden die gebreken
vertoonden, zijn verbeterd.
Sommige gebreken zijn in het verleden opgeheven door abrupte wijziging
in de profielopbouw, andere verbeteringen zijn vooral het gevolg van een
geleidelijke behandeling, soms over eeuwen uitgestrekt. Zo is op de gronden
van het westelijk klei- en veenweidegebied door de toepassing van een be
paalde bemestingsmethode, het toemaken, een bovengrond ontstaan die de
gebruiksmogelijkheden van deze weidegronden nog steeds gunstig beïnvloedt.
Een van de belangrijkste bestanddelen van de toemaak is bagger. In dit
artikel wordt een aantal bijzonderheden vermeld over de winning en ver
werking van de bagger. De verzamelde gegevens zijn ten dele ontleend aan
literatuur, ten dele opgetekend uit de herinnering en de ervaring van boeren
die nog met het systeem hebben gewerkt, en voor een deel berusten zij op
waarnemingen van de schrijver.
BAGGER ALS BESTANDDEEL VAN DE TOEMAAK

Het grote Utrechts-Hollands veengebied - gelegen tussen de Utrechtse
zandgronden en de geestgronden langs de kust - was eeuwen geleden nage
noeg een ongerepte aaneengesloten veenwildernis, een monotoon landschap
van afwisselend moerassen en plassen, doorsneden door enkele rivieren.
Slechts langs de randen rustte dit veenlandschap op geringe diepte op zand;
in het centrale gedeelte was het veen meters dik, meestal op een diepere
ondergrond van oude zeeklei.
Deze landsheerlijke wildernis is in het midden het hoogst geweest, getuige
de vele stroompjes die in het centrum hun oorsprong vonden en het water
vandaar naar de randen afvoerden en dit op de grote riveren loosden. Per
manente bewoning was slechts mogelijk langs de rivieren.
De uitgangsbasis van de ontginning, die vanaf de elfde eeuw heeft plaats
gevonden, was meestal een natuurlijke stroom. Aanvankelijk waren de
grondwaterstand en de ontwatering gunstig voor veeteelt en akkerbouw
(voornamelijk graanteelt). De ontwateringstoestand is echter na verloop van
tijd steeds slechter geworden. De voornaamste oorzaken waren: verlaging
van het maaiveld door inklinking van het veen en de voortschrijdende ont
ginning van de wildernis, die een belangrijke rol speelde in de waterberging.
De akkerbouw werd dan ook steeds verder teruggedrongen ; langzamerhand
ontstond een vrijwel zuiver weidegebied, dat grote moeilijkheden ondervond
1

Afdeling Hydrologie en Cultuurtechniek, Stichting voor Bodemkartering.
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bij de nog geheel langs natuurlijke weg plaatsvindende waterafvoer. De
komst van de windmolens maakte het pas mogelijk maatregelen te nemen.
Er werden polders gevormd met kaden en dijken ter bescherming van de
landerijen tegen het buitenwater. Het overtollige water binnen de polder
werd met molens op het buitenwater (de boezem) uitgeslagen. De eigenaren
van het land in de polder, de ingelanden, stelden onder leiding van een uit
hun midden gekozen bestuur voorschriften op betreffende dijken, kaden,
open waterberging, polderpeil, breedte en diepte van waterleidingen en
sloten, bemalingen enz. Deze polderregelementen, beter bekend als politie
verordeningen of keuren, werden na goedkeuring door de overheid bindend
verklaard.
Men hield de sloten op de gewenste diepte door middel van baggeren.
Jaarlijks werd de gehele polder geschouwd op naleving van de keur en bij
nalatigheid van de ingeland werd een boete opgelegd. Uit dit verplichte
baggeren is de praktijk van het toemaken ontstaan, dat is het bemesten van
het land met een mengsel van bagger, stalmest en andere stoffen met bemestingswaarde. Het toemaken blijkt gebonden te zijn aan gebieden met
eutroof veen. Het toemaakdek wordt in hoofdzaak in het niet verveende bo
venland gevonden.
De bagger overheerst de andere componenten en is meestal een veelvoud
van de andere stoffen samen. De andere componenten kunnen bijvoorbeeld
stalmest, compost, stadsvuil of ballast zijn, of een mengsel van deze stoffen.
Ballast — de bovenste steken van de afgegraven geestgronden die voorheen
reeds als grasland in cultuur zijn geweest - is alleen in de negentiende eeuw
gebruikt. Er kwam behalve rechtstreeks met de ballast ook via de stalmest
duinzand op het land terecht. In sommige gebieden is namelijk generaties
lang in plaats van stro, duinzand als strooisel op de standplaats van het vee
gebruikt. Bij het uitmesten van de grupstal werd met de mest ook het zand
afgevoerd. Waar dit materiaal voor het toemaken is gebruikt, is geleidelijk
een bovengrond ontstaan met een hoog percentage zand.
SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN BAGGER

Bagger is een min of meer dunne, waterige substantie met een droge-stofgehalte van 8 à 15 %, die bestaat uit een mengsel van mineraal en gedeelte
lijk omgezet organisch materiaal, en op de bodem van sloten, vaarten, e.d.
wordt aangetroffen. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt naar de
plaats van herkomst; bagger gewonnen in de sloten van de polder staat be
kend als sloot- of binnenbagger, bagger uit gebieden buiten de polder
(meren, plassen, vaarten e.d.) als plas- of buitenbagger. Slootbagger wordt
gedefinieerd als een mengsel van ingetrapte grond van de belendende per
celen en slootvuil, materiaal waarvan de aard en de structuur niet meer her
kenbaar zijn. Van plasbagger geeft Hooghoudt (1952) de volgende definitie:
uit zand, slib en eventueel CaC03 bestaand materiaal met een hoog gehalte
aan organische stof. Het grovere deel van de organische stof, fractie >210 |xm
moet minder dan 12,5% bedragen. De twee baggersoorten verschillen wat
de dikte van de baggerlaag betreft. In de poldersloten varieert de dikte van
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25 tot 50 cm, in de plassen kan zij wel enige meters bedragen. Naar dévasté
bodem toe wordt de bagger steviger (toenemend droge-stofgehalte).
In eerste instantie was de boer aangewezen op de bagger van eigen bedrijf,
dat wil zeggen uit de sloten waarvan de percelen aan weerszijden tot zijn
eigendom behoorden. In veenpolders is die hoeveelheid per oppervlakte
eenheid veel groter dan in kleipolders. De percelen zijn smaller en de sloot
kanten van veengronden zijn dicht met waterplanten bezet (bies, lies). Er
is op de veengronden dan ook frequenter gebaggerd.
Opvallend in een baggergebied is, dat de sloten in weiland breder zijn dan
die in hooiland. Dit heeft tweeërlei oorzaak:
1. bij uitsluitend beweiden wordt veel meer grond ingetrapt dan bij bewei
ding alleen na het hooien. Dit heeft tot gevolg dat er op het weiland vaker
gebaggerd moet worden.
2. op het hooiland werd veel bagger van elders aangevoerd. Voor het trans
port werd uitsluitend gebruik gemaakt van vaartuigen. Om over goed vaar
water te beschikken, was het noodzakelijk de sloten tussen de boerderij en
het hooiland, in casu de sloten van het weiland, goed bevaarbaar te houden.
Dit betekende veel baggeren in de aanvoersloten.
Het behoeft geen nadere toelichting dat de profielopbouw zich in de
samenstelling van de bagger weerspiegelt: de samenstelling kan sterk af
wijken van die van de bovengrond; zij komt meer overeen met die van de
lagen op het niveau van de slootbodem.
Het baggergebied kan als volgt worden ingedeeld:
a. diepe kleigronden met minerale slootbodems. De bagger is dan relatie
rijk aan minerale delen. Deze gronden komen voor aan weerszijden van de
rivieren, die door het gehele weidegebied stromen of gestroomd hebben en
in een gedeelte van de droogmakerijen.
b. de veen-op-kleigronden, eveneens met minerale slootbodems. De bagger
bevat meer organisch materiaal dan de voorgaande ; er wordt van de venige
bovengrond meer materiaal ingetrapt. Ten opzichte van de bovengrond is
de bagger rijker aan minerale delen, waardoor deze gronden geleidelijk een
minder venige bovengrond hebben gekregen. Deze gronden liggen vooral
als restveengronden in de droogmakerijen, meestal met een niet-gerijpte
ondergrond.
c. de klei-op-veengronden met venige slootbodems. De bagger is hier relatief
rijk aan organische stof, waardoor deze gronden een humusrijke tot venige
bovenlaag hebben gekregen. Ze liggen als een brede strook langs de gronden,
genoemd onder a, en het achterland dat tot het echte veenweidegebied (d)
behoort.
d. veengronden, waarvan het gehele profiel tot beneden de slootbodem
hoofdzakelijk uit organisch materiaal is opgebouwd. In verhouding tot de
overige baggers is deze het rijkst aan organische stof. Het percentage mine
rale delen is gering. Hiertoe behoren alle veengronden in het centrale weide
gebied die ver van de rivieren zijn gelegen. Ook de gronden in de droog
makerijen waar een dikke laag restveen is achtergebleven, behoren tot deze
groep.
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e. venige zandgrond en zandige veengrond in het smalle overgangsgebied
tussen de geestgronden van de kust en de echte veengronden. Deze bagger
loopt uiteen van zandig veen tot venig zand, al naar de aard van de sloot
bodem. Gewoonlijk is er bij een zandige bodem minder frequent en syste
matisch gebaggerd; zandsloten zijn smal en baggerarm.
De aangevoerde buitenbagger werd vooral gebruikt om de tekorten op het
hooiland aan te vullen. De plaats van herkomst was beslissend voor de aard
van de bagger. Een indruk van de verschillen tussen de baggersoorten geeft
tabel 1.
Uit de tabel blijkt dat plasbagger over het algemeen een hoger organischestofgehalte en een lager lutumgehalte heeft dan slootbagger.
Voor de gebruiker was voornamelijk de chemische samenstelling van be
lang. De waarde van de bagger werd vooral bepaald door de hoeveelheid
stikstof, kali, fosfor en koolzure kalk. Slootbagger is rijk aan de drie eerstge
noemde plantenvoedende stoffen, plasbagger bevat daarentegen meestal veel
meer koolzure kalk.
Belangrijk was ook de zuurgraad van de geaëreerde bagger. Niet altijd is
het koolzure-kalkgehalte voldoende om de bij oxydatie gevormde zuren te
neutraliseren. De koolzure-kalkarme bagger met veel sulfiden in oligotrofe
veengebieden is daarom voor bemestingsdoeleinden ongeschikt en onbruik
baar. Plasbagger bevat soms wel 20 % koolzure kalk. De veelal zure venige
hooilanden die met deze bagger werden bemest, zijn vooral hierdoor sterk
verbeterd.

TABEL 1. Procentuele indeling van baggermonsters in organische-stofklassen en zwaarte-

klassen
TABLE 1. Percentage distribution of mud samples in classes of organic matter content and texture

Plasbagger (n = 73)
Mud from ponds and
lakes
Organische-stofklasse/Ctoj' of organic
matter content
Veen{Peat
Kleiig veen/Clayey peat
Venige klei/Peaty clay

Zwaarteklasse/ Textural class
Zanà/Sand ( < 8% lutum)
Zavel/Sandy clay (8-17J% lutum)
Lichte klei/Light clay (17 J—35% lutum)
Zware klei /Heavy clay (>35% lutum)

Slootbagger (n = 50)
Mud from ditches

18

80
20

64

100

Too

37
63

100

18

30
40
30

100
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METHODEN VAN BAGGEREN

Afhankelijk van de omstandigheden en de mogelijkheden werd op verschil
lende manieren gebaggerd. Bij het winnen van buitenbagger werd gebruik
gemaakt van een grote schuit (bok) om veel bagger tegelijk te kunnen ver
voeren. De hierbij gebruikte baggerbeugels waren zeer lang, omdat de bag
ger meestal 3 à 4 meter onder de waterspiegel lag. Bij het vervoer naar de
plaats van bestemming werd bij grote polders gebruik gemaakt van de sluis,
om van het buitenwater in het binnenwater te komen. In polders zonder een
sluis werd de bagger via een overloop in het dijklichaam in de lager gelegen
polder gebracht. Deze overloop bestond uit een licht hellende goot van
maximaal 1 meter breedte, ingegraven in de dijk. Na toestemming van het
polderbestuur werd de dijk hier tijdelijk verlaagd tot circa 1 meter boven het
peil van het buitenwater. De bagger werd met een houten 'boezemschop'
vanuit de schuit in de goot gehoosd, waardoor de bagger in de lager gelegen
polder stroomde. Zoveel mogelijk werd zij in de directe omgeving van het
bedrijf opgeslagen en later met paard en wagen naar de plaats van bestem
ming gebracht. Dit vervoer was uiteraard pas mogelijk als de bagger vol
doende droog was. Meestal werd dit in de zomermaanden gedaan, als de
hooibouw was geëindigd; de bagger kon dan direct op de hooistoppel worden
gebracht.
Bij de winning van binnenbagger werden andere methoden gebruikt.
Voordat tot het baggeren werd overgegaan, werd de sloot van vuil gereinigd.
De methoden voor het winnen van binnenbagger kunnen in drie systemen
worden ingedeeld: a. slootschieten, b. kantbaggeren en c. staalbaggeren.
a. Het slootschieten werd alleen toegepast in gebieden met smalle sloten,
een vaste slootwand en een stevige slootbodem, in casu in klei- of zandge
bieden. In de veengebieden was deze methode niet mogelijk vanwege het
gevaar van inzakken van de slappe slootwanden. Bovendien waren de sloten
daar meestal te breed. Het slootschieten geschiedde bij voorkeur bij een zo
laag mogelijke slootwaterstand. De sloot werd dan met damwanden afgezet
over een lengte die de werkploeg in enkele dagen kon afwerken. Uit dit afge
schoten deel werd het water met een boezemschop, later ook wel met de
kattekop, verwijderd. Hierna werd met een speciale graaf of schoef het
talud onder de gewenste helling gebracht. De afgestoken stevige grond werd
met een sloothaak op de wal getrokken en als zetwal op de rand van het
perceel geplaatst. Het losse waterrijke bezinksel op de slootbodem werd met
de boezemschop achter deze kantzetting gehoosd. Men bracht de sloot op de
vereiste diepte door vaste grond uit de slootbodem te steken en op de wal te
'schieten'. Deze methode vereiste bundeling van werkkrachten, zodat men
losse krachten aantrok of de hulp van buren inriep.
b. Het kantbaggeren werd het meest toegepast. Hierbij werd met behulp
van een baggerbeugel de bagger in een 1,5 à 2 meter brede en ca. 0,5 meter
dikke baggerwal langs de gehele lengte van de sloot gebracht (fig. 1). De
baggerbeugel is een aan een stok gemonteerde ijzeren ovale beugel, voorzien
van een grof net van speciaal touw dat weinig bagger en veel water doorlaat.
De grootte van het net is aangepast aan de kracht van de baggerman en het
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Fig. 1. Kantbaggeren. De bagger werd langs de sloot gedeponeerd. Daar werd mest toe
gevoegd, waarna het mengsel over het land werd verspreid
Fig. 1. 'Kantbaggeren' one of the dredging systems. The mud was put down on the side of the ditch.
After being mixed with manure, the mud was spread over the land
Foto: Proefst. Boomkwekerij, Boskoop

gewicht van de bagger. Geroutineerde krachten wisten handig gebruik te
maken van de zwiepende werking van de lange stok bij het ledigen van de
beugel.
Het kantbaggeren vond alleen in de herfst plaats, omstreeks het einde van
de weideperiode.
c. Het staal- of vaaltbaggeren werd vooral toegepast in brede watergangen
van de polders en waterschappen. Ook bij deze methode werd de bagger met
een beugel - meestal wijder en voorzien van een veel groter net - opgehaald.
Het verschil met het kantbaggeren berust vooral op het gebruik van een
kleine platte schuit - schouw of praam - waarin de bagger werd bijeen
gebracht. Daarna werd de bagger met een boezemschop uit de schuit op een
staal of vaalt gehoosd. De plaats van de vaalt werd zo gekozen, dat ze goed
bereikbaar was voor het ledigen van bagger- en mestpramen, maar tevens
op korte afstand van de plaats van bestemming van de toekomstige toemaak
lag.
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De hoeveelheid bagger werd aangepast aan de oppervlakte van het per
ceel waarvoor de toemaak bestemd was. Het van elders halen van de bagger
had tot gevolg dat de kwaliteit, zwaarte, rijkdom enz. sterk konden ver
schillen van die van de bovengrond waarop ze werd gedeponeerd. Het staalbaggeren vond vroeger in het seizoen plaats dan het kantbaggeren, meestal
direct na de hooibouw.
Gevaar voor te snel opdrogen van de bagger op de vaalt - minder gewenst
vanwege de vorming van kluiten - was er nauwelijks, want er werd telkens
een nieuwe laag bagger over de vorige gelegd. Een bijkomend voordeel van
het staalbaggeren is, dat per m3 bagger minder oppervlakte nodig is dan bij
het kantbaggeren; er wordt minder gras besmeurd en aan de produktie
onttrokken.
VERWERKING VAN DE BAGGER TOT TOEMAAK

De samenstelling van de toemaak kon sterk verschillen. Ze was geheel af
hankelijk van de voorraden bagger, stalmest en eventuele andere produkten
(compost, ballast). De hoeveelheid bagger die per jaar beschikbaar was,
varieerde met de beschikbare mankracht en de lengte van de baggerperiode.
Werd de vaste arbeidskern aangevuld met losse werkkrachten, die meestal
voor de buitenbagger werden ingezet, dan was de beschikbare hoeveelheid
bagger groter dan normaal. De baggerperiode was uiteraard sterk van het
weer afhankelijk. Gewoonlijk werd het werk uitgevoerd tussen de hooibouw
en Kerstmis. Alleen wanneer de vorst vroeger inzette werden de werkzaam
heden eerder gestaakt; dit resulteerde dan in een relatief kleine voorraad.
Na het baggeren kreeg de bagger gelegenheid om op te drogen. Bovendien
werd door het blootstellen aan de lucht de oxydatie van sulfiden bevorderd.
Als de bagger voldoende droog was, wat gecontroleerd werd door de
draagkracht te beproeven, werd de stalmest toegevoegd. Zolang er in de
winter geschikt vaarwater was, werd de mest dagelijks van de stal naar het
land vervoerd en op de bagger gedeponeerd. Het eerst werd de kantbagger
van stalmest voorzien, daarna de grote stalen of vaalten. Een stalmest-tekort
werd vaak aangevuld met andere produkten, meestal compost. Na de mestaanvoer werd het geheel gemengd en op een smalle rug in depot geplaatst.
Grote vaalten werden enige keren omgewerkt om het doorluchten zoveel
mogelijk te bevorderen. De bovenkant en de zijkanten werden afgesloten
met een baggerlaag, die de mest geheel omgaf. In de klaargemaakte toemaak
was nauwelijks meer stalmest waar te nemen.
De hoeveelheid stalmest die op het bedrijf geproduceerd werd, was bij een
bezetting van ongeveer 1,5 stuks grootvee per ha, tamelijk constant, namelijk
7 à 8 ton per ha. Het kwantum varieerde alleen onder invloed van de lengte
van de stalperiode. De mengverhouding in de toemaak van kantbagger was
meestal zó, dat de bagger het dubbele gewicht van de stalmest had. Op de
grote stalen werd van deze mengverhouding soms belangrijk afgeweken.
Allereerst, omdat op de vaalt de stalmest de sluitpost was, maar ook doordat
er met andere stoffen werd gemengd, meestal in gelijke hoeveelheden (com
post, pootaarde, ballast).
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HET TOEMAKEN

Per ha werd 40 à 50 ton toemaak aangewend; het droge-stofgehalte van de
bagger bedroeg bij de verspreiding 20 à 25%. Tenzij door vorst belet, werd
in februari een begin gemaakt met het toemaken. Hierbij kreeg de kantbagger
voorrang, omdat die slechts over een korte afstand vervoerd behoefde te
worden. Als vervoermiddel werd een kruiwagen gebruikt of een mestslede,
getrokken door een paard. Eerst werd het weiland, daarna het hooiland toe
gemaakt. De grote vaalten werden tot het laatst bewaard. Er werd dan
over grotere afstand vervoerd, waarbij een wipkar werd ingeschakeld. Dit
werk kon pas plaatsvinden als de grond zover was opgedroogd dat rijden geen
bezwaren meer opleverde: meestal in april.
Vóór het toemaken liet men het perceel kort afweiden door schapen of
jongvee. Getracht werd het werk vóór mei gereed te hebben, op zware grond
liefst vóór april. Daarna werd het toemaken gestaakt; een eventueel over
schot werd afgedekt en in depot gehouden tot na de hooibouw. Wanneer de
verspreide toemaak voldoende was opgedroogd, werd een of meer keren
geëgd met een kettingegge of weidesleep om de toemaak te verkruimelen.
Bij zware bagger lukte dit niet altijd, vooral als het gedurende de winter
maanden weinig had gevroren. Om toch een zo gunstig mogelijk kruimel
effect te verkrijgen, werd dan een rol in combinatie met de eg gebruikt.
Vooral op het hooiland werd nauwkeurig gewerkt, want het achterblijven
van zeer harde kluiten gaf grote moeilijkheden bij het grasmaaien.
BETEKENIS VAN HET TOEMAKEN

Behalve de directe voordelen - betere mestbewaring, aanvulling van de
minerale bestanddelen door middel van bagger - zijn door het toevoegen van
duinzand ook belangrijke indirecte, gunstige effecten aan het toemaken toe
te schrijven. Door de geleidelijke aanvoer van toemaak is het zand sterk met
de bovengrond gemengd, waardoor een zeer gunstige structuur werd be
reikt. Versterkte biologische activiteit heeft tot een goede homogenisatie en
veraarding van de bovengrond geleid. Het zand heeft bijgedragen tot de
skeletvorming van deze gronden, waardoor de warmte- en waterhuishouding
gunstig werden beïnvloed. Het zand vergrootte bovendien de draagkracht
van de grond. Het gevaar voor vertrapping van de zode in natte perioden
werd door het toemaken sterk verkleind. Indien de bovengrond door allerlei
oorzaken toch vertrapt werd, had de toemaak een gunstige corrigerende
werking. De aanvoer van mineralen met de toemaak, vooral op het weiland,
bevorderde de bodemvruchtbaarheid zodanig, dat de veebezetting zeer ge
leidelijk kon worden verzwaard. In de tweede helft van de negentiende eeuw
werd de veestapel uitgebreid van 1,3 tot 1,75 stuks grootvee per ha; derhalve
een stijging van maar liefst 30%.
Dat de aanvoer van mineralen vaak de afvoer overtrof, kan wellicht wor
den afgeleid uit het toenemende gevaar voor stofwisselingsziekten bij het vee.
Het Oude Rijngebied staat bekend als de bakermat van de gevreesde kopziekte. Men zoekt de oorzaak van deze ziekte in een niet harmonische ver
houding van de voedingsstoffen in het gras.
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SAMENVATTING

In grote delen van het Utrechts-Hollands veen- en kleigebied zijn de gevol
gen terug te vinden van een oude bemestingsgewoonte, die bekend staat als
toemaken. Zij werd vooral toegepast in de eutrofe veengebieden. Het voor
naamste bestanddeel in de toemaak is de bagger, afkomstig uit de polder
sloten, later aangevuld met bagger uit kanalen, plassen en meren. Het bag
geren was noodzakelijk om de sloten en vaarten in de gewenste conditie te
houden, die is vastgelegd in de keur of politieverordening.
De bagger werd met de mest gemengd en over het land verspreid. Er
ontstond een toemaakdek als in de stal duinzand als strooisel was gebruikt,
of als zand als ballast aan de bagger was toegevoegd.
Met het toemaakdek werden belangrijke landbouwkundige eigenschappen
aan het profiel toegevoegd. Dit betreft de vruchtbaarheid, de warmte- en
waterhuishouding, stevigheid van de zodelaag, veraarding, homogenisatie,
verbetering van het grassensortiment enz.
Volgens sommigen bestaat er een relatie tussen de gevreesde kopziekte,
die in deze streek al bekend was voordat er kunstmest werd gebruikt, en het
toemaken.
voorjaar 1970
SUMMARY

The system known in Holland as 'toemaken' is a method of manuring the
land wich has been developed and employed in eutrophic areas of peat. The
principal component employed in the system is the mud or slush from the
bottoms of the polder ditches, later supplemented with mud from canals,
ponds and lakes. The dredging of the mud was necessary to maintain the
ditches and canals in the desired condition.
The mud was mixed with the manure and spread over the land. Only in
areas where dune sand was used in the stables as litter or sand was added
directly to the mud, a recognizable anthropic Al-horizon has developed.
Such a so-called 'toemaak' cover adds important agricultural charac
teristics to the profile. These concern the fertility, soil temperature and water
conditions, the strength of the sod layer, moulding, homogenisation, im
provement of the grass assortment etc.
According to some experts there is a connection between the system of
'toemaken' and the much-feared grass tetanus, which was already known in
this area before the introduction of artificial fertilizers.
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TOEPASSING VAN DE BODEMKARTERING IN
NEDERLAND
The application of soil survey in the Netherlands

J. C. F. M. Haans en G. J. W. Westerveld1)

INLEIDING

Er wordt in Nederland voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruik gemaakt
van bodemkaarten. Edelman (1963) gaf hiervan een overzicht, dat betrek
king heeft op de jaren vijftig. De verstrekkende veranderingen die zich sinds
dien in de samenleving hebben voltrokken (industrialisatie en toeneming van
de stedelijke bevolking, toegenomen welvaart, afneming van de agrarische
beroepsbevolking en groei naar grotere bedrijven), hebben grote invloed ge
had op de betekenis van de grond in het maatschappelijk bestel en daarmee
ook op de toepassing van de bodemkartering.
Was vroeger het landbouwkundig gebruik vrijwel het enige criterium bij
de beoordeling van de geschiktheid van de grond, thans spelen ook niet-agrarische bestemmingen een grote rol. In de niet-agrarische sector heeft de toe
passing zich sterk uitgebreid op zeer uiteenlopende gebieden. Er wordt ge
bruik gemaakt van kleinschalige kaarten voor de planologie en van groot
schalige kaarten voor zeer specifieke doeleinden, zoals de aanleg van trans
portleidingen voor gas en olie. Grootschalige kaarten worden ook gebruikt
voor veel andere doeleinden : stadsuitbreiding, aanleg van recreatieterreinen
en sportvelden, natuurbescherming, wegtracering, aanleg van militaire oe
fenterreinen, winning van grind en zand voor bouwdoeleinden of klei voor de
keramische industrie.
In de agrarische sector betreffen de toepassingen de relatie bodem en
plant bij zeer uiteenlopende bedrijfsvormen als akkerbouw, weidebouw,
tuinbouw en bosbouw. Hierbij worden de bodemkundige gegevens ontleend
aan grootschalige kaarten. Sterk toegenomen is ook het gebruik van bodemkaarten bij ruilverkavelingen en de reconstructie van de landelijke gebieden;
de groei naar grotere bedrijven en de toenemende technische mogelijkheden
brengen daarbij een verschuiving van de beoordelingsnormen met zich mee.
INTERPRETATIE VAN BODEMKAARTEN

In het veldbodemkundig onderzoek worden bodemtypen op basis van hun
morfologische kenmerken gedefinieerd ; bij de kartering formeert men kaart
eenheden die uit meerdere typen kunnen bestaan, en grenst die af in het ter-

') Resp. Hoofdafdeling Toepassingen en Afdeling Opdrachten, Stichting voor Bodemkar
tering.
N.B. Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een in september
1970 in Geoderma verschenen artikel (Haans, J. C. F. M., and G. J. W. Westerveld: The
application of soil survey in The Netherlands. Geoderma, vol. 4, no. 3, 279-309).
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rein. Er wordt naar gestreefd de grenzen zo te kiezen, dat er eenheden ont
staan, die een optimale waarde hebben voor de interpretatie.
Wil de kennis omtrent de bodemgesteldheid die noodzakelijkerwijze in
een eigen terminologie is vervat, ook praktisch nut hebben, dan moet ze
geïnterpreteerd worden. Interpretaties zijn voorspellingen van het gedrag
van de grond bij bepaalde gebruiksvormen, ingrepen enz. (Kellogg, 1962;
Steele, 1967). Ze worden, om ze gemakkelijker hanteerbaar te maken, veelal
vastgelegd in de vorm van kaarten of tabellen.
Een zeer eenvoudige vorm, waarbij eigenlijk nog niet van interpretatie ge
sproken kan worden, is het groeperen van gronden voor een praktisch doel
op basis van één of enkele op de bodemkaart weergegeven kenmerken van de
grond. Wordt zo'n groepering op een aparte kaart weergegeven, dan
spreekt men van een afgeleide kaart (zie fig. 11, die de diepte aangeeft
waarop het zand begint, een voor de toepassingen belangrijk gegeven in
veengebieden).
Interpretaties zijn vaak uitspraken over bodemhoedanigheden. Hieronder
worden verstaan de resultaten van wisselwerkingen tussen de grond enerzijds
en invloeden van de omgeving, van de gebruiksvormen en de bodembehan
deling anderzijds. Voorbeelden zijn: bewerkbaarheid, bewortelbaarheid,
gevoeligheid voor wateroverlast, voor verdroging, voor vertrapping enz.
Ook de produktiviteit, gegevens over de kg-opbrengst en de kwaliteit van een
gewas, kan men tot de bodemhoedanigheden rekenen.
Van hoger niveau zijn de interpretaties die betrekking hebben op de ge
schiktheid van de grond voor bepaalde agrarische gebruiksvormen, bijvoor
beeld de geschiktheidsclassificatie voor bouwland of grasland bij bepaalde
bedrijfssystemen. Economische en sociale omstandigheden spelen hierbij een
belangrijke rol. De interpretaties van dit niveau maken meer kans hun gel
digheid te verliezen, daar de sociale en economische verhoudingen in deze
tijd aan sterke wijzigingen onderhevig zijn en de technische mogelijkheden
dagelijks groeien.
Het is van groot belang zo veel mogelijk kwantitatieve uitspraken te doen
over de bodemhoedanigheden. Zij zijn het materiaal waarop voortgebouwd
kan worden bij de interpretatie.
Een in de agrarische toepassingen veel gebruikte werkwijze om te komen
tot kwantificering van de interpretaties is de proefplekkenmethode, waarbij
op verschillende bodemeenheden bij als 'goed' bekend staande boeren me
tingen en waarnemingen verricht en de opbrengsten door proefoogsten be
paald worden (Edelman, 1963; Vink, 1963). Daar het onderzoek meerdere
jaren moet worden voortgezet om de wisselende weersomstandigheden te
verdisconteren, levert het niet snel resultaat op. Het leidt echter wel tot een
meer kwantitatief inzicht in de invloed van de bodemeigenschappen, de
weersomstandigheden en het behandelingspatroon op de gebruikswaarde
van de grond.
De interpretaties komen meestal tot stand in nauw overleg met gewas- of
andere deskundigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis omtrent de
invloed van bodemeigenschappen die verkregen is bij het proefplekkenon-
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derzoek en bij andere onderzoekingen en veldproeven. Daarnaast wordt de
interpretatie doorweven met empirische kennis. Het is voorlopig zeker niet
mogelijk om uitsluitend door inductie vanuit de kennis van de bodemeigen
schappen te komen tot de gewenste interpretaties (Kellogg, 1962). Voor ver
schillende toepassingen in de niet-agrarische sector geldt dit in nog sterkere
mate dan voor de toepassingen in de landbouw.
Meestal wil de kaartgebruiker méér weten dan alleen de mate van ge
schiktheid van de grond voor een bepaald doel. Hij vraagt in hoeverre de
toestand afwijkt van de optimale, m.a.w. welke beperkingen heeft de grond
en hoe ernstig zijn deze? Ook wil hij weten of de beperkingen kunnen wor
den opgeheven en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Naarmate per opper
vlakte-eenheid méér geld geïnvesteerd wordt in een bepaalde bestemming
van de grond, mogen de kosten om de grond voor die bestemming geschikt
te maken hoger zijn. Meer en meer wordt de bodemkundige gevraagd wat
er aan een grond gedaan moet worden om hem voor een bepaalde bestem
ming geschikt te maken, wat hiervoor de investeringen zijn en welk resultaat
verwacht mag worden.
TOEPASSINGEN IN DE TUINBOUW

Tuinbouw is de meest intensieve vorm van agrarisch grondgebruik. De ar
beidskosten per oppervlakte-eenheid zijn hoog en de teelten vragen vaak
uitgebreide technische hulpmiddelen. Tussen de verschillende teelten zijn er
echter nog aanzienlijke verschillen in kosten (tabel 1). De kosten van het ge
bruik van de grond vormen een geringer percentage van de totale kosten,
naarmate de teelten intensiever zijn.
Bij intensieve teelten met hoge geldelijke bruto-opbrengsten zijn maatre-

TABEL 1. Globale produktiekosten en kosten van het gebruik van de grond in guldens per

1000 m2 bij enige tuinbouwteelten
TABLE 1. General production costs and costs of land use (in guilders per 1,000 m2) for some horticul

tural crops
Gewas
Crop

Stooktomaten
Tomatoes under
glass
Tulpen
Tulips
Appels
Apples
Asperges
Asparagus

Produktiekosten
Production costs

Kosten gebruik grond
Costs of land use

Kosten van de grond
in % van de produk
tiekosten
Costs of land use in % of
production costs

14700

270

1,8

3200

70

2,2

1 100

70

6,4

450

70

16,5
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gelen, die procentueel een geringe opbrengstverhoging of een geringe kosten
verlaging met zich brengen, eerder economisch verantwoord dan bij exten
sieve teelten. Dit geldt ook voor de bodembehandelings- en bodemverbeteringsmaatregelen en heeft gevolgen voor de interpretatie. Een en ander zal
worden toegelicht met gegevens over een extensieve en een intensieve teelt
(Van Dam, 1967 ; Van Dam en Hulshof, 1967 ; Van Dam en Van der Knaap,
1968).
Asperges

De teelt van asperges in de volle grond is een tamelijk extensieve groente
teelt. Men laat de stengels in bedden of op ruggen groeien, zodat de asperges
wit geoogst kunnen worden. Bij de oogst moet de grond met de hand gemak
kelijk verwijderd kunnen worden, hetgeen slechts op zandgronden mogelijk
is. De aanplant kan 5 tot 10 jaar produktief zijn. Naast uiteraard een hoge
kg-opbrengst is ook een lange levensduur bepalend voor het succes van de
teelt. Bovendien kan een perceel dat eenmaal voor asperges is gebruikt, als
gevolg van bodemmoeheid, pas na zeer lange tijd opnieuw voor deze teelt
gebruikt worden.
Bij een proefplekkenonderzoek, waarbij op zes verschillende gronden de
kg-opbrengst en de kwaliteit van de stengels werden vastgesteld, is gevonden
dat er grote verschillen in gemiddelde kg-opbrengsten zijn. Figuur 1 geeft de
gemiddelde opbrengsten van twee bodemtypen: een enkeerdgrond en een
veldpodzolgrond. Een enkeerdgrond heeft een zeer dikke humushoudende
A-horizont en ligt hoog boven het grondwater; een veldpodzolgrond daar
entegen, heeft een dunne A-horizont, terwijl de invloed van het grondwater
tot in de wortelzone reikt. De opbrengst op de enkeerdgronden is steeds be-

opbrengst (x 1000 kg)
per hectare
yield (x 1000 kg)
per hectare

3

I
I
I
I
1

O H

.

.

.

.

.

r

1963

1964

1 965

1 966

1 967

1968

Fig. 1. Gemiddelde opbrengst van asperges op enkeerdgronden en veldpodzolgronden in
1963-1968
Fig. 1. Meanyield of asparagus on plaggen soils (plaggepts) and humuspodzol soils (aquods) in 19631968
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bijwortel
primary root

/
N

zijwortel
lateral root

Fig. 2. Aantal en verbreiding van aspergewortels, A: in een enkeerdgrond, B: in een veldpodzolgrond (zie voor fig. B de volgende pagina)
Fig. 2. Number and distribution of asparagus roots, A: in a plaggen soil, B: in a humuspodzol soil
(see next page for fig. B)
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duidend hoger. Verder bleek dat de geoogste stengels dikker zijn, d.w.z. van
betere kwaliteit, bij hogere kg-opbrengsten. Dit betekent dat de verschillen
in geldelijke opbrengst tussen de twee bodemtypen nog groter zijn dan uit
de verschillen in kg-opbrengsten blijkt. Verder zijn er duidelijke aanwijzin
gen gevonden dat de velden met de laagste produktie het eerst versleten zijn.
De genoemde verschillen blijken nauw samen te hangen met verschillen in
bewortelbaarheid tussen de gronden (fig. 2A en B). De enkeerdgronden zijn
diep bewortelbaar. In de veldpodzolgronden is de mechanische weerstand in
de C-horizont zo groot, dat er beneden ca. 40 cm geen wortels meer kunnen
doordringen. Niet alleen is in het laatste geval de vochtvoorziening ongun
stiger, ook het kleinere beschikbare bodemvolume, geeft aan nieuwe wortels
veel minder kans zich in verse grond te ontwikkelen. De snellere slijtage zou
hierdoor verklaard kunnen worden.
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De bodembehandeling en de teeltmaatregelen zijn bij aspergeteelt op
alle gronden gelijk. Het is echter zeer goed mogelijk door drainage, berege
ning, verdieping van de wortelzone door diep losmaken van het profiel en
kleinere plantafstanden ook op de slecht producerende gronden hogere op
brengsten te behalen.
Tomaten onder glas

De teelt van tomaten in verwarmde kassen is een voorbeeld van zeer inten
sieve groenteteelt. De temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen geregeld
worden ; door beregening kan op ieder moment de gewenste hoeveelheid wa
ter worden gegeven, terwijl drainage de planten tegen wateroverlast be
schermt. Met grote giften organische mest wordt de bodemstructuur op peil
gehouden.
Naast de kg-opbrengst is de vroegheid een belangrijke factor. Een gewas is
vroeger naarmate een groter percentage van de opbrengst geoogst wordt
binnen een bepaald tijdstip na het planten. Bij een proefplekkenonderzoek
van drie jaar werden vroegheid en opbrengst vastgesteld op ca. 60 proefplekken, verdeeld over sterk verschillende gronden, namelijk kleigronden,
zavelige gronden en zandgronden met uiteenlopende grondwaterstanden.
Het bleek dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen bodemgesteld
heid en vroegheid van de oogst. De vroegheid hangt vooral af van de tijds
duur tussen het planten en de vorming van de eerste bloemtrossen en vruch
ten. De tijdsduur tussen vruchtzetting en oogst varieert namelijk weinig.
Wanneer nu een winter lichtarm is, komt de vorming van bloemtrossen
slecht tot stand. Dit is vooral het geval op de lichte (kleiarme) gronden, die
veel gemakkelijk beschikbaar vocht hebben en waarop het gewas een sterk
vegetatieve groei te zien geeft. Op de kleigronden waarin niet zoveel gemak
kelijk beschikbaar vocht aanwezig is, groeien hardere en stuggere planten en
komt de generatieve groei minder in het gedrang. Daardoor kan, in zo'n
winter, het gewas op deze zwaardere gronden vroeger zijn. Op de lichtere
gronden kan men echter, door onder zulke omstandigheden met open ramen
te stoken (de luchtvochtigheid wordt dan lager, de plant verdampt meer,
zodat het gewas steviger wordt), de vruchtzettingsmoeilijkheden voorkomen
en de gewenste vroegheid van de oogst bereiken.
Wat de kg-opbrengst betreft, zijn er geen duidelijke verschillen tussen de
verschillende gronden. Gemiddeld worden de hoogste opbrengsten behaald
op gronden met weinig fluctuerende grondwaterstanden tussen 50 en 90 cm.
Zeer waarschijnlijk zou de opbrengst op gronden met diepere grondwater
standen hoger zijn geweest als er meer beregend was. Ook diepe en ondiepe
beworteling, die nauw met de grondwaterstanden samenhangen, geven geen
duidelijke verschillen in opbrengst te zien. Een belangrijke factor is de homo
geniteit van de grond en de waterhuishouding (grondwaterstand) binnen
één kas (bodempatroon). Hoe homogener, hoe gunstiger, omdat dan met
één behandelingspatroon voor de gehele kas volstaan kan worden. Dit bleek
duidelijk bij vergelijkingen van de oogstresultaten op verschillende proefplekken binnen één kas.
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In 1963 betoogde Edelman nog dat de tuinbouw de beste gronden nodig
heeft. De lichte, gemakkelijk bewerkbare gronden met humeuze boven
grond en liefst diep ontwaterd, waren favoriet, voor de intensieve groente
teelt. De zwaardere gronden, de kleigronden, werden veel minder geschikt
geacht. Nu vindt men er goed renderende bedrijven op. De glasbedekking
komt aan de structuur ten goede en de bewerkbaarheid vormt geen probleem
meer. Door bewerking van de zware grond in de juiste vochtigheidstoestand,
die men geheel beheerst, kan in de bovengrond een gunstig milieu voor de
beworteling geschapen worden. De ondergrond speelt een minder belangrij
ke rol.
Mits men de voor de grond meest geschikte teeltmethode weet toe te pas
sen en men de beschikking heeft over een homogeen perceel, kan men op
zeer uiteenlopende gronden goede resultaten van de stooktomatenteelt ver
wachten. Bij meer extensieve teelten, zoals asperges, waar het gehele behan
delingspatroon op een lager niveau staat, heeft de keuze van het perceel nog
grote invloed op de oogst. De beoordelingsnormen bij de interpretatie zijn in
beide gevallen verschillend.
Bij de extensieve teelten ligt de nadruk dus meer op het opsporen van de
meest geschikte percelen. Bij de intensieve teelten moet aangegeven worden,
wat voor een bepaald perceel met een bepaalde bodemgesteldheid het beste
behandelingspatroon is, nadat eventueel door grondverbetering de profielopbouw is gewijzigd. Immers, men zal een nieuw intensief tuinbouwbedrijf
gaarne in een bestaand centrum vestigen vanwege de faciliteiten op het ge
bied van toelevering van grondstoffen, voorlichting, afzet, enz.
TOEPASSINGEN IN DE AKKER- EN WEIDEBOUW

Er zijn geen principiële verschillen tussen tuinbouw- en landbouwgewassen
wat betreft hun reacties op bodemgesteldheid, behandeling en omgeving.
Toch hebben de toepassingen van de bodemkartering in de akker- en weidebouw een ander karakter. Dit houdt verband met het feit dat de landbouwteelten minder intensief zijn; ze zijn meer aangepast aan de 'natuurlijke'
omstandigheden; er vinden minder ingrepen plaats. Richten bij tuinbouw
de toepassingen zich vooral op de individuele percelen, bij akker- en weidebouw gaat het dikwijls om veel grotere eenheden: bedrijven, gebieden en
landstreken.
Bodemgeschiktkeidskaarten

Voor de toepassingen waarbij een overzicht van de landbouwkundige ge
bruiksmogelijkheden van de grond gewenst is, vonden de beschrijvende bodemgeschiktheidskaarten ingang. Ze worden gebruikt bij landinrichtings
plannen, ruilverkavelingen, verder voor planologische doeleinden en bij de
voorlichting. Beschrijvende bodemkaarten worden samengesteld op grond
van algemene ervaring en van plaatselijke beoordeling en kennis. Ze zijn
dus grotendeels empirisch.
Vink (1963) gaf aan het begrip bodemgeschiktheid een duidelijke inhoud
en omschreef het als de mate van succes, waarmee goede boeren een bepaald
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gewas of een reeks van gewassen op een bepaalde grond regelmatig kunnen
verbouwen binnen het bestaande bedrijfstype. Het gaat hierbij om méér dan
de kg-opbrengst van het gewas; er moet ook rekening worden gehouden
met de oogstzekerheid, de kwaliteit van het gewas en de kosten en moeiten
die moeten worden aangewend om een goed resultaat te bereiken. De be
perking 'binnen het bestaande bedrijfstype' houdt in dat de geschiktheid
steeds moet worden gezien binnen bepaalde technische en economische
randvoorwaarden, die aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Bodemgeschiktheid wordt derhalve niet alleen bepaald door de grond,
maar ook door de boer en het bedrijfstype. De geschiktheidsbeoordeling is
daarom aan wijziging onderhevig en de bodemgeschiktheidskaart heeft in
verband daarmee een duidelijk minder blijvend karakter dan de bodemkaart.
Bij de beschrijving van de geschiktheidsklassen zijn de vruchtwisselingsmogelijkheden en de ruimte in de gewassenkeuze belangrijke elementen.
Hoe ruimer de gewassenkeuze, des te groter is de geschiktheid van de grond.
Een voorbeeld is de Globale Bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en
Weidebouw van Nederland, schaal 1:200 000 (Vink en Van Zuilen, 1967).
Er zijn vijf hoofdklassen onderscheiden:
Hoofdklasse BG Bouwgraslandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor akkerbouw
en tevens meestal voor weidebouw.
Hoofdklasse GB Grasbouwlandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor weidebouw
en in vele gevallen tevens voor akkerbouw.
Hoofdklasse B Bouwlandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor akkerbouw,
maar meestal weinig of niet geschikt voor weidebouw.
Hoofdklasse G Graslandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor weidebouw,
maar meestal weinig of niet geschikt voor akkerbouw.
Hoofdklasse O Ongeschikte gronden :
Gronden overwegend weinig geschikt voor akker- en weide
bouw.
Elk van de hoofdklassen is in een aantal klassen verdeeld, in volgorde van
afnemende ruimheid van gewassenkeuze. Schematisch is dit in figuur 3 aan
gegeven voor de in de hoofdklasse BG onderscheiden klassen.
Deze kleinschalige kaart wordt gebruikt voor planologische doeleinden
en voor het vaststellen van de grote lijnen van de landinrichting.
Geschiktheidsinterpretatie op basis van beperkingen

Het nadeel van het presenteren van de geschiktheidsinterpretatie in de zo
juist beschreven vorm is dat de kaartgebruikers niet duidelijk gemaakt wordt
waarom een grond in een bepaalde geschiktheidsklasse is ondergebracht.
Minstens zo belangrijk immers als het constateren van het geschikt zijn van
een grond voor (een) bepaalde teelt(en), is het aangeven waarom dat zo is.
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c w = granen met tarwe a l s belangrijkste g e w a s
cw = cereal crops, main crop: wheat
rc = hakvruchten (suikerbieten, voederbieten, aardappelen)
rc = row crops (sugar b e e t s , mangolds, potatoes)
pc = peulvruchten
p c = pulse crops
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c c = commercial crops (flax, e t c . )
c r =r granen met rogge a l s belangrijkste gewas
er = cereal crops, main crop: rye

Fig. 3. Schematische voorstelling van de bouwplannen op de gronden van de geschikt
heidsklassen BG1 t/m BG5 van de Zeer Globale Bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en
Weidebouw van Nederland, schaal 1:200000
Fig. 3. Cropping schemes for soils of suitability classes BG1 to BG5 of the 'General Suitability Map
for Arable land and Grassland of The Netherlands, scale 1:200,000'

Het gepaard laten gaan van de geschiktheidsinterpretatie met een analyse
van de bodemkundige gegevens, schept deze mogelijkheden. De ervaring
heeft geleerd dat een analyse met behulp van beperkingen het best aan het
doel beantwoordt. Daarbij worden de voor de betreffende gebruiksvorm be
langrijkste bodemhoedanigheden vastgesteld en van elke hoedanigheid de
mate van beperking nagegaan, m.a.w. er wordt vastgesteld in hoeverre de
toestand op de betreffende grond afwijkt van de optimale toestand, die men
wenst. Tabel 2 geeft een voorbeeld hiervan, ontleend aan een rapport bij een
kaartblad van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000.
Het betreft hier een geschiktheidsinterpretatie voor akkerbouw, waarbij
wordt nagegaan :
— of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de bodemgeschiktheid in ver
band met een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanigheden (ko
lommen 3 t/m 7)
— hoe de teeltmogelijkheden zijn van de voornaamste akkerbouwgewassen
kolommen 8 t/m 15)
Op grond van deze analyse kan elke kaarteenheid in een geschiktheids
klasse (kolom 16) worden ingedeeld.
Het voordeel van de interpretatie in deze vorm is dat men niet alleen kan
zien wat de gebruiksmogelijkheden van de grond zijn, maar ook waar de
knelpunten liggen. Men heeft aangrijpingspunten voor verbeteringsmoge-
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lijkheden, zoals ontwatering, verdieping van de wortelzone enz., hetgeen
voor de boer en de voorlichter van groot belang is.
Noodgedwongen, door het ontbreken van voldoende kennis en de com
plexiteit van de factoren die erop van invloed zijn, is de beoordeling naar
beperkingen kwalitatief; ze leidt tot een relatieve, beschrijvende classificatie.
Voor sommige beoordelingen staan exactere gegevens ter beschikking,
zoals de tijd dat de wortelzone met water verzadigd is (uit de grondwaterstandsgegevens), de gevoeligheid voor droogte (uit de gegevens over de hoe
veelheid beschikbaar vocht). Het werk zal er in de toekomst op gericht wor
den, te komen tot een betere formulering van de hoedanigheden en een meer
kwantitatief inzicht in de betekenis van die hoedanigheden voor de planten
teelt.
Interpretaties voor speciale doeleinden

Naast de beschreven geschiktheidsinterpretaties voor akker- en weidebouw
worden er vaak interpretaties gemaakt voor bepaalde praktische doeleinden.
Een voorbeeld hiervan is die voor grondverbeteringsmogelijkheden, waar
van vooral in de zeekleigebieden veel gebruik gemaakt wordt. Een deel van
de alluviale gronden bezit voor de teelt van gewassen ongunstige eigenschap
pen. Zo treft men zware kalkloze kleigronden aan, die bij de bewerking
moeilijkheden geven. Plaatselijk bestaat bij deze gronden de ondergrond uit
kalkrijke zandige klei. Door diepploegen, waarbij men het profiel tot meer
dan 1,50 m keert en het kalkrijke lichtere materiaal bovenbrengt, kunnen
deze gronden aanzienlijk verbeterd worden. Figuur 4 toont een interpretatiekaart, gericht op deze wijze van grondverbetering.
Een fraai voorbeeld van grondverbetering van alluviale gronden, geba
seerd op kartering en daarop aansluitend onderzoek, leveren de twee oudste
IJsselmeerpolders, Wieringermeer en Noordoostpolder, waarvan de ontgin
ning door de overheid verricht werd. Hier is resp. 24 en 9 % van de opper
vlakte verbeterd (Wiggers e.a., 1962; Smits 1963; Hemminga, 1964). Figuur
5 geeft hiervan een illustratie; een geheel kalkrijk, maar te zandig en daar
door droogtegevoelig profiel, kreeg door diepploegen een betere boven
grond.
Een tweede voorbeeld betreft de toepassing voor een geheel ander, speci
fiek doel, nl. voor pachtzaken, waarbij het bodempatroon een belangrijke
rol speelt. Het bodempatroon is de afspiegeling van de verschillen in bodemopbouw, die binnen een stuk land voorkomen. Naarmate men deze verschil
len op kortere afstand aantreft, binnen een bedrijf of binnen een perceel, kan
dat een ongunstiger invloed op de gebruiksvorm hebben, wanneer de gewas
sen op deze verschillen reageren of de behandeling op de verschillende bo
demeenheden verschillend moet zijn. Hoe homogener het bodempatroon,
hoe waardevoller het stuk land is.
Bij veel akkerbouwbedrijven in de Wieringermeerpolder is het bodempa
troon van de kavels van grote betekenis voor de geschiktheid voor akker
bouw. Verkaveling en ontsluiting zijn rationeel, de waterbeheersing is goed
en men beschikt over moderne bedrijfsgebouwen. Het bodempatroon van
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Grondbewerkingsdiepte in dm
Depth of plowing(in d m )

Bovengrond n a verbetering
Topsoil after s o i l improvement

min.

% Cam*
/o u a o u 3

max.
onbeperkt
n o limitations

4&

lichte klei
s i l t y c l a y loam

4V4

zware tot lichte klei
s/7fy c / a y (o s/'/fy
c l a y loam

10
onbeperkt
no limitations

10
onbeperkt
no limitations

6

wisselend
variable

zwaarte
texture *

5

4

zware klei
silty clay
klei tot zavel
silty clay to
s a n d y loam

gronden d i e niet voor diepploegen in aanmerking komen
not classified soils
Nomenclature of Soil Survey Manual, U . S . D . A . Handbook No. 18

Fig. 4. Fragment van een interpretatiekaart voor de verbetering van kleigronden door
diepploegen (naar De Smet, 1961)
Fig. 4. Fragment of an interpretative map for the improvement of clay soils by means of deep plowing
(after De Smet, 1961).

deze mariene gronden kan echter grillig zijn, zoals uit de gedetailleerde bodemkaarten schaal 1:5000, van twee bedrijven A en B blijkt (zie fig. 6).
Bouwvoorzwaarte en bodempatroon op bedrijf A zijn zo gunstig, dat er uit
gebreide mogelijkheden voor akkerbouw zijn. De behandeling van grond en
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Ramspolzand, 5 - 8 % klei
fine sand, 5 - 8 % c l a y
Ramspolzand met minstens 10%
Zuiderzee-afzettingen,5 -8% klei
very fine s a n d , 5 - 8 % c l a y

Zuiderzee-afzettingen,
1 7 - 2 5 % klei
loam, 17-25% c l a y
P l e i s t o c e e n zand
Pleistocene sand

l l l l l l l l l l Zuiderzee-afzettingen met minstens
l i l l l l l l l 25% Ramspolzand, 8 - 1 2 % klei
loamy sand and s a n d y loam, 8-12% c l a y

Fig. 5. Bodemopbouw op een kavel in een van de IJsselmeerpolders voor en na diepploegen; ploegdiepte 1 m, breedte ploegvoor 0,6 m (naar Wiggers e.a., 1962)
Fig. 5. The soil of a plot in one of the IJsselmeer polders before and after deep plowing. Depth of
plowing 1 m, width of furrow 0,6 m (after Wiggers et al., 1962)

gewassen zal op alle bodemeenheden nagenoeg gelijk zijn en verschillen in
groei en opbrengst ten gevolge van bodemverschillen zijn te verwaarlozen.
Het bodempatroon op bedrijf B is sterk heterogeen, terwijl de afzonderlijke
bodemeenheden ook minder geschikt voor akkerbouw zijn. Zelfs bij een aan
de verschillende bodemeenheden aangepaste behandeling, die de produktiekosten sterk verhoogt, zullen soms aanzienlijke verschillen in groei en op
brengst optreden.
Op basis van de bodemkaarten konden de pachtsommen gecorrigeerd
worden, waarbij rekening werd gehouden met de uit het bodempatroon
voortvloeiende ongunstige invloed op de gebruikswaarde.
Kwantificering van de interpretaties

Zoals uit het voorgaande gebleken is, zijn de interpretaties en de geschikt
heidsclassificaties dikwijls kwalitatief en beschrijvend. De gebruikers wensen
echter zoveel mogelijk kwantitatieve beoordelingen, cijfermatig uitgedrukt.
Eerst dan zijn de bodemkundige gegevens geschikt voor berekeningen en
economische waardering. De moderne bodemclassificatie en legenda's van
bodemkaarten leveren voor een kwantitatieve benadering belangrijke bouw
stenen. Daarnaast zijn voor de landbouwkundige interpretatie echter ook
gegevens over gewassen, bodem- en gewasbehandeling, weersgesteldheid
enz. nodig. Het verzamelen en de bewerking ervan is een moeizaam werk,
dat evenwel noodzakelijk is voor de verbetering van de interpretaties. De
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BBS!

zware klei
s i l t y clay

boerderij
fa rm-building

lichte klei
s i l t y c l a y loam

sloot
ditch

zware zavel
(silt) loam
lichte zavel
(sandy) loam

Fig. 6. Verschil in bodempatroon tussen twee akkerbouwbedrijven (A en B) in de Wieringermeer
Fig. 6. Difference in soil pattern between two arable land farms (A and. B) in the Wieringermeer
(one of the IJsselmeer polders)

bodemkartering kan daarin een waardevolle bijdrage leveren, zoals uit de
volgende twee voorbeelden blijkt.
Hoekstra en Van Wallenburg (1967) gingen door middel van een proefplekkenonderzoek na hoe groot de verschillen in opbrengst en kwaliteit wa
ren van consumptieaardappelen, verbouwd op drie bodemeenheden in het
zuidwestelijk zeekleigebied. Tevens werd de invloed van bodembehandeling
onderzocht. De drie gronden behoren tot de goede gronden in dat gebied.
Zij verschillen in zwaarte van de bovengrond, die respectievelijk 15, 25 en
35 % lutum bevat. De gronden zijn geheel kalkrijk en worden naar beneden
veelal wat lichter. Ze hebben een diepe ontwatering.
De verschillen in gemiddelde opbrengst (fig. 7A) tussen de drie bodem
eenheden blijken van weinig betekenis te zijn. De verschillen binnen één bo-
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kg per are
400
uitgesorteerd
unmarketable

300

i veldgewas
total yield

200
verkoopbaar
marketable

100

Mn15A

Mn25A

Mn35A

Mn15A = kalkrijke lichte zavel
sandy loam, calcareous
Mn25A

kalkrijke zware zavel
loam, calcareous

Mn35 A

kalkrijke lichte klei
c l a y loam, calcareous

Fig. 7A. Gemiddelde aardappelopbrengst (1961-1963) op drie gronden
Fig, 7A. Average yield of potatoes (1961-1963) of three soils

demeenheid zijn echter wel zeer groot (fig. 7B). De ene boer slaagt er blijk
baar veel beter in tot goede resultaten te komen dan de andere. In 1961 en
1962 oogstten verschillende boeren nog geen 20 ton verkoopbare aardappe
len, een hoeveelheid die te gering is voor een winstgevende teelt.
De invloed van de weersomstandigheden blijkt uit de uitgesorteerde hoe
veelheid knollen, die in 1961 en 1962 veel hoger was dan in 1963. Het is
bekend dat het optreden van misvormde knollen een gevolg kan zijn van te
hoge temperatuur in de grond. In 1961 en 1962 traden regenarme perioden
op, als gevolg waarvan de grond kon uitdrogen en een hogere temperatuur
kon krijgen. Na hernieuwde regenval trad doorwas en misvorming op. De
minst misvormde knollen kwamen in deze jaren voor op die percelen, waar
de aardappelruggen hoog en goed gevormd waren en de structuur het best
was (fig. 8). De plant kan dan een uitgebreid wortelstelsel vormen en de kans
op uitdroging is gering. Slechte structuur uit zich o.a. in het veel voorkomen
van kluiten, die nauwelijks bewortelbaar zijn en bovendien moeilijkheden
geven bij de mechanische oogst. De lichte zavel geeft wat dit betreft de min
ste moeilijkheden bij de behandeling, maar ook op de zwaardere gronden
kunnen bij deskundige behandeling blijkbaar goede resultaten geboekt
worden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het gemiddelde produktieniveau op
de drie bodemeenheden praktisch niet uiteenloopt. Het potentiële niveau is
echter veel hoger dan gemiddeld gehaald wordt. De beperkende factor daar
bij is de slechte bodembehandeling, waardoor vooral in ongunstige jaren
onvoldoende verkoopbare aardappels verkregen worden.
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kg per are

600

1961

450
300
150

0
600

1962

450

H»

300

Üüii

:* 2 5 "

150

0
600

1963

450
300
150

0

Mn15A

uitgesorteerd
unmarketable
verkoopbaar
marketable

Mn25A

Mn35A

veldgewas
total yield

opbrengst 20 000 kg per hectare
yield 2 0 0 0 0 kg per hectare

Fig. 7B. Jaarlijkse aardappelopbrengst van verschillende proefvelden in 1961, 1962 en 1963
Fig. 7B. Annual yield of potatoes of different trialfields in 1961,1962 and 1963

Een tweede voorbeeld heeft betrekking op grasland. In Nederland komt
een belangrijk areaal klei-op-veengronden voor met hoge grondwaterstan
den (ca. 50 cm in het groeiseizoen; in najaar en winter dikwijls tot aan de
zode). Deze gronden worden uitsluitend als grasland geëxploiteerd, tot voor
kort betrekkelijk extensief. De onvoldoende draagkracht van de zode voor
beweiding, als gevolg van de natte ligging, vormt een belangrijk probleem;
de intensiveringsmogelijkheden zijn er door beperkt. Door betere verzorging
en hogere mestgiften is op den duur een beter grasbestand ontstaan, dat
echter een minder draagkrachtige zode heeft door terugdringing van de uit
loper vormende grassen. Dit maakt met de hoger wordende veebezetting de
kansen op vertrapping van de zode groter. Vertrapping resulteert in grotere
beweidingsverliezen, die vooral in natte zomers aanzienlijk zijn.
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cm-mv.
c m below surface

aardappel
potato

m
M

Stengel
stalk

•y

wortel
root

Fig. 8. Verbreiding van aardappelwortels in ruggen met een goede (A) en een slechte
structuur (B)
Fig. 8. Distribution of potato roots in ridges having a good tilth(A) or a bad tilth (B)
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Hoe groot zijn de beweidingsverliezen en wat heeft een diepere ontwate
ring voor gevolgen? In een proefplekkenonderzoek op een grond met ca.
30 cm humeuze klei op veen werden een natte en een droge variant (ca. 15
cm verschil in grondwaterstand) met elkaar vergeleken (Van Zuilen, in
voorbereiding). Figuur 9 toont aan dat zowel in 1963 als in 1964 de produktie op de droge variant hoger was dan op de natte. In 1964, een jaar met
gunstiger weersomstandigheden door minder neerslag, was de produktie ech
ter hoger dan in 1963 ; dit is vooral een gevolg van het feit dat de eerste snede
in het voorjaar meer opbracht. Niet alleen gaf de droge variant in beide jaren
hogere produkties, ook het rendement ^etto Pr°duktie
bruto produktie

^ 100) was

hoger (tabel 3). Dit bedroeg 59 en 66% voor de droge variant, tegenover 57
en 60% voor de natte. Bovendien is de rendementsverbetering van 1964 ten
opzichte van 1963 voor de droge variant groter.
Duidelijk blijkt de beperkende werking van wateroverlast op deze gron
den. Een wat diepere ontwatering geeft niet alleen méér gras, vooral in
het vroege voorjaar, waardoor de boer de stalperiode eerder kan afsluiten,
ook het rendement is duidelijk hoger; er gaat door vertrapping minder gras
verloren, terwijl verlenging van de weideperiode in het najaar mogelijk is.
kg droge stof
per hectare per dag
kg dry matter

kg droge stof
per hectare per dag
kg dry matter
per hectare per day

per hectare per day

april
April

mei
May

juni
June

juli
July

aug. sept. okt.
Aug. Sept. Oct.

april
April

mei juni
May June

1963

juli
July

raug. sept. okt.
Aug. Sept. Oct.

1964

droge variant
drier soil type

totale produktie per hectare: 10 500kg
total production per hectare: 10,500kg

12100kg
12,100kg

natte variant
wetter soil type

totale produktie per hectare:
total production per hectare:

11000 kg
11,000 kg

9100 kg
9,100 kg

T

Fig. 9. Grasproduktie op natte en drogere gronden in 1963 en 1964, uitgedrukt in kg droge
stof per ha per dag (105 kg N/ha)
Fie. 9. Production of grass on wet and drier soils in 1963 and 1964, expressed in kg dry materiallhal
day (105 kg M I ha)
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TABEL 3. Bruto- en netto- zetmeelwaardeopbrengst (kg/ha) en rendement (%) bij 105 kg
N per ha voor droge en natte groepen gronden in 1963 en 1964
TABLE 3. Gross and net starch value yield (kg/ha) and return (%) of dry and wet groups of soils in

1963 and 1964 (105kg N per ha )

1963
1964

Natte variant
Wet variant

Droge variant
Dry variant

Jaar
Tear
bruto
gross

netto
net

rendement
return

bruto
gross

netto
net

rendement
return

6500
7410

3835
4910

59
66

5545
6420

3155
3855

57
60

TOEPASSINGEN BIJ DE LANDINRICHTING

Jaarlijks worden grote bedragen besteed aan landinrichtingswerkzaamheden. Voor een deel betreft dit de landaanwinningen in het IJsselmeer. Bij de
ontwikkeling van dit nieuw gewonnen land tot polders worden steeds bodemkaarten gebruikt (o.a. Smits and Wiggers, 1959).
Van groter omvang echter, vooral in de laatste tien jaar, zijn landinrich
tingswerkzaamheden op het 'oude' land, waar een ongunstige agrarische
structuur een belemmering vormt voor een efficiënte bedrijfsvoering. Deze
landinrichting omvat niet alleen een ruilverkaveling - een herindeling van
de percelen in zo groot en regelmatig mogelijke eenheden -, maar ook we
genaanleg, modernisering van de waterhuishouding en grondverbetering.
Het opheffen van te kleine boerenbedrijven op vrijwillige basis, wordt ge
subsidieerd. Het op deze wijze vrijgekomen land wordt gebruikt om de over
gebleven kleinere bedrijven te vergroten.
Landinrichting is ook voor niet-agrarisch bodemgebruik belangrijk; er
kan dan land beschikbaar komen voor stedelijke ontwikkeling, aanleg van
wegen, recreatiegebieden en natuurreservaten. De procedure is wettelijk ge
regeld (Ruilverkavelingswet, 1954); de werkzaamheden worden onder su
pervisie van de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerd (Anon., 1960).
Van de 2,3 miljoen ha cultuurgrond in Nederland zijn thans jaarlijks op
ca. een half miljoen ha reconstructiewerkzaamheden in uitvoering. Bodemkartering wordt hierbij op zeer ruime schaal toegepast, zowel bij de voorbe
reiding als bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tot nu toe zijn hier
voor ca. 700000 ha gekarteerd op schaal 1:10000 à 1:25000, de laatste jaren
ca. 60000 ha per jaar. De karteringen gaan steeds vooraf aan de opstelling
van het plan voor de werkzaamheden.
Tabel 4 geeft een overzicht van de soorten kaarten die bij de kartering
vervaardigd worden en de verschillende fasen van de landinrichtingswerk
zaamheden waarbij ze gebruikt worden. Naast de bodemkaart worden
meestal afgeleide kaarten gemaakt, zoals een grondwatertrappenkaart, bovengrondkaart en veenkaart (fig. 10). Het zijn kaarten, waarop de gron
den samengevat zijn op basis van een of enkele eigenschappen, die belang
rijk zijn voor een specifieke toepassing. Bovendien worden interpretatiekaar-
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cm
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> 40
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Kleigronden
Clay soils

Veendikte
binnen 120cm
-mv.
Thickness of peat
above 120cm
I
|below surface
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<40

40-80
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<40

80-120
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<40
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Venige zandgronden
Half bog soils (sand soils with peaty topsoil)

> 40

80-120

< 80

> 40
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<40

Dikte van de veenlaag in cm
Thickness of peat layer in cm

<20

40-60

20-40

60-80

160-200

Fig. 10. A: Bodemkaart van een gebied met veenlagen op verschillende diepte. B: Veenkaart van het gebied van figuur ÏOA, aangevende de dikte van de veenlagen in zeven
klassen. De grenzen zijn gedeeltelijk overgenomen van de bodemkaart; aanvullend zijn de
resultaten van diepere boringen gebruikt
Fig. 10. A: Soil map of an area with peat layers at various depths. B: Peat map of the area of Fig. 10A,
showing the thickness of peat layers in seven classes. The boundaries have partly been derived from the
soil map; in addition the results of deeper augerings have been used
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ten gemaakt, zoals kaarten waarop bodemhoedanigheden staan aangegeven,
kaarten met de geschiktheid van de grond voor diverse gebruiksvormen,
zoals akkerbouw, weidebouw en tuinbouw en kaarten voor cultuurtechni
sche interpretatie van gronden, zoals grondverbeteringsmogelijkheden, ge
schiktheid van de grond als bron voor wegenzand enz.
De verzamelde bodemkundige gegevens worden zowel bij de opstelling
van het plan voor de landinrichting gebruikt als bij de uitvoering van de
werkzaamheden (Van der Voort, 1966). Zo zijn de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart onmisbaar bij het vaststellen van de ontwateringsbehoef
te en de planning van de verbetering van de waterbeheersing. Bepaalde af
geleide kaarten geven de basis voor een nieuw wegenplan (fig. 11). De cul
tuurtechnische interpretaties kunnen gebruikt worden voor het opsporen
van wegenzand; ze geven ook aanwijzingen voor het vaststellen van talud
hellingen voor watergangen.
Meestal worden bij een landinrichtingsproject gronden aan agrarische
bestemming onttrokken ten behoeve van recreatie, natuurgebieden of stede
lijke bebouwing. Om de planning te vergemakkelijken worden naast de geschiktheidskaart voor akker- en weidebouw (fig. 12A), soms kaarten ge-

Zanddiepte in cm-mv.
Depth of sand in cm
below surface
I

I

bestaande provinciale weg
existing main road
wegtracé en plaats voor nieuwe boerderij,
vastgesteld op basis van de zanddiepte
road and farm-site planning based on
depth of sand

<50
50-100
100-150
> 150

~vr~

wegtracé en plaats voor nieuwe boerderij,
vastgesteld op basis van de meest
gewenste kaveldiepte
road and farm-site planning based on
lot size

Fig. 11. Zanddieptekaart, afgeleid van een bodemkaart. Twee mogelijkheden voor de aan
leg van een weg en voor de plaatsing van een boerderij
Fig. 11. Map showing the depth to sand subsoil derived from a soil map. Alternative possibilities for
road and farm-site planning

116

A

Bodemgeschiktheid voor akker- en weidebouw
Soil suitability for agriculture
zeer geschikt
very suitable
matig geschikt
suitable

weinig of niet geschikt
less and not suitable
boscompiexen
wooded areas

Fig. 12A. Fragment van een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van een
gebied met overwegend lemige zandgronden. Schaal 1:10000
Fig. 12A. Soil suitability map for agriculture of an area with predominantly (loamy) sandy soils,
scale 1:10,000

maakt waarop tevens de geschiktheid voor genoemde vormen van niet-agrarisch gebruik is aangegeven (fig. 12B). De gronden met meerzijdige geschikt
heid geven de planoloog een grotere keuzemogelijkheid dan die met eenzij
dige geschiktheid.
Bij de uitvoering van het project worden de gronden zo herverdeeld, dat
iedere boer grond terugkrijgt van dezelfde kwaliteit als hij ingebracht heeft,
of hij krijgt geld bijbetaald. Bij deze ruil spelen de geschiktheidskaarten een be
langrijke rol. Eventuele verschillen kunnen door grondverbeteringswerken
genivelleerd worden.
TOEPASSING BIJ NI ET-AGRARISCH GRONDGEBRUIK

Grote bevolkingsdichtheid en verstedelijking zijn de oorzaken dat voor nietagrarische doeleinden steeds meer grond beschikbaar moet komen. Het ge
bruik van deze gronden wordt in sterke mate door hun geografische ligging
en slechts voor een gering deel door hun actuele geschiktheid bepaald.
Dit heeft een stijgende vraag naar bodemkundige gegevens tot gevolg.
Gebleken is dat de kaartgebruikers deze gegevens vooral vragen in de vorm

117

B

Bodem geschikt voor:
Soil suitable for:
recreatie
recreational sites
bosbouw
forestry

M

stedebouw
urban development

recreatie en bosbouw
recreational sites and
forestry
recreatie en stedebouw
recreational sites and
urban development

boscomplexen
wooded areas
zeer geschikt voor akker
en weidebouw
soils very suitable for
agriculture

bosbouw en stedebouw
forestry and urban
development

Fig. 12B. Bodemgeschiktheidskaart voor recreatie, bosbouw en stedebouw van het gebied
dat in figuur 12A is weergegeven. Schaal 1:10 000
Fig. 12B. Soil suitability map for recreation purposes, forestry and urban development, of the same area
as in fig. 12A. Scale 1:10,000

van afgeleide- en interpretatiekaarten en in een terminologie die is aangepast
aan het betreffende vakgebied. De interpretatie voor dit doel staat echter
nog aan het begin en is grotendeels empirisch. Met team-work zijn de laatste
jaren belangrijke toepassingsgebieden door de veldbodemkunde betreden,
hetgeen met twee voorbeelden zal worden toegelicht.
Ontwikkeling van woongebieden

In de sterk verstedelijkte gebieden, zoals de Randstad worden de resterende
open agrarische ruimten tussen de zich uitbreidende woon- en industriege
bieden steeds meer versnipperd en bedreigd. Daarnaast bestaat er juist rond
om deze agglomeraties een grote behoefte aan recreatie- en natuurgebie
den. Dergelijke groengordels vormen bovendien een middel om de luchtver
vuiling en de geluidshinder te beperken en ze verbeteren het woonklimaat.
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Meerdere zogenaamde groenelementen van formaat zijn gepland in en
ook buiten de Randstad. Hierin zijn naast sport- en recreatieve voorzienin
gen ook grotere complexen parkbossen en gedeelten met een blijvende agra
rische bestemming opgenomen.
Een van deze in voorbereiding zijnde elementen is het gebied Midden
Delfland, dat noordwestelijk van Rotterdam ligt. Dit thans nog grotendeels
agrarisch gebied wordt aan alle zijden door (toekomstige) woon- en indu
striegebieden omsloten en wordt reeds doorsneden door een aantal verkeers
aders. De bodem bestaat overwegend uit lage, natte klei-op-veengronden,
die als grasland van matige kwaliteit in gebruik zijn. Verder komt er wat
glastuinbouw voor.
Van nature bieden deze gronden weinig mogelijkheden zowel voor woon
gebied, sport- en recreatieterreinen als voor (park) bossen. Voor dez:e doel
einden en ook voor een moderne landbouwexploitatie dienen ze ingrijpend
te worden verbeterd o.a. door ontwatering en ophoging. Daarnaast zijn
voor de aanleg van de aangrenzende woon- en industriegebieden en wegen
miljoenen kubieke meters zand nodig, die overwegend uit de (pleistocene)
zandondergrond binnen het gebied of uit de Noordzee gewonnen moeten
worden. Dit zand ligt in Midden Delfland op 10-15 m beneden maaiveld en
is afgedekt door een (holoceen) pakket van veen, klei, zavel, en fijn zand
(fig. 13). Deze deklagen moeten voor de zandwinning verwijderd worden en
'ergens' heen gebracht worden. Na de zandwinning blijven er grote en diepe
waterplassen over.
Voor Midden Delfland is een algeheel reconstructieplan in voorbereiding,
waarbij uiteindelijk het huidige areaal grasland met ±50% zal afnemen,
het areaal voor woongebieden, wegen en tuinbouw zal toenemen en ca. 1000
ha zal worden bestemd voor recreatieterrein (fig. 14). Dit laatste is in hoofd
zaak gepland rond de woongebieden, terwijl het middengedeelte na verbe
tering en herinrichting een blijvende agrarische bestemming krijgt. Deze
herindeling is in hoofdzaak planologisch bepaald, waarbij de huidige bodemopbouw slechts een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Volgens dit plan zal
een gedeelte van de zandwinputten als functionele elementen in de recreatie
gebieden opgenomen worden. Hiermee is bij de vormgeving van deze put
ten reeds rekening gehouden. De overige worden weer gedempt met niet
bruikbare specie. Een belangrijk deel van de bruikbare holocene klei- en
veenlagen zal worden benut voor de noodzakelijke ophoging of opspuiting van
de recreatiegebieden en de verbetering van het land- en tuinbouwareaal.
Ook als om bepaalde redenen niet tot zandwinning binnen het gebied wordt
overgegaan, is het graven van dan meer ondiepe, putten noodzakelijk, om
voldoende ophoogmateriaal voor de genoemde recreatie- en agrarische ge
bieden te verkrijgen.
Het principe van dit plan is de gehele reconstructie zodanig uit te voeren,
dat de grondbalans in evenwicht is, d.w.z. dat de benodigde specie uit het
gebied zelf gewonnen kan worden, resp. de niet bruikbare erin geborgen.
Hierbij wordt o.a. in belangrijke mate aan de behoefte aan open water in de
recreatiegebieden voldaan.
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g[j||j§|S bestaande/geprojecteerde bebouwing
1 urban area/planned extension
fcSftwStsI

recreatiegebieden, parken enz.
recreational sites, parks etc.

nj-u-u-tn-n
I
I

gebieden bestemd voor blijvend agrarisch gebruik
areas destinated tor permanent agricultural use
bestaande/geprojecteerde wegen
existing/planned roads
rivier, vaart enz.
river, canal or other waterway

|C' —

-

open water, ontstaan door zandwinning
open water as a result of sand dredging

r~—T-1 begraafplaats
L——U cemetery

Fig. 14. Voorlopig bestemmingsplan voor Midden Delfland
Fig. 14. Overall reconstruction plan for Midden-Delfland

Aan de opstelling van dit herindelingsplan gaat een uitvoerig geologisch,
bodemkundig en hydrologisch onderzoek vooraf. De plaats van de specie
winningen is behalve door planologische overwegingen bepaald door de bodemopbouw. Dit betreft zowel die van de bovenste holocene lagen als de
aard en de diepte van de pleistocene zandondergrond. Het voor recreatie
bestemde gebied is daartoe tot op grote diepte (8-35 m) gedetailleerd onder
zocht. De aard, hoeveelheid en bruikbaarheid van de aanwezige zand-, klei
en veenlagen is nauwkeurig bepaald en op kaarten weergegeven. Ook zijn
o.m. zettingsberekeningen uitgevoerd in de klei- en veenlagen ten einde de
juiste ophoging en de te verwachten zakking te bepalen, evenals de definitie
ve grondwaterstand in de opgespoten terreinen. Verder zijn de kosten bere
kend die nodig zijn voor het 'bouwrijp' maken van de verschillende bodem
eenheden voor de in het plan te realiseren bestemmingen. De resultaten zijn
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weergegeven op zogenaamde investeringskaarten. Deze verstrekken de ont
werpers de benodigde informatie bij de uiteindelijke indeling van het gebied
en bieden tevens de mogelijkheden tot het maken van alternatieve plannen
met kostenbegrotingen.
Het blijvend agrarisch gebied is eveneens bodemkundig gedetailleerd on
derzocht, en wel tot een diepte van 1 à 1,50 m, waarbij o.a. de draagkracht
van de huidige graslandzode is bepaald. Op basis van dit onderzoek zijn de
actuele en de potentiële mogelijkheden voor land- en tuinbouw aangegeven.
Als verbeteringen zijn hier geadviseerd: voor grasland een grondwater
standverlaging te zamen met een versteviging van de slappe zode door mid
del van een geringe ophoging met zand, en voor tuinbouw een aanzienlijke
ophoging met zavel. Een soortgelijk onderzoek is reeds gedeeltelijk uitge
voerd voor de toekomstige woongebieden. Hierin zijn vanzelfsprekend de
stedebouwkundige mogelijkheden beoordeeld.
Omtrent de resultaten van de aanplant van bomen en struiken op opge
hoogde of opgespoten terreinen was tot voor kort weinig bekend. Door de
Werkgroep Bosbouw Stedelijke Gebieden zijn inmiddels een groot aantal
proefvelden op uiteenlopende met specie opgehoogde en opgespoten gron
den aangelegd. Op deze proefvelden wordt met verschillende grondbewer
kingen, grondwaterstanden en beplantingsassortimenten geëxperimenteerd.
De resultaten van deze proeven zijn reeds van groot nut gebleken bij de ver
dere uitwerking van de werkmethoden en bij de keuze van de aanplant in
verschillende recreatiegebieden.
Het leggen van pijpleidingen

De aardgasvondsten maakten en maken de aanleg van een uitgebreid transportleidingennet door Nederland nodig. De buizen in de hoofdleidingen
hebben een doorsnede van 60-90 cm en liggen meestal dieper dan 1,25 m.
De aanleg bracht grote problemen met zich mee, niet alleen vanwege het in
tensieve en versnipperde bodemgebruik maar ook door de hoge grondwater
standen — in vele gevallen ondieper dan 1,50 m — en het voorkomen van veel
slappe klei- en veengronden in de tracés.
Aangezien de gronden boven de buis na de aanleg weer voor landbouw in
gebruik worden genomen, dienen de uitgevoerde grondbewerkingen zodanig
te zijn dat blijvende schade o.a. door een sterk afwijkende en heterogene
profielopbouw vermeden wordt.
Met behulp van bodemkaarten kon in vele gevallen een betere vaststelling
van het tracé worden bereikt, waardoor slappe en natte, dus zeer kwetsbare
gronden werden vermeden (fig. 15).
Op basis van het bodemkundig en hydrologisch vooronderzoek worden
beslissingen genomen over het werktempo, de te gebruiken apparatuur, de
noodzaak en de capaciteit van bronbemaling enz. De zanddieptekaart van
het tracé geeft de lengte van de schroefankers aan voor de verankering van
de leiding in veen- en slappe kleigronden.
Op zogenaamde route maps worden gedetailleerd de aard en de dikte van
de boven de sleuf te verwijderen bovengrond aangegeven. Deze bovengrond
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hoge zandgronden
high sand soils
middelhoge zandgronden
medium high sand soils
lage zandgronden
low sand soils
tracékeuze zonder bodemkaart
pipeline trace marked out before
soil mapping
tracéteuze met behulp van bodemkaart
pipeline trace marked out after soil
mapping

Fig. 15. Tracékeuze voor aardgasleiding, gemaakt met en zonder hulp van een bodemkaart
Fig. 15. Layoutfor a gas pipe-line, made with and without the aid of a soil map

wordt opzij gezet en gescheiden gehouden van de ondergrond. Pas na het
dichten van de sleuf met het materiaal uit de ondergrond wordt deze boven
grond weer aangebracht. Waar dit niet is geschied, bijvoorbeeld in de eerste
tracés ontstond blijvende schade aan de grond en daarmee aan de gewassen.
Bij het leggen van de buizen werden zeer zware machines gebruikt, die
verdichting in de bereden bovengrond kunnen veroorzaken. Door een vol
doende diepe nabewerking met o.a. een woeler kan zo'n verdichting worden
opgeheven. Door bodemkundig onderzoek kan de juiste diepte en de wijze
van nabewerking aangegeven worden op de route maps. Het gebruik van
bodemkaarten en bodemkundige adviezen bij de aanleg van het gasleidingnet draagt veel bij tot een vlotte uitvoering van het werk. Bovendien wordt
blijvende schade aan de cultuurgronden in de meeste gevallen voorkomen.
SLOTOPMERKINGEN

Er zijn gegronde verwachtingen dat in de komende decennia nog grote ver
anderingen in het bodemgebruik in Nederland zullen gaan optreden: ver
dubbeling van het areaal voor wonen, industrie en wegen en afneming van
de oppervlakte voor de landbouw. Bovendien zal in de landbouw als gevolg
van de economische situatie en de technische ontwikkeling de bedrijfsstruc
tuur zich wijzigen in de richting van grotere bedrijven, meer mechanisatie en
verder gaande specialisering. In deze omstandigheden is er behoefte aan
kennis van de bodemgesteldheid en aan interpretatie daarvan voor land
bouwkundige gebruiksdoeleinden, waarbij het accent ligt op de kwantita
tieve benadering en waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe be
drijfsstructuren. Vooral de bodemkundige eigenschappen en hoedanigheden
die beperkend zijn, moeten worden opgespoord en mogelijkheden ter verbe
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tering worden aangegeven. De toepassingen bij het niet-agrarisch grondge
bruik staan nog in de kinderschoenen. Ook hier is intensieve samenwerking
met specialisten van andere vakgebieden noodzakelijk om tot verantwoorde
interpretaties te komen.
SAMENVATTING

Interpretaties van bodemkaarten verschaffen inlichtingen voor vele vormen
van bodemgebruik. Door de economische en technische ontwikkelingen in de
landbouw en in de maatschappij als geheel verouderen de interpretaties
echter snel. Bovendien worden steeds hogere eisen aan de interpretaties ge
steld. Was men vroeger tevreden met een simpele kwalitatieve indeling in
bijvoorbeeld 'goed', 'matig' en 'slecht', tegenwoordig vraagt men steeds
meer naar kwantificering en naar een beredeneerde afleiding van de voor
spellingen over het gedrag van de grond uit de bodemkundige en milieu
omstandigheden. Beantwoording van deze vragen is slechts mogelijk als de
interpretatie plaats vindt in nauw overleg met specialisten van andere vak
gebieden, zoals cultuurtechnici, stedebouwkundigen en gewasdeskundigen.
De ervaring heeft geleerd dat bodemkundige gegevens in veel gevallen
het best kunnen worden geïnterpreteerd in termen van beperkingen. De
kaartgebruiker wil weten in hoeverre de toestand van de grond afwijkt van
de optimale. Hij wil weten welke beperkingen de grond heeft, hoe die beper
kingen kunnen worden opgeheven en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
Zoals zich in de wijze van interpreteren grote veranderingen hebben
voltrokken, zo is ook in het aantal toepassingen van bodemkaarten een dui
delijke ontwikkeling te signaleren. Oorspronkelijk werden in Nederland de
bodemkaarten vrijwel alleen gebruikt in het onderzoek, het onderwijs en de
voorlichting ten behoeve van de land-, tuin- en bosbouw. Al spoedig echter
breidde het gebied van toepassingen zich uit tot de landinrichting (ruilver
kaveling, reconstructie van de landelijke gebieden, waterbeheersingsplannen
voorbereiding van inpolderingen, grondverbetering). In de laatste twintig
jaren vinden de bodemkaarten ook toepassing in de niet-agrarische sector.
De interpretatie staat hier echter nog aan het begin van haar ontwikkeling.
Toch zijn reeds kaarten voor vele doeleinden vervaardigd, onder meer voor
de samenstelling van landelijke, regionale en gemeentelijke bestemmings
plannen, voor het kiezen van tracés voor wegen en pijpleidingen, voor het
opsporen van plaatsen waar zand voor stedebouw en wegenbouw of klei
voor de keramische industrie kan worden gewonnen. Verwacht wordt dat
het aantal toepassingen in de niet-agrarische sector in de komende jaren ge
stadig zal toenemen gezien de uitbreiding van de oppervlakte grond voor
stedelijke bebouwing en industriële exploitatie ten koste van de oppervlakte
cultuurgrond.
september 1971
SUMMARY

Soil survey interpretations provide information for many forms of land use.
Through the economic and technical developments in agriculture and in
society as a whole, however, interpretations soon become obsolete. Moreover,
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constantly higher demands are being made of the interpretations. If formerly
it was sufficient to give a simple qualitative classification into, for instance,
'good', 'moderate' and 'poor', nowadays more and more quantification is
required. This is only possible if the interpretation takes place in close con
sultation with specialists in allied fields. Experience has shown that in many
cases soil data can best be interpreted in terms of limitations. The map user
wants to know to what extent the soil conditions deviate from the optimum.
He wants to know what limitations the soil has, how those limitations can be
eradicated and what costs are involved in doing so.
In the same way that great changes have taken place in the manner of
interpreting, there is also a distinct development to be noted in the number
of applications. Originally in the Netherlands soil maps were used practically
only in investigations, education and extension for the benefit of agriculture,
horticulture and forestry. Very soon, however, the area of application ex
tended to land reclamation and improvement. During the last ten years soil
maps have also been used in the non-agricultural sector. Here, however, the
soil survey interpretation stands at the threshold of its development. Yet
maps have already been produced for many purposes, including rural,
regional and municipal planning, in selecting routes for roads and pipelines
and for tracing places where sand and gravel can be won for urban and road
construction. It is expected that the number of applications in the nonagricultural sector will increase steadily in the coming years.
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DE WEERGAVE VAN HET GRONDWATERSTANDS
VERLOOP OP BODEMKAARTEN
Presentation of the seasonal fluctuation of the water table on soil maps

H. C. van Heesen1)

INLEIDING

Nederland kan, topografisch gezien, door een denkbeeldige lijn in tweeën
worden gedeeld. Deze lijn verdeelt het land in een lager gelegen, bijna ge
heel vlak polderlandschap in het westen en het noorden en een hoge", meer
golvend dekzandlandschap in het oosten en het zuiden (fig. 1).
Tabel 1 en figuur 2 geven een indruk van de verschillen in diepteligging
van de grondwaterspiegel, die zowel in de zomer als in de winter in de Ne
derlandse landbouwgronden voorkomen.
Uit de tabel volgt, dat bij de meeste cultuurgronden het grondwater bijna
het gehele jaar voorkomt binnen 1,40 m beneden maaiveld. In de winter
heeft zelfs de helft een ontwatering van minder dan 40 cm en blijft bij slechts
enkele procenten het grondwater beneden 1,40 m. Opgemerkt wordt dat de
meeste gronden redelijk tot goed doorlatend zijn en het voorkomen van
schijngrondwater van beperkte omvang is.
Omdat in Nederland het grondwater de gebruikswaarde van een grote
oppervlakte grond beïnvloedt, wordt bij de bodemkartering veel aandacht
besteed aan de grondwaterstanden. In het volgende wordt beschreven,
welke meet- en schattingsmethoden bij de veldopname worden toegepast en
hoe de gegevens over het grondwater op bodemkaarten worden weergege
ven. Tevens worden toepassingsmogelijkheden vermeld van kaarten, waarop
bepaalde facetten van het grondwaterstandsverloop zijn aangegeven.
HET GRONDWATERSTANDSVERLOOP IN RELATIE MET
NEERSLAG EN VERDAMPING

Neerslag en verdamping

De jaarlijkse regenval, gemiddeld 740 mm, varieert van 400 tot 1000 mm en
is tamelijk gelijkmatig verdeeld over de maanden. De gemiddelde maande
lijkse neerslag is 40-65 mm in de periode januari t/m juni en 60-80 mm in de
periode juli t/m december. Ieder jaar kunnen echter natte maanden met
meer dan 200 mm neerslag en droge zomerperioden van 10 of meer dagen
worden verwacht. In tabel 2 en figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de
gemiddelde neerslag ; hierin is tevens de potentiële verdamping Ep benaderd
met de formule van Penman.
x)

Afd. Hydrologie en Cultuurtechniek, Stichting voor Bodemkartering.

N.B. Dit is een aan Boor en Spade aangepaste versie van een in september 1970 in Geoderma verschenen artikel (H. C. van Heesen : Presentation of the seasonal fluctuation of the
water table on soil maps. Geoderma, vol. 4, no. 3, 257-278).
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river-clay soils
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predominantly
higher lying

Fig. 1. Globale bodemkaart van Nederland
Fig. 1. General soil map of the Netherlands
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Gedurende het groeiseizoen (april tot september) is er gemiddeld een
neerslagtekort van 116 mm. Het gewas moet dit tekort aanvullen uit het in
de grond aanwezige vocht, veelal in combinatie met capillaire opstijging.
Gedurende de herfst en- winterperiode is er een neerslagoverschot van ge
middeld 313 mm. Dit neerslagoverschot dient in de eerste plaats voor het
aanvullen van het bodemvocht en de grondwatervoorraad, maar daar
naast moet een aanzienlijk deel worden afgevoerd.
Omdat van jaar tot jaar aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de ge
middelde waarden van neerslag en verdamping optreden, is ook het neer
slagdeficit en daarmee de hoeveelheid vocht die het gewas aan de bodem
moet kunnen onttrekken, aan grote schommelingen onderhevig.
Hoe groot de kans op het optreden van een bepaald neerslagdeficit en
daarmee op verdroging is, kan worden afgelezen uit figuur 4 (Stol, 1960a).
De kans op een neerslagdeficit van bijv. 120 mm over een periode van 120

Fig. 2. Gemiddelde grondwaterstand in de winter in de gebieden A en B van fig. 1.
Fig. 2. Mean water table in winter of the areas A and B from fig. 1

129

TABEL 2. Gemiddelde neerslag N, potentiële verdamping Ep (= 0,7 x E0)* en neerslag
overschot resp. -tekort (N-Ep) in mm in Nederland
TABLE 2. Average precipitation, potential évapotranspiration (0.7 E0)* and precipitation surplus or
deficit (N-Ep) in mm in The Netherlands

Neerslag (N)
Precipitation ( N)
Verdamping (Ep)
Evapotrans
piration ( Ep)
N-Ep
M-Ep

J

F

65

50

3

11

M

A

M

J

J

A

S

42

46

48

54

77

82

72

29

55

88 101

97

82

46

+62 +39 +13 -9

-40 -47 -20

O

N

D

J a a r
Tear

72

70

62

740

22

7

2

543

0 +26 +50 +63 +60 +197

*E0 = verdamping aan het oppervlak van open water / evaporation at the surface of open water

Grondwat erstandst) i epte
in cm - mv.
Depth to water table
in cm below surface

Neerslag en
verdamping in mm
Precipitation and
évapotranspiration
in mm
r-140

O-i

-120

-100

neerslag
precipitation
verdamping
évapotranspiration
grondwaterstandsdiepte
depth to water table

neerslagtekort
precipitation deficit
neerslagoverschot
precipitation surplus

Fig. 3. Gemiddeld jaarlijks verloop van neerslag, verdamping Ep en grondwaterstands
diepte; Ep = 0,7 E0 (Penman)
Fig. 3. Average annual trend of precipitation, évapotranspiration Ep and depth down to the water table;
Ep — 0.7 E0( Penman )
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Kans in %
Probability %

Period in days

Fig. 4. Lijnen van gelijke waarde N-0,7 E0 in mm, gerekend vanaf 1 april (Stol, 1960a)
Fig. 4. Curves of equal magnitudes N-0.7 E0 in mm from April 1 onward (from Stol, 1960a)

dagen blijkt ongeveer 25% te zijn, dat wil zeggen dat op elke vier jaren er
één is, waarin het neerslagdeficit 120 mm of meer bedraagt.
Veel zandgronden hebben in de bewortelingszone niet meer dan 40 - 60
mm beschikbaar vocht (pF 2,3 - pF 4,2). Op deze gronden zou zonder aan
vulling vanuit het grondwater in drie van de vier à vijfjaren verdroging op
treden. Hieruit blijkt voor dergelijke gronden het grote belang van een zoda
nige diepte van de grondwaterspiegel dat capillaire nalevering mogelijk is.
De waterbalans

De grondwaterdiepte komt tot stand door de gezamenlijke werking van
meteorologische en hydrologische factoren met als medium de grond. In
figuur 3 is voor een willekeurig gekozen bodemprofiel schematisch aangege
ven, hoe gemiddeld over een aantal jaren de grondwaterstand in de loop van
het jaar verandert. Eveneens is aangegeven de gelijktijdige verandering van
de neerslag en van de potentiële evapotranspiratie Ep. Het blijkt dat het tijd
stip, waarop de verdamping de neerslag gaat overtreffen, ongeveer samen
valt met dat, waarop de voorjaarsdaling van het grondwater begint. Het
grondwater bereikt een dieptepunt, wanneer het totale neerslagtekort het
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grootst is en stijgt weer, wanneer de neerslag de verdamping gaat overtref
fen.
Behalve regen en verdamping zijn ook de grootte van de aan- en afvoer en
de berging van belang voor de diepte en de fluctuatie van het grondwater.
De samenhang van de van belang zijnde factoren kan worden weergegeven met
de waterbalans. Deze geeft aan dat er evenwicht moet bestaan tussen de hoe
veelheden water, die de grond binnenkomen en die er uit verdwijnen. Voor
korte perioden moet in de waterbalans tevens de verandering in vochtvoorraad en grondwaterstand worden opgenomen. De waterbalans wordt dan :
N + I - E r - A = ± A V
N = neerslag in mm
I = aanvoer, kwel in mm
Er = verdamping in mm
A — afvoer in mm
AV = grondwatervoorraad- en bodemvochtvoorraadverandering in mm.
Afhankelijk van de grootte van de overige factoren is AV positief of nega
tief. Met de variatie van AV hangt de verandering van de grondwaterstand
in de loop van het jaar samen. In het algemeen is het niveau in de winter ho
ger dan in de zomer. Dit niveau verschilt echter van jaar tot jaar, met andere
woorden, de lijnen die jaarlijks het verband tussen de diepteligging van de
grondwaterspiegel en de tijd aangeven, zullen een verschillend verloop ver
tonen (fig. 5).
KARAKTERISERING VAN DE WATERHUISHOUDING OP DE
BODEMKAARTEN

De waterhuishouding van de grond is niet alleen een belangrijke factor bij de
bodemvorming, ook voor de landbouwproduktie is zij van veel betekenis.
Het is daarom verklaarbaar, dat men aan de weergave van deze grootheid op
bodemkaarten veel aandacht besteedt.
Op Amerikaanse bodemkaarten wordt van elke bodemeenheid vastgesteld
tot welke 'soil drainage class' zij behoort (Soil Survey Staff, 1962). 'Soil
drainage' in deze betekenis heeft betrekking op de frequentie en de lengte
van perioden, gedurende welke het profiel geheel of gedeeltelijk verzadigd is
met water. Het is een ruim begrip, waaraan inhoud wordt gegeven door di
verse factoren zoals oppervlakteafvoer, (verticale) doorlatendheid en interne
drainage.
In de zeven soil drainage classes die onderscheiden worden, moeten de
zeer uiteenlopende typen waterhuishouding, die in de gronden van het
Amerikaanse continent voorkomen, ingepast worden. Dit systeem is voor
Nederland weinig aantrekkelijk. Afvoer als gevolg van helling is in het Ne
derlandse vlakke land met zijn Atlantisch klimaat van ondergeschikte bete
kenis. Slechte interne drainage als gevolg van de aanwezigheid van hori
zonten met een geringe verticale doorlatendheid komt betrekkelijk weinig
voor. Er zijn daarentegen relatief veel gronden met een matige tot goede
verticale doorlatendheid en ondiep grondwater.
In België, dat veel meer heuvelland heeft dan Nederland, wordt een soort-
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Fig. 5. Tijdstijghoogtelijnen en gemiddelde grondwaterstandscurve van een stamhuis over
de jaren 1952-1962 (14-daagse opname). De buis is geplaatst in een jonge lichte zeeklei
grond met een zwak humeuze Al-horizont en grondwatertrap VI (gegevens van het Ar
chief van Grondwaterstanden, TNO)
Fig. 5. Time curves of the changes in the water table and mean curve of the water table of a key tube for
the years 1952-1962 inclusive (14 day's reading). The tube has been placed in a medium textured young
marine clay soil with a moderately humose Al horizon and water-table class VI ( data from the Archives
for Ground Water Levels, TNO, Delft, The Netherlands)

gelijk systeem als het Amerikaanse toegepast (Tavernier and Maréchal,
1962). Hierbij wordt de gemiddelde waterhuishouding van de gronden uit
gedrukt door middel van draineringsklassen. Deze draineringsklassen wor
den omschreven als het resultaat van de uitwendige of oppervlakkige afwa
tering (ligging in het reliëf) en de inwendige ontwatering (textuur en strati
grafie) van een grond. Ze worden gedefinieerd volgens de diepte van de bo
vengrens der roestverschijnselen en de eventuele aanwezigheid en diepte van
een reductiehorizont. Behalve met de roest- en gleyverschijnselen, die in som
mige profielen moeilijk of zelfs niet waar te nemen zijn, wordt bij het bepa
len van draineringsklassen ook nog met andere factoren rekening gehouden,
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onder andere met de relatieve hoogteligging en de morfologie van de humus
en/of ijzer-B-horizont.
In de Duitse bodemclassificatie en bodemkartering neemt de interne drai
nage een belangrijke plaats in (Mückenhausen und Zakosek, 1961). Een ty
pische bijzonderheid is, dat daarbij ten aanzien van het grondwater onder
scheid gemaakt wordt tussen :
- 'echt' grondwater, dat voorkomt in gronden met matige of goede verticale
doorlatendheid ; de grondwaterstand schommelt, maar het grondwater ver
dwijnt niet uit het profiel. Dit is o.a. het geval bij de gleygronden die in dalen
liggen en waarin verschillende typen onderscheiden worden. Op de bodemkaarten geeft men van de betreffende kaartvlakken informatie over de grond
waterstand in de hoofdvegetatieperiode.
- 'Staunässe'; dit is het in het bovenste gedeelte van de grond gestuwde
grondwater in profielen, waarin ondiep slecht doorlatende lagen voorkomen.
Het is weinig beweeglijk en verdwijnt dikwijls in de loop van het groeisei
zoen. In dit geval spreekt men van pseudogleygronden, die zeer veel voorko
men in het Duitse heuvelland en de middengebergten.
In Nederland is bij de kartering steeds veel aandacht besteed aan de factor
grondwater, bij de zandgronden in de oostelijke helft van Nederland meer
nog dan bij de klei- en veengronden in de westelijke helft. De laatste liggen
in vlakke poldergebieden met goed beheerste peilen, waardoor de verschillen
in grondwaterdiepte betrekkelijk gering zijn. De verschillen die er zijn, val
len vaak nog samen met verschillen in bodemeenheid. Bovendien is de hoe
veelheid vocht tussen pF2,3 en pF4,2 van kleigronden in het algemeen
gunstig (>100 mm). Bij de zandgronden is de situatie anders. Ze zijn in het
algemeen weinig vochthoudend. Waar de grondwaterstand diep is, zijn al
leen zandgronden met een dik humushoudend dek of lemige zandgronden in
staat de gewassen van voldoende vocht te voorzien. Veelal moet echter de
vochtbehoefte van de gewassen grotendeels worden gedekt door capillaire
opstijging vanuit het grondwater. Vandaar de grote betekenis van het grond
water voor de gebruiksmogelijkheden van de zandgronden. 'Sinds de uitvin
ding van de kunstmest', constateerde Edelman (1950), 'is de droogte de
voornaamste beperkende factor voor de plantenproductie op de zandgron
den'.
Bij de kartering van de zandgebieden werd aanvankelijk getracht de ver
schillen in diepte van het grondwater af te lezen uit verschillen in diepte van
de roest- en grijze vlekken (gleyverschijnselen) en uit verschillen in andere
profielkenmerken, zoals de aanwezigheid van organisch materiaal in bo
demhorizonten. Met deze werkwijze werden gebiedsgewijs goede resultaten
verkregen. Het bleek evenwel niet mogelijk landelijk geldende meetbare ken
merken voor gley en andere verschijnselen te vinden die bruikbaar zijn bij
de kartering (Schelling, 1960).
De ondervonden moeilijkheden waren van verschillende aard. Allereerst
is in Nederland door menselijk ingrijpen in de loop der eeuwen op grote
schaal het grondwaterregiem veranderd. Dit houdt in, dat profielontwikke
ling en gleyverschijnselen (met name de roestverschijnselen) niet meer ver
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band behoeven te houden met de huidige ontwateringstoestand en voor een
groter of kleiner deel fossiel kunnen zijn.
Voorts zijn de aard en duidelijkheid van de gleyverschijnselen niet uitslui
tend afhankelijk van de ontwateringstoestand. Deze worden ook bepaald
door de textuur en de structuur van het profiel. De gleyverschijnselen van
verschillende gronden met een zelfde ontwateringstoestand behoeven der
halve niet gelijk te zijn. De ontijzerde zandgronden vormden nog een extra
complicatie. Doordat er vrijwel geen Fe-ver bindingen aanwezig zijn, ont
breken in deze gronden de gleyverschijnselen in klassieke zin; wel vertonen
zij andere vlekken, die met de ontwateringstoestand samenhangen.
Nog gecompliceerder wordt de situatie, als men ook de gleyverschijnselen
die in de kleigronden van de poldergebieden voorkomen, in de beschouwing
betrekt. Deze zijn ontstaan tijdens de rijping en moeten geheel anders geïn
terpreteerd worden (De Bakker en Schelling, 1966, p. 38).
Deze overwegingen hebben ertoe geleid de methode van uniforme lande
lijke profielcriteria als basis voor het karakteriseren van de waterhuishouding
te verlaten. In plaats daarvan is gekozen voor de grondwaterstandsdiepte,
voor het aangeven van verschillen in waterhuishouding tussen verschillende
gronden. Daarbij wordt ingedeeld naar de gemiddeld hoogste grondwater
stand, die in de winter optreedt, en de gemiddeld laagste grondwaterstand,
die in de zomer voorkomt. De vele combinatiemogelijkheden van gemiddeld
hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden zijn tot een aantal grondwatertrappen samengevat.
Tot deze ontwikkeling heeft in belangrijke mate bijgedragen het onder
zoek, dat door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland verricht is (COLN, 1958; Visser, 1958; Stol, 1960b). Daarbij zijn
in een dicht buizennet over heel Nederland grondwaterstandsmetingen ver
zameld, die met latere waarnemingen in het Archief van Grondwaterstan
den TNO zijn geregistreerd. Van deze gegevens over grondwaterstanden
wordt bij de kartering intensief gebruik gemaakt. Met behulp van de kennis
die gebiedsgewijs beschikbaar is van de relatie tussen grondwaterstand ener
zijds en profiel- en veldkenmerken anderzijds, is het mogelijk de gegevens
van de buizen te extrapoleren. Aldus kan met de grondwatertrappen een
verantwoord beeld van de grondwaterstanden op de bodemkaarten worden
gegeven.
Deze werkwijze komt tegemoet aan de vraag die sinds lang bij gebruikers
van bodemkaarten bestaat naar meer kwantitatieve gegevens. Voor de land
inrichtingsprojecten bijvoorbeeld die in Nederland uitgevoerd worden,
waarbij het noodzakelijk is wijzigingen in de waterhuishouding aan te bren
gen, zijn exacte gegevens over de actuele toestand onmisbaar.
Het is duidelijk dat met de grondwatertrappen slechts één, zij het voor
Nederland zeer belangrijk aspect van de waterhuishouding van de grond
wordt aangegeven. Andere belangrijke elementen zijn het bergend vermo
gen en de doorlatendheid. Door bepalingen in het veld en door bepalingen
aan grondmonsters zijn hierover veel gegevens voorhanden. De extrapolatie
van deze gegevens van punt naar kaartvlak is echter een groot probleem.
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Bij de vochtvoorziening van gewassen speelt ook de onverzadigde zone
een rol. De mogelijkheden van het verstrekken van gegevens over beschik
baar vocht (pF2,3-pF4,2) zijn nog beperkt. Nog moeilijker is de vaststelling
van de grondwaterinvloed in de bewortelingszone, die een gevolg is van een
bepaalde voorjaarsgrondwaterstand en van de capillaire nalevering uit het
grondwater tijdens het groeiseizoen. Het is daarom nog niet gelukt op bodemkaarten gegevens te verstrekken over de afzonderlijke componenten,
waaruit de totale vochtvoorziening van het gewas is opgebouwd.
DE GRONDWATERTRAPPEN

Begripsomschrijving

Als gevolg van de van jaar tot jaar optredende verschillen in de neerslag en
de verdamping vertoont het jaarlijkse verloop van de grondwaterstand een
aanzienlijke variatie. Dit is te zien in figuur 5, waarin de tweemaal per
maand, namelijk op de 14e en 28e, gemeten grondwaterstanden van een
reeks van jaren zijn aangegeven met zgn. tijdstijghoogtelijnen. Een dergelijke
bundel lijnen is moeilijk te hanteren en wordt daarom herleid tot een gemid
delde grondwaterstandscurve. Deze curve kan men beschouwen als de curve
die het verloop weergeeft van de grondwaterstand in een jaar met gemiddel
de weersomstandigheden.
Bij de herleiding is het volgende van belang. De afzonderlijke tijdstijg
hoogtelijnen laten een geleidelijke daling van het grondwater in het voorjaar
zien. De bundel vernauwt zich dan opvallend. Na het bereiken van de laag
ste stand volgt tijdens de periode waarin de neerslag de verdamping gaat
overtreffen, een snelle stijging. De snelheid van stijgen in de afzonderlijke
jaren is nagenoeg constant, met andere woorden de lijnen lopen bij benade
ring evenwijdig. Alleen het tijdstip, waarop deze snelle stijging begint, is
meestal verschillend. De gemiddelde curve moet dan ook een stijgende tak
hebben met dezelfde helling als de curven van de afzonderlijke jaren. De
top resp. het dal van deze curve laten zien tot welke stand het grondwater
in een gemiddelde winter stijgt, resp. in een gemiddelde zomer daalt. De
grondwaterstandswaarden, afgelezen bij de top resp. het dal van de gemid
delde curve, worden de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) resp. de ge
middeld laagste grondwaterstand (GLG) genoemd.
Het samenstellen van een dergelijke gemiddelde grondwaterstandscurve
is tijdrovend. Daar we bovendien voor het karakteriseren van het grondwa
terstandsverloop alleen de top en het dal van de gemiddelde curve hanteren,
is gezocht naar een eenvoudiger werkwijze. Uit het hydrologisch onderzoek
van de laatste jaren is gebleken dat, wanneer gedurende een groot aantal ja
ren (minimaal acht) de grondwaterstand tweemaal per maand (op of om
streeks de 14e en de 28e) gemeten is, uit deze gegevens de GHG en de GLG
vrij snel te berekenen zijn. Deze bepaling is bekend als de zgn. HG3- resp.
LG3-methode, waarbij de GHG resp. de GLG gevonden worden uit het ge
middelde van de drie hoogste resp. drie laagste grondwaterstanden per jaar
van minimaal acht jaren. Teneinde de winterperiode als één geheel in de be
rekening te kunnen betrekken, wordt niet gewerkt met kalenderjaren, maar
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met jaren, die lopen van 1 april tot 1 april, zgn. hydrologische jaren.
GHG = som van de jaarlijks1) gemeten hoogste 3 grondwaterstanden van
2)
wjaren/3w
GLG = som van de jaarlijks1) gemeten laagste 3 grondwaterstanden van
2)
njaren/3«
De GHG- en de GLG-waarden als karakteristiek van het gemiddelde
grondwaterstandsverloop kunnen van plaats tot plaats sterk variëren. Ten
einde dit gemiddelde verloop op een kaart in afgrensbare kaartvlakken te
kunnen weergeven, is een klassenindeling van gemiddelde grondwater
standsverlopen opgesteld. Elke klasse, die zoals reeds is vermeld, grondwatertrap wordt genoemd, is gedefinieerd door een GLG-traject of door combina
tie van een GHG- en een GLG-traject.
Ten behoeve van de systematische kartering van Nederland, schaal 1 :
50000, wordt de hoofdindeling in grondwatertrappen gebruikt die in tabel
3 is weergegeven. Voor grootschalige kaarten, schaal 1:10000 en 1:25000,
bijvoorbeeld van ruilverkavelingsgebieden, worden deze klassen naar be
hoefte nader onderverdeeld (fig. 10).
De aan een kaartvlak toegekende Gt betekent dat de GLG of de GHG en
de GLG in dat vlak liggen binnen de trajecten, geldend voor deze Gt. De
kaartgebruiker is nu geïnformeerd over de hoogste grondwaterstand die in
de winter (GHG), en over de laagste grondwaterstand die in de zomer
(GLG) van een jaar met een gemiddelde weersgesteldheid in de betreffende
gronden zijn te verwachten. Men dient echter te bedenken dat een nadere
beschouwing van de bundel tijdstijghoogtelijnen in figuur 5 en de gemiddel
de grondwaterstandscurve aantoont, dat in een willekeurig jaar de grond
waterstand nogal kan afwijken van het gemiddelde.
Het vaststellen van de grondwatertrap in het terrein

Tijdens het veldwerk voor een bodemkundige opname wordt bij elke bo
ring tevens de grondwatertrap geschat. Gronden met gelijke Gt's worden tot
kaartvlakken samengevoegd en omgrensd. De Gt's worden per boring geTABEL 3. Hoofdindeling in grondwatertrappen
TABLE 3. Main scheme of water-table classes

Gt:
Water-table class:
Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
Mean highest water table
Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
Mean lowest water table

I

II

III

- <40

IV

>40

V

<40

VI

40-80

<50 50-80 80-120 80-120 >120 >120

VII

>80 cm-m.v.
below surface

> 120 cm-mv.
below surface

*) 'Hydrologische jaren' (april tot april).
n = minimaal acht jaren.

2)
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schat met behulp van profiel- en veldkenmerken, die met het actuele grond
waterstandsverloop samenhangen. De belangrijkste profielkenmerken die
veelal in combinatie met elkaar en met veldkenmerken bij de Gt-schatting
worden gebruikt, zijn:
Deze kenmer
ken geven in
formatie over:

- de profielopbouw en profielontwikkeling
- de diepte, waarop de eerste duidelijke roest- in combinatie
met grijze of reductievlekken of de eerste duidelijke grijze
vlekken voorkomen (gleykenmerken), de aard en de kleur van
de grijze vlekken en het contrast met de matrixkleur
.
.
- de diepte, waarop de eerste duidelijke kleurschifting (blekingsvlekken) optreedt
- de diepteligging en de kenmerken van de G-horizont .
.
- de aanwezigheid van onverteerde plantenresten.
.
.
- kleurverandering in dezelfde veensoort, verkleuring van het
veen na het boren en reuk van het veen
- de fysische rijpingstoestand
- de doorlatendheid van de ondergrond
- de ontwikkeling van het structuurprofiel
- de aard en samenstelling van het moedermateriaal
- de vochtigheid van de verschillende horizonten van het
profiel op het tijdstip van kartering
- de diepte, waarop bij het boren grondwater wordt aange
troffen, mede betrokken op de tijd en de weersomstandighe
den.

GHG GLG
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Daarnaast spelen de veldkenmerken, zoals natuurlijke vegetatie, (micro-)
reliëf, bodemgebruik, waterstand in sloten, putten, boorgaten en de aanwe
zigheid van drains en greppels een belangrijke rol bij het schatten van de
Gt's.' Met behulp van de veldkenmerken worden ook de grenzen tussen ge
bieden met verschillende grondwatertrappen vastgesteld.
Het schatten van de Gt's met behulp van profiel- en veldkenmerken
houdt in dat de verbanden tussen deze kenmerken en de GHG en de GLG
bekend moeten zijn. Deze kennis wordt verkregen door onderzoek op plaat
sen, waar gedurende enige tijd grondwaterstanden zijn gemeten.
De praktijk heeft geleerd dat in een nieuw onderzoeksgebied voorzichtig
heid geboden is bij het toepassen van elders opgedane kennis en ervaring
omtrent de relatie tussen grondwaterkenmerken (profiel- en veldkenmerken)
en het actuele grondwaterstandsverloop. Invloed van het moedermateriaal
en het menselijk ingrijpen in het grondwaterregiem spelen hierbij een rol.
Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat bij de interpretatie van de genoemde
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profielkenmerken in termen van GHG en GLG gelet wordt op de textuur
van het profiel. Bij een zelfde GHG zullen in sterk lemige, zeer fijnzandige
gronden de grondwaterkenmerken hoger in het profiel voorkomen dan in
zwak lemige, matig fijnzandige (zand)gronden. Dit wordt veroorzaakt door
een dikkere vol-capillaire zone in de eerstgenoemde gronden.
Geschatte grondwatertrappen zullen dus in ieder gebied moeten worden
geijkt met behulp van grondwaterstandsgegevens. Bij een dergelijke ijking
is in het verleden diverse malen gebleken, dat de veldkenmerken een foutie
ve Gt-schatting op grond van fossiele profielkenmerken op de juiste wijze cor
rigeerden. Slechts aan de hand van zowel profiel- als veldkenmerken kan een
ervaren karteerder een vrij goede schatting maken van het niveau van de
GHG en de GLG in een bepaald gebied (fig. 6).
De ervaring van de laatste negen jaren heeft geleerd dat de schatting voor
de zandgronden wat gemakkelijker is dan voor vele kleigronden. Van de
veelal in vlakke poldergebieden gelegen kleigronden kan bij de Gt-karteringen veel steun ondervonden worden van een reeds in de herfst of winter uit
gevoerde verkenning van de afwateringstoestand. Met deze verkenning
krijgt men op een eenvoudige en snelle wijze een globale indruk van de voor
komende GHG's. Een dergelijke verkenning wordt verricht op het tijdstip,
waarop na regenval de grondwaterstand tot ongeveer het niveau van de
GHG is gezakt en het slootwater tot winterpeil is afgemalen. In reeds sinds
langere tijd intensief opgenomen grondwaterstandsbuizen in het te onder-

Berekende GHG's
(in cm - mv.)
Calculated mean
highest water tables
(in cm bel. surf.)

Berekende GLG's
(in cm - mv.)
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lowest water tables
(in cm bel. surf.)

160 - 200i

120 -160

>200

100 - 1 2 0

160-200
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Geschatte GLG's
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lowest water tables
(in cm bel, surf.)

Geschatte GHG's
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20-40

40-60
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Fig. 6. Vergelijking van de geschatte en berekende waarden van de gemiddeld hoogste
(GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstanden van enkele zandgronden
Fig. 6. Comparison of estimated and calculated values of the mean highest (GHG) and the mean lowest
water tables ( GLG) of some sandy soils
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zoeken gebied is waar te nemen, wanneer het GHG-niveau bereikt is en tot
de verkenning kan worden overgegaan (zie onder: Documentatie van de
grondwatertrappen). Een opname van het slootpeil, gecombineerd met
een aantal goed geplande grondwaterstandswaarnemingen, geeft aldus een
extra veldkenmerk voor een betrouwbare Gt-schatting tijdens de kartering
in de zomer.
Documentatie van de grondwatertrappen

Voor het documenteren van de in het terrein geschatte grondwatertrap
pen zijn de grondwaterstandsgegevens van het reeds eerder genoemde Ar
chief van Grondwaterstanden TNO zeer waardevol. Het is een centraal ar
chief, waarin zoveel mogelijk in Nederland verzamelde grondwaterstands
gegevens worden bijeengebracht. Het verzorgt ook thans nog een geregelde
opname van grondwaterstanden en verstrekt aan iedere aanvrager gratis de
beschikbare gegevens.
Voor de Gt-kartering zijn vooral van belang de gegevens van stamhuizen,
die gedurende een lange reeks van jaren op of omstreeks de 14e en de 28e
van elke maand zijn of nog worden gemeten. Het stambuizennet heeft een
dichtheid van gemiddeld één buis per 1100 ha.
Daarnaast kunnen nog worden genoemd de gegevens van peilbuizen.
Deze zijn of met een geringere frequentie of gedurende een kortere periode
opgenomen.
De lengte van de stam- en peilbuizen bedraagt 1,50 à 2 meter. Voor de
gebruikswaarde van de grondwaterstandsgegevens is het van belang dat de
buizen geplaatst zijn op voor de naaste omgeving representatieve punten.
Voor het verkrijgen van neerslaggegevens wordt in de onderzoeksgebieden
gebruik gemaakt van gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorolo
gisch Instituut en van speciaal voor dit onderzoek geplaatste regenmeters,
die elke morgen worden opgenomen.
Voor de ijking van de geschatte grondwatertrappen zijn er in de meeste
gebieden te weinig stamhuizen. Het is evenwel mogelijk met behulp van
deze stamhuizen en met een beperkt aantal grondwaterstandsmetingen in
peilbuizen de kennis over het verloop van de grondwaterstand binnen een
gebied te vergroten. Dit geschiedt door middel van spreidingsdiagrammen
ook wel fluctuatiediagrammen
genoemd (Visser, 1952).
Voor het maken van spreidingsdiagrammen is het van belang dat er een
goede relatie bestaat tussen de gegevens van stam- en peilbuizen. Met behulp
van deze diagrammen kunnen uit de bekende GHG- en GLG-waarden van
deze stamhuizen via een regressielij n de overeenkomstige GHG- en GLGwaarden van de peilbuizen worden afgelezen. Daartoe zet men de water
standen, gemeten op bepaalde data in een stamhuis, uit tegen de waterstan
den, gemeten op dezelfde data in een peilbuis. Men krijgt dan een puntenzwerm, die dicht om een rechte lijn ligt (fig. 7 en 8). Het is bekend dat de
puntenzwerm in zo'n diagram een rechte lijn beter benadert, naarmate de
overeenkomst tussen de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter
is. De gronden moeten o.a. liggen in een gebied met gelijk waterregiem,
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Fig. 7. Spreidingsdiagrammen, die het verband weergeven tussen de grondwaterstands
diepte in een stambuis en een peilbuis (gegevens 1952 t/m 1962 van het Archief van Grond
waterstanden TNO). GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand, GLG = gemiddeld
laagste grondwaterstand
Fig. 7. Scatter diagrams, showing the relationship between the depth of the groundwater level in a key
tube and in an observation tube (data 1952—1962 inclusive from the Archives for Ground Water Levels
TNO, Delft, The Netherlands). MHW = mean highest water table, MLW = mean lowest water
table

geen grote verschillen vertonen in grondwatertrap en doorlatendheid, niet
ongelijk beïnvloed worden door stuwen. Verder dient de neerslag ongeveer
gelijk te zijn, terwijl ook verschillen in verdamping door het gewas zoveel
mogelijk moeten worden vermeden. Voor de constructie van betrouwbare re
gressielij nen moet voorts aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De opnamedata van stam en- peilbuizen moeten gelijk zijn.
2. De opnamen moeten verricht zijn in perioden, waarin het grondwater
gemiddeld hoog is en daarna gemiddeld is gaan dalen (toppen en dalende
takken van de tijdstijghoogtelijnen). Gegevens, verkregen tijdens perioden
waarin het grondwater gemiddeld is gaan stijgen (stijgende takken van de
tijdstijghoogtelijnen), zijn minder bruikbaar. Als gevolg van een ongelijke
mate van uitdroging van de bewortelingszone tijdens het groeiseizoen is het
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Fig. 8. Spreidingsdiagrammen van twee stamhuizen (gegevens 1957 t/m 1962 van het Ar
chief van Grondwaterstanden TNO, Delft). Bij het tekenen van de regressielijn in fig. 7B
en 8B is alleen rekening gehouden met die gegevens van fig. 7A en 8A, die verzameld zijn in
de periode dat het grondwater gemiddeld hoog of dalend was. Bovendien was de neerslag
gedurende de drie dagen vóór opname minder dan 5 mm (geldt niet voor de waarden rond
de GHG)
Fig. 8. Scatter diagrams of two key tubes (data 1957-1962 inclusive from the Archives for Ground
Water Levels TNO, Delft, The Netherlands). For drawing the regression line in fig. 7B and 8B only
those data of fig. 7A and 8A were taken into account that were read in the period when the groundwater
level was predominantly high or falling. Moreover, precipitation during the three days before reading was
less than 5 mm ( except for the data around the mean highest water table)

tijdstip van stijgen van de grondwaterstand voor verschillende gronden na
melijk veelal niet gelijk.
3. In de drie dagen voor de meting moet minder dan 5 mm neerslag zijn ge
vallen, terwijl het gedurende de opnamedag vrijwel niet mag hebben gere
gend. Metingen van kortstondige van plaats tot plaats wisselende grondwa
terstandsstijgingen tijdens perioden waarin het grondwater gemiddeld daalt,
worden aldus vermeden. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt ge
maakt voor de dicht bij de GHG gelegen metingen, die uiteraard in perioden
met veel neerslag zijn verricht.
4. De opnamen mogen niet verricht zijn in vorst- of dooiperioden, aangezien
dan allerlei neveneffecten de waarnemingen gaan beïnvloeden, zoals een ab
normale verlaging van de grondwaterspiegel bij vorst.
De beschreven methode kan ook toegepast worden op stamhuizen waar
voor te weinig gegevens beschikbaar zijn om de GHG en de GLG te bereke
nen met de HG3- en de LG3-methode (fig. 8).
Hebben sedert 1952 geen ingrijpende wijzigingen in het grondwaterre
giem plaatsgevonden en heeft een globaal onderzoek uitgewezen dat de ge
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gevens van stam- en peilbuizen redelijk met elkaar correleren, dan kunnen
gegevens van peilbuizen worden gebruikt voor een globale controle op de
Gt-schattingen. Hiervoor kunnen met behulp van stambuisgegevens enkele
peildata uit de periode 1952 tot heden worden vastgesteld, waarop de
grondwaterstanden zich omstreeks het niveau van de GHG en de GLG be
vonden (zgn. karakteristieke standen). In gebieden, waar de grondwaterstandsgegevens goed met elkaar correleren, geven de gegevens van de peil
buizen op of omstreeks deze peildata betrouwbare aanwijzingen voor de
GHG's en de GLG's.
WEERGAVE VAN DE GRONDWATERTRAPPEN OP
BODEMKAARTEN

Voor het weergeven van grondwatertrappen zijn twee methoden in gebruik.
Op de in kleurendruk uitgegeven kaartbladen, schaal 1:50 000, is elk vlak
met een bepaalde Gt afgegrensd door een blauwe lijn. Waar bodem- en Gtgrenzen samenvallen, vormt de bodemlij n tevens de Gt-begrenzing. In de
vlakken geven blauwe Romeinse cijfers de Gt-klasse aan, maar de Gt-klassen
zijn niet ingekleurd.
Bij de grootschalige kaarten, overwegend schaal 1:10000 en 1:25000,
wordt naast de bodemkaart een aparte grondwatertrappenkaart geleverd.
Op deze kaart, waarvoor de bodemkaart als basis dient, zijn de grondwatertrappen wel ingekleurd.
TOEPASSINGEN VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART

Bodemgeschiktheid voor land- tuin- en bosbouw

Zoals in het voorgaande reeds is gebleken, zijn onder Nederlandse omstan
digheden voor de vaststelling van de bodemgeschiktheid voor de landbouw
naast de bodemkundige gegevens van de bodemkaart de grondwatertrappen
van belang.
Bij vergelijking van de figuren 9, 10 en 11 blijkt, dat de grenzen op de ac
tuele bodemgeschiktheidskaart zowel door de bodemkaart als door de
grondwatertrappenkaart worden bepaald. De voortschrijdende mechanisa
tie leidt hierbij tot herziening van de normen, die bij een geschiktheidsbe
oordeling van de grond worden gehanteerd. Zo wordt voor bouwland de
landbouwkundige waarde van kleigronden behalve door de chemische bo
demvruchtbaarheid vooral bepaald door de kans op wateroverlast, de kans
op verdroging, de berijdbaarheid, de verkruimelingsmogelijkheden en de
slempgevoeligheid van de bouwvoor.
Voor grasland op klei- en veengrond hangt de gebruikswaarde af van de
draagkracht van de zode, de voorjaarsontwikkeling en de groeivertraging in
de zomer. Deze factoren worden beïnvloed door de ontwateringstoestand,
die met de grondwatertrap wordt aangegeven.
Voor de zandgronden hangt de gewassenkeuze en de hoogte van het produktieniveau in land- en bosbouw hoofdzakelijk af van de water- en luchtvoorziening van de wortels. Gezien de geringe hoeveelheid beschikbaar vocht
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LEGENDA
Zandgronden humeus - humusrijk
Sandy soils
Humuspodzolgronden
Humic podzols (Humods)
A1 <30 ,30-50cm
hoog en middelhoog
cH
:H:
high and medium high
Ha:

icHai

laag en zeer laag
low and very low

Gooreerdgronden
Sandy humic giey soils (Aquepts)
A1 < 30 ,30-50cm
laag en zeer laag
low and very low
Enkeerdg ronden
Plaggen soils (Plaggepts)
A1 > 50cm
r,-.,'. - y,-I
hoog en middelhoog
high and medium high

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand
(GHG) in cm - mv.
Mean highest water
table {MHW) in cm
below surface
> 40
< 40

< 40

> 40

Fig. 9. Bodemkaart, schaal 1:10000. (De kaarten van fig. 9, 10 en 11 hebben betrekking op
hetzelfde gebied)
Fig. 9. Soil map, scale 1 -.10,000. (The maps of fig. 9,10 and 11 refer to the same area)
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Fig. 10. Grondwatertrappenkaart, schaal 1:10 000
Fig. 10. Map of water-table classes, scale 1:10000
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LEGENDA
Vochtvoorziening
Moisture supply
geen tot lichte beperkingen
none to slight limitations

VA

Draagkracht
Bearing capacity
•I
geen tot lichte beperkingen
none to slight limitations

matige beperkingen
moderate limitations

2

matige beperkingen
moderate limitations

sterke beperkingen
severe limitations

2

sterke beperkingen
severe limitations

zeer sterke beperkingen
very severe limitations

Fig. 11. Enkele beperkingen van de gronden van fig. 9 en 10 voor intensief gemechaniseer
de weidebouw
Fig. 11. Some limitations of the soil shown in fig. 9 and 10 for intensively mechanized grassland
farming
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die deze gronden in Nederland meestal in de bewortelingszone bevatten, is
het duidelijk dat het grondwater hier van doorslaggevende betekenis is.
Ruilverkavelingen

Goede ervaringen met het gebruik van grondwatertrappenkaarten zijn
reeds opgedaan bij ruilverkavelingen, vooral in zandgebieden. Daar hebben
de kaarten in gecombineerd gebruik met de bodemkaart hun nut bewezen in
de verschillende stadia van de uitvoering.
In de voorbereidingsfase kunnen er voor de kostenberekening diverse
gegevens aan worden ontleend. Zo volgt uit de op de Gt-kaart aangegeven
ontwateringstoestand, voor welke delen van het gebied verbetering van de
ontwatering en de afwatering gewenst is.
Bij het ontwerpen van verbeteringsplannen voor de afwatering van een
gebied wordt uitgegaan van een maatgevende afvoer. Hiervoor wordt dik
wijls de afvoer genomen, die naar schatting gemiddeld éénmaal per 10 of 100
jaar optreedt of wordt overschreden. Soms wordt ook een bepaalde zomerafvoer als maatgevend gehanteerd of wordt het leidingenstelsel met twee maat
gevende afvoeren doorgerekend.
Berekent men een afwateringsstelsel van een zandgebied bijvoorbeeld
voor de maatgevende afvoer die gemiddeld éénmaal per 10 of 100 jaar op
treedt of wordt overschreden, dan kunnen globaal gesproken twee compo
nenten worden onderscheiden :
1. de basisafvoer1 ), die in grootte zeer langzaam verandert ;
2. de snelle afvoer1 ), die sterk in intensiteit varieert.
Aan de basisafvoer draagt in het algemeen het gehele stroomgebied bij,
maar aan de snelle afvoer meestal maar een deel van het gebied. De snelle
afvoer wordt vooral ook bepaald door de grootte van de oppervlakkige en
oppervlakte-afvoer. Deze beide laatste processen treden speciaal op in ge
bieden met een gering bergend vermogen, waar echter wel voldoende terreinverhang en een redelijk afwateringsstelsel aanwezig zijn. Is dit niet het
geval, dan treedt in dergelijke gebieden oppervlakteberging op. Ook in ge
bieden met een groot bergend vermogen kan oppervlakte-afvoer optreden,
nl. indien de neerslagintensiteit de infiltratiesnelheid overtreft. Uit onder
zoek blijkt echter dat, in het algemeen gesproken, het gebied met snelle af
voer goed overeenstemt met het gebied waarin de grondwaterstand in natte
perioden tot in of bij het maaiveld stijgt. Dit wil zeggen, dat het deel van een
stroomgebied dat aan de snelle afvoer bijdraagt redelijk aan de hand van de
grondwatertrappenkaart kan worden geschat.
Bij de aanleg van wegen wordt de Gt-kaart eveneens geraadpleegd. De bij
de ontsluiting van een gebied toe te passen wegconstructies zullen mede
worden afgestemd op de toekomstige ontwateringstoestand. Worden bepaal
de weggedeelten reeds in gebruik genomen voordat de nieuwe ontwatering
Voor de benadering van zowel de basis- als de snelle afvoer per ha is een rekentechniek
ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeten neerslag- en afvoercijfers en van
gemeten of geschatte bodem- en gebiedsconstanten (bijv. de reservoir-coëfficiënt j van
Krayenhoff ).
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is gerealiseerd, dan kan ter vermijding van schade aan wegvakken in natte
gebieden een aangepaste constructie worden overwogen. De bodem- en de
grondwatertrappenkaart geven aanwijzing welke weggedeelten voor het ne
men van een dergelijke voorzorgsmaatregel in aanmerking komen.
Ten slotte wordt de Gt-kaart veelvuldig gebruikt bij het schatten van de
ruilwaarde van gronden in ruilverkavelingen en bij de vaststelling van de
kostenomslag. De grond, waarbij na uitvoering van de ruilverkavelingswerken de ontwatering verbeterd is, stijgt in waarde. Deze waardestijging en
daarmee de eigenaarslasten zijn onder meer afhankelijk van de mate, waar
in de ontwateringstoestand is verbeterd. Aangezien de nieuwe situatie be
kend is en de oude toestand vastgelegd is op de Gt-kaart, is deze kaart van
betekenis voor de vaststelling van de eigenaarslasten per ha. Inmiddels zijn
in de periode 1960 t/m 1969 reeds van 350 000 ha ruilverkavelingsgebied
grondwatertrappenkaarten vervaardigd.
SAMENVATTING

In ons land, waar de geschiktheid van de grond voor de landbouw in sterke
mate wordt bepaald door het grondwater, worden gegevens over het grond
water op de bodemkaarten opgenomen.
Aanvankelijk heeft men gemeend de benodigde gegevens te kunnen aflei
den uit profielkenmerken. Het bleek evenwel niet mogelijk te zijn hiervoor
landelijk geldende, meetbare kenmerken te vinden. Daarom is gekozen voor
een systeem, waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van de gegevens van
metingen in grondwaterstandsbuizen, die in de loop van een groot aantal ja
ren in het Archief van Grondwaterstanden TNO zijn verzameld. Met behulp
van de kennis, die gebiedsgewijs van de relatie tussen grondwaterstanden
enerzijds en profiel- en veldkenmerken anderzijds bestaat, kan op de gege
vens van de buizen extrapolatie worden toegepast.
Uit het aldus verkregen cijfermateriaal worden de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)
berekend. Daarna wordt de desbetreffende grond ingedeeld in een systeem
van grondwaterstandsklassen. Elk van de zogenaamde grondwatertrappen
(Gt's) is gedefinieerd met een GLG-traject of met een combinatie van een
GHG- en GLG-traject.
Voor het weergeven van de Gt's worden twee methoden toegepast: de
Gt's worden met een aparte signatuur op de bodemkaart vermeld of zij wor
den verwerkt tot een afzonderlijke grondwatertrappenkaart, waarvoor de
bodemkaart als basis heeft gediend. Goede ervaringen met deze kaarten zijn
in het bijzonder opgedaan in ruilverkavelingsgebieden.
september 1971
SUMMARY

In The Netherlands, where the suitability of the soil for agriculture is largely
determined by the groundwater level, facts about the groundwater are
recorded on the soil maps.
At the outset, the opinion was held that the required data could be de
duced from profile characteristics. However, it appeared to be impossible to
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find for this purpose any measurable characteristics applicable throughout
the country. For this reason, a system was chosen, in which an intensive use
is made of data obtained by measurements in observation tubes. These data
have been accumulated for a large number of years in the 'Archives for
Ground Water Levels', T.N.O., Delft, The Netherlands. By means of the
knowledge of the regional relationships, existing between depth to water
table on the one hand, and profile- and field characteristics on the other
hand, the data obtained from the tubes can be extrapolated. From the
numerical data thus obtained, the mean highest water table and the mean
lowest water table are calculated. Subsequently, the relevant soil is classified
in a system of water-table classes. Each of the classes is defined by the mean
highest water table or by a combination of the mean highest water table and
the mean lowest water table.
Two methods are applied for the registration of the water-table classes.
They are recorded on the soil map or they are converted into a separate map,
for which the soil map has served as a basis. Good experience with such
maps was gained particularly in land consolidation areas.
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DE ONTWIKKELING VAN HET OUDE
CULTUURLANDSCHAP IN HET ZUIDOOSTELIJKE
GEDEELTE VAN DE BRABANTSE PEEL
The development of old cultivated land in the southeastern part of the iPeeV in Brabant, the Netherlands

Dr. Ir. D. van Diepen1)

INLEIDING

Een bodemkartering van het zuidoostelijke gedeelte van het Noordbrabantse
Peelgebied leverde enige aanvullende, deels nieuwe inzichten op over het
ontstaan en de verdere ontwikkeling van het oude cultuurlandschap van dit
gebied.
Tot het oude cultuurlandschap rekenen wij de oude landbouwgronden
rondom de dorpsnederzettingen. Ze worden van elkaar gescheiden door
jongere landbouwgebieden, waarvan aan het begin van deze eeuw de ont
ginning begon. Het landschap rondom de oude bewoningscentra verschilt
van dat van de jongere cultuurgebieden in oriëntatie op de waterlopen van
het gebied, in bodemgesteldheid, in percelering van het cultuurland, in aan
leg van wegen, in landschapsvegetatie en in bewoning.
Gezien de verspreide ligging van de delen van het oude cultuurlandschap
moeten we ons in hoofdzaak beperken tot de bespreking van een enkele
dorpsgemeenschap. De resultaten van een geografische studie over de ge
meente Bakel en Milheeze (Dussart, 1947) vormden een gerede aanleiding
om de keuze te laten vallen op Milheeze. Aanvullende gegevens voor de
beschrijving van de ontwikkeling van het oude landschap in het algemeen,
werden verzameld van de oude landbouwnederzettingen van de dorpen
Bakel, Deurne en Asten.
De landbouwkundige ontwikkeling in het Peelgebied is waarschijnlijk
circa 1200 jaar geleden begonnen. Zij werd grotendeels beheerst door de
bodemfysische gesteldheid van het gebied. Gronden van geschikte hoedanig
heid werden in de vroege middeleeuwen uitgekozen voor vestiging en landbouwontginning.
De oude ontginningen hebben lange tijd het beeld van het cultuurland
schap bepaald, vooral wat de groepering van landbouwbedrijven in dorpen
en buurschappen, en de ligging van de landbouwgronden in bepaalde cul
tuurpatronen betreft. Eerst na 1900 konden door ruimere variaties in bedrijfsmogelijkheden nieuwe vormen van bodemcultuur en van landbouw
bedrijven ontstaan op de ontginningen van heidezandgronden en afgeveende hoogvenen. De oude gemengde zandbedrijven hebben echter een
belangrijke plaats in de Peel behouden. Hier en daar is er bosbouw op de
weinig produktieve zandgronden. Op zand- en veengronden tussen de jon
gere landbouwontginningen en plaatselijk ook op oud cultuurland komt als
nieuwste element de tuinbouw voor.
1)

Afd. Regionaal Onderzoek Zuid, Stichting voor Bodemkartering.
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Evenals elders op de zuidelijke zandgronden is de landbouwkundige ont
wikkeling van het gebied begonnen met de vestiging van het gemengde
zandbedrijf. De opzet van het bedrijf in zijn oude vorm was de voorziening
in eigen levensbehoeften. Naar zijn structuur steunde het op een drietal
pijlers (Keuning, 1961) : akkerland, waarop men broodgraan verbouwde en
soms vezelprodukten voor kleding; wei- en hooiland voor het rundvee, dat
men voornamelijk hield voor de mestleverantie aan het bouwland; woeste
gronden, die strooisel en plaggen leverden voor de mestbereiding in de pot
stal en waarop men ook vee liet grazen, hetgeen de druk van het voeder
probleem enigszins verlichtte.
De oudste cultuurgronden vinden we in de omgeving van de dorpen die
uit de eerste nederzettingen zijn ontstaan. Over de tijd waarin de cultuur
gronden uit woeste gronden zijn ontgonnen en de landschappelijke om
standigheden waaronder dit gebeurde, zijn maar weinig feiten bekend. De
ontwikkeling van de dorpen is jonger dan een deel van deze cultuurgronden,
omdat de dorpen zijn gegroeid uit de min of meer individuele nederzettingen
van een landbouwende bevolking. De oudste geschiedkundige feiten van
enige dorpen van het gebied gaan terug tot het begin van de achtste eeuw
(Bakel: 702, Deurne: 721). Sommige plaatsnamen duiden op de bosbegroeiing of de hydrologische positie van de plaatsen waar de nederzettingen zijn
ontstaan (Edelman - Edelman-Vlam, 1960). Volgens deze auteurs wijzen
plaatsnamen met de uitgang el (Bakel, Grotel), een vervorming van loo, op
ontginning van open plekken in loofbos. Plaatsnamen met heeze als uitgang
of voorvoegsel, duiden op ontginningen in gebieden met een arme, lage bosvegetatie (Milheeze, Heezerenbos, Heescheind en Heeschakkers). Gehucht
namen als Voordeldonk (donk bij de voorde = doorwaadbare plaats) en
Schooteind (gebied dat onder water kan lopen) geven een bepaalde hydro
logische ligging van de nederzetting aan.
De aard van de vegetatie zal ongetwijfeld een belangrijke rol hebben ge
speeld bij de keuze van de plaats voor de eerste nederzettingen en ontgin
ningen. De resultaten van bodemkundig onderzoek steunen deze zienswijze.
De afzettingen waarop de gronden van de eerste ontginningen voorkomen,
zijn fijnzandiger en iets lemiger van samenstelling dan die van de aangrenzen
de heidegronden. De eerste ontginningen liggen op de glooiing van het
vroegere, hoger gelegen heidelandschap naar de lagere beekdalen. De lager
liggende beekdalgronden zijn aan de oppervlakte soms venig van samen
stelling. Waar de beekdalgronden, die grofzandiger zijn, lemig zijn, betreft
het slechts een dunne laag aan de oppervlakte. De betreffende gronden ver
schillen niet alleen in textuur, maar ook in vochthoudendheid en voedselrijkdom. Dit laatste is voor een aanzienlijk deel het gevolg van verschillen
in ontstaan en herkomst van de afzettingen. Uiteraard weerspiegelt de
bodemgesteldheid zich in de aard van de vegetatie.
Vroegste ontginningen

Hofstee en Vlam (1952) zijn van oordeel dat ontginning in blokvormige
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percelen typerend is voor de aanwezigheid van een overvloed aan woeste
gronden. Deze vorm zou dus karaktexistiek zijn voor de eerste fase van ont
ginning. Zij zagen het stam- of familieverband als coördinerend element in
de latere collectieve ontginning tot akkercomplexen. Dussart vond een be
vestiging van deze wijze van ontginning in de begrenzing van akkercomplexen door onbebouwde open landwegen en in de ligging van de afzonder
lijke percelen aan deze wegen.
Edelman en Edelman-Vlam (1960) hebben op grond van hun onderzoek
naar de oudste ontginningen van het dorp Heeze c.a. kunnen vaststellen dat
aan de collectieve ontginningen in dat cultuurlandschap op verschillende
plaatsen een fase van individuele ontginning is voorafgegaan. Kolonisten
ontgonnen een perceel aan of in de nabijheid van een weg door het nog
woeste landschap en gingen er op wonen. In Heeze vonden deze auteurs als
vroegste benaming van een van deze ontginningen het woord 'aangelag',
een perceel dat tegen een huis en erf aan ligt. Later, toen de levensbehoeften
toenamen en de woeste gronden van geschikte kwaliteit schaarser werden,
zou men zijn overgegaan tot gemeenschappelijke ontginningen. De insluiting
van oude akkergronden door blokvormige huispercelen langs de wegen steunt
deze zienswijze. Een goed voorbeeld is het akkercomplex ten zuiden van het
dorp Vlierden (fig. 1). Een groot aantal van de huispercelen bestaat uit een

ƒ

bouwland
land

overige gronden (heide en bos)
other soils (heath and forests)

grasland
grassland

blokvormige huispercelen
block-shaped house lots

&^arable

Fig. 1. Akkercomplex in het zuidelijk deel van Vlierden, omsloten door blokvormige huis
percelen ( = percelen waarop een al dan niet scherp omgrensd erf met huis staat). Deze
figuur is ontleend aan de topografische kaart van Deurne van 1892, schaal 1:25 000
Fig. 1. Complex of arable fields in the southern part of Vlierden, surrounded by block-shaped house lots
(lots upon which a more or less sharply defined farmyard and house are seen). This figure has been
derived from the topographic map of the municipality of Deurne, scale 1:25000, published in 1892
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met houtgewas omgeven rechthoekig of vierkant terrein, waarbinnen een al
dan niet duidelijk omgrensd erf met huis ligt.
In het Peelgebied werden huispercelen gevonden die deels als weiland en
deels als bouwland in gebruik waren. In overeenstemming met de opvatting
van Edelman en Edelman-Vlam schijnen deze graslandpercelen oorspron
kelijk als bouwland te zijn gebruikt. Zij stelden dat men aan weiland in
eerste instantie niet zo'n grote behoefte zal hebben gehad, omdat de natuur
lijke begroeiing voldoende voedsel voor het vee verschafte. Verschillende
van de tegenwoordige grasland-huispercelen in het Peelgebied zijn kennelijk
door afgraving van bouwlandpercelen ontstaan (Deurne, Milheeze en
Liessel), maar elders in het gebied komen ook percelen voor die van oudsher
in weiland hebben gelegen. Keuning veronderstelt deze laatste ontwikkeling
bij sommige Kempische dorpen (Bergeijk), waar het grasland annex be
woning gescheiden ligt van het bouwland. In het Peelgebied is het dorp
Liessel met zijn buurschappen, Neerkant Heitrak en Loon een voorbeeld
van deze ontwikkeling.
De nederzettingen

De ontwikkeling van de nederzettingen blijkt samen te vallen met een aantal
ontginningsfasen van de cultuurgronden. Uit het wegenpatroon dat de
dorpen van het Peelgebied met elkaar verbindt, blijkt dat zij zijn ontstaan
uit nederzettingen in een woest landschap zonder wegen. Het dorp is met
zijn omliggende buurschappen verbonden door kromme wegen die soms met
haakse bochten door het oude cultuurland lopen. Vanaf het verst van het
dorp gelegen buurschap loopt vervolgens een rechte weg door jonger cul
tuurland, heide of bos, naar het buurschap van een ander dorp. Deze jon
gere verbindingsweg is soms georiënteerd op de kerktoren van een der dorpen,
soms ook op het bijbehorend buurschap. Alle verbindingswegen van de
dorpen in het Peelgebied zijn recht, op twee na: er is vanaf Asten een boch
tige verbinding over Ommel naar Vlierden en één over Voordeldonk en
Rinkveld naar Liessel. Beide verbindingen lopen dan ook door oud cultuur
land, en zijn ontstaan uit de lokale verbindingen tussen kleinere concentra
ties van landbouwnederzettingen.
Volgens Edelman en Edelman-Vlam lagen de huispercelen van de eerste
kolonisten ongeveer 100 meter uit elkaar. In de Peeldorpen lagen de 19e
eeuwse bedrijven op verschillende plaatsen 50 meter van elkaar. Het is dus
niet onmogelijk dat de ruimte tussen de huispercelen van de vroegste neder
zettingen in dit gebied door een tweedeling is opgevuld.
Keuning gaat bij zijn verklaring van dorpsnederzettingen in midden- en
oostelijk Noord-Brabant uit van een occupatievorm, waarin het recht van
vrij gebruik van woeste gronden voor ontginning richtingbepalend is ge
weest voor de ontwikkeling van de nederzettingen.
Toch heeft ook de bodemgesteldheid de ontwikkeling van de nederzet
tingen, bijgevolg ook de latere dorpsontwikkeling, duidelijk beïnvloed. Dit
blijkt uit de stereotiepe ligging van de bedrijven in het oude cultuurland.
Zij komen voor op de overgang van hoge naar lage gronden. Deze topo-
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grafische voorkeur hield, zoals nog op vele plaatsen is te zien, verband met de
functionele plaats van de behuizing op de scheiding van bouwland en wei
land. De aanwezigheid van een grasland-huisperceel maakte het mogelijk
overdag oog te houden op het jongvee. Nieuwe vestigingen vonden op enige
afstand van een groep van deze nederzettingen plaats, wanneer alle ge
schikte gronden daar reeds in gebruik waren. De groepen nederzettingen die
zo ontstonden, groeiden uit tot gehuchten in een periode, toen nieuwe (jonge)
ondernemers uit de lokale samenleving zich aandienden en bedrijfssplitsing
en uitbreiding van het bouwlandareaal noodzakelijk werden. Slechts enkele
gehuchten zijn uitgegroeid tot dorpen. Volgens Keuning heeft het tegenwoor
dige cultuurlandschap in zijn belangrijkste verschijningsvorm zich reeds in
de 14e eeuw ontwikkeld. Hij ziet in de ontwikkeling van de eerste gehuchten
tot dorpsnederzettingen meer een concentratie van met administratieve en
juridische bevoegdheden beklede colleges (schepenbanken) dan een con
centratie van de bewoning in dorpskernen. Dit laatste is een 19e eeuwse ont
wikkeling, zoals ook blijkt uit de onderzoekingen van Dussart in de gemeente
Bakel en Milheeze en die van Edelman en Edelman-Vlam in Heeze.
De gehuchten leidden volgens Keuning een vrij zelfstandig bestaan, wat
tot uiting kwam in het beheer van de woeste gronden (o.a. geschiedde de
verkoop daarvan bij uitbreiding van het cultuurland onder verantwoording
van gezworenen). Evenzo volgt dat uit de ligging van de nederzettingen en
de benaming van woeste gronden. Ook het exclusieve gebruik van woeste
gronden door de bewoners van de gehuchten die er aan grensden, zou met
deze zelfstandigheid samenhangen. De afzonderlijke benoeming van de
heidegrond in : Deurnse Heide, Bruggense Heide, Bottelse Heide en Dorpense
Heide kan in dit licht worden bezien (fig. 2). Er zijn echter ook gehuchten,
waarvan duidelijk uit de naam blijkt dat zij zijn ontstaan uit het dorp waar
ze nu bij horen (Bakel: Mathijseind, Nuyeneind; Vlierden: Vloeieind en
Mondseind).
Dussart constateerde dat in de gemeente Bakel en Milheeze de akkercom
plexen elk zijn omgeven door meerdere gehuchten, vaak maar bestaande uit
een klein aantal bedrijven. Keuning typeert deze ontwikkelingsvorm als die
van krans-akker-nederzettingen. Naast Bakel schijnen ook Deurne en Asten tot
deze vorm van nederzettingen gerekend te moeten worden. Sommige bij
dorpen zijn niet veel jonger dan de dorpskern. Zeilberg bijvoorbeeld, een
bijdorp van Deurne, is uitgegroeid tot een zelfstandig dorp waarop de ge
huchten Hanenberg, Breemortel, Rul, Vreekwijk en Derp hun wegenplan
hebben georiënteerd. Met uitzondering van Rul behoren deze gehuchten
samen met Zeilberg en Deurne tot de kransbezetting van een zeer groot
akkercomplex (fig. 2).
De gelijktijdige ontwikkeling van bijdorpen als secundaire centra van
nederzettingen manifesteert zich ook in het onbebouwd zijn van de ver
bindingsweg met het kerndorp en soms in hun volledig geïsoleerde ligging
tussen jonger cultuurland. Milheeze in de gemeente Bakel, Zeilberg in
Deurne, en Heusden en Ommel in Asten zijn hiervan markante voorbeelden
(fig. 3). Deze bewoningscentra hebben niet het karakter van een gehucht,
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Fig. 2. Kaart van een deel van de gemeente Deurne, ontleend aan de Gemeente-atlas van
Kuiper (1867). De namen van dorpen en buurschappen, waarnaar landschapsdelen met
woeste gronden zijn genoemd, zijn onderstreept. Enige complexen van kransnederzettingen
zijn met een arcering aangegeven; zwart = water
Fig. 2. Map of a part of the municipality of Deurne, taken from. Kuiper's (1867) municipal atlas. The
names of villages and hamlets, after which the areas with idle land are named, are underlined. Some
complexes of settlements are shown shaded; black = water

maar bezitten de volledige dorpsstructuur. Alleen in omvang blijven ze
hierbij achter; ze hebben minder uitgaande wegen; het percentage be
bouwing op grasland-huispercelen is geringer en geringer is ook het aantal
kransbezettingen waarvan ze deel uitmaken.
Verder onderscheidt Keuning rivierdalnederzettingen, die een lintbebouwing
langs een dorpsweg te zien geven. De bebouwing flankeert aan de ene zijde
een reeks akkercomplexen, aan de andere zijde wordt zij ingesloten door
cultuurgraslandgronden. Liessel en zijn bijdorpen Heitrak en Neerkant aan
de zuidzijde, en het gehucht Loon in het noorden zijn voorbeelden van een
dergelijke ontwikkeling. Ten dele ontbreken bij deze bewoningscentra de
dalen met weilanden. Blijkbaar werd de plaats van dit soort nederzettingen
niet uitsluitend gekozen op grond van hydrologische kenmerken van het
landschap. Wat Liessel en Loon betreft, was de vochtiger zone, waarin de
Peelrandbreuk van de westelijke Peelhorst met zijn afwijkende hydrologische
hoedanigheid ligt, een factor van voldoende betekenis.
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bebouwde weg langs graslandpercelen
built-up road along fields of grassland

onbebouwde weg
unbuilt-up road

bebouwde weg langs bouwland
built-up road along arable land

voetpad door bouwlandcomplex
footpath through a complex of arable
fields

A en B: wegen in de niet voltooide vroeg-negentiende eeuwse graslandontginningen "Diepe Leggen"
en "Het Riet"
A and B: roads in the unfinished early nineteenth-century grassland reclamations
"Diepe Leggen" and "Het Riet"

Fig. 3. De wegen in de omgeving van Deurne omstreeks 1890
Fig. 3. The roads in the neighbourhood of Deurne around 1890
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known as

Tot slot moeten nog twee soorten nederzettingen van geringere betekenis
worden genoemd. Hier en daar komen min of meer geïsoleerd liggende
kleine akkercomplexen voor, waar slechts enkele huispercelen aan grenzen.
Ze vertonen een smalle rechtlijnige percelering. Te oordelen naar hun ont
wikkeling en ouderdom moeten ze zijn ontstaan in een periode van uitbrei
ding van de grote complexen (in Deurne: Groot en Klein Bruggen; in
Milheeze: Kaweide).
De tweede categorie onderscheidt zich van de voorgaande door een blok
vormige indeling van de percelen, die afwisselend in bouw- en grasland lig
gen, en waartussen de bedrijven verspreid voorkomen. Dussart ziet in de
Hekker, de Greef, Vlinkert en Raay ten noorden van Milheeze voorbeelden
van laat-middeleeuwse kampontginningen. Gedeeltelijk hebben deze één- à
tweemansnederzettingen nog huispercelen. De percelen van elke hoeve wa
ren vroeger grotendeels omgeven door hagen kreupelhout. Keuning zoekt
terecht de verklaring voor de verspreide ligging van deze nederzettingen in
de gevarieerde bodemgesteldheid op korte afstand, waarmee afwisselend een
grotere geschiktheid voor bouwland of voor grasland gepaard gaat.
Het oude cultuurland

De akkergronden en weilandgronden vormen twee belangrijke elementen
van het oude cultuurlandschap. Vanaf de tijd van de vroegste ontginningen
tot ver in de 19e eeuw heeft het betelen van de zandgronden de produktie
van graan tot doel gehad, in hoofdzaak ter voorziening in eigen levensbe
hoeften. Ongeveer 1/3 tot 1/4 van het bouwland werd gebruikt voor roggeteelt, naargelang het drieslagstelsel dan wel het tweeslagstelsel in zwang was.
Van de rest diende bij het eerste stelsel ongeveer de helft voor haver (evene)
en boekweit, het overige werd gebraakt door inzaai met klaver. In latere
eeuwen heeft vooral de aardappelteelt het areaal broodgraan en braak
teruggedrongen. Bij het tweeslagstelsel werd het halve bouwlandareaal ge
braakt, zodat slechts 1/4 daarvan beteeld werd met andere produkten dan
broodgraan.
Met de produktiviteit van deze cultuurgronden was het slecht gesteld,
omdat de natuurlijke voedselrijkdom van de gronden zeer gering was. Van
daar het braken van het land. Ook ontbrak het een groot deel van de bouw
landen op de wat hogere gronden aan voldoende water. Dit laatste is af te
leiden uit de diepte van bepaalde gleyverschijnselen, die vóór de ontginning
moeten zijn ontstaan.
In het lage produktieniveau kon met de organische mest van de veestapel
maar in beperkte mate verbetering worden gebracht. Intensieve beweiding
van andere gronden dan het zeer kleine areaal grasland van de huispercelen
was niet mogelijk. Het vee moest zijn voer in de zomer van de beemdgronden
halen, die tot het communale bezit van de bevolking behoorden. Hoewel
deze gronden op kleine schaal tot gemeenschappelijke weilanden, wei-hooi
landen en hooilanden werden ontgonnen, vormde de beweiding ervan, mede
in verband met de beperkte gebruiksduur wegens overstroming, geen belang
rijke ondersteuning voor de voederpositie van de veestapel.
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Behalve de beemden werden ook de woeste gronden gemeenschappelijk
gebruikt, doch het is moeilijk na te gaan, welk aandeel deze hadden in de
foeragering van de veestapel. Weliswaar werden er schapen op geweid, die
voor mestwinning 's nachts gekooid werden. Maar algemeen wordt aange
nomen dat de heidegronden niet of heel weinig bijdroegen tot de voedering
van het vee. Gedeeltelijk moest in de zomer nog bijgevoerd worden met produkten van het bouwland, onder andere met 'sloren', een soort knolvoer
(Thijs, 1792).
Door de onderlinge afhankelijkheid van een aantal factoren was verbete
ring van de produktiviteit niet mogelijk. De situatie kwam hierop neer dat
de gemengde zandbedrijven te klein waren, zowel wat de oppervlakte cul
tuurland betreft als de grootte van de veestapel. Voor een verhoging van de
levensstandaard was het nodig een aanvullend inkomen te verkrijgen uit een
produktie-overschot. Voor de verhoging van de bouwlandproduktiviteit was
meer mest nodig van een grotere veestapel, voor een grotere veestapel meer
grasland en voor de winning van wintervoer meer bouwland. Beide laatste
voorwaarden waren niet te realiseren. Op het grasland van de beemden lag
een occupatieverbod en de suppletie van wintervoedergewassen stuitte af op
de geringe bouwlandproduktiviteit.
Of een vrijere eigendomsontwikkeling op de beemdgraslanden in een
andere landbouwkundige ontwikkeling van het zandbedrijf zou hebben ge
resulteerd, is niet te zeggen. Misschien zou de gebrekkige afwatering van deze
gronden een belangrijke produktiviteitsverhoging in de weg hebben gestaan.
Dat goed grasland echter als de belangrijkste pijler van dit zandbedrijf werd
gezien, mag men afleiden uit het feit dat de tienden die van deze gronden
geheven werden, hoger waren dan die van het bouwland (Dussart).
Het bouwland

De oplossing van het produktiviteitsprobleem van de bouwlanden is gezocht
in een kunstmatige verhoging van de vruchtbaarheid. Men is de zandige
humeuze bovengrond van de woeste gronden gaan gebruiken voor de mestbereiding in de potstal. Hieronder viel het zogenaamde plaggen van de
heide, waarvan reeds in de 14e eeuw melding wordt gemaakt. De organische
mest van de veestapel werd gemengd met het materiaal van de woeste gron
den (dat als strooisel onder het vee werd gebruikt). De woeste gronden dank
ten mede aan de noodzaak van de mestbijwinning hun voortbestaan als
communale gronden met gemeenschappelijke gebruiksrechten. In de loop
der eeuwen hebben zij evenwel aan bruikbaarheid ingeboet, daar ze als
gevolg van het onderdrukken van de vegetatie steeds armer werden aan
organisch materiaal. De aanwezigheid van zand in het mestmengsel ver
klaart het ontstaan van de dikke humeuze dekken van een halve tot ander
halve meter, die wij in deze oude cultuurgronden aantreffen. Door de humusbestanddelen is het dek donker gekleurd. Er is een afwisseling in het humusgehalte van deze eerdlagen (ook wel plaggendekken genoemd), die erop
wijst dat in latere perioden meer zand in de potstallen werd gebruikt dan in
het begin (fig. 4). Men zal ongetwijfeld de ervaring hebben opgedaan, dat
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Foto: Stiboka R 35-59
Fig. 4. Hoge oude zandbouwlandgrond op een bosgrond-profiel. De dikke donkere boven
grond (het mestdek) is opgebouwd uit drie lagen met verschillend humusgehalte (I =
humeus, II = minder humeus, III = humeus en zeer humeus; IV = heterogene, humusarme oorspronkelijke bosgrond)
Fig. 4. High sandy soil of old arable land overlying a former woodland soil. The thick dark topsoil, a
result of centuries long use of earthcontaining manure, consists of three different coloured layers with
varying organic matter content (I = humose, II = less humose, III = humose and very humose; IV =
heterogeneous original woodland profile, poor in humus)

de aanlenging van stalmest met humusarm zand alleen ook een gunstige uit
werking had op de vruchtbaarheid van de grond. Hetzelfde geldt voor het
humusarme zand uit sloten en greppels. Men gebruikte hiervoor aanvanke
lijk, zo kan men zich voorstellen, het schoonsel (krabben en zoden) en het
strooisel uit de aangrenzende houtwallen. Het is aannemelijk dat geleidelijk
ook humusarm zand uit sloten en greppels is gebruikt. Uit de bestudering
van de humusarme ondergrond van vele oude zandbouwlanden blijkt, dat
men zelfs humusarm zand uit de zandondergrond van de akkers heeft ge
bruikt. Daarin komen namelijk in de lengterichting van de percelen sleuven
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met humeus zand voor, dat afkomstig is van het plaggendek. De sleuven zijn
ontstaan, doordat men zand voor de potstal uit de ondergrond groef.
Een overblijfsel van deze zandwinning is het uitploegen van zogenaamde
korenvoren, zoals dat in de 19e eeuw nog in zwang was. Dit betrof het humeuze zand van het plaggendek van twee voren diepte. Bij deze methode
rouleerde humeus zand van de bouwvoor tussen het bedrijf en het bouwland.
Hiermee kan de humeuzere samenstelling en donkerder kleur van de boven
ste 30 à 40 cm van het plaggendek worden verklaard.
Men gebruikte potstalmest in zijn schraalste samenstelling ongeveer in de
17e en 18e eeuw; dat was in een tijd, die algemeen beschouwd wordt als een
drogere periode voor de landbouw. Oudenhove (1670) maakte gewag van
veel verstuivingen op het cultuurland, Thijs (1792) keurde al in de 18e eeuw
de ophoging van cultuurlanden met zand af, omdat ze daardoor steeds ver
der buiten het bereik van het grondwater raakten en schraler van samen
stelling werden. Op verschillende plaatsen konden we vaststellen dat som
mige humusarme lagen in het plaggendek zijn gevormd in een periode van
verstuiving. Zij bevatten humeuze insluitsels van begraven voren, soms ook
lenzen van humusarm zand, als gevolg van elkaar afwisselende verstuivingen
en verspoelingen.
Het grasland

De bemesting van zandgronden met aardmest op het oude zandbedrijf is
niet beperkt gebleven tot de bouwlandgronden. Uit verschillende feiten is af
te leiden dat deze bemestingsmethode ook op de weilanden ten minste enige
eeuwen op tamelijk grote schaal is toegepast (fig. 5). Dit werpt een nieuw
licht op de structuur van het oude zandbedrijf en het gebruik van sommige
communale gronden voor de landbouw.
Uit het onderzoek dat Dussart in Bakel en Milheeze deed, blijkt dat het
register van de verpondingen van de bedrijfsgronden in 1832 (tabel van
geklasseerde cultuurgronden) ook een aantal klassen bevatte voor weilandgronden, in areaal ongeveer half zo groot als de oppervlakte van het bouw
land. Een groot gedeelte van de als 'goed' geklasseerde weilandgronden lag
buiten de eigenlijke huispercelen; een klein gedeelte lag verspreid tussen de
bouwlandcomplexen ; het grootste deel lag in kavels verdeeld langs de peri
ferie van deze bouwlanden en in de beekdalen. Deze graslandgronden wer
den onderscheiden van de zogenaamde hoyvelten, de niet in kavels verdeelde
hooilanden van de beemden, waarvan blijkens de verpondingskaart wel
schaargelden werden geheven al naar gelang van hun gebruikswaarde, maar
waarvoor geen individueel gebruiksrecht gold.
Bij het bodemkundig onderzoek is gebleken, dat de hoger geklasseerde
graslandgronden in Bakel en Milheeze hun betere kwaliteit in 1832 te dan
ken hadden aan mestdekken. Het humeuze dek is bij het merendeel van deze
gronden dikker dan 50 cm. Gezien de ligging van de dik humeuze graslanden
op de bodemkaart van Milheeze (lig. 6) en die van de hoogst geklasseerde
gronden op de kaart van 1832 (fig. 9) moeten de mestdekken voor een deel
al aanwezig geweest zijn bij de verponding.
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Foto: Stiboka R 35-60
Fig. 5. Lage oude zandbouwlandgrond op een heidegrond, die oorspronkelijk tot grasland
wasontgonnen (I = humeusdek in bouwland, II = minderhumeusdek vangrasland, III =
humeuze bovengrond van oorspronkelijke heidegrond, IV = humusarme zandondergrond)
Fig. 5. Low sandy soil of old arable land overlying a former heath-land soil. Originally this heath-land
has been reclaimed for grassland use (I — humose cover of old arable land, II = less humose cover of old
grassland, III = humose topsoil of original heath-land, IV = sandy subsoil, poor in humus)

Over de wijze waarop het grasland bemest werd, weten we slechts wat
oudere boeren zich daarvan uit de 19e eeuw nog herinneren. In tegenstelling
tot de mestbereiding voor het bouwland werd voor het grasland geen heide
en 'ruigtes' ('sprouwsel') gebruikt. De mest moest gemakkelijk te verdelen
zijn. Men gebruikte korte stalmest met zand. De graslandbemesting vond zo
nu en dan plaats, volgens boeren gemiddeld een keer in de driejaar. Dit ver-
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droge en matig vochtige grond met
dikke humeuze bovengrond 1)
dry and moderately moist soil with
thick humose topsoil 1)
vochtige en natte grond met dikke
humeuze bovengrond 2)
moist and wet soil with thick
humose topsoil 2)
droge grond met matig dikke
humeuze bovengrond 1)
dry soil with moderately thick
humose topsoil 1)
vochtige en natte grond met matig
dikke humeuze bovengrond 3)
moist and wet soil with moderately
thick humose topsoil 3)

droge grond met dunne humeuze
bovengrond 1)
dry soil with thin humose topsoil 1)
vochtige en natte grond met dunne
humeuze bovengrond 3)
moist and wet soil with thin
humose topsoil 3)
overige gronden (woeste gronden)
other soils (idle land)
1 ) bouwland
1) arable land

2) grasland
2) grassland
3) bouwland én grasland
3) arable land and grassland

Fig. 6. De cultuurgronden van Milheeze en omgeving, ingedeeld naar dikte van de hu
meuze bovengrond en vochtgehalte
Fig. 6. The cultivated land of Milheeze and surroundings, divided according to thickness of the humose
topsoil and moisture content
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klaart waarom het humeuze dek van deze gronden dunner is dan van de oude
bouwlandgronden van dezelfde ouderdom. Hun hoger humusgehalte is het
gevolg van het gebruik van aardmest met meer organische stof.
De aanwezigheid van graslandgronden aan de grens van bouwlanden en
in sommige delen van de beekdalen leidt tot de aanname, dat de grasland
verzorging op tamelijk grote schaal een stabiel element vormde in de be
drijfsvoering van de zandbedrijven. Dat hun ontstaan van recente datum is,
kan men veilig uitgesloten achten, omdat het humeuze dek van de grasland
ontginning uit de 19e eeuw overal aanmerkelijk dunner is dan 50 cm. Wat
Bakel en Milheeze betreft, ondersteunt de zienswijze van Dussart de onze.
Voor de drie hoofdvormen van belastbare grond in deze dorpen vond hij voor
de 17e en 18e eeuw de arealen, die in tabel 1 staan.

TABEL 1. Areaal cultuurgronden van Bakel en Milheeze in verschillende perioden, weer

gegeven in morgens land; 1 morgen = 85 are (naar Dussart, 1947)
TABLE 1. Area of cultivated land in Bakel and Milheeze in different periods, expressed in 'morgens'

of land; 1 morgen = 85 are (after Dussart, 1947)

1650-'57
1750
1792

Bouwland
Arable land

Weiland
Pasture-land

Hooiland
Hay-fields

Totaal
Total

665 (58*%)
730 (73 %)
709 (63 %)

371 (32 %)
200 (20 %)
330 (29*%)

105 (9%)
70 (7%)
79 (7%)

1141
1000
1118

Bij vergelijking van de arealen bouwland en grasland krijgt men de indruk
dat er toch meer grasland in privaat gebruik was dan door verschillende
onderzoekers is aangenomen (Blink, 1929; Keunings, 1961). Dussart komt
voor Bakel en Milheeze in feite eveneens tot de conclusie, dat de vochtige
gronden reeds vroeg als grasland zijn geïncorporeerd in het landbouwareaal.
Als het juist is dat het communaal beheer van de woeste gronden vanaf de
late middeleeuwen eeuwenlang de individuele occupatie van wei- en hooi
land in de weg heeft gestaan, zou er met Dussart alles voor te zeggen zijn, dat
deze graslanden ontgonnen zijn in een vroegere periode, toen er aan het ge
bruik van communale grond nog niet zoveel beperkingen waren verbonden.
Het kadastrale plan van de cultuurgraslanden van Bakel en Milheeze doet
echter veronderstellen, dat de ontginning van woeste gronden voor deze
vorm van bodemcultuur gelijkmatig is verlopen in de periode vanaf de late
middeleeuwen tot 1800. Hoewel Droessen (1927) in zijn beschrijving van
'De gemeentegronden van Noord-Brabant en Limburg en hun ontginning'
minder studie heeft gemaakt van de ontwikkeling van het grasland- dan van
het bouwlandareaal gedurende de periode dat ongeschreven wetten het
communaal gebruik van de woeste gronden regelden, meent hij de grasland
uitbreiding te moeten plaatsen in de 18e eeuw. Hierbij laat hij in het midden
of zij legaal dan wel illegaal tot stand gekomen is.
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De percelering van het oude cultuurland

In het voorgaande werd terloops de percelering van het cultuurland en de
bundeling van percelen in complexen genoemd als indicatie voor de wijze
van ontstaan en lokalisering van de nederzettingen. Dussart onderscheidde
als oude perceelsvormen van bouwland:
a. Enkelvoudig samengestelde akkercomplexen, bestaande uit langgerekte
smalle akkers die veelal ZO-NW georiënteerd zijn en aan de korte zijde
grenzen aan onbegroeide veldwegen (Schouwakker ten zuiden van Milheeze, Mathijseindse Akkers ten westen van Bakel (zie a in fig. 7).
b. Akkercomplexen met korte smalle tot rechthoekige akkers die al dan niet
een afzonderlijke verbinding hebben met de veldwegen. Hiermede heeft
Dussart de in feite heterogene akkercomplexen bedoeld. Ze zijn veelal in hun
geheel door veldwegen omgeven. Zij bestaan uit kleinere primaire complexen
die in verschillende richtingen zijn georiënteerd (zie b in fig. 7 en fig. 8).
c. Complexen van grotere en kleinere percelen met onregelmatiger afme-

Fig. 7. Onregelmatig patroon van graslandpercelen en bouwlandcomplexen tussen Mathijseind en Straat, ten zuidwesten van Bakel
Fig. 7. Irregular pattern of grassland fields and complexes of arable land between Mathijseind and
Straat, to the southwest of Bakel
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200

400

600 m

grasland
grassland

ontwikkelingsstadia van bouwlandcomplexen:
stages in the development of complexes of arable land:

eerste fase : kavels bouwland en grasland
first

phase : parcels of arable land and grassland

tweede fase : voornamelijk kavels bouwland
second phase: mainly parcels of arable land

derde
third

fase
phase : idem

vierde fase : alleen kavels bouwland
** fourth phase : parcels of arable land only

Fig. 8. Bouwland- en graslandverkaveling van 'De Heesters' en 'Haagakkers' in Milheeze
in 1832 (naar Dussart, 1947). In het verkavelingspatroon zijn enkele ontwikkelingsstadia
te onderscheiden
Fig. 8. Parcelling of arable and grasslands known as 'De Heesters' and 'Haagakkers' in Milheeze in
1832 (after Dussart, 1947). In the parcelling pattern some stages of development can be distinguished

tingen, die afwisselend uit bouwland en grasland zijn samengesteld en maar
gedeeltelijk op veldwegen aansluiten. Een voorbeeld hiervan is het gebied
tussen Mathijseind en Straat ten zuidwesten van Bakel (fig. 7).
d. Als vierde vorm onderscheidde Dussart de jongere grote vierkante tot
rechthoekige complexen, waarvan de afzonderlijke smalle percelen een
gelijkmatige rechtlijnige onderverdeling te zien geven. Deze ontginningsvorm dateert uit het begin van de 19e eeuw. Onzes inziens werden deze
perceelscomplexen door Dussart ten onrechte voor een vorm van bouwland
ontginning aangezien. Immers, evenals in de gemeente Bakel en Milheeze
(Geneneind ten noorden van Bakel en Eessen en het Ven ten oosten van
Milheeze) komen deze percelen ook in andere Peelgemeenten voor als gras-
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landcomplexen (Deurne: Het Riet, Diepe Leggen; in Asten: Het Broek).
Deze 19e eeuwse verkaveling is typerend voor de behoefte, waarin bij de op
heffing van het communaal bezit het eerst moest worden voorzien, namelijk
in de uitbreiding van het graslandareaal van de bedrijven.
Ook in de graslandpercelen en de complexen waarin zij volgens het kadas
trale plan van 1832 voorkomen, kunnen enige specifieke vormen worden
onderscheiden.
1. De grasland-huispercelen waarvan de vorm overwegend rechthoekig tot
vierkant is. De vierkante vorm overheerst waar de bedrijven ruim langs de
wegen verspreid liggen; de rechthoekige vorm vindt men waar de dichtheid
van de boerderijen groter wordt en de percelen een meer aaneengesloten
rangschikking te zien geven. In beide gevallen flankeren de graslandper
celen complexen hoge bouwlandgronden (fig. 1).
2. De percelen van de eveneens oude verkavelingsvorm die hiervoor reeds
genoemd werd onder c. Naar gelang van de afwisseling van hogere en lagere
gronden kunnen de bouwlanden dan wel de graslandpercelen onregelmatig
aaneengesloten in complexen voorkomen. In de regel hebben de grasland
percelen een onregelmatiger vorm dan de bouwlandpercelen; ze zijn door
gaans ook minder goed bereikbaar (fig. 7).
3. De korte, smalle graslandpercelen, rechthoekig of gerend van vorm, die
in blokken aan de periferie van de oude bouwlandcomplexen tegen de
woeste gronden en in beekdalen liggen. Langs de bouwlanden sluit elk van
deze percelen meestal aan op een veldweg; de percelen die in de beekdalen
liggen, hebben die aansluiting vaak niet. De vorm van de graslandcomplexen
langs de bouwlanden wijst soms op een individuele ontginning; de percelen
zijn vaak niet even lang en variëren ook nogal in breedte. Deze laatste ont
ginningen van grasland zijn kennelijk ontstaan op lage heidegronden. De
ontginningen in de beekdalen hebben een duidelijk collectief karakter, ge
zien de regelmatige vorm van de complexen en de gelijkmatige opdeling in
percelen. Naar gelang van de natuurlijke mogelijkheden van afwatering
liggen de percelen van de diverse complexen verschillend georiënteerd
(fig- !)•

Uit de ligging van de hiervoor geschetste perceelscomplexen is een zekere
fasering in de landschapsontwikkeling af te leiden. Hierbij is het nodig een
onderscheid aan te houden tussen de van huis uit droge landschapsdelen en
die welke door hun wisselende hoogteligging een gevarieerde vochtgesteldheid hadden.
We bezien nu eerst de ontwikkeling in de landschapsdelen met een wis
selende vochtgesteldheid. Op de grasland-huispercelen als oudste elementen
sluit een bouw/graslandverkaveling aan, die niet veel jonger is. Dezelfde
bouw/graslandverkaveling komt men echter ook tegen op hoge gronden die
momenteel in bouwland liggen. Enkele percelen, die soms in kleinere com
plexen bij elkaar liggen, zijn kennelijk oorspronkelijk voor grasland ont
gonnen, aangezien de ondergrond de kenmerken heeft van een zodanige
vochtigheid, dat ze destijds stellig ongeschikt waren voor bouwland. Dat op
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den duur deze graslandpercelen uit het oude kavelpatroon zijn verdwenen,
ligt voor de hand. Door geleidelijke ophoging met aardmest en betere ont
watering zijn deze graslandgronden geleidelijk minder geschikt geworden
voor grasland dan voor bouwland.
De oude cultuurgronden van het gebied met wisselende vochtgesteldheid
hebben uiteraard veel van hun originele kavelindeling verloren door split
sing van eigendom bij vererving. Opvallend is echter dat dit aan de figuratie
van de graslandcomplexen, ook die welke later in bouwland zijn gelegd,
weinig afbreuk heeft gedaan. Waarschijnlijk houdt dit verband met de lang
duriger graslandbestemming van deze gronden bij hetzelfde bedrijf.
Dank zij enkele kenmerken zijn de oude bouwlanden in deze bouw/gras
landverkaveling terug te vinden. Zij hebben een hogere ligging in het terrein
en veelal geen onderverdeling in stroken, maar in enkele brede rechthoekige
kavels. De hoofdindeling van deze bouwlandcomplexen lijkt uit een collec
tieve ontginning door enkele ondernemers te zijn voortgekomen. Binnen deze
bouwlandkavels is soms een strokenverkaveling aangebracht die duidelijk
individueel is, gezien de aanleg in verschillende richtingen. Het is niet on
mogelijk dat deze secundaire verkavelingsvorm terug is te voeren tot het
twee- en drieslagstelsel, landbouwstelsels die al in de vroege middeleeuwen
bekend waren (Slicher van Bath, 1960).
Het droge cultuurlandschap onderscheidt zich van de landschapsdelen
met wisselende vochtgesteldheid vooral door de uitgestrektheid van hoge
aaneengesloten bouwlandcomplexen. De complexen waarin de bouwland
percelen voorkomen (beschreven onder b), onderscheiden zich van die met
een oude bouw/graslandverkaveling door een systematischer onderverdeling
in kleinere primaire complexen die als blokvormige eenheden aansluiten op
veldwegen. Het feit dat de percelen in deze primaire complexen klein zijn en
gering in aantal, doet vermoeden dat ook deze kleine complexen ontgonnen
zijn voor slechts enkele bedrijven. Evenals de bouwlandpercelen van de oude
bouw/graslandverkaveling lijken die van het droge cultuurland gezamenlijk
als primaire complexen te zijn ontgonnen door afzonderlijke bedrijven, om
dat een tweedeling daarvan (tweeslagstelsel) en een driedeling (drieslag
stelsel) herhaaldelijk voorkomt. Binnen het grotere kavelpatroon nemen de
primaire complexen van de oude bouwlandverkaveling een sleutelpositie in
ten opzichte van andere perceelscomplexen. De ontwikkeling van de grotere
bouwlandcomplexen met een enkelvoudige stripverkaveling (a) is afhankelijk
geweest van deze oudere elementen in het patroon. Ook uit de ligging van
de primaire complexen onderling is reeds een fasering van de oudere ont
ginningen af te leiden. Deze manifesteert zich in de groepsgewijze uitbreiding
van percelen in verschillende richtingen. Op verschillende plaatsen was de
oriëntatie van de percelen loodrecht-op-elkaar, zodat de kavelindeling van
het complex een visgraatstructuur heeft gekregen (De Heesters bij Milheeze (fig. 8), Mathijseind onder Bakel (fig. 7) ). Daar het bij de hier genoemde
voorbeelden percelen betreft die twee aan twee bij elkaar liggen, zijn het
vermoedelijk eenmansontginningen en wel voor de toepassing van het twee
slagstelsel. Hier kan namelijk de omstandigheid gegolden hebben dat de
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gronden niet vruchtbaar genoeg waren om het drieslagstelsel aan te houden,
waarin een teelt van zomergraan werd voorafgegaan door een teelt van
wintergraan, en gevolgd werd door een braakjaar.
De duidelijkste elementen van het droge cultuurlandschap zijn de grote
akkercomplexen met een enkelvoudige stripverkaveling in lange smalle
akkers (a). In grootte variëren deze complexen van een paar ha tot circa
6 à 8 ha. Het zijn collectieve ontginningen die later in de middeleeuwen zijn
aangelegd op groter afstand van de nederzettingen. Waar een dergelijk
complex tussen ouder cultuurland ligt, is de perceelsoriëntatie en -begrenzing
afhankelijk van de oudere indelingen. Ook komen deze ontginningen voor
in zeer grote samengestelde complexen, waarvan het kavelpatroon bepaald
werd door reeds bestaande wegen.
Vooral de veldwegen die de (diep humeuze) graslandcomplexen in de
beekdalen en aan de periferie van de bouwlanden met de nederzettingen
verbonden, hebben duidelijk de richting bepaald van de latere ontginningen.
Zeer fraai is deze ontwikkeling te onderkennen langs de parallel lopende
wegen ten noorden en ten zuiden van Milheeze en aan het oude cultuurland
schap langs de Peelrandbreuk van Deurne tot Meijl. Bij de dorpen Bakel,
Deurne en Asten zijn de stervormig uitwaaierende wegen georiënteerd op de
graslandcomplexen die de bouwlanden kransgewijs omgeven. Zij komen
midden in deze graslandcomplexen uit of lopen er langs met een duidelijke
verandering van richting, hetgeen in het laatste geval betekent dat het com
plex er eerder was dan de weg. Tussen deze landwegen verlopen de percelen
van de bouwlandcomplexen vaak gerend. Is het bouwlandcomplex uit
kleinere primaire complexen samengesteld (b), dan is een gedeelte hiervan
georiënteerd op de kruispunten en de bochten van de wegen. De overige
kleinere complexen vullen als het ware de mazen in het net van veldwegen.
Voor cultuurbouwland dat ouder zou zijn dan de landwegen is dit vreemd,
evenals de versnippering in kleine onderdelen tot het patroon van een lap
pendeken. We kunnen hieruit concluderen dat de veldwegen naar de oude
graslanden ouder zijn dan een gedeelte van de primaire bouwlandcomplexen,
die zij omsluiten.
Voor deze zienswijze pleiten bovendien de volgende omstandigheden.
Soms leiden meer wegen naar een zelfde graslandcomplex. De percelen
hiervan, ontstaan uit een collectieve ontginning, hadden aanvankelijk een
communale functie, maar gezien het feit dat de percelen afzonderlijk uit
wegen en voorzien zijn van een dik plaggendek, moeten zij reeds vroeg in
privaatgebruik zijn genomen. Het dikke plaggendek is anders niet te ver
klaren; immers, bemesting van communale gronden had geen zin. De wegen
naar deze graslandcomplexen zijn dus in sterke mate bepalend geweest voor
de percelering en de begrenzing van de later ontgonnen bouwlanden tussen
deze graslanden en de nederzettingen.
Behalve uit de ligging van de meeste bouwlandcomplexen die tot lange
smalle akkers verkaveld zijn (a), en hun grotere afstand tot de nederzettin
gen, blijkt ook uit het feit dat er voetpaden in voorkwamen, dat deze akker
complexen jonger zijn dan de uit primaire onderdelen samengestelde com-
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plexen (b). Deze paden werden ieder jaar na de grondbewerking en de in
zaai van de gewassen opnieuw getrokken door de bevolking. Zij vormden in
het lokale verkeer de schakels tussen de buurschappen over de woeste grond.
Er lag een soort urgentie van sociaal contact ten grondslag aan het voort
bestaan van zo'n verbinding, nadat de grond was ontgonnen. In diverse ge
vallen bewijst de ligging van de paden tussen doodlopende veldwegen in de
akkercomplexen hun vroegere betekenis als verbinding door het destijds nog
ongecultiveerde niemandsland. In het gedeelte van de complexen waar het
voetpad veldweg werd, is de verkaveling zo geconformeerd dat de percelen
uitwegen. Waar de voetpaden weer zijn verdwenen, is de percelering ge
oriënteerd op andere wegen.
De ontwikkeling van het oude cultuurlandschap in dit gebied overziende,
kan men zeggen dat twee hoofdvormen van occupatie de percelering van het
cultuurland hebben beïnvloed. In gebieden met afwisselend vochtige en
drogere gronden op korte afstand overheerst een bouw/graslandverkaveling,
bestaande uit naar gebruiksvorm min of meer samenhangende percelen van
wisselende vorm en grootte. De bedrijven liggen over het gebied verspreid in
grasland-huispercelen op de vochtige gronden.
In de drogere landschapsdelen komen bouwland en weiland gescheiden
voor, ieder met een eigen wijze van verkaveling. In het bouwland is een
oudere, individueel geleide verkaveling aanwezig en een jongere collectief
geleide. De eerste verkaveling resulteerde in de ontwikkeling van heterogeen
samengestelde akkercomplexen, bestaande uit primaire bouwlanden in de
nabijheid van de bedrijven. De bedrijven zelf en de grasland-huispercelen
liggen op de spaarzaam voorkomende oppervlakte vochtige gronden in ge
huchten bijeen of in een lintvormige bebouwing langs hoge akkercomplexen.
Bouwlandcomplexen met een enkelvoudige stripverkaveling in één rich
ting zijn de jongere collectieve ontginningen in het droge cultuurlandschap.
Ouder dan deze zijn de collectieve graslandontginningen met een stroken
verkaveling in de beekdalen en op lage heidegronden. De figuratie van deze
bouwlandcomplexen werd in belangrijke mate bepaald door de wegen naar
de oudere graslanden, en gedeeltelijk ook door de wegen, welke naar de
woeste gronden leidden.
DE ONTWIKKELING IN DE OVERGANGSFASE

De jongere ontwikkelingsfase van de landbouw van de 19e eeuw wordt ge
kenmerkt door een verandering in de structuur van het oude gemengde
zandbedrijf. Door opheffing van het communaal bezit en verdeling van de
woeste gronden onder de daartoe gerechtigde grondgebruikers konden de
laatsten hun bedrijfsvoering losmaken van het traditionele systeem, waar
onder de bedrijven eeuwenlang gebukt gingen. De uitbreiding van het oude
zandbedrijf, vooral met nieuwe graslandontginningen ter ondersteuning van
de veestapel, is een facet van de jongere landbouwontwikkeling in de 19e
eeuw, waarvan de betekenis voor de tegenwoordige spreiding en verdeling
van de eigendommen niet onderschat mag worden (Van Diepen, 1963).
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De opheffing van het communaal bezit

Men kan de negentiende eeuwse ontwikkeling van de landbouw om verschil
lende redenen zien als een overgangsperiode naar de tegenwoordige inrich
ting. Zoals gezegd, heeft in deze periode de geleidelijke opheffing plaats van
het communaal bezit, hoewel de gemeentelijke instanties hieraan nog ge
ruime tijd trachten vast te houden ondanks de verordeningen van hogerhand.
In het begin van de 19e eeuw valt weliswaar een relatief sterke uitbreiding
van het graslandareaal waar te nemen, maar een belangrijke toename van
het oppervlak cultuurland bleef nog uit, omdat die ten koste ging van woeste
grond in communaal bezit en de historisch gegroeide waardering van dit
bezit niet zonder meer kon worden genegeerd.
In het beheer van de woeste gronden tekende zich aan het einde van de
18e eeuw aanvankelijk een duidelijker houding af. Tijdens de Bataafse
Republiek werden de gemeenten definitief in het bezit gesteld van de com
munale gronden (Decreet van 1792), die in 1648 bij het verdrag van Munster
min of meer door de Hoogmogende Heren van de Generaliteit waren genaast.
Een Decreet van 1793 schreef aan deze gemeenten de verdeling voor van de
woeste gronden, maar een nieuw Decreet van 1795 van Leen en Tolkamer
te Den Bosch wees de representanten van de Bataafse Republiek erop geen
lichtvaardige uitgiften te doen, ten einde de bouwlandgronden niet in ver
drukking te brengen. Geadviseerd werd bij de uitgifte van woeste gronden
geen al te lage prijzen te bedingen. Tot het innemen van een dergelijk stand
punt blijken de bestuurders van de Peelgemeenten bereid te zijn geweest
onder druk van de nog historisch denkende bevolking. Deze zag in het ver
lies van de communale gronden een verzwakking van de landbouw en een
onrechtmatige daad tegenover het nageslacht.
Graslandontginning

De toename van het bouwland- en graslandareaal bedroeg volgens Dussart
in Bakel en Milheeze tussen 1792 en 1830 ongeveer 780 ha. Het oppervlak
aan bouwland en alle niet bebouwde doch in particulier eigendom gebruikte
gronden (grasland) werd hierdoor ongeveer even groot. Blijkens het volgende
overzicht betekende deze uitbreiding voornamelijk een toename van het
graslandareaal.
1650-1658: 1141 morgen, waarvan 58,5% bouwland en 41,5% grasland
1750-1786: 1000 morgen, waarvan 73 % bouwland en 27 % grasland
1792:
1118 morgen, waarvan 63 % bouwland en 37 % grasland
1830:
1902 morgen, waarvan 50,3 % bouwland en 49,7 % grasland.
Door het onderzoek van Dussart zijn we voor zover het de gemeenten
Bakel en Milheeze betreft ook wat beter ingelicht over de graslandontgin
ningen aan het begin van de 19e eeuw. Een klein areaal bestaat uit indivi
dueel ontgonnen percelen; het grootste gedeelte ligt echter in grote recht
hoekige complexen met een gelijkmatige verdeling in percelen. De noordelijke
uitbreiding van de Geneneindse Velden boven Bakel, Essen en Het Ven ten
oosten van Milheeze en een gedeelte van het beekdal van de Kaweische
Loop ten zuiden van dit dorp zijn hiervan voorbeelden. Behalve uit de per-
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ceelsvorm is het jongere ontginningsstadium van genoemde gronden ten op
zichte van de reeds eerder besproken oude zandgraslandgronden ook af te
leiden uit de kwalificatie die de verpondingskaart van deze gemeente (uit
1832) van deze gronden geeft. Zij worden hierop vermeld als graslanden van
matige en slechte kwaliteit, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat bij de gras
land-kwalificatie de dikte van het humeuze dek het voornaamste criterium
was (fig. 9). Opvallend is ook dat vrijwel al deze nieuwe perceelsblokken in
een zelfde categorie worden ingedeeld, hetgeen op zichzelf reeds een aan
wijzing is voor een gelijkwaardige recente behandeling.
De vroeg-19e eeuwse graslandontginning treffen we ook in de andere
Peelgemeenten aan. Hieruit blijkt hoe gretig de boeren van het oude zandbedrijf de gelegenheid hebben aangegrepen om het nijpend graslandtekort

eerste en tweede klas grasland,
zeer goede en goede kwaliteit
first and second-class grassland,
very good and good quality

ajMatjBa derde klas grasland, matige kwaliteit

vierde klas grasland, slechte kwaliteit
fourth-class grassland,
poor quality

bouwland en woeste grond
arable land and idle land

SSSBHSS third-class grassland, medium quality

Fig. 9. Het areaal grasland van Milheeze in 1832 (naar Dussart, 1947)
Fig. 9. The acreage of grassland in Milheeze in 1832 ( after Dussart, 1947)

171

te verminderen. Gelijksoortige graslandcomplexen vinden we in de Nastreek,
Het Riet en de Diepe Leggen onder Deurne (zie A en B van fig. 3), Rinkveldse Broek en Polder onder Asten, en Twist bij het gehucht Westerbeek
onder de gemeente Oploo.
De percelering van deze jongere complexen verschilt duidelijk van die der
middeleeuwse complexen. De rechtlijnige indeling getuigt van een voorop
gezet plan, dat gezien het verloop van de wegen en de waterlossingen ge
voeglijk als prototype van de jonge ontginningen van de 20e eeuw kan wor
den beschouwd. De zuiver geometrische vormen wijzen er op dat deze ont
ginning met meer leiding van de plaatselijke overheid tot stand is gekomen
dan de vroegere graslandontginningen. Het is een individuele ontginning
door belanghebbenden geworden van kavels, die door de plaatselijke over
heid zijn uitgezet.
Bouwlandontginning

De geringe belangstelling voor een verdere uitbreiding van het bouwland
areaal is gedeeltelijk te verklaren uit de conservatieve opvattingen ten aan
zien van het communaal bezit. Voor het Peelgebied noemt Dussart als bij
komende omstandigheden, dat de streek slecht ontsloten was en te ver ver
wijderd van grotere bevolkingscentra en dat het particuliere initiatief schip
breuk leed op de slechte waterhuishouding van de (nog) woeste gronden.
Tussen 1830 en 1880 neemt de hoeveelheid bouwlandgrond slechts in
geringe mate toe. In Bakel en Milheeze bedraagt deze toename in 1865
twintig hectare. De topografische kaart van 1880 toont een zelfde bescheiden
ontwikkeling bij andere Peelgemeenten. De uitbreiding blijkt sterk indivi
dueel te zijn. Rond de bestaande akkercomplexen valt een lichte aanwas te
bespeuren van bouwlandpercelen in een losse spreiding.
De bijgewonnen bouwlandpercelen zijn voor het merendeel uitbreidingen
van bestaande bedrijven. Door hun rechthoekige vorm en grotere afmetingen
verschillen ze van de percelen in de bouwlandcomplexen. Het zijn naar hun
profielopbouw matig dikke humeuze gronden (dikte humusdek 30 à 40 cm),
omdat de bemesting met aardmest maar van korte duur is geweest, hoewel
waarschijnlijk wel intensief. De ondergrond vertoont de vochtkenmerken
van matig vochtige heidegronden. Zelden zijn de droogste en schraalste
heidegronden uitgezocht voor deze bouwlandontginning.
Een bijzonderheid van deze bouwlanden is de aanleg van houtwallen
rondom elk perceel. De wallen werden beplant met eikenhakhout en vorm
den aldus een bescherming tegen grazend vee.
Waarschijnlijk heeft de geleidelijke heroriëntatie van de zandbedrijven,
die omstreeks 1850 begon, een remmende invloed gehad op de behoefte aan
nieuwe landbouwontginningen. Vanaf die tijd begint men zich meer te
interesseren voor hakvruchten en groenvoedergewassen in het vruchtwisselingssysteem. Het oude systeem waarbij een derde deel van het bouwland
braak ligt, begint plaats te maken voor een systeem, waarbij het land gebruikt
wordt voor de teelt van klaver en grotere oppervlakten spurrie. De produktiviteit van het bouwland nam daardoor indirect toe, dank zij de lichte ver-
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beteiing van de veevoederpositie, die op haar beurt een verhoogde mestproduktie tot gevolg had.
DE SLOTFASE

Kort na 1880 heeft de ontginning van woeste gronden in het Peelgebied een
opmerkelijk snelle vooruitgang geboekt. Toch blijkt deze uitbreiding groten
deels te zijn voorbijgegaan aan de bevolking. Dit komt tot uiting in de aan
leg van bos en de verkoop van woeste gronden aan ontginners buiten de Peelgemeenten.
Verschillende omstandigheden vormden voor de landbouwende bevolking
voorlopig nog een belemmering om van het areaal woeste gronden op grote
schaal profijt te trekken. De bedrijven waren nog te sterk verankerd in het
oude landbouwstelsel. Bovendien vergrootte de landbouwcrisis die in 1880
ontstond, met haar lage graanprijzen de noodzaak het areaal graangewassen
te beperken en de winning van dierlijke produkten uit te breiden. Voor dit
laatste was behalve grasland ook mest nodig, in het bijzonder voor de uit
breiding van de teelt van wintervoer. Er kon niet voldoende mest op de be
drijven worden geproduceerd, zodat de plaggenbemesting zich kon hand
haven tot het begin van de twintigste eeuw; toen ging men gebruik maken
van een nieuwe mogelijkheid, namelijk de toepassing van kunstmest.
Dit tijdstip valt samen met de slotfase, waarin zich een reeks ingrijpende
veranderingen op agrarisch gebied voordoen. Omstreeks 1880 verdween de
boekweitcultuur van de woeste gronden, en met haar de bijencultuur, als
gevolg van de toegenomen teelt van aardappelen. De landbouwcrisis ver
snelde de omschakeling naar dierlijke produkten en zuivel. In 1900 verdween
de schapenteelt van de woeste gronden als gevolg van de Australische wol
import. Mede als gevolg van de in zwang gekomen kunstmeststolfen (o.a.
guano, kalkmergel en slakkenmeel) verloor de heide plotseling haar beteke
nis voor de bemesting van het bouwland.
De ontginning van woeste gronden heeft na 1880 nog op markante wijze
de structuur van het oude cultuurlandschap beïnvloed. Dit kwam op de
zandgronden tot uiting in een stijging van het aantal kleine landbouwbe
drijven van 1 à 5 ha, waarvan er veel zijn ontstaan door uitbreiding, die
gevolgd werd door opsplitsing van de oude bedrijven. De landbouwende
bevolking profiteerde op deze wijze van de mogelijkheid om met kunstmest
landbouw te bedrijven op de schrale gronden van de heide.
De heideontginning rondom de eeuwwisseling heeft niet alleen de ver
snippering van het bodemgebruik op de oude zandbedrijven doen toenemen,
zij heeft ook afbreuk gedaan aan een doelmatige vestiging van nieuwe be
drijven in het jonge ontginningslandschap. Karakteristiek is de geringe
bezetting van sommige gebieden aan de periferie van het oude cultuurland
schap met recente ontginningsbedrijven. De praktisch onbewoond gebleven
gebieden als Nederheide ten noorden van Bakel en De Klef oostelijk van
Milheeze zijn daar voorbeelden van.
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NABESCHOUWINGEN SAMENVATTING

De inrichting van het oude cultuurlandschap in het zuidoostelijke deel van het
Peelgebied werd bepaald door de bodemkundige samenstelling van het
gebied. Deze samenstelling houdt ten nauwste verband met de gevarieerd
heid in de hoogteligging, de granulaire opbouw van de zandafzettingen en de
waterhuishouding. In het ongerepte landschap vormde de vegetatie een vol
doende indicatie voor een verantwoorde keuze van de te ontginnen gronden.
Het ontstaan van nederzettingen met gemengde landbouwbedrijven,
waarop akkerbouw en veeteelt werden bedreven, was niet alleen een logische
ontwikkeling, maar ook een dwingende noodzaak voor een zo volledig
mogelijke benutting van de landbouwkundige mogelijkheden van de gronden.
Gebrek aan goede vruchtbare gronden voor de akkerbouw heeft van meet af
aan de noodzaak doen ontstaan van veehouderij op de lage gronden. Om de
geringe vruchtbaarheid van het bouwland te verhogen, gebruikte men aardmest, vermengd met de mest van het vee. Dit heeft geleid tot het ontstaan
van dikke cultuurlagen van zandig materiaal en humus op de bouwlandgronden.
In het bestudeerde gebied werden op gronden die oorspronkelijk laag
gelegen waren en niet voor de akkerbouw kunnen zijn ontgonnen, mestdekken van gelijke dikte als in de oude zandbouwlanden aangetroffen. Deze
gronden met een vochthuishouding die hen meer geschikt doet zijn voor
weidebouw dan voor akkerbouw, kunnen alleen maar zijn ontstaan door
graslandcultuur die eeuwen oud is. Dit leidde tot de aanname dat grasland
in privaatgebruik van oudsher deel heeft uitgemaakt van de bedrijfsvoering
op deze bedrijven, en wel op een aanzienlijk grotere schaal dan nodig was
voor de grasland-huispercelen.
Gedurende de 17e en 18e eeuw is er een stilstand geweest in de ontwikke
ling van de landbouw op de woeste gronden. Er zijn geen aanwijzingen ge
vonden die duidelijk maken in hoeverre naast algemeen geldende externe
omstandigheden, zoals oorlog, opbloei van de handel en klimaat, het souverein beheer van de woeste gronden van invloed is geweest op de geringe ont
wikkeling van de landbouw in deze eeuwen. Dit beheer, dat het gemeen
schappelijk gebruik van deze gronden regelde, belemmerde in het algemeen
de stichting van nieuwe bedrijven. Het is mogelijk dat deze invloed in de
Peel niet tot gelding is gekomen, doordat de bevolking vanwege zijn armoede
en mogelijk gebrek aan mankracht toch al niet bij machte was een normale
ontwikkeling op gang te brengen.
Resultaten van bodemkundig onderzoek en perceelsstudie in het zuidelijke
Peelgebied stemmen overeen met de veronderstelling van andere auteurs,
dat de uitbreiding van het areaal grasland op woeste gronden voor de be
staande bedrijven een min of meer continu verloop heeft gehad. Uit de lig
ging van verschillende graslandcomplexen op enige afstand van de neder
zettingen en hun indeling in percelen volgt, dat zij net als sommige bouw
landcomplexen collectief zijn ontgonnen en vervolgens verdeeld zijn voor
particulier gebruik. We kunnen de regelmatige uitbreiding van het grasland
areaal in de periode dat het aantal bedrijven gelijk bleef begrijpen in het
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licht van de geringe arbeidsproduktiviteit op de bedrijven. De aanleg van
grasland op de lage gronden vereiste vanwege de zwaardere vegetatie en de
noodzaak van ontwatering veelal een collectieve aanpak, hetgeen meer druk
zette achter de uitbreiding dan het particuliere initiatief.
In de 19e eeuw ontstonden ruimere mogelijkheden om tot particuliere
ontginning over te gaan, doordat het eigendomsrecht van de communale
gronden aan het einde van de 18e eeuw per Decreet werd geregeld ten gunste
van de afzonderlijke onderneming van de dorpsgemeenschappen. Toch neemt
het cultuurareaal ook in deze periode door verschillende oorzaken maar
betrekkelijk langzaam toe. Het aantal nieuwe bedrijven dat ontstaat, is nihil.
De bijgewonnen gronden dienden voornamelijk voor uitbreiding van be
staande bedrijven. Daarbij valt weer de nadruk op de graslandontginning,
waarvoor nu lage gronden op groter afstand van de nederzettingen werden
uitgezocht. De graslandcomplexen zijn te herkennen aan hun rastervormige
indeling in smalle percelen. Ze hebben een opvallende plaats in het land
schap, in tegenstelling tot de 19e eeuwse bouwlandontginningen die ver
spreid langs de rand van de oude bouwlandgronden liggen.
De jongste uitbreidingen vonden omstreeks de eeuwwisseling plaats; het
waren voornamelijk ontginningen uit heide. De toch al ongunstige spreiding
van bedrijfsonderdelen werd toen nog groter; het jonge ontginningsbedrijf
vertoont ook aan de rand van het ontginningslandschap in het algemeen een
minder gunstige spreiding van zijn onderdelen.
De bodemgesteldheid van het gebied kan globaal gezien worden als oor
zaak van de specifieke inrichting van het oude cultuurlandschap : op grond
van de vegetatie van de bosgronden koos men de plaats van de nederzettin
gen; de lage zandgronden en beekdalgronden, die als graslanden werden
opgenomen in de bedrijfsvoering, bepaalden door hun ligging niet alleen de
spreiding van de bedrijven, maar ook de wijze waarop de veldwegen het
bouwland in complexen uiteenlegden.
voorjaar 1971
SUMMARY

Since ancient times the farms in the southeastern part of the 'Peel' area of
Brabant in The Netherlands are mixed farms. The higher-lying ground was
used as arable land and the low-lying parts for the raising of cattle. Idle lands
were also used for cattle.
For the fertilisation of the arable lands poor in nutrients, not only stable
manure was used but also organic material from the idle lands. This material
consisted of the litter and humose topsoil from the sandy heathlands. To
gether with the heather sods, sand was also transported on to the arable land.
In this way the oldest arable lands have been heightened with a humose cover
of from 60 to 120 cm in the course of some ten centuries. This same method
of manuring was also employed, though to a lesser extent, on the grassland
soils in private use.
The development of the old cultivated lands depends extremely closely on
the character of the soil, and in particular on the variations in elevation, the
granular composition of the sand deposits and the groundwater level in the
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soils. The vegetation gave the settlers indications necessary for a reasonable
choice of the areas suitable for reclamation.
It can be deduced from the shape of the fields in the old cultivated lands
that the reclamation was carried out in phases. The oldest farms consisted of
an area of grassland upon which stood the farmstead, and a parcel of arable
land. The extension of the grassland and arable land was based on these two
parcels. In areas with a variable moisture content both parcels were close
together. In the more dry sectors they were separated : the arable land on the
sand plateaus, the grassland lots in the brook valleys. In the later middle ages
there followed a communal development of arable-land reclamation on dry
soils. This can be recognised by the parcelling of the arable-land complexes in
strips. The grassland reclamation in the brook valleys and the field-paths
which connected these clearances with the settlements, have determined
the shape and distribution of the arable-land complexes.
The abandonment of the system of communal lands in the nineteenth
century was at the same time the beginning of a new phase in the history of
the reclamation. Originally the new extensions were confined to grassland
reclamation by the old farms, which were handicapped in their development
on the moist areas suitable for grassland by the system of communal lands.
At the beginning of the twentieth century there followed the development
of new mixed farms on the heath-lands.
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EROSIE VAN LÖSSGRONDEN
Water erosion of Dutch loess soils

J. N. B. Poelman1)

INLEIDING

Erosie is een mechanisch proces waarbij materiaal uit de bodem losgemaakt,
verplaatst en afgevoerd wordt. Dit gebeurt door natuurlijke krachten die
buiten de bodem hun oorsprong hebben (Van den Broek en Breteler, 1959).
Erosie kan ontstaan door vallend en afstromend water en door wind. In dit
artikel wordt alleen de erosie behandeld, die door vallend en afstromend
water wordt veroorzaakt. Deze is vooral actueel in sterk hellende terreinen,
zoals het Zuidlimburgse heuvelland.
De ernst van dit verschijnsel schijnt pas goed tot de mens door te dringen
als reeds veel is aangetast en vernield. De erosie in het Franse bergland begon
in de vorige eeuw door de geweldige ontbossing grote proporties aan te ne
men, 'maar er was nog een hevige regenvloed in het jaar 1840 voor nodig eer
dat de publieke opinie en als gevolg daarvan het Franse gouvernement vol
doende wakker geschud werd om maatregelen tot bestrijding van deze na
tuurrampen te nemen. Daarna volgen de wetenschappelijke studies over hy
drologie en erosie, evenals de maatregelen, elkander in snel tempo op. In
Zuid-Frankrijk werd in de jaren 1860, 1864 en 1882 een wetgeving in het
leven geroepen, die bosbescherming, bergbeekbeteugeling en herbossing van
kale berghellingen tot werken van algemeen nut en van staatszorg verklaart.
Een analoge wetgeving volgt voor Pruisen in 1875, voor Rusland in 1880,
voor Italië in 1882, terwijl Oostenrijk bij de grote overstromingen in Tirol en
Kärnten in 1882 eveneens aan den lijve de ernst der ontwouding moest ge
voelen' (Coster, 1938).
De landbouw heeft vanouds grote belangstelling gehad voor de lössgronden omdat ze vruchtbaar zijn en een bouwvoor hebben waarin vrijwel geen
stenen voorkomen. Maar het zijn ook de gronden die het meest door erosie
worden getroffen. In China bijvoorbeeld werden grote lössgebieden door
erosie onbruikbaar voor de landbouw. Ook in de Verenigde Staten van
Noord-Amerika liggen in de lössgebieden grote geërodeerde vlakten. Het
zelfde geldt voor Rusland en het heuvelland van Roemenië. De pampa van
Argentinië ligt echter zo vlak en besloten, dat daar geen erosie heeft plaats
gevonden.
Onder natuurlijke omstandigheden hebben de lössgebieden een gesloten
vegetatiedek. Bij het in cultuur brengen als bouwland wordt het dek opge
ruimd. Daarna ligt de grond jaarlijks enige tijd onbedekt. En dan kan, vooral
in hellend terrein, de erosie inzetten. De bovengenoemde gebieden in China,
Rusland en Noord-Amerika hebben bovendien een zuiver continentaal kli
maat. Ze staan bloot aan regenval van grote hevigheid, afgewisseld met lan') Rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering.
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ge droogteperioden, en aan snel afsmelten van grote sneeuwmassa's (Kuron,
1950).
In dit artikel wordt de erosie behandeld in verband met de omstandig
heden, zoals die zich in het Limburgse heuvelland voordoen.
VORMEN VAN EROSIE

Naar aard en intensiteit kan men de volgende vormen van erosie onderschei
den:
oppervlakte-erosie (sheet erosion),
rilerosie,
geulerosie.
Oppervlakte-erosie. In weinig hellende terreinen met korte hellingen zal de
erosie voornamelijk beperkt blijven tot de bouwvoor. De erosie begint met
een afbraak van de aan de oppervlakte liggende aggregaten door de krachten
die bijvoorbeeld zware regen- en hagelbuien uitoefenen. Dit losgemaakte

Fig. 1. Rilerosie in een zwak glooiend Zuidlimburgs bouwland
Fig. 1. Rill-erosion in gently sloping arable land of the loess area in £uid-Limburg (southeastern part of
The Netherlands)
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fijnere materiaal wordt daarna door het in een dunne film oppervlakkig weg
stromende water meegevoerd. Schwab e.a. (1966) stellen, dat het water
direct al micro-geultjes begint te vormen. Op de plateaus en de zwak hellen
de (<4%) delen van het Zuidlimburgse landschap is alleen deze oppervlakte
erosie waarneembaar.
Kenmerkend voor rilerosie is, dat het afstromende water talrijke smalle geul
tjes (rillen) doet ontstaan (fig. 1). Er wordt meer grond afgevoerd dan bij
oppervlakte-erosie. De rillen verdwijnen weer na de grondbewerking. Vooral
de gronden met een helling van 4-8 % lijden onder deze vorm van erosie.
Geulerosie. Wanneer de erosie zo sterk is, dat door het afstromende water dui

delijke geulen worden uitgeslepen, spreekt men van geulerosie. De hellings
graad is dan vaak groter dan 10%. De geulen snijden zich steeds verder in.
Men zou het ontstaan van holle wegen hier mee kunnen verklaren.
NADELEN EN SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN EROSIE

Wanneer alleen materiaal uit de bouwvoor verplaatst wordt, blijft de erosieschade vrijwel beperkt tot het verlies van voedingsstoffen en humus. Gaat
het proces verder dan de bouwvoor, dan zal bij vrij dunne profielen ook een
vermindering van het wateropnemend en waterbergend vermogen van de
grond het gevolg zijn.

Foto: Stiboka 12704

Fig. 2. Colluvium; het geërodeerde materiaal wordt aan de voet van de helling afgezet
Fig. 2. Colluvium ; the eroded material ( loess) is deposited at the base of the slope
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Foto: Stiboka 12703

Fig. 3. Erosie-schade aan het gewas: losgewoelde aardappelknollen
Fig. 3. Crop damage by water-erosion: detached potatoes

Het door erosie meegevoerde materiaal komt in de dalen weer tot afzetting
(colluvium) (fig. 2). Omdat dit veelal materiaal van de bovengrond is, zal
het colluvium rijk zijn aan voedingsstoffen. Daartegenover staan een ongun
stige structuur en porositeit van dit materiaal en een sterke gelaagdheid
direct na de afzetting. Maar binnen een paar jaar verdwijnen deze schade
lijke gevolgen door de inwerking van de plantewortels en de bodemfauna.
Bij sterke erosie als gevolg van zware regen- en hagelbuien kan veel schade
optreden aan het op het veld staande gewas. De planten worden weggesleurd
of hun wortels worden blootgelegd (fig. 3), andere komen onder een laag
slik of modder terecht (fig. 4). Eventueel aanwezige watergangen lopen het
gevaar verstopt te raken.
DE BELANGRIJKSTE FACTOREN IN HET EROSIEPROCES

De intensiteit van het erosieproces hangt af van een aantal factoren. Door
Wischmeier en Smith (geciteerd door Voetberg, 1970) zijn die factoren
samengebracht in een empirische formule :
A = R. K. L. S. C. P waarin
A = het grondverlies als gevolg van erosie, berekend in tonnen per jaar,
R = de regenvalfactor of erosie-index als maatstaf voor de erosiekrachten die
aanwezig zijn in het neerslagregiem j kg.m mm \
\
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m2 uur /

Foto: Stiboka 12717

Fig. 4. Gewas, bedekt met een laag slik of modder
Fig. 4. Plants covered by a layer of mud as a result of water-erosion

K = de bodemerosiegevoeligheidsfactor in tonnen per ha per jaar per een
heid van erosie-index,
L = de hellinglengtefactor (dimensieloos),
S = de hellinggradiëntfactor (dimensieloos),
G = de gewas-bedrijfsvoeringsfactor (dimensieloos),
P = de erosiebeheersingsfactor (dimensieloos).
Voor Nederlandse omstandigheden is deze formule nog nauwelijks onder
zocht. Het grondverlies A mag volgens bepaalde normen maximaal 14 ton
per ha per jaar bedragen om bodemerosie en bodemvorming met elkaar in
evenwicht te houden (Voetberg, 1970).
De andere factoren in genoemde formule, het klimaat, de topografie, de
bodem, de bodembedekking en de bodembehandeling zullen we in het vol
gende bespreken. In de laatste paragrafen worden maatregelen ter bestrijding
van het erosiegevaar behandeld.
Klimaat

Dc mate van aantasting door neerslag hangt af van de hoeveelheid water
die per tijdseenheid over het oppervlak afstroomt. Deze wordt bepaald door
hoeveelheid en intensiteit van de neerslag. Er is ook een relatie tussen de in
tensiteit van de neerslag en de mate van structuurbederf van de bovenste

181

laag. Is de kracht van de neerslag groot, zoals bij slagregens en hagelbuien,
dan kan gemakkelijk verslemping en korstvorming optreden, waardoor het
wateropnemend vermogen van de grond snel minder wordt. Het hangt van
de stabiliteit van de structuur af, in hoeverre de grond zal verslempen.
Een andere mogelijkheid voor erosie ontstaat, wanneer sneeuwlagen af
smelten, terwijl de ondergrond nog bevroren is.
Topografie

Zoals reeds vermeld, is de eroderende kracht van het water afhankelijk
van de hoeveelheid die per tijdseenheid een bepaalde plaats passeert. Deze
hoeveelheid hangt weer af van de grootte van het stroomgebied dat het wa
ter levert. Zo zullen concave dalen veel water verzamelen. Bij een vlakke
helling zal vooral de lengte van de helling de grootte van de af te voeren hoe
veelheid bepalen. Verder is het hellingspercentage van invloed op de snel
heid waarmee het water naar beneden komt, c.q. zijn eroderende werking.
De erosiekaarten die de Stichting voor Bodemkartering naast de bodemkaart voor de te verkavelen gebieden levert, berusten op een indeling van de
erosiegevoeligheid van gronden in afhankelijkheid van het hellingspercen
tage, lengte van de helling en bodemtype (Van den Broek, 1957; Van den
Broek en Breteler, 1959; Breteler, 1967).
De bodem

De geologische en bodemkundige opbouw van de grond is in sterke mate
bepalend voor de erosiegevoeligheid.
Löss is onder andere door zijn bijzondere granulaire samenstelling een zeer
erosiegevoelig materiaal. Het bevat een hoog percentage aan deeltjes tussen
2 en 50 |im. In Zuid-Limburg is dat 70 à 85 %. Er is maar weinig lutum aan
wezig: in de bovengrond 10 à 12%, in de B-horizont tot 17 à 20%, in het
kalkarme C-materiaal ^ 16% en in het kalkrijke
14%. Het is een zeer
uniform, zeer licht verplaatsbaar materiaal, met weinig bindende elementen
zoals kleimineralen en humus.
Ook de bodemvorming in de löss is van invloed op de erosiegevoeligheid.
Een van de eerste fasen daarin is de ontkalking. Algemeen wordt aangeno
men dat de löss kalkrijk is afgezet en dat de kalk door neerslag en vegetatie
werd en wordt opgelost en naar beneden afgevoerd. In Zuid-Limburg is het
ontkalkte pakket gemiddeld 3 à 5 meter dik. Kuron (1950) stelt dat de oor
spronkelijke structuur (sponsstructuur) in stand wordt gehouden door de
kittende werking van het zeer fijn en homogeen verdeelde CaC03. De bin
dende werking van de kalk wordt geringer naarmate het ontkalkingsproces
voortschrijdt. Deze functie wordt slechts ten dele overgenomen door de
humus.
Als volgende fase in het proces van bodemvorming noemt Kuron de af
braak en de verwering van veldspaten, waarbij kleimineralen ontstaan. Om
dat het moedermateriaal van de löss ook kleimineralen bevat, beschouwen
wij de hogere gehalten aan lutum in de B-horizont als het resultaat van een
zuiver mechanisch inspoelingsverschijnsel. De klei-inspoeling is een kenmerk
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van de zgn. brikgronden, in principe het algemeen voorkomende bodem
type in de Nederlandse lössgronden. Naast de ontkalking heeft ook de kleiinspoeling consequenties voor de erosiegevoeligheid van deze gronden. De
B2t-horizont (de briklaag) is hierdoor minder goed doorlatend. (De neer
slag stagneert en de bovenliggende grond wordt nat en verzadigd van water.)
Door erosie veranderde prof ielopbouw. Op het erosieproces is eveneens van invloed
de erosie die vroeger heeft plaats gevonden. Op de plateaus komen naast
volledige bodemprofielen van brikgronden ook veel tot op de B-horizont geerodeerde profielen voor. Dergelijke onthoofde profielen vindt men ook op de
hellingen, naast reeds tot op het G-materiaal geërodeerde gronden. Het
komt ook voor dat het lössdek geheel verdwenen is en het substraat aan de
oppervlakte ligt. Ten noorden van Valkenburg vormen zand en grind van de
Maasterrassen het substraat, ten zuiden daarvan kleefaarde en krijt.
De in het Zuidlimburgse landschap bekende graften zijn ontstaan door
(een beteugelde) erosie. Door de terrasvorming vervullen ze een erosiebestrijdende functie (Breteler en Van den Broek, 1968).
Humusgehalte. In de gronden waar de kalk door uitspoeling en plantengroei
naar de diepere ondergrond is verdwenen, is de hoeveelheid bindende humusstoffen belangrijk. Oorspronkelijk was het Zuidlimburgse landschap een
natuurlijk parklandschap. Maar reeds voor de Romeinse tijd werden de
vruchtbare lössgronden in cultuur genomen. Bij langdurige akkerbouw ver
teert een groot deel van de in natuurlijke toestand aanwezige kittende humusstoffen. Regelmatige aanvulling van de hoeveelheid organische bestand
delen is daarom noodzakelijk.
Een belangrijke eigenschap van lössgronden in dit verband is de snelle
omzetting van de organische stof. Bij een sterke organische bemesting neemt
het humusgehalte van de bouwvoor relatief heel weinig toe. Het humusgehalte van de Zuidlimburgse lössgronden loopt in de bovengrond uiteen van
tot 2| %. In de colluviale dalen, waar veel materiaal van onthoofde profielen
ligt opgehoopt, varieert het van 2 tot 3%. In de ondergrond is het minder
dan 1 %.
De structuur van de grond. De weerstand tegen verslemping en erosie hangt af
van de stabiliteit van de structuur. Deze wordt bepaald door het lutum- en
humusgehalte.
De waterhuishouding. Alle tot nu toe in deze paragraaf behandelde factoren
hebben grote invloed op de waterhuishouding van de grond. Voor de erosie
en het erosiegevaar zijn de volgende punten van belang. In de eerste plaats
de 'intake rate', de vertikale opname-capaciteit van de toplaag. Hoe groter
deze is, des te meer water kan via de grond worden afgevoerd en des te min
der erosie zal er optreden. Kuron (1952) vond waarden voor de snelheid van
indringing van water in lössleemgronden, die uiteenlopen van 0,4 tot 1,2 mm
per minuut, afhankelijk van de fysische toestand van de grond.
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In de tweede plaats moet het waterbergend vermogen worden genoemd.
Hoe groter dit is, des te minder water zal bovengronds behoeven af te vloeien.
Gronden waarvan de minder goed doorlatende B2t-horizont dicht onder of
direct aan de oppervlakte ligt, hebben een geringer wateropnemend en water
bergend vermogen dan gronden met een normale opeenvolging van A-, B- en
C-horizonten. De eerstgenoemde gronden worden gauw nat en pappig, het
geen verslemping en erosie in de hand werkt.
Is de B-horizont weggeërodeerd (wat veel voorkomt op hellingen > 8 %)
dan zullen de doorlatendheid en het waterbergend vermogen weer toene
men. Daartegenover staat een lossere binding van het C-materiaal.
De bodembedekking

Er is een duidelijke relatie tussen de bodembedekking en de mate van
erosie. In het algemeen zal een natuurlijke vegetatie de erosie sterk beperken,
zo niet geheel aan banden leggen. Onder een natuurlijk gesloten vegetatiedek zal nauwelijks erosie voorkomen. Kuron vond op een onbegroeide lösshelling (7 %) een afvloeiing van 54% van de neerslag. Maar er was geen af
vloeiing wanneer een dergelijke helling een gesloten vegetatiedek droeg.
Evenmin zal erosie optreden op goed beheerd grasland, maar wel als de
grond als bouwland in gebruik is. Op bouwland is het erosiegevaar het
grootst in winter en voorjaar, wanneer de grond niet of onvoldoende bedekt
is.
De akkerbouwgewassen vertonen onderling nogal wat verschillen in be
dekkingsgraad. Dit houdt verband met de plantafstand, de zaairichting en
de dichtheid van het wortelstelsel. Hoe wijder de planten uit elkaar staan,
des te vlugger zal er erosie optreden. In Duitsland werd de schade door erosie
groter toen de hakvruchtenverbouw toenam (Kuron, 1952). Eveneens was
het verdwijnen van houtopstanden en de omzetting van bosgrond in bouw
land oorzaak van toenemende erosie.
De bodembehandeling

Uit het voorgaande blijkt, dat er verbanden liggen tussen de structuur van
de bovengrond, de oppervlakkig af te voeren hoeveelheid water en de erosie
gevoeligheid. Wanneer door bewerking onder natte omstandigheden de
structuur van de grond slechter wordt, zal zich een verdichte laag vormen,
de doorlatendheid of de 'intake rate' sterk afnemen en het gevaar voor erosie
toenemen. Omgekeerd kan verbetering van de structuur door bekalking of
organische bemesting de grond meer open maken etc. De structuur van de
grond wordt overigens slechter onder het gewicht van de landbouwwerktui
gen, die als gevolg van de toenemende mechanisering steeds zwaarder wor
den.

184

MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN HET
EROSIEGEVAAR

Deze moeten in het algemeen tot doel hebben te voorkomen dat de gronddeeltjes verplaatst worden en te zorgen dat de neerslag in de grond opgeno
men wordt in plaats van oppervlakkig af te stromen.
Men kan de maatregelen indelen in bedrijfstechnische, teelttechnische en
cultuurtechnische.
Bedrijfstechnische en teelttechnische maatregelen

Onder de bedrijfstechnische maatregelen verstaan we de inrichting van
het gehele bedrijf en van de percelen onderling op hellende terreinen.
De lengterichting van de percelen moet bij voorkeur evenwijdig lopen
aan de hoogtelijnen. Dit dwingt de gebruiker de grond in deze richting te be
werken, te zaaien en te oogsten. De juiste breedte van de percelen kan bere
kend worden uit de reeds genoemde formule van Wischmeier en Smith, mits
de verschillende factoren in getallen zijn uit te drukken. Momenteel is dat
voor de Nederlandse omstandigheden nog niet mogelijk. Onderzoek in deze
richting is gewenst.
Men doet er goed aan de gewassen zo te kiezen, dat erosiegevoelige afge
wisseld worden met gewassen die minder erosiegevoelig zijn (strokenbouw).
De erosiegevoeligheid van een gewas wordt bepaald door de tijd dat het ge
was de grond bedekt, de dichtheid van het wortelstelsel en de fijnheid die een
goed zaaibed vraagt. Op sterk hellende terreinen (>10%) zal men liever gras
land aanleggen dan bouwland.
Men tracht de grond zo lang mogelijk bedekt te houden door de verbouw
van meerjarige groenvoedergewassen, zoals klaver en lucerne. Dit kan even
eens gebeuren door middel van stoppelgewassen en ondervruchten, en in
mindere mate door wintergewassen. Ook de aanleg van boomgaarden met
gras als ondervrucht kan zeer doelmatig zijn.
De teelttechnische maatregelen richten zich op de bewerking van de
grond. Een goede maatregel is het omhoog ploegen van de grond. Aardap
pelruggen kan men het best evenwijdig aan de lengterichting van het perceel
aanleggen, dus zo goed mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen. In de voren
zal men dan op regelmatige afstanden 'tussenschotten' moeten laten zitten.
Men voorkomt zo dat het afstromende water zich in de voren verzamelt en
doorbreekt op de laagstgelegen plek van de rug.
In het algemeen kan gezegd worden, dat bij korte hellingen tot ± 12%
(Kuron geeft 8%) de erosie geheel kan worden bestreden door bedrijfstech
nische en teelttechnische maatregelen.
Cultuurtechnische maatregelen

Cultuurtechnisch is een aantal maatregelen mogelijk die vooral effect sor
teren in sterk erosiegevoelige gebieden. Omdat de plateaus nooit volkomen
vlak liggen, zijn ze het waterleverende 'stroomgebied' voor de hellingen. Als
men het water voordat het over de hellingen kan stromen aan de rand op
vangt in vanggeulen (afleidingsterrassen), is al veel gewonnen.
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De zgn. strokenbouw kan verbeterd worden door terrassering. Deze ter
rassering naar Amerikaans model ('broad base terrace') bestaat uit de aan
leg van lage aarden walletjes evenwijdig aan de hoogtelijnen met een on
diepe, brede goot er voor. Wanneer ze goed worden aangelegd, kunnen ze
normaal bewerkt worden. De bedoeling is de helling onder te verdelen in
gebiedjes, waarvan de afstroming afzonderlijk geregeld is. Het water krijgt
meer gelegenheid in de grond te dringen, eventueel kan het overtollige water
naar goed beveiligde afvoerbeddingen ('grassed waterways') geleid worden.
Deze vorm van terrassen kent men niet in ons land; wel wat in Amerika
'bench terrace' genoemd wordt. Bankterrassen (Voetberg, 1970") kan men
in Zuid-Limburg vinden waar de hellingen door graften trapvormig onder
verdeeld zijn. Door verplaatsing van materiaal (door erosie en/of door ploe
gen) zijn de hellingen in de loop der tijden minder steil geworden. Kunst
matige aanleg van dergelijke terrassen is een kostbare aangelegenheid, die
slechts in bijzondere gevallen rendabel is.
Contourwallen zijn vrijwel identiek aan bovengenoemde 'broad base
terraces' ; ze zijn alleen wat steiler en hoger en kunnen niet bewerkt worden;
verder ontbreekt de ondiepe sloot.
Tenslotte noemen we nog de aanleg van retentievijvers, die het oppervlak
kig afstromende water reeds in een vroeg stadium kunnen opvangen, zodat
de eroderende kracht niet te groot wordt.
SAMENVATTING

De lössgronden in Zuid-Limburg zijn zeer gevoelig voor erosie door afstro
mend en vallend water. Naar de aard van het proces wordt oppervlakte
erosie, rilerosie en geulerosie onderscheiden. De schade loopt uiteen van
wegspoeling van een deel van de Al-horizont en verlies van voedingsstoffen
tot de vorming van diepe geulen, die slechts met grote moeite kunnen wor
den gedicht. Van de factoren die het erosieproces bepalen, zoals klimaat,
topografie, bodem en mens, worden in dit artikel in het bijzonder de bodem
en de bodembehandeling besproken. Door toepassing van cultuurtechnische
maatregelen en door een juiste behandeling van grond en gewas kan veel
schade worden voorkomen.
november 1970
SUMMARY

The loess soils in Zuid-Limburg (southern part of The Netherlands) are very
susceptible to water erosion. Each of the three forms - sheet, rill and gully
erosion - occurs. The damage varies from loss of plant nutrients and thinning
of surface layers to the formation of relatively large channels or gullies, which
are difficult to obliterate.
Some factors determining the degree of erosion are climate, topography,
soil and man. In particular the influence of soil conditions and soil manage
ment is dealth with. Measures for control of runoff and adapted soil and crop
management can help to avoid a lot of damage.
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VEENTERPEN TEN ZUIDWESTEN VAN GRONINGEN
Peaty mounds in the area south-west of Groningen

A. E. Klungel1)

INLEIDING

Bij de kaartbladenkartering, schaal 1:50 000, van de Stichting voor Bodemkartering voor blad 7 West zijn in 1967 en 1968 in het thans onbewoonde
veengebied ten zuidwesten van Groningen kleine en zeer kleine terpachtige
hoogten aangetroffen. Vanwege hun ligging op en in het veen zijn ze 'veenterpen' genoemd.
Er bestaat weinig literatuur over deze terpachtige verhevenheden in het
veengebied. Van Giffen (1931) heeft een veenterp bij 'Het Wold' in de made
van het Eelderdiepje bij Peize opgegraven en beschreven. Reeds voor 1931
zijn volgens Van Giffen in dergelijke hoogten zowel in de polder Peizer- en
Eeldermaden, als in de Eelderwolderpolder archeologische vondsten gedaan.
Tijdens de kartering zijn circa 200 terpen, waaronder zeer kleine, op een
kaart gezet. Later is gezocht naar mogelijke verbindingspaden.
Een onbekend aantal veenterpen is afgegraven door boeren, die de grond
hebben gebruikt om hun arme en natte veenweiden te bemesten en de zode
te verstevigen. De plaatsen waar deze terpen hebben gelegen worden geken
merkt door een afwijkende vegetatie. Slechts een klein aantal van deze
plaatsen is teruggevonden.
In dit artikel worden enkele kenmerken en de ligging van de veenterpen
aangegeven.
Ter afsluiting wordt een aantal hypothesen over het doel van deze veen
terpen naar voren gebracht.
BESCHRIJVING VAN DE VEENTERPEN

Veenterpen zijn herkenbaar als kleine min of meer ronde, soms ovale ver
hevenheden in het veengebied. Ze zijn in figuur 1 ingedeeld in:
doorsnee
geschatte hoogte
in m
in cm + mv.
grote veenterpen
30-40 m
60-100
middelgrote veenterpen
15-30 m
40- 60
kleine veenterpen
10-15 m
25-40
De grote veenterpen zijn reeds op enige afstand duidelijk te herkennen, de
kleine zijn slechts met een geoefend oog te onderscheiden. Door hun gewicht
zijn juist de grootste en hoogste veenterpen het diepst in de slappe veenbodem weggezakt (fig. 2 en 3) ; de hoogte boven maaiveld is daarom zelden
meer dan 1 meter.
Het materiaal waaruit een veenterp is opgebouwd, varieert in aard en
') Rayon Noord, Stichting voor Bodemkartering
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grote veenterpen

doorsnede

geschatte hoogte

diameter

estimated height

30-40m

60- 100cm

15 - 30 m

40- 60cm

big peat mounds

middelgrote veen terpen
medium-sized peat
mounds

kleine veenterpen
small peat mounds

10 -15 m

25- 40 cm

koopveengronden fë:

peat soils with a
clayey peaty earthy
layer

weide- en waard veengronden

I pleistocene zand
nmnrien^i
3„ „
gronden
(al h
dan
niet
moerig)
Pleistocene sand soils
(peaty or not peaty)

kleigronden(al dan niet
moerig)

peat soils with a
clay cover

clay soils (peaty or
not peaty)

andere veengronden

water

other peat soils

Fig. 1. Kaart met de bodemgesteldheid van het gebied ten zuidwesten van Groningen en
de ligging van de veenterpen
Fig. 1. Map showing the soil conditions of the area south-west of Groningen and the location of the
peaty mounds

samenstelling. Veelal is gebruik gemaakt van materiaal dat in de naaste om
geving voorhanden was. Zo zijn er terpen met vele zandlagen en van elders
aangevoerde keileem of klei. Voor terpen die diep in het veen liggen, is
meestal weinig zand of leem gebruikt, maar veel meer veen of klei.
Een belangrijk kenmerk van een veenterp is voorts, dat er altijd aardewerkscherven en/of zwerfsteentjes (stenen) in aangetroffen worden. Aardewerkscherven zijn het best waar te nemen in molshopen vroeg in het voorjaar
en in de specie van uitgegraven sloten (fig. 4).
Behalve potscherven en zwerfstenen komen er soms ook zeer veel as- en
brandresten in voor. Enkele van de gevonden zwerfstenen hebben een plat
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20m

H
kleiige moerige eerdlaag
clayey peaty earthy layer

mengsel van veen, zand,
as en potscherven
mixture of peat, s and,
ash and potsherds

zand of kei leem met
potscherven
sand or boulder clay
10m-

with potsherds

zandrug
sand ridge

veen (zegge-broekveen)

Fig. 2. Doorsneden van een grote, middelgrote en kleine veen terp
Fig. 2. Cross sections of a big, medium-sized and small peaty mound

oppervlak zoals maalstenen en visnetverzwaarders. Niet alleen op en in de
veenterpen, maar ook op nabijgelegen zandopduikingen worden soortgelijke
aardewerkscherven aangetroffen. Deze potscherven, aldus Van Giffen, tonen
verwantschap met de vondsten uit de eindperiode van de terpentijd of
onmiddellijk hierop aansluitend (Pingsdorf). Hij noemt de 9e eeuw als de
vroegste tijdgrens en de 13e eeuw als de afsluitende begrenzing. Dit laatste
naar aanleiding van een in de bovenlaag gevonden zgn. nonnetjesdakpanen
-kloostersteenfragment en het geheel ontbreken van zgn. Jacobavaatwerk.
Ook zijn zware, dikwandige scherven van vuurkomforen, tuiten van kan
nen en dakpanresten gevonden. De door ons gevonden aardewerkscherven
zijn onderzocht op het Biologisch Archaeologisch Instituut te Groningen.
De voorlopige dateringen (mondeling meegedeeld door Drs. Boersma)
stemmen echter niet overeen met die van Van Giffen. Ze duiden op recentere
bewoning, namelijk in de 12e, 13e en 14e eeuw, misschien nog iets later.
Per groep liggen de veenterpen, binnen een bepaalde begrenzing, min of
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Fig. 3. Veenterp (waar de jongen staat)
Fig. 3. Peaty mound (see the boy)

Fig. 4. Molshoop met aardewerkscherven op een veenterp
Fig. 4. Mole-hill with potsherds on a peaty mound
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meer verspreid in het landschap. Sommige in een reeks achter elkaar, andere
meer groepsgewijs bijeen. Buiten deze drie groepen zijn in de omgeving geen
veenterpen aangetroffen.
Er is nergens verband te ontdekken tussen de ligging van de veenterpen
en de perceelsindeling die naar aard en vorm gedateerd mag worden op
1300 à 1400 n.Chr. Deze verkaveling hangt samen met een bedijking en is
beslist jonger dan de veenterpen. Een deel van de Onlandse dijk ten noorden
van Eelderwolde verbindt een aantal veenterpjes. Een aantal sloten is zelfs
dwars door een middelgrote en kleine veenterp heen gegraven; elders heeft
men - waarschijnlijk om extra graafwerk te voorkomen — een sloot om een
terp heen gelegd. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat de veenterpen of
een groot aantal hiervan toen niet meer bewoond werden.
Uitgezonderd een aantal veenterpjes die nu aan de oever van de Matsloot
liggen, is het onwaarschijnlijk dat alle woonplaatsen aan (vaar)water hebben
gelegen. Wel is een aantal terpjes onderling verbonden door een veelal vaag
te onderscheiden voetpad. Ook zijn voetpaden aangetroffen, die een veenterp met een brede sloot verbinden. Als restant van zo'n pad liggen bij
Roderwolde damhekken juist op de plaats van een veenterp. Oude verkave
lingspatronen of ontwateringssystemen zijn niet gevonden. Oude en nieuwe
topografische kaarten geven, op enkele uitzonderingen na, geen aanwijzingen
over het bestaan van hoogten in het terrein. Op bepaalde luchtfoto's van dit
gebied is een aantal grotere veenterpen duidelijk te herkennen. Ook bieden
de streek of perceelsnamen weinig houvast wat betreft de oorsprong of be
doeling van deze verblijfplaatsen in het veen.
Geografische ligging

In het veengebied ten zuidwesten van de stad Groningen zijn drie groepen
veenterpen aangetroffen :
1. de oostelijke groep ligt tussen het Hoornse Diep en de pleistocene rug van
Eelderwolde,
2. de middelste groep tussen het Eelder- en Peizerdiep,
3. de westelijke ten westen van het Peizerdiep en ten noorden van Roderwolde.
De oostelijke groep

In de groep oostelijk en noordelijk van Eelderwolde komen vele grote
veenterpen voor. Van het Paterswolder meer tot aan de Onlandse dijk liggen
ze langs een kronkelige sloot, waarmee een aantal door een pad is verbonden.
Ook langs, hier en daar op de Onlandse dijk ligt een aantal, onderling ver
bonden door een veenpad. Of deze reeks zich in het Piccardthof voortzet is
niet meer na te gaan door de intensieve grondbewerking in dit complex
volkstuintjes. Wel ligt westelijk hiervan nog een groep veenterpen. Het is vrij
waarschijnlijk, dat er ook veenterpen hebben gelegen op de plaats van het
Paterswolder meer en dat deze groep zich uitstrekte tot aan het sikkelvormig
dekzandruggetje zuidwestelijk van het meer. Wij hebben aan de zuidweste
lijke rand van deze rug zeer veel potscherven en zwerfstenen gevonden. Uit
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informatie ter plaatse bleek, dat tijdens het vervenen van het huidige meer
in de vorige eeuw zeer veel potscherven en kogelpotten zijn aangetroffen.
De plaatsnaam Paterswolde (in de volksmond Potjewol) zou hiervan afge
leid zijn. Enkele eilandjes in het meer liggen in het verlengde van deze reeks
veenterpen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de Oude of Drentse A zuidoostelijk
van het Paterswolder meer plotseling een zeer scherpe bocht naar het oosten
maakt en via de Schipsloot zijn weg vervolgt door het Hoornse Diep. Het
lijkt waarschijnlijk, dat de A vroeger ongeveer 1 km verder zuidwaarts een
andere meer oostelijke loop heeft gehad en op een veel natuurlijker wijze in
het later gekanaliseerde bed van het Hoornse Diep liep. De Drentse A zou
toen verbonden zijn geweest met de kronkelige sloot ten noorden van het
Paterswolder meer, waarlangs de veenterpen liggen.
De middelste groep

Deze groep veenterpen ligt in de polder Peizer- en Eeldermaden midden
tussen het Peizer- en Eelderdiep. Alleen in het zuidelijk deel komen enige
'grote' terpen voor. Een aantal zeer kleine terpen is onderling verbonden
door een zeer zwak zichtbaar veenpaadje. De later gegraven brede afwateringssloot 'Gouw' loopt dwars door de groep heen. Iets meer westelijk,
langs de Nieuwe Sloot, ligt ook een aantal veenterpen. Nabij de Peizerweg
volgt deze sloot de loop van de Gouw. De veenterpen, door Van Giffen op
gegraven en genoemd, zouden aan de 'Nieuwe Sloot' hebben gelegen. De
juiste plaats hiervan is niet meer terug te vinden.
De westelijke groep

De veenterpen in deze groep liggen in de polder Matsloot-Roderwolde
westelijk van het Peizerdiep. Een groot aantal ligt op een afstand van 500
meter evenwijdig aan deze stroom. Deze reeks begint in het verlengde van
een zandrug ten noorden van Roderwolde. Het verlengde van een zandweg
in westelijke richting komt uit op de plaats waar de kerk van het vroegere
Roderwolde heeft gestaan (nu nog begraafplaats). Een aantal terpen van
deze groep ligt op de noordelijke oever van de Matsloot. Grote en kleine
veenterpen wisselen elkaar hier af. Op oude topografische kaarten blijken
enkele boerderijen langs de Matsloot en elders een watermolen op een veenterp te staan.
BODEMKUNDIGE LIGGING

Het gebied waar de veenterpen zijn aangetroffen, bestaat uit een brede, zeer
laag gelegen gordel veengronden, in het zuiden begrensd door hooggelegen
pleistocene opduikingen en in het noorden door kleigronden. Van noord
naar zuid wigt als het ware een kleipakket over het veen uit.
De veenterpen liggen bij de benedenloop van een aantal riviertjes in met
veen opgevulde pleistocene erosiedalen. Uit de bodemkaart blijkt, dat hun
ligging min of meer gebonden is aan veengronden, waarvan de bovengrond
is aangerijkt met klei (fig. 1). Meer dan 80% van alle gevonden terpen ligt
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op deze koopveengronden, dat zijn veengronden met een kleiige, veraarde,
moerige (venige) bovengrond, een zgn. moerige eerdlaag.
Een klein aantal ligt op weide- en waard veengronden ; dit zijn veengron
den met meestal een humeuze of humusrijke kleibovengrond. Het is mogelijk
dat in het noorden, waar het kleipakket dikker wordt, veenterpen onder de
klei begraven liggen. Tijdens de aanleg van het stadspark te Groningen zijn
nl. in het verlengde van de westelijke reeks kogelpotscherven aangetroffen.
De klei is afgezet vanuit diverse riviertjes, die via het Reitdiepsysteem in
open verbinding hebben gestaan met de Lauwerszee, van waaruit na 1200
grote gebieden zijn overstroomd. Daar onder de veenterpen tot dusver geen
kleiaanrijking van de oorspronkelijke veenbovengrond is aangetroffen, is het
zeer waarschijnlijk dat ze zijn aangelegd vóór de grote inbraken van de
Lauwerszee plaatsvonden. Het kan ook zijn, dat de betreffende gebieden nog
een tijd lang door bedijkingen werden beschermd.
De Onlandse dijk zuidwestelijk van Groningen en de dijken ten zuiden
van Hoogkerk tot voorbij het Leekstermeer hebben voor de bescherming van
dit gebied een grote rol gespeeld. In de tijd dat de veenterpen werden be
woond, moet het maaiveld hoger hebben gelegen t.o.v. het grondwater dan
nu, anders zou het gebied onbewoonbaar zijn geweest. Dat het droger ge
legen heeft, kan hebben samengehangen met een geringere afvloeiing van
water uit het Drentse achterland of met een geringere inklinking van het
veenpakket. Het zakken van het maaiveld kan het gevolg zijn van menselijk
ingrijpen, zoals ontwatering en eventueel afgraving of verbranding. Een
aanwijzing hiervoor is een uitgedroogde veenlaag die direct onder het opper
vlak ligt. Of deze het restant is van een mosveenlaag, zoals elders vaak wordt
aangetroffen, is niet bekend. Ook zijn plaatsen aan te wijzen waar veen uit
gegraven is. Deze plekken vertonen een afwijkende profielopbouw en vege
tatie. Nader onderzoek moet aantonen of deze afgegraven gedeelten bij de
veenterpen horen.
Het veenpakket gaat van een meestal onherkenbare soort in de bovenste
laag vrij snel over in mesotroof broekveen en zeggeveen, dat op zijn beurt
overgaat in riet-zeggeveen en soms rietveen. Onder de veenterpen is altijd
veen aanwezig. Behalve dichtbij de zandrug hebben we nergens het pleisto
cene zand binnen 1,25 m aangeboord. De pleistocene ondergrond ligt op
verschillende diepten, meestal tussen 2-5 à 6 meter.
ENKELE VERONDERSTELLINGEN EN VRAGEN

Tot op heden was niet bekend, dat het veengebied zuidwestelijk van de stad
Groningen zoveel woonplekken heeft gehad. Wat heeft eens de mensen be
wogen om het thans geheel verlaten moerassig gebied in te trekken om daar
constant of periodiek te verblijven?
Aangezien de veenterpen veelal in het verlengde van een zandrug liggen,
is het waarschijnlijk dat de bewoners vanaf deze zandruggen steeds verder
het veengebied zijn binnengetrokken. Bij de oostelijke groep speelt misschien
de zandrug zuidoostelijk van het Paterswolder meer een rol; de terpjes
noordelijk van het meer liggen op korte afstand van de pleistocene gronden
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van Eelderwolde. De terpengroep westelijk van het Piccardthof ligt in het
verlengde hiervan. Bij de middelste groep ligt een aantal terpjes duidelijk in
het verlengde van een zandrug; soms liggen ze op veen tussen twee zandruggen in.
Bij de westelijke groep ligt het beginpunt vlak aan een pleistocene rug
noordelijk van Roderwolde.
Uit historische bronnen is bekend dat de kerk van Roderwolde naar het
zuiden is verplaatst, want de boerderijen lagen hier veelal op het veen. Toen
het gebied te nat werd, is men naar de hoger gelegen zandgronden vertrok
ken. Hieruit blijkt ook weer een toenemen van wateroverlast in het veen
gebied, dat daardoor onbewoonbaar werd.
De vraag blijft welke mensen tussen 1000 en 1300 à 1400 het veengebied
hebben bewoond. Door de bevolkingsdruk als gevolg van de bevolkings
explosie rond 1200 (Slicher van Bath, 1960) en door migratie van mensen uit
gebieden die overstroomd werden, zijn sommigen misschien gedwongen zich
in het veengebied te vestigen. Kleine opgeworpen verhogingen dienden als
permanente of tijdelijke bewoningsplaats. Naarding (1956) veronderstelde
dat in de tijd van Karei de Grote, ongeveer tussen 850 en 950, vele kleibewoners naar Drenthe zijn getogen. Deze zgn. kleikers vestigden zich in de
wildernis van de wolden tussen de hoger gelegen zandgronden. Naarding
(1962) beschrijft ook primitieve veeschuren in de wildernis, de zgn. bo's.
Het Asser klooster had o.m. zo'n bo op de Roderwolder maden bij het
Peizerdiep en een ten zuiden van Groningen aan de Drentse A. Uit de bo's
zijn de hoeven voortgekomen. Landbouwers en/of veehouders hebben in elk
geval maatregelen moeten nemen om het veen enigszins te kunnen exploi
teren. In eerste instantie moest het veen ontwaterd worden. Ontwaterings
systemen zijn thans onvindbaar, waaruit misschien geconcludeerd mag wor
den dat op het mesotrofe en eutrofe veenpakket een thans geheel verdwenen
oligotrofe veenlaag heeft gelegen.
Het vee, dat overwegend uit schapen zal hebben bestaan, kon grazen op
de arme veenweiden, of langs de riviertjes waar de vegetatie rijker van
samenstelling was.
Voor enige vorm van akkerbouw zou men de plantenvoedende stoffen in
het veen moeten mobiliseren door het te branden. De veengronden werden
hierdoor een aantal jaren zeer geschikt voor het telen van graangewassen.
Meihuizen (1966) suggereert een omvangrijke korenbouw in die tijd. In
latere perioden vond het veenbranden op grote schaal toepassing, waarbij
vooral boekweit en raapzaad werden verbouwd (Edelman, 1943).
Mag uit de aanwezigheid van zwerfstenen en gebakken visnetverzwaarders geconcludeerd worden, dat de bewoners vissers waren, die op de terpen
hun voeten probeerden droog te houden? Kunnen het pottebakkers geweest
zijn, die op de brandstof gingen wonen en leem en potklei aanvoerden?
Bekend is dat ongeveer in deze periode de kloosterlingen van het St. Bernardklooster te Aduard in het aangrenzend potkleigebied stenen bakten. Waar
om ging men zo vlak bij de pleistocene opduikingen toch nog op veen wonen?
Of hebben de veenterpen misschien alleen maar dienst gedaan als vlucht
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heuvels in tijden van oorlog, bijvoorbeeld bij de invallen van de Denen en
Noormannen? In elk geval hebben ze met veel moeite materiaal verzameld
om de terpjes op te bouwen en bewoonbaar te maken getuige de aangevoerde
leem voor vloeren of potten.
Tijdens de grote inbraken van de Lauwerszee (na 1200) is het gebied door
opstuwend water natter geworden en gedeeltelijk met brak water over
stroomd. Een kleilaag wigt van noord naar zuid en vanuit de riviertjes over
het veen uit. Gezien de ligging van de veenterpen heeft ter plaatse nooit erg
veel water gestaan, daar de bovengrond een betrekkelijk geringe klei-aanrijking heeft. Mogelijk hebben de veenterpen iets te maken gehad met de
zoutwinning.
De stad Groningen heeft aan de Lage der A zoutsiederijen gehad. Uit de
literatuur is over de herkomst van het zout uit de naaste omgeving zo goed als
niets bekend. Wel is bekend dat men veen met zeewater liet doordrenken.
Hier zou dan, evenals in Noord- en West-Friesland en in Sleeswijk-Holstein
natuurlijk verzilt veen aanwezig zijn geweest, dat werd gedroogd en ver
brand. De as had een betrekkelijk hoog zoutgehalte. Een argument hier
tegen is evenwel dat in dit gebied geen concrete aanwijzigingen van turfputten zijn gevonden. In een beschrijving van de selnering uit West-Friesland
(Halbertsma, 1963) staat o.a. vermeld dat de afvalstoffen op grote hopen of
zeiken werden gestort, die naderhand onder invloed van het zeewater tot
turfsteenachtige afzettingen verhardden welke aanleiding hebben gegeven
tot geheimzinnige verhalen over oude wegen en dijken.
Zeer waarschijnlijk zijn de bewoners in latere perioden door het water
verdreven. Dit kan zijn oorzaak hebben gehad in hogere waterstanden door
stuwing in de riviertjes, gecombineerd met maaiveldverlaging als gevolg van
cultuurmaatregelen door de mens.
Nader archeologisch onderzoek en bemonsteringen van en nabij de veen
terpen zal veel vraagpunten kunnen oplossen. Vooral de laag direct onder de
veenterpjes kan mogelijk aanwijzingen en bijzonderheden geven, over het
tijdstip en de milieu-omstandigheden van deze kleine terpachtige hoogtes in
het veengebied.
SAMENVATTING

In het veengebied zuidwestelijk van de stad Groningen zijn een drietal
groepen kleine en zeer kleine terpachtige heuvels aangetroffen die door ons
'veenterpen' zijn genoemd.
De westelijke groep ligt in de Eelderwolderpolder, de middelste in Polder
De Peizer- en Eeldermaden en de oostelijke reeks in de polder MatslootRoderwolde. Vanaf dekzandruggen strekken ze zich soms tot diep in het
veengebied uit.
Deze veenterpen hebben een middellijn van 15 tot 40 m en een hoogte van
40 tot 100 cm + mv; door hun gewicht zijn ze voor een deel in het veen weg
gezakt. Er zijn onder meer asresten, aardewerkscherven en zwerfstenen aan
getroffen.
Bodemkundig zijn ze grotendeels gebonden aan koopveengronden; een

196

kleiner aantal ligt op weide- en waardveengronden. Een deel van de veenterpen is door de boeren afgegraven.
Het is nog niet precies bekend met welk doel het thans zeer nat gelegen
veengebied werd bevolkt, evenmin onder welke milieu-omstandigheden men
heeft geleefd. Getracht wordt een aantal veronderstellingen en vraagpunten
die hierop betrekking hebben, te beantwoorden.
voorjaar 1971
SUMMARY

In the peat-area south-west of the city Groningen in the northern part of the
Netherlands, we found three groups of little and very little mound-like
elevations, which could be called 'veenterpen' ('peaty mounds'). Most of the
mounds are in line with cover-sand ridges. The peaty mounds have a dia
meter of 15 to 40 m and a height of 40 to 100 cm above surface. Originally
they were bigger, but as a result of their heaviness they partly sunk into the
peat soil.
The greater part lies in an area of 'koop' peat soils and a small number in
'weide' and 'waard' peat soils. Some have been dug down by farmers.
In the peaty mounds potsherds, ashes and erratic stones were found. These
finds give room to different interpretations of the use of the peaty mounds.
They could have been used, for example, as refuges in time of war, or as
fisheries; maybe the occupants were potters. Archeological examination of
the layer beneath the peaty mounds might bring clearness in this matter.
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LITERATUUR OVER HET CONSERVEREN
VAN BODEMPROFIELEN
Reference list on the preservation of monoliths

W. J. M. van der Voort1)
\

Zolang de bodem object is van wetenschappelijk onderzoek hebben onder
zoekers gezocht naar methoden om bodemprofielen te conserveren. De be
langstelling voor dit onderwerp is af te lezen uit de grote hoeveelheid litera
tuur die erover bestaat. De eerste publikatie dateert al uit de vorige eeuw
(Vanderford, 1897). In Nederland heeft voor zover bekend Schuurman
(1949) hierover het eerst gepubliceerd. Bij de Stichting voor Bodemkartering verscheen over het conserveren van bodemprofielen een intern rapport
(Veenenbos, 1952).
Op grond van de publikaties kunnen we globaal drie methoden van con
serveren onderscheiden :
1. een kist wordt in een profielwand gedrukt en uitgegraven. De monoliet
blijft verder in de kist bewaard.
2. een kist wordt in een profielwand gedrukt en uitgegraven. Na enige tijd
drogen wordt de monoliet met lak op een plank, hardboard of spaanderplaat
geplakt.
3. een profielwand wordt bespoten of begoten met lak of lijm. Als de lak
droog maar toch nog soepel is, kan een dun laagje grond van de profiel
wand worden afgehaald. Dit laagje, 'lakfilm' genaamd, wordt meestal ter
plaatse op een stuk board of spaanderplaat geplakt.
Bij de Stichting voor Bodemkartering is men omstreeks 1950 begonnen
met de toepassing van de lakfilm-methode (methode 3). Sinds 1959 gebruikt
men voor zwaardere gronden methode 2 (Jager, 1959).
In 1969 verscheen 'Methods for the study of sedimentary structures'
(Bouma, 1969). Deze publikatie behandelt verschillende methodieken om
sedimentaire gelaagdheid te bestuderen. In het eerste hoofdstuk wordt het
conserveren van bodemprofielen besproken, waarbij ongeveer 60 publika
ties worden aangehaald. Het leek ons nuttig een aanvullend overzicht te
geven. Deze lijst en de literatuurlijst van Bouma geven te zamen een tame
lijk volledig overzicht van de bestaande literatuur. De meeste publikaties in
de nu volgende lijst zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels geschre
ven ; de overige hebben een Duitse of Engelse samenvatting.
Albrecht, D., 1958. Ein Beitrag zur Methode der Entnahme und Fixierung von Bodenpro
filen. Zeitschr. f. Pflanzenern., Düngung, Bodenk., 81: 126-133.
Albrecht, D., und K. H. Fritsche, 1954. Vereinfachtes Verfahren zur Fixierung von Bodenpro
filen. Die Deutsche Landwirtschaft H6: 312-313.
Anonymous, 1927. A better way of soil sampling U.S. Dept. Agr. Off. Ree. 6: 3.
Bargon, E., 1963. Preparation and preservation of soil profiles for exhibition. Notizbl. Hess.
Landesamt, Bodenforsch., 91: 356-358.
L)

Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
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search and extension. Proceedings of the 9th Pacific Science Congress, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand, Nov. 18 to Dec. 9, 1957 (Multilithed copies available
from Department of Soils and Plant Nutrition Univ. of California, Berkeley).
Bushneil, T. M., 1930. The Purdue technique for taking and mounting monolithic soil pro
file samples. Soil Sei., 29: 395-397.
Bushnell, T. M., 1949. Soil profile sampling made easy. Purdue Univ. Agr. Expt. Sta., Spec.
Cir. 2, 8p. illus. Lafayette, Ind.
Carl, H., 1929. First subcommission of the fifth commission. International Society of Soil
Science meets at Danzig. Soil Sei., 28: 177.
Cero, M. M., 1940. Preparation of wet soil profiles with Thai adhesives. Thai Science Bul
letin Vol. II, no. 3 en 4: 139-157.
Chapman, J. E., 1928. Monolithic profiles. Science, 68: 299.
Clarke, G. R., 1957. The study of the soil in the field. 4th. edition. Oxford Univ. Press., p.
117-126.
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Sei., 13: 1.
Columbian Exposition 1893. History of the world's Columbian exposition. Chicago, 4 Vol.
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Deutscher Bauernverlag. Berlin, p. 397-398.
Glinka, K., 1912. Typen der Bodenbildung. Bornträger, Berlin, p. 11-12.
Gracanin, M., and D. Janekovic, 1940. The Zagreb film-lacquer method of taking pedological
soil profile samples. Soil Research VII, No. 1/2: 22-32.
Guenther, E. W., 1953. Methoden zur Untersuchung von Lössen. N. Jb. Geol. Pal. Mh., 3:
97-111.
Gumenskij, B. M., 1951. Film monoliths, their characteristics and sampling methods. Poch
vovedeniye No. 10.
Hartmann, F., 1952. Forstökologie, Verlag Georg Fromme & Co., Wien. p. 322.
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Kurze Anleitung zur Anlegung einer Bodensammlung. Funke Verlag, Stuttgart.
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200

Spilsbury, R. H., 1940. A method of taking soil monoliths. Sei. Agr., 20 (5) : 297-300.
Spirhanzl, J., 1928. Die Bodenmonolithen. Stoklasa-Festschrift. p. 381. Berlin.
Staneck, W., 1963. Note on the collection of organic soils in situ for physical property test
and mounting of profiles. Can. Journ. Soil Sei., 43: 401-402.
Storie, R. E., 1941. Collection of soil monoliths by the cellulose-acetate method. Univ.
California, Berkeley.
Stremme, H., 1926. Grundzüge der praktischen Bodenkunde, p. 16-17.
Tokuyama, A., 1967. The preservation of a monolith by the lacquer technique. Journ. Geol.
Soc. Japan, 73, No. 5: 255-258.
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stige sportveld te Santpoort, gemeente Velzen. Rapport nr. 888, 18 blz. kaartschaal

1:1000.

Loo, H. van het, en H. J. M. ZeSers> 1969. Bodemkundig onderzoek van de toekomstige ten
nisbanen te Doorwerth (gemeente Renkum). Rapport 889, 11 blz., kaartschaal 1:1000.
Loo, H. van het, en H. J. M. Zegers> 1970. Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex te Bleiswijk Z.H. Rapport nr. 904, 16 blz., kaartschaal
1:2500.
Loo, H. van het, en H. J. M. ZeSers, 1970. Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex Ommen II te Ommen (Overijssel). Rapport nr. 890,21 blz.
+ 2 kaartbijlagen schaal 1:2000.
Loo, H. van het, en H. J. M. ZeSers> 1970. Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex te Otterlo in de gemeente Ede. Rapport nr. 910, 14 blz.
kaartschaal 1:2 000.
Loo, H. van het, en H. J. M. ZeSers> 1970. Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex aan de Peppelensteeg te Ede. Rapport nr. 911, 19 blz. -)- 1
kaartbijlage schaal 1:1 000.
Loo, H. van het, en H. J. M, Zeêers> 1970. Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex in de gemeente Vleuten-De Meern. Rapport nr. 919, 17
blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:1000.
Loo, H. van het, en H. J, M. Zeëers> 1970. Bodemkundig onderzoek en advies ten behoeve van
de aanleg van sportvelden aan de Wassenaarseweg te Leiden. Rapport nr. 931, 21 blz. +
2 kaartbijlagen schaal 1:1000.
Makken, H., en G. J. W, Westerveld, 1969. Globaal bodemkundig onderzoek van bodemgeschiktheidsbeoordeling voor de aanleg van sportvelden van een complex gronden gelegen
langs de Balkerweg in de gemeente Ommen. Rapport nr. 881, 10 blz. + 1 kaartbijlage
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schaal 1:2000.
Makken, H., en H. J. M. £egers, 1969. Het bodemkundig onderzoek en het advies voor her
stel van de sportvelden te Tijnje (gemeente Opsterland). Rapport nr. 844, 15 blz. + 1
kaartbijlage schaal 1:1000.
Riele, W. J. M. te, en B. H. Steeghs, 1968. Bodemkundig onderzoek van het sportveldencom
plex 'Loonse Baan' te Vught. Rapport nr. 815, 11 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:1000.
Zegers, H. J. M., en G. J. W. Westerveld, 1968. Globaal bodemkundig onderzoek van twee
percelen grasland in Schalkwijk, gemeente Houten (Utr.) in verband met hun geschiktheid
voor het aanleggen van voetbalvelden. Rapport nr. 826, 8 blz.
Zegers, H. J. M., 1969, Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van een voetbal
veld te Wekerom, gemeente Ede. Rapport nr. 887, 15 blz.
Zegers, H. J. M., en H. van het Loo, 1969. Bodemkundig onderzoek van het landgoed Lunen
burg in de gemeente Langbroek (Utr.). Rapport nr. 886, 15 blz. -|- 1 kaartbijlage schaal

1:1000.

Zegers, H. J. M., en H. van het Loo, 1969. Een bodemkundig onderzoek in het toekomstige
recreatiegebied Delftse-Hout-Noord II. Rapport nr. 873, 29 blz. + 4 kaartbijlagen
schaal 1:5000.
TUINBOUW

Kamping, G., en G. Rutten, 1969. Globaal onderzoek naar de bodemgesteldheid en de tuin
bouwkundige mogelijkheden in de omgeving van de tuinbouwcentra Klazienaveen en
Erica (gemeente Emmen). Rapport nr. 894, 19 blz. -|- 1 kaartbijlage schaal 1:6250.
Zegers, H. J. M., en G. J. W. Westerveld, 1969. De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor
fruitteelt van een grasland in de gemeente Houten, (kadastraal bekend onder nr. D630/
ged.). Rapport nr. 907, 8 blz.
Schellekens, A. F. C. M., P. Meeuwse, W. van der Knaap, en I. Ovaa, 1970. De bodemgesteldheid
van een perceel aan de Vroonlandseweg te Kapelle. Rapport nr. 921, 8 blz. kaartschaal
1:2500.
WINNING VAN GRONDSTOFFEN

Buitenhuis, A., en B. H. Steeghs, 1968. Klei-inventarisatie 'De Roodvoet' (gemeente Maurik).
Rapport nr. 797, 6 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:500.
Buitenhuis, A., en B. H. Steeghs, 1968. Klei-inventarisatie Lunenburgerwaard (gemeente Wijk
bij Duurstede). Rapport nr. 798, 8 blz. -(- 1 kaartbijlage schaal 1:2500.
Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1969. Klei-inventarisatie 'Roodvoet II'. Rapport nr.
883, 7 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:2 500.
Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1969. Klei-inventarisatie 'Rijswijk II'. Rapport nr. 884,
7 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:2 500.
Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1969. Klei-inventarisatie 'Lunenburgerwaard II'. Rap
port nr. 885, 7 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:2 500.
Hurk, J. A. van den, en G. J. W. Westerveld, 1968. Bodemkundig onderzoek naar het voor
komen van tichelklei in een gedeelte van het ruilverkavelingsgebied Blijham-Bellingwolde. Rapport nr. 777 met aanhangsel, 20 blz. -f 1 kaartbijlage schaal 1:2 500.
DIVERSEN

Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1968. Bodemkundig onderzoek van een landbouwbedrijf
te Helden (L) in verband met een ontwateringsproef. Rapport nr. 820, 14 blz. + 3 kaart
bijlagen schaal 1:2 500.
Steeghs, B. H., 1969. Aanvullend onderzoek betreffende het optreden van natte plekken op
enkele percelen te Frohnrath (Duitsland) in het concessiegebied van de N.V. Nederlandsche Kolenmijnen 'Willem Sophia'. Rapport nr. 816, 9 blz. + 4 kaartbijlagen schaal

1:1000.

Steeghs, B. H., 1969. Advies aangaande een te graven sloot bij het psychiatrisch ziekenhuis
Sancta Maria te Noordwijkerhout. Rapport nr. 854, 10 blz.
Steeghs, B. H., 1970. De bodemgesteldheid van het bouwterrein voor het meet- en regelstation te Gronsveld. Rapport nr. 938, 7 blz.
Wit, K. E., en A. G. Beekman, 1968. De bodemgesteldheid en de doorlatendheid in het tracé
van Rijksweg 50 bij Beekbergen (KM 190.0-194.0). Rapport nr. 817, 13 blz.
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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.
Deel I
Pij Is, 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 f 7,25.
Deel II
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,-.
Deel III
Koenigs, F. F. R.: Een gedetailleerde bodemkartering van de omgeving van
Azewijn. 46 blz. Met gekl. krtn. enz. V.L.O. 54.17. 's-Gravenhage, 1949.
Prijs f 4,30.
Deel IV
Schelling, J.: De bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente
Groesbeek. 55 blz. Met gekl. bodemkaart enz. V.L.O. 55.4. 's-Gravenhage,
1949. Prijs f4,85.
Deel V
Veenenbos, J. S.: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. 161 blz. Met gekl. krtn.,
foto's en andere bijl. V.L.O. 55.12. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f8,-.
Deel VI
Bakker, G. de: De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en
hun geschiktheid voor de fruitteelt. 182 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en
andere bijl. V.L.O. 56.14. 's-Gravenhage, 1950. Prijs f8,-.
Deel VII
Edelman, C. H. e.a.: Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven den
Meidijk. 137 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 56.18.
's-Gravenhage, 1950 (uitverkocht).
Deel VIII
Egberts, H.: De bodemgesteldheid van de Betuwe. 82 blz. Met krtn. en foto's.
V.L.O. 56.19. 's-Gravenhage, 1950 (uitverkocht).
Deel IX
Buringh, P.: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. 131 blz. Met
gekl. bodemkaart, foto's enz. V.L.O. 57.4. 's-Gravenhage, 1951 (uitverkocht).
Deel X
Schelling, J.: Een bodemkartering van Noord-Limburg. 139 blz. Met gekl.
krtn. en foto's. V.L.O. 57.17. 's-Gravenhage, 1952 (uitverkocht).
Deel XI
Meer, K. van der: De Bloembollenstreek. 155 blz. Met gekl. bodemkaart,
andere krtn. en foto's. V.L.O. 58.2. 's-Gravenhage, 1952 (uitverkocht).
Deel XII
Bennema, J. en K. van der Meer: De bodemkartering van Walcheren. 169 blz.
Met gekl. krtn. en foto's V.L.O. 58.4. 's-Gravenhage, 1952. Prijs f9,25.
Deel XIII
Diepen, D. van: De bodemgesteldheid van de Maaskant. 213 blz. Met gekl.
krtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 58.9. 's-Gravenhage, 1952. Prijs f9,25.
Deel XIV
Roo, H. C. de: De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. 202 blz.
Met gekl. bodemkaart, foto's en andere bijl. V.L.O. 59.3. 's-Gravenhage,
1953 (uitverkocht).
Deel XV
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).
Deel XVI
Liere, W. J. van en G. G. L. Steur: Een bodemkartering van de gemeente Epe
en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde.
88 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 61.13. 's-Graven
hage, 1955. Prijs f9,25.
Deel XVII Burck, P. du: Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht. 159 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 63.3.
's-Gravenhage, 1957. Prijs f 12,90.
Deel XVIII Sonneveld, F.: Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onder
zoekingen in het Land van Heusden en Altena. 320 blz. Met gekl. bodem
krtn., foto's en andere bijl. V.L.O. 64.4. 's-Gravenhage, 1958. Prijs f20,80.
Deel XIX
Kuipers, S. F.: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. 192 blz. Met gekl. bodemkrtn.,
foto's en andere bijl. V.L.O. 65.7. Wageningen, 1960. Prijs f 12,90.
Deel XX
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 f 23,15.
Deel XXI
Ente, P. J.: Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum 'De Streek'. 193
blz. Met gekl. bodemkaarten, foto's en andere bijlagen. Proefschrift Wage
ningen, 1963; V.L.O. 68.16. Prijs f 14,55.
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Deel XXII

Pons, L. J.: De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een ge
deelte van het Rijk van Nijmegen. 129 blz. Met gekl. bodemkrtn., foto's en
andere bijlagen. Wageningen, 1966. V.L.O. 646. Prijs 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. Prijs
f 10,75.
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.
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 f7,40.
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,-.
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 I:
283 blz., 1948, prijs f6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade II:
222 blz., 1948, prijs f5,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade III:
316 blz., 1949, prijs f6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade IV:
365 blz., 1951, prijs f8,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade V:
268 blz., 1952, prijs f6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade VI:
150 blz., 1953, prijs f9,—. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade VII: 255 blz., 1954, prijs f8,—. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade VIII: 237 blz., 1957, prijs f8,65. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade IX:
172 blz., 1958, prijs f8,35. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade X:
249 blz., 1959, prijs f 10,85. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade XI:
176 blz., 1961, prijs f8,15. H. Veenman en Zn., Wageningen
(alleen in het Engels).
Boor en Spade XII:
183 blz., 1962, prijs f8,70. H. Veenman en Zn., Wageningen
(alleen in het Engels).
Boor en Spade XIII: 195 blz., 1963, prijs f 13,30. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade XIV: 264 blz., 1965, prijs f 13,90. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade XV:
204 blz., 1966, prijs f 18,30. H. Veenman en Zn., Wageningen.
Boor en Spade XVI: 216 blz., 1968, prijs f 19,20. 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.
Nr. 1. Jongerius, A. and G. Heintzberger: The preparation of mammoth-sized thin sections.
Wageningen, 1964. Prijs f3,70.
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Nr. 2. Jager, A. and W. J. M. van der Voort: Collection and preservation of soil monoliths
from sandy soils and ripened clay soils aboveand below the water table. Wageningen,
1966. Prijs f 2,10.
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. Wageningen, 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. Wageningen, 1968.
Prijs f9,90.
BODEMKAARTEN EN TOELICHTINGEN. In de handel gebracht door PUDOC,
Duivendaal 6a, Wageningen.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000.
Kaartblad 15 West/15 Oost, Friese gedeelte/Staveren, met toelichting. 146 biz. + bij
lagen, lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1970. Prijs f 15,-.
Kaartblad 25 Oost, Amsterdam, met toelichting. 105 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 13,-.
Kaartblad 26/32 West, Harderwijk/Amersfoort, met toelichting. 128 blz. -f- bijlagen,
fign., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1966. Prijs f 18,20.
Kaartblad 27 Oost, Hattem, met toelichting. 126 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1966. Prijs f 13,-.
Kaartblad 31 West, Utrecht, met toelichting. 161 blz. + bijlagen, lit. opgn. en tabn.
Wageningen, 1969. Prijs f 15,60.
Kaartblad 31 Oost, Utrecht, met toelichting. 153 blz. -r bijlagen, lit. opgn. en tabn. Wa
geningen, 1971. Prijs f 15,60.
Kaartblad 32 Oost, Amersfoort, met toelichting. 93 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 13,-.
Kaartblad 36 Goedereede/42 Oost (Goereese deel), met toelichting. 70 blz. + bijlagen,
fign., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1967. Prijs f 10,-.
Kaartblad 43 Oost, Willemstad, met toelichting. 130 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1967. Prijs f 15,60.
Kaartblad 43 West, Willemstad, met toelichting. 85 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1964. Prijs f 10,-.
Kaartblad 45 West, 's-Hertogenbosch, met toelichting. 162 blz. ~4~ bijlagen, lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1969. Prijs f 15,60.
Kaartblad 50 West, Breda, met toelichting. 100 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en tabn.
Wageningen, 1964. Prijs f 13,-.
Kaartblad 52 West, Venlo, met toelichting. 110 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en tabn.
Wageningen, 1968. Prijs f 15,60.
Kaartblad 53/54 West, Sluis/Terneuzen, met toelichting. 118 blz. + bijlagen, fign., lit.
opgn. en tabn. Wageningen, 1967. Prijs f 15,60.
Kaartblad 56/57 West, Turnhout/Valkenswaard, met toelichting. 90 blz. + bijlagen,
fign., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1968. Prijs f 15,60.
Kaartblad 58 Oost, Roermond, met toelichting. 114 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1968. Prijs f 15,60.
Kaartblad 59/60 West en 60 Oost, Peer/Sittard, met toelichting. 138 blz. + bijlagen, lit.
opgn. en tabn. Wageningen, 1970. Prijs f 15,60.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200 000.
9 kaartbladen + legendablad, gevouwen in map, prijs f31,20. Losse bladen per stuk
f3,65; legendablad f 1,05; legendablad Engels f2,60.
De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000. XII + 292 blz. -|~ bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn. Wageningen,
1965. Prijs f29,65.
De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door L. A. H. de Smet. 117 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn.,
tabn. Wageningen, 1965. Prijs f20,30.
De bodem van Friesland. Toelichting bij blad 2 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door T. Cnossen. 132 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 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. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1965. Prijs f22,40.

213

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. -f- bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn. Wageningen,
1965. 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. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn.,
tabn. Wageningen, 1966. 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. -f bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1966. Prijs f20,30.
De bodem van Zeeland. Toelichting bij blad 7 van de bodemkaart van Nederland, schaal
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