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DR. IR. F. W. G. PIJLS
BIJ ZIJN AFTREDEN ALS DIRECTEUR

Aan de heer Dr. Ir. F. W. G. Pijls is op zijn verzoek met ingang van 1 janu
ari 1973 eervol ontslag verleend als Directeur van de Stichting voor Bodemkartering. Dr. Pijls heeft voor zijn ontslagaanvrage gebruikgemaakt van
een voor oudere medewerkers van de Directie Landbouwkundig Onderzoek
tijdelijk geldende wachtgeldregeling.
Pijls volgde op 1 april 1955 Prof. Dr. C. H. Edelman op; hij werd de
eerste full-time directeur van het Instituut. Daarmee ging de leiding van het
Instituut over van de promotor van de bodemkartering op een man, die
zich al bijzonder voor de bodemkartering interesseerde toen de eerste po
gingen werden ondernomen om deze in Nederland te ontwikkelen; hij heeft
die interesse de jaren door in zijn verschillende functies behouden.
Pijls was aanvankelijk na zijn afstuderen in 1936 tot 1937 werkzaam bij de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst in Limburg. Daarna was hij tot 1945
leraar aan de R.K. Middelbare Land- en Tuinbouwwinterschool te Didam.
Ook in deze functies probeerde hij zoveel mogelijk mee te werken aan het tot
stand komen van de bodemkartering in Nederland. Hij was er toen reeds
van overtuigd dat veldbodemkunde en bodemkartering op zich niet vol
doende waren, maar moesten leiden tot een beter inzicht in de vraagstukken
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waarmee de praktijk van de landbouw werd geconfronteerd. Zo ontving
Pijls reeds in 1936 naar aanleiding van een verzoek 'van den Limburgschen
Streekplannendienst' van Prof. Dr. C. H. Edelman opdracht tot het ver
vaardigen van 'een bodemkaart met een plan tot verbetering van het lage
cultuurpeil' van een gebied in Limburg. Dit gebied lag in de gemeente
Nieuwstadt en was ter plaatse bekend als 'De Beemden'. Ook in zijn tweede
functie beijverde Pijls zich de bodemkartering van de grond te krijgen.
Deze pogingen werden met succes bekroond: In 1942 kon hij starten met
incidentele geologische verkenningen van Didam en omgeving. In 1944
werd zijn werk officieel erkend en door de Directeur van de Tuinbouw ge
subsidieerd; Pijls kon toen de eigenlijke karteringen met behulp van studen
ten en assistenten beginnen. Toen de Stichting voor Bodemkartering in
augustus 1945 werd opgericht, werd deze studie in de werkzaamheden van
dit instituut opgenomen. Pijls promoveerde in 1948 op een publikatie over
de resultaten van deze studie, getiteld 'Een gedetailleerde bodemkartering
van de gemeente Didam'.
Inmiddels was mede door zijn werk het belang van de veldbodemkundige
studie voor de landbouw, met name de tuinbouw, duidelijk bewezen. Toen
in 1947 een speciaal Tuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden
werd opgericht, was hij dan ook degene aan wie de leiding werd opgedragen.
Een bekroning van deze jarenlange toewijding aan de bodemkartering
was zijn benoeming tot Directeur van de Stichting voor Bodemkartering, in
de voorgeschiedenis en oprichting waarvan hij niet alleen door zijn werk als
bodemkundige, maar ook op andere wijze een aandeel had. De verantwoor
delijkheid voor het belangrijkste potentieel op het gebied van de bodem
kartering in Nederland werd toen in zijn handen gelegd.
Het Instituut werd onder zijn leiding verder uitgebouwd tot een evenwich
tige dienst. Uit de regionale studies groeide de systematische bodemkaart
van Nederland, schaal 1:50000, die nu voor ongeveer een derde deel vol
tooid is. Aan het instituut werd een aantal specialistische afdelingen op het
gebied van de bodemclassificatie, de micromorfologie en de agrarische toe
passingen van bodemkartering (akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, bos
bouw, cultuurtechniek) toegevoegd. Tevens kwam een chemisch en kleimineralogisch laboratorium tot stand door de komst van Dr. Van der
Marei en zijn afdeling naar de Stichting voor Bodemkartering.
Ook in de laatste jaren werd het werk van de Stichting voor Bodemkarte
ring voortdurend aangepast aan de behoeften. Met name nam de studie van
de toepassing van veldbodemkundige kennis op niet-agrarisch terrein een
steeds grotere plaats in. Voorts werd begonnen met de geomorfologische
kartering van Nederland. Tot de nieuwste activiteiten behoren de ontwikke
ling van een systeem voor de landschapskartering en de daartoe reeds ver
richte landschapsopnamen.
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PijIs heeft op zijn eigen sympathieke wijze met kennis van zaken en veel
belangstelling voor het werk leiding gegeven aan deze ontwikkelingen. Wat
daarbij het meest in het oog springt, is dat hij dit ook gedaan heeft met grote
belangstelling voor zijn medewerkers. Bovendien heeft hij vanaf het begin
het werken in team-verband, ook met medewerkers uit andere disciplines en
uit het beleid, stelselmatig bevorderd.
Hij laat een springlevende Stichting achter, die met enthousiasme verder
wil werken aan de vele taken die juist in een veranderende maatschappij
nog voor haar zijn weggelegd. De goede werksfeer en de goede, veelvuldige
contacten met andere diensten en instituten, door hem sterk bevorderd,
geven daarvoor welhaast optimale mogelijkheden.
Dit is het grootste compliment, dat een directeur van een instituut, wiens
voornaamste taak het immers is een omgeving te scheppen waarin het onder
zoek zich kan ontplooien, bij zijn afscheid gegeven kan worden.
Wij van Stiboka zijn hem daarvoor dankbaar. In het bijzonder geldt dat
voor zijn naaste medewerkers, die hij nauw bij het beleid heeft betrokken en
die in het bijzonder samen met hem als een team hebben kunnen werken.
Het was een unieke gelegenheid om ervaring op te doen in het leiden van
een onderzoeksinstituut in gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ir. R. P. H. P. van der Schans
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MOERIGE GRONDEN IN NEDERLAND
Peaty soils in The Metherlands

G. G. L. Steur en W. Heijink1)
1. TOELICHTING BIJ DE CLASSIFICATIE

1.1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Moerige gronden zijn minerale gronden met een 'moerige bovengrond' of
een 'moerige tussenlaag'. Zij hebben dus:
a. een bovengrond, die (ook na eventueel ploegen tot 20 cm diepte) tot de
organische-stofklasse 'moerig' behoort en binnen 40 cm op een minerale
ondergrond rust, of
b. een moerige laag, die dikker is dan 5 à 15 cm en dunner dan 40 cm, onder
een zavel-, klei- of zanddek (dat per definitie dunner is dan 40 cm).
Deze gronden, die dus steeds een dunne venige laag of een dunne veenlaag
aan het oppervlak of op geringe diepte hebben, vormen de overgang tussen
de veengronden en de normale minerale gronden. Ze komen in Nederland
vrij veel voor ; een globale schatting, gebaseerd op de verschenen bladen van
de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, levert een areaal van ca.
125000 ha op.
De moerige gronden zijn in het Nederlandse systeem van bodemclassifica
tie (De Bakker en Schelling, 1966) op groeps- en subgroepsniveau onder
scheiden (tabel 1). In de legenda van de bodemkaart, schaal 1:50000, vor
men zij een afzonderlijke hoofdgroep (Steur 1966, zie aldaar tabel 2). Het
is gebleken, dat zowel de indeling van het systeem van bodemclassificatie
als de uitwerking daarvan voor de legenda bij de bodemkaart voor de ge
bruikers moeilijkheden oplevert. In het volgende zal getracht worden het
hoe en waarom van de beide indelingen en hun verschillen nader toe te
lichten. Daarna wordt een overzicht gegeven van de opbouw en de eigen
schappen van de verschillende eenheden die bij de moerige gronden zijn
onderscheiden.
1.2 PLAATS IN HET SYSTEEM VAN BODEMCLASSIFICATIE
Moerige gronden komen op twee plaatsen in het Nederlandse systeem van
bodemclassificatie voor, ni. in de orde van de podzolgronden (orde 2) en in
de orde van de eerdgronden (orde 4). Alle gronden met een moerige bovenx) Afd. Kaartcoördinatie, Stichting voor Bodemkartering.
N.B. Aan de heren A. H. Booij, H. de Bakker Ing. en Ir. C. van Wallenburg wordt dank
gebracht voor hun waardevolle aanvullingen en opmerkingen.
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TABEL 1. Plaats en onderverdeling van de moerige gronden in het systeem van bodemclassificatie

Orde

Suborde

2. Podzol
gronden

Groep

2.1 . . . .
2.2 Hydropodzol- 2.2.1 Moerige podzol
gronden
gronden

Subgroep
2.2.1.1 Moerpodzolgronden
met een zavel- of
kleidek
2.2.1.2 Moerpodzolgronden
met een zanddek
2.2.1.3 Dampodzolgronden
2.2.1.4 Moerpodzolgronden

2.3 ... .
4. Eerd
gronden

4.1 . . . .
4.2 Hydro-eerdgronden
4.3 ... .

4.2.1 Moerige eerd
gronden

4.2.1.1 Plaseerdgronden
4.2.1.2 Broekeerdgronden

grond of een moerige tussenlaag, waaronder een duidelijke (humus) podzolB voorkomt, behoren tot orde 2 ; de overige moerige gronden zijn per defini
tie tot orde 4 gerekend. In beide orden vallen zij uiteraard in de suborden
met hydromorfe kenmerken, d.w.z. in de hydropodzolgronden, resp. hydroeerdgronden (De Bakker, 1966). Op groepsniveau zijn ze daar als moerige
podzolgronden resp. moerige eerdgronden afgescheiden van de overige
gronden met hydromorfe kenmerken (tabel 1).
De onderverdeling in subgroepen binnen orde 2 berust op de aard van de
bovengrond. De eerste drie subgroepen hebben een minerale bovengrond,
respectievelijk bestaande uit zavel of klei (2.2.1.1), zand zonder minerale
eerdlaag (2.2.1.2) en zand met een minerale eerdlaag (2.2.1.3); zij hebben
dus een moerige tussenlaag. Subgroep 2.2.1.4 heeft een moerige bovengrond.
In orde 4 is op subgroepsniveau onderscheid gemaakt naar de aard van
de ondergrond. Deze is bij de plaseerdgronden (4.2.1.1) niet gerijpt (d.w.z.
slap). De ondergrond van de broekeerdgronden (4.2.1.2) bestaat uit gerijpte
(stevige) zavel of klei of uit zand.
1.3 PROBLEMEN BIJ DE UITBOUW VAN DE BODEMCLASSIFICATIE
NAAR DE LEGENDA

In de eerste plaats is er duidelijk behoefte aan een scheiding tussen broek
eerdgronden op zand en broekeerdgronden op gerijpte (stevige) zavel of klei.
Dit is wenselijk omdat de eerstgenoemde gronden vaak samen met moerige
podzolgronden voorkomen, terwijl de broekeerdgronden op gerijpte zavel of
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klei daarvan geografisch zijn gescheiden en eerder met plaseerdgronden
verwant zijn, d.w.z. daaruit door voortgaande rijping zijn ontstaan.
Bovendien dienen de broekeerdgronden op zand net als de subgroepen
van de moerige podzolgronden onderverdeeld te worden naar de aard van
de bovengrond. Hierbij komt men voor het theoretische classificatiepro
bleem te staan, dat gelijkwaardige kenmerken en eigenschappen (zavel- of
kleidek, zanddek, moerige bovengrond) op verschillende niveaus worden ge
hanteerd. Bij de moerige podzolgronden wordt deze onderverdeling op sub
groepsniveau gemaakt, bij de moerige eerdgronden pas op een niveau lager,
nl. nadat de broekeerdgronden eerst zijn gescheiden in die op zand en die
op (gerijpte) zavel of klei.
Binnen de moerige podzolgronden doen zich bovendien moeilijkheden
voor bij de onderscheiding van de dampodzolgronden. Deze subgroep heeft
een zanddek met een minerale eerdlaag. Dit houdt in dat de Al- of Aphorizont over tenminste 15 cm humusrijk moet zijn of bij een matig humusarme of humeuze Al tevens moet voldoen aan bepaalde kleureisen (De
Bakker en Schelling, 1966, blz. 66). Nu komen er nogal wat bezande dal
gronden met dunne veenlagen voor in de veenkoloniën, waarbij het zanddek
geen 15 cm dik is. Als deze gronden een duidelijke podzol-B hebben, zijn
het dus geen dampodzolgronden (tabel 1, subgroep 2.2.1.3). Toepassing van
de voorgeschreven zgn. ploegregel, d.w.z. het profiel beoordelen en indelen
alsof er geploegd is tot 20 cm, is ook onbevredigend, omdat de dunne bezandingsdekken op veen dan in de organische-stofklasse 'venig' komen te
vallen, waardoor zij hun onderscheiding 'met een zanddek' verliezen en ge
rekend moeten worden bij de gronden 'met een moerige bovengrond' (sub
groep 2.2.1.4). En dit juist bij gronden waarvan het dunne bezandingsdek
een essentieel kenmerk vormt. Om dit probleem op te lossen, is voor de
50 000-legenda een kaarteenheid gecreëerd waaraan niet de eis gesteld wordt,
dat een minerale eerdlaag aanwezig moet zijn. Bezandingsdekken van 10 à
15 cm dik kunnen in de kaarteenheid worden opgenomen, mits zij voldoen
aan de eisen voor het organische-stofgehalte (en eventueel aan de kleureisen)
van de minerale eerdlaag. Uiteraard vervalt daarmee de naam dampodzolgrond.
In verband hiermede en ook met de minder bevredigende naamgeving in
de moerige eerdgronden, waar zowel de moerige gronden op zand als die
op gerijpte zavel of klei de naam broekeerdgronden dragen, is bij de moerige
gronden in de legenda van de kaartbladen afgezien van het gebruik van de
subgroepsnomenclatuur van tabel 1. In plaats daarvan zijn de namen van
het naast hogere niveau, de groepsnamen, gekozen : moerige podzolgronden
en moerige eerdgronden.
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1.4 DE INDELING VAN DE MOERIGE GRONDEN IN DE LEGENDA
VAN DE BODEMKAART 1 : 50 000
De hoofdklasse moerige gronden omvat alle gronden met een moerige boven
grond of een moerige tussenlaag. Deze samenvoeging is gemaakt, omdat het
voorkomen van een moerige laag aan of nabij het oppervlak in hoge mate
de geschiktheid van deze gronden voor vele vormen van bodemgebruik be
paalt. Voor de codering van deze hoofdklasse op de bodemkaart is de hoofd
letter W gekozen.
De onderverdeling volgt de indeling van het systeem van bodemclassifica
tie, nl. moerige podzolgronden en moerige eerdgronden.
1.4.1 Moerige podzolgronden (zie tabel 2)
Moerige podzolgronden hebben onder de moerige bovengrond of moerige
tussenlaag een duidelijke (humus)podzol-B, zoals gedefinieerd in het systeem
van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966, blz. 73). Zij worden
in de legenda verder onderverdeeld naar de subgroepen van dit systeem
(%• !)•
0 10 —

Sis

fm

20 -

WM

30 40 -

50 -

60 -

70 80 cm

vWp

zWp

kWp

vWz

zWz

Moerige podzolgronden

Moerige eerdgronden

P e a t y podzol s o i l s
( H i s t i c haplaquods)

P e a t y earth s o i l s
( H i s t i c humaquepts)

veen of venig

zavel of klei

peat or peaty

medium or fine textured material

veen (restveen)

peat (remnant)

zand met humuspodzol -B
s and with humuspodzol -B

humushoudend zand

grijs zand (vaak roestig)

humiferous coarse
textured material

kWz

gray sand (often rusty)

Fig. 1. Geschematiseerde moerige podzolgronden (links) en moerige eerdgronden (rechts)
Fig. 1. Peaty podzol soils (Histic haplaquods) and peaty earth soils (Histic humaquepts) ; schematic
diagrams
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Er zijn dus drie eenheden onderscheiden, t.w.
Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond, gecodeerd als vWp;
Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige
tussenlaag, zWp;
Moerige podzolgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag,
kWp.
Voor de eenheid zWp geldt de amendering van par. 1.3. Er wordt dus
niet de eis gesteld, dat het zanddek een minerale eerdlaag moet zijn, wat de
dikte betreft. Alle zanddekken die dikker zijn dan 10 à 15 cm en een vol
doende hoog humusgehalte en een voldoende donkere kleur hebben, wor
den tot deze eenheid gerekend. Ze worden aangegeven door de omschrij
ving 'humushoudend zanddek'. Zanddekken die niet aan deze omschrijving
voldoen, omdat ze ofwel dunner dan 10 à 15 cm zijn, ofwel te weinig humus
bevatten en/of niet donker genoeg van kleur zijn, worden met een toevoe
ging aangegeven (zie par. 1.5).
De codering van deze eenheden op de bodemkaart spreekt voor zichzelf.
De aard van de ondergrond (humuspodzol-B) wordt aangegeven door ach
tervoeging van de letter p (=podzol), achter de W van de hoofdgroep. De
aard van de bovengrond wordt gecodeerd door voorvoeging van v (=veen),
z (= zand) en k (= klei) voor resp. de moerige bovengrond, het zanddek
en het zavel- of kleidek.
Bij deze code kan nog een cursieve letter worden voorgevoegd voor nadere
bijzonderheden (zgn. toevoeging, zie par. 1.5).
1.4.2 Moerige eerdgronden (zie tabel 2)
In afwijking van het systeem van bodemclassificatie worden hier allereerst
de moerige gronden afgescheiden, die een ondergrond van zand (mineraal
materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem) hebben
(fig. 1 ). Deze worden op dezelfde manier onderverdeeld als de moerige pod
zolgronden, dus in moerige eerdgronden met een 'moerige bovengrond'
(vWz), met een 'zanddek' (zWz) en met een 'zavel-of kleidek' (kWz) (tabel
2). Deze drie eenheden maken deel uit van de subgroep broekeerdgronden
uit het systeem van bodemclassificatie (tabel 1). Aan het zanddek wordt hier
niet de eis van 'humushoudend' gesteld, zoals bij de moerige podzolgronden.
In het algemeen zullen de gronden van deze kaarteenheid er wel aan vol
doen. Zeer dunne zanddekken worden met een toevoeging aangegeven.
De codering op de bodemkaart van de moerige eerdgronden op zand
zonder duidelijke humuspodzol-B bestaat uit de hoofdletter W voor de
hoofdgroep. Daarachter geeft de letter z (= zand) aan, dat we hier een
zandondergrond zonder humuspodzol-B hebben. Een letter vóór de W duidt
de aard van de bovengrond aan, op dezelfde wijze als bij de moerige pod
zolgronden: v (= veen) voor de moerige bovengrond, z (= zand) voor het
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TABEL 2. De onderverdeling van de moerige gronden in de legenda van de bodemkaart

1:50000

Moerige podzolgronden (orde 2)

Moerige eerdgronden
(orde 4)

Aard ondergrond1)

Aard bovengrond1)

Code op de
bodemkaart

zand met duidelijke
humuspodzol-B

moerig
(2.2.1.4)
humushoudend
zanddek
(2.2.1.2 gedeeltelijk
en 2.2.1.3)
zavel- ofkleidek
moerig

vWp2)

zanddek
zavel- ofkleidek
meestal moerig

zWz
kWz
Wo2)

zand zonder duidelijke
humuspodzol-B
(4.2.1.2)
niet-gerijpte zavel of klei
(4.2.1.1)
gerijpte zavel of klei
(4.2.1.2)

meestal moerig

zWp

kWp
vWz2)

Wg

') Tussen haakjes is het nummer van de subgroep in het systeem van bodemclassificatie
(tabel 1) aangegeven
2) Deze eenheden komen ook voor met een of meer toevoegingen (zie par. 1.5). Dit is aan
gegeven met een cursieve letter, o.a. jvWp, 2vWp, JVWZ, £vWz, (/Wo, Wol en dWol.

zanddek en k ( = klei) voor het zavel- of kleidek. Eventuele cursieve letters
bij deze code betreffen toevoegingen (zie par. 1.5).
De vraag kan worden gesteld, waarom in de legenda van de moerige
gronden het onderscheid tussen podzolgronden en niet-podzolgronden (c.q.
eerdgronden) gehandhaafd is. Hiervoor kunnen enkele redenen worden aan
gevoerd. In de eerste plaats liggen de moerige podzolgronden op de met veen
overgroeide hellingen en lage koppen van het dekzandgebied en verder in
afvoerloze depressies. De moerige eerdgronden liggen in doorlopende laag
ten, waarin vóór de veengroei vaak meerbodemachtig materiaal (humusrijk
en sterk lemig) is afgezet. Dit materiaal vormt de onderkant van de moerige
laag. Voorts ligt bij de moerige podzolgronden op de overgang van veen
naar zand dikwijls een zgn. gliedelaag. Dit is de moerige Al van het podzolprofiel, meestal verrijkt met ingespoelde, amorfe humus afkomstig uit het
bovengelegen veen. Deze laag is zuur, slecht doorlatend en slecht doorwortelbaar. De humuspodzol-B-horizont is vaak zeer vast en verkit, of is sterk
smerend ('kazig'). Door woelen of op andere wijze losmaken van de ongun
stige lagen kan men de waterhuishouding en de bewortelingsmogelijkheden
verbeteren. Bij de moerige eerdgronden heeft de zandondergrond meestal
een veel lossere pakking. Een diepe grondbewerking is daar minder nood
zakelijk, alhoewel ook op deze gronden een gunstig effect op de beworteling
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is geconstateerd. Ook heeft de veenlaag van de moerige eerdgronden een
andere samenstelling en daardoor andere eigenschappen dan die van de
podzolgronden. Bij de eerdgronden is meestal een sterk verweerde en ver
aarde broekveenlaag aanwezig; bij de podzolgronden hebben we vaak te
maken met (resten van) veenmosveen. Dit uit zich o.a. in de doorlatendheid
van de moerige laag; die is bij de moerige eerdgronden door de betere
structuur veelal wat groter. Ook de pH en de C/N-verhouding van de or
ganische stof zijn gunstiger dan bij de moerige podzolgronden.
De overige broekeerdgronden uit het systeem van bodemclassificatie (zie
tabel 1) zijn in de legenda onderscheiden als 'moerige eerdgronden op geo10-

20-

30-

40-

50-

60-

70-

80cm

Wo/

Wo/

v e n i g e k l e i (meermolm)

peaty fine textured material
(organic lake mud)
reslveen

remnants o f peat cover
h u m u s r i j k e k l e i (meermolm)

fine textured material, rich in
humus (organic lake mud)
k a l k l o z e z a v e l of k l e i ; g e r i j p t

noncalcareous medium or fine
textured material; ripened
kalkloze zware klei; gerijpt

noncalcareous fine textured
material; ripened

Wo/

Wo

Wo

Wg

kalkloze zware klei (katteklei); gerijpt
tot half gerijpt

noncalcareous fine textured material
(catclay); ripened t o half ripened
k a l k l o z e z a v e l of l i c h t e k l e i ; b i j n a
gerijpt tot half gerijpt

noncalcareous medium or moderately fine
textured material; nearly ripened t o half ripened
kalkloze zware klei (modderklei); bijna ongerijpt

noncalcareous fine textured material (soap clay);
nearly unripened
kalkrijke zavel; gerijpt

calcareous medium textured material; ripened
kalkrijke zavel; half gerijpt

calcareous medium textured material; half ripened

Fig. 2. Geschematiseerde moerige eerdgronden op gerijpte en niet gerijpte klei (naar
Stichting voor Bodemkartering, 1969a)
Fig. 2. Peaty earth soils (Histic humaquepts) on ripened (firm) and. nonripened (weak) fine textured
material (after Stichting voor Bodemkartering, 1969a) ; schematic diagrams
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Foto: Afd. Micropedologie

Fig. 3. Microfoto van een niet-gerijpte kleiondergrond uit de Afzettingen van Calais
(oude zeeklei) met concentraties van pyriet (naar Stichting voor Bodemkartering, 1969a)
Fig. 3. Microphoto of a nonripened (weak) fine textured subsoil of the Deposits of Calais (older
seaclay) with pyrite concentrates (after Stichting voor Bodemkartering, 1969a)

rijpte zavel of klei', Wg (fig. 2). Er is geen onderscheid gemaakt naar de
aard van de bovengrond. Meestal is deze moerig. Er komen ook wel gronden
voor met een humeuze bovengrond op een moerige tussenlaag op gerijpte
zavel of klei. Deze zijn echter zelden van zodanige afmeting, dat ze op de
bodemkaart 1:50000 kunnen worden voorgesteld. De codering op de
bodemkaart heeft achter de hoofdletter W voor de hoofdgroep slechts de
letter g (= gerijpt) om de aard van de ondergrond aan te geven.
Tenslotte zijn 'moerige eerdgronden op niet-gerijpte (slappe) zavel of
klei', Wo, opgenomen. Deze komen geheel overeen met de plaseerdgronden
uit het systeem van bodemclassificatie. De subgroepsnaam, die de legenda
eenheid volledig dekt, is achterwege gelaten omdat dit ook met de andere
subgroepsnamen van de moerige gronden is gebeurd. Een onderverdeling is
niet gemaakt om dezelfde redenen als bij de kaarteenheid Wg. De codering
op de bodemkaart bestaat uit de hoofdletter W voor de hoofdgroep, gevolgd
door de letter o (= ongerijpt) als aanduiding van de slappe ondergrond.
Bij deze eenheid komen enkele toevoegingen voor, die bijzonderheden van
de boven- en ondergrond aangeven.
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calcareous nodule

void

Legenda van fig. 3/Legend of fig. 3

1.5 BIJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN BIJ DE MOERIGE GRONDEN
Bij de kaarteenheden van tabel 2 komt een aantal bijzondere onderschei
dingen voor in de vorm van toevoegingen. Ze worden aangegeven met een
cursieve letter die aan de code van de kaarteenheid wordt toegevoegd. Als
de toevoeging op de bovengrond betrekking heeft, staat de cursieve letter
vóór de code van de kaarteenheid, in de overige gevallen erachter.
Enkele toevoegingen die veelvuldig voorkomen en van bijzondere bete
kenis zijn voor de moerige gronden, worden in deze paragraaf besproken.
In de eerste plaats komen er moerige gronden voor, die met een dun dekje
(meestal slechts 5 à 10 cm) humusarm zand zijn bezand. Zulke gronden hebben
een grotere draagkracht dan onbezande en hun geschiktheid voor het moder
ne, gemechaniseerde, intensieve weidebedrijf is daardoor aanmerkelijk gro
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ter. Dergelijke dunne zanddekken passen niet in de conceptie van de een
heden zWp en zWz, omdat daarbij een wat dikker en redelijk humushoudend zanddek wordt verondersteld. Daarom worden zij gerekend tot de
moerige gronden met een moerige bovengrond. Gezien hun grotere land
bouwkundige waarde, worden zij van de niet-bezande gronden onderschei
den door de toevoeging .y... vóór de code van de kaarteenheid. Ze staan op
de bodemkaart 1:50 000 aangegeven als ^vWp of JVWZ.
Moerige podzolgronden, die een 15 à 40 cm dik humusarm bezandingsdek
hebben, behoren tot de uitzonderingen. Iets vaker komt dit soort zanddekken
voor als dunne stuifzandlagen in de omgeving van grote stuifzandcomplexen
(De Bakker, 1966). Zij worden aangegeven met de toevoeging z • • • De kaartvlakken hebben dus de code £vWp.
In de Zuidhollandse en Utrechtse droogmakerijen liggen veel dunne restveengronden met verdrogende lagen in de bovengrond. Het restveen is dan vaak
gelaagd ('platerig') en rust meestal op een niet-gerijpte (slappe) ondergrond
van modderklei (kaarteenheid Wo). De graszode ligt in droge perioden los
op een volledig uitgedroogde, gruisachtige laag van kleiig veen. Deze laag
neemt bij bevochtiging zeer moeilijk weer water op. Het veen is er min of meer
irreversibel ingedroogd (Bennema en Van der Woerdt, 1952; Hooghoudt,
e.a., 1960). Het verschijnsel, dat in extreme vorm pleksgewijs optreedt, heeft
een vrij grote verbreiding in de moerige gronden en de veengronden van de
droogmakerijen. Het wordt op de bodemkaart 1:50000 aangegeven door
voorvoeging v a n d . . . a a n d e c o d e (o.a. d W o ) .
Een verschijnsel, dat eveneens vrijwel uitsluitend gebonden is aan de
modderkleigebieden van de droogmakerijen, is het voorkomen van katteklei.
Dit is een zeer zure klei, die in een sterk begroeid, brak milieu is afgezet.
Deze klei komt dus vooral voor in de randgebieden van de mariene invloeds
sfeer. In dit materiaal is het gehalte aan sulfiden (o.a. pyriet, FeS2) bijzonder,
hoog (fig. 3). Bij rijping kan onder bepaalde omstandigheden basisch ferrisulfaat (jarosiet) worden gevormd. Deze verbinding heeft een gele kleur en
een sterk zure reactie; de pH kan zelfs 2 à 3 bedragen.
Op het ontstaan van katteklei en de processen, die tot de vorming ervan
leiden, kan hier niet nader worden ingegaan. De oudere literatuur over dit
onderwerp is door Van Beers (1963) samengevat. Voor het meer recente
onderzoek op dit terrein wordt verwezen naar de verslagen van het in 1972
gehouden Symposium on Acid Sulphate Soils (o.a. Van Breemen, 1972).
Door de lage pH is dit materiaal ongeschikt voor wortelgroei. Een gevolg
daarvan is, dat de slappe lagen niet verder rijpen omdat er door de vegetatie
geen vocht aan wordt onttrokken.
Uit de aard der zaak komt katteklei vrij veel voor bij moerige gronden
met een niet-gerijpte ondergrond. Het verschijnsel wordt aangegeven op de
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bodemkaart 1:50000 door achtervoeging van ...l, meestal dus als Wol. Een
combinatie van verdrogende lagen in de bovengrond en katteklei op enige
diepte is in sommige gebieden vrij algemeen bij moerige eerdgronden met
een niet-gerijpte ondergrond. Dergelijke vlakken worden met beide toevoe
gingen gecodeerd, dus als dWol.
2. VOORKOMEN, VERBREIDING EN EIGENSCHAPPEN
VAN DE MOERIGE GRONDEN
De moerige podzolgronden en de moerige eerdgronden die een zandondergrond hebben,
liggen in de lage delen van het dekzandlandschap en in de veenkoloniale gebieden van
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg (de Peel). Een
speciale plaats neemt de rand van het pleistoceen in waar het klei-op-veengebied uitwigt
tegen of over het zand.
De moerige eerdgronden met een ondergrond van zavel of klei worden voornamelijk
aangetroffen in de Zuidhollandse en Utrechtse droogmakerijen. Verder vindt men ze nog
in gebieden waar mariene afzettingen uitwiggen tegen of in het veen.

2.1 DE MOERIGE PODZOLGRONDEN
2.1.1 Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond, vWp
Deze gronden komen in verschillende posities voor. In de dekzandgebieden liggen ze voor
namelijk in afvoerloze, venvormige laagten, voorts als overgang tussen hogere zandgebieden
en lage veengebieden en ten slotte in veengebieden op kleine kopjes en lage ruggen die met
een dunne laag veen zijn overgroeid. In het algemeen is de verbreiding niet groot. In de
veenkoloniën treft men de moerige podzolgronden eveneens in de genoemde posities aan.
Het zijn daar meestal bezande gronden, waarop door menging van zand en veen een moe
rige bovengrond is ontstaan. Ze liggen hoofdzakelijk op een zekere afstand van de wijken
en de zwetsloten (dus in het midden van de percelen), omdat daar het minste zand werd
aangevoerd (Booij, 1959 en 1963). Door de onregelmatigheid in de dikte en daardoor in
het humusgehalte van het bezandingsdek vormen ze vrijwel nooit zuivere kaartvlakken;
ze zijn veelal opgenomen in de verschillende samengestelde kaarteenheden, die in de veen
koloniën worden onderscheiden.
De moerige bovengronden zijn zeer verschillend van samenstelling en dikte. Ze kunnen
goed veraard zijn, maar ook uit vrijwel puur 'rauw' veen bestaan en verder alles daartussen.
De dikte van het veraarde materiaal is in het algemeen niet meer dan 10 à 20 cm. De totale
dikte van het veen bedraagt gewoonlijk 20 à 40 cm. Vooral in de veenkoloniën ligt onder
de min of meer veraarde bovengrond vaak een dunne laag onverweerd veen. Weinig of niet
veraarde bovengronden treft men vrijwel alleen aan in de venvormige laagten van het dekzandgebied. Ze ontbreken in de veenkoloniën. Op enkele plaatsen in de buurt van stuif
zandcomplexen zijn deze gronden overstoven met stuifzand. De 5 tot 10, soms tot 15 cm
dikke lagen uiterst humusarm stuifzand worden op de bodemkaart 1:50000 aangegeven
met toevoeging s...; de 15 à 40 cm dikke lagen met toevoeging z
De overgang van het moerige materiaal naar de zandondergrond wordt op vele plaatsen
gekenmerkt door het voorkomen van gliede of gliedeachtig materiaal. Dit is een pikzwarte,
sterk smerende laag die vrijwel uitsluitend uit amorfe, organische stof bestaat (Booij, 1956,
1959, 1963).
Het bovenste deel van de duidelijke humuspodzol-B is veelal sterk kazig, als gevolg van
de aanwezigheid van amorfe humus, en bestaat uit humeus, lemig, fijn zand. Op de meeste
plaatsen is deze laag zeer vast en slecht doorlatend en heeft hij een lage pH; naar beneden
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toe wordt het zand meestal snel minder lemig en minder fijn. Het blijft dan tot grote diepte
fletsbruin van kleur. Het gebeurt nogal eens dat zich op een laagje met een andere textuur
waterhard1) heeft gevormd. Plaatselijk wordt in het noorden van het land de keileem
binnen 120 cm diepte aangetroffen.
Op de Nebo (Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000) zijn deze gronden een
onderdeel van de zwartveenontginningsgronden (eenheden 94 en 97) en misschien van de
lage zandgronden (eenheid 101) en de associatie meerbodem- en vengronden (eenheid 134).
Profielbeschrijving van een moerige podzolgrond met een moerige bovengrond uit de
Friese Wouden (tabel 3-A) :
Alg
zeer donker bruin (10YR 2/1,5), venig, sterk lemig, matig fijn
0-22 cm
zand met enkele roestvlekken
veen
zwart (10YR 2/1), sterk verweerd veen
22-29 cm
Alb
29-35 cm
zeer donker grijs (10YR 2,5/1), zeer humeus, sterk lemig, matig
fijn zand; bovenin gliedeachtig
ABb
35-47 cm
donker grijsbruin (10YR4/2), matig humeus, sterk lemig,
matig fijn zand (kazig)
B2b
47-57 cm
donkerbruin (10YR4/3), matig humusarm, leemarm, matig
fijn zand; vast
B3b
57-65 cm
geelbruin (10YR 5/4), zeer humusarm, leemarm, matig fijn
zand
Clb
65-78 cm
lichtbruin (10YR 6/3), uiterst humusarm, leemarm, matig fijn
zand
> 78 cm
D
lichtgrijze (5Y 6,5/2) uiterst humusarme, zandige zware zavel
(keileem) met roestvlekken.

TABEL 3. Analysegegevens van twee moerige podzolgronden met een moerige bovengrond

uit de Friese Wouden. A is de beschreven grond.
TABLE 3. Analytical data of two peaty podzol soils (Histic haplaquods) both having a peaty topsoil

Horizont
Horizon

Diepte
in cm
Depth in
Cfi

pH-KCl Humus
°/
/o

in cV0 van de minerale delen
<2

(A) Alg
veen
ABb
B2b
B3b

0-22
22-29
35-47
47-57
57-65

4,3
4,0
3,7
3,9
4,2

19,1
75,0
2,5
2,2
1,0

(B) A12
veen
B2b

5-20
28-38
45-70

3,6
3,2
3,8

18,6
84,0
0,8

C/N

in % of the organi t-free soil

<16

<50 50-105 105-150

>150
[im

14

24

16

12

48

17

5
4
4

20
8
7

19
15
14

11
14
14

50
63
65

28
30

3

7

7

7

19

67

28

2

4

4

4

24

68

2.1.2 Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussen
laag (dampodzolgrond), zWp
De ligging van deze gronden in het terrein komt in grote trekken overeen met die van de
vorige eenheid (vWp). In de veenkoloniën is de oppervlakte groter dan die van eenheid
vWp. Het zijn hier voornamelijk gronden die vanuit de wijken en zwetsloten zijn bezand
') Een verkitte laag met o.a. ingespoelde, amorfe humus.
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en waar het zanddek zo dik is, dat geen moerige bovengrond meer is ontstaan. Ze liggen
dus hoofdzakelijk op de perceelsgedeelten die grenzen aan de wijk of de zwetsloot. In deze
positie maken ze veelal deel uit van samengestelde kaarteenheden in verband met de com
plexiteit van de bodemgesteldheid in de veenkoloniën.
De bovengrond bestaat uit humeus tot humusrijk (6-15% organische stof), overwegend
zwak lemig fijn zand. Waar in de veenkoloniën de keileem door de wijken is aangesneden,
bestond het vrijkomende materiaal deels uit keileem. Het bezandingsdek is hier dan ook
vrijwel steeds sterk lemig. De dikte van het bezandingsdek loopt sterk uiteen. In de veen
koloniën is dit in het algemeen niet meer dan 12 à 20 cm. Plaatselijk vindt men in de venvormige laagten van de dekzandgebieden humeuze of humusrijke dekken van 25 à 35 cm.
Ze liggen dan binnen een gebied van oude ontginningen, waar de ophoging heeft plaats
gevonden met mest uit de potstallen (Domhof, 1953).
De moerige tussenlaag is in de regel sterk verweerd, zwart van kleur en bij droogte
brokkelig. Het komt nogal eens voor dat bij de dikkere lagen (25 à 35 cm) het veen minder
verweerd is en te herkennen is als oligotroof veenmosveen. In de veenkoloniën bestaat de
moerige tussenlaag veelal uit bolster of andersoortig los veen. Op kopjes en lage ruggen te
midden van de veengronden is het veen vaak sterk ingedroogd en spakerig ontwikkeld.
Het bovenste deel van de zandondergrond wordt op vele plaatsen gevormd door een
gliedelaag. De humuspodzol-B daaronder is bovenin vaak kazig, lemig en meestal vast. Hij
is daardoor slecht doorlatend en slecht doorwortelbaar (fig. 4). A.ls geen keileem voorkomt,
wordt het zand naar beneden snel minder lemig.
In de veenkoloniën komen ook gebieden voor, waar onder de restveenlaag het gliedeachtige materiaal ontbreekt. Hiervoor in de plaats treft men dan een dunne humusrijke Al
aan van het oude bodemprofiel, met daaronder een A2-horizont(loodzand) die in dikte
varieert. De B-laag is in deze gronden bovenin minder kazig, minder lemig en loopt dieper
door. Het komt vrij regelmatig voor dat de B-laag enigszins verkit is. Bovendien worden er
veelvuldig vaste, harde, slecht doorlatende fibers in aangetroffen. In de ondergrond komen,
voornamelijk in de veenkoloniën, nogal eens waterhardlagen voor. Plaatselijk bevindt zich
in het noorden van het land de keileemondergrond binnen 120 cm diepte.
Als gevolg van de veel voorkomende storende lagen (gliede, spakerig veen, harde Bhorizont) zijn deze moerige podzolgronden in de veenkoloniën in het algemeen vrij slecht
ontwaterd, maar toch in gebruik als bouwland; elders zijn deze gronden nat en worden ze
als grasland geëxploiteerd.
Op de Nebo-kaart maken deze gronden deel uit van de oudere dalgronden (eenheid 98).
Ze worden in de veenkoloniën ook wel 'versleten dalgronden' genoemd (Booij, 1956).
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Profielbeschrijving van een moerige podzolgrond met een humushoudend zanddek (dampodzolgrond) op keileem uit een oude ontginning nabij Ureterp in de Friese Wouden
(tabel 4-A) :
zeer donker grijs (10YR3/1), homogeen, humusrijk, sterk
Aan
0-26 cm
lemig, matig fijn zand
zwart, amorf, sterk geoxydeerd veen
veen
26-32 cm
zeer donker bruin (7,5YR 2/2), zeer humeus, sterk lemig, matig
Bib
32-38 cm
fijn zand; veel afgeloogde zandkorrels
zeer donker bruin (7,5YR 2,5/2), zeer humeus, sterk lemig,
B2b
38-46 cm
matig fijn zand; kazig
B3b
cm
donkerbruin (10YR4/3), matig humusarm, sterk lemig, zeer
fijn zand; zwak verkit
BCb
68-95 cm
geelbruin (10YR 5/4), zeer humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand; sterk verkit (waterhard)
Dg
95-120 cm
grijze (5Y 6/1), zandige lichte zavel (keileem) met roestvlekken.
1
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TABEL 4. Analysegegevens van twee moerige podzolgronden met een humushoudend

zanddek (dampodzolgrond). A is de beschreven grond; B ligt in Borger Compagnie in
Groningen (fig. 4).
TABLE 4. Analytical data of two peaty podzol soils (Histic haplaqmds) both having a humiferous
coarse textured cover (B is shown in fig. 4)

Horizont
Horizon

Diepte
in cm

pH-KCl Humus
%

Depth in

in % van de minerale delen
<2

cm

(A) Aan
veen
Bib
B2b
B3b
BCb

0-26
26-32
32-38
38-46
46-68
68-95

4,0
3,3
3,6
3,7
3,8
3,8

12,0
72,2
5,1
5,5
2,0
1,0

(B) Aanp
veen
B2b
B3b

0-13
13-26
35-50
100-110

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

10,5
83,4
2,6
0,4

C/N

in % of the organic-free soil

<16

<50

50105

105150

>150
jj.m

7

19

19

12

50

6
7
3
4

20
25
18
11

12
26
31
25

10
15
11
17

58
34
40
47

6

8

17

21

32

30

20

3
4

4
4

10
12

29
27

39
34

23
27

21

24
40
35
28

2.1.3 Moerige podzolgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag,
kWp
Deze gronden worden aangetroffen in het overgangsgebied tussen het Pleistoceen en het
Holoceen. Dit zou dus mogelijk zijn tussen Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen en Bellingwolde in Groningen. Maar omdat deze gronden zich beperken tot gebieden waar een dun
kleidek en een dunne veenlaag tegelijk uitwiggen over het dekzand, vindt men ze slechts op
enkele plaatsen, o.a. in westelijk Noord-Brabant, langs het IJsselmeer, in de Noordoost
polder en Friesland. Ook komen ze voor als kleine kopjes en ruggetjes binnen het klei-opveengebied. Tot nu toe zijn ze alleen aangetroffen op de overgang naar de zeekleigronden.
Het meestal kalkloze zavel- of kleidek is vrijwel overal vermengd met pleistoceen zand
afkomstig uit sloten en greppels. Toen die werden gegraven, heeft men zand over de per-

Fig. 4. Moerige podzolgrond met een zanddek (dampodzolgrond), zWp
Aanp
0-13 cm
zwart (7,5YR 2/1), humusrijk, lemig, zeer fijn zand
veen
13-26 cm
zwart (5YR 2/1), sterk gelaagd veen
AOb
26-30 cm
zwart (5YR 1,5/1), sterk smerend, zandig veen (gliede)
B2b
30-60 cm
donkerbruin (7,5YR 3/4), matig humeus, zwak lemig, zeer fijn
zand; de verticale streepjes zijn moliniaspikkels (wortelresten) ;
op 50 cm diepte een humusfiber
B3b
60-120 cm
donker geelbruin (10YR4/4), zwak lemig, zeer fijn zand.
Fig. 4. Peaty podzol soil (Histic haplaquod) with a coarse textured cover, code zWp
Aanp
0-13 cm
black (7,5TR 2/1), loamy, very fine sand, rich in humus
peat
13-26 cm
black (5YR 2/1) laminated peat
AOb
26-30 cm
black (5TR 1,5/1) very greasy sandy peat
B2b
30-60 cm
dark brown (7,5TR 3/4), moderately humous, loamy, very fine sand; the
vertical dashes are Molinia spots (root remnants); at 50 cm a humus
fibre can be seen.
B3b
60-120 cm
dark yellowish brown (10TR 4/4), loamy, very fine sand.
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celen uitgespreid. De bovengrond heeft daardoor een gebroken karakter en bezit in het al
gemeen niet meer dan 25% lutum. Soms is het gehele 25 à 40 cm dikke dek gebroken, maar
het komt ook voor dat onder een 15 à 20 cm dikke gebroken bovengrond een kalkloze zware
(> 35% lutum) kleilaag zonder zand wordt aangetroffen. Vrijwel overal is het zavel- of
kleidek bovenin humeus of humusrijk.
De moerige tussenlaag, die maximaal 40 cm dik is, bestaat overwegend uit sterk ver
weerd, zwart, moeilijk te herkennen veen. Aangezien in de zandondergrond een humuspodzol-B is ontwikkeld, is het vrijwel zeker dat het veen onder oligotrofe omstandigheden
is gevormd. Soms bestaat het uit platerig spalterveen.
De bovenzijde van de duidelijke humuspodzol-B wordt op vele plaatsen gekenmerkt door
een sterk smerende, gliedeachtige laag. Daaronder bevindt zich op sommige plaatsen een
meer of minder uitgeloogde laag (A2). De B-horizont is in de regel goed ontwikkeld, boven
in kazig en enigszins vast ; ze loopt meestal tot grote diepte door. Bovenin is het zand nogal
eens sterk lemig, maar dit gaat vrij snel over in zwak lemig en leemarm matig fijn zand.
In het noorden van het land wordt plaatselijk de keileemondergrond binnen 120 cm diepte
aangetroffen.
Op de Nebo-kaart zijn deze gronden opgenomen bij de gebroken gronden (eenheid 153) ;
in de Noordoostpolder bij eenheid 49 m.
Profielbeschrijving van een moerige podzolgrond met een kleidek (fig. 5 en tabel 5) uit de
omgeving van Tjerkgaast in zuidwest Friesland:
Alg
0-8 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), venige klei, vermengd met
zand; weinig roest; kleine, goed ontwikkelde, afgerond-blokkige,
matig poreuze elementen
ACg
8-20 cm
donkergrijze (2,5Y 4/1), humusrijke, kalkloze, zware klei met
enkele zandkorrels; enkele roestvlekken; grote, matig ontwik
kelde prisma's, samengesteld uit kleine, duidelijk afgerondblokkige, weinig poreuze elementen
veen
20-35 cm
donker roodbruin (5YR2/2), platerig, sterk gelaagd (spakerig)
oligotroof veen met o.a. resten van heide, wollegras en veenmossoorten
Alb
35-45 cm
zwart (5YR 2/1), humusrijk, zwak lemig, zeer fijn zand; gliedeachtig, d.w.z. sterk smerend (bovengrond van het met veen
overgroeide podzol)

Fig. 5. Moerige podzolgrond met een kleidek, kWp, Gt III. Voor profielbeschrijving zie
hierboven.
Fig. 5. Peaty podzol soil (Histic haplaquod) with a fine textured cover, code kWp
Alg

0- 8 cm

ACg

8-20 cm

peat

20-35 cm

Alb

35-45 cm

A2b

45-60 cm

B2b

60-75 cm

B3b

75-120 cm

very dark gray (10YR3/1), peaty clay mixed with sand; little rust;
little well developed, subangular blocky, moderately porous structural
elements
dark gray (2,5Y 4jl), noncalcareous humus-rich clay, with some sand
grains; some rust mottles; big moderately developed prisms consisting of
distinct, subangular, slightly porous structural elements
dark reddish brown (5YR 2/2), platy, laminated, oligotrophic peat with
remnants of Calluna, Eriophorum and Sphagnum ssp.
black (5YR 2/1), loamy, very fine sand, rich in greasy humus (Topsoil
of a podzol profile overgrown with peat)
gray (7,5TR 5/1), very fine sand, extremely poor in humus and poor in
loam
dark brown (7,5YR 3/3), very fine sand, very poor in humus and poor in
loam
light brown (10YR 6/3), very fine sand, extremely poor in humus and
poor in loam.
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A2b
B2b

45-60 cm
60-75 cm

B3b

75-120 cm

grijs (7,5YR 5/1), uiterst humusarm, leemarm, zeer fijn zand
donkerbruin (7,5YR 3/3), zeer humusarm, leemarm, zeer fijn
zand
lichtbruin (10YR6/3), uiterst humusarm, leemarm, zeer fijn
zand.

TABEL 5. Analysegegevens van de beschreven moerige podzolgrond met een kleidek (fig. 5)
TABLE 5. Analytical data of a peaty podzol soil (Histic haplaquod) with afine textured cover {fig. 5)

Horizont
Horizon

Diepte
in cm
Depth
in cm

Alg
ACg
veen
A2b
B2b

0-8
8-16
23-33
47-56
60-70

in % of the organic-free soil

<2 2-16 16-50 <50
5,0
4,7
4,4
4,6
4,6

23,7
16,2
86,4
0,6
0,9

C/N

in % van de minerale delen

pH-KCl Humus
°/
/o

41
55
2
-

15
21

15
11
4
5

50105

105- >150
150 (xm

6
5

10
4

14
4

21
21

33
29

42
45

14
17

2.2 DE MOERIGE EERDGRONDEN
2.2.1 Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand, vWz
Deze gronden treft men geregeld aan als onderdeel van de venige beekdalen in NoordBrabant, Noord-Limburg, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Ze vormen hier
dan de overgang van de veengronden naar de hoger liggende zandgronden. Verder komen
ze ook voor als iets lager in het terrein liggende, vrij kleine oppervlakten temidden van de
beekeerdgronden in de Gelderse Vallei en in de zandige beekdalen van de rest van Neder
land. In de veenkoloniën zijn deze gronden opgenomen in een van de associaties, die hier
zijn onderscheiden.
Doordat deze gronden over het algemeen reeds lang in gebruik zijn als grasland, is de
15 à 35 cm dikke moerige bovengrond bovenin meestal goed veraard. De veensoort is
moeilijk te herkennen maar gezien de ligging in het terrein is het aannemelijk dat het mesotroof broekveen is. Binnen ruilverkavelingsgebieden zijn deze gronden soms bezand met
ca. 5 à 10 cm humusarm zand (toevoeging s...). De draagkracht van de bovengrond is
hierdoor toegenomen. In de veenkoloniën worden deze gronden als bouwland gebruikt. De
moerige laag bestaat hier ait bolster of andersoortig los veen, dat soms nog ligt op een laagje
vast broekveen.
Onder de moerige bovengrond wordt vrij geregeld een dunne laag beekleem of een meerbodemlaag aangetroffen. De zandondergrond bestaat meestal uit grijs, leemarm en zwak
lemig fijn zand, plaatselijk zelfs uit grof zand, en is los en goed doorlatend. Omdat deze
gronden een vrij lage ligging hebben, is het zand vanaf 60 à 100 cm diepte gereduceerd.
In het noorden van het land begint plaatselijk keileem op minder dan 120 cm diepte. Ook
wordt wel löss binnen boorbereik aangetroffen.
Op de Nebo-kaart vormen deze gronden een deel van de associatie venige beekdalgron
den (eenheid 133) ; wat de veenkoloniën betreft komen ze voor in de zwartveenontginningsgronden (eenheid 94).
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Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een moerige bovengrond uit de omgeving van Okkenbroek n Overijssel (tabel 6-A) :
zwart (10YR 2/1,5), veraard, zandig veen met veel duidelijke
Al lg
0-19 cm
roestvlekken; vrij snel overgaand in
donkergrijs (10YR 4/1), matig humeus, zeer sterk lemig, matig
A12g
19-28 cm
fijn zand met enige vage roestvlekken
Cllg
licht grijsgeel (10YR 7/3), zeer sterk lemig, matig fijn zand met
28-36 cm
matig veel vage roestvlekken; scherp overgaand in
grijsbruine (10YR 5/1,5), sterk zandige leem met enkele vage
C12g
36-47 cm
roestvlekken; scherp overgaand in
licht grijsbruin (2,5Y 6/3), zwak lemig, zeer fijn zand met matig
C13g
47-80 cm
veel vage roestvlekken; geleidelijk overgaand in
C
grijs (5Y 6/1), zwak lemig, matig fijn zand.
80-120 cm

TABEL 6. Analysegegevens van twee moerige eerdgronden met een moerige bovengrond.

A is de beschreven grond; B ligt in de omgeving van Marum in Groningen.
TABLE 6. Analytical data of two peaty earth soils (Histic humaquepts) both having a peaty topsoil

Horizont
Horizon

Diepte
in cm

pH-KCl Humus

in % van de minerale delen

%

Depth
incm

C/N

in % of the organic-free soil

<2

<16

<50

50105

105- >150
150
|i.m

(A) Al lg
A12g
C13g

0-19
19-25
50-70

5,3
5,8
6,5

52,4
4,2
0,8

20
8
2

32
12
3

70
39
11

10
28
28

4
15
24

16
18
36

(B) A12g
A13g
C12g

5-20
20-30
50-80

5,4
5,5
5,4

41,0
23,9
0,2

17

26

37

13

12

38

3

5

5

19

25

51

14

2.2.2 Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand, zWz
Deze gronden worden op dezelfde wijze en in dezelfde gebieden aangetroffen als de hiervoor
besproken moerige eerdgronden met een moerige bovengrond. Ze verschillen hiervan door
dat ze een 15 à 35 cm dik dek van zandig materiaal hebben. Dit dek varieert sterk wat be
treft de humeusiteit en de lemigheid. Op plaatsen waar bovenlopen of zijkanten van beek
dalen door oude-ontginningsgebieden lopen, bestaat het dek uit zeer humeus tot humusrijk,
veelal sterk lemig, fijn zand. Het is hier vaak 25 à 35 cm dik en zeer homogeen. De op
hoging heeft in de regel plaatsgevonden met materiaal uit de potstallen (Domhof, 1953).
In de meeste jongere ontginningen is de bovengrond heterogeen en gemiddeld iets dunner.
Zowel het leem- als het humusgehalte is meestal duidelijk lager. De verdere profielopbouw
verschilt niet van de moerige eerdgronden met een moerige bovengrond. In de veenkolo
niën bestaat de bovengrond uit een ten hoogste humusrijk bezandingsdek, meestal afkom
stig uit de wijken.
Op de Nebo-kaart zijn ze in de associatie venige beekdalgronden (eenheid 133) of zwartveenontginningsgronden (eenheid 94) opgenomen.
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0
CO1

Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een zanddek uit een oude ontginning
in de omgeving van Ureterp (Friesland) (tabel 7) :
Aanl
0-5 cm
zwart, homogeen, humusrijk, sterk lemig, matig fijn zand
5-33 cm
Aan2g
zeer donker bruin (10YR 2/1,5), homogeen, humusrijk, sterk
lemig, matig fijn zand met enkele roestvlekken
veen
33-53 cm
zwart, amorf, sterk verweerd veen
Cllg
53-62 cm
zeer donker bruine (10YR2/2), venige, zandige leem (beekleem) met enkele roestvlekjes
C12g
62-70 cm
zeer donker grijsbruine (10YR 3/1,5), matig humeuze, zandige
leem (beekleem) met enkele roestvlekken
C13g
cm
donkerbruin (10YR4/3), zeer humusarm, sterk lemig, matig
fijn zand met enkele roestvlekken
Dg
84-110 cm
grijze (5Y 6/1), kalkloze, zandige zavel (keileem) met roest
vlekken
110-120 cm
blauwgrijze (10Y 6/1), niet-geaëreerde, kalkloze, zandige
DG
zavel (keileem).
TABEL 7. Analysegegevens van de beschreven moerige eerdgrond met een zanddek
TABLE 7. Analytical data of a peaty earth soil (Histic humaquept) with a coarse textured cover

Horizont
Horizon

Diepte in
cm

pH-KCl

Humus
%

Depth in
cm

Aan2g
veen
Cllg
C12g
C13g

5-33
33-53
53-62
62-70
70-84

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

13,2
75,0
20,7
5,2
1,2

in % van de minerale delen

C/N

in % of the organic-free soil

<16

<50

50105

105- >150
150
(Am

13

26

12

12

50

49
17
13

54
51
22

20
24
14

4
3
11

22
22
53

2.2.3 Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand,
kWz
De verbreiding van deze gronden is niet groot. Ze liggen evenals de moerige podzolgronden
met een zavel- of kleidek in het overgangsgebied tussen het Pleistoceen en het Holoceen.
In het algemeen worden ze aangetroffen in gebieden waar gronden met een moerige bo
vengrond overslibd zijn met holocene afzettingen. Dit kan zeeklei of rivierklei zijn. Voor
beelden zijn enkele gebieden nabij 's-Hertogenbosch en een overgangsgebied tussen beekeerdgronden en veengronden ten noordoosten van Amersfoort (Stichting voor Bodenakartering, 1966 en 1969b).
Het 15 à 40 cm dikke kalkloze dek is bovenin vermengd met pleistoceen zand en heeft
daardoor een gebroken karakter. De zwaarte varieert van ca. 25% lutum tot meer dan
35% lutum. Het komt nogal eens voor dat de bovenste 5 à 10 centimeters venig zijn.
De moerige tussenlaag bestaat uit sterk verweerd, moeilijk te herkennen veen. Is de laag
maar ca. 10 cm dik, dan is ze vaak sterk smerend en dicht en heeft ze een storende invloed
op de beworteling en de waterhuishouding.
Op de meeste plaatsen wordt de bovenkant van de zandondergrond gekenmerkt door
het voorkomen van een laagje beekleem of meerbodemachtig materiaal. Verder bestaat
de ondergrond uit grijs, leemarm en zwak lemig, matig fijn zand. Dit grijze zand is los en
goed doorlatend. Op een diepte beginnend tussen 60 en 100 cm is het zand meestal ongeaëreerd.
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Ook in de Noordoostpolder worden kleine oppervlakten van deze gronden aangetroffen.
Ze wijken af van de hiervoor beschreven gronden doordat het dek kalkrijk is en slechts 10 à
14% lutum bevat. Dit zaveldek is tijdens de Zuiderzee-periode onder water afgezet. Het
rust op een 15 à 40 cm dikke laag detritus-gyttja of op verslagen veen. De ondergrond be
staat uit leemarm en zwak lemig fijn pleistoceen zand (Stichting voor Bodemkartering,
Bodemkaart schaal 1:50000, blad 15 West en Oost).
Evenals de moerige podzolgronden zijn deze gronden op de Nebokaart opgenomen bij
de gebroken gronden (eenheid 153). In de Noordoostpolder behoren zij tot de eenheid 49u.
Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een kleidek uit een gebied ten noord
oosten van Amersfoort (tabel 8) :
Al
0-6 cm
zeer donker grijsbruine (10YR 3/2), venige klei
Clg
6-23 cm
donkergrijze (5Y 4/1), humusrijke, sterk roestige, zware klei
veen
23-50 cm
zeer donker bruin (10YR 2/2), geoxydeerd zeggeachtigveen
C12g
50-60 cm
donkergrijs (2,5Y 3/1), zwak lemig, matig fijn zand
CG
60-120 cm
lichtgrijs (10Y 5/1), zwak lemig, matig fijn zand.
TABEL 8. Analysegegevens van de beschreven moerige eerdgrond met een kleidek
TABLE 8. Analytical data of a peaty earth soil (Histic humaqwpt) with a fine textured cover

Horizont
Horizon

Diepte
in cm

pH-KCl Humus

in % van de minerale delen

%

DePth

in % of the organic-free soil
<2

2-16 16-50

<50

INCM

Al
Clg
veen
CG

0-6
6-23
23-50
60-70

4,6
5,0
5,3
5,8

29,4
11,4
44,9
0,4

39
45
4

18
20

17
14
7

5FT
105

105150

>150
[JTM

7
6

7
5

12
10

17

23

53

2.2.4 Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op nietgerijpte zavel of klei, Wo
Deze gronden komen voornamelijk voor in de Utrechtse, Noordhollandse en Zuidhollandse
droogmakerijen, maar plaatselijk ook daarbuiten o.a. in het Westland en Groningen.
De zavel- en kleiondergronden behoren in de droogmakerijen tot de Afzettingen van
Calais (oude zeeklei), daarbuiten tot de Afzettingen van Duinkerke (jonge zeeklei). Aan
gezien in deze gronden het al of niet aanwezig zijn van katteklei gepaard gaat met ver
schillen in rijping en profielopbouw, worden de gronden met en zonder katteklei afzonder
lijk besproken. Die met katteklei komen het meest voor.
a. gronden met katteklei, Wol. Deze gronden liggen vrijwel uitsluitend in de droogmakerijen.
Daarbuiten treft men ze slechts plaatselijk aan in het overgangsgebied tussen de mariene
afzettingen en het veen; dit is o.a. het geval ten westen van de stad Groningen.
De 20 à 35 cm dikke bovengrond verschilt van gebied tot gebied. Zo komen bovengron
den voor die bestaan uit goed veraarde venige klei. Deze bovengrond is meestal ontstaan
uit meermolm, een organisch sediment dat gevormd is op de bodem van meren of plassen uit
een mengsel van verslagen veen, resten van de oorspronkelijke veenbovengrond en nieuw
gevormde organische stof uit het piasstadium.
In andere gebieden bestaat de bovengrond uit slecht tot matig veraarde venige klei of
kleiig veen en ook wel uit humusrijke tot venige klei. In beide gevallen rusten deze boven
gronden op een laag restveen. In het algemeen zijn de restveenlagen compact en platerig en
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hebben ze bovendien een lage pH-KCl (3 à 4,5). Op vrij veel plaatsen worden verdrogende
lagen in de bovengrond aangetroffen, die moeilijk vocht opnemen en daardoor na veel
regen nog lang 'stoffig' blijven.
De minerale ondergrond bestaat uit humeuze of humusrijke, kalkloze, eerst nog stevige
maar daarna slappe, matig zware, soms zeer zware klei, waarin veel rietresten aanwezig
zijn. Deze klei wordt ook wel modderklei of rietklei genoemd. In het bovenste deel van de
afzetting bevinden zich naast roestvlekken, op veel plaatsen duidelijke, fletsgele tot okergele
kattekleivlekken (zie par. 1.5). Plaatselijk gaat tussen 80 en 120 cm diepte de zware klei
over in lichte klei die geleidelijk kalkrijk wordt en soms binnen 120 cm nog weer rust op
kalkrijke zavel.
Op de Nebo-kaart zijn deze gronden voornamelijk ondergebracht bij de eenheid 63:
kalkarme oude zeekleigronden met een slecht veraarde meermolmachtige bovengrond en
slappe ondergrond - modderkleigronden. Het voorkomen van katteklei is hierbij niet als
criterium gesteld (Van Wallenburg, 1972).
Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een niet-gerijpte kleiondergrond en
katteklei uit de droogmakerij Polder Nieuwkoop ten zuiden van Aarlanderveen (tabel 9-A) :
Al
0- 5 cm
zwarte (2,5Y 2/1), matig veraarde, venige klei; overwegend
afgerond-blokkige elementen; geleidelijk overgaand in
Alg
5-22 cm
zeer donker grijze (10YR 3/1), venige klei met vage roestvlek
ken; zeer matig ontwikkelde, ruwe tot gladde prisma's, opge
bouwd uit afgerond-blokkige elementen ; vrij abrupt overgaand
in
veen
22-40 cm
zeer donker grijs (7,5YR 3/1), onherkenbaar, platerig veen
(restveen) ; vrij abrupt overgaand in
Clg
40-70 cm
grijze (2,5Y 5/1), matig humeuze, kalkloze, slappe, zeer zware
klei (modderklei) met veel gele kattekleivlekken
CG
70-120 cm
blauwgrijze (10GY 5/1), matig humeuze, kalkloze, slappe,
zeer zware klei met veel rietresten (rietklei).

Fig. 6. Moerige eerdgrond met katteklei, Wo/
All
0 - 7 cm
zwarte (10YR2/1), kalkloze, venige klei
A12
7-23 cm
zwarte (10YR 2/1), humusrijke tot venige, kalkloze zware klie
veen
23-30 cm
zeer donkerbruin (7,5YR 2/1,5), geoxydeerd, iets platerig ver
droogd restveen
Clg
30-50 cm
donkergrijze (5Y 4,5/1), humeuze, kalkloze zware klei met veel
gele kattekleivlekken; bijna gerijpt (matig stevig)
CG
50-70 cm
donkergrijze (10Y 4,5/1), humeuze, kalkloze zware klei; half
gerijpt (matig slap)
G
>70 cm
donkergrijze (10Y 4,5/1), humeuze, kalkloze zware klei; bijna
ongerijpt (slap).
Fig. 6. Peaty earth soil (Histic humaquept) with cat clay, code Wo I
All
0- 7 cm
black (10TR 2/1), noncalcareous, peaty silty clay
A12
7-23 cm
black (10TR 2/1), noncalcareous silty clay, humus-rich to peaty
peat
23-30 cm
very dark brown (7,5YR 2/1,5), oxidized, somewhat platy, dried up
peat (remnant)
Clg
30-50 cm
dark gray (5T 4,5/1), humous, noncalcareous silty clay with yellow (cat
clay ) mottles; nearly ripened ( rather firm )
CG
50-70 cm
dark gray (10T 4,5/1), humous, noncalcareous silty clay; half ripened
(rather weak)
G
> 70 cm
dark gray (10T 4,5/1), humous, noncalcareous silty clay with many reed
remnants; nearly unripened (weak).
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TABEL 9. Analysegegevens van twee moerige eerdgronden met een niet-gerijpte kleionder-

grond en katteklei. A is de beschreven grond; B ligt in de Zuidplaspolder ten zuidwesten
van Gouda (fig. 6).
TABLE 9. Analytical data of two peaty earth soils (Histic humaquepts) both with cat clay and a

rwnripenedfine textured subsoil (B is shown in Fig. 6)

Horizont
Horizon

Diepte
in cm

pH-KCl Humus CaC03
%

in % van de minerale delen C/N

%

Depth
in cm

in % of the organic-free soil

<2 2-16 16- 50- 105- >150
pirn
50 105 150

(A) Al
Alg
veen
Clg

0-5
5-22
22-39
50-70

4,7
4,0
3,5
3,5

32,7
29,9
56,1
5,1

(B) All
A12
Clg
G

0-7
7-20
30-38
70-90

5,6
5,1
3,4
3,7

22,0
21,2
8,8
6,8

36
35

23
22

26
26

1
1

-

56

29

14

1

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

43
47
56
57

26
25
27
28

24
23
16
15

4
3

-

3
3

11
13

12
12
20

1

2
2
1

13

-

b. Gronden zonder katteklei, Wo. In de droogmakerijen bestaat de 25 à 40 cm dikke boven

grond uit goed tot matig veraard kleiig veen of venige klei. De bovengrond is meestal ont
staan uit meermolm (zie par. 2.2.4.a) en bevat op veel plaatsen nogal wat matig fijn zand.
Dit zand is als stalzand gebruikt en samen met de stalmest op het land gebracht. Boven
gronden bestaande uit humusrijke klei met daaronder een restveenlaag worden niet veel
aangetroffen. Eveneens plaatselijk, maar in mindere mate dan bij de gronden met katteklei,
komen verdrogende lagen in de bovengrond voor. Deze nemen moeilijk vocht op en zijn
na veel regen nog 'stoffig'.
De bovenkant van de minerale ondergrond bestaat uit humushoudende, kalkloze, zware
tot zeer zware klei. Naar beneden wordt deze klei meestal kalkrijk; zij loopt door tot teil
minste 120 cm of gaat tussen 70 en 100 cm over in kalkrijke lichte klei, zware zavel of soms
zelfs lichte zavel. Vanaf 50 à 70 cm diepte zijn de profielen reeds matig slap tot slap en
komen in de klei of zavel rietresten voor.
Buiten de droogmakerijen hebben de gronden meestal een goed veraarde bovengrond
van venige klei of kleiig veen. De bovenste 10 à 20 cm bevat, vooral in het Westland, een
aanzienlijke hoeveelheid matig fijn zand. Onder de moerige bovengrond bestaat de boven
ste 5 à 25 cm van de minerale ondergrond uit kalkloze zware klei. Daaronder komt vrijwel
overal kalkrijke, zware klei voor. Alleen in de omgeving van kreekruggen wordt kalkrijke,
lichte klei tot zavel aangetroffen. Vanaf 40 à 50 cm diepte is het materiaal matig slap of slap.
Op de Nebo-kaart zijn deze gronden voor een belangrijk deel ondergebracht bij eenheid
62.
Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een niet-gerijpte kleiondergrond uit de
droogmakerij de Wassenaarsche Polder ten oosten van Rijnsaterswoude (tabel 10-A):
Alg
0-33 cm
zwarte (7,5YR 2/1), goed veraarde, venige klei met duinzand
korrels en enkele roestvlekken; sterk ontwikkelde granulairen
en afgerond-blokkige elementen, plaatselijk compacte kluiten,
opgebouwd uit zeer matig ontwikkelde afgerond-blokkige ele
menten; geleidelijk overgaand in
Cllg
33-38 cm
donkergrijze (10YR4/1), zeer humeuze, kalkloze zeer zware
klei met roestvlekken; matig stevig tot matig slap; tamelijk
sterk ontwikkelde, grote, poreuze, afgerond-blokkige elemtenen;
geleidelijk overgaand in
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C12g

38-50 cm

C13g

50-70 cm

C2g

70-120 cm

olijfgrijze (5Y 4/2), matig humeuze, kalkloze, zeer zware klei
met duidelijke roestvlekken; matig slap; samengestelde ruwe
prisma's, opgebouwd uit afgerond-blokkige elementen; vrij
abrupt overgaand in
grijze (5Y 5,5/1), zeer humusarme, kalkarme, matig lichte zavel
met veel duidelijke roestvlekken; matig stevig; poreuze sponsstructuur; geleidelijk overgaand in
grijze (5Y 5,5/1), zeer humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel
met veel duidelijke roestvlekken en grijze vlekken; matig stevig;
fijn poreuze sponsstructuur.

Profielbeschrijving van een moerige eerdgrond met een niet-gerijpte kleiondergrond uit de
Polder Noord-Kethel gelegen op het bovenland ten noorden van Rotterdam (tabel 10-B) :
Allg
0-12 cm
zeer donker grijze (10YR 3/1), kalkloze, venige klei met vrij
veel afgeloogde zandkorrels en enkele roestvlekken; vrij com
pact; geleidelijk overgaand in
A12g
12-28 cm
donkergrijze (10YR 4/1), kalkloze, venige klei, met veel wortelroest en bovenin nog enkele afgeloogde zandkorrels; matig tot
sterk ontwikkelde afgerond-blokkige en blokkige elementen;
vrij abrupt overgaand in
Albg
28-32 cm
zwart (5YR 2/1), goed veraard kleiig veen met veel duidelijke
roestvlekken: kleine, sterk ontwikkelde blokkige elementen;
abrupt overgaand in
Clg
32-40 cm
zeer humeuze, kalkloze, zeer zware klei; geleidelijk overgaand in
C2g
40-70 cm
grijsbruin (2,5Y 5/2), matig humeuze, kalkrijke, matig slappe
tot slappe, matig zware klei met veel roestvlekken ; zeer geleide
lijke overgang naar

TABEL 10. Analysegegevens van de beschreven moerige eerdgronden met een niet-gerijpte

kleiondergrond (in dezelfde volgorde)
TABLE 10. Analytical data of two peaty earth soils with a nonripenedfine textured subsoil (Hydra-

quentic histic humaquepts)

Horizont
Horizon

Diepte
in cm

pH-KCl Humus
%

CaC03

in % van de minerale delen

%

Depth
in cm

in % of the organic-free soil

<2

(A) Alg
Cllg
C12g
C13g
C2g

5-20
33-38
40-45
55-70
70-120

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

19,6
9,9
5,5
1,3
1,0

(B) Allg
A12g
Albg
C2g
Gl
G2
G3
G4

3-12
12-28
28-32
40-70
70-100
100-130
130-170
170-200

4,8
5,2
5,5
7,3
7,5
7,5
7,6
7,7

27,1
21,0
41,0
5,5
4,3
4,6
5,3
3,7

<0,5
<0,5
<0,5
0,8
9,2

-

17,0
23,3
25,3
25,3
23,8

2-16 16-50 50- 105- >150
|j.m
105 150

20
54
55
14
13

11
29
30
7
5

33
35
34
47
49
45
34
24

23
24
24
27
27
23
21
14

13
9
9
20
18

27
4
4
52
52

16-105
33
34
37

9
1
2
7
12

20
3

>105 [im
11
7
5
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Gl

70-100 cm

G2

100-130 cm

G3

130-170 cm

G4

170-200 cm

grijze (5Y 6/1), matig humeuze, kalkrijke, slappe, matig zware
klei; zeer geleidelijke overgang naar
donkergrijze (10Y 4/1), matig humeuze, kalkrijke, slappe,
matig zware klei; zeer geleidelijke overgang naar
donkergrijze (10Y 4/1), matig humeuze, kalkrijke, matig slappe
tot slappe, lichte klei; zeer geleidelijke overgang naar
donkergrijze (10Y 4/1), matig humeuze, kalkrijke, matig slappe,
zware zavel.

2.2.5 Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag op
gerijpte zavel of klei, Wg
De verbreiding van deze gronden is zeer gering. Ze liggen voornamelijk als kleine opper
vlakten in de droogmakerijen en daarbuiten in het overgangsgebied tussen de mariene en
fluviatiele afzettingen enerzijds en de veengronden anderzijds; o.a. is dit het geval in de om
geving van de stad Groningen en ten oosten van Coevorden.
In het algemeen hebben deze gronden een 25 à 40 cm dikke, goed veraarde, kleiige,
moerige bovengrond. Daaronder komt stevige zavel of klei voor, die eerst kalkloos, maar
vanaf ca. 60 cm diepte kalkrijk is. In Groningen wordt tot 120 cm kalkloze zware klei aan
getroffen, die tot 80 cm diepte stevig is, maar daarna snel slapper wordt. In het gerijpte
deel komen hier regelmatig kattekleivlekken voor.
Op de Nebo-kaart zijn deze gronden waarschijnlijk ondergebracht bij eenheid 61.

SAMENVATTING

Moerige gronden hebben een laag die valt binnen de organische-stofklasse
'moerig'. Deze laag begint aan het oppervlak of binnen 40 cm en is dunner
dan 40 cm. De moerige gronden vormen de overgang van de veengronden
naar de minerale gronden. In het Nederlandse systeem van bodemclassifica
tie (De Bakker en Schelling, 1966) worden ze binnen de orde van de podzolgronden en de orde van de eerdgronden als groepen onderscheiden (tabel 1).
De moerige podzolgronden worden in vier subgroepen onderverdeeld naar
de aard van de bovengrond (moerig, zanddek met en zonder minerale eerdlaag, kleidek). De moerige eerdgronden zijn onderverdeeld naar de aard van
de ondergrond (slappe klei tegenover stevige klei of zand).
Bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, is eensdeels behoefte
gebleken aan een verdere onderverdeling; anderzijds geeft de indeling van
de moerige podzolgronden in die met en zonder minerale eerdlaag moeilijk
heden bij de kartering. De dun (10 à 15 cm) bezande moerige gronden vol
doen niet aan de eisen van de minerale eerdlaag en komen dan te zamen met
de onbezande in één subgroep, nl. de moerpodzolgronden. Het belangrijke
onderscheid bezand - niet-bezand valt daarmee weg. Bij de moerige eerd
gronden is allereerst een scheiding vereist tussen moerige gronden op gerijpte
(stevige) zavel of klei en moerige eerdgronden op zand. De laatste hebben
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bovendien een onderverdeling nodig, analoog aan die van de moerige podzolgronden naar de aard van de bovengrond (moerig, zanddek, zavel- of
kleidek; zie ook fig. 1). De legenda-indeling voor de bodemkaart, schaal 1 :
50000 is dan ook zo opgezet (tabel 2).
Enkele bijzondere kenmerken van de moerige gronden worden in de legen
da met een zgn. toevoeging aangegeven. De voornaamste zijn:
1. het voorkomen van een humusarm zanddek, dun (voorvoeging s, bijv.
.ïvWp) of dikker (voorvoeging z, bijv. <:vWz)
2. het voorkomen van stoffige, indrogende bovengronden (voorvoeging d,
bijv. d\Vo)
3. het voorkomen van kattekleilagen (achtervoeging l, bijv. Wo/).
De moerige podzolgronden met een moerige bovengrond (vWp) komen
voor in afvoerloze, natte depressies in het dekzandgebied. In de veenkolo
niën zijn het voornamelijk delen van grote vlakke gebieden met een dunne
restveenlaag, vaak in de bouwvoor goed veraard, daaronder vrijwel onver
aard. De overgang naar de zandondergrond bestaat veelal uit een zwarte,
sterk smerende laag amorfe humus (gliede). De podzol-B is vrijwel ijzerloos,
zeer vast en bevat amorfe ingespoelde humus. De moerige podzolgronden
met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag (zWp) zijn uit
de vorige eenheid ontstaan door bezanding. De bovengrond bestaat uit
humeus of humusrijk, overwegend zwak lemig fijn zand (fig. 4). De moerige
tussenlaag is meestal sterk verweerd veenmosveen.
De moerige podzolgronden met een zavel- of kleidek en een moerige
tussenlaag (kWp) liggen in het overgangsgebied van de zandgronden naar
de kleigronden. Zij zijn ontstaan door overslibbing van moerige podzol
gronden (fig. 5). H e t kleidek bevat gewoonlijk niet meer d a n ca. 2 5 %
lutum en is kalkloos. Het is vrijwel altijd gemengd met zand, afkomstig uit
sloten of greppels.
De moerige eerdgronden met een moerige bovengrond (vWz) liggen in
venige beekdalen en vormen de overgang van de veengronden naar de wat
hoger gelegen niet-venige beekeerdgronden. De moerige bovengrond is
meestal goed veraard broekveen. De zandondergrond bestaat veelal uit
zwak lemig, goed doorlatend fijn zand.
De moerige eerdgronden met een humushoudend zanddek en een moerige
tussenlaag (zWz) zijn ontstaan door bezanding van de voorgaande eenheid.
Het humusgehalte, de lemigheid en de dikte van het zanddek vertonen grote
verschillen.
De moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussen
laag (kWz) hebben dezelfde ligging en ontstaanswijze als de eenheid kWp.
De podzol-B ontbreekt echter.
De moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of een moerige
tussenlaag op niet-gerijpte klei (Wo) komen vooral voor in de Westneder
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landse droogmakerijen. De ondergrond bestaat uit slappe klei of zavel. Er is
een groot verschil tussen de opbouw van deze gronden met en zonder katteklei (fig. 2).
De gronden met katteklei (Wo/) hebben soms een goed veraarde bovengrond
van venige klei (meermolm), maar vaker van slecht veraarde venige klei of
kleiig veen (fig. 6). Beide liggen op een dunne laag zuur, compact en platerig
restveen met veel riet. De minerale ondergrond bestaat uit humeuze tot
humusrijke, kalkloze zware klei met veel rietwortels (modderklei), die in
niet-geaëreerde toestand veel pyriet kan bevatten. Het bovenste deel van deze
laag is geaëreerd, waarbij uit het pyriet (fig. 3) zeer zure katteklei is gevormd.
Het niet-geaëreerde deel van het profiel is slap.
De gronden zonder katteklei (Wo) hebben een 25 à 40 cm dikke bovengrond
van venige klei, die veelal is ontstaan door vermenging van mineraal mate
riaal met meermolm. Daaronder wordt gerijpte, kalkloze, zware klei aan
getroffen, die overgaat in slappe, dikwijls kalkrijke, lichtere klei of zand.
De moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of een moerige
tussenlaag op gerijpte klei (Wg) hebben een geringe verbreiding in het over
gangsgebied van de zeeklei naar het veen in de Westnederlandse droogmake
rijen. Ze hebben een goed veraarde bovengrond van venige klei of kleiig
veen, rustend op stevige (gerijpte) zavel of klei. Dit materiaal is meestal
kalkloos en wordt met toenemende diepte kalkrijk en soms slapper.
juni 1972
SUMMARY

Peaty soils have a layer, in the organic-matter class 'peaty', which begins at
or within 40 cm below surface and which is thinner than 40 cm. They form
the transition between peat soils and mineral soils. In the Netherlands system
of soil classification (De Bakker en Schelling, 1966) they are differentiated
as groups within the order of the podzol soils and that of the earth soils
(Table 11). The peaty podzols are divided into 4 subgroups according to
the nature of the topsoil (peaty; coarse textured (sand) cover with or without
a mineral earthy layer; medium or fine textured cover). The peaty earth
soils are divided according to the nature of the subsoil (weak fine textured
material as opposed to firm fine textured material or sand).
On the soil map of The Netherlands, scale 1:50,000, on the one hand, a
further subdivision has appeared necessary ; on the other hand, however, the
division of the peaty podzol soils into those with (2.2.1.3) and those with
out (2.2.1.2) a mineral earthy layer presents difficulties in mapping. Fre
quently the thinly sanded (10-15 cm) peaty soils do not meet the criteria
of the mineral earthy layer and then come, together with the unsanded, in
one subgroup, viz. the 'moer' podzol soils (2.2.1.4). The important distinc
tion sanded - not-sanded is thus disregarded. A first requirement in the case
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TABLE 11. Place and subdivision of the peaty soils in the system of soil classification for
The Netherlands

Order

Suborder

Group

2. Podzol
2.1 ... .
....
soils
(Spodosols)
2.2 Hydropodzol 2.2.1 Peaty podzol
soils (Aquods)
soils (Histic
haplaquods)

2.3 ... .

....

4. Earth soils 4.1 ... .
....
(Umbric
and mollic
soils)
4.2 Hydro-earth 4.2.1 Peaty earth soils
soils
(Histic huma(Humaquepts)
quepts)

4.3 . . . .

. . . .

Subgroup
....
2.2.1.1 'Moer'podzol soils
with a clay cover
(Histic haplaquods
with a medium or
fine textured topsoil
2.2.1.2 'Moer'podzol soils
with a sand cover
(Histic haplaquods
with a non-humiferous
coarse textured topsoil)
2.2.1.3 'Dam'podzol soils
(Histic haplaquods
with a humiferous
coarse textured topsoil)
2.2.1.4 'Moer'podzol soils
(Histic haplaquods)
....
....
4.2.1.1 'Plas'earth soils
(Hydraquentic histic
humaquepts)
4.2.1.2 'Broek'earth soils
(Fluvaquentic histic
humaquepts)
. . . .

The irrelevant subdivisions of orders 2 and 4 are shown as ... .
Terminology according to the English summary in the System of soil classification for The
Netherlands (De Bakker en Schelling, 1966)
Ja parentheses the approximate equivalents in the U.S.D.A. System of soil classification
(Soil Survey, S.C.S., 1970).

of the 'broek' earth soils (4.2.1.2) is a separation between peaty earth soils
on ripened (firm) medium or fine textured material and peaty earth soils on
sand. Moreover, the latter require a subdivision, analogous to that of the
peaty podzol soils, viz. according to the nature of the topsoil (peaty; coarse
textured (sand) cover; medium or fine textured cover; see also Fig. 1). The
legend of the soil map, scale 1:50,000, is thus set up in this way (Table 12).
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TABLE 12. The subdivision of the peaty soils in the legend of the soil map of The Nether

lands, scale 1:50,000

Peaty podzol soils
(order 2)
(Histic haplaquods)

Subsoil1 )

Topsoil1)

Symbol on
map

sand with prominent
humuspodzol B-horizon

peaty
(2.2.1.4)

vWp2)

humiferous coarse
textured (sand) cover
(2.2.1.2 partly and
2.2.1.3)
medium or fine tex
tured cover (2.2.1.1)
Peaty earth soil
(order 4)
(Histic humaquepts)

sand with no prominent peaty
humuspodzol B-horizon
(4.2.1.2)
coarse textured
(sand) cover
medium or fine
textured cover
nonripened medium or generally peaty
fine textured material
(4.2.1.1)
ripened medium or fine generally peaty
textured material
(4.2.1.2)

zWp

kWp

vWz2)
zWz
kWz
Wo2)

Wg

*) In parentheses the number of the subgroup in the System of soil classification (table 1)
is given.
2) These units also occur with one or more notations (soil phases), indicated by an italic
letter, viz. ivWp, 2vWp, JVWZ, zvWz, d. Wo, Wo I, dWol.

Certain specific characteristics of the peaty soils are indicated in the legend
by means of notations. The principal ones are:
1. the presence of a humus-poor sand cover, thin (prefix
e.g. .rvWp) or
thicker (prefix z, e.g. <:vWz).
2. the presence of irreversible dried topsoils (prefix d, e.g. iWo).
3. the occurrence of cat-clay layers (suffix I, e.g. Wo/).
The peaty podzol soils with a peaty topsoil (vWp) occur in originally
ponded, closed depressions in the cover-sand area. In the reclaimed peat
districts they are principally parts of large flat areas with thin remnants of
peat, in the plow layer often completely earthyfied and overlying raw peat.
The transition to the coarse textured subsoil mostly consists of a black,
greasy layer of amorphous humus ('gliede'). The podzol-B is nearly iron-free,
very firm and contains amorphous illuvial humus.
The peaty podzol soils with a humiferous coarse textured cover and an
intermediate peaty layer (zWp) originated from the previous unit as a result
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of sanding. The topsoil consists of humous or humus-rich, mainly slightly
loamy fine sand (Fig. 4). The intermediate peaty layer is usually strongly
weathered sphagnum moss peat.
The peaty podzol soils with a medium or fine textured cover and an inter
mediate peaty layer (kWp) are found in the area of transition from the sand
soils to the alluvial soils. They are the result of silting over of peaty podzol
soils (Fig. 5). Usually the cover does not contain more than 25% clay and
is noncalcareous. It is almost always mixed with sand coming from ditches
or furrows.
The peaty earth soils with a peaty topsoil (vWz) are found in peaty valleys
of brooklets and they form the transition between the peat soils and the
somewhat higher lying non-peaty 'beek' earth soils (mollic psammaquents).
The peaty topsoil is mostly well earthyfied sedge peat. The sandy subsoil
often consists of slightly loamy and permeable fine sand.
The peaty earth soils with a humiferous coarse textured cover and an
intermediate peaty layer (zWz) originated through sanding of the previous
unit. The humus content, quantity of loam (medium textured material) and
their thickness differ greatly.
The peaty earth soils with a medium or fine textured cover and an inter
mediate peat layer (kWz) have the same situation and origin as the kWp
unit. The podzol-B is missing, however.
The peaty earth soils with a peaty topsoil or an intermediate peaty layer
on unripened (weak) fine textured material (Wo) occur especially in the
reclaimed lakes in the western part of The Netherlands. The subsoil consists
of weak fine textured material or of medium textured material. There is a
great difference in morphology between these soils with and without cat clay
(Fig. 2). _
The soils with cat clay (Wo/) sometimes have a topsoil of well earthyfied
peaty fine textured material, but more often it is poorly earthyfied peaty
fine textured material or clayey peat (Fig. 6). Both overlie a thin layer of
acid, compact and platy remnants of the orginal peat cover containing many
fragments of reed. The mineral subsoil consists of humous to humus-rich,
noncalcareous fine textured material ( > 35 % clay) containing a large quan
tity of reed roots, which in the non-aerated state can contain a lot of pyrite
(FeS2) (Fig. 3). The uppermost part of this layer is aerated, as a result of
which very acid cat clay is formed. The non-aerated part of the profile is
weak.
The soils with no cat clay (Wo) have a 25-40 cm thick topsoil of peaty clay
which originated in many cases from the mixing of mineral material with
'meermolm' (a limnic peaty sediment). Beneath this topsoil ripened non
calcareous fine textured material is found and this changes to weak, fre
quently calcareous, coarser textured material or sand.
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The peaty earth soils with a peaty topsoil or an intermediate peaty layer
on ripened fine textured material (Wg) are found in limited areas in the
reclaimed lakes in the western part of The Netherlands in areas of transition
from marine clay soils to peat soils. They have a well earthyfied topsoil of
peaty fine textured material or clayey peat, overlying firm (ripened) medium
or fine textured material. This material is usually noncalcareous and some
times weaker with depth.
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HET KATTEKLEIVERSCHIJNSEL IN OUDE
NATUURWETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR
The catclay phenomenon in old scientific literature

J. N. B. Poelman1)
INLEIDING

De voorbereiding van het in augustus 1972 in Wageningen gehouden con
gres over katteklei gaf aanleiding tot de bestudering van oude literatuur over
het kattekleiverschijnsel. Daar de huidige literatuur zich voornamelijk ba
seert op het werk van Van Bemmelen (1886), ging onze belangstelling vooral
uit naar oudere bronnen. Ook de herkomst en oudste vermeldingen van de
naam katteklei interesseerde ons, vooral omdat Van Bemmelen alleen van
zure gronden spreekt, de naam katteklei niet gebruikt, terwijl hij de Duitse
namen voor het verschijnsel wel noemt.
Het onderzoek van de oudere literatuur heeft zich beperkt tot het Neder
landse en Noord-Duitse kustgebied.
LITERATUUR UIT DE ACHTTIENDE EEUW

In de achttiende eeuw ontstond in de wetenschap een belangrijke stro
ming die men wel het classificerend empirisme noemt (Hooykaas, 1971). In
de geest van Francis Bacon legde men de nadruk op de beschrijving van wat
men kan waarnemen. Men wilde een 'natuurlijke' classificatie, d.w.z. een
classificatie die berust op de orde der natuur.
Het was bij de rijke en aanzienlijke mensen van die tijd mode om ver
zamelingen aan te leggen van bijvoorbeeld instrumenten, vlinders, planten,
fossielen of mineralen. Om een goed overzicht te krijgen, had men specialis
ten nodig die van de verzameling een beschrijvende catalogus maakten.
Onder deze specialisten waren grote geleerden, zoals Romé de Lisle (1736—
1790) en Carolus Linnaeus (1707-1778). De laatste heeft onder andere ge
werkt voor de Hollandse bankier Clifford.
Het bekendste classificerende werk van deze eeuw is de Systema Naturae
(1735) van Linnaeus, die een systematiek geeft voor de drie rijken der na
tuur: het plantenrijk, het dierenrijk en het stenenrijk. Het laatste omvat niet
alleen gesteenten en mineralen, maar ook allerlei soorten aarden (terrae),
humus en kleien (argillae).
Zwavel is één van de oudst bekende stoffen. Daarom is het niet zo ver
wonderlijk dat zwavel en vitriool (oude naam voor zwavelzuur) in de mine
ralogische classificatiesystemen van die tijd steeds terugkerende elementen

x)

Rayon Zuid, Stichting voor Bodemkartering.
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zijn. Maar ook pyriet en markasiet werden toen al beschreven (Linnaeus
Systema Naturae, deel III, editie van 1768).
Linnaeus kende reeds katteklei, want hij vermeldt vitrioolklei (Argilla
vitriolacea), klei die gemengd is, bruin en vitrioolzoutig van smaak (Argilla
mixta fusca, vitriolico salsa). Men vindt ze onder moerassen (Linn. Syst. Nat.
XII, Tom. III, Gen. 52, Sp. 11).
Ongeveer in dezelfde tijd publiceerde Le Franc van Berkhey het eerste deel
van zijn Natuurlijke Historie van Holland, een beschrijving van de morfolo
gie, geologie en grondsoorten van Holland. Dit werk verscheen in zes delen
tussen 1769 en 1778 en leverde de schrijver in 1773 een lectoraat op in de
natuurlijke historie in Leiden. In het tweede deel (1771) geeft hij een be
schrijving en indeling van grondsoorten, waarin katteklai met name wordt
genoemd. Deze wordt beschreven als 'brakke katteklai die geheel ontaart is,
niet alleen van de gewenschte vrugtbaarheid, maar ook van het nut, dat
andere Klaigeslagten aan de konstige Potte- en Steenbakkerijen toebrengen.
Een taaie aardstoffe verbind haar door de tusschenkomst van zouten en
zwavelige brakke vettigheden tot eene onnutte en onbruikbare Klai. De zanddeelen zijn zwart, bedorven en doortrokken van de gemelde zouten en een
stinkende aardmodder. Zoo dat derzelver korrels eene blaauwe verve aan het
zuiver water mededeelen'. 'Ze bezit een grooten overvloed van taaie zwave
lige aardstof, zoodat ik van één pond deezer Klai wel tot een once smout gekreegen heb; dog van een zwarter koleur en brandagtiger reuk dan die der
zuivere Klai'. In die tijd stond de chemie onder invloed van phlogistontheorie van Stahl en een van de onderzoeks methodieken was de droge destillatie
van de te onderzoeken materialen.
Franc van Berkhey onderscheidde in dit 'Geslagt' twee soorten nl. de
'zwarte veen-katteklai' en de 'blaauwe katteklai'. De eerste 'wordt onder de
Veenen gevonden, en is zoo zwart als het Veen zelve; mitsgaders dermaate
taai dat een baggerman ze naauwlijks kan opvisschen, dewijl er de baggerbeugel in blijft kleeven. Het grootste gedeelte van Amstelland en wel bij
zonder de grondvesten van Amsterdam, bezitten veel van deeze Klaisoort'.
Van de tweede zegt hij ; 'die soort van Klai vindt men alomme onder aller
lei zwarte Tuinaarden, en zelfs onder goede Klai, op eene tamelijke diepte
liggen'. Verder is ze moeilijk te bewerken, hoog blauw tot zwart van kleur,
brokkelig en 'onnut tot teel- en bouwlanden'.
Uit deze omschrijving is vrijwel zeker af te leiden, dat men in die tijd haast
dezelfde inhoud aan het woord katteklei gegeven heeft, met dit verschil dat
wij het woord potentieel ervoor geplaatst zouden hebben.
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TOENEMENDE KENNIS IN DE NEGENTIENDE EEUW

Scheikunde

Na de chemische revolutie (Hooykaas, 1971) ontstond een toenemende be
langstelling voor de scheikunde. Aan verschillende universiteiten, onder
andere in Utrecht en Groningen, werden leerstoelen ingesteld en er volgde
een stroom van praktische onderzoekingen. Zo leverde Mulder (1827) een
verhandeling over de wateren en lucht der stad Amsterdam. Men kreeg in
die tijd in Amsterdam te maken met een sterke toename van stank uit de
stadsgrachten. Mulder toonde nu aan dat deze stank een gevolg was van het
verder doordringen van het zeewater in de stadsgrachten. Deze waren de
riolen van de stad, waardoor al het afval afgevoerd werd. De zwavelzure
zouten van het zeewater kwamen er tot ontbinding, waarbij gezwaveld
waterstofgas (H2S) vrijkwam.
Na het droogmaken van de Haarlemmermeer in 1849 bleken er naast zeer
vruchtbaar land hier en daar stukken voor te komen die onvruchtbaar waren ;
Van Kerckhoff (1856) heeft deze gronden chemisch onderzocht en heeft als
slotsom aangenomen dat de onvruchtbaarheid toe te schrijven is aan de aan
wezigheid van 'zwavelzuur ijzeroxidule' (ijzervitriool, groene vitriool), dat
op enkele plaatsen zelfs in vrij grote hoeveelheden voorkomt. Hij komt daar
bij echter in conflict met een in die tijd bekende bemestingspraktijk, afkom
stig uit Frankrijk, waar men op krijtachtige gronden voor de verbetering van
het bouwland wel een stof gebruikte, die rijk is aan vitriool. Deze stof was
in Frankrijk bekend onder de naam 'cendres noires' of 'terres noires de
Picardie'.1) Verder stelde Van Kerckhoff vast dat de goede gronden in de
Haarlemmermeerpolder rijk waren aan koolzure kalk en vrij van ijzervitri
ool. De slechte gronden bleken nauwelijks een spoor koolzure kalk te bevat
ten en ruime hoeveelheden ijzervitriool. Van Kerckhoff wist reeds dat ijzer
vitriool uit zwavelijzer ontstaat onder gelijktijdige inwerking van lucht en
water (hij noemt dat verwering). Op deze wijze werd het namelijk bereid.
Verder kende hij verschillende soorten zwavelijzer, waarvan sommige zeer
gemakkelijk, andere moeilijk tot oxydatie overgaan. Tot de laatste behoren
de goudgele blaadjes, die men in steenkolen aantreft. In enkele gevallen
nemen deze toch zuurstof tot zich en geven daardoor aanleiding tot zelf
ontbranding van steenkolen (zie ook Kuyl, 1960). Als middelen tot verbete
ring van de slechte gronden in de Haarlemmermeer noemt Van Kerckhoff
een betere grondbewerking (doorluchting) en drainage, verder een bemes
ting met stoffen rijk aan ammonia en tenslotte het gebruik van kalk dat,
naar het hem toeschijnt, boven alle andere de voorkeur verdient. Het advies

') Plaisance et al. (1958) vermelden onder 'cendres noires' ligniet (bruinkool) uit het
bekken van Parijs en onder 'cendres pyriteuses (Picardie)': 'lignite alumineux et pyriteux
employé comme amendement sur les prairies en particulier en sol calcaire'.
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van bemesting met stoffen rijk aan ammonia komt overeen met de praktijk
die de landbouwers in de omgeving van Ootmarsum en Tubbergen toepassen
wanneer door diepploegen kattezand bovengekomen is en de grond sterk is
verzuurd. Men geeft daar namelijk zware giften varkensmest, die in de mesterijen in de naaste omgeving in grote hoeveelheden wordt geproduceerd.
Geologie

In de loop van de negentiende eeuw begint er ook een toenemende belang
stelling te komen voor de geologie. Staring schrijft in die tijd zijn Bodem van
Nederland. Harting (1852) onderzocht microscopisch een groot aantal mon
sters uit de ondergrond van Amsterdam, die afkomstig waren van reeds
vroeger verrichte diepboringen. Hij maakte daarbij een intensief gebruik van
het microscoop. In zijn beschrijving van de verschillende bestanddelen
noemt hij ook ijzerkies en pyriet. Dit zijn zeer kleine (1/300 tot 1/50 mm)
donker groenachtig-zwarte lichaampjes, waarvan de grootste duidelijk ku
bisch zijn of een pentagon-dodecaëder; het merendeel bestaat echter uit
meer of minder regelmatig ronde bolletjes, die dikwijls groepsgewijze samen
hangen. Ze komen voor in lagen met organische resten. Vaak zitten ze bin
nen in de kiezelpantsers van diatomeeën en soms is hun aantal in een enkel
pantser zo groot, dat de holte daarmee geheel opgevuld is. Ook in de hokjes
van Foraminiferen-schalen vindt Harting ze vaak. Enige malen zag hij bij
Nonionina germanica de pyrietkristalletjes troswijze verenigd, juist op de
plaatsen, die vroeger door de ovaria werden ingenomen (fig. 1).
Bodemkunde

In het begin van de negentiende eeuw kan men eigenlijk nog nauwelijks
spreken van een bodemkunde. Er is wel een toenemende belangstelling voor
de landbouw en er is een toenemend aantal beschrijvingen van het land
schap, waarin ook het een en ander wordt vastgelegd over de bodemsoorten.
Zo geeft Fridrich Arends in 1822 een uitgebreide beschrijving van 'Ostfriesland und Jever'. Hij noemt onder 'Knick' enkele in kleur verschillende
soorten, waarvan 'der dunkelblaue eigentlich kein rechter Knick ist, sondern
eine Abart desselben den man im Westen, wo er sich am häufigsten findet,
Pulvererde nennt ; er hat nur eine mässige Härte, keine Eisenadern und zer
fällt, der Luft ausgesetzt in kurzer Zeit zu Staub, daher die Name. Diese
Erde ist höchst unfruchtbar; bringt man sie beim Grabenziehen nach oben,
so dauert es Jahrelang ehe einige Vegetation sich darin zeigt'.
Sprengel (1884) deelt de gronden met kattekleiverschijnselen in bij de
zoute kleigronden. 'Zuweilen enthält der salzige Thonboden auch viel schwe
felsaure Alaunerde und schwefelsaures Eisenoxydul und ist dann sehr un
fruchtbar. Ein dergleichen Boden bildet an untern Elbe (im Lande Kähdingen und Hadeln), sowie in Ostfriesland oft Lager von bedeutender Aus-
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Fig. 1. Schalen van Foraminiferen en diatomeeën, geheel of gedeeltelijk gevuld met pyriet;
300 X vergroot (naar Harting, 1852)
Fie. 1. Shells or skeletons of Foraminiferae and diatoms totally or partly filled with pyrite: magnification
300 X (from Harting, 1852)

1 = Actinocyclus Aquila, 2 = Nonionina germanica, 3 = Navicula gastroides, 4 =
Grammatophora marina

dehnung und Mächtigheit und wird dort Bettelerde, Maibolt oder Pulverer
de genannt. Gewöhnlich ist er mit einer humusreichen dünnen Erdschicht
bedeckt, auf welcher üppige Gräser, weiszer Klee und einige andere
flachwurzelnde
Gewächse vegetiren; wird aber durch tiefes Pflügen oder
durch Ziehung eines Grabens etwas von der salzreichen Erde an die Ober
fläche gebracht, so sterben alle damit in Berührung kommende Pflanzen
binnen kurzer Zeit ab und der Boden entbehrt dann auch so lange einer
Pflanzendecke bis das Regenwasser die schwefelsauren Salze grösztenteils
ausgelaugt hat. Dieser höchst unfruchtbare Boden läszt sich aber augen
blicklich dadurch verbessern, dasz man ihn mit vielem Mergel oder Kalk
vermischt, indem dann die schwefelsaure Alaunerde und das schwefelsaure
Eisen zerlegt werden und Gyps entsteht, der, da er schwer im Wasser löslich
ist, die Pflanzen nicht mit mehr Schwefelsäure versorgt als sie zur Zeit assi
milieren können oder zur Nahrung bedürfen'.
Het Nederlandse 'katteklei' was al vroeg in Duitsland bekend, want
Leuchs (1832) schrijft in zijn Vollständige Düngerlehre ergens plompverlo

45

ren 'In Holland findet man in manchen Gegenden einen äuszerst festen,
zusammenhängenden, unfruchtbaren Thon, den man Cattekley nennt.
Mischt man ihn mit Sand, so wird er fruchtbar'. Maar het juiste begrip
schijnt men er niet van gehad te hebben, althans ik vond geen aanwijzing
dat Leuchs katteklei identificeerde met de Duitse benamingen van het kattekleiverschijnsel.
Senft (1862) spreekt over talrijke 'vitriolescirende Schwefelkiese' in de
'Knick'. Deze 'Schwefelkiese', zoals markasiet of'Wasserkies', beschrijft hij
ook als minerale insluitsels in 'Moor und Torfbildungen'. Dit kan in zo'n
extreme mate voorkomen, dat het tot de naam 'Vitrioltorf' aanleiding geeft.
Waar deze 'Vitrioltorf' veel voorkomt, zoals in Kamnig en Schmelzendorf
in Silezië, in Schwarzenbruch bij Düren in Rijnland, in Torgau enz., wordt
hij gebruikt voor de winning van 'Eisenvitriol'. Verder vermeldt Senft een
waarneming van Nöggerath in 1821, waarbij het omgekeerde gebeurt, na
melijk reductie van ijzervitriool en zwavelkies. Deze omzetting werd waar
genomen in fossiele boomstammen.
Virchow (1880) beschrijft meer de veengebieden in Noordwest-Duitsland. Zowel uit zijn werk als uit vorengenoemde beschrijvingen volgt de
conclusie dat men daar plaatselijk verschillende namen gegeven heeft aan
het materiaal dat kattekleiverschijnselen vertoont. In Oost-Friesland ge
bruikte men de naam Pulvererde. Verder naar het oosten, in de Hadelnsche
Sietlande (Marsch bij Bederkesa en Steinau), was de naam 'Gifterde' of
'Bettelerde' meer in zwang, terwijl tegen de Elbe de naam 'Maibolt' werd
gebruikt.
In een recent artikel geeft Benzier (1972) het resultaat van een tiental
jaren karteringservaring weer. Maibolt is de regionale benaming voor een
zwavelgeel gevlekt materiaal direct onder de bovengrond en in de diepere
ondergrond van de zeekleigronden in Noordwest-Duitsland, op de overgang
naar het daaronderliggende veen of in het overgangsgebied tussen de klei
gronden en de daaraan grenzende venen. De naam zou gevormd zijn uit
Mai = Maifeld (gemaaid veld) en bold = Kobold (aardgeest). Volgens
het oude volksgeloof maakte een boze aardgeest (Kobold) het 'Maifeld' on
vruchtbaar. Pulvererde is de regionale naam voor een blauwzwart materiaal
in de ondergrond van de kleigronden, dat na het aan de oppervlakte brengen
door de invloed van de lucht uiteenvalt tot een pulverige massa met dezelfde
werking als Maibolt. Onderzoek heeft uitgewezen dat Maibolt een basisch
ijzerkaliumsulfaat is, terwijl Pulvererde zwavelijzer bevat.
HET WERK VAN VAN BEMMELEN

Het is de verdienste van Van Bemmelen geweest, dat hij de fragmentarische
kennis over katteklei, ontwikkeld vanuit verschillende disciplines, heeft ge
bruikt en op zodanige wijze met eigen onderzoek heeft verweven dat een
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duidelijk inzicht in het gehele complex van problemen rond de zure gronden
werd verkregen. Dit leidde uiteindelijk tot de bekende publikatie van 1886
over: 'De samenstelling en vorming van zure gronden'.
Reeds als leraar scheikunde onderzocht hij de chemische samenstelling
van de zure vitrioolhoudende kleilagen in Groningen (Mulder, 1863). Zijn
belangstelling ging ook uit naar de vorming. Zowel voor de Haarlemmer
meer als voor Groningen kwam hij tot de conclusie dat deze kleilagen 'zich
bevinden waar veen in brakwater op klei gevormd en tevens daarmee ge
mengd is; deze vermenging geschiedt hoogst waarschijnlijk daardoor, dat de
klei nog bezonk, terwijl het veen zich reeds begon te vormen'. 'Zwavelijzer
ontstaat, waar gipshoudende zeeklei, rottende plantaardige of dierlijke over
blijfselen met elkander onder water in aanraking zijn.'
Hij constateert dat de in Oost-Friesland en Oldenburg voorkomende
'Pulvererde' hetzelfde is als de door hem beschreven zure kleigrond.
Betreffende de naam moet opgemerkt worden dat Van Bemmelen de term
katteklei voor zure gronden niet kende of deze systematisch heeft ontweken.
Wel zegt hij dat de landbouwers deze kleisoort heel goed gekenmerkt hebben
met de naam van verzuurde landen, hoewel ze de oorzaak van het kwaad
niet kenden (Mulder, 1863). Het is pas Hissink (1923) die de theoretische
beschouwingen weer verbindt met de plaatselijke benamingen. 'Overal nu
in de alluviale lagen in Nederland, in Zuid- en Noord-Holland, in Gronin
gen, die vroeger door brak water gedrenkt zijn, treft men gronden aan, die
meer of minder rijk aan basisch ferrisulfaat zijn. Waar deze stof plaatselijk
sterk is opgehoopt, vertoont de grond gele plekken en droogt tot een geel
witte massa in. Op grond van deze kleur spreekt men in Holland van katte
klei of katjesklei; in Groningen heeft men weder andere toepasselijke en
soms minder oirbare benamingen.'
Tenslotte is uit het werk van Van Bemmelen nog vermeldenswaard het
onderzoek aan enkele grondmonsters uit de buurtschap Reutum bij Ootmarsum. Deze waren afkomstig van een heideveld waarop over een oppervlakte
van 8 à 10 ha geen enkele plant meer wilde groeien. Als oorzaak wees Van
Bemmelen het voorkomen van ijzervitriool (FeS04) aan, dat door aanvoer
van kwelwater uit de in de nabijheid gelegen tertiaire gronden afkomstig
was. In deze tertiaire vormingen, bevinden zich vuistgrote knollen van samengebakken gipskristallen. Deze verschijnselen werden later omschreven
met de term kattezand (Wind en Steeghs, 1964; Poelman, 1968).
SAMENVATTING

Linnaeus noemt in zijn Systema Naturae (1768) 'argilla vitriolacea', vitrioolklei, die onder moerassen gevonden wordt. In Nederland neemt Le Franc
van Berkhey (1772) katteklei op in zijn classificatie en onderscheidt 'zwarte
veen-katteklai' en 'blaauwe katteklai', Arends (1882) kende deze vitriool-
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rijke gronden in Oost-Friesland (Duitsland), waar ze de naam van 'Pulver
erde' dragen. Ten Oosten van de Weser gebruikte men de zinvolle naam
'Bettelerde' en in de Elbe-marschen de naam 'Maibolt', welke laatste in Duits
land nu algemeen gebruikelijk is voor dit soort van gronden. Harting (1852)
beschrijft pyrietbolletjes in verweerd organisch materiaal en diatomeeën, ver
kregen uit boringen onder Amsterdam, terwijl van Bemmelen (1886) zure
gronden uit Groningen bespreekt. Senft (1862) geeft een beschrijving van
onder andere knikgronden en vermeldt het mogelijk daarin voorkomen van
'vitriolescirende Schwefelkiese', maar deze zwavelhoudende stoffen zijn ook
in 'Moor und Torfbildungen' aanwezig.
Uit deze en andere literatuur kan de conclusie worden getrokken dat het
kattekleiverschijnsel al vrij algemeen bekend is geweest, toen Van Bemmelen
in 1886 uitvoerig over zure gronden publiceerde.
maart 1972
SUMMARY

Linnaeus mentioned in his Systema Naturae (1768) 'argilla vitriolacae',
vitriolic clay, which was found under swamps. In The Netherlands Le Franc
van Berkhey (1772) gives catclays a place in his classification system. He
differentiated between 'zwarte veen-katteklai' (black-peat catclay) and
'blaauwe katteklai' (blue catclay). Arends (1822) identified these vitriolrich clays in Ost-Friesland (Germany), where they were named Pulvererde
(litterally: powder earth). To the east of the Weser the name of'Bettelerde'
was used and in the Elbemarshes that of 'Maibolt', the latter name now
being in general use in Germany for this kind of acid soils. Harting (1852)
describes small pyrite balls in decomposed organic material and in diatoms,
obtained during borings in the environment of Amsterdam, whilst Van
Bemmelen (1886) discussed acid soils of Groningen. Senft (1862) gave a des
cription, amongst others, of 'knikgronden' (tenacious noncalcareous sea clay
soils; German: Knickmarsch-Böden) and mentioned the possible presence
of 'vitriolescirende Schwefelkiese'.
It can be concluded from this and other literature that the phenomenon
of catclays resulting from the presence of sulfuric acid has been known for
some centuries.
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ONGESTOORDE GLOEI MONSTERS
Ignition of undisturbed soil samples

W. J. M. van der Voort1)
INLEIDING

In 1957 beschreef Van Diepen een methode om op eenvoudige wijze een
globale indruk te verkrijgen van de verdeling van ijzer over de verschillende
bodemhorizonten. Hierbij werden kleine hoeveelheden zand in porseleinen
kroesjes gegloeid in een elektrische oven of boven een Bunsenbrander. Hoe
wel de meerdere of mindere roodkleuring van het materiaal na het gloeien
niet alleen afhankelijk bleek van het ijzergehalte, maar onder meer ook van
de textuur, is het toch een snelle en eenvoudige methode om enig inzicht in
de ijzerverdeling te verkrijgen. Door kleine hoeveelheden gegloeid en ongegloeid zand naast elkaar op te plakken, kan het resultaat blijvend bewaard
worden (zie hiertoe de figuren 2 en 2a in bovengenoemde publikatie). Een
bezwaar van deze methode is dat er gewerkt wordt met gestoorde monsters ;
dat geldt vooral bij heterogene verdeling van het ijzer binnen één horizont.
Van Diepen (mondelinge mededeling) heeft geprobeerd dit bezwaar als
volgt te ondervangen : Hij gloeide kleine, smalle lakfilms - ongestoorde mon
sters — waarbij de lak volledig verbrandde en geen kleur naliet. Na afkoeling
werd over het gegloeide monster een met lak ingesmeerd stukje karton gelegd
en voorzichtig aangedrukt, waardoor het natuurlijke beeld behouden bleef.
Door geringe verschuivingen of slecht aanhechten van de zandkorrels was
het resultaat vaak minder geslaagd.
In dit artikel wordt beschreven, hoe men met behulp van monsterbakjes
een beter resultaat kan bereiken.
DE NIEUWE METHODE

Het principe. Met een monsterbakje nemen we een monster uit een profielwand. Van dit bakje grond maken we een lakfilm. Na het afhalen van deze
lakfilm wordt het bakje met de overblijvende ongestoorde grond enige tijd
gegloeid. Vervolgens wordt ook van het gegloeide monster een lakfilm ge
maakt. Beide lakfilms plakken we naast elkaar op.
De monsterbakjes. We gebruiken stalen monsterbakjes van 1 cm diep. Het on

gestoorde monster moet namelijk zo dun mogelijk zijn, zodat binnen een rede
lijke tijd de grond door en door gegloeid is. De ervaring heeft geleerd, dat

x)

Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering.
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wanneer een bakje wordt gebruikt dat dieper is dan 1 cm, het zand onderin
na 1 uur gloeien nog aanzienlijk anders van kleur is dan bovenin. Indien
het bakje echter minder dan 1 cm diep is, geeft dit moeilijkheden bij het
nemen van het monster.
Een goede breedte is 4 cm. Het bakje mag ook iets smaller of breder zijn,
maar bij een diepte van 1 cm is een breedte van meer dan 8 cm niet aan te
bevelen. Het blokje grond, dat alleen door de zijkanten van het monster
bakje wordt vastgehouden, is dan te zwaar, zodat het er gemakkelijk uit valt.
De bakjes kunnen 20, 30 of 40 cm lang zijn. In de handel zijn namelijk
gloeiovens verkrijgbaar van 20, 30 en 44 cm diep.
Het nemen van monsters. Het monsterbakje, waarvan de randen geslepen zijn,
kan gemakkelijk met de hand in de profielwand gedrukt worden, zodat de
verstoring in het profiel minimaal is. Is het gedeelte waarvan men een mon
ster wil nemen erg verkit, zoals een B2 ir-horizont, dan is het beter de om
trek van het bakje in de profielwand uit te snijden.
Het verdient aanbeveling een extra laagje van ^ \ cm met het bakje uit
te graven, aangezien het bovenste laagje tijdens het vervoer verstoord kan
worden.
Het lakfilmen vóór het gloeien. Voordat we het monster gaan gloeien, maken we
er eerst een lakfilm van. Met een mesje snijden we de grond gelijk met de
bovenkant van het bakje. Als we het monsterbakje schuin zetten, kunnen we
een lakfilm maken volgens de gebruikelijke veldmethode (Jager en Van der
Voort, 1966). Zodra de grond helemaal met lak bedekt is, houden we het
bakje iets voorover, zodat de lak meer langs het monster stroomt dan erin
doordringt. Dit heeft als voordeel dat de lakfilm over de gehele lengte gelijk
matig van dikte wordt. Daags erna snijden we met een scheermesje de ran
den van de lakfilm los en trekken we hem voorzichtig van het bakje. Daarna
wordt de lakfilm op een stuk board of spaanderplaat geplakt.
Het bakje met de resterende ongestoorde grond zetten we in de gloeioven
en laten het ongeveer één uur gloeien tussen 600 en 900 °C.
Het lakfilmen na het gloeien. Als de oven voldoende is afgekoeld, wordt het ge

gloeide monster er voorzichtig uitgehaald; de zandkorrels liggen na het
gloeien erg los, daarom kitten we ze eerst vast met Krylon 1301, een heldere
plastic, die in spuitbussen in de handel is. De spuitbus moet op ten minste
20 cm afstand van het monster worden gehouden: bij een te korte afstand
worden de zandkorrels door de kracht van het spuiten verplaatst. De plastic
fixeert het bovenste gedeelte van het monster en is na 15 minuten droog.
Hierna kan het monsterbakje onder een geringe helling worden gezet en
begoten worden met profiellak. De lakfilm wordt na 4 à 5 uur drogen van
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het monster afgehaald en opgeplakt naast de niet-gegloeide lakfilm van het
zelfde gedeelte uit het profiel.
ENKELE RESULTATEN

Op bovenbeschreven wijze verkrijgt men een prachtig beeld van het verloop
en de verdeling van het ijzer in het profiel. Dit is vooral nuttig bij gronden,
waarin het ijzer heterogeen is verdeeld of waarin een scherpe grens tussen
ijzerarm en ijzerrijk materiaal voorkomt en het ijzer bovendien gemaskeerd
is door organische stof. In figuur 1 worden hiervan enige voorbeelden ge
geven. Deze figuur laat enkele karakteristieke gedeelten zien van vier veel
voorkomende gronden, nl. een zwarte beekeerdgrond, een veldpodzolgrond,
een haarpodzolgrond en een micropodzol in stuifzand, met de bijbehorende
gloeistrips.
Bij de haarpodzolgrond (fig. 1,3a) kan men een abrupte overgang zien
van zwart (B2h-horizont) naar bruin (B22-horizont). Na het gloeien (fig.
1,3b) blijkt deze scherpe overgang de diepte te zijn van ontijzering. Opval
lend is dat er in de bovenzijde van de B2h-horizont een zwak ijzerbandje te
zien is. Bij alle haarpodzolgronden die op deze wijze zijn gegloeid, is een
dergelijk zwak ijzerbandje aangetroffen. Het voorkomen hiervan was voor
dien niet bekend.
In de A2-horizont van de micropodzol in stuifzand (fig. 1,4b) zien we dat
er ontijzering is opgetreden en in de B2-horizont dat er enige ophoping van
ijzer heeft plaatsgevonden.
SAMENVATTING

Er is een methode ontwikkeld om een visuele indruk te krijgen van de ver
deling van ijzer in zandgronden. Dat gebeurt door ongestoorde monsters te
gloeien. Hiertoe worden met stalen bakjes (20, 30 of 40 X 4 x 1 cm) on
gestoorde monsters uit een profiel genomen. Hiervan maken we een lakfilm,
die een beeld geeft van het profiel in natuurlijke ligging. Vervolgens worden
de bakjes met de resterende grond 1 uur gegloeid tot 600 à 900 °C. Na af
koeling wordt de gegloeide grond bespoten met Krylon 1301 om de losse
grond weer aan elkaar te kitten. Hierna wordt het bakje onder een lichte
helling gezet en kan er een lakfilm van gemaakt worden. Beide lakfilms, van
vóór en na het gloeien, worden naast elkaar opgeplakt. Ze geven een fraai
beeld van de ijzerverdeling in de grond.
SUMMARY

A method has been developed to visualize the iron distribution of a certain
part of the profile of sandy soils. With a steel sampling box (20, 30 or 40 X
4x1 cm) an undisturbed sample is taken from a profile wall. A lacquer
peel is made of the sample. This lacquer peel shows the sampled part in its
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natural condition. Next, the sampling box with the remaining ground is
being ignited till 600 to 900°C for about one hour. After cooling down the
ignited ground is sprayed with Krylon 1301, a transparent, colourless lute,
to fix the loose sand grains. The box is set aslant and again a lacquer peel
can be made. The two lacquer peels side by side show beautifully the iron
distribution of the sampled part of the profile.
LITERATUUR
Diepen, D. van, 1957 : De gloeimethode als vorm van ijzeronderzoek bij de profielstudie van
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UIT HET AGRARISCHE VERLEDEN VAN ROLDE
On the agrarian past of Rolde

A. W. Edelman-Vlam en A. D. M. Veldhorst*)
1. INLEIDING

Doel van het onderzoek was enig inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling
van het bodemgebruik van enkele Drentse nederzettingen gedurende de
periode die voorafgaat aan de verdeling van de markegronden.
Het oude kerspel Rolde omvatte tot 1809 behalve de tegenwoordige ge
meente Rolde, bestaande uit het kerkdorp Rolde en de buurschappen Grollo,
Schoonlo, Amen, Ekehaar, Deurze, Nijlande en Ballo, ook de huidige ge
meente Assen met Loon, Peelo, Wittem, Anrepe en Amelte. Om de stof
enigszins te beperken, is het tot Assen behorende gedeelte hier buiten be
schouwing gelaten.
Als uitgangspunt van het onderzoek werd de situatie rond het midden
van de zeventiende eeuw gekozen omdat uit die tijd het Drents Verpondings
veldwerk bewaard is gebleven. Dit kadastrale archief uit de zeventiende
eeuw bevat wat Rolde betreft kaartjes van de bebouwde landen - de essen
en kampen - en van de hooi- en koelanden voor zover deze van de markegrond waren afgescheiden. Hierbij horen staten van de oppervlakte van de
bezaaide landen en van de per marke en per bedrijf gebruikte hooi- en koelanden1). Uit deze gegevens is een kaart samengesteld van het bodemgebruik
uit het midden van de zeventiende eeuw (bijlage). Een lijst van de huizen
met het aantal bewoners is bewaard gebleven uit het jaar 16302).
In het midden van de achttiende eeuw werden de aanslagen voor de grond
belasting gedeeltelijk herzien; daartoe moest worden opgegeven hoeveel
bouwland sedert 1650 was aangemaakt, maar ook hoeveel omstreeks 1750
woest lag van het land dat in 1650 werd bezaaid3).
De belastbare onroerende eigendommen werden circa 1800 opnieuw ge
ïnventariseerd en opgetekend in de kohieren van de vaste goederen4). Hierin
is per buurschap voor ieder bedrijf vermeld hoeveel bouwland en groenland
werd gebruikt, alsmede hoe groot ieders aandeel was in de markegronden.
Omstreeks 1830 kwam de opname gereed van het kadaster, dat in de
Franse tijd voor het hele land werd ingesteld. De ligging van alle percelen
werd vastgelegd op kaarten, de zgn. minuutplans, waarop geen latere wij
zigingen mochten worden aangebracht. Het bodemgebruik en eigendom
werden opgetekend in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels en de Leg
gers5). Het is helaas niet mogelijk geweest hieruit een kaart van het bodem*) Afdeling Historische Geografie, Stichting voor Bodemkartering.
1) Zie voor de noten 1-34 de laatste pagina van dit artikel.

54

gebruik in 1830 samen te stellen aangezien verschillende minuutplans ont
breken.
In de gemeente Rolde zijn de markeverdelingen omstreeks het jaar 1860
op gang gekomen. Tussen 1830 en 1860 zijn weinig gedetailleerde gegevens
beschikbaar; grote veranderingen in het agrarische patroon zijn in die perio
de echter niet te verwachten. De meest opvallende wijzigingen voltrekken
zich in de eerste helft van de twintigste eeuw zoals blijkt bij vergelijking van
de gereconstrueerde bodemgebruikskaart van circa 1650, de geniekaart van
Huguenin uit 18206) en een topografische kaart van circa 1900 met een
topografische kaart uit circa 1950 (zie resp. de bijlage en de figuren 1, 3 en
4).
2. HET LANDSCHAP

De gemeente Rolde ligt in het centrale zandgebied van Drente. Het land
schapspatroon wordt bepaald door stroomdalen en ruggen. De kern van de
gemeente wordt gevormd door een noordnoordwest-zuidzuidoost lopende
rug, waarop de essen - aaneengesloten complexen bouwland - van Ballo,
Rolde, Grollo en Schoonlo zijn aangelegd. De es van Deurze ligt als een
aparte, kleine, ovale rug in het landschap. In het westen van het gebied is
het reliëf veel zwakker ontwikkeld ; grote ruggen komen niet meer voor, wel
grote oppervlakten lage gronden waaruit bronbeken van de Drentse A ont
springen. Op het hogere gedeelte van dit vrij vlakke gebied liggen de ge
huchten Amen, Ekehaar en Eleveld met hun esjes (Van Heuveln, 1965,
blz. 115).
Tussen de stroomdalen lagen tot in de vorige eeuw uitgestrekte heidevel
den rondom de dorpen en de essen. Op een totale oppervlakte van 10535 ha
had Rolde in 1830, volgens een opgave van het kadaster:
7860 ha heide
75,0%
163 ha bos
1>5%
783 ha bouwland 7,5 %
589 ha hooiland
5,5 %
1027 ha weiland
9,8%
huizen, tuinen enz. 0,7 %
De broeken in de beekdalen en de heidevelden en de restanten van oudtijds
uitgestrekte bossen op de hogere gronden zijn het langst woest, d.w.z. on
ontgonnen gebleven.
De essen zijn aangelegd op de hoogste terreingedeelten in de directe om
geving van de boerderijen van de nederzetting. Uit het bodemprofiel blijkt
dat de kern van vele essen is ontgonnen uit bos. Op voormalige bosrijkdom
wijzen ook namen met lo7) en haar8) : Rolde-oudtijds Rotlo —, Ballo, Grollo,
Schoonlo, Elderslo en Ekehaar (Edelman-Vlam, 1969, blz. 138-156). Door
toedoen van de mens is dit bos grotendeels verdwenen en ontstonden grote
heidevelden.
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Omstreeks 1650 lagen direct langs de diepjes percelen hooiland omgeven
door wallen en sloten. Deze hooilanden worden in de 17e-eeuwse registers
als privé-bezit vermeld.
Het collectief gebruik van de bij de marke-organisaties in beheer zijnde
ongecultiveerde gronden enerzijds en het privé-bezit van de bouw- en hooi
landen anderzijds bepaalden gedurende vele eeuwen de samenleving in de
nederzettingen.
3. DE WOESTE GRONDEN

Tot de woeste gronden behoren de heidevelden, de gemene weiden, de
broeken en de bossen, die in eigendom en beheer van zgn. marke-organisaties waren. De woeste gronden werden onder meer gebruikt voor het weiden
van vee, het steken van plaggen en zodden (zoden) en het maaien van heide.
Voor het aanmaken van nieuw bouwland en voor het aangraven van
groenland was toestemming nodig van de rechthebbenden op de onverdeel
de gronden. Deze hadden zich in de twaalfde of dertiende eeuw, toen door
de bevolkingsgroei behoefte ontstond aan meer cultuurland, aaneengesloten
om hun rechten op de woeste gronden zowel tegenover elkaar als tegenover
nieuwelingen te beschermen. Zo vormden zich marke-organisaties. Van
oudsher maakten alle boeren van een bepaalde buurschap deel uit van een
marke-organisatie; ieder had recht op waardeel9) in 'veld, holt en groen',
d.w.z. op de heidevelden, de bossen en de groenlanden.
Uit processtukken10) uit het midden van de achttiende eeuw blijkt dat
Deurze en Eleveld met Nijlande en Elderslo samen één marke vormden.
Ook Grollo en Schoonlo hebben oorspronkelijk één marke gevormd11).
In de verschillende marken liep de verhouding tussen de oppervlakte
woeste grond en het aantal gerechtigden sterk uiteen. Men mag daarom de
gegevens van de marken onderling niet zonder meer met elkaar vergelijken.
Rond het midden van de zeventiende eeuw beschikte de marke van Deurze en Nijlande over ruim 900 ha woeste grond waarop 10 gebruikers, samen
8 waardelen bezittend, rechten konden doen gelden. Op de markegrond van
Anlo die eveneens 900 ha groot was (Timmer, z.j.), moesten in 1672 deze
rechten worden gedeeld door 21 gebruikers die samen 15 waardelen bezaten.
Het grote onderscheid in weiderechten per waardeel in de verschillende
marken kan mede hieruit verklaard worden. In de achttiende eeuw mocht
men in Nijlande 80-100 schapen en 26-28 beesten (rundvee) per waardeel
weiden, in Anlo echter 40-52 schapen en 16-26 beesten. Overigens bestaat
de indruk dat in de achttiende eeuw het aantal schapen, dat per waardeel
gehouden mocht worden, overal is toegenomen. De toename van het rund
vee is minder duidelijk ; de rundveepestepidemieën in de achttiende en negen
tiende eeuw zullen hiervan de oorzaak zijn geweest.
De omvang van de woeste gronden is pas bekend uit de kadastrale leggers
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van 1830. In dat jaar bedraagt de oppervlakte van de heidevelden 7860 ha;
deze zijn bijna uitsluitend in het bezit van de markgenoten.
Uit tabel 1 blijkt dat sedert 1650 ruim 200 ha tot bouwland is ontgonnen
en dz 1200 ha aan groenland van de woeste gronden is afgescheiden. Niet
alleen de heidevelden ook het bosareaal is tengevolge van de ontginnings
activiteit verminderd. Daarover zijn echter geen cijfers bekend. De in tabel 1
berekende oppervlakte aan woeste grond in 1650 is dan ook slechts een be
nadering.
De verhouding tussen het aantal waardelen, het aantal gewaarde erven12)
en de oppervlakte aan woeste grond is voor Grollo met Schoonlo verreweg
het gunstigst. De klacht van de markgenoten van Rolde en Ballo uit 1650,
dat zij slechts de beschikking hebben over 'benauwd' veldland is, gezien
tabel 1, begrijpelijk.
Een gedeelte van de markegronden van Amen-Ekehaar en Deurze-Nijlande lag in het lage deel van het gebied, gedeeltelijk zelfs in het Geelbroek
en het Deurzer Broek. Deze buurschappen zullen naar verhouding over
meer en beter 'groen' hebben beschikt. De aanmaak van particulier weiland
is daar dan ook achtergebleven bij Rolde en Grollo.
In de dorpen op de zandgronden werd het vee voornamelijk gehouden terwille van de mest,
die men nodig had om de vruchtbaarheid van de bouwlanden op peil te houden. De in de
stal geproduceerde mest was vermengd met strooisel, waarvoor in Rolde heideplaggen
werden gebruikt.
Volgens Tiessing (Edelman, 1943, blz. 70 e.v.) werden in Borger de plaggen gewoonlijk
in mei gestoken en in hopen, van elk 10 plaggen, op het veld te drogen gezet. De hoeveel
heid die een boer per jaar nodig had, bedroeg 1500-2000 hopen. Een plag had een gemid
delde oppervlakte van 25 dm2 zodat, aldus Tiessing, voor 2000 hopen een halve hectare
heideveld werd kaalgeslagen. Hierdoor ging de plantengroei zo achteruit, dat er 10 of meer
jaren verliepen voor men van hetzelfde stuk weer plaggen kon steken. Men heeft getracht
aan de hand van dit soort gegevens uit te rekenen hoe groot de beschikbare heide zou moe
ten zijn om de bodemvruchtbaarheid van een bepaald bouwlandareaal in stand te houden
(Domhof, 1953).

In tabel 2 is voor Rolde de verhouding in oppervlakte tussen bouwland en
woeste grond - dus niet alleen heide - in 1650 en 1830 per marke naast
elkaar gezet.
Omstreeks 1650 beslaat het bouwland ongeveer 6% van de totale opper
vlakte aan woeste grond. Dit cijfer ligt dicht bij het gemiddelde dat Slicher
van Bath voor Twente vermeldt (Slicher van Bath, 1957, blz. 413). Door ont
ginningsactiviteit is in 1830 dit percentage gestegen tot 10%, hetgeen over
eenstemt met de bevindingen van Edelman (1952, blz. 185 e.v.) en Pape
(1966, blz. 90 e.v., en 1972). Tabel 2 laat echter zien dat er tussen de marken
van Rolde onderling zeer grote verschillen bestaan. In 1650 bedraagt het
minimum 2,4% en het maximum 12,4%. In 1830 is dat resp. 3,6 % en 21,1 %.
Aan een gemiddeld percentage kan voor dit gebied dus niet veel betekenis
worden toegekend.
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TABEL 2. Verhouding bouwland tot woeste grond in 1650 en 1830
TABLE 2. Ratio of arable land to waste land in 1650 and 1830

Marke
Mark

Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal

bouwland
opp.

ca. 1650
opp.
woeste
grond

area of
arable
land

area of
waste land

141
135
44
45
90
107
562

1656
2991
1795
1084
886
830
9242

verhouding bouwland
in %
opp.

1830
opp.
woeste
grond

ratio
in %

area of
arable
land

area of
waste land

8,5
4,5
2,4
3,8
9,3
12,4
±6%

194
192
64
66
127
140
783

1335
2511
1776
899
676
663
7860

verhouding
in%
ratio
in %

14,5
7,8
3,6
7,3
18,6
21,1
±10%

Total

De afname van de woeste gronden moet, zoals de gegevens van het kadas
ter van 1830 aantonen, voornamelijk worden toegeschreven aan een toename
van het weilandareaal. De weilanden waren ontstaan deels uit land dicht
bij de boerderij, deels uit laag gelegen markegronden die voordien als ge
mene weiden ongeveer dezelfde functie vervulden, maar waar volgens be
palingen in de meeste willekeuren geen plaggen mochten worden gestoken.
De aanmaak tot weiland heeft dus het areaal waar geplagd mocht worden,
nauwelijks verminderd.
Behalve voor plaggen en beweiden werden de woeste gronden, in marken
waar geen of onvoldoende veen aanwezig was, ook gebruikt voor de brand
stofwinning. Dit was o.a. het geval in Rolde, Grollo en Schoonlo. Volgens
Tiessing (Edelman, 1943, blz. 71) werd in Borger door iedere markgenoot
een perceeltje heide afgebrand om daarvan rechthoekige zodden af te steken.
Deze zodden leverden goede brandstof. Ze waren 1\ X 3 dm groot en \ dm
dik. Tiessing schrijft dat vaak reeds voor de hooitijd honderden wagenvrach
ten zodden werden aangevoerd om in de behoefte van het hele jaar te voor
zien. De toegestane hoeveelheden werden door de markgenoten vastgesteld.
In Anlo mocht in 1648 per waardeel 8 voer (wagenvrachten) zodden worden
gestoken, maar in 1726 was dat reeds 24 voer. Er werd bovendien precies
aangegeven, waar de zodden gestoken mochten worden (Joosting, 1910,
blz. 37 en 39). Hoewel geen exacte gegevens beschikbaar zijn van de hoe
veelheden plaggen en zodden, die in de verschillende marken werden ge
stoken, is het wel duidelijk dat deze gewoonte tot een niet te verwaarlozen
verarming van de heidevelden heeft bijgedragen.
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Door het steken van plaggen en door overbeweiding met schapen konden
op de hoge heidevelden zandverstuivingen ontstaan. Over deze zandver
stuivingen is in de archieven weinig te vinden. Van Grollo wordt in 1752
vermeld dat er van een losse kamp in het veld 4 mud land verloren is gegaan
omdat de akkers 'met zand zijn belopen'13). Op de kaart van Huguenin uit
1820/'24 (fig. 1) staan enkele zandverstuivingen aangegeven, namelijk twee
in het veld ten noorden van Ballo, een kleine ten oosten van de noordes van
Ballo, vrij grote uitgestrektheden ten oosten en westen van Grollo die als
veedriften zijn te beschouwen, één in het veld ten westen en één ten zuiden
van Schoonlo, een uitloper van het Grote Zand van Hooghalen. Op kaarten
uit de twintigste eeuw worden geen zandverstuivingen meer aangegeven,
met uitzondering van die in het veld ten noorden van Ballo en ten zuiden
van Schoonlo.
De gewoonte van de Drentse boerin om de lemen vloer van de woon
keuken dagelijks met fijn zand te bestrooien, kan eveneens hebben bijge
dragen tot het ontstaan van zandverstuivingen. Tiessing (Edelman, 1943,
blz. 83) vermeldt dat per jaar per gezin 1—1,8 m3 zand werd gebruikt, dat
in het veld op een diepte van ca. 2 m beneden het maaiveld werd weggegraven
Daar waar verschillende geslachten gedurende een lange reeks van jaren hun
keukenzand gedolven hadden, ontstonden op den duur grote zandgaten.
In de achttiende en negentiende eeuw werden door het Landsbestuur
'zandheren' aangesteld, die moesten zorgen voor de beteugeling van de
zandverstuivingen. De zandheren van Grollo lieten in 1830 het Oosterse en
Westerse zand bepoten en met plaggen beleggen14). Ook werden dennen
kampen aangelegd om het zand vast te houden. Afdoende heeft dit niet ge
holpen, want zelfs in 1903 werd volgens Tiessing de 'korenes' van Grollo nog
door stuifzand bedreigd (Edelman, 1943, blz. 82).
Rolde is oudtijds een bosrijk gebied geweest zoals uit de namen van de
buurschappen blijkt. Door ontginning zal reeds veel bos in de middeleeuwen
zijn gerooid. De eerste opgave van het bosareaal dateert uit 1830, toen bij
de instelling van het kadaster alle gemeenten perceelsgewijs werden beschre
ven. Voordien worden de bossen slechts terloops in de archivalia vermeld.
Zo klagen in 1608 Drost en Gedeputeerden dat de Drentse bossen sedert de
troebelen in de periode van 1580 tot 1594 bijna geheel zijn vernietigd en
gekapt (Mulder, 1958, blz. 83). Dit zal de reden zijn geweest dat in 1612
holtvoogden werden aangesteld, die er op moesten toezien dat in iedere
buurschap eikentelgen werden aangeplant.
Op de kaartjes van het verpondingsveldwerk worden slechts de namen
van enkele holten en broeken vermeld ; op de bijlage kon de ligging van deze
bossen slechts bij benadering worden aangegeven15). Op de kaart van om
streeks 1820 (fig. 1) komt minder oud bos voor dan in 1650, daarentegen
zijn er in de buurschappen Amen, Eleveld, Elderslo en Deurze enkele per-
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Fig. 1. Bodemgebruik in de gemeente Rolde omstreeks 1820. (Overgenomen van de topo
grafische kaart van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een gedeelte van Over
ijssel, schaal 1:40 000, samengesteld door Huguenin, 1820-1824; A.R.A. Den Haag, kaartencollectie Archief Genie, inv. nr. G. 28)
Fig. 1. Soil use in the municipality of Rolde around 1820. (Taken from the topographical map of the
provinces of Groningen, Friesland, Drenthe and Overijssel, scale 1:40000, compiled by Huguenin, 18201824; A.R.A., The Hague, map collection of the military engineers, inv. nr. G. 28)

celen bos bijgekomen, die ten dele kunnen zijn ontstaan uit de reeds vermel
de telgenkampen.
Uit schilderijen en tekeningen van o.a. Pronk, Bosboom en Mesdag uit
de achttiende en negentiende eeuw zou men de indruk kunnen krijgen, dat
Drente toen nog zeer bosrijk was. De schilders werden echter in hoofdzaak
geboeid door de binnen de nederzettingen gelegen brinken en boerenerven,
die met grote aantallen opgaande eikenbomen waren beplant. Doordat de
boerderijen verscholen lagen tussen de bomen, maakten de buurschappen
vanuit de verte de indruk in een bos te zijn gelegen (fig. 2). In 1830 bedroeg
echter het totale bosareaal van Rolde slechts 163 ha of 11 % van het gehele
gebied; in 1880 was dat nog maar 45 ha of 0,4%. Grote houtverkopingen in
de eerste helft van de 19e eeuw hebben het bestand aan opgaand hout buiten
de nederzettingen aanzienlijk verminderd. Volgens Mulder (1958, blz. 107)
werden tussen 1825 en 1852 in de gemeente Rolde circa 4000 eikenbomen
gekapt. Zo verdween o.a. het Amer holt.
De broekbossen in de beekdalen zijn langer in stand gebleven dan de
holten op de hogere gronden. Ze konden pas worden ontgonnen na ontwa
tering van deze moerassige gebieden. Op de topografische kaart van circa
1900 (fig. 3) zijn de broekbossen, zoals het Deurzer broek en het Geelbroek,
grotendeels verdwenen en is er grasland voor in de plaats gekomen.
Hoewel de meeste markegronden sedert 1860 waren verdeeld en de boeren
door de invoering van de kunstmest op den duur niet meer uitsluitend op
plaggenmest waren aangewezen, had de propaganda voor het ontginnen van
heide tot bos aan het begin van de twintigste eeuw nog weinig resultaat ge
had. Alleen ten westen van het kerkdorp Rolde, ten noorden van de Deurzer
es en ten oosten van de weg van Rolde naar Grollo liggen volgens de topo
grafische kaart van circa 1900 (fig. 3) enkele nieuwe bosaanplantingen van
geringe omvang, die overwegend uit dennen en eikenhakhout bestonden.
Ingrijpende veranderingen vonden eerst plaats in de crisistijd van de jaren
dertig toen veel heidevelden werden ontgonnen als werkverschaffing. De
aanleg van de staatsbossen van Grollo en Schoonlo dateert uit die tijd. De
heide ten noorden van Grollo werd voornamelijk omgezet in grasland. Al
leen in het Balloër Veld ten noorden van Ballo bleef een stuk heideveld ge
spaard.
4. DE BOUWLANDEN

De vruchtbaarheid van de akkers op de es werd vóór de invoering van de
kunstmest op peil gehouden met mest van schapen en rundvee. In Rolde
bestond omstreeks 1830 de totale schaapskudde uit circa 6750 en de rundvee
stapel uit circa 1000 dieren. Volgens Tiessing produceerden 80 à 100 heideschapen meer en betere stalmest dan 15 à 20 stuks hoornvee. De schapemest
werd uitsluitend gebruikt voor het roggeland.
Om over zoveel mogelijk mest te kunnen beschikken, werden de schapen
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Fig. 2. Gezicht op Rolde omstreeks 1900. Op de voorgrond de weg naar Borger. (Pen
tekening door A. van den Boom, J. Ezn., 1886-1961. Origineel in Provinciaal Museum te
Assen)
Fig. 2. View of Rolde around 1900. In the foreground the road to Borger. ( Pen drawing by A. van den
Boom, J. Ezn., 1886-1961. Original in the Provincal Museum at Assen)

in schaapskooien ondergebracht en het rundvee in potstallen. Hierin ver
bleven ze het gehele jaar; alleen in de zomer werden ze overdag in het veld
geweid. In de potstallen gebruikte men iedere dag een nieuwe laag heide
plaggen als strooisel, zodat de beesten steeds hoger kwamen te staan en op
den duur met hun koppen de zoldering raakten. Om de drie weken werd
de 'gebroeide' plaggenmest uit de stal geschept en begon het proces op
nieuw. Ook in de schaapskooien werden plaggen als strooisel gebruikt, hoe
wel in veel geringere hoeveelheden, 's Zomers werden de schapen van de
gehele buurschap onder hoede van een herder op de es op de stoppel geweid,
de kudde bleef dan gedurende de nacht op de es en werd daar tussen hekken
geperkt. De boeren kregen in de periode tussen oogsten en ploegen beurte
lings één of meer nachten de gehele dorpskudde 'op den mest'. Deze ge
woonte was op de Veluwe en in Overijssel onbekend, zoals blijkt uit de
landbouwenquête (Van der Poel, 1954, blz. 167 en 193) en het verbaal van
Kops (1800). Volgens Kops zou £ mud roggeland voldoende worden be-
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Fig. 3. Bodemgebruik in de gemeente Rolde omstreeks 1900 volgens de chromotopogra
fische kaart van Nederland, schaal 1:50000, blad 12 en 17, Assen resp. Beilen.
Fig. 3. Soil use in the municipality of Rolde around 1900 according to the chromotopographical map
of The Netherlands, scale 1:50000, sheet 12 and 17, Assen and Beilen respectively.
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mest indien er gedurende één nacht 600 schapen op werden geperkt. Uit
gaande van de situatie in Rolde zou op deze wijze in ongeveer zes weken
31 ha bemest kunnen worden zonder toevoeging van plaggen. Tiessing ver
meldt dat men 80 heideschapen nodig had om circa 15 mud land met plaggenmest uit de schaapskooien te bemesten, dit betekent voor Rolde dat men
op 337 ha bouwland mest uit de schaapskooien kon brengen. In totaal zou
men dus 370 ha van schapemest kunnen voorzien. Voor de overige 400 ha
bouwland, zowel op de es als de goorns en de lienstukken, moest plaggenmest uit de potstallen worden gebruikt. De tuingronden werden zwaarder
bemest dan het roggeland. De indruk bestaat dat de rundveestapel in deze
behoefte min of meer kon voorzien. De Drentse boer gaf er echter de voor
keur aan voor § deel van zijn roggeland schapemest te gebruiken. In de
praktijk zal het er op neer zijn gekomen dat de meeste boeren hiervoor over
te weinig schapen beschikten.
Het gebruik van plaggenmest heeft in de loop der tijden een zekere op
hoging van de es veroorzaakt. Deze ophogingslaag, in de literatuur bekend
als esdek, bedraagt in Drente ten hoogste 40 cm, in Overijssel en op de
Veluwe 60 cm en meer. Dit verschil in dikte van het esdek kan mogelijk
mede door het verschil in bemestingsmethode worden verklaard.
De ouderdom van de essen kan sterk uiteenlopen, zoals 14C-bepalingen
hebben aangetoond. Pape (1966 en 1972) neemt aan dat de dateringen tot
dusver nog niet erg betrouwbaar zijn, maar dat de uitbreiding van de essen
in ieder geval ten minste 1000 jaar geleden is begonnen.
Over de landbouwmethoden in het verleden is weinig bekend. Rogge was
een belangrijk landbouwprodukt zoals blijkt uit de pachtopbrengsten, die
veelal werden berekend in rogge. Verplichte afdrachten ten bate van de
wereldlijke en kerkelijke overheden zoals schultrogge en klokrogge, die oor
spronkelijk verschuldigd waren aan resp. de schout en de luider van de kerk
klok, werden oudtijds in rogge voldaan.
Ook zijn afdrachten in haver en gerst bekend. Deze gewassen werden
waarschijnlijk niet op de es verbouwd. De haverkampen liggen apart in het
veld, zoals het Haverlant in Eleveld en het Haver Eschge in Amen (zie
bijlage), of aan de buitenzijde van de essen zoals in Ballo en Grollo. Haver
werd later ook op gescheurd groenland ingezaaid.
Gerst, dat een sterke bemesting nodig had, werd mogelijk op de goorns
verbouwd. De goorns, ook gaarden of tuinen genoemd, zijn complexen van
vele kleine percelen (1-2 are) die aan verschillende eigenaren uit het dorp
behoorden. Ze liggen meestal dicht bij de nederzettingen en zijn afzonder
lijk omwald. Op de goorns werden verder speciale gewassen zoals bonen,
wortels, hennep en moes (boerenkool) verbouwd.
In de archivalia is slechts een paar maal sprake van boekweitverbouw.
Dit gewas werd in het veld verbouwd op speciaal daarvoor gereedgemaakte
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landjes. Dit blijkt uit archiefstukken betreffende Rolde en Grollo uit resp.
1745 en 182516). Eerst in de negentiende eeuw wordt de verbouw van boek
weit op de es belangrijker.
Ieder bedrijf had een of meer stukjes lienland, meestal ter grootte van 1/16
mud of 1-2 are, waarop vlas werd verbouwd. De bedrijven in de kleine buur
schappen hebben deze perceeltjes dicht bij huis liggen. In het kerkdorp
Rolde en Ballo daarentegen liggen de perceeltjes bijeen op de es in zgn. lienstukken. Uit praktische overwegingen zal men het lienland, dat een extra
zware bemesting nodig had, bijeen hebben gebracht binnen een aparte om
walling. Volgens Garming (1955) zou dit er op wijzen dat de es betrekkelijk
jong is, o.i. liggen de complexen lienstukken juist in oudere - immers on
regelmatig verkavelde - essen.
Aardappels worden in Drente geteeld sedert het einde van de achttiende
eeuw, aanvankelijk buiten de es op wallen en goorns. Dit gewas werd eerst
belangrijk in de negentiende eeuw.
Rogge is lange tijd het belangrijkste gewas gebleven. De zgn. 'eeuwige
roggebouw', waarbij geen echte braak voorkwam maar alleen een zekere
vruchtwisseling van zomer- en winterrogge werd toegepast, was in de zeven
tiende eeuw al gebruikelijk en bleef tot in de negentiende eeuw op de essen
in zwang. In 1838 werden in Rolde van de omstreeks 800 ha bouwland 663
ha met rogge bezaaid, 43 ha met boekweit, 9 ha met gerst en 5 ha met haver;
op circa 65 ha werden aardappelen verbouwd (Alstorphius Grevelinck,
1840, blz. 140).
De opbrengst van de bouwlanden was zeer laag. In 1750 moeten pachtboerderijen van de
abdij van Assen, geadministreerd door de Domeinen, bij een omvang van 30 mud bouw
land ongeveer 30 mud rogge per jaar afdragen.17) Gerekend naar het systeem van de derde
garf bracht het land dus omstreeks 90 mud rogge op. Indien men aanneemt dat per mud
bouwland ongeveer 1 mud zaaizaad nodig was, is de opbrengst gelijk aan driemaal de uit
zaai. Dit was volgens Linthorst Homan (1966, blz. 39) in 1810 ook nog het geval. In 1830
werd volgens de berekening van de opbrengst van de bouwlanden voor de grondbelasting,
per ha gedurende driejaren 3 mud winterrogge en het vierdejaar 3| mud zomerrogge uit
gezaaid, waarvan op eerste klas bouwland gemiddeld 5 mud winterrogge en 11 mud zomer
rogge werd geoogst. Op lager geklasseerd land waren de opbrengsten veel minder. Alle
klassen dooreengenomen is hier slechts sprake van een geringe opbrengstvermeerdering.

Uit de zeventiende eeuw zijn verschillende opgaven bewaard gebleven van
de 'bezaaide landen'. Een eerste zeer globale opgave dateert uit 160318).
Gedetailleerde opgaven per gebruiker zijn bekend uit 16121 ®) en ^ 165020).
Omstreeks 1750 vindt een herinventarisatie plaats, waarbij zowel de bouw
landen die na 1650 zijn verlaten, als de nieuw aangemaakte en de opnieuw
bezaaide landen die in 1650 woest lagen, werden opgetekend21). Een en
ander is weergegeven in tabel 3.
Aan het eind van de zestiende eeuw heeft het Drentse platteland erg gele
den onder de vernielingen van de Tachtigjarige Oorlog. Veel boerderijen
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TABEL 3. Oppervlakte van het bouwland in ha tussen 1603 en 1830
TABLE 3. Area of arable land between 1603 and 1830, in ha

Marke

1603

1612

ca. 1650

1750

1807

1830

95
94
16
24
66
65
360

118
91
22
28
77
66
412

141
135
44
45
90
107
562

142
135
49
54
92
105
577

149
137
40
44
83
86
539

194
192
64
66
127
140
783

Mark

Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal
Total

werden verwoest en landerijen werden verlaten, zoals uit archiefstukken
blijkt22). Het herstel van de rust in de zeventiende eeuw heeft er ongetwij
feld toe bijgedragen, dat veel land opnieuw in cultuur genomen werd.
Volgens tabel 3 kwam er tussen 1603 en 1650 ongeveer 200 ha bouwland
bij. De opgave van de bezaaide landen in 1650 vermeldt echter ook dat 113
ha woest lag van de akkers die voordien bezaaid werden. Waarschijnlijk
heeft men in een vroegere periode op minder goede gronden bouwland aan
gemaakt en zijn deze marginale gronden niet opnieuw in gebruik genomen.
Tussen 1650 en 1750 komt in deze situatie weinig verandering. Omstreeks
1750 wordt 29 ha meer bezaaid dan omstreeks 1650; daarentegen ligt 14 ha
woest van de akkers die omstreeks 1650 nog tot de bezaaide landen behoor
den. De werkelijke toename van het bouwland bedraagt voor een hele eeuw
dus slechts 15 ha.
In 1807 is het bouwlandareaal in vergelijking tot 1750 in zijn geheel iets
kleiner geworden. Slechts in Rolde en Grollo is een geringe toename te con
stateren. Het is mogelijk dat de opmetingen in 1807 niet geheel volgens de
zelfde richtlijnen zijn uitgevoerd als in vroegere eeuwen; het is bijvoorbeeld
niet geheel duidelijk of alle goorns in deze opgave zijn meegeteld.
Kort na deze opmetingen moet een nieuwe ontginningsperiode zijn be
gonnen, want in 1830 is het totale bouwlandoppervlak met ongeveer 250 ha
toegenomen. Hetzelfde verschijnsel werd door Slicher van Bath (1957, blz.
485) gesignaleerd in Overijssel, waar in de zeventiende en achttiende eeuw
het bouwlandareaal slechts weinig toenam maar tussen 1812 en 1830 aan
zienlijk werd uitgebreid.
Uit vergelijking van het bodemgebruik van circa 1650 met het kaartbeeld
van Huguenin van omstreeks 1820 en de minuutplans van het kadaster uit
1830 is gebleken, dat het algemene beeld van de essen weinig is veranderd;
ze hebben vrijwel dezelfde vorm behouden, alleen aan de randen is bij-ont
gonnen. De toename van het areaal bouwland kan, naast de franje-ontgin-
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ning op de es, grotendeels worden toegeschreven aan ontginning van land
bij huis en van kampen in het veld.
5. DE GROENLANDEN

Onder de groenlanden worden zowel hooilanden als weilanden verstaan. De
weilanden komen in de archivalia ook voor als koelanden en koeweiden. De
groenlanden werden circa 1650 bedrijfsgewijs geregistreerd, waarbij de
oppervlakte werd aangegeven in dagmaten. In tegenstelling tot de kaartjes
van de bouwlanden, waarop alle landmeetkundige gegevens zijn aangete
kend, geven de kaartjes van de groenlanden slechts een schematisch beeld van
ligging en vorm van de percelen. Voorts zijn in tabellen, de zgn. lange sta
ten, oppervlakte, naam en eigenaar van alle groenlandpercelen in de marke
opgegeven; op de zgn. korte staten wordt van ieder bedrijf het bijbehorende
groenland, zowel binnen als buiten de eigen mark gelegen, vermeld23).
De hooilanden grenzen over het algemeen direct aan de diepjes, waar
meestal gronden van betere kwaliteit liggen. Ze werden door de boeren dan
ook hoger gewaardeerd dan hooilanden die niet aan een diep grenzen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit een rekest van de meier van het erf Heuvinge uit
Deurze24). Deze klaagt dat al zijn hooiland voor stroomland is gerekend en
op 200 dalers is gesteld. Omdat het echter aan één stuk ligt, grenst slechts
een klein gedeelte aan het diep. De rest strekt zich op 'te velde' en is op
sommige plaatsen met heide en russen (biezen) belopen, waardoor de hooiopbrengst geringer is.
In tabel 4 is de grootte van de hooilanden uit de korte en lange staten be
rekend en van dagmaten omgezet in hectaren. In de tabel is voor 1830 onder
scheid gemaakt tussen hooiland en weiland, de archivalische gegevens maken
dit onderscheid voor 1650 nauwelijks mogelijk. Slechts voor Grollo en
Schoonlo worden samen circa 17 dagmaten koeland, d.w.z. ongeveer 11 ha
weiland, vermeld; deze zijn niet in tabel 4 opgenomen.
Opvallend is de grote oppervlakte hooiland die de boeren uit het kerkdorp
Rolde en uit Ballo buiten de eigen marke in gebruik hebben. De boeren uit
het kerkdorp gebruikten 32 ha hooiland buiten de eigen marke, voornamelijk
in Amen en Deurze maar ook in Anrepe. De boeren uit Ballo gebruikten
19 ha in andere marken, in hoofdzaak in Deurze, Anrepe en Loon. Schoonlo
dat met Grollo vanouds één marke heeft gevormd, gebruikte in 1650 onge
veer 13 ha hooiland buiten het gebied dat het bij de grensscheiding in 1842
kreeg toegewezen. In de overige buurschappen daarentegen is de opper
vlakte hooiland groter dan door de eigen boeren werd gebruikt en was een
gedeelte van het beschikbare hooiland in handen van uitwonenden. Men
krijgt de indruk dat de hooilanden meer van eigenaar wisselden en gemak
kelijker verhandelbaar waren dan de akkers op de es, die aan strengere voor
schriften waren gebonden.
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TABEL 4. Groenlandareaal in ha tussen 1650 en 1830
TABLE 4. Grassland area in ha between 1650 and 1830

Marke
Mark

Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal

ca. 1650
totaal
hooiland
gebruikt
areaal
per marke hooiland
areaal*)
area of
hayfields
per mark

total area
used as
hayfield

84
144
24
66
104
25
447

116
126
37
41
70
44
434

1807
hooiland
hayfield

125
118
33
60
99
37
472

hooiland
hayfield

109
148
12
137
133
50
589

1830
weiland
grazing
land

243
427
12
93
144
108
1027

totaal
grasland
total
grassland

352
575
24
230
277
158
1616

Total

*) Totaal door markgenoten gebruikt hooiland zowel binnen als buiten de marke
Total area of hayfields used by participants in the mark, both within the mark and outside of it

Het aangraven van de hooilanden hield in dat men ze van de markegronden, waar het vee werd gehoed, afscheidde met wallen of sloten. Ze werden
daarna verkaveld en naar ieders aandeel onder de gerechtigden verdeeld.
Begreppeling van de percelen maakte ze beter toegankelijk en ook meer ge
schikt voor de hooiwinning.
Uit de archivalia blijkt dat men al vroeg de lage gronden door ontwatering trachtte te ver
beteren. Zo geven in 1302 de markgenoten van Wittem aan het Convent van Assen toe
stemming door hun mark de nodige waterleidingen te graven (Magnin, 1835, blz. 139).
Ook uit een geschil tussen de markgenoten van Anrepe en Deurze blijkt het belang dat men
toekende aan een goede afwatering. Men kwam overeen in het voorjaar van 1664 een sloot
van 4 voet breed en 2 à 3 steken diep, op de grens van beide marken, te laten graven en
vergraven omdat de groenlanden bij het Geelbroek verdronken. Hier zal de Ruimsloot
bedoeld worden waarover in 1719 opnieuw een geschil ontstond. Rekesten doen vermoeden
dat de afscheiding van de hooilanden uit de markegrond in de zeventiende eeuw in volle
gang was. Afgezien van ontwatering werd door de boeren weinig aan verbetering van de
hooilanden gedaan. In 1830 leverden zelfs de beste hooilanden maar tweede kwaliteit hooi
op. De opbrengst lag tussen 2750 en 2000 pond per ha. Eerst in de tweede helft van de
negentiende eeuw werden de groenlanden beter verzorgd en werd o.a. bemesting toegepast.

Voor de weilanden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
de gemene weiden en de weilanden in particulier bezit.
Tot de markescheiding in de negentiende eeuw beschikken alle buurschap
pen over gemene weiden. Deze zijn eigendom van de markgenoten en worden
naar de grootte van ieders waardeel in veld en groen beweid. Het is niet
bekend hoe groot de totale oppervlakte van deze weiden omstreeks 1650 was.
Slechts van Grollo en Schoonlo wordt vermeld dat ze omstreeks 1650 samen
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40 dagmaten25) groenland bezitten die onder het waardeel gerekend moeten
worden26). Het zijn waarschijnlijk deze groenlanden die op de kaart van
Huguenin van circa 1820 (fig. 1) nog onverdeeld langs het Oosterdiep liggen.
Op de topografische kaart van circa 1900 (fig. 3) staan ze als Grolloër en
Schoonloër Koelanden vermeld. In 1816 worden op verzoek van de mark
genoten de gemene weiden van Grollo door een landmeter opgemeten27).
De oppervlakte bedraagt dan ongeveer 100 dagmaten, dus aanmerkelijk
meer dan in 1650. Hieronder bevindt zich veel broekland, nl. 37 dagmaten
in het Broek, 29J in het Lage, 23J in het Halkenbroek en 9A in de Minhaar.
Alleen de Minhaar ligt op hogere grond, zoals uit de naamgeving blijkt.
Verder duidt de naam Minhaar, ook vaak als Meenhaar geschreven, op het
gemeenschappelijk gebruik van dit weidegebied.
In de Kohieren van de vaste goederen in het kerspel Rolde uit 180728)zijn behalve de hooi
landen ên bouwlanden en de grootte van ieders waardeel ook een aantal koeweiden bedrijfsgewijs vermeld. De koeweiden liggen altijd binnen de eigen mark en zijn particulier
eigendom, d.w.z. aan het waardeel onttrokken. Uit de belendingen, opgegeven in de ko
hieren, kan men afleiden dat ze een doorlopende, vrij smalle strook vormden evenwijdig
aan de hooilanden en diepjes. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond varieerde de
grootte van het stuk land waarop één koe kon worden geweid. Volgens gegevens van de
grondbelasting in 1830 was dat voor Rolde één bunder weiland van de eerste klasse.
In 1807 waren de weilanden in particulier bezit als volgt over de Rolder marken verdeeld :
Marken
Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo

Koeweiden

Eigenaren

48
14i
6
36

19
6
1
8

-

76|

-

23

Opmerkelijk is het afwijkende beeld van Deurze/Nijlande waarvoor geen enkele koeweide
wordt opgegeven.

Tot slot een vergelijking van de oppervlakten groenland in 1650 en 1830.
Uit tabel 4 blijkt dat in ongeveer 200 jaar het hooiland is toegenomen van
447 tot 589 ha of wel met ruim 31 %. De grootste uitbreiding vindt echter
plaats tussen 1807 en 1830. De vermeerdering van het weilandareaal tussen
1650 en 1830 kan niet in exacte cijfers worden uitgedrukt. Van de gemene
weiden die steeds een aanzienlijke oppervlakte moeten hebben ingenomen,
zijn vrijwel geen gegevens bekend voor 1830. De weilanden in particulier
bezit worden in 1650 nauwelijks vermeld, zodat slechts een vergelijking
mogelijk is tussen 1807 en 1830. In 1830 was het gehele weilandareaal 1027
ha groot, waarvan 507 ha in particulier bezit is en 520 ha tot de gemene
weiden behoort. In 1807 worden 181 koeweiden opgegeven. Indien deze
worden gesteld op ongeveer 180 ha, is er sedert de Franse tijd ongeveer 330
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ha weiland in particulier bezit bijgekomen. Volgens het kadaster ligt een
belangrijk gedeelte van dit weiland in particulier bezit dichtbij de boerderij.
Vergeleken met de bodemgebruikskaart van circa 1650 (bijlage) toont de
kaart van Huguenin van circa 1820 (fig. 1) een aanzienlijke toename van
het groenland. Het verschil tussen deze beide kaarten is veel groter dan dat
tussen de kaart van Huguenin en de eerste chromotopografische kaart van
het eind van de negentiende eeuw (fig. 3). In deze laatste periode hebben de
meeste markescheidingen plaatsgevonden, waarbij de gemene weiden wer
den verdeeld en in particulier bezit overgingen.
De ontginning van de heidevelden in de eerste helft van de twintigste
eeuw leidde tot een belangrijke uitbreiding van het grasland, zoals de topo
grafische kaart van omstreeks 1950 toont (fig. 4).
6. DE BEDRIJVEN

De oppervlakte bouwland behorend bij een bedrijf is eeuwenlang gebruikt
als maatstaf bij de taxatie voor de grondbelasting. Een bedrijf met 32 mud
bouwland (8-9 ha) werd als een vol erf beschouwd. Zo kende men ook drie
kwart, halve en kwart erven. Op een vol erf waren tenminste vier paarden
nodig voor de bewerking van het bouwland, zodat een dergelijk bedrijf in
de archivalia soms wordt aangeduid als een vierpaardsplaats.
De grootte en samenstelling van de bedrijven kunnen zowel uit het ver
pondingsveldwerk van i 1650 als uit de kohieren van de vaste goederen van
1807 worden gereconstrueerd. Het is daardoor mogelijk bedrijven uit het
midden van de zeventiende eeuw met soortgelijke uit het begin van de
negentiende eeuw te vergelijken.
De kadastrale leggers van 1830 geven geen zuiver beeld van de omvang
van de bedrijven. Het gaat daar om een inventarisatie van de eigendommen.
Zonder kennis van verpacht of bijgepacht land is een vergelijking met be
drijven uit 1650 of 1807 niet mogelijk.
Het is interessant tegenover de grootte van de bedrijven, gerekend naar
de oppervlakte van het bouwland, het aantal bedrijven per nederzetting te
stellen. Hierover zijn veel meer opgaven beschikbaar; behalve aan de reeds
genoemde stukken kunnen deze gegevens worden ontleend aan een opgave
van de bezaaide landen per gebruiker in 161229), schattingslijsten met ver
melding van het aantal huizen en bewoners uit 163030), en registers betref
fende het haardstedegeld van 1694 en 174731).
De indeling in categorieën in de tabellen 5A en 5B is in overeenstemming
met de normen die werden gehanteerd bij het opleggen van de grondbelas
ting en het haardstedegeld.
Volgens de tabellen 5A en 5B steeg tussen 1612 en 1650 het aantal bedrijven
met 14%. Tegelijkertijd groeide het bouwlandareaal van 412 tot 562 ha of
met 36%. Daardoor kon in deze periode de bedrijfsgrootte belangrijk toe-
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Weiland / Grassland
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Fig. 4. Bodemgebruik in de gemeente Rolde omstreeks 1950 volgens de chromotopogra
fische kaart van Nederland, schaal 1:50000, blad 12 en 17
Fig. 4. Soil use in the municipality of Rolde around 1950 according to the chromotopographical map
of The Netherlands, scale 1:50000, sheet 12 and 17
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TABEL 5A. Aantal bedrijven per marke in 1612, ca. 1650 en 1807
TABLE 5A. Number of farms per mark in 1612, ca. 1650 and 1807

Totaal
aantal
bedrijven
Total
number of
farms

Rolde
1612
ca. 1650
1807
Grollo
1612
ca. 1650
1807
Schoonlo
1612
ca. 1650
1807
Amen/Ekehaar
1612
ca. 1650
1807
Deurze/Nijlande
1612
ca. 1650
1807
Ballo
1612
ca. 1650
1807

Bedrijven met een oppervlakte bouwland van
Farms with an area of arable land of

>32

24-32

16-24

8-16

<8'mud'*)

1
4

5
3
2

8
6
9

7
6
9

11
19
52

2
2
5

3
1
6

32
38
72

-

15
16
30

6
10
3

5
6
8

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

1

-

8
3

9
1
5

1
1
2

1
6
2

7
4
3

3
2
3

-

3
4
-

-

12
15
26

7

-

1

11
10
10

-

4
1
1

1
4
1

-

3
4
8

4
3
9

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1
2
2

-

1
1

TABEL 5B. Aantal bedrijven van alle marken samen in 1612, ca. 1650, 1750, 1807 en 1830
TABLE 5B. Number of farms of all marks together, in 1612, ca. 1650, 1750, 1807 and 1830

Jaar
Tear

1612
ca. 1650
1750
1807
1830

Totaal
aantal
bedrijven

Toename
in %

Total
number of
farms

™ /°

78
89
±125
154
195

Increase

14
39
24
27

Bedrijven met een oppervlakte bouwland van
Farms with an area of arable land of

^32
24-32
16-24
8-16
<8 mud
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

14
9

23
27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

17

11

30

19

19

13

80

52

30
16

11
8

17
24

14
37

24
14

15
10

19
11

11
33

*) 1 mud = 27,2 are
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Oppervlakte bouwland

gemiddelde oppervlakte per bedrijf

Area of arable land

mean area per farm
7 ha

6 ha

5 ha

4 ha

3 ha

Fig. 5. De veranderingen in de totale oppervlakte bouwland en in de gemiddelde opper
vlakte bouwland per bedrijf in de periode 1612-1830
Fig. 5. The changes in the total surface area of arable land and the average surface area of arable land
per farm in the period 1612-1830

nemen (zie fig. 5). In 1612 had het merendeel, ni. 30%, van de bedrijven
24 tot 32 mud bouwland en 14% had meer dan 32 mud; in 1650 had 37 %
van de bedrijven meer dan 32 mud onder de ploeg. Toch is er een opmerke
lijk verschil in ontwikkeling tussen het kerkdorp Rolde en de boerendorpen.
Het aantal bedrijven uit de categorie met de kleinste oppervlakte aan bouw
land neemt in het kerkdorp naar verhouding veel meer toe dan die uit de
overige categorieën. In 1650 heeft 50% van de bedrijven in Rolde minder
dan 8 mud bouwland en slechts 11 % meer dan 32 mud.
Tussen 1650 en 1750 neemt het totale aantal bedrijven toe met 39%
terwijl het bouwland zich nauwelijks uitbreidt. In deze periode moet de ge
middelde bedrijfsgrootte dus kleiner zijn geworden.
Tussen 1750 en 1807 neemt het bouwland iets af en stijgt het aantal be
drijven met 24%; de schaalverkleining zet zich dus voort. In 1807 bestaat
meer dan de helft van de bedrijven uit keuterbedrijfjes met minder dan 8
mud bouwland. Deze liggen voornamelijk in het kerkdorp en in de aan-
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grenzende buurschap Ballo. In de boerendorpen behoren de meeste bedrij
ven tot de categorie van 16 tot 24 mud en 24 tot 32 mud.
De situatie moet tussen 1807 en 1830 iets zijn verbeterd. Het aantal be
drijven neemt dan toe met 27 % tegen het bouwland met 45 %.
Alleen de archivalische gegevens van circa 1650 en 1807 geven een inzicht
in de samenstelling van de bedrijven. De ontwikkeling van een zelfde bedrijf
in de tussenliggende jaren te volgen is vrijwel onmogelijk, omdat de meeste
bedrijven in ruim 150 jaar zijn vererfd en gesplitst, in delen verkocht of ver
huurd. Alleen in de marke van Deurze en Nijlande, waar zich veel goederen
in de dode hand bevonden, zodat er geen vererving kon plaatsvinden, kan
van bepaalde bedrijven de samenstelling in 1650 en 1807 met elkaar worden
vergeleken. In de overige buurschappen zijn, zowel in 1650 als in 1807, de
bedrijven met het grootste bouwlandareaal gekozen. Naast de grootte van
het bouwland wordt de oppervlakte van het hooiland vermeld. Voor 1807
worden bovendien de grootte van het waardeel en het aantal koeweiden
opgegeven.
Ook uit tabel 6 blijkt duidelijk de vermindering van het bouwlandareaal
per bedrijf. Het bezit aan hooiland is zeer wisselend. Er blijkt noch in 1650
noch in 1807 een duidelijke correlatie te bestaan tussen de oppervlakten
bouwland en hooiland per bedrijf. Ook het aantal koeweiden en de grootte
van het waardeel is niet evenredig met het bouwlandareaal.
Hoewel het aantal waardelen per marke tussen 1650 en 1807 veelal gelijk
is gebleven, is in de verdeling van de rechten op de markegrond, met uit
zondering van de marke van Deurze en Nijlande, veel veranderd omdat het
aantal gerechtigden overal is toegenomen. Waarschijnlijk waren oorspron
kelijk alle erven in het bezit van een vol waardeel. In Deurze, dat met zijn
drie kloostererven en een leengoed sterk traditioneel werd beheerd en waar
tussen 1650 en 1807 het aantal erven gelijk bleef, hadden in 1744 nog alle
vier erven een volle waar. Omdat de waardelen verhandelbaar waren — ze
konden worden verkocht of vererfd en splitsing was toegestaan -, is daar in
1807 in de overige buurschappen weinig meer van over.
Uit tabel 7 blijkt dat in de boerendorpen in 1807 het aantal bedrijven vrij
wel overeenstemt met het aantal gewaarde erven, ook al heeft het ene erf
veel meer waardeel dan het andere. In het kerkdorp echter kunnen 27 be
drijven geen enkel recht op de markegrond doen gelden.
De grootte van het waardeel bepaalde de hoeveelheid vee die per bedrijf
gehouden kon worden. Vóór 1838 ontbreken gegevens over de omvang van
de veestapel. Slechts voor Nijlande en Elderslo is een gedetailleerde opgave
bewaard gebleven uit het midden van de achttiende eeuw. Zoals uit proces
stukken32) blijkt, was onenigheid ontstaan over de weiderechten op de
markegronden tussen de vier rechthebbende bedrijven. Getuigenverklarin
gen wijzen uit dat omstreeks 1740 per bedrijf 4 paarden, 28 koeien (zowel
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TABEL 6. Overzicht van enkele bedrijven in 1650 en 1807
TABLE 6. Survey of some farms in 1650 and 1807

ca. 1650
bedrijven

1807

bouw hooi
land in land in
mud dagmaden*) ten*)

farms

bedrijven
farms

arable hayfields
land in in 'dag
'mud'*) mat'*)

bouw hooi koewei waarland in land in den
deel
mud dagma- grazing shares
den
ten
land
for
arable hayfields
land in in 'dag cattle
'mud'
mat'

Rolde

Vrouw Hiddinge
Jan Rolofs
Tijmen Tijmens

46
36
33

8*
5*
8

Roelof Hendriks
Jan Tonnis
Willem Arends

28*
24i
2U

m
61
8*

47
45
44

16f
20*
17

H. Krabben
Gerrit Haenge
Hendr. Hagting

36*
35*
35i

13*
10*
12*

37
29

11*
5*

A. en W. Reeks
Roel Oldewenning

23|
23*

7i
8

46

17*

Hendrik Heuving

23J

11*

6

43

17*

Albert Boer

26*

12*

6

Huysinge

43

13*

Harm Egberts op
Huysinge

40

12

-

Elderslo

32

15i

Jan en Jannes Homan
op Elderslo

27J

21*

-

t')

Eleveid

32

20i

L. Kniphorst op Eleveld

52

31

-

2.
i

41
35

18*
Jannes Weersing
9f") Roelof Popkes
op Heuvinge

27*
30*

12*
12*

37*
27J

9*
7*

5
3
2

1
i

*

Grotto

Jan Coyter
Jan Haenge
Jan Hellebaas

-

2
-

1
H

H

Schoonlo

Hendrik Harmens
Hendr. Haecken

i
ï

-

Amen

Roelof Steenge

1

Ekehaar

Willem Hoben

f

Nijlande

1

Deurze

Jan Weersinge
Jan Heuvinge

-

1

ï

Ballo

Jan Ramminge
Egbert Rommering

41
33

7*
7i

Berent Berents
Lambert Steenge

*) 1 mud = 27,2 are
1 dagmat = 68 are
') + i waardeel in Rolde
+ I share in Rolde

") Samen met anderen nog 10* dagmat in het Geelbroek.
Besides this farmer held, together with others, 10\ 'dagmat' in Geelbroek.
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10
6*

U

1*

TABEL 7. Verhouding tussen het aantal waardelen en gewaarde erven in 1650 en 1807
TABLE 7. Relation between the number of shares and, number of shareholders in 1650 and 1807

Marke
Mark

Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal

ca. 1650
aantal
aantal gew.
waardelen
erven
number of
shares

number of
shareholders

21
17
2
5
8
16
69

38
16
6
4
10
15
89

aantal
waardelen

1807
aantal gew.
erven

number of
shares

number of
shareholders

21
16
3
5
8*)
16*)
69

45
28
7
8
10
24
122

totaal
aantal
bedrijven
total number
offarms

72
30
8
8
10
26
154

Total

'*) Volgens het kohier resp. 7f en 14f in Deurze/Nijlande en Ballo in gebruik.
According to the assessment register 7f and 141 shares in use in Deurzej Nijlande and Ballo respectively.

melkkoeien als jongvee) en gemiddeld 100 schapen werden gehouden. Alleen
van Westerbork, ook in het centrale zandgebied gelegen, zijn enkele gege
vens ter vergelijking beschikbaar. Daar mochten in 1657, dus een eeuw vroe
ger dan in Nijlande, per waardeel worden gehouden: 8 paarden, 24 runderen
en 100 schapen met 1 ram.
Een geheel andere formulering geeft een willekeur uit 1610, betreffende
Anlo. Daar zou een vol erf maar 40 oude schapen mogen houden en zoveel
paarden en koeien als men 's winters kon voeden (Joosting, 1915 blz. 28).
De eerste volledige veetelling in Drente dateert van 1838. Alleen voor
runderen bestaat een gedetailleerde opgave uit het jaar 1800, toen ten be
hoeve van het Rundveefonds ter bestrijding van de runderpest33) alle dieren
ouder dan drie maanden werden belast. Voor ieder bedrijf moest worden
opgegeven hoeveel rundvee er op dat moment aanwezig was.
Uit tabel 8 blijkt dat in Rolde, Grollo en Ballo zowel het gemiddelde aan
tal koeien als het aantal jongvee, per bedrijf, verhoudingsgewijs het laagste
is. Volgens tabel 5 zijn dit de dorpen waar bedrijven met minder dan acht
mud bouwland voorkomen. In het kerkdorp Rolde houden alle 72 bedrijven
koeien, al hebben 28 maar een of twee stuks. Hier moet er rekening mee
gehouden worden dat door de vele daar gevestigde neringdoenden de land
bouw als nevenbedrijf werd uitgeoefend.
Vergelijking van de veetelling uit 1800 met oudere gegevens is alleen
mogelijk voor Nijlande. In 1744 werden daar op 4 erven 110 runderen, jong
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TABEL 8. Rundveetelling in 1800
TABLE 8. Census of horned cattle in 1800

Marke
Mark

Rolde
Grollo
Schoonlo
Amen/Ekehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal

Ouder dan
2 jaar

Jonger dan
2 jaar

Older than
2 years

Younger than
2years

241
203
55
71
135
107
8Ï2

62
51
26
33
65
50
287

Totaal
Total

303
254
81
104
200
157
1099

Aantal
eigenaren

Gem. per
eigenaar

Number of
owners

Average per
owner

72
34
8
9
9
25
157

4
7
10
11
22
6
7

Total

en oud, gehouden tegen 81 in 1800. Deze achteruitgang zal o.a. zijn veroor
zaakt door runderpestepidemieën uit de tweede helft van de achttiende
eeuw.
Volgens tabel 9 blijft voor geheel Rolde de rundveestapel tussen 1800 en
1838 nagenoeg gelijk. Van het aantal paarden kan uit de registers van het
haardstedegeld34) niet meer dan een schatting worden gemaakt. In de
zeventiende en achttiende eeuw zou het aantal omstreeks 300 zijn geweest.
Volgens tabel 9 is dat meer dan in de negentiende eeuw. In verhouding tot
het te bewerken bouwlandareaal zelfs veel meer. In 1672 houdt men ± 300
paarden voor 480 ha bouwland; in 1838 zijn er 250 paarden voor ^ 560 ha.
Over de paardenfokkerij, die in de Franse tijd zou zijn bevorderd, zijn weinig
gegevens bekend. De vermindering van het aantal veulens tussen 1838 en
1863 wijst er op dat de paardenfokkerij in de tweede helft van de negentiende
eeuw minder belangrijk werd.
Vóór 1800 zijn wat de schapen betreft weinig gegevens bewaard gebleven.
Alleen van Nijlande is bekend dat omstreeks 1750 per waardeel 100 schapen
werden gehouden. Uitgaande van dit gegeven zou dat voor geheel Rolde,
met in totaal 68 waardelen, 6800 schapen zijn. Dit stemt ongeveer overeen
met de opgave van 1838. Tot 1860 neemt het aantal schapen enigszins toe.
Na de markeverdeling zet de daling in, totdat de kudden in het begin van
de twintigste eeuw geheel zijn verdwenen.
In zekere tegenspraak tot de achteruitgang van de veestapel in het begin
van de negentiende eeuw, staat de grote toename van het weilandareaal in
deze periode vooral tussen 1807 en 1830. Slicher van Bath (1957, blz. 562),
die dit verschijnsel ook in Overijssel constateerde, meent dat dit voorname
lijk een kwaliteitsverbetering van het vee ten gevolge zal hebben gehad.
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TABEL 9. Veetellingen 1672-1863
TABLE 9. Census of cattle 1672-1863

1672')
Rundvee

—

18002)
812

18383)
602

Horned cattle

Jongvee

\
1308

1860

18635)

1251

837

355

580

292

262

38

25

-

287

403

±300

-

183

-

-

67

-

-

6731

7008

7150

6890

-

-

472

330

350

390

Toung cattle

Paarden

18544)

J

232

Horses

Veulens

-

Foals

Schapen
Sheep

Varkens
Pigs
x)

Register van het haardstedengeld, R.A. Assen, Oude Statenarchieven inv. nr. 868.

Register of property taxes, National Archives Assen, 'Oude Statenarchieven1 ( ancient archives) inv. nr.

868.
2)

Lijst van de aangegeven beesten te Rolde, R.A. Assen, Oude Statenarchieven inv. nr.
1223.

List of registered animals at Rolde, National Archives Assen, 'Oude Statenarchieven' ( ancient archives)
inv. nr. 1223.
3)

Alstorphius Grevelink (1840) p. 140.
Sloet (1855) p. 47.
5) Hartogh Heys van Zouteveen (1864) p. 118/9.

4)

De wintervoedering bleef echter slecht, zodat de dieren in die periode vaak
omkwamen van gebrek. Eerst na 1840 wordt de verbouw van voedergewas
sen van enig belang.
Door de invoering van de kunstmest verviel de noodzaak vee te houden
ten behoeve van de mestvoorziening. De opkomst van de zuivelindustrie,
aan het eind van de negentiende eeuw, had tot gevolg dat de veeteelt op de
Drentse bedrijven toch steeds belangrijker werd.
7. SAMENVATTING

Het geheel overziend krijgt men de indruk.dat het bestaan van de boeren
in de Drentse buurschappen op het zand vrij karig moet zijn geweest. Toch
is het aantal armen dat in de schattingslijsten wordt genoemd zeer gering. In
de registers van het haardstedegeld worden in 1692 in Rolde 3 personen, in
Ballo 2 en in Grollo 1 als arm vermeld. Maar aan een minimum van 4 ha of
15 mud bouwland, waarvan volgens Slicher van Bath (1956) een boeren
gezin kon bestaan, voldoet in 1807 slechts 35% van de bedrijven. De op
brengst van de bouwlanden was laag. Na betaling van pacht, belasting en
andere verplichtingen kon van handel nauwelijks sprake zijn. Nog in 1810
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bracht het roggeland slechts driemaal de hoeveelheid zaaigraan op. De be
drijfsvoering was min of meer op zelfvoorziening ingesteld. De uitbreiding
van de aardappelteelt in de eerste helft van de negentiende eeuw bracht
enige verbetering in de situatie, omdat het mogelijk is met aardappelen meer
mensen te voeden van een zelfde oppervlakte bouwland dan vroeger met
rogge.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat voor het midden van de negen
tiende eeuw de traditionele bedrijfsvoering plaats maakte voor een meer
economisch gerichte, waardoor de onevenredige toename van de bevolking
ten opzichte van het cultuurland zou kunnen zijn gecompenseerd.
Om een overzicht te krijgen van de agrarische ontwikkeling van Rolde in
de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn de in de vorige hoofd
stukken genoemde uitkomsten samengevat in tabel 10.
Uit deze tabel blijkt dat de oppervlakte van het bouwland en het hooiland
minder sterk is toegenomen dan de stijging van het aantal bedrijven en het
aantal inwoners zou doen verwachten. Er moet wel een dwingende reden
zijn geweest waardoor, bij een toenemende bevolkingsdruk en ogenschijnlijk
een overmaat aan woeste grond, het cultuurland zo weinig is uitgebreid.
Alles wijst er op dat de limiterende factor de mestvoorziening van de bouw
landen was. Tot in de negentiende eeuw is van uitbreiding van de veestapel
nauwelijks sprake, waarschijnlijk door gebrek aan wintervoer. Verbouw van
voedergewassen komt pas op omstreeks 1840.
De geringere dikte van het esdek in Drente ten opzichte van de ophogings
laag in de overige zandgebieden in Nederland kan mogelijk mede door een
verschil in bemestingsmethode worden verklaard. De Drentse boer gaf voor
de bemesting van de bouwlanden op de es de voorkeur aan schapemest.
Hierin werden veel minder plaggen verwerkt dan in de veel nattere koemest,
zodat twee voer schapemest ongeveer overeenkwam met drie voer koemest.
Bovendien werden in Drente de schapen 's zomers, in de periode tussen
oogsten en ploegen, op de es geperkt, waardoor een gedeelte van de bouw
landen werd bemest zonder bijmenging van plaggen.
Men krijgt de indruk dat in de tweede helft van de zeventiende en in de
achttiende eeuw de oppervlakte bouwland in evenwicht was met de opper
vlakte hooiland en woeste grond. Hieruit kan mogelijk worden verklaard dat
tot 1807, ondanks de sterke stijging van het aantal bedrijven, het bouwland
areaal niet werd uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft op de essen tot ver
snippering geleid, waardoor de gemiddelde perceelsgrootte kleiner werd en
het aantal percelen toenam. Het verkavelingspatroon werd hierdoor allengs
gecompliceerder.
In de Franse tijd is het bouwland belangrijk uitgebreid, waarop de oor
logsomstandigheden van invloed zullen zijn geweest. De verhouding bouw
land - hooiland - woeste grond werd daardoor in de negentiende eeuw on-
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TABEL 10. Vergelijking van oppervlakte cultuurgrond, woeste grond, aantal bedrijven en
aantal inwoners tussen 1650 en 1830
TABLE 10. Comparison of acreages cultivated land, waste land, number of farms and number of
inhabitants between 1650 and 1830

Groenland in
ha

Marke
Mark

Grassland in ha
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"Ö
% m -Sä -S 5 5
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1650
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1830
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148
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1650
1807
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44
40
64
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1650
1807
1830

45
44
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66
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1650
1807
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99
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6
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—
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1656
-

1335

7

2991

-

-

8

1795

—

-

-

1776

43

1084

_

-

-

899

52

886

_

-

-

1 -14

676

—

830

—

-

-

76
108
-

180
1027

663
9242
-

7860

35

18
-

163

224

16
30
34

119

-

-

47

6
8
11

-

4
8
9

-

10
10
14
15
26
37
89
154
195

-

43
-

106
-

85
-

624
-

1235

+72%
+27%

+45% +25%
+39% +32%

-

2511

38
72
90

-17%

+ 120%

+98%

gunstiger. Het kaartmateriaal geeft deze ontwikkeling slechts globaal weer.
Grote veranderingen waardoor het gehele landschapsbeeld werd gewijzigd,
vonden eerst plaats in de twintigste eeuw.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat tussen de buurschappen grote ver
schillen bestaan, zowel tussen het kerkdorp en de boerendorpen als tussen
de boerendorpen onderling. Natuurlijke gesteldheid, oppervlakte en bevol-
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kingsdichtheid alsmede de historische ontwikkeling vertonen allerlei varia
ties. Hierdoor is het niet mogelijk om, zoals uit het onderzoek is gebleken,
een vaste verhouding te bepalen tussen de oppervlakte woeste grond en het
aantal bedrijven met het daartoe behorende bouwland. Ook de grootte en
de betekenis van het waardeel kan sterk verschillen. Al deze factoren maken
het moeilijk algemene tendensen vast te stellen.
april 1972
SUMMARY

The farmers of the settlements in the sandy areas of Drente must have led
a rather poor existence. According to Slicher van Bath (1956) a minimum of
4 ha of arable land was needed to sustain a farmer's family; in 1807 only
35 % of the farms amounted to this minimum. Farming was more or less a
system of self-sufficiency.
Before the middle of the 19th century no indications have been found to
show that the traditional methods of farming gave way to a more rational
system, whereby the disproportionate increase in the population in relation
to the area of cultivated land could have been compensated.
Table 10 gives a review of the agrarian development of Rolde in the 17th,
18th and 19th centuries. The surface area of arable land and hayfields seems
to have increased more slowly than the increase in the number of farms and
inhabitants would lead one to expect. Everything points to the fact that the
supply of fertilizers was the limiting factor in the expansion of the arable
land. Until the 19th century there was barely any question of increase in
the flocks of cattle, probably due to shortage of winter fodder. The cultiva
tion of fodder plants began only about 1840.
The limited thickness of the man-made surface horizon of the old arable
land in Drente ( < 40 cm) compared with the other sandy areas in The
Netherlands can possibly also be explained by a difference in fertilization
methods. For fertilizing their arable lands the farmers in Drente preferred
to use sheep manure, in which fewer turf sods were mixed than in the much
moister cow manure. Moreover, in the period between harvesting and ploug
hing, the sheep in Drente were fenced in on the open fields, so that part of
the soil was manured without the addition of sods.
In the second half of the 17th and during the 18th century the area of
arable land was in balance with the area of hayfields and waste land. This
is a possible explanation for the fact that up to 1807 there was no expansion
of the area of arable land, despite the great increase in the number of farms.
This development led to splitting up of the old arable lands; as a result of
this the pattern of the parcelling became gradually more complicated.
During the French domination of the Netherlands (1795-1813), there
was an important expansion of the arable land. The ratio arable land - hay
fields - waste land thereby became less favourable in the 19th century. Great
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changes, whereby the whole image of the landscape was altered, first took
place in the 20th century.
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OUDE BOUWLANDGRONDEN IN NEDERLAND
Plaggen soils in the Netherlands

J. C. Pape1)
1. INLEIDING

Een derde gedeelte van Nederland bestaat uit pleistocene zandgronden.
Gedurende ongeveer 10000 jaar heeft daarin bodemvorming plaatsgevonden,
waardoor podzolgronden en gleygronden zijn ontstaan. Het patroon waarin
zij liggen, hangt vooral samen met de hydrologische omstandigheden, maar
ook met de textuur en de mineralogische samenstelling van het moeder
materiaal. Op vele plaatsen komen echter ook gronden voor met een donkere
humushoudende bovengrond, die vaak dikker is dan 50 cm. Bij oppervlakki
ge beschouwing doen ze soms denken aan Chernozems, maar bij nader onder
zoek blijkt, dat de donkere bovengrond nooit vrije koolzure kalk bevat, de
pH gewoonlijk laag is en de basenverzadiging gering. Vaak zijn onder de
donkere humushoudende bovengrond de resten van een podzolgrond en
soms van een gleygrond te onderscheiden. Vooral in het verleden waren het
de voor de landbouw belangrijkste zandgronden, maar ook nu nog nemen
zij in het boerenbedrijf en in het grondgebruik in het algemeen een bijzonde
re plaats in. Zij worden vaak aangeduid als oude bouwlandgronden (fig.l).
Figuur 2 geeft een overzicht van de verbreiding van deze gronden in WestEuropa.
De dikke humushoudende bovengrond is ontstaan door eeuwenlange kunst
matige ophoging. In de potstal werd strooisel gebruikt, dat nogal wat zand
bevatte. Dit materiaal, gemengd met de mest, werd op het land gebracht.
Het landbouwsysteem waarvan deze ophoging deel uitmaakte, is tot om
streeks 1900 in zwang gebleven. De introductie van de kunstmest omstreeks
de eeuwwisseling maakte het mogelijk op een eenvoudiger wijze aan de mestbehoefte van de grond te voldoen. Hierdoor verviel de noodzaak tot instand
houding van de potstallen. Het verdwijnen van de potstallen is in de hand
gewerkt doordat de zuivelindustrie levering van schone melk eiste en doordat
de belangstelling voor de schapenhouderij verminderde. De schapenhouderij,
eveneens een belangrijke producent van aardmest, nam snel in omvang af
door ontginning van de heidevelden en als gevolg van het grote aanbod van
wol uit het buitenland.
In Nederland was Staring (1856, 1860) een van de eersten die het proces
van de ophoging beschreven. Recentere gegevens zijn bij Edelman (1950a)
') Rayon Oost, Stichting voor Bodemkartering.
N.B. Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een in september 1970
in Geoderma verschenen artikel (Pape, J. C.: Plaggen soils in The Netherlands. Geoderma,
vol. 4, nr. 3, 229-255).
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Foto: Stiboka R 29-11
Fig. 1. Oude bouwlandgrond (enkeerdgrond) met een ca 70 cm dikke Aan-horizont. De
oorspronkelijke humuspodzol is in de ondergrond nog goed te herkennen.
Fig. 1. Plaggen soil with an Aan horizon, approx. 70 cm thick. The original podzol can be recognized
in the subsoil.

Fig. 2. De verspreiding van de oude bouwlandgronden in West-Europa, bij benadering.
De Duitse gegevens zijn afgeleid van W. Hollstein: Bodenkarte der Bundesrepublik
Deutschland, in Massstab 1:1000000. De Belgische gegevens werden verstrekt door Prof.
R. Maréchal van de Nationale Universiteit van Gent. Voor Nederland werd de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1:200 000, gebruikt.
Fig. 2. The distribution of plaggen soils in Western Europe: by approximation. The German data have
been derived from W. Hollstein: Bodenkarte der Bundesrepublik Deutschland, in Massstab 1:1,000,000.
The Belgian data were supplied by Prof. R. Maréchal of the National University of Ghent. For The
Netherlands, the Soil Map of The Netherlands, scale 1:200,000, was used.

te vinden. In Duitsland zijn de oude bouwlandgronden beschreven door o.a.
Mückenhausen (1962) en Von Raupach (1955), in België door Ameryckx
(1960) en Snacken (1964). In de volgende paragrafen wordt ingegaan op
het ontstaan, de chemische en fysische eigenschappen, de ouderdom, de
geografische verbreiding en de landbouwkundige betekenis van de oude
bouwlandgronden.
2. BESCHRIJVING VAN ENIGE OUDE BOUWLANDGRONDEN

De oude bouwlandgronden bezitten alle een vrij homogene humushoudende
bovengrond, die dikker is dan de gebruikelijke ploegdiepte. In het onderste
gedeelte liggen meestal horizonten van een oud, soms nagenoeg ongestoord,
bodemprofiel.
In Nederland worden naar de kleur van de humushoudende bovengrond
zwarte en bruine oude bouwlandgronden, in het Duitse systeem grijze en
bruine (grauer Plaggenesch, brauner Plaggenesch; Mückenhausen, 1962)
onderscheiden. Van beide zal nu een voorbeeld worden gegeven. De zwarte
heeft een uitzonderlijk dik humushoudend dek. De bruine met zijn Aan-horizonten van 75 cm dikte kan worden beschouwd als een goede vertegenwoor
diger van de Nederlandse oude bouwlandgronden waarvan de humushou
dende bovengrond meer dan 50 cm dik is.
/(warte oude bouwlandgrond

De te beschrijven grond ligt bij Eibergen in de provincie Gelderland dichtbij
de grens met Duitsland op een paraboolduin uit de Jongere Dryastijd (archiefnr. 34G-53, Stichting voor Bodemkartering). Voor analysegegevens zie
tabel 1.
horizont

diepte in cm

Aanl

0-45

Aan2

45-75

Aan3

75-110

Alb

110-135
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Zwart (10YR 2/1), zeer humeus, zwak lemig, fijn
zand; homogeen met kleine stukjes houtskool, wat
loodzandkorrels en kleine stukjes gebrande leem.
Zeer donker grijs (10YR 2,5/1), zeer humeus, zwak
lemig, fijn zand; homogeen, met wat stukjes houts
kool en meer loodzandkorrels in vergelijking met de
Aanl.
Zeer donker grijsbruin (10YR 3,5/1,5), zeer humeus,
zwak lemig, fijn zand; homogeen, met wat houtskool,
stukjes gebrande leem en loodzandkorrels.
Zeer donker grijsbruin (10YR 3/2), tamelijk humeus,
zwak lemig, fijn zand; veel houtskool en loodzand
korrels. Vergraven Al-horizont van een zwak ont
wikkelde podzol.
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B3b

135

Licht geelbruin (ÏOYR 6/4), zwak lemig, fijn zand;
zeer humusarm. Vergraven, zwak ontwikelde B-horizont van een humuspodzol.

Bruine oude bouwlandgrond

Deze grond ligt op korte afstand van de zwarte oude bouwlandgrond. De
bruine ligt echter lager, in de nabijheid van het riviertje de Berkel, op een
pleistoceen rivierduin (archiefnr. 34G-57. Stichting voor Bodemkartering).
Zie voor analysegegevens tabel 2.
horizont

diepte in cm

Aanl

0-40

Zeer donker grijsbruin (10YR 3/2), matig humeus,
lemig, fijn zand; homogene, iets kleiige horizont met
enig houtskool en duidelijke loodzandkorrels.
Aan2
40-75
Zeer donker grijsbruin (10YR 2,5/2), matig humeus,
lemig, fijn zand. Onderin enkele zwakke grijze vlek
ken, verspreid voorkomend houtskool en kleine ijzerconcreties.
Clg
75-100
Geelbruin (10YR 5/6), matig humusarm zand, met
enkele roestvlekken (5YR 5/8).
In de Aan2-horizont is vermoedelijk een vergraven Alp-horizont van het
oorspronkelijk bodemprofiel opgenomen door veelvuldige bewerking. De
overgang naar de daaronder liggende Gig-horizont is dan ook vrij scherp.
De wortels van de gewassen dringen door tot ca. 10 cm in de Clg.
3. BESCHRIJVING VAN DE Aan-HORIZONT

De donkere bovengrond, die een antropogene oorsprong heeft en daarom
wordt aangeduid als Aan-horizont, is gewoonlijk homogeen of hij bestaat
uit enkele homogene lagen. Er komen verspreid stukjes houtskool, scherfjes
van aardewerk, stukjes gebrande leem en meestal veel loodzandkorrels in
voor. De loodzandkorrels zijn afkomstig van A2-horizonten van podzolgronden in de omgeving. Gloeit men het Aan-materiaal, dan tekenen de
loodzandkorrels zich duidelijk af tegen de rode massa, afkomstig van het
humeuze materiaal.
In de Aan-horizont worden soms snoertjes witte zandkorrels aangetroffen.
Zij zijn vermoedelijk ontstaan, doordat zandkorrels aan het oppervlak van
de grond werden uitgewassen door de regen en bij latere grondbewerking
werden begraven. Het verschijnsel komt vooral voor in grond met een hoge
C/N-verhouding, waarin de humus gemakkelijk dispergeert en los raakt van
de zandkorrels.
Het humusgehalte van de Aan-horizont is per gebied vrij constant. Het
blijkt echter van gebied tot gebied sterk te kunnen verschillen. Vaak zijn in
de Aan-horizont lagen van verschillende kleur en verschillend humusgehalte
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te onderscheiden. Wij menen dat deze verschillen zijn ontstaan, doordat
men voor de ophoging materiaal van verschillende herkomst en samenstel
ling heeft gebruikt.
De kleur van de Aan-horizont hangt vrijwel zeker nauw samen met de
aard van het in de potstal gebruikte strooisel. Zo vindt men in gebieden waar
vroeger veel xeropodzolgronden lagen, meestal grijszwarte Aan-horizonten.
Soms zijn ze geheel zwart. In gebieden waar heidevelden zowel op podzolen
als op gleygronden voorkwamen, is de kleur van de Aan-horizonten van de
oude bouwlandgronden gewoonlijk bruingrijs. In de omgeving van beek
dalen, waar kleiige bovengronden liggen, zijn de Aan-horizonten vaak dui
delijk bruin.
De dikte van de Aan-horizont is per akker meestal ongeveer gelijk. Over
grotere gebieden komen echter grote verschillen voor. Vele oude bouwlandgronden hebben een Aan-horizont van 70 à 80 cm. Maar in het zuiden van
Nederland en plaatselijk ook in het oosten kan met Aan-horizonten aantref
fen tot circa 140 cm dik. In het noorden varieert de dikte meestal van 40 tot
60 cm. Het blijkt dus, dat er enig verband bestaat tussen de dikte van de
Aan-horizont en de geografische ligging.
Vaak is er ook een relatie tussen de dikte en de ouderdom van de Aanhorizont. Zo vindt men gewoonlijk de grootste dikten dichtbij de dorpen en
de geringere dikten in de minder oude ontginningen verder van het dorp af.
Dit komt duidelijk tot uiting in figuur 3, waaruit de ontginningsgeschiedenis
van Meerveld is af te lezen. Dit dorp ligt bij de oorsprong van een beek. Het
areaal bouwland is in de loop van de tijd uitgebreid over een betrekkelijk
uniforme vlakte van kame-terras en daluitspoelingsmateriaal. Dichtbij het
dorp liggen de oudste gronden, waarvan de Aan-horizont meer dan 80 cm
dik is. Verder van het dorp afliggen achtereenvolgens zones met een Aanhorizont van 50—80 cm en 30-50 cm dikte. Van de jongste ontginningen, die
het verst van het dorp verwijderd liggen, is de Aan-horizont dunner dan 30 cm.
In Nederland, waar van nature in de meeste mineralogisch arme zand
gronden podzolen zijn gevormd, zou men ook in de Aan-horizont van de
oude bouwlandgronden sporen van podzolering verwachten. Men vindt
echter slechts bij hoge uitzondering in de Aan-horizont smalle humushoudende bandjes, die zouden kunnen wijzen op verplaatsing van materiaal in
amorfe toestand.
De duidelijkst zichtbare veranderingen zijn te vinden in gronden onder
bos. In deze oude bouwlandgronden, die aan het einde van de vorige eeuw
in een periode van een landbouwcrisis zijn bebost, komen in de Aan-horizont
vaak lichte vlekken voor, vooral in de nabijheid van boomwortels. Dit ver
schijnsel doet zich het steikst voorin bruine oude bouwlandgronden; daar
in kan de Aan-horizont zo sterk zijn opgebleekt, dat de grond nog nauwelijks
als oude bouwlandgrond is te herkennen.
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Dikte van de Aan-horizont

T h i c k n e s s of Aan horizon

J
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Hrf^r'r 1 i.'l

not reclaimed area
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I". '.'. ' ^T] < 30 cm

Fig. 3. De ontginningsgeschiedenis van het dorp Meerveld is af te lezen uit de dikte van de
Aan-horizont.
Fig. 3. The reclamation history of the village Meerveld can be read from the thickness of the Aan
horizon.

4. ONTSTAAN VAN DE Aan-HORIZONT

De oude bouwlandgronden zijn ontstaan als gevolg van een bepaald landbouwstelsel dat eeuwenlang heeft bestaan, totdat de komst van de kunstmest
nieuwe mogelijkheden opende.
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Van oudsher was het noodzakelijk op de arme zandgronden zo veel moge
lijk mest te verzamelen om de chemische vruchtbaarheid op een aanvaard
baar niveau te houden. Het was dan ook de gewoonte het vee - zowel de
koeien als de schapen - 's nacht in de stal te houden om mestverliezen te
beperken. Er was veel strooisel nodig om de vloeibare bestanddelen van de
mest zodanig te kunnen binden, dat een redelijke ligplaats voor de dieren
werd verkregen.
Als strooisel werden vooral heideplaggen, grasplaggen, bosstrooisel, turfstrooisel en zand gebruikt. Het meeste strooisel werd gewonnen van de
woeste gronden, waarop ook het vee werd geweid. Er was dan ook een voort
durend transport van organische stof van de woeste gronden via de stallen
naar de akkers. Hierdoor zijn de woeste gronden in de loop van de tijd sterk
verarmd.
Heideplaggen

Op de meeste woeste gronden van Nederland werd heide aangetroffen.
Heideplaggen werden dan ook het meest als strooisel gebruikt. De plaggen
werden geslagen met de plaghak of plaggenzicht (Domhof, 1953). Zij
waren 25 à 30 cm in het vierkant en ongeveer 3 cm dik. Hoewel de plaggen
zo dun mogelijk werden gestoken, werd toch ook enig zand meegenomen,
vaak afkomstig van de A2-horizont van een podzolgrond. Plaggen van dop
heide (Erica tetralix) genoten de voorkeur, maar ook plaggen van dopheide
gemengd met struikheide (Calluna vulgaris) en bunt (Molinia caerulea)
hadden een goede naam. Lang geworden heide werd vóór het plaggen af
gebrand. Mogelijk is veel van de houtskool in de Aan-horizont van oude
bouwlandgronden daarvan afkomstig.
Venige heideplaggen werden wel als huisbrand gebruikt, maar als strooi
sel zoveel mogelijk gemeden. De amorfe humus van de Al-horizont van
venige podzolen droogt sterk in en wordt slecht omgezet, zodat de plaggen
in het voorjaar als zogenaamde kraaien op het veld bleven liggen. Ook het
verschijnsel dat deze amorfe humus kopergebrek in de hand werkt (Schlichting, 1967), heeft vermoedelijk tot slechte ervaringen geleid.
Gewoonlijk werd de heide éénmaal per 5 à 8 jaar afgeplagd. Op plaatsen
waar diep werd gestoken, plagde men om de 12 à 15 jaar. In streken met
veel heide en weinig grasland was het voor de boer dan ook een noodzaak
over veel woeste grond te beschikken. Oosting (1942) berekende, dat een
bedrijf met 4 ha akkerland elk jaar over 3 ha heide moest kunnen beschikken.
Bij een gemiddelde herstellingstijd van 10 jaar had men dus 30 ha heide
nodig om het bedrijf in stand te houden. In sommige streken resulteerde dit
in een toestand, waarbij 10 % van het land in gebruik was als bouwland en
de overige 90% diende om het vruchtbaarheidsniveau hiervan op peil te
houden en om het vee te weiden (Edelman, 1950b).
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Grasplaggen

Behalve heideplaggen werden ook veel grasplaggen gebruikt. Zij hadden het
nadeel dat ze minder vochtabsorberend materiaal bevatten, maar daar staat
tegenover dat ze soms meer plantenvoedende bestanddelen bevatten, die
waren aangevoerd met grondwater en overstromingswater.
Zeeft men het materiaal van Aan-horizonten uit, dan komen vaak flinke
hoeveelheden ijzerconcreties te voorschijn, die oorspronkelijk met de grasplaggen zijn aangevoerd. In gebieden waar geen gleygronden in de omge
ving voorkomen, ontbreken ook de ijzerconcreties in de Aan-horizont van
de oude bouwlandgronden. Overigens werden de grasplaggen op alle daar
toe geschikte plaatsen gestoken, zoals langs de randen van de akkers en langs
de wegen. Een bijzondere plaats nemen de grasplaggen in die werden ge
stoken in beekdalen met een kleiige bovengrond. Van dit materiaal is het
vochtabsorberende vermogen minder groot en bovendien werd het door de
aanwezigheid van lutum snel modderig. Deze plaggen werden dan ook niet
in de stal gebracht, maar buiten in de mest verwerkt of rechtstreeks naar het
land getransporteerd. In gebieden waar men veel met kleihoudende plaggen
heeft gewerkt, vindt men nu veel duidelijk bruine oude bouwlandgronden
met een hoger lutumgehalte dan de meeste zwarte oude bouwlandgronden
(zie ook Fastabend und von Raupach, 1961).
Bosstrooisel

In bosgebieden heeft men vanouds bosstrooisel voor de stallen verzameld.
Edelman (1947) en Pijls (1948) menen dat hierdoor sommige bruine oude
bouwlandgronden zijn ontstaan. Domhof (1953) betwijfelt of het gebruik
van bosstrooisel alléén de bruine kleur kan verklaren. Wij zijn eveneens van
mening, dat waarschijnlijk ook andere factoren een rol hebben gespeeld.
Zo werd het strooisel vaak gewonnen van moderpodzolgronden. Mogelijk
heeft het gebruik van het minerale materiaal van deze gronden tot de bruine
kleur geleid.
Turfstrooisel

In gebieden waar mosveen beschikbaar was, werd op grote schaal gebruik
gemaakt van de gunstige vochtabsorberende eigenschappen van het jonge
mosveen. Dit droogt, in tegenstelling tot andere veensoorten, niet irreversibel
in, maar blijft na drogen het vermogen behouden grote hoeveelheden vocht
op te nemen. In die gebieden vindt men soms ook in de Aan-horizont stukjes
materiaal met een wat hoger humusgehalte. We nemen aan, dat het resten
zijn van turfstrooisel.
Zand als strooisel

Behalve absorberend organisch materiaal, werd in de stal ook zand als strooi
sel gebruikt, soms in grote hoeveelheden.
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Niet-humeus zand werd gewonnen in zandgaten bij de boerderij of uit de
ondergrond van de oude bouwlanden. Daartoe werden in de ondergrond
greppels gegraven, twee steken breed en twee steken diep (Van Oosten
Slingeland, 1958; Pape, 1963). De greppels liggen op regelmatige afstanden
van elkaar, zowel in de lengte van het perceel als in de breedte. Aan de gave
toestand van de wanden en van de omliggende bodems is duidelijk te zien,
dat zij nooit een watervoerende functie hebben gehad. De greppels zijn nu
gevuld met humushoudende grond van de Aan-horizont. In droge jaren ver
tonen de gewassen boven deze greppels een betere stand (De Roo, 1953;
Fastabend und von Raupach, 1961; Klungel, 1963; Pape, 1963).
Humushoudend zand werd gewonnen op alle daartoe geschikte plaatsen.
Zo werd het vaak op iets hogere plaatsen in het grasland onder de zode weg
gehaald om een vlakkere ligging te verkrijgen, maar ook werd het van de
reeds bestaande oude bouwlanden gehaald, soms in grote hoeveelheden. Na
aanwending in de stal kon dit materiaal gemakkelijk tussen het jonge gewas
worden gestrooid zonder kans op beschadiging van het gewas. Humus
houdend zand werd vooral gebruikt in het voorjaar, om als extra bemesting
te dienen op de wintergewassen.
In de Nederlandse pleistocene zandgebieden vindt men als resultaat van
deze bemestingspraktijk (Pape, 1965) :
oude bouwlandgronden met een Aan-horizont dikker dan 50 cm 221080 ha
oude bouwlandgronden met een Aan-horizont van 30-50 cm
196200 ha
totaal

417280 ha

Aangezien de zandgronden in Nederland ongeveer 1400000 ha beslaan,
betekent dit, dat 16%+ 14%= 30% van de Nederlandse zandgronden in
de loop van eeuwen langzaam met een mengsel van organische stof en mine
rale delen is opgehoogd. Neemt men een gemiddelde ophoging aan van
50 cm, dan is in de loop van de tijd door de boeren § X 4172800000 m3 =
2086400000 m3 grond uit het veld via de stal naar de akker gebracht.
De continuïteit van het landbouwbedrijf stond of viel met de mogelijkheid
voldoende strooisel te vinden. Daarom zijn reeds vroeg door de overheid be
palingen opgesteld ten aanzien van het maaien van plaggen, het steken van
zoden, het aangraven van nieuwe grond, het weiden van vee en de veebezet
ting. We kennen reeds uit de Middeleeuwen verslagen van processen, die
over deze onderwerpen handelen. Eerst door de toepassing van kunstmest
kon het aloude patroon van akker-weide-woeste grond worden doorbroken.
6. CHEMISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN
DE Aan-HORIZONT

De oude bouwlandgronden zijn alle betrekkelijk zure zandgronden. De pH
vermeld in de analysegegevens van tabel 1 en 2 kan als normaal worden
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Fig. 4. Humusgehalte van een aantal bruine en zwarte
oude bouwlandgronden (enkeerdgronden).
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Fig. 4. Humus (organic matter) content of some brown and
black plaggen soils.
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beschouwd. Vergelijkt men de kationenwaarde met de H-bezetting, dan
blijkt dat de basenverzadiging zeer laag is.
In de humusgehalten komen grote verschillen voor. De tendens bestaat,
dat in Nederland van zuid naar noord het humusgehalte toeneemt. In hoe
verre dit samenhangt met invloeden van het klimaat is niet bekend. Een
tweede tendens is, dat het humusgehalte toeneemt naarmate de kleur van
oude bouwlandgrond donkerder wordt (fig. 4). De hoogste humusgehalten
komen voor in de zwarte, de lagere humusgehalten vooral in de bruine oude
bouwlandgronden. We menen dat dit samenhangt met de aard van het ge
bruikte ophogingsmateriaal. Het Al-materiaal van de heideplaggen, waar
uit vooral de zwarte oude bouwlandgronden zijn ontstaan, bezat reeds een
hoger humusgehalte dan het materiaal van de grasplaggen. Het wordt bo
vendien minder gemakkelijk biologisch aangetast. Bruine oude bouwland
gronden met circa 10 % lutum, bevatten veelal 3 % humus, evenveel als men
in alluviale gronden met een zelfde lutumgehalte vaak aantreft.
C/N .
quotient

C/N
ratio
30-]

10
bruine

brown

zwarte

black

enkeerdgronden

plaggen s o i l s

Fig. 5. C/N-quotiënt van bruine en zwarte oude
bouwlandgronden (enkeerdgronden)
Fig. 5. CjN-ratio of brown and black plaggen soils.
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Met de kleur, en daarmee waarschijnlijk ook met de aard van het gebruik
te ophogingsmateriaal, hangt ook samen het N-gehalte van de humus. In
figuur 5 zijn van een aantal grondmonsters van bruine en zwarte oude bouwlandgronden de C/N-quotiënten gegeven. Die van de bruine oude bouwlandgronden liggen gewoonlijk lager dan die van de zwarte.
Vergelijkt men de Fe203-gehalten, dan blijkt dat die van de zwarte oude
bouwlandgronden vrij laag zijn en van de bruine vrij hoog (fig. 6). We
menen ook hierin invloed van het ophogingsmateriaal te mogen zien, uit
gaande van de veronderstelling dat op de zwarte plaggengronden veel mate
riaal is terechtgekomen van podzolgronden, die vaak ijzerarm zijn, en op
de bruine veel materiaal van gleygronden, die vaak hoge Fe203-gehalten
hebben.
Karakteristiek voor alle oude bouwlandgronden is het hoge gehalte aan
P-totaal. Het ligt vrijwel altijd boven 100 mg per 100 g grond. Het verschil
met de podzolgronden is zo duidelijk (fig. 7), dat de analyseresultaten vaak
kunnen helpen de vraag te beantwoorden of een grond een oude bouwlandgrond is. Dit is vooral van belang voor de bruine oude bouwlandgronden die
vaak moeilijk zijn te onderscheiden van andere bruine gronden.
Oude bouwlandgronden hebben in het algemeen voor de landbouw gun
stige fysische eigenschappen. Hoewel zij vaak hoog boven het grondwater
liggen, hebben zij veel water voor de plant beschikbaar. Figuur 8 geeft een
indruk van het volumepercentage water bij pF 2,0 en pF 4,2 bij verschillende
humusgehalten. Het volumepercentage water is hoger naarmate het humusgehalte hoger is.

< 2fim

bruine enkeerdaronden

brown plaggen s o i l s

10-

0.1

0,3
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Fig. 6. Lutumgehalte (% <2 [im) en Fe203-gehalte van de Aan-horizont van bruine en
zwarte oude bouwlandgronden (enkeerdgronden)
Fig. 6. Clay content (% <2 \t.m) and Fe203-content of the Aan horizon of brown and black plaggen
soils.
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Fig. 7. P-total content in various horizons of podzol soils and plaggen soils.

Het poriënvolume is steeds hoog: circa 50%. De waarden vermeld in de
tabellen 1 en 2 zijn karakteristiek voor veel oude bouwlandgronden. Uit deze
tabellen blijkt ook een gunstige verdeling van de poriën over de verschillende
horizonten. Pas in de C-horizonten daalt het poriënvolume vaak tot circa
4°%.
Weerstandsmetingen, met een penetrometer verricht in oude bouwlandgrond en in een humuspodzolgrond, tonen een geringe weerstand in de Aanhorizont van de oude bouwlandgrond en een hoge weerstand op dezelfde
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Fig. 8. Vol. % moisture at pF 2.0 and pF 4.2 in relation to the humus content of plaggen soils.

diepte in de ondergrond van de humuspodzolgrond (fig. 9A en B). In over
eenstemming hiermee is dat de oude bouwlandgronden tot op grote diepte
doorworteld zijn. In de figuren 10A en B zijn de aantallen getelde wortels
van rogge in een oude bouwlandgrond en in een humuspodzolgrond aange
geven. De wortels in de oude bouwlandgrond zijn tot aanzienlijk grotere
diepte doorgedrongen.
7. DE AARD VAN DE ONDERGROND

De meeste oude bouwlandgronden zijn aangelegd op xero- en hydropodzolgronden (humuspodzolgronden) en op hydromorfe zandgronden zonder
duidelijke podzol-B-horizont (gleygronden). Slechts een klein percentage
ligt op moderpodzolgronden (De Bakker en Schelling, 1966). De indruk be
staat dat dit juist de oudste oude bouwlandgronden zijn. De moderpodzolgrond onder de Aan-horizont van de oude bouwlandgronden verschilt vaak
van de moderpodzolgronden in de omgeving zonder Aan-horizont. Het
humusgehalte in de B2-horizont van het begraven profiel is gewoonlijk wat
hoger en de kleur is warm diep bruin, terwijl de B2-horizont in niet-ontgonnen moderpodzolgronden meestal wat bleker en schraler is.
Dat de oudste ontginningen plaatsvonden op moderpodzolgronden is in
overeenstemming met de aard van deze gronden. Het zijn gronden met een
gewoonlijk grotere chemische rijkdom dan de even hoog boven het grond
water liggende humuspodzolgronden. Uit figuur 11 blijkt, dat het gehalte
aan zware mineralen in de moderpodzolgrond ongeveer het dubbele is van
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Fig. 9. Resistance to penetration, measured at various depths in a black plaggen soil (A) and in a
humuspodzol soil (B). Seven observations were made per layer of 5cm. (Data collected by J. F. Bannink.)

dat in de humuspodzolgrond. In de bovengrond bestaat bovendien een gro
ter deel uit gemakkelijk verweerbare mineralen. Daar komt nog bij, dat de
gewassen in moderpodzolgronden meestal gemakkelijker en dieper wortelen.
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cm

Fig. 10. Verdeling van rogge-wortels in een zwarte oude bouwlandgrond (enkeerdgrond)
(A) en in een humuspodzolgrond (B). Er zijn twaalf tellingen verricht per laag van 5 cm.
(Gegevens verzameld door J. F. Bannink.)
Fig. 10. Distribution of rye-plant roots in a black plaggen soil (A) and in a humuspodzol soil (B).
Twelve counts were carried out per layer of 5 cm. (Data collected by J. F. Bannink.)
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Een groot aantal oude bouwlandgronden is aangelegd op xeropodzolgronden (De Bakker en Schelling, 1966). Als de ondergrond bij de ontginning
niet ernstig is verstoord, zijn zij nog goed als xeropodzolgrond te herkennen
en verschillen zij niet of nauwelijks van de in de omgeving liggende xeropodzolgronden zonder Aan-horizont. Meer dan duizend jaar activiteit van de
boeren heeft in deze gronden geen zichtbaar effect gehad op het oorspronke
lijke bodemprofiel.
De oude bouwlandgronden die aangelegd zijn op hydropodzolgronden en
op gleygronden zijn bijna alle van latere datum (Edelman en Edelman-Vlam,
1958). In deze gronden komen in het algemeen hoge grondwaterstanden
voor. Zij konden eerst worden ontgonnen, nadat er technische hulpmiddelen
waren ontwikkeld die een goede ontwatering mogelijk maakten.
Bij de ontginning zijn veel gronden min of meer verstoord. In het zuiden
van Nederland is vaak het oorspronkelijke bodemprofiel zodanig verwerkt,
dat het onherkenbaar is geworden. In het midden en noorden echter is de oor-
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spronkelijke bodem meestal nog duidelijk aan de resten ervan te herkennen.
Soms vindt men de oorspronkelijke bodem onder de Aan-horizont vrijwel
ongestoord terug, zodat men zich afvraagt hoe een ontginning zonder duide
lijke bodembewerking mogelijk was.
Op de overgang van de Aan-horizont naar de oorspronkelijke bodem is
vaak veel houtskool te vinden. Dit wijst er vermoedelijk op dat het terrein
aan het begin van de ontginning werd afgebrand. Soms vindt men onder de
Aan-horizont in de oorspronkelijke bodem, vooral op plaatsen met lage
grondwaterstanden, vuilgrijze bodemhorizonten als sporen van een zeer
oude landbouwcultuur. Vermoedelijk liggen er in verscheidene gevallen
'celtic fields' onder de Aan-horizont.
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8. O U D E R D O M VAN D E O U D E B O U W L A N D G R O N D E N

Er zijn verschillende pogingen gedaan de ouderdom van de oude bouwlandgronden vast te stellen, maar tot nu toe zijn de resultaten niet geheel bevre
digend. In Duitsland kwam Niemeier (1959), aan de hand van 14C- en
archeologische gegevens, tot de conclusie dat de oude bouwlandgronden die
hij bestudeerde, dateerden van ongeveer de 4e eeuw voor Chr. Fastabend
en Von Raupach (1962) extraheerden humus uit de onderste laag van oude
bouwlandgronden en onderzochten die met de 14C-methode. De humus
bleek te dateren van 700 ^ 85 na Chr.
Van der Hammen (1965) vond door 14C-onderzoek met houtskool in een
bruine oude bouwlandgrond bij Denekamp een datering tussen 500 voor
Chr. en 100 na Chr. Bij Eibergen kreeg de auteur door middel van 14Conderzoek met houtskool voor een zwarte oude bouwlandgrond als tijd van
oorsprong tussen 316 ± 65 na Chr. en 660 ± 65 na Chr. (Pape, 1965). Het
lagere gedeelte van een bruine oude bouwlandgrond bij Rekken dateerde
van 705 ± 50 na Chr. ; een zwarte oude bouwlandgrond bij Ede, de Ginkel,
dateerde tussen 600 ± 50 voor Chr. en 20 i 50 na Chr. Mückenhausen
e.a. (1969) vermelden gegevens van 8 oude bouwlandgronden verzameld
door Scharpenseel, Tamers en Pietig. Zij extraheerden humus van vijf grond
monsters genomen op een diepte van 60-70 cm (tabel 3, monsternr. 1-5),
waarvan de ouderdom in jaren is aangegeven in tabel 3.
TABEL 3. Gegevens betreffende de ouderdom van enkele oude bouwlandgronden
TABLE 3. Age dates of some plaggen soils1)

Monster
nr.

Diepte
in cm

Ouderdom in
jaren B.P.

Monster
nr.

Diepte
in cm

Ouderdom in
jaren B.P.

Sample
no.

Depth
in cm

Age
(years B.P.)

Sample
no.

Depth
in cm

Age
(years B.P.)

1
2
3
4
5
6

60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
20-30
30-40
40-50
60-70
70-80

1300
1235
980
980
1030
580
990
710
790
730
1220
660
1170
1260
900
810

8

20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
35-45
45-55
40-55
55-70
70-90
35-45
40-50
60-80

860
910
1140
940
860
860
1200
1140
720
1080
1130
1540
990
1020

7

± 80
± 80
± 80
± 80
± 80
± 50
± 60
± 50
± 60
±80
± 80
± 60
± 60
± 60
± 60
± 60

9
10
11
12
13
14
15
16

± 60
± 60
± 70
±60
±60
±60
± 70
± 70
± 70
± 70
± 70
±60
± 90
± 80

*) Gegevens overgenomen van Mückenhausen e.a. (1968)/Data taken from Mückenhausen et al.
(1968)
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De gegevens van de gronden nr. 6, 7 en 8 laten zien dat ze geen betrouw
bare schattingen zijn van de ouderdom van de Aan-horizont. Dit was te
verwachten daar het humeuze materiaal mogelijk verkregen is uit diverse
bronnen van verschillende ouderdom. Er is niets bekend over de ouderdom
van de humus in de zoden, die gebruikt werden in de stallen; deze humus
kan erg oud zijn. Daar staat tegenover dat zich in de Aan-horizont steeds
veel wortels hebben bevonden, die voortdurend nieuw gevormd organisch
materiaal aan de reeds bestaande humus toevoegden.
Het ligt in de verwachting dat met houtskoolmonsters betere resultaten
verkregen zullen worden. Maar zelfs dan zullen 14C-proeven slechts een
ruwe schatting van de ouderdom van het ophogingsdek geven.
Desondanks schijnt de veronderstelling dat veel oude bouwlanden zijn
aangelegd in een tijdsverloop van duizend jaar, in overeenstemming te zijn
met de bovengenoemde gegevens en bewijzen van historische oorsprong
(Pape, 1971).
9. CLASSIFICATIE

Oude bouwlandgronden zijn altijd onderscheiden op grond van de wijze van
ontstaan. Zij zijn o.a. beschreven door Edelman (1950a).
Het zijn antropogene gronden, die een dikke donkere bovengrond hebben
gekregen als gevolg van het bemestingssysteem, dat in paragraaf 4 is beschre
ven. Gronden met een dikke donkere bovengrond die op een andere wijze
is ontstaan, worden niet tot de oude bouwlandgronden gerekend. Dat is bij
voorbeeld het geval met de dikke donkere kleigronden in de rivierkleigebie
den, die zijn ontstaan door langdurige bewoning. Oude bouwlandgronden
komen, door de wijze van ontstaan, voornamelijk voor in de pleistocene zand
gebieden van Nederland. Men heeft de besproken bemestingsmethode (par.
4) behalve op bouwland ook wel, zij het in mindere mate, op grasland toe
gepast; vóór 1966 onderscheidde men de zandgronden met een ophogingsdek
in Nederland in:
oude bouwlandgronden, als ze tot de sterkst opgehoogde gronden in het des
betreffende gebied behoorden, in gebruik waren als bouwland en tot de
oudste ontginningen konden worden gerekend;
oude ontginningsgronden, als ze minder sterk waren opgehoogd, in gebruik wa
ren als bouwland en tot de oudere ontginningen behoorden;
oude graslandgronden, als ze meer of minder waren opgehoogd en in gebruik
waren als grasland; deze gronden hebben in vergelijking met de vorige twee
groepen de hoogste grondwaterstanden.
Meestal werden zij onderverdeeld naar de kleur, de dikte en soms de
kwaliteit van de bovengrond, naar de onderliggende bodemeenheid, de lig
ging ten opzichte van het grondwater en de textuur.
In het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en
Schelling, 1966), geldt het ontstaan van de donkere bovengrond niet langer
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uitsluitend als criterium, maar wordt ingedeeld met behulp van morfometrische criteria van het bodemprofiel. Sommige van de oude bouwlandgronden worden daardoor niet meer bij de zandgronden, maar bij de klei
gronden ingedeeld. Zandgronden met een Al-horizont die dikker is dan
50 cm, worden enkeerdgronden genoemd. Zij komen grotendeels overeen
met de oude bouwlandgronden. Ook kunnen er gronden onder vallen waar
van de bovengrond op een andere wijze is ontstaan. De enkeerdgronden
worden onderverdeeld in bruine en zwarte. De oude bouwlandgronden met
een Aan-horizont van 30 tot 50 cm dikte worden geclassificeerd naar het
onderliggende bodemprofiel (bijv. een podzol). Het matig dikke cultuurdek
is dan aanleiding tot het onderscheiden van afzonderlijke subgroepen.
In het Amerikaanse systeem voor bodemclassificatie (7th Approximation)
zijn gronden onderscheiden met een plaggenepipedon, dat is een plaggenhorizont die dikker is dan 50 cm. Dit zijn 'plaggepts' ; zij behoren tot de orde
der 'Inceptisols'. Zij komen goed overeen met de Nederlandse enkeerdgron
den. Gronden met een plaggenhorizont die dunner is dan 50 cm, zouden als
'plaggic intergrades' kunnen worden aangegeven.
10. VERBREIDING EN VOORKOMEN

Oude bouwlandgronden zijn beschreven in België, Duitsland en Nederland
(fig. 2). Zij komen voornamelijk voor in gebieden met een laag niveau van
chemische vruchtbaarheid. In Nederland zijn dat de zandgebieden. In be
perkte mate komen oude bouwlandgronden ook voor in veen-, löss- en rivier
kleistreken.
De ligging van de oude bouwlandgronden temidden van de overige
Nederlandse gronden hangt voornamelijk samen met de mogelijkheden die
er op het tijdstip van de ontginning waren tot het stichten van een bedrijf.
Hiervoor was grond nodig die voor de akkerbouw geschikt was, voldoende
weidegrond en voldoende woeste grond voor het verzamelen van strooisel
en huisbrand. De voorkeur van de boeren is ten aanzien van het akkerland
ongetwijfeld in de eerste plaats uitgegaan naar gronden met niet te hoge en
niet te lage grondwaterstanden. Naarmate de oppervlakte ontgonnen grond
toenam, en dus de keuzemogelijkheid geringer werd, zal men ook gronden
hebben ontgonnen met lage grondwaterstanden. In laaggelegen gebieden
met hoge grondwaterstanden heeft men in de loop van de tijd de mogelijk
heden voor de ontginning verbeterd door middel van een betere ontwatering,
een enkele maal alleen door middel van ophoging.
Deze voorkeur van de ontginners heeft tot gevolg gehad, dat de oude
bouwlandgronden in Nederland in enkele typische patronen in het zand
landschap liggen. In gebieden met lange terreinhellingen, die onderaan hoge
grondwaterstanden en bovenaan grondwater op grote diepte hebben, vindt
men de oude bouwlandgronden in de strook tussen de te natte en te droge
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Fig. 12. De verbreiding van oude bouwlandgronden in een landschap met stuwwallen,
fluvioglaciaal zand, dekzand, veen en rivierklei. (Opname: J. L. Kloosterhuis, D. Eilander
en P. Harbers.)
Fig. 12. Distribution of plaggen soils in a landscape of glacial deposits, coversand, peat and river-clay.
(Survey: J. L. Kloosterhuis, D. Eilander and P. Harbers.)

gronden. Figuur 12 geeft hiervan een voorbeeld ; op de helling van twee stuw
wallen liggen langgerekte stroken oude bouwlandgronden van bedrijven,
die van de droge gronden het strooisel konden halen en de natte gronden voor
het weiden van het vee en voor de hooiwinning konden gebruiken. In de
loop van de tijd zijn deze oude bouwlandgronden vooral uitgebreid naar de
natte gronden toe, in mindere mate naar de droge zijde.
In zandgebieden met een betrekkelijk vlakke ligging, voor de akkerbouw
overwegend gunstig gelegen wat de diepte van het grondwater betreft, maar
doorsneden door beekdalen, vindt men oude bouwlandgronden in grote
complexen, van het beekdal af aangelegd over de plateaus. Dit komt vrij veel
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voor in Noord-Brabant en aan de rand van de keileemplateaus in het noor
den van het land.
In lage vlakke zandgebieden met hoge grondwaterstanden, maar waarin
betrekkelijk kleine terreinverheffingen voorkomen, worden deze hogere delen
vaak ingenomen door oude bouwlandgronden. De afmetingen van de com
plexen worden dan voornamelijk bepaald door de afmetingen van de terrein
verheffingen, met dien verstande dat de complexen vaak min of meer zijn
uitgebreid over een deel van de omringende natte gronden.
In lage, vlakke zandgebieden met hoge grondwaterstanden, maar zonder
duidelijke terreinverheffingen, en in zandgebieden met lage grondwater
standen liggen weinig oude bouwlandgronden. Men mag aannemen, dat
men hier met ontginning is begonnen, toen de meest geschikte gronden al in
cultuur waren. Enkele gleygronden in de lage, vlakke zandgebieden zijn op
gehoogd met humeus materiaal, dat uit de oude bouwlandgronden met een
dikke Aan-horizont gehaald is. Dit zijn de z.g. oude graslandgronden, die
in par. 9 genoemd zijn. De vreemde herkomst van de zwarte bovengrond
kan herkend worden door de afwijkende mineralogische samenstelling.
Behalve de plaats, de vorm en soms de afmetingen van de complexen oude
bouwlandgronden, houdt ook vaak de aard van de oude bouwlandgronden
verband met de landschappelijke situatie. Zo komen bruine en zwarte oude
bouwlandgronden meestal niet willekeurig naast elkaar voor, maar zijn zij
geconcentreerd in bepaalde gebieden. De bruine oude bouwlandgronden
vindt men vooral daar waar in de nabijheid kleihoudende bovengronden
liggen. Dit is o.a. het geval langs rivier- en beekdalen. In het gebied van
figuur 13 komen bruine en zwarte oude bouwlandgronden voor. De bruine
bevinden zich vooral in en bij het dal van het riviertje de Berkel, waarin gron
den liggen met een lutumhoudende bovengrond. We menen dat het gebruik
van lutumhoudende plaggen uit dit dal de bruine kleur heeft veroorzaakt.
De zwarte oude bouwlandgronden zijn donkerder van kleur naarmate een
groter deel van het landschap bestaat uit humuspodzolgronden.
11. LANDBOUWKUNDIGE WAARDE

Van oudsher zijn de gronden met een ophogingsdek het bouwland van de
gemengde zandbedrijven. De mate van geschiktheid voor de akkerbouw
hangt voornamelijk af van de dikte van de humeuze bovengrond, het humusgehalte, de textuur en het niveau van de grondwaterspiegel.
Vóór de komst van de kunstmest liet de voorziening van de planten met
minerale voedingsstoffen voortdurend te wensen over. Wel was er door het
traditionele bemestingssysteem voortdurend transport van minerale bestand
delen van het veld via de stal naar de akker, maar dit was niet voldoende
om de chemische vruchtbaarheid hoog op te voeren. De gronden die de
minerale bestanddelen moesten leveren, waren van nature alle chemisch
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Fig. 13. De verbreiding van bruine en zwarte oude bouwlandgronden in de omgeving van
de rivier de Berkel (Opname: G. Ebbers en C. Hamming.)
Fig. 13. Distribution of brown and black plaggen soils near the river Berkel. (Survey: G. Ebbers and
C. Hamming.)

arm en dat geldt wel in het bijzonder voor de bovengronden die het strooise
leverden. Dit heeft soms tot problemen geleid, zoals aan het einde van de
vorige eeuw, toen veel oude bouwlandgronden nauwelijks meer een op
brengst gaven. Verscheidene oude bouwlandgronden zijn toen bebost.
Tegenwoordig is het chemische vruchtbaarheidsniveau nauwelijks meer een
probleem.
De vochtvoorziening van de plant is in deze gronden gewoonlijk gunstig.
Veel oude bouwlandgronden met een humeuze bovengrond van 70-80 cm
dikte hebben een hoeveelheid beschikbaar vocht van 100-150 mm. Aange
zien de meeste gewassen in staat zijn de humeuze bovengrond geheel te door
wortelen, is dit vocht inderdaad voor de plant bereikbaar (Domhof e.a.,
1969). De planten kunnen meestal een flinke droogteperiode doorstaan. In
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Fig. 14. Beschikbaar vocht in de wortelzone van een oude bouwlandgrond (enkeerd
grond) en een humuspodzolgrond.
Fig. 14. Available moisture in the rooted zone of a plaggen soil and. a humuspodzol soil.

figuur 14 is de hoeveelheid beschikbaar vocht in de doorwortelde zone van
een oude bouwlandgrond vergeleken met die in een humuspodzolgrond.
Problemen met de zuurstofvoorziening doen zich in de oude bouwlandgronden niet of nauwelijks voor. Soms is een verdichte ploegzool aanwezig
en sommige lutumhoudende bruine oude bouwlandgronden kunnen in de
bovengrond dichtslempen. Over het geheel genomen zijn deze verschijnselen
niet van ernstige aard.
De dikke donkere bovengrond neemt snel warmte op. Daardoor beginnen
de gewassen vroeg te groeien.
Een waardevolle eigenschap van de oude bouwlandgronden is ook de
uniformiteit van het bodemprofiel over grote oppervlakte. Weliswaar vormt
soms de weinig rationele verkaveling een bezwaar, maar daarin kan in vele
gevallen verbetering worden gebracht door ruilverkaveling.
In het verleden vormden de oude bouwlandgronden de ruggegraat van
de bedrijven. Zij waren nooit te nat en zelden zo droog, dat het gewas mis
lukte. Aanvankelijk werd er vooral graan en boekweit op verbouwd. Later
zijn daar aardappelen en voederbieten bij gekomen. Tegenwoordig worden
er ook suikerbieten op geteeld en worden ze met succes voor de weidebouw
gebruikt. De gronden zijn meestal het gehele jaar door bewerkbaar en be
rijdbaar. Zij hebben dan ook, ondanks de grote veranderingen in de land
bouwmethoden, niet aan waarde voor de landbouw ingeboet.
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SAMENVATTING

In het pleistocene zandgebied van Nederland, Duitsland en België liggen
gronden die eeuwenlang zijn bemest met een mengsel van mest, plaggen,
strooisel of zand. Aldus werd het oorspronkelijke bodemprofiel begraven
onder een humushoudend dek, waarvan de dikte varieert.
In Nederland liggen ruim 221 000 hectare met een humushoudend dek dat
dikker is dan 50 cm en ruim 196000 hectare met een dek van 30 tot 50 cm
dikte.
Veel van deze gronden, merendeels oude bouwlandgronden, zijn zeer oud;
hoe oud is niet nauwkeurig te zeggen, omdat de toegepaste methoden van
onderzoek (berekening van de ouderdom uit de dikte van het dek en bepa
ling van de ouderdom met de 14C-methode) geen nauwkeurige conclusies
toelaten. Mede op grond van archeologische, historische en toponymische
gegevens mag men echter aannemen, dat de ophoging van vele gronden al
meer dan duizend jaar geleden is begonnen.
De oudste van de oude bouwlandgronden zijn aangelegd op moderpodzolgronden. Dit zijn gronden in de zandgebieden met een relatief grote
chemische rijkdom. Oude bouwlandgronden zijn vooral aangelegd op plaat
sen waar het grondwater binnen het bereik van de mens is, maar waar de
kans op te hoge grondwaterstanden gering is. Toen door uitbreiding van het
areaal cultuurgrond de keuze beperkter werd, is men ook humuspodzolgronden en hydromorfe zandgronden zonder duidelijke podzol-B-horizont
op dezelfde wijze gaan ontginnen. De specifieke eisen die aan de plaats van
ontginning werden gesteld, brengen mee dat er een betrekkelijk nauw ver
band bestaat tussen de plaats van voorkomen van oude bouwlandgronden
en de geomorfologie van het gebied.
De geschiktheid van de oude bouwlandgronden voor de akkerbouw hangt
af van hun chemische en fysische eigenschappen. De chemische bodem
vruchtbaarheid liet voor de komst van de kunstmest vaak te wensen over. De
oude bouwlandgronden behoren vooral door hun gunstige fysische eigen
schappen tot de goede bouwlandgronden van de Westeuropese zandgebie
den.
De oude bouwlandgronden worden volgens het Systeem van Bodemclassi
ficatie voor Nederland enkeerdgronden genoemd als de humushoudende
bovengrond dikker is dan 50 cm. De enkeerdgronden worden onderverdeeld
in bruine en zwarte. De oude bouwlandgronden met een humushoudende
bovengrond van 30 tot 50 cm worden geclassificeerd naar het begraven bo
demprofiel (bijvoorbeeld een podzol). Het Amerikaanse systeem plaatst de
gronden met een humushoudende bovengrond van ten minste 50 cm dikte
als 'Plaggepts' in de orde van de 'Inceptisols'. De gronden met een humus
houdende bovengrond van minder dan 50 cm zouden volgens dit systeem
als 'plaggic intergrades' kunnen worden aangegeven.
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SUMMARY

In the Pleistocene sandy areas of The Netherlands, Germany and Belgium
there are soils which, for centuries, have been fertilized with a mixture of
manure and sods, litter or sand. In this way the original soil has been buried
under a humose sand cover of varying thickness.
In The Netherlands there are more than 221,000 ha of land with a humose
sand cover thicker than 50 cm, and more than 196,000 ha with a cover from
30 to 50 cm thick.
Many of these so-called plaggen soils are very old ; exactly how old, it is
impossible to say, as the methods of investigation applied (calculation of the
age from the thickness of the cover and determining the age by the 14Cmethod) do not permit precise conclusions. However, with the aid of archeological, historical and toponymical data, it can be assumed that the buildingup of many soils began more than a thousand years ago.
The oldest plaggen soils are found on moderpodzol soils. These are soils
in the sandy areas with a relatively high content of easily weatherable miner
als. Plaggen soils are particularly found in those places where the ground
water is within the reach of man, but where the chance of a too-high ground
water level is slight. When the choice became more restricted, due to the
increasing acreage of cultivated land, the reclamation of humuspodzol soils
and hydromorphic sandy soils was undertaken in the same way. The specific
demands made on the place of reclamation result in a fairly close relation be
tween the places where plaggen soils occur and the geomorphology of the area.
Plaggen soils have, of old, been mainly used as areabl land. The degree to
which they are suitable for this purpose depends on their chemical and phy
sical properties. Prior to the introduction of commercial fertilizers, their
chemical properties often left a lot to be desired. Particularly because of
their favourable physical properties, they belong among the good arable
soils of the West European sandy areas.
According to the System of Soil Classification for The Netherlands, they
are classified as 'enk' earth soils if the humose topsoil is thicker than 50 cm.
The 'enk' earth soils are classified further into brown and black. Soils with
a plaggen cover of 30-50 cm thick are classified according to the buried soil
profile (e.g., a podzol). In the 7th Approximation, plaggen soils with a
humose topsoil of at least 50 cm are classed as plaggepts, in the order of the
inceptisols. The soils with a humose topsoil of less than 50 cm could under
this system be classified as plaggic intergrades.
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DALIEGATEN IN NOORD-HOLLAND
'Daliegaten' in the province of North Holland

L. W. Dekker1)
INLEIDING

Tijdens een opdrachtkartering in De Westerkogge, een gebied ten zuid
westen van Hoorn, werden grote aantallen cirkelvormige depressies met een
doorsnede van 2 tot 3 meter waargenomen. Het profiel bestaat op die plaat
sen grotendeels uit veen of venig materiaal (Dekker en Van der Voort, 1971).
Deze gaten of kuilen worden door de grondgebruikers in dit gebied 'dalie
gaten' genoemd.
Een bevredigende verklaring voor de ontstaanswijze van deze daliegaten
kon binnen het tijdsbestek van de opdrachtkartering niet worden gevonden.
Ook de vraag of ze het resultaat zijn van een natuurproces of van menselijke
activiteiten kon nog niet worden beantwoord.
Een unieke gelegenheid tot bestudering van dit fenomeen deed zich in
1971 voor in het tot 60 cm diepte ontgraven tracé voor Rijksweg 7 tussen de
dorpen Grosthuizen en Oudendijk. Bestudering in het verticale vlak was in
dezelfde periode mogelijk in de polder Ursem, waar in verband met de ruil
verkaveling nieuwe sloten werden gegraven. Om een inzicht te verkrijgen
in de verbreiding van de daliegaten zijn in diverse gebieden veldverkennin
gen uitgevoerd.
VORM EN OPBOUW VAN DALIEGATEN

Daliegaten hebben een ovale, soms vrijwel ronde vorm en een doorsnede van
meestal 2 tot 3 meter. Bij niet-geëgaliseerd grasland ligt het centrum van
deze schaalvormige gaten 10 à 40 cm lager dan de directe omgeving.
De opbouw van het daliegatprofiel loopt nogal uiteen. De dikte van de
bovenlaag, die bestaat uit zeer humeus tot venig kleiig materiaal, varieert
van 10 tot 60 cm. Het bovenste deel van dit materiaal is soms kalkrijke bag
ger.
Onder dit materiaal ligt een in dikte wisselende veenlaag of venige klei
laag. In het veen komen soms kleiballetjes voor ter grootte van een knikker;
plaatselijk komen grotere kleibrokken voor. Deze klei-insluitsels zijn kalkloos.
Het veen bestaat voornamelijk uit riet- en zeggeresten. Soms treft men echter
een dunne laag veenmosveen met heidetakjes aan. Men zou verwachten dat
het veenmosveen (zoals meestal in een natuurlijk veenprofiel) boven het rietzeggeveen ligt. Het omgekeerde is echter vaak het geval. Het veen bestaat in

') Afd. Regionaal Onderzoek West, Stichting voor Bodemkartering.
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sommige gevallen uit een niet te determineren amorfe massa. In een laag
van dit zachte veen komen soms harde veenklompen voor.
Vooral bij de diepere daliegaten bestaat het onderste gedeelte dikwijls uit
een baggerachtig mengsel van klei en veenresten (lig. 1). Dit mengsel ziet er
verspoeld uit en lijkt op gyttja. Het kan als een vrij homogene laag voor
komen doch ook als laagjes en in klonten tussen de klei.
De diepte van de daliegaten kan nogal uiteenlopen. Vooral in gebieden
met een dik kleipakket, zoals de polders De Westerkogge, Beschoot en Ursem,
treft men de ongeroerde klei in de daliegaten plaatselijk zelfs pas op ruim
2 meter beneden maaiveld aan. Zeer frappant is het dat dikwijls vlak naast
elkaar diepe en ondiepe daliegaten liggen. Bij de ondiepe komt op ruim 50
cm beneden maaiveld reeds de ongeroerde kleiondergrond voor.
Bij het bestuderen van profielwanden bleek, dat daliegaten in de diepte
meestal hun grootte vrijwel behouden, soms zijn ze in de ondergrond groter,
maar ze kunnen ook trechtervormig zijn.
In grasland zijn daliegaten lage natte plekken met grassen van slechte
kwaliteit. Daliegaten liggen in gebieden met zavel- en kleigronden. Het
moerige materiaal in de gaten is sterker ingeklonken dan de zavel en klei.
In de loop der tijd heeft men de gaten regelmatig aangevuld met het

Fig. 1. Diep daliegatprofiel (ca. 2,5 m) in een sloottalud. Onder het veen komt een bagger
achtig mengsel van klei en veenresten voor.
Fig. 1. Profile of a deep 'daliegat' (circa 2,5 m) in the talus of a ditch. Beneath the peat there occurs a
slush-like mixture of clay and peat remnants.
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schoonsel dat bij het opschonen van de greppels vrijkwam. Plaatselijk is
kalkrijke klei uit de sloten gebaggerd en in deze depressies gedeponeerd.
Door de aanhoudende klink zijn de gaten echter niet volkomen weg te wer
ken.
Ter illustratie van de profïelopbouw volgt hier een profielbeschrijving, die
als gevolg van de grote verschillen tussen de daliegaten, niet zonder meer als
karakteristiek kan worden beschouwd.
Profïelopbouw van een daliegat in de polder Beschoot. Bodemgebruik : gras
land.
Aanl
015 cm humusrijke, kalkrijke klei; bagger.
Aan2
1539 cm humusrijke, kalkloze klei; opvullingsmateri
aal.
Clip
3951 cm venige, kalkloze klei.
C12p
51-92 cm zwartig sterk samengeperst rietzeggeveen.
Glp
92- 115 cm bruin rietzeggeveen.
DGp
115- 190 cm kalkrijke klei in afwisseling met een baggerachtige veensubstantie ; tamelijk heterogeen.
DG2
190->200 cm ongeroerde, kalkrijke klei.
VERBREIDING VAN DALIEGATEN

In de polders De Westerkogge en Beschoot zijn legio daliegaten waarge
nomen. Ze waren in oud grasland te herkennen aan kuilen in het land. Bij
geëgaliseerde percelen werd de aanwezigheid van daliegaten geconstateerd
aan de hand van boringen. Alleen in het noordoostelijk gedeelte van De
Westerkogge werden ze niet gevonden. Dit gedeelte is op de kaart globaal
afgegrensd (fig. 2).
De daliegaten liggen soms in concentraties : grote en kleine groepen, lang
gerekte stroken en evenwijdig gelegen rijen.
In het uitgegraven tracé voor Rijksweg 7 tussen de dorpen Grosthuizen
en Oudendijk staken de daliegaten als zwarte plekken duidelijk af tegen de
grijze klei. Hierdoor was het mogelijk het aantal en de situering ervan in
dit traject na te gaan. Opvallend was dat de daliegaten vaak in rijen liggen
en dat deze parallel lopen met de sloten. Over een oppervlak van 7 hectare
werden 157 daliegaten opgemerkt, dus ruim 22 per hectare. Dit betekent
dat ze, als wordt uitgegaan van een gemiddelde oppervlakte van 5 m2, ruim
1 % van het grondoppervlak beslaan.
In groten getale werden ze aangetroffen in de omgeving van het gehucht
Zuidermeer. In langgerekte stroken liggen hier duizenden daliegaten, in een
dichtheid van 200 à 300 per hectare. Hier nemen ze ongeveer 12|% van
het grondoppervlak in beslag. De grootste strook heeft een lengte van ruim
2 kilometer en een breedte van 50 à 75 meter.
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Fig. 3. Daliegaten in een slootwand in de polder Ursem
Fig. 3. 'Daliegaten' in a wall of a ditch in the polder Ursem

Tijdens de ruilverkaveling in de polder Ursem kwam bij het graven van
sloten menig daliegatprofïel te voorschijn (fig. 3).
In de polders De Vier Noorder Koggen, De Beemster en De Schermer is
uitsluitend gezocht op niet-geëgaliseerde graslandpercelen.
Daliegaten in bouwland zijn zeer goed zichtbaar op voor archeologische
doeleinden van geringe hoogte vervaardigde luchtfoto's (hg. 4). De aan
wezigheid van daliegaten in tuinbouwgebieden, zoals de polder Obdam en
de omgeving van Opperdoes, kon hierdoor worden vastgesteld.
DE TERM DALIEGATEN

Sinds mensenheugenis worden in de omgeving van de dorpen Berkhout,
Grosthuizen, Schardam en Oudendijk de met moerig materiaal gevulde
kuilen in het land door de boeren daliegaten genoemd. Slechts enkelen kun
nen een verklaring voor deze naam geven. Zij brengen de naam in verband
met de karakteristieke eigenschap van de gaten, dat ze ook na herhaalde
opvullingen blijven zakken ofwel dalen.
<-

Fig. 2. Verbreiding van daliegaten
Fig. 2. Distribution of'daliegaten'
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Foto: J.K.S.St.Joseph, Cambridge/Rijksdienst Oudheidk. Bodcmondcrz., Amersfoort

Fig. 4. 'Onnatuurlijk' daliegatenpatroon ten zuidwesten van Avenhorn. De daliegaten
liggen in rijen evenwijdig aan de sloten.
Fig. 4. ' Unnatural' pattern of 'daliegaten' southwest of Avenhorn. The 'daliegaten' lay in rows parallel
to polder ditches.

In de omgeving van Ursem worden ze weieens derrie- of darygaten ge
noemd. De betekenis van deze namen houdt ongetwijfeld verband met het
materiaal dat in deze gaten voorkomt (derrie, dary, darg, darink, darrink).
De meest plausibele verklaring lijkt mij dat de r in darygaten in de loop
van de tijd is veranderd in een /.
Er worden ook wel andere namen voor dit verschijnsel gebruikt. Zo wordt
op verscheidene plaatsen de term veengaten gebezigd. De aanwezigheid van
veen in deze gaten is de boeren kennelijk niet ontgaan. In een rapport van
de Rijkslandbouwconsulentschappen in Noord-Holland (1959;blz. 14en 17)
wordt melding gemaakt van het voorkomen op bepaalde percelen van veenputten; hetzelfde verschijnsel op andere percelen wordt echter aangeduid
met kleiputten (blz. 30 van dezelfde publikatie). Bij een bezoek aan de be
treffende percelen is gebleken dat zowel deze veen- als kleiputten identiek
zijn aan daliegaten.
Hoewel de term 'kleiputten' in verband met de functie van deze gaten,
zoals nog zal blijken, niet ongeschikt is, wordt de voorkeur gegeven aan de
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term daliegaten. De term kleiputten wordt immers ook gebruikt voor de
grote met water gevulde en meestal met riet omzoomde putten langs dijken,
waaruit materiaal is gewonnen voor de aanleg of ophoging van deze dijken.
De termen veengaten, -kuilen en -putten zijn in de literatuur ook reeds
voor andere verschijnselen gebruikt. In zijn dissertatie maakt Wiggers een
onderscheid tussen veenkuilen en veenputten voor de in het Noordoostpol
dergebied voorkomende veengaten (Wiggers, 1955). Veenkuilen zijn ont
staan bij de afbraak van het veenland door de eroderende kracht van de
golven, waardoor gaten in het veen met een enigszins onregelmatige vorm
werden geslagen. Veenputten zijn rechthoekige en dicht aan elkaar aan
sluitende gaten, van anderhalf à twee meter breed, waaruit veen is gegraven
voor de brandstofwinning. Zowel de veenkuilen als de veenputten zijn veelal
dichtgeslibd met meer of minder kleirijke, vaak gelaagde afzettingen (Wig
gers, 1955; blz. 119, 120 en 166-171). Interessant is het in dit verband te
vermelden, dat profielen van deze veenkuilen en veenputten het 'omgekeer
de beeld van daliegaten' geven: de met kleiig materiaal opgevulde gaten
liggen in een veenpakket, zoals ook zeer mooi te zien is in figuur 97 op blz.
179 van de hierboven aangehaalde publikatie.
De term daliegaten is nog niet in de literatuur bekend. Hij roept zowel
associaties op met het dalen van de gaten als met de opvulling ervan met
derrie, dary of darink. Bovendien wordt deze naam geprefereerd omdat in
het gebied, waarin de gaten voor het eerst duidelijk werden waargenomen,
deze reeds zeer lange tijd hiermee worden aangeduid.
HET GEBIED WAARIN DE DALIEGATEN ZIJN ONTSTAAN

In de gebieden waarin daliegaten zijn waargenomen, bestaat de bodem
thans uit zeekleigronden. Het maaiveld ligt op vele plaatsen op 2 à 3 meter
beneden NAP, wat lager (3 à 4 m beneden NAP) in De Beemster en De
Schermer; in verscheidene gedeelten van De Vier Noorder Koggen ligt het
terrein iets hoger (là 2 m beneden NAP).
•
Uit de datering van op honderden plaatsen verzamelde archeologische
artefacten in de polders De Westerkogge, Beschoot, Ursem, Obdam, De
Beemster en De Vier Noorder Koggen blijkt, dat deze gebieden reeds in de
9e-13e eeuw na Chr. zijn ontgonnen. Daar men bij deze ontginningen was
aangewezen op een natuurlijke afwatering, moet worden aangenomen dat
het maaiveld toentertijd boven NAP lag; er zijn verscheidene aanwijzingen
(onder meer het voorkomen van sterk gecomprimeerde veenlagen, die ge
conserveerd zijn onder ophogingen van oude boerenerven) dat in deze ge
bieden eertijds een veenpakket van enkele meters dikte voorkwam. In de
omgeving van de gebieden waarin daliegaten voorkomen, liggen trouwens
nog verscheidene veengebieden. In de middeleeuwen vormden al deze ge
bieden tezamen één zeer groot veenlandschap.
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Er zijn door diverse onderzoekers uit de basis van het veenpakket mon
sters genomen voor 14C-onderzoek. Uit de dateringen blijkt, dat de veengroei plaatselijk reeds ongeveer 2500 jaar voor Chr. was begonnen en op
andere plaatsen eerst aanving omstreeks 1000 jaar voor Chr.
Het maaiveld ligt nu enkele meters lager dan ten tijde van de ontginning.
Aan de inklinking van de thans aan het oppervlak gelegen klei- en zavel
gronden kunnen slechts enkele decimeters van deze verlaging worden toe
geschreven; het grootste deel van de niveauverlaging is het gevolg van het
verdwijnen van het oorspronkelijk aanwezige veenpakket. Oorzaken van
deze verdwijning kunnen zijn:
a. een steeds opnieuw verlagen van het polderpeil, hetgeen een voortduren
de krimp en oxydatie van het veen tot gevolg had;
b. bouwlandgebruik, waarbij het veen sterk oxydeerde tengevolge van het
ploegen (grotere doorluchting) en het bemesten met kalkrijke bagger;
c. afbraak van het veenlandschap door erosie, waardoor het veen onder
meer is weggeslagen in De Schermer en De Beemster;
d. verveningen.
HYPOTHESEN OVER HET ONTSTAAN VAN DE DALIEGATEN

Er zijn drie mogelijkheden denkbaar voor het ontstaan van de met moerig
materiaal gevulde gaten in de klei:
1. De daliegaten zijn het resultaat van pleksgewijze veengroei tijdens ma
riene sedimentatie.
2. Het zijn tijdens sedimentatie in rietbegroeiing opgevangen veenschollen
die elders zijn losgeslagen, of
3. Ze zijn niet op natuurlijke wijze ontstaan, maar onder menselijke invloed
en wel door winning van klei van onder een veenpakket : het veen boven
de klei dat men hiervoor opzij heeft moeten zetten, werd na de winning
in de kuil teruggestort.
Tegen de eei^te en voor de laatste hypothese pleiten de onnatuurlijke op
eenstapeling der veensoorten (oligotroof veenmosveen met heidetakjes onder
eutroof rietzeggeveen) en de klonterige structuur, waarbij de klonten dik
wijls een verschillende hardheid hebben en verticaal gelaagd zijn. De tweede
hypothese voldoet niet in verband met de vrij regelmatige vorm en afme
tingen van de daliegaten; die wijzen ook op menselijke invloed. De laatste
hypothese wordt bovendien gesteund door de onnatuurlijk aandoende groe
pering van de daliegaten in het land, soms in rechte rijen en hier en daar
parallel aan poldersloten.
De methode van winning kan men zich als volgt voorstellen. Men begon
het veen weg te spitten uit een put met een afmeting van ca. 2| X 2| meter.
De vlak eronder liggende klei is mogelijk nog met een schop weggestoken
maar dieper uit de put is het materiaal waarschijnlijk met een baggerbeugel
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getrokken; de bodem van de putten ligt namelijk vaak op 4 à 5 meter bene
den NAP en het lijkt mij uitgesloten, dat men in deze éénmansputten tot
een zo grote diepte kon afdalen. Het in depot gezette veen is na voldoende
winning van kleirijk materiaal in de put teruggestort. Dit was uiteraard on
voldoende om de put weer geheel te vullen. Het tekort zal vermoedelijk zijn
opgeheven door veen uit de omgeving weg te steken en in de put te depo
neren.
De aanwezigheid van een baggerachtige veensubstantie onderin talrijke
diepe daliegaten wijst erop dat bij het terugstorten van het veen water in de
putten stond.
Door het terugstorten van het veen kwam in de putten het oligotrofe veenmosveen soms onder het eutrofe rietzeggeveen terecht; ook kwam hierdoor
het veen weieens op zijn kant te staan, hetgeen blijkt uit een verticale ge
laagdheid.
Doel van de kleiwinning

Waarvoor had men de klei, die met zoveel moeite werd gewonnen nodig?
Het is uit de literatuur bekend, dat men in vroegere tijden veenland heeft
ontgonnen tot akkerland. Op dit akkerland vond verbouw van koren plaats;
niet plaatselijk, incidenteel of voor korte tijd, doch eeuwenlang en op grote
schaal (T. Edelman, 1958, blz. 240 en 242). Voor de verbouw van koren
zijn de zure oligotrofe veengronden van nature niet vruchtbaar genoeg: be
mesting is nodig. De mestvoorziening is echter eeuwenlang (tot de invoering
van de kunstmest een ware revolutie veroorzaakte) het kritieke punt van de
akkerbouw geweest. Het is daarom zeer aannemelijk, dat bij het in cultuur
brengen en houden van veengronden gebruik werd gemaakt van het kalk
en kleirijke materiaal. Dat men voor dit doel putten heeft gegraven is uit
historische bronnen nog niet bekend. Wel blijkt uit de Informacie van 1514,
dat het oligotrofe veen toen dikwijls werd bemest door het baggeren van
klei uit sloten, waarna men haver kon telen (Fruin, 1866).
In Engeland komt vermoedelijk een tegenhanger van het daliegatenverschijnsel voor (schriftelijke mededeling Dr. J. K. S. St. Joseph). Dit blijkt,
evenals de vermoedelijk identieke functie van de kleiwinning, uit het volgen
de citaat: 'I am not familiar with the details of "dalie pits", but wonder if
they have a counterpart in our own fenland here. In noith Cambridgeshire
and south Lincolnshire, where there are extensive black peat fens, having a
very light soil derived from the peat, it has been the practice for a very long
time to dig both pits and trenches through the peat down to a clay layer that
occurs beneath it. The clay is dug out and spread over the peat, in an attempt
to make the soil of rather better quality for agriculture. The pits or trenches
themselves then become filled with a mixture of clay, peat and perhaps sand.
The process continued certainly in to the 1930s, when machinery was used
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for cutting the deep trenches; the clay being spread over the surrounding
area from long "arms" attached to the machine'.
Het graslandgebied van Friesland is eeuwenlang bemest met een mengsel
van klei en stalmest (G. H. Edelman, 1952, biz. 187). Ook het klei- en veenweidegebied van Zuid-Holland en Utrecht werd bemest met een mengsel
van bagger en stalmest (Van Egmond, 1971).
Vermoedelijk kwam eertijds in Noord-Holland een variant op deze me
thode voor. Men bracht wellicht huisafval en stalmest naar het akkerland,
waar deze met kalkrijke klei uit de daliegaten werden vermengd, hetgeen
een uitstekende bemesting opleverde en tevens de bodemvruchtbaarheid van
de veengronden verhoogde. Een duidelijke aanwijzing dat huisafval als be
mesting werd gebruikt, geven de op praktisch alle percelen verspreid voor
komende potscherven.
DATERING VAN DE DALIEGATEN

De oudste van de zo overvloedig op alle percelen aanwezige middeleeuwse
potscherven dateren uit de 9e eeuw na Chr. Op grond hiervan mag worden
aangenomen dat in dit gebied vanaf dit tijdstip de veenontginningen zijn
aangevangen en de daliegaten niet ouder zijn.
Na de drooglegging van De Beemster (1612) kwam in deze polder geen
veen meer voor. Blijkbaar is het veen dat zich ook hier in de daliegaten be
vindt, teruggestort vóór het ontstaan van het meer. Tijdens het meerstadium is in sommige daliegaten op de veenvulling bovendien een zavellaag
afgezet.
Aan de zuidkant van De Wogmeer komen daliegaten onder een meerwal
voor, die tijdens de laat-middeleeuwse transgressie is gesedimenteerd.
In de omgeving van de dorpen Oostwoud en Twisk is bovenin de dalie
gaten een middeleeuwse klei afgezet.
In de polder Beschoot werden enige scherven uit de 10e -13e eeuw na Chr.
boven de vulling van daliegaten aangetroffen en in de polder Ursem scherven
uit de 11e—13e eeuw na Chr.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat althans een groot deel
van de daliegaten is ontstaan in de 9e-13e eeuw na Chr. Het voorbeeld uit
de Fenlands wijst er op, dat ze in principe elders ook veel later ontstaan
zouden kunnen zijn.
SLOTOPMERKINGEN

Er is een gegronde verwachting, dat het daliegatenverschijnsel geen specifiek
Noordhollands fenomeen is maar dat het ook in andere gebieden nog zal
worden gesignaleerd. Deze verwachting berust niet alleen op het voorkomen
van het mogelijk identieke verschijnsel in Engeland, maar ook op de ver
moedelijk identieke gaten, die in het Groninger woudgebied voorkomen
(mondelinge mededeling A. E. Klungel, Rayon Noord Stiboka).
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Daliegaten zijn goede indicatoren voor het vaststellen van de vroegere
aanwezigheid van een veenpakket. Thans kan reeds worden geconstateerd
dat in grote delen van West-Friesland eertijds een veenpakket lag.
Mogelijk zal mettertijd een beter gedocumenteerde visie op de methode
van winning en toepassing van het kleirijke materiaal kunnen worden ge
geven. Om tot verantwoorde interpretaties te komen zal echter samenwer
king van archeologen, bodemkundigen, historisch-agronomen en historischgeografen nodig zijn.
SAMENVATTING

Op verscheidene plaatsen in Noord-Holland werden in het grasland cirkel
vormige laagten met een doorsnede van 2 tot 3 meter waargenomen. De
profielopbouw van deze gaten, die door de boeren in bepaalde streken 'da
liegaten' worden genoemd, wijkt sterk af; het daliegatprofiel bestaat name
lijk voor een groot deel uit een mengsel van veen en venig materiaal, terwijl
de grond direct ernaast uit klei bestaat. Dit moerig materiaal is sterk klinkgevoelig, waardoor ondanks herhaaldelijk aanvullen de daliegaten telkens
weer als lagere plekken zichtbaar worden. Hoewel de naam daliegaten wei
eens met de eigenschap dalen in verband wordt gebracht, lijkt het toch aan
nemelijker dat deze term een afleiding is van darygaten.
Daliegaten danken hun ontstaan waarschijnlijk aan het graven naar kalkrijke klei, die mogelijk gemengd met stalmest en huisafval werd gebruikt
voor bemesting en ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid bij het in
cultuur brengen en houden van (nu verdwenen) veengebieden. Ook buiten
Noord-Holland kan men ze in principe op (voormalige) veen-op-kleigronden verwachten; tot voor kort zag men dezelfde methode van bodemverbe
tering in de Engelse Fenlands.
Juni 1972.
NASCHRIFT

De heer J. S. Rus, student aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische
School te Arnhem, heeft tijdens zijn stage assistentie verleend bij het onder
zoek naar de ontstaanswijze van de daliegaten.
De auteur dankt het Instituut voor Prae- en Protohistorie en de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, alsmede Dr. J. K. S. St. Joseph,
Director in Aerial Photography, University of Cambridge, voor de mogelijk
heid tot het bestuderen en het publiceren van de luchtfoto's. Tevens dankt
hij Drs. J. A. Bakker van het eerstgenoemde Instituut voor zijn waardevolle
suggesties en het kritisch doornemen van het artikel.
SUMMARY

In many places in the province of North Holland circular depressions have
been observed in the grassland, which the farmers in some parts call 'dalie
gaten'. The soil profile consists for a large part of a mixture of peat and peaty
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material, whereas the surrounding soil consists of clay. This peaty material
is very susceptible to subsidence, so that despite repeated filling the 'daliegaten' always appear again as depressions.
The 'daliegaten' originated probably in excavations for calcareous clayey
material, which was possibly used, mixed with stable manure and domestic
refuse, for fertilizer and for improvement of the soil in the cultivation and
maintenance of farmland in the (now vanished) peat areas. They can also be
expected in areas other than North Holland in (previous) peat-on-clay soils;
until recently this same method of soil improvement was to be seen in the
English Fenlands.
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DE RELATIE TUSSEN BODEMOPBOUW EN
VEGETATIE IN HET BUURSERVEEN
The relation between soil conditions and vegetation in the Buurserveen

D. J. Groot Obbink en A. Buitenhuis1)
INLEIDING

Tijdens een bodemkundig onderzoek van het in voorbereiding zijnde ruilverkavelingsblok Haaksbergen stuitte men in het ca. 400 ha grote C.R.M.natuurreservaat 'Buurserveen' op een interressant verschijnsel. Het Buurser
veen is een topografisch hoog gelegen gebied, zuidelijk van het dorp Haaks
bergen langs de Duitse grens (fig. 1). Het wordt aan diie zijden omsloten
door cultuurgronden en zet zich aan de zuidzijde over de grens voort in het,
eveneens niet-ontgonnen, Ammeioer Venne.
Met uitzondering van enkele percelen natte veengraslanden bestaat het
gebied uit met bos en heide begroeide dekzandgronden, die een door verve
ning ontstaan oligotroof restveenlandschap omsluiten. Hierin treft men een
patroon van 5 tot 12 m brede niet-afgegraven veenribben aan met daartussen
de in verschillende stadia van verlanding verkerende uitgeveende trekgaten,
verder nog oppervlakten met mosveen waarin een onregelmatige, z.g. wilde
vervening heeft plaatsgehad.
In dit oligotrofe milieu nu komt in een aantal trekgaten een rijkere vege
tatie voor van o.a. riet en kleine lisdodde. De oorzaak voor deze eutrofië
ring werd door de beheerder van het reservaat gezocht in toestroming van
oppervlakte- en/of grondwater uit de aangrenzende cultuurgronden.
Het onderzoek naar de oorzaak heeft zich vooral toegespitst op de relatie
bodemopbouw en vegetatie. Daarnaast werd het ontstaan van het huidige
landschap, de topografische ligging, de geologische opbouw en de hydrolo
gische situatie nagegaan.
ONTSTAAN VAN HET HUIDIGE LANDSCHAP

De in het Buurserveen thans nog aanwezige veenrestanten maakten voor
1830 deel uit van een omvangrijker en vooral dikker mosveenpakket. Het
gebied behoorde tot de Marke Buurse, waarvan in 1838 de verdeling werd
goedgekeurd. Daarna werd met de ontginning van de heidevelden op de
zandgronden, die het veengebied bijna geheel omsloten, een begin gemaakt
(%• 2).

Tussen 1830 en 1860 werd systematisch en collectief verveend. De ge
wonnen turf was bestemd voor de industrie in Haaksbergen. Van deze ver
vening resteert nog het regelmatige patroon van trekgaten en veenribben.
') Afdeling Opdrachten, Stichting voor Bodemkartering.
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Heide / Heath-land
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Uitsluitend bos / Only forest

4

Bouwland / Arable land

3

Grasland / Grassland

5

Boerderij / Farm-building

Fig. 1. Het Buurserveen en omgeving, situatie 1963 (fragment van Top. kaart nr. 34G en
34H, uitgave 1965)
Fig. 1. The Buurserveen and surroundings, an area in the eastern part of the province of Overijssel;
situation in 1963 (from the Topographical Map of the Netherlands, no. 34G and 34H, edition 1965)

Na 1860 is tot en met de tweede Wereldoorlog door de plaatselijke bevol
king een onsystematische, wilde vervening uitgevoerd. De restanten hiervan
zijn de talrijke veengaten.
In 1940 is het gehele gebied door Domeinen onteigend en is een deel van
de langs de rand nog resterende heidevelden ontgonnen. De bedoeling was
het gehele gebied te ontginnen, met uitzondering van ca. 125 ha langs de
Duitse grens. Hiertoe zijn tussen 1940 en 1942 in het noordelijk veengebied
afwateringssloten gegraven. De heide-ontginningen zijn tot 1947 voortgezet,
met een onderbreking tussen 1942 en 1945, en daarna voorgoed stilgelegd.
In 1969 werd het Buurserveen als C.R.M.-Natuurreservaat aangewezen en
onder beheer van Staatsbosbeheer gesteld.
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Fig. 2. Het Buurserveen en omgeving, situatie 1881 (fragment van Top. kaart nr. 437 en
438, uitgave 1881)
Fig. 2. The Buurserveen and surroundings, situation 1881 (from the Topographical Map of the
Netherlands, no. 437 and 438, edition 1881)

LIGGING EN BODEMOPBOUW

Het Buurserveen ligt in een pleistoceen dekzandgebied met een zwak golvend
reliëf en een geleidelijke helling van oost naar west. De oostelijke zijde van
het natuurreservaat ligt op ca. 37 m + NAP, de westelijke op ca. 34 m •
NAP. Het door de wind afgezette matig fijne dekzand rust op wisselende
diepte op keileem of op grovere fluviatiele zanden. Het dekzand is in het
zuidelijk deel sterk vermengd met zware tertiaire klei (fig. 4). De keileem is
in de Rissijstijd door het ijs afgezet en daarna sterk door erosie aangetast.
De samenstelling van de keileem varieert van zware grofzandige klei tot
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lemige, fijnere zanden, beide vermengd met grind en keien. In tegenstelling
tot het dekzand is de keileem over het algemeen slecht doorlatend.
Bovenin het dekzand heeft zich een humuspodzolprofiel (veldpodzolgrond) ontwikkeld, behalve op die plaatsen waar de leemondergrond ondiep
voorkomt. Hier is slechts een dun podzolprofïel of een A-C-profiel (gooreerdgrond) gevormd. Op de lagere delen heeft zich op dit profiel een venige
bovenlaag ontwikkeld (moerpodzol- c.q. broekeerdgrond). De laagste delen
zijn met een dikkere veenlaag bedekt, waardoor veengronden zijn ontstaan.
Deze veengronden worden met name in de afgesloten depressies gevonden.
Het natuurreservaat ligt in een dergelijke depressie, die topografisch hoog
ligt en waarin plaatselijk de keileem ondiep voorkomt (fig. 4). De bodemkaart (fig. 3) en de beide globale bodemdoorsneden (fig. 4) tonen aan dat de
(vlier- en vliet-)veengronden grotendeels omringd zijn door deels venige
zandgronden, al dan niet met een humuspodzolprofiel. De als vlierveen aan
gegeven gronden omvatten de niet of slechts gedeeltelijk vergraven veen
gronden, terwijl de uitgeveende trek- en veengaten met de daartussen liggen
de veenribben tot de vlietveengronden behoren.
De topografie en met name de helling wordt geïllustreerd in de globale
bodemdoorsneden (fig. 4). Het reliëf in de NW-ZO gerichte doorsnede AAA helt van oost naar west, terwijl de ZW-NO gerichte doorsnede B-BB
vanaf punt A zowel in noordelijke als in zuidelijke richting afhelt. Dit ver
hang blijkt eveneens uit het verloop van de in fig. 4 aangegeven grondwater
spiegel, die globaal de terreinhelling volgt.
De afwatering van de omringende landbouwgronden verloopt in noorde
lijke richting, zodat mede vanwege de geschetste terreinhelling mag worden
aangenomen dat geen 'landbouwwater' het natuurgebied binnenstroomt.
Uit het voorgaande blijkt dat het Buurserveen een aan- en afvoerloze
depressie is. De minerale ondergrond bestaat deels uit ondiep voorkomende
keileem, die slecht doorlatend is en daardoor aanleiding geeft tot hoge schijn
grondwaterspiegels in het bovenliggende dekzand. De deels slecht doorlaten
de ondergrond, de hoge schijngrondwaterspiegel en de geringe afvoermogelijkheid vanuit deze depressie gaven aanleiding tot de vorming van over
wegend oligotroof veenmosveen.
Uit de opbouw van het veenpakket in de niet-vergraven veenribben blijkt,
dat het veen aanvankelijk een mesotroof karakter had en o.a. uit zeggeveen
met riet en deels ook amorf meerbodemachtig materiaal bestond (fig. 5).
Dit 'rijkere' veen vormde zich met name op die plaatsen, waar de eveneens
mineralogisch rijke keileem ondiep voorkwam. Bij de voortgaande veenvorming kwam het maaiveld steeds hoger te liggen en was de vegetatie uitFig. 3. Bodemkaart van het Buurserveen. Opname 1971
Fig. 3. Soil map of the Buurserveen. Survey 1971
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Fig. 4. Globale bodemdoorsneden van het Buurserveen (zie voor de ligging fig. 3). Op
name 1971
Fig. 4. Generalized cross sections of the soil in the Buurserveen (see fig. 3. for location). Survey 1971
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sluitend op voedselarm regenwater aangewezen. In een dergelijk milieu,
waarin alleen een oligotrofe vegetatie met o.a. veenmosveen en wollegras
mogelijk is, ontstond het voor de turfwinning geschikte mosveen.
RELATIE BODEMOPBOUW EN VEGETATIE

Deze relatie is gedetailleerd onderzocht in een strook van ca. 750 m lengte
die van noordwest naar zuidoost door het zuidelijk gedeelte van het reser
vaat loopt (üg. 3, doorsnede C-GG). In deze strook is een waterpassing ver
richt en zijn de vegetatie en de bodemopbouw (tot 3 à 4 m diepte) opgeno
men. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.
De strook begint en eindigt op een lage dekzandrug. Hiertussen liggen
twee brede en een aantal smalle trekgaten, gescheiden door veenribben. Uit
de doorsnede blijkt de enigszins komvormige ligging van de minerale dekzandondergrond, waarin aan de noordwestelijke zijde de keileem ondiep
voorkomt. Bovenin dit dekzand wordt meestal een humuspodzolprofiel aan
getroffen, waarvan echter de Al-horizont grotendeels ontbreekt. Alleen op
het hoogste deel van de dekzandrug is deze wel aanwezig; op het lagere deel
bestaat de Al-horizont uit venig ontwikkeld tot veraard, gliedeachtig mate
riaal. De profielen in de veenribben bevatten gerijpt veenmosveen, dat naar
beneden overgaat in amorf, meerbodemachtig fijn zeggeveen, waarin dunne
zandlenzen en plaatselijk ook rietresten worden aangetroffen. Hetzelfde ma
teriaal komt voor op de bodem van de trekgaten, voor zover in het dekzand
ter plaatse geen podzolprofiel aanwezig is.
In de trekgaten komen alle stadia van verlanding (veenvorming) en ook
open water met verspreide vegetatie voor. In de smalle trekgaten reikt het
groeiende veenmos tot boven het niveau van de onderzijde van het gerijpte
mosveen in de aangrenzende veenribben (fig. 5).
De vegetatie op de strook van doorsnede C-CG toont een duidelijke relatie
met de bodemopbouw en de hydrologische omstandigheden; de bodem- en
vegetatiegrenzen vallen veelal samen.
Op de helling van de dekzandrug wordt de vegetatie oligotrofer, zodra er
gliedeachtig veraard veen of gerijpt veen in het profiel voorkomt. Voor de
vegetatie op de veenribben die een zelfde profielopbouw hebben, geldt het
zelfde.
Op die plaatsen in de trekgaten waar de minerale ondergrond ondiep uit
keileem bestaat, komt veel riet voor (fig. 6). Ook daar waar de keileem en het
podzolprofiel ontbreekt maar de bodem bedekt is met het meerbodemachtige
fijne zeggeveen, is de vegetatie rijker met o.a. wat riet, zegge en kleine lis
dodde (fig. 7) .Naarmate de veenontwikkeling voortschrijdt wordt, ook op deze
mineralogisch rijke ondergronden, de eutrofe en mesotrofe vegetatie geleide
lijk verdrongen door de oligotrofe, met overwegend veenmossen, eenarig
wollegras en op de iets drogere gedeelten ook dopheide.
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Foto: Stiboka R 36-67
Fig. 6. Overzicht van de vegetatie in een rijk milieu
Fig. 6. The vegetation in an eutrophic environment

Bestaat de minerale ondergrond van het trekgat alleen uit dekzand met
een podzolprofiel, dan ontbreekt het riet geheel ; in het beginstadium worden
nog enkele mesotrofe soorten aangetroffen, maar spoedig overheerst een oligotrofe vegetatie (fig. 8).

Fig. 5. Gedetailleerde bodemdoorsnede met de daarop voorkomende vegetatie in het zui
delijke deel van het Buurserveen (zie voor de ligging fig. 3). Opname 1971-1972
Fig. 5. Detailed cross section of the southern part of the Buurserveen with the corresponding vegetation
(seefig. 3. for location) Survey 1971-1972.
(Latin names of the vegetation: berk = Betula verrucosa, berkenopslag = Betula verrucosa and
Betula pubescens, dopheide = Erica tetralix, droog eiken-berkenbos = Querco roboris-Betuletum
lypicum, eenarig wollegras = Eriophorum vaginatum, eik = Quercus robur, fonteinkruid =
Potamogeton spec., lisdodde = Typha angustifolia, pijpestrootje = Molinia caerulea, pitrus =
Juncus effusus, riet = Phragmites communis, struikheide = Calluna vulgaris, veenhaarmos =
Polytrichum juniperinum var. strictum, veenmossen = Spagnum ssp., veenpluis = Eriophorium
angustifolium, wilg = Salix ssp., zegge = Carex ssp.)
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Foto: Stiboka R 36-70
Fig. 7. Detail van de vegetatie in een rijk milieu
Fig. 7. Detail of the vegetation in an eutrophic environment

CONCLUSIES

De resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen de bodemopbouw
en de vegetatie in het Buurserveen wijzen uit, dat het voorkomen van een
mesotrofe en eutrofe vegetatie in een aantal trekgaten niet veroorzaakt wordt
door eutrofiëring van het water. De successie in de vegetatie tijdens de ver
landing komt overeen met de volgorde van de vegetatierelicten in de nietvergraven profielen van de veenribben. Hierin ligt het rijkere zeggeveen on
der een pakket oligotroof veenmosveen.
Wanneer men erin slaagt het huidige milieu in het natuurreservaat on
gestoord te handhaven, zal de 'rijkere' vegetatie, met name het riet, geleide-
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Foto: Stiboka R 36-71
Fig. 8. Detail van de vegetatie in een arm milieu
Fig. 8. Detail of the vegetation in an ologitrophic environment

lijk verdwijnen en plaats maken voor een 'arme' veenmosvegetatie. Hiermee
herhaalt zich de in het Laatglaciaal in dit gebied begonnen veenvorming.
Deze heeft geleid tot het oligotrofe mosveenpakket, zoals dat vóór het begin
van de vervening (omstreeks 1830) in het Buurserveen aanwezig was.
NASCHRIFT

Het bodemkundig onderzoek van het in voorbereiding zijnde ruilverkavelingsgebied Haaksbergen werd in opdracht van de Centrale Dienst van de
Cultuurtechnische Dienst te Utrecht uitgevoerd in de jaren 1971 en 1972,
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door medewerkers van de Afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering. De beide auteurs hadden een belangrijk aandeel in dit onder
zoek, dat onder leiding stond van Ir. G. J. W. Westerveld.
Medewerking aan het onderzoek in het Buurserveen werd verleend door
de heer H. Alberts (Dienst voor de Landinrichting te Zwolle) en de heren
J. F. Bannink Ing., G. Ebbers en C. Hamming (Rayon Oost van de Stich
ting voor Bodemkartering).
SAMENVATTING

Het Buurserveen bestaat uit een topografisch hooggelegen terreindepressie.
Dit komvormige natuurterrein maakt deel uit van een in noordelijke, weste
lijke en zuidelijk richting afhellend gebied.
Gezien de eigenschappen van de minerale ondergrond, zou men in het
Buurserveen een overwegend oligotrofe veengroei verwachten. Er bleek
echter ook een tot het eutrofe milieu behorende vegetatie voor te komen. Uit
het onderzoek naar de relatie tussen de bodemopbouw en de vegetatie kon
echter worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van deze vegetatie als
een beginfase van een natuurlijke cyclus moet worden beschouwd, die een
zich geleidelijk voltrekkende oligotrofiëring inleidt.
augustus 1972
SUMMARY

The Buurserveen is a depression in a topographically high area, which slopes
down gently in southerly, westerly and northerly directions.
In view of the characteristics of the mineral subsoil, one would expect a
predominantly oligotrophic peat growth. It appears, however, that a vege
tation also occurs belonging to an eutrophic environment. It can be con
cluded from an investigation into the relation between the soil conditions
and the vegetation that the occurrence of the eutrophic vegetation is a be
ginning phase of a natural cycle which is leading gradually to completion
of a process of oligotrophication.
LITERATUUR
Booy, A. H., 1957 : Het Drentse hoogveen, de dalgronden en hun toekomst. Boor en Spade
VIII, 56-73.
Buitenhuis, A., D. J. Groot Obbink en B. H. Steeghs, 1972: Ruilverkavelingsgebied Haaks

bergen. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 958, Stichting voor Bo
demkartering, Wageningen.
Edelman, C. H., 1950: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Noord-Holl. Uitg.
Mij., Amsterdam, 65-86.
Havinga, A. J., 1957: Bijdrage tot de kennis van het rietland van Noord-west-Overijssel.
Boor en Spade VIII, 131-140.
Visscher, H. A., 1969: De landschappen van het Beneluxgebied. Een geografische verken
ning. Aula-boeken 400. Uitg. Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen. Deel I: Twente,
116-122.

138

LUCHTFOTO'S ALS HULPMIDDEL VOOR HET
VASTSTELLEN VAN VOCHTTRAPPEN EN
GRONDWATERTRAPPEN
The aerial photograph as a means to determine moisture classes and water- table classes

L. A. H. de Smet1), D. Daniëls1) en A. E. Klungel2)
INLEIDING

Voor de bodemkundige kunnen luchtfoto's van grote betekenis zijn (Buringh, 1948; Edelman, 1947). In het algemeen zijn bodemverschillen op
luchtfoto's het mooist te zien na een natte periode bij 'opdrogend' weer in
het voorjaar. Ligt de grond in bouwland en is hij nog onbezaaid, dan ver
toont de luchtfoto het directe beeld van de grond zelf. Het ligt voor de hand
dat de op een dergelijke foto voorkomende tintverschillen nauw verband
houden met de vochttoestand van de grond.
Als voorbeeld wordt voor een gedeelte van de Groninger Veenkoloniën
aangegeven dat men met behulp van luchtfoto's vochttrappen en grondwatertrappen kan vaststellen. Hieraan gaat vooraf een korte beschrijving van
het gebied en van de problemen bij het destijds opstellen van de legenda
voor de bodemkaart.
DE BODEMGESTELDHEID VAN DE GRONINGER
VEENKOLONIËN

Het opstellen van een bodemkundige legenda gaf aanvankelijk bij de studie
van de Groninger Veenkoloniën grote moeilijkheden (De Smet, 1969). De
veenkoloniale grond is een kunstmatige grond, die door het ingrijpen van
de mens sterk afwijkt van het oorspronkelijke natuurlijke veenprofiel.
De menselijke invloed had tot gevolg, dat de meeste, veelal zeer sterk uit
eenlopende, profielen moeilijk waren te rangschikken in een logisch en even
wichtig opgebouwde legenda.
Van het gebied bestonden luchtfoto's die in het vroege voorjaar waren op
genomen. Bij de eerste bodemkundige verkenningen van het gebied is de
betekenis van de verschillende tinten van deze foto's nagegaan. Het bleek al
spoedig, dat de verschillen terug te voeren waren tot verschillen in vocht
toestand van de grond. Verder onderzoek wees uit, dat de vochttoestand ver
band houdt met bepaalde variaties, die in de opbouw van de grond voor
komen, ni. met de relatieve hoogteligging van het profiel in het terrein, dikte
en humusgehalte van de bouwvoor, aard en dikte van het veen eronder en
de diepteligging en aard van de zandondergrond. Verschillende van deze
') Afd. Regionaal Onderzoek Noord, Stichting voor Bodemkartering
Rayon Noord, Stichting voor Bodemkartering.

2)
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factoren hangen nauw met elkaar samen. De grondwaterstand speelt vaak
hierdoor heen, hoewel die ook vaak samenhangt met enkele van bovenge
noemde factoren.
De landbouwkundige problemen die in de Veenkoloniën voortkomen uit
de bodemgesteldheid, hangen alle samen met het vochtgehalte van de grond.
Enerzijds betreft het gronden die aan verdroging onderhevig zijn en ander
zijds gronden die te nat zijn. Al spoedig bleek, dat deze gegevens uit de landbouwpraktijk duidelijk gekoppeld zijn aan de op luchtfoto's voorkomende
tintverschillen. Het lag voor de hand om bij de opstelling van de bodemkundige legenda uit te gaan van de reële tintverschillen van goede lucht
foto's en deze verschillen te interpreteren naar variaties in profielopbouw en
grondwaterhuishouding. De legenda, waarmee de Groninger Veenkoloniën
destijds zijn opgenomen, is in wezen dan ook een indeling gebaseerd op ver
schillen in vochttoestand van de grond. De veenkoloniale gronden konden
hierbij ingedeeld worden in zgn. vochttrappen.
VOCHTTRAPPEN

Een vochttrappenindeling werd reeds gehanteerd bij de kartering van zand
gronden. In zandgebieden kon men de vochttrappen onderscheiden met be
hulp van landschaps- en profielkenmerken. In de Groninger Veenkoloniën
was dit echter niet mogelij k zonder bestudering van luchtfoto's en verschillen
in 'opdroging' van de grond in het vroege voorjaar.
Figuur 1 is een luchtfoto van een gebied, dat tussen Kielwindeweer en
Zuidlaarderveen is gelegen. Op de foto komen lichte en donkere tinten voor.
Bij vergelijking van deze tinten met gegevens die enkele jaren na de opname
van de luchtfoto door veldbodemkundig onderzoek waren verzameld, kwam
al spoedig vast te staan, dat de lichtste tinten overeenkomen met de hoogste
en droogste gronden en de donkerste met de laagste en natste. De overgangen
tussen de lichtste en donkerste tinten vielen in de regel ook samen met de
overgangen van de hoogste en droogste naar de laagste en natste gronden.
Hierop kwamen uitzonderingen voor. Deze werden in hoofdzaak veroor
zaakt door:
1. Het al of niet begroeid (grasland), ingezaaid of bewerkt zijn van de grond
bij de opname van de luchtfoto en bij de opname van de veldgegevens.
2. Grote verschillen in profielbouw op korte afstand, vooral ten aanzien van
de veendikte en het humusgehalte van de bovengrond.
3. Andere bodemkundige verschillen, die verband houden met herontgonnen, gezakte en/of geëgaliseerde percelen.
Om het aantal te onderscheiden vochttrappen te kunnen vaststellen, was
het zaak om bovengenoemde uitzonderingen en afwijkingen te elimineren.
Hiervoor werden in enkele verspreid liggende gebieden detailstudies ver
richt. Voor dit doel werden bepaalde luchtfoto's vergroot. Veelal betekende
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Foto: KLM Aerocarto

Fig. 1. Een gedeelte van de Groninger Veenkoloniën tussen Kielwindeweer en Zuidlaarderveen. De lichte tinten komen overeen met de hoogste en droogste terreingedeelten;
de donkere met de laagste en natste.
Fig. 1. A part of the peat reclamation districts of Groningen between Kielwindeweer and Zuidlaarderveen. The lighter shades correspond with the higher and drier parts; the darker shades with the lower
and wetter parts.

dit enig verlies aan kwaliteit; de tintverschillen werden iets vager. Over het
algemeen waren ze echter nog duidelijk genoeg om er in het veld mee te
werken.
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Tint

Vochttoestand

Shade

Moisture condition

boorpunt

augering •
grens tussen twee
vochttoestanden

boundary of two
moisture conditions
Zie legenda van tabel 1 voor
de betekenis van de
Romeinse cijfers

The Roman numbers are
explained in the legend of
table 1

Fig. 2. Links: een vergroting van een deel van figuur 1. Rechts: de op de luchtfoto onder
scheiden tinten in relatie tot de vochttoestand van de bovengrond
Fig. 2. Left side: an enlargement of a part of Fig. 1. Right side: The shades recognized on the aerial
photograph in relation with the moisture condition of the topsoil
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Het linker deel van figuur 2 is een vergroting van het wit omgrensde deel
van de luchtfoto van figuur 1. Bij eerste beschouwing zien we dat bepaalde
tintveranderingen met perceelsscheidingen samenvallen. Het betreft dan
percelen die begroeid zijn. Echter op de niet-begroeide percelen zijn tintverschillen te zien, onafhankelijk van perceelsscheidingen; daarvan is het
verloop soms zeer grillig. Bij de veldopname bestaande uit 65 profielborin
gen werden deze verschillen vergeleken met de hoogteligging, de profielopbouw en de vochttoestand van de grond.
Het rechter deel van figuur 2 bevat de plaatsen waarop de boringen wer
den verricht, en de afgrenzingen van de tinten in samenhang met de vocht
toestand van de bovengrond. De vochttoestand in het voorjaar kon voor dit
gebied in vijf gradaties, van droog tot nat, worden geschat. De gegevens van
de veldopname zijn samengevat in tabel 1 en daarin bovendien in verband
gebracht met de tinten van de luchtfoto. De tinten 1 t/m 5 blijken samen
te hangen met de hoogteverschillen van het bodemprofiel in het terrein, het
humusgehalte van de bouwvoor, de dikte van de veenlaag onder de bouwvoor en de vochttoestand van de bovengrond in het voorjaar.
Bij nadere beschouwing van tabel 1 komen we tot de conclusie, dat de
vochttoestand van de bovengrond in het voorjaar in hoofdzaak bepaald
wordt door:
1. De grondwaterstand.
2. Het humusgehalte van de bouwvoor en de aard en de dikte van de veen
laag.
Vanzelfsprekend spelen ook de weersomstandigheden in het voorjaar een
rol. Deze zijn echter binnen een klein gebied voor alle gronden gelijk. Daar
om kunnen we ze hier buiten beschouwing laten.
De duidelijkste correlatie werd gevonden tussen de vochttoestand van de
bovengrond en de hoogteligging van het bodemprofiel. Dit is te verklaren
door het feit, dat met de hoogteligging de andere profieleigenschappen nauw
samenhangen.
In het gebied van Kielwindeweer waren naar verhouding de drogere
gronden sterk vertegenwoordigd. Tijdens andere detailstudies troffen we
relatief meer nattere gronden aan. Op dezelfde wijze zijn daarvan gegevens
verzameld en uitgewerkt. Ook in deze gebieden werden verbanden gevonden
tussen tint, vochttoestand, hoogteligging, enz. Doordat de verschillende ge
bieden wat de relatie tussen bodemgesteldheid en de vochttoestand van de
grond betreft, op vele plaatsen nagenoeg gelijk waren, konden de resultaten
van alle detailstudies in elkaar worden gepast (tabel 2).
De vochttoestanden, die in tabel 2 onderscheiden worden en door Romein
se cijfers zijn aangeduid, zijn later vochttrappen genoemd en omschreven
in termen van droog tot nat. Voor de gehele Groninger Veenkoloniën kon
den in totaal 11 vochttrappen worden vastgesteld (tabel 3).
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TABEL 1. Het verband tosen

tint, eigenschappen van het bodemprofiel en de vochttoestand van de bovengrond (Kielwindeweer)

TABLE 1. The relation between shade, soil characteristics and the moisture condition of the topsoil

( Kielwindeweer)

Bouwvoor

Hoogte
ligging

Tint
Shade

Elevation

tl
tl/2
t2
t2/3
t3
t3/4
t4
t4/5

Tilth

Veendikte in
dm

Vochttoestand
bovengrond
Moisture condi
tion of topsoil

humus class

thickness

Thickness of
peat layer in dm

a
a/b
a/b
b
b
b
b
c

1/2
2
2
2
2
2
2
2

0
0/1
1
2
3
3
4
6

humusgehalte

hi
hi
hl/2
h2/3
h2/3
h3
h3/4
h4

dikte

LEGENDA j LEGEND
Hoogteligging

Humusgehalte bouwvoor

Elevation

Humus class of tilth

hl = hoog

a = humusarm

high

h2 = hoog - middelhoog
high to medium high

h3 = middelhoog
medium high

h4 = middelhoog - laag
medium high to low

poor in kumus

b = humeus
humose

c = humusrijk
rich in humus

d = venig
peaty

h5 = laag
low

Dikte bouwvoor

Tint bouwvoor

1 = 10-15 cm
2 = 15-20 cm

Thickness of tilth
Shade of tilth

tl = licht
Vochttoestand bovengrond
t2 = matig licht
moderately light

t3 = matig licht - matig donker
moderately light to moderately dark

t4 = matig donker
moderately dark

t5 = donker
dark

Moisture condition of top soil

I = droog
dry

II = vochthoudend
moderately moist

III = vochtig
moist

IV = zeer vochtig
very moist

V = nat
wet

VI = zeer nat
very wet
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I
1/11

II
II/III
III
III
III/IV
IV

TABEL 2. De vochttoestand van de bovengrond in samenhang met de tint, de hoogteligging

van het bodemprofiel en profieleigenschappen in de Groninger Veenkoloniën
TABLE 2. The moisture condition of the topsoil in relation with shade, elevation of the soil and soil

characteristics in the peat reclamation districts of Groningen

Tint
Shade

Bouwvoor

Hoogte
ligging
Elevation

Veendikte
in dm

Vochttoestand
bovengrond

thickness

Thickness of
peat layer in dm

Moisture
condition
of topsoil

Tilth

humusgehalte

dikte

humus class

tl

hl

a
a/b

1-2
2

0
0-1

I
I/II

t2

h2

a/b
b

2
2

1
1-2

II
II/III

t3

h.3

b
b

2
2

2
2-3

III
III/IV

t4

h4

b
b/c

2
2

3
4

IV
IV/V

t5

h5

b/c
c
c

2
1-2
1-2

5
7
9

V
V/VI
VI

GRONDWATERTRAPPEN

In het voorgaande is opgemerkt, dat de tintverschillen het duidelijkst samen
hangen met de hoogteverschillen van het bodemprofiel. De hoogteverschillen
corresponderen weer met de verschillen in grondwaterstand ten opzichte van
het maaiveld. Hieruit volgt dat luchtfoto's ook gebruikt kunnen worden voor
het vaststellen van grondwaterstanden.
De diepte van het grondwater beneden maaiveld is aan min of meer sterke
schommelingen onderhevig. In het algemeen komen in de winter de hoogste
en in de zomer de laagste grondwaterstanden voor. Het gemiddelde verloop
van de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan het best worden ge
karakteriseerd met de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), res
pectievelijk de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). Op basis van
de GHG en GLG kan een klasse-indeling worden ontworpen. Elk van deze
klassen — de grondwatertrappen (Gt's) — wordt gedefinieerd door een com
binatie van een zeker GHG- en GLG-traject. Tabel 4 geeft de grondwatertrappenindeling weer, die bij de Stichting voor Bodemkartering wordt ge
bruikt bij de landelijke kartering, schaal 1:50 000.
In de Groninger Veenkoloniën zijn in de periode van 1957 t/m 1962
tweemaal per maand grondwaterstanden opgenomen (De Smet en Daniels,
1965). De gekozen plekken lagen verdeeld over de verschillende vochttrappen van de veenkoloniale legenda. De resultaten van dit onderzoek zijn
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TABEL 3. Onderscheiden vochttrappen in de Groninger Veenkoloniën
TABLE 3. Recognized moisture classes in the peat reclamation districts of Groningen

Vocht
trap

Benaming

Hoogteligging

Hoofdgroepen legenda

Designation

Elevation

Main groups of legend

hoog

zandgronden met een dunne
Al- en een duidelijke podzol
B-horizont

Moisture
class

1

droog
dry

2

droog-vochthoudend

sand soils with a thin Al and
a prominent podzol-B horizon

dry to moderately moist

3

vochthoudend

4

vochthoudend-vochtig

hoog-middelhoog

moderately moist

high to medium

moderately moist to moist

5
6

vochtig
moist

middelhoog

vochtig-zeer vochtig

medium high

moist to very moist

7

zeer vochtig

middelhoog-laag

very moist

8

medium high to
low

zeer vochtig - nat
very moist to wet

9

nat

11

nat - zeer nat

laag

wet to very wet

low

sand soils with a thin Al horizon,
partly over shallow peat or peaty
layers and a sand subsoil with or
without a prominent podzol-B

veengronden met een dunne
Al-horizont, deels op een
zandondergrond

wet

10

zandgronden met een dunne
Al-horizont, deels op ondiepe
veen- of venige lagen en een
zandondergrond met een al
dan niet duidelijke podzol Bhorizont

peat soils with a thin Al-horizon,
partly overlying a sand subsoil

zeer nat
very wet

samengevat in figuur 3. Nadat de GHG en de GLG voor iedere vochttrap
waren vastgesteld, konden de verschillende tot een bepaalde vochttrap be
horende gronden in grondwatertrappen worden ingedeeld; tevens kunnen
de op de luchtfoto voorkomende tintverschillen in relatie worden gebracht
met de grondwatertrappen (tabel 5).
TABEL 4. Grondwatertrappenindeling
TABLE 4. Recognized water-table classes

Grondwatertrappen

I

II

III

IV

V

VI

VII

<40

>40

<40

40-80

>80

>120

>120

>120

Water table classes

GHG in cm-mv.
Mean highest water table in cm
below surface

GLG in cm-mv.
Mean lowest water table in cm
below surface
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50-80 80-120 80-120
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TABEL 5. De onderlinge relatie tussen vochttrappen, tinten en grondwatertrappen in de

Groninger Veenkoloniën
TABLE 5. The relation between moisture classes, shades and water-table classes in the peat reclamation

districts of Groningen

Vochttrappen

Tinten

Grondwatertrappen

Moisture classes

Shades

Water table classes

1,2,3
4, 5
6, 7
8,
9, 10, 11

tl, tl/2
t2, t2/3
t3, t3/4
t4, t4/5
t5

VII
VI
IV
III
II

SLOTBESCHOUWING

De tintverschillen op een luchtfoto hebben reële betekenis. Toch is aan de
hand van een luchtfoto niet direct uit te maken hoe groot de verschillen in
vochtgehalte van de bovengrond of in grondwaterstand zijn. Hiervoor moet
men in het veld waarnemingen verrichten om de betekenis van de op de foto
voorkomende tinten te leren kennen. Zijn deze bekend, dan vormt de lucht
foto een belangrijk hulpmiddel om de ligging, verloop en verbreiding van
dergelijke verschijnselen nauwkeurig vast te stellen. De gronden kunnen dan
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op een gemakkelijke wijze in vochttrappen en/of grondwatertrappen worden
ingedeeld en op een kaart worden weergegeven.
Bij de meeste van de huidige karteringen worden de grondwatertrappen
uit profielkenmerken en veelal uit schaarse gegevens van gemeten grond
waterstanden afgeleid. Het zou aanbeveling verdienen om ook hier lucht
foto's te gebruiken.
maart 1972
SUMMARY

Aerial photos of soils taken in the spring exhibit variations in shade which
bear a close relationship with the moisture condition of the soil. The signifi
cance of the shades can be established by means of pedological investiga
tions in the field, complemented by measurements of moisture contents and
water tables.
Good results have been obtained with this method in the peat reclamation
districts of Groningen by dividing the soils into so-called moisture classes.
These classes are related to the moisture-holding capacity of the soil and the
water table.
It is recommended that aerial photos be used in soil survey for deter
mining water table classes.
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HET MUNSELL KLEURENBOEKJE
The Munsell Soil Color Charts

W. J. M. van der Voort1)
INLEIDING

In de beginjaren van de Stichting voor Bodemkartering beschreef iedere
onderzoeker de kleur van de grond op zijn eigen manier. Doordat men niet
de beschikking had over referentiekleuren, waren er allerlei subjectieve be
namingen in omloop, waaronder bovendien niet iedereen hetzelfde verstond,
zoals asgrijs, donkergrijs, roestbruin, koffiebruin, baksteenrood, okerkleurig
enz. Vergelijking van de kleur van gronden was dus nauwelijks mogelijk.
Omstreeks 1953 is men kleurenkaarten gaan gebruiken. Een verzameling
van kleurenkaarten die thans algemeen ingang heeft gevonden, is de Munsell
Soil Color Charts2) (Munsell Color Company, 1954). Dit 'kleurenboekje' is
een pocket-uitgave van het Munsell Book of Color (Munsell Color Company,
1950). Het bevat een vijfde deel van de kaarten in de volledige uitgave.
In het onderstaande wordt eerst een korte uiteenzetting gegeven over het
Munsell kleurensysteem in zijn geheel, daarna enkele opmerkingen over de
Munsell Soil Color Charts en het gebruik ervan.
HET MUNSELL KLEURENSYSTEEM

Een kleur heeft drie aspecten, die gemakkelijk herkend en bepaald kunnen
worden. Deze aspecten noemt Munsell hue, value en chroma.
Hue

Wanneer we het kleurenspectrum bekijken, zien we dat daarin alle kleuren
voorkomen en dat ze geleidelijk in elkaar overgaan. Deze opeenvolging van
kleuren in het spectrum wordt aangeduid met het begrip hue. Het kleuren
spectrum kan men in vele stukken onderverdelen. Munsell doet dit eerst in
10 trajecten, die hij met letters aanduidt, ni. R (rood), YR (oranje), Y (geel),
GY (groengeel), G (groen), BG (blauwgroen), B (blauw), PB (paarsblauw),
P (paars), RP (violet).
Elk traject verdeelt hij weer in vieren, waardoor bijv. rood (R) onderver
deeld wordt in de hue's 2,5R, 5R, 7,5R e n 10R (fig. 1).
Value

Kleuren van een zelfde hue kunnen zowel licht als donker zijn. Men spreekt
') Afd. Bodemclassificatie, Stichting voor Bodemkartering
Er bestaat thans ook een Japanse uitgave (Fujihira, 1960) die uitgebreider en goedkoper
is.
2)
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Fig. 1. The color spectrum divided in hues (from Munsell Color Company, 1950)

dan van de grijswaarde van een kleur. De onderverdeling naar grijswaarde
wordt value genoemd.
De value wordt aangegeven met een geleidelijk verlopende schaal. Mun
sell gebruikt een indeling van 0 t/m 10; 0 is zwart en 10 is wit.
De value wordt na de hue genoteerd: in 2,5Y 4/2 is 4 de value.
Chroma

Als de kleurindruk van twee kleuren met dezelfde hue en dezelfde value
verschillend is, dan hebben ze een verschillende kleursterkte. Men kan dan
ook zeggen: de ene heeft meer kleur dan de andere. Dit aspect, verschil in
kleurintensiteit, wordt chroma genoemd. Het chroma wordt in een aantal
trappen aangegeven, beginnend met chroma 0.
Het chroma wordt aangegeven na de value en daarvan gescheiden door
een schuine streep: in 2,5Y 4/2 geeft 2 het chroma aan.
Chroma 0 behoort niet tot een bepaalde hue en heeft strikt genomen ook
geen kleur. Hiervan kan alleen de value aangeduid worden: bijv. 5/0, 6/0,
7/0 enz. Het is gebruikelijk dit te noteren als N5, N6 en N7 (N = neutraal).
OPBOUW VAN HET KLEURENBOEKJE

De Munsell Soil Color Charts (kleurenboekje) bevat maar een klein gedeelte
van het complete Munsell kleurenboek. Er komen alleen de volgende hue's
in voor: 10R, 2,5YR, 5YR, 7,5YR, 10YR, 2,5Y, 5Y.
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Alle kleuren op één bladzijde behoren tot dezelfe hue, die rechts bovenaan
de bladzijde staat aangegeven.
De value wordt aan de linkerkant van elke bladzijde verticaal aangegeven.
De nummers nemen toe van beneden naar boven, van 2 t/m 8.
Het chroma wordt onderaan de bladzijden horizontaal aangegeven. Bij
de hue's 10R, 5YR, 10YR en 5Y zijn alleen de chroma's 1, 2, 3, 4, 6 en 8
aangegeven; bij de hue's 2,5YR, 7,5YR en 2,5Y de chroma's 0, 2, 4, 6 en
8. Bij alle hue's ontbreken de chroma's 5 en 7 en op enkele bladzijden 0, 1
en 8. Hoewel niet al deze plaatsen in het kleurenboekje bezet zijn, kunnen
ze, voor zover ze voorkomen, wel gecodeerd worden.
Er is een extra bladzijde toegevoegd, waarop verschillende hue's zijn
aangegeven, nl. 5Y, 5GY, 5G, 5BG, 5B met uitsluitend value 4 t/m 7 en
chroma 1, en 5G met value 4 t/m 7 en chroma 2. Deze extra bladzijde is
nodig om de zgn. reductiekleuren te kunnen meten.
Naast elke kleurenbladzijde bevindt zich een bladzijde met de Engelse
namen van de kleuren.
VERTALING VAN DE TERMEN IN HET KLEURENBOEKJE

Munsell gaf aan de drie kleurdimensies de benamingen hue, value en chro
ma. Webster (1951) geeft onder het woord color voor dezelfde begrippen: hue,
brilliance en saturation. Rijgersberg (1953) vertaalt de namen hue, value en
chroma door resp. kleurtoon, grijswaarde en kleurwaarde. Hij noemt kleur
waarde ook wel verzadiging.
Sinds 1955 is bij de Stichting voor Bodemkartering een vertaling van de
Munsell-terminologie in gebruik. Hue, value en chroma zijn vertaald door
kleurtoon, helderheid en verzadiging. Deze namen worden echter zelden
gebruikt. Zo worden in de toelichtende rapporten behorende bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000, de termen hue, value en chroma ver
taald door basiskleur, helderheid en kleurintensiteit. Van Oosten (1971)
spreekt van basiskleur, helderheid en kleurkracht. In de praktijk worden de
termen onvertaald gehanteerd. Dit is ook het geval in het Systeem van bo
demclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966), waarin
enkele belangrijke differentiërende criteria met behulp van Munsellcoderingen worden gedefinieerd.
De interne vertalingen van de kleuren zelf hebben echter wel algemeen
ingang gevonden. Deze bladzijden met Nederlandse kleurnamen voor de
Munsell Soil Color Charts (zie fig. 2) zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor
Bodemkartering.
HET METEN VAN KLEUREN

Bij het meten van een kleur gaan we eerst vaststellen bij welke hue ofwel op
welke bladzijde deze kleur thuishoort. Op de punt van een mes nemen we
een kleine hoeveelheid grond en vergelijken deze globaal met de kleuren van
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Fig. 2. Nederlandse vertaling van de kleurbenamingen van hue 10YR in de Munsell Soil
Color Charts (terminologiecommissie van de Stichting voor Bodemkartering)
Fig. 2. Dutch translation of the color terms of hue 10TR in the Munsell Soil Color Charts (committee
of terminology of the Soil Survey Institute, Wageningen)

bijvoorbeeld hue ÏOYR. Is de kleur van de grond iets roder dan moet men
naar hue 7,5YR; is de kleur geler dan naar 2,5Y. Na enige ervaring met het
kleurbeschrijven kiest men direct de juiste bladzijde.
Als we de hue gevonden hebben, gaan we de value meten. We schuiven
het mes met de te meten grond langs de neutrale value-schaal. Deze is om
de andere bladzijde aangegeven, maar geldt voor alle bladzijden. Vaak zal
de value van de grond niet precies overeenkomen met een value uit het
kleurenboekje, maar bijv. tussen value 5 en 6 liggen. Deze wordt dan ge
codeerd als 5,5, bijv. in 10YR 5,5/3,5.
Na het vaststellen van de value schuiven we naar rechts voor de bepaling
van het chroma ofwel de kleurverzadiging. Evenals bij de value kunnen ook
bij het chroma halve eenheden aangegeven worden bijv. 10YR 5,5/3,5.
Tussen de kleurvakjes zitten kleine ronde gaatjes, waar men de te meten
grond achter kan houden. Een voordeel hiervan is dat men met de grond
dichtbij de kleurvakjes kan komen, zonder het risico te lopen ze te bescha
digen of vuil te maken.
De invloed van omliggende kleuren kan worden uitgeschakeld door ge
bruik te maken van een wit, grijs of zwart masker die men achterin het
kleurenboekje kan vinden. Deze maskers hebben middenin vier gaten, ter
grootte van de kleurvakjes. Wanneer we de omliggende kleuren afdekken en
alleen de best bijpassende kleuren bekijken, is het gemakkelijker om de juiste
kleur te kiezen.
Het witte masker wordt gebruikt bij de hoge value's, het grijze bij de
midden value's en het zwarte masker bij de lage value's.
Soms verandert een kleur door de grond te wrijven, loodzand bijvoorbeeld
wordt hierdoor vaak 'bruiner'. In zo'n geval kan men het beste beide kleu
ren, gewreven en ongewreven, bepalen en noteren.
De kleur van de grond verandert bij toename of afname van het vocht
gehalte. Bij sommige gronden is de verandering gering, maar bij andere op
merkelijk groot. Een droge grond kan bij vochtig worden 1 tot 3 stappen
donkerder worden (value) en 1 tot 2 stappen in chroma veranderen. De hue
verandert zelden bij uitdrogen of vochtig worden van de grond.
Een kleur wordt altijd bepaald als de grond veldvochtig is. Als de grond
droog is, wordt de kleur zowel droog als veldvochtig gemeten.
De kleurcoderingen in profielbeschrijvingen hebben steeds betrekking op
veldvochtige grond, tenzij anders wordt vermeld.
SAMENVATTING

Een kleur heeft drie variabele componenten, die hue, value en chroma wor
den genoemd. Hue duidt de plaats aan in het kleurenspectrum, value geeft
de helderheid aan en chroma is de kleurverzadiging.
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De Munsell Soil Color Charts is een verzameling van kleurenkaarten,
waarmee deze drie aspecten kunnen worden gemeten. Alle kleuren op één
bladzijde behoren tot dezelfde hue. Deze wordt rechts bovenaan de bladzijde
aangegeven. De value wordt aan de linkerzijde van de bladzijde verticaal
aangegeven en het chroma staat onderaan vermeld.
In de kleurcode wordt eerst de hue aangegeven, daarna de value en het
chroma. Value en chroma worden door een schuine streep gescheiden.
Tot slot worden enkele opmerkingen gemaakt over het bepalen van kleu
ren.
juni 1971
SUMMARY

In this article an explanation is given of the Munsell color system and the
Munsell Soil Color Charts (Munsell, 1954) to serve its Dutch user.
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FIVEL EN FIVELHUISJES
The river Fivel and Fivel houses

A. E. Klungel1)
INLEIDING

In 1970 is in de provincie Groningen het gebied rondom Ten Post, Wittewierum en Woltersum gekarteerd voor de Bodemkaartvan Nederland, schaal
1:50 000. Daarbij is aandacht besteed aan de Fivel, waarvan de loop vooral
ten zuiden van Ten Post moeilijk te reconstrueren is.
Verschillende auteurs hebben pogingen gedaan om de Fivelloop te be
schrijven, onder andere J. van Veen (1930) naar gegevens van P. M. Bos.
In grote lijnen zijn ze daarin geslaagd, maar van het gedeelte tussen Ten
Post en Wittewierum is onzes inziens een onjuiste weergave van de loop ge
geven. In het nu volgende is getracht die gedeelten van de oude Fivelloop te
reconstrueren met behulp van het landschap en de bodemkundige opbouw
van het gebied. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van
typische huisjes met afgeknotte voorgevels, die in dit artikel Fivelhuisjes
worden genoemd. Zij vormden een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen
van de oude Fivelloop.
RECONSTRUCTIE VAN DE FIVEL MET BEHULP VAN
BODEMKUNDIGE GEGEVENS

Ten Post ligt aan het zuidelijke eind van een noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerde kwelderwal van zavelige grond. Deze wal of rug zet zich
voort in de richting van Wittewierum, maar hij heeft dan een zwaardere
bovengrond. In zuidoostelijke richting, vanaf Ten Post, behoort de rug tot
een geulensysteem, dat nu opgevuld is, maar dat ongeveer 4000 j aar geleden
(Van Veen, 1951) en later (Roeleveld, i.v.) het toenmalige veenlandschap
ernstig heeft aangetast. Voor de Fivel was deze wal een drempel, waar hij
maar moeilijk overheen kon komen. In het landschap zijn dan ook duidelijk
in en ten noorden van Ten Post vele, sterk kronkelende meanders met hoog
gelegen lichtere oeverwallen te zien (fig. 1).
Het Damsterdiep, dat gedeeltelijk door en langs de Fivelmeanders is ge
graven, heeft het beeld min of meer aangetast. De bevolking concentreerde
zich namelijk langs dit kanaal; de oude bewoningskern van Ten Post was
de zuidwestelijk hiervan gelegen terp. Deze vrij grote woonheuvel ligt op het
eindpunt van de lichtzavelig rug, aan de Fivel en tevens aan een zijtak hier
van. Nabij de boerderij 'Oldenhuis' mondde deze tak uit in de Fivel.
Daar de zavelige rug voorbij de terp van Ten Post in de richting van
x)

Rayon Noord, Stichting voor Bodemkartering.
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Wittewierum min of meer in de ondergrond wegduikt, kon de Fivel vanaf
hier zijn loop tamelijk recht in het vrij vlakke landschap voortzetten.
De loop om en nabij Wittewierum is wat moeilijk te reconstrueren hoewel
hij plaatselijk duidelijk op het oog te herkennen is. Door bodemkundig on
derzoek, waarbij de profielopbouw door boringen is vastgesteld, kon echter
meer zekerheid over de oude loop worden verkregen. In de meestal zichtbaar
lager gelegen stroomdraad is de ondergrond in de regel slapper en de gere
duceerde zone ligt er ondiep ten opzichte van de gronden in de omgeving.
De aangrenzende oeverwallen daarentegen zijn stevig opgebouwd uit lichter

Homogene, kalkarme kleigronden

Homogeneous c l a y soils,noncalcareous

EU

Homogene, knippige kalkarme en kalkloze zavel- en kleigronden

Homogeneous, ' k n i p ' - l i k e ' z a v e l ' and c l a y s o i l s , noncalcareous 1)
Zware knip- en knippige kleigronden met lichtere kalkhoudende ondergrond

' K n i p ' and ' k n i p ' - l i k e h e a v y c l a y s o i l s with coarser textured calcareous s u b s o i l 1)
Zware knip- en knippige kleigronden met kalkloze klei- of moerige ondergrond,
vaak met katteklei

' K n i p ' and ' k n i p ' - l i k e h e a v y d a y s o i l s with noncalcareous c l a y e y or peaty s u b s o i l ,
o f t e n with c a t - c l a y phenomena (sulfuric material)
Zware klei-op-veengronden en veengronden met een kleidek

(Heavy) c l a y - o v e r - p e a t s o i l s
Afgegraven en afgetichelde gronden
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1) Z a v e l : s o i l material with 8 - 2 5 % d a y
C l a y : soil material with more than 25% c l a y
Heavy c l a y : s o i l material with more than 35% c l a y
' K n i p ' (German: ' K n i c k ' ) and ' k n i p ' - l i k e s o i l s are marine c l a y s o i l s ,
which are q u i c k l y saturated with water in wet s e a s o n s .
In dry s e a s o n s , however, their capillary water s u p p l y i s e a s i l y interrupted
a s a result of their great degree of compaction

Fig. 1. Bodemkaart van het gebied van de Fivel
Fig. 1. Soil map of the Fivel river area
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materiaal en kalkrijk binnen 50 cm. Dit wijst op een vrij zout en woelig
milieu tijdens de afzetting. Achter de oeverwallen is onder brakke omstan
digheden kalkloze zware knip- en knippige klei afgezet.
Bos (Van Veen, 1930) laat de hoofdstroom van de Fivel langs de Ten
Poster Ee lopen. De opbouw van de bodemprofielen langs deze waterloop
is echter zo uniform dat er geen oude stroomdraad geweest kan zijn. Ook
de percelering duidt op een kunstmatige en recentere aanleg. Deze water
weg is waarschijnlijk gegraven om de omweg langs Wittewierum af te snij
den.
Rondom de terp van Wittewierum, waar veel grond is vergraven, mond
den verschillende zijtakken in de hoofdstroom uit, waardoor de situatie on
overzichtelijk is. Het is niet toevallig dat juist op deze plek in een centrum
van waterwegen een terpdorp en later het klooster Bloemhof is ontstaan.
Afgaande op de bodemkenmerken, te weten de ondiepe ( < 50 cm) ligging
van de kalkgrens en de lichtere ondergrond, en gelet op het landschap mag
worden aangenomen dat de hoofdstroom ten oosten en ten zuiden langs de
terp liep. Door vergravingen kan de hoofdstroom zijn verlegd dwars door
of vlak langs de terp, waarbij gebruik gemaakt kan zijn van verschillende
zijtakken. Zuidoostelijk van Wittewierum buigt de Fivelstroom in westelijke
richting. Ten westen van de bocht is dwars over de stroomdraad een boerde
rij gebouwd, wat duidelijk te zien is aan de verzakkingen in de muren en het
dak (fig. 2). Het voorste en achterste gedeelte van de boerderij staan op een
stevige oeverwal en verzakken niet.
Vanaf Wittewierum is de Fivelloop tot aan de boerderij 'Veldlust' minder
duidelijk te herkennen. De oeverwallen zijn vergraven en de stroomdraad is
gedeeltelijk opgevuld. Vanaf'Veldlust', waar eveneens een zijtak in de Fivel
uitmondde, tot voorbij Woltersum ligt de Fivelloop duidelijk meanderend in
het landschap. De kleine oeverwallen zijn goed te onderscheiden in het land
schap.
Het terpdorp Woltersum is eveneens een centrum van waterwegen ge
weest. Een aantal stroompjes mondde hier in de Fivel uit. Evenals Wittewie
rum lag ook deze plek gunstig voor een nederzetting die kon uitgroeien tot
een terpdorp.
RECONSTRUCTIE VAN DE FIVELLOOP AAN DE HAND
VAN FIVELHUISJES

Niet alleen het landschap en de bodemkundige opbouw van het gebied
kunnen informatie verschaffen over de oude Fivelloop; ook bepaalde huisjes
met een typische bouwstijl die in dat gebied voorkomen, kunnen in dat
opzicht aanwijzingen leveren. De bedoelde huisjes hebben een uitbouw,
waarvan de voormuur blind is en de schuine zijgevels een venster hebben.
Van de oudste huisjes is de uitbouw geheel uit één steensoort opgetrokken;
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Fig. 2. Boerderij in Wittewierum die dwars over een stroomdraad van de Fivel is gebouwd.
Het middelste gedeelte is sterk verzakt
Fig. 2. Farm in Wittewierum which is built squarely over a main current of the Fivel. The middle part
has severely subsided

Fig. 3. Fivelhuis in Woltersum, dat loodrecht op de hoofdstroom staat
Fig. 3. Fivel house in Woltersum, standing perpendicular to the main stream
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Fig. 4. Fivelhuis even buiten Woltersum, dat evenwijdig aan een zijtak van de Fivel staat
Fig. 4. Fivel house just outside Woltersum which stands parallel to a branch of the Fivel

de jongere hebben een viertal pilaarachtige steunders. Nabij Ten Post staat
er één, bij Wittewierum twee en in en nabij Woltersum vier (fig. 3 en 4). Bij
de verbreding van het Eemskanaal is er hier één afgebroken. Meestal zijn
het alleenstaande huisjes, maar in Woltersum maken twee stuks deel uit van
een rij huizen. Ze staan dan zover vooruit dat men door de vensters in de
uitbouw vóór de naastliggende huizen langs kan kijken. Dit duidt onzes
inziens op een duidelijke gebondenheid aan water. Soms staan ze loodrecht
op de stroom, soms staan ze evenwijdig hieraan.
Hiervan uitgaande mogen we betogen dat waar deze huisjes staan, be
vaarbaar water, waarschijnlijk een deel van de Fivelloop, moet zijn geweest.
Bij het opsporen van enkele zijtakken nabij Wittewierum en Woltersum
bleek de gebondenheid aan water van deze huisjes inderdaad een goed hulp
middel te zijn om de stroomdraad te vinden.
DE FUNCTIE VAN DE FIVELHUISJES

Allerlei gissingen kunnen worden gemaakt over de functie van de Fivelhuisjes. Geschat wordt dat ze 100 à 150 jaar oud zijn. Niemand die we tot dusver
gesproken hebben, kan enige bijzonderheid vertellen over dit soort huisjes.
Het is onwaarschijnlijk dat het tolhuizen zijn geweest, omdat de onder
linge afstanden te gering zijn. De huisjes (vooral de oudere) hebben ook te
weinig allure om aangezien te worden voor woningen van beter gesitueerden.

160

Kan zo'n huis geen halteplaats geweest zijn voor de trekschuit (snik),
mogelijk voor personen, mogelijk voor goederen? De beheerder of beheerster
moest dan de aankomende of terugkomende snik in de gaten houden. Door
de vensters in de zijmuren hadden zij een goed overzicht over het water.
Ook is het mogelijk een liefhebberij geweest van de toenmalige bewoners
om een goede uitkijkpositie te hebben over het vaarwater, waarop het meeste
verkeer plaatsvond. Een soortgelijke functie hebben ook oudere huizen in
Veenkoloniën, waar minimaal één venster uitzicht bood over het kanaal.
De typische huizenbouw langs de Fivel kan ook het werk zijn geweest van
een bepaalde aannemer, die speciaal deze bouwstijl toepaste.
Overigens hebben dergelijke huisjes ook elders gestaan of staan ze er nog.
In Hoogkerk staat er een aan het Peizerdiep; ook is er een in het centrum
van Noordwolde (gem. Zuidwolde) en in Stedum; in Feerwerd heeft een
voorhuis van een boerderij dezelfde gevelkenmerken.
Mogelijk zijn er lezers van Boor en Spade die bijzonderheden kunnen
meedelen over deze huisjes.
SAMENVATTING

Tijdens de opname voor de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000, is
getracht te reconstrueren, hoe in vroegere tijden de Fivel heeft gelopen in
het gebied van Ten Post, Wittewierum en Woltersum.
Ten noorden van Ten Post is de bedding van de sterk meanderende Fivel
duidelijk in het landschap te herkennen. Tussen Ten Post en Wittewierum,
waar de situatie minder duidelijk is, is voor de reconstructie van de oude
loop vooral gebruik gemaakt van de bodemkundige opbouw. Het resultaat
is weergegeven in figuur 1.
In het gekarteerde gebied staat een aantal typische huizen met een uit
bouw aan de voorgevel (zie de foto's). Deze huizen zijn vermoedelijk aan be
vaarbaar water gebouwd en hebben wellicht een functie gehad, die in ver
band stond met het verkeer op het water. Uitgaande van deze veronderstel
ling zag de auteur in de ligging van deze huizen een hulpmiddel bij zijn re
constructiepogingen.
april 1972
SUMMARY

During a soil survey for the Soil Map of The Netherlands, scale 1:50,000,
an attempt has been made to reconstruct the course of the Fivel river as it
was in early times, in the area of Ten Post, Wittewierum and Woltersum.
To the North of Ten Post the bed of this very meandering river can be
clearly recognized in the landscape. Between Ten Post and Wittewierum,
where the situation is less clear, study of the soil has proved particularly
useful in the reconstruction of its old course. The result is shown in Figure 1.
There are a number of typical houses in the mapped area, with a bay at
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the front (see photos). These houses were presumably built on navigable
water and perhaps had some function in connection with the traffic on the
river. Based upon this supposition, the author considered the situation of
these houses to be of assistance in his attempts at reconstruction.
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D E BEW OR T ELBA A R H E I D VAN D O L L A R D K L E I
VOOR TARWE
The rootability of clay soils in the Dollard area for wheat

L. A. H. de Smet1), J. J. Schuurman2) en P. Boekel2)
INLEIDING

De Dollardpolders worden gekenmerkt door gronden met een lutumgehalte
van meer dan 35 % (zware kleigronden). De verschillen in bodemgesteldheid
komen vooral tot uiting in de kalkrijkdom en de structuur van boven- en
ondergrond en in de zwaarte van de ondergrond. De profielen in de jongste
polders zijn kalkrijk, die in de oudste bevatten alleen in de ondergrond kool
zure kalk.
De opbrengsten aan landbouwgewassen zijn in de oudste polders gemid
deld lager dan in de jongste. Een in 1954 verricht onderzoek naar de wortel
ontwikkeling van zomertarwe op een viertal Dollardkleiprofielen gaf aan
wijzingen, dat de minder goede opbrengsten zouden kunnen samenhangen
met een geringere bewortelbaarheid van het bodemprofiel (Schuurman en
de Smet, 1957). Dit was aanleiding de bewortelbaarheid van een groter
aantal profielen te onderzoeken. Hierbij werd tevens aandacht besteed aan
de samenhang tussen de beworteling en bepaalde bodemkundige eigen
schappen.
METHODE VAN ONDERZOEK

Over verschillende Dollardpolders verspreid werden in 1956 15 percelen uit
gezocht bij grondgebruikers die als goede boeren bekend staan. Aangezien
de graanteelt overheerst - zij maakt namelijk 50 à 80% van het bouwplan
uit - is ook deze keer een graan als proefgewas genomen en wel Peko-zomertarwe. Op elk van de percelen werd een proefplek gekozen op een plaats waar
het gewas een voor het perceel representatieve stand vertoonde. Op deze
proefplekken werden waarnemingen verricht en gegevens verzameld be
treffende de profieleigenschappen, de ontwateringstoestand, de vochtkarakteristieken en vochtgehalten, en de beworteling.
Profieleigenschappen

Voor de bepaling van de samenstelling van de grond werden laagsgewijs
(iedere 10 cm) grondmonsters genomen tot een diepte van 1 m beneden
maaiveld. Van deze monsters werden de granulaire samenstelling, het koolzure-kalkgehalte, het organische-stofgehalte en de pH bepaald.

') Regionaal Onderzoek Noord, Stichting voor Bodemkartering
2) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren.
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Ontwateringstoestand

In het jaar van onderzoek (1956) werden op de proefpercelen geen grond
waterstanden opgenomen. Wel kon gebruik worden gemaakt van gegevens
van grondwaterstandsmetingen in de periode van 1953 tot en met 1955 op
een groot aantal percelen in het Oldambt, waaronder de percelen die in 1956
bij het onderzoek betrokken waren. Deze gegevens konden voor de hydrolo
gische karakterisering van de proefpercelen worden gebruikt. Ter onder
steuning van deze gegevens werden in 1959 op alle proefpercelen aan het
einde van het groeiseizoen grondwaterstanden opgenomen.
Vochtkarakteristieken en vochtgehalten

In de periode augustus-november 1956 werden van de verschillende profie
len laagsgewijs (iedere 10 cm) volumemonsters genomen tot een diepte van
1 m. Van deze monsters werden het poriënvolume, het volumepercentage
vocht bij bemonstering en bij verschillende pF-waarden (0,4, 1,0, 1,5, 2,0,
4,2) bepaald. Hieruit werd het volumepercentage lucht op het moment van
de bemonstering en bij pF 2,0, alsmede de hoeveelheid voor de planten be
schikbaar vocht afgeleid. Gegevens over de hoeveelheid water en lucht van
de grond gedurende de groeiperiode werden daarbij niet verkregen. Omdat
dergelijke gegevens toch als belangrijk werden beschouwd, werden in 1959
- dus enkele jaren na het eigenlijke onderzoek - aan het einde van het groei
seizoen alsnog laagsgewijs grondmonsters genomen om het vochtgehalte van
de grond te bepalen.
Beworteling

De bemonstering voor het wortelonderzoek werd uitgevoerd tussen 17 en
21 juli 1956 tijdens het rijpingsstadium van het gewas. Per perceel werden
met behulp van een wortelboor met een doorsnede van 7 cm 20 boringen
verricht, waarvan 10 op de rijen tot een diepte waar nog wortels werden
waargenomen, en 10 tussen de rijen tot een diepte van 20 cm. Dieper dan
20 cm is bij granen het verschil in bewortelingsintensiteit in en tussen de
rijen te verwaarlozen (Goedewagen, 1948; Schuurman en Knot, 1957;
Jonker, 1958). De grondmonsters met wortels werden in het laboratorium
gespoeld. Van de uit de monsters verkregen wortels werden de gewichten
bepaald na droging bij 70 °C. Per perceel werden daarna van de verschillen
de lagen de gemiddelde wortelgewichten berekend.
BESPREKING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens over de eigenschappen van de bodem, de lucht- en waterhuis
houding en de verschillen in beworteling worden hier nader besproken.
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Bodemkundige eigenschappen

De bovengrond is bijna overal zwaar tot zeer zwaar (tabel 1). Alleen proefplek 10 heeft een zavelige bovengrond (<25% lutum) en de plekken 4 en
5 hebben een bovengrond van lichte klei (25-35% lutum).
Het profielverloop, d.w.z. het verloop van het lutumgehalte met de
diepte vertoont grotere verschillen. De bodem van de plekken 2, 3, 8, 14 en
15 is tot dieper dan 140 cm beneden maaiveld homogeen zwaar. De proefplekken 7, 9, 12 en 13 hebben een bodem die op ongeveer 110 cm diepte
lichter wordt ( < 25 % lutum). Bij proefplek 6 is dat op 80 cm diepte het
TABEL 1. Profieleigenschappen van de proefplekken
TABLE 1. Soil characteristics of the trial plots

Nr. en ligging van
de proefplekken
No. and site of
the trial plots

Eenheid
Bodemkaart
Dollard
gebied

Zwaarte
bovengrond

Profielverloop

CaC03-verloop

Texture of topsoil

Texture profile

CaCO 3 -profile* )

Unit Soil
Map
Dollard
area

rB ^

1:25000

LQ

CM

1 Dollardrandgeb.
2 Oudste
Dollardpolder
3 id ./do.
4 id ./do.
5 id./do.
6 id./do.
7 Jongste
Dollardpolder
8 id./do.
9 id.Ido.
10 id./do.
11 Oudste
Dollardpolder
12 id./do.
13 id ./do.
14 Jongste
Dollardpolder
15 id ./do.
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X
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1

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

27
31
39

X
X
X

X
X
X

X

40

X

X

X

39
40
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25
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X

X

X
X
X
X
X
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*) kalkrijk = > 1% CaC03 in boven- en ondergrond
calcareous = > 1% CaCO 3 in topsoil and subsoil

ondiep kalkarm = < 1 % CaC03 in de bovengrond, tot een diepte van ca. 50 cm - mv.
shallowly non-calcareous = < 1% CaCO 3 in the topsoil to circa 50 cm below surface

diep kalkarm = < 1 % CaC03 in boven- en ondergrond
deeply non-calcareous = < 1% CaC03 in topsoil and subsoil
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geval. De profielen van de plekken 5 en 10 zijn op ca. 30 cm diepte aflopend.
De proefplekken 1 en 4 hebben veen in de ondergrond op 50 cm diepte, de
proefplekken 5 en 11 op 100 cm diepte. Een niet volledig gerijpte ondergrond
op ongeveer 100 cm diepte werd bij proefplek 14 aangetroffen.
De verschillen in koolzure-kalkgehalte van de bovengrond zijn groot.
Algemeen geldt, dat het koolzure-kalkgehalte stijgt in de richting van de
huidige Dollard. De oudste inpolderingen hebben bovengronden, die kalkloos en koolzure-kalkarm zijn. De proefplekken die in de jongste Dollardpolders liggen, hebben alle een kalkrijke bovengrond. De variaties in kool
zure-kalkgehalte zijn echter wel groot.
Het kalkverloop, d.i. het verloop van het koolzure-kalkgehalte met de
diepte, varieert eveneens sterk. Komt op een bepaalde diepte in het profiel
koolzure kalk voor, dan neemt het gehalte hiervan met de diepte meestal
geleidelijk iets toe. De proefplekken die in het Dollard-randgebied liggen,
bestaan in hoofdzaak uit kalkarme klei-op-veengronden. De plekken in de
hierop volgende polders, die nog voor 1700 zijn ingedijkt en tot de oudste
polders worden gerekend, hebben een kalkrijke ondergrond, terwijl de bo
vengrond nog als koolzure-kalkarm kan worden aangemerkt. De jongste
polders hebben een bodem, die volledig uit kalkrijk materiaal is opgebouwd.
Het koolzure-kalkgehalte in de ondergrond stijgt eveneens in de richting van
de huidige Dollard.
Ontwateringstoestand van de grond

Uit de grondwaterstandsmetingen over de periode 1953 t/m 1955 zijn de
gemiddelde hoogste en de gemiddelde laagste grondwaterstanden afgeleid
(tabel 2). De gemiddelde hoogste standen (wintel-grondwaterstanden) zeg
gen mogelijk iets over de toestand van de grond in het voorjaar, vooral met
betrekking tot de vroegheid, en de gemiddelde laagste (zomergrondwaterstanden) over de diepte van beworteling en de bewortelingsintensiteit.
Bij de verschillende proefplekken treden zowel in de wintergrondwaterstanden als in de zomergrondwaterstandcn variaties op. De percelen met de
plekken 1, 2, 6, 10 en 11, die gekenmerkt worden door hoge grondwater
standen, namelijk van minder dan 40 cm beneden maaiveld, waren volgens
opgave van de grondgebruikers onvoldoende ontwaterd. De andere percelen,
met wintergrondwaterstanden van meer dan 40 cm beneden maaiveld, ble
ken over het algemeen met betrekking tot de voorjaarsbewerking vroeg ge
noeg te zijn.
De gemiddelde zomergrondwaterstanden zijn ook op de plekken 1, 2, 6, 10
en 11 hoger dan op de andere plekken. De lage grondwaterstanden op proef
plek 5, zowel in de zomer als in de winter, zijn te verklaren door de nabijheid
van een gemaal.
De grondwaterstanden die opgenomen werden in de droge zomer van
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TABEL 2. Grondwaterstanden over de periode 1953 t/m 1955, en in 1959
TABLE 2. Water tables from 1953 to 1955, and in 1959

Perceel

Grondwaterstanden in cm beneden maaiveld

Parcel

Water tables in cm below surface

hoogste
stand in de
winter

1953--1955
gemiddelde
laagste
stand in de stand in de
winter
zomer

gemiddelde
stand in de
zomer

highest water
mean water
lowest water
mean water
table ( winter) table (winter) table (summer) table (summer)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
10
20
60
130
10
85
70
70
30
20
70
50
70
40

30
20
40
70
140
20
95
80
75
40
30
80
70
80
60

80
70
150
150
200
150
150
140
130
110
140
135
160
145
150

60
55
120
100
170
90
120
120
100
80
90
100
110
110
110

1959
stand einde
groeiseizoen
water table
at end of
growing season

110
90
110
110
150
130
150
150
150
130
120
150
150
150
150

1959, liggen duidelijk beneden de gemiddelde zomergrondwaterstanden van
de periode 1953-1955, maar verschillen niet veel van de laagst gemeten
standen in die periode.
Water- en luchthuishouding van de grond

Verwacht mag worden dat de verschillen in beworteling zullen samenhan
gen met o.a. het verloop van het luchtgehalte en eveneens met het verloop
van de hoeveelheid beschikbaar vocht in het profiel. Om dit na te gaan
werden uit de gegevens over vochtgehalten en pF-cijfers enkele karakteris
tieken afgeleid:
a. Het gemiddelde luchtgehalte in de laag 0—20 en 0-50 cm (in 1956) en in
de laag 0-50 cm (in de zomer van 1959) ; het laatste gegeven werd afge
leid uit de in 1959 bepaalde vochtgehalten.
b. De hoeveelheid voor de planten beschikbaar vocht in de laag 0-50 cm.
c. De dikte van de laag waarin 100 mm beschikbaar vocht voorkomt, dat
is ongeveer het verschil tussen regenval en verdamping in een natte zo
mer, en de dikte van de laag met 175 mm, dat is ongeveer het tekort in
een droge zomer.
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TABEL 3. Gegevens over de water- en luchthuishouding
TABLE 3. Data concerning the water and air conditions

Proefplek
Trial
plot

Luchtvoorziening

Beschikbaar water

Air supply

Available water

hoeveelheid
water in mm
in de laag
amount of
water in mm
in layer
0-20

cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

32
32
33
33
35
34
33
41
44
41
37
36
40
32
36

0-50
cm

93
83
91
91
91
94
77
95
106
115
81
94
101
84
88

dikte in cm van de
laag met een hoeveel
heid beschikbaar
water van
thickness of layer
with an amount
available water of

100 mm

52
57
55
54
53
52
66
53
47
45
61
53
50
60
58

175 mm

67
80
83
74
84
80
103
97
73
76
94
92
86
96
99

gemiddelde luchtgehalte
in vol. %
mean air content in
vol. %

nazomer

zomer

late summer

summer

1956
cm

0-50
cm

1959
0-50
cm

2,9
2,9
2,6
4,0
6,5
1,4
3,8
0,9
7,9
4,0
8,3
7,6
2,4
3,6
4,3

5,1
8,3
6,5
6,1
11,8
5,2
6,3
5,0
12,4
8,8
8,1
7,7
6,1
7,1
6,7

20,5
15,3
18,6
13,8
18,7
13,2
16,7
16,4
20,2
25,7
18,2
23,8
19,0
21,4
22,9

0-20

diepte in verschil in
cm waarop luchtge
luchtgeh. halten tus
<5 vol. % sen de la
(nazomer gen 10-20
en 20-30 cm
1956)
difference in
depth at
air content
which air
of the layers
content
<5vol. % 10-20 cm
(late
and
20-30 cm
summer
1956)
(vol. %)

50
70
70
80
80
60
70
100
80
60
60
90
90
70
100

-2,5
-1,3
+ 1,4
-0,3
-2,7
-2,5
+0,3
-0,6
-2,5
-1,5
+2,1
-0,5
-2,7
-4,0
-5,3

d. De diepte waarop in 1956 aan het eind van het groeiseizoen het lucht
gehalte minder bedroeg dan 5 vol. %.
e. Het verschil in luchtgehalte tussen de lagen 10-20 en 20-30 cm om de
aanwezigheid van een ploegzool te kunnen aantonen.
Deze gegevens zijn vermeld in tabel 3. Ook hierbij - vooral in de gehalten
van lucht - blijken er grote verschillen tussen de profielen te bestaan. Het
valt op dat op 12 van de 15 percelen de laag van 10-20 cm dichter is dan
de laag van 20-30 cm, hetgeen op de aanwezigheid van een ploegzool wijst.
Bewortelingsmogelijkheden

Voor een goede wortelontwikkeling zal het bodemprofiel aan bepaalde eisen
moeten voldoen. De volgende bewortelingskarakteristieken zijn hiervoor van
belang :
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a. De intensiteit van de beworteling in de bouwvoor, vooral in verband met
de opneming van de in de bouwvoor aanwezige voedingsstoffen en water.
b. De diepte van beworteling, in verband met de voorziening met water;
in de meeste jaren is in de groeiperiode de verdamping groter dan de
regenval, terwijl de hoeveelheid die in de bouwvoor aanwezig is, niet
voldoende is om in de behoefte van de plant te voorzien. Een diepere be
worteling is dus noodzakelijk om water uit de diepere lagen te betrekken.
c. De intensiteit van de beworteling direct onder de bouwvoor in vergelij
king met die van de diepere lagen, ter beoordeling van de nadelen van
een ploegzool.
d. De intensiteit van de beworteling in de diepere lagen, in verband met de
opname van water.
Uit de gegevens over de beworteling (tabel 4) blijkt dat de hoeveelheid wor
tels in de bovengrond aanmerkelijk groter is dan die in de diepere horizonten.
De bewortelingsdiepte van de verschillende percelen kan sterk variëren,
namelijk van 70 tot 150 cm beneden maaiveld. Ook de totale hoeveelheden
wortels in het gehele profiel liepen van perceel tot perceel sterk uiteen:
namelijk van 860 tot 1300 kg/ha. Verder viel op dat de bewortelingsintensiteit in vele gevallen geringer was op 10-25 cm diepte. Hier deed zich ken
nelijk de invloed van de ploegzool gelden.
Ook is de tendens te zien dat de verhouding tussen de hoeveelheid wor
tels in de bovengrond en in de diepere lagen groter wordt bij afnemende
bewortelingsdiepte.
VERBAND TUSSEN BEWORTELING EN EIGENSCHAPPEN
VAN HET BODEMPROFIEL

Om een indruk te krijgen van de factoren, die bij de beworteling een rol
spelen, zal het verband tussen de hierboven genoemde bewortelingskarakteristieken en de bodemkundige eigenschappen worden bekeken.
Bewortelingsintensiteit in de bouwvoor

De intensiteit van de beworteling in de bouwvoor blijkt enigszins samen te
hangen met het lutumpercentage (fig. 1). Binnen de groep van de zwaardere
gronden (> 35%lutum) neemt de hoeveelheid wortels toe bij een afnemend
gehalte aan beschikbaar vocht (fig. 2).
Bodemprofiel en diepte van de beworteling

De diepte van de beworteling blijkt samen te hangen met de aard van het
bodemprofiel en met de grondwaterstand in de zomer (fig. 3). Bij homogeen
zware profielen (A) reikt de beworteling vrijwel steeds tot aan of zelfs tot
even in het grondwater. Bij de aflopende profielen (lichter wordende onder-
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tig. 2. Verband tussen de hoeveelheid
wortels in de bouwvoor en de hoeveelheid
beschikbaar vocht in gronden met >
35% lutum

Fig. 1. Verband tussen de hoeveelheid
wortels in de bouwvoor en het percen
tage lutum
Fig. 1. Relation between the quantity of roots
in the Al-horizon and the percentage of clay

Fig. 2. Relation between the quantity of roots
in the Al-horizon and the quantity of available
moisture in soils with > 35% clay

bewortelingsdiepte

depth of rooting
cm
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110-
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90-

/
70-

70

90

110

130

150

170

190cm

grondwaterstand in de zomer

water table in summer

Fig. 3. Verband tussen de bewortelingsdiepte en de grondwaterstand in de zomer
Fig. 3. Relation between the depth of rooting and the water table in summer
A = homogeen zwaar /homogeneous, fine textured, B = lichter in ondergrond (80 cm) /coarser
textured in subsoil (80 cm), C = idem op 110 cm/do. at 110 cm depth, D = veen in ondergrond
(50 cm)Ipeat in subsoil (50 cm), TL = lichter op 50 cm en veen in ondergrond/coarser textured at
50 cm and peat in subsoil, F = homogeen zwaar, op ca. 100 cm niet volledig gerijpt/Aomogeneous,fine textured; at 100 cm depth not completely ripened
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grond, B, C) blijft de beworteling duidelijk boven de laagste grondwater
stand. Ook in profielen met veen in de ondergrond reiken de wortels niet
zeer diep. Een niet volledig gerijpte kleiondergrond beperkt eveneens de
bewor telingsdiepte.
Het blijkt dat op zware kleigronden de beworteling in droge zomers zeer
diep kan gaan en slechts door hoge grondwaterstanden en storende lagen
zal worden beperkt. Als storende lagen kunnen veenlagen, ongerijpte lagen
of lagen met een gering gehalte aan afslibbare delen worden aangemerkt.
Hoewel de kalkrijkdom van het bodemprofiel duidelijk samenhangt met
de structuur van boven- en ondergrond (De Smet, 1961), kon er in dit onder
zoek geen verband worden aangetoond tussen de beworteling en de kalkrijk
dom.
Water- en luchthuishouding en intensiteit en diepte van de beworteling

Is er in het profiel voldoende water beschikbaar, dan zal bij een dieper gaan
de beworteling de luchtvoorziening in de ondergrond aan bepaalde eisen
moeten voldoen. Figuur 4 geeft het verband tussen de diepte waarbinnen
nog 175 mm beschikbaar vocht aanwezig is en de bewortelingsdiepte. Een
nog aannemelijker verband werd gevonden tussen de diepte waarop het
luchtgehalte minder dan 5 volumeprocenten wordt, en de bewortelingsdiep
te (fig. 5). Een minder diepgaande beworteling is kennelijk onder meer het

bewortelingsdiepte

depth of rooting
cm
150-1

130-

110p

•

•» A

,/.D

90 -

70

^

/
D

/

70

/

r~

—

80

I
90

I
100 cm

diepte met 175 mm beschikbaar vocht

depth with 175mm available moisture

Fig. 4. Verband tussen de bewortelingsdiepte en de benodigde diepte voor 175 mm beschik
baar vocht
Fig. 4. Relation between the depth of rooting and the depth with 175 mm available moisture
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bewortelingsdiépte

depth of rooting
cm
150-

y

.A

130-

C/
,•

110-

90-

70-

^h

50

60

70

80

—T—
90

—I—
100
100

110

120cm

diepte waarop luchtgehalte <5 vol % wordt

depth with < 5 vol % air

Fig. 5. Verband tussen de bewortelingsdiepte en de diepte waarop het luchtgehalte
< 5 vol. % wordt
Fig. 5. Relation between the depth of rooting and the depth at which the content of air is < 5 vol. %

gevolg van luchtgebrek. Bij gelijke grondwaterstanden zijn de aflopende
profielen minder diep bewortelbaar dan de profielen die homogeen zwaar
zijn. Het is bekend, dat aflopende profielen met een ondergrond van lichter
materiaal opdrachtig zijn en daardoor minder sterk uitdrogen. Bovendien
zijn dergelijke gronden in tegenstelling tot zwaarder materiaal minder on
derhevig aan inkrimping en scheurvorming.
Dat aflopende profielen minder diep bewortelbaar zijn dan homogeen
zware blijkt ook uit rijpingscijfers. Een minder goede rijping van het profiel
gaat gepaard met luchtgebrek. Ter karakterisering van de mate van rijping
wordt de factor n gebruikt (waterfactor), die uit de volgende formule wordt
gevonden (Zuur, 1958):
A - 20
n =
L + 3H
waarin A = watergehalte per 100 gram droge stof, L = lutumpercentage
en H = organische-stofgehalte. Als n groter wordt, neemt het luchtgebrek
toe en neemt de beworteling af. Bepalen we van de verschillende profielen de
rijpingscijfers van de laag 60-80 cm, dan blijken deze bij overeenkomstige
grondwaterstanden voor homogeen zware kleiprofielen 0,75 te bedragen en
ongeveer 1,00 voor profielen die op ca. 100 cm diepte lichter worden.
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Grondwaterniveau en bewortelingsintensiteit in verschillende lagen

De intensiteit van de beworteling in de verschillende lagen onder de bouwvoor vertoont grote variaties. Figuur 6 geeft de samenhang tussen de hoe
veelheid wortels in een laag en de ligging van die laag ten opzichte van het
grondwater. In de buurt van het grondwater komen vrijwel geen wortels
meer voor. De meeste wortels in de ondergrond zitten op een diepte van 60
à 80 cm boven de laagste grondwaterstand. In vele gevallen neemt de inten
siteit van de beworteling hoger boven het grondwater weer af, namelijk op
de plaats waar een verdichte horizont in de vorm van een ploegzool voor
komt.
Ploegzool en beworteling diepere lagen

Het is opvallend, dat een verdichte horizont onder de bouwvoor wel een
geringere beworteling te zien geeft, maar toch geen waarneembare belem
mering vormt voor de beworteling van de dieper liggende lagen.

hoeveelheid wortels per laag

quantity of roots per layer
kg/ha

100

80-

60-

40-

20-

-20

—I—
-20

I
f 40

—I

+ 60

1—

+80

~T~
+100

~r

+120 cm

ligging t.o.v. laagste grondwaterstand

distance t o lowest water table

Fig. 6. Verband tussen de hoeveelheid wortels per laag en de ligging van die laag ten op
zichte van de laagste grondwaterstand
Fig. 6. Relation between the quantity of roots per layer and the distance of that layer to the lowest
water table
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SAMENVATTING

In 1956 werd op 15 percelen in de Dollardpolders een onderzoek verricht,
waarbij enerzijds de eigenschappen van de bodem werden onderzocht en
anderzijds enkele bewortelingskarakteristieken van zomertarwe werden be
paald.
De bewortelingsintensiteit van de bouwvoor bleek af te nemen bij toe
nemend lutumgehalte. Een invloed van het koolzure-kalkgehalte van de
bouwvoor op de beworteling kon niet worden vastgesteld.
De diepte van beworteling vertoonde een samenhang met de aard van het
bodemprofiel en met de grondwaterstand in de zomer: bij homogeen zware
profielen ging de beworteling steeds tot aan of zelfs tot in het grondwater;
bij profielen met een duidelijk aflopend karakter of met veen in de onder
grond bleef de beworteling duidelijk boven het grondwater. Dat blijkt samen
te hangen met de hoeveelheid lucht en beschikbaar vocht in het profiel.
De kalkrijkdom van het bodemprofiel, die algemeen als bepalend voor de
structuur wordt beschouwd, bleek niet van invloed te zijn op de bewortelingsdiepte.
De intensiteit van de beworteling onder de bouwvoor vertoonde eveneens
een samenhang met het grondwaterniveau. De grootste intensiteit werd aan
getroffen 60 à 80 cm boven het laagste grondwaterniveau. Direct onder de
bouwvoor werd als gevolg van een grotere dichtheid (ploegzool) in vele ge
vallen een geringere bewortelingsintensiteit gevonden dan verder naar de
diepte.
Februari 1972
SUMMARY

An investigation was carried out in 1956 on 15 parcels in the Dollard Polders,
in the course of which the soil characteristics were studied and certain fea
tures of the rooting of summer wheat were determined.
It appeared that the density of rooting (kg/ha) in the tillage layer de
creased with increasing lutum content. No influence due to the calciumcarbonate (CaC03) content in this layer was found.
The depth of rooting was shown to be connected with the nature of the
soil profile and with the water table in summer : in the case of homogeneous
fine textured (>35% clay) soils the rooting always reached or even pene
trated into the groundwater; in soils that are coarser textured with depth or
have peat in the subsoil, the depth of rooting remained distinctly above the
groundwater. This appears to be connected with the quantity of air and
available moisture in the soil.
The CaC03-content of the soil, which is generally considered as the deter
mining factor in the structure, appeared to have no influence on the depth
of rooting.
The density of rooting below tilth also appeared to be connected with the
water table. The greatest quantity was encountered at 60-80 cm above the
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lowest water table. As a result of greater compaction (plough pan) a more
limited rooting density was found in many cases immediately below tilth
than at greater depth.
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ENKELE HISTORISCHE EN BODEMKUNDIGE
OPMERKINGEN OVER DE KLEIWINNING VOOR
DE BAKSTEENINDUSTRIE IN WESTERGO
Some historie and pédologie data concerning the exploitation of clay for the
brick industry in Westergo

P. C. Kuyer1)
INLEIDING

In het westelijk zeekleigebied van Friesland, Westergo e.o. (fig. 1), heeft men
in vroegere tijden grote oppervlakten afgeticheld voor de baksteen- en dakpannenindustrie. Op het eind van de Middeleeuwen was er zelfs een belang
rijke export van bakstenen en dakpannen, vooral naar de Oostzeelanden
(Cats, 1934; Arntz, 1947). Bij het naderen van de twintigste eeuw is deze
export geleidelijk verdwenen (Arntz, 1953).
Tijdens de opname van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000,
zijn de 0,5 à 1,0 m lager gelegen, afgetichelde percelen vastgelegd. Om een
inzicht te krijgen in de geschiktheid van de verschillende geologische afzet
tingen voor baksteen, zijn een aantal monsters genomen en geanalyseerd.
Aanvankelijk geeft dit artikel een blik op de historie, doch aan het slot
wordt terloops ingegaan op de eigenschappen van de verschillende soorten
klei in verband met de baksteenindustrie.
HET BEGIN DER BAKSTEENINDUSTRIE

Er is alleszins aanleiding om het in zwang raken van baksteen in de Friese
kustgebieden te stellen kort na het midden van de 12e eeuw en wel door toe
doen van cisterciënzer monniken. Dit laatste is ook de mening van Dr.
Mertens, conservator bij de Rijksdienst voor Opgravingen te Brussel, die in
1949 opgravingen verrichtte van de oudste bakstenen muren van het cister
ciënzer-klooster 'Ter Duinen' in Vlaanderen, waarvan de bouw in 1138 was
begonnen (Halbertsma, 1954).
Volgens Arntz (1954) is de middeleeuwse baksteen een (her) ontdekking
en geen voortzetting van de Romeins-Karolingische baksteen. Deze auteur
meent dat de middeleeuwse baksteen na het midden van de 12e eeuw in
Friesland of Noord-Duitsland is ontdekt. Het is ook mogelijk dat de kruis
vaarders, die in het oosten kennismaakten met bakstenen bouwwerken, heb
ben bijgedragen tot het gebruik van baksteen in het westen.
Ongetwijfeld zijn de eerste middeleeuwse bakstenen voornamelijk gebruikt
voor de bouw en herbouw van kerken en kloosters.

') Stichting voor Bodemkartering, Rayon Noord.
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In 1955 zijn overblijfselen blootgelegd van een 13e eeuwse steenoven, bij
het voormalige cisterciënzer-nonnenklooster Aula Dei ten noorden van
Scharnegoutum. De overblijfselen bestonden uit zgn. gele kloostermoppen
van ca. 28 X 14 x 8 cm. We mogen aannemen dat deze steenoven is ge
bruikt voor de bouw van het klooster in 1233 (Halbertsma, 1962—1963).
De eerste vermeldingen van middeleeuwse bakstenen dateren uit het
midden van de 13e eeuw. Ze zijn te vinden in kronieken van kloosters. In
de kroniek van o.a. het Remonstratenzerklooster Mariëndal (1182 en 12341580) te Lidlum (5 km ten noorden van Franeker) staat dat men omstreeks
1252 steenovens maakte bij Bayum (3 km ten zuiden van Dronrijp). Men
bakte daar gele stenen zowel voor het zusterklooster bij Bayum als voor het
Witherenklooster te Lidlum (Halbertsma, 1954).
Dat Friesland in de middeleeuwen een baksteenland van betekenis was,
blijkt uit een bevel van Floris V in 1285 aan de Friese kloosters om stenen
te leveren voor de bouw van sterkten (Kronijken van Emo en Menko, abten
van Bloemhof te Wittewierum - Hollestelle, 1961).
LIGGING DER AFGETICHELDE GEBIEDEN (fig. 1)

De grootste oppervlakte afgetichelde percelen ligt tussen de oude binnen
steden van Harlingen en Franeker. Een tweede, minder omvangrijk gebied
ligt tussen Franeker en Dronrijp. Beide gebieden liggen nog juist ten zuiden
van de rijksweg Harlingen-Leeuwarden. In deze gebieden bevindt zich het
Van Harinxma-kanaal, dat vóór de kanalisering in 1938 Harlinger Trek
vaart werd genoemd. Deze trekvaart, die in het begin van de zestiende eeuw
is gegraven op initiatief van de Hertog van Saksen, heeft het gebied open
gelegd voor de klei-industrie. Volgens overleveringen moeten tenminste
dertien bedrijven zich erlangs hebben gevestigd.
Voorts liggen er afgetichelde gebieden ten noorden van Achlum, Bolsward en Berlikum, ten westen van Winsum, ten oosten en noorden van
Makkum en enkele percelen ten zuidwesten van Sneek.
DE BODEMGESTELDHEID VÓÓR HET AFTICHELEN

Het is niet mogelijk de bodemgesteldheid vóór het aftichelen exact te bepa
len. Wel kan ze globaal worden afgeleid uit de omringende percelen, die niet
zijn afgegraven.
Ten oosten van Makkum lagen kalkrijke lichte zavelgronden (8-17|%
lutum). Ten noorden van Berlikum, in de voormalige Middelzee, lagen kalk
rijke lichte kleigronden.
Verreweg de grootste oppervlakte afgetichelde gronden bestond uit tot
40 à 60 cm kalkarme en/of kalkloze zware zavelgronden (17^-25% lutum)
met veelal knippige eigenschappen. Ze vormden vóór het aftichelen de bo
dem van de onmiddellijke omgeving van Harlingen, van het gebied ten
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Fig. 1. Ligging van het afgetichelde gebied en lutumgehalte van de gronden in Westergo en
omgeving
Fig. 1. Situation of the area with clay suitable for brick making, and clay content of the soils in Westergo
and surroundings

noorden van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden (tot Dronrijp) en van
enkele percelen ten noordwesten en oosten van Makkum.
Knippige lichte kleigronden (25-35% lutum), die tot 40 à 80 cm diepte
kalkloos waren, grensden aan de laatstgenoemde gebieden. Ze lagen voor
namelijk ten noorden van Kimswerd, in de omgeving van Hitzum, tussen
Welsrijp en Dronrijp en ten westen van Winsum.
Zware kleigronden (35 à 50 % lutum) met knippige en knipeigenschappen,
die tot 80 à 120 cm kalkloos waren, kwamen voornamelijk voor in de afge
graven gebieden ten noorden van Achlum, Bolsward en Makkum.
LUTUM-, KALK- EN IJZERGEHALTE IN VERBAND MET
KWALITEIT VAN DE STEEN

Het bruikbaarheidscriterium voor industrieklei is de plastische vervorm
baarheid. Deze blijft behouden tot zeer lage lutumgehalten. Bij een gehalte
van 12 gew. % lutum wordt toepassing van het zgn. vormbakprocedé nog
wel mogelijk geacht. Bij toepassing van een strengpers dient het lutumgehalte in het algemeen hoger te zijn dan 20 gew. %1).
Naast de plastische vervormbaarheid is voornamelijk de gevoeligheid voor
scheurvorming tijdens het droogproces van belang. In het algemeen zal
materiaal met meer dan 24 gew. % lutum bij toepassing van de vormbakmethode en meer dan 36 gew. % lutum bij de strengpersmethode grote
moeilijkheden opleveren1). De aanwezigheid van schelpgruis in de klei of
hoge zwavelgehalten kan de bruikbaarheid voor fabricage teniet doen.
De steenfabriek 'Schenkenschans', te Leeuwarden die alleen gele baksteen
fabriceert, geeft de voorkeur aan klei met 20 à 25 gew. % lutum waarin
ongeveer 35 à 40 gew. % van de fractie < 10 fi, voorkomt, die bovendien
kalkrijk is.
Veelal verlangt de dakpannen- en drainbuizenindustrie een zwaardere
klei dan de baksteenindustrie.
De kleur van de steen wordt hoofdzakelijk bepaald door de ijzer/kalkverFe O
houding. Voor gele steen dient het -2—- quotiënt van de klei kleiner te zijn
CaO
dan 0,5 en voor rode groter dan 0,8. Quotiënten tussen 0,5 en 0,8 leveren
tussenkleuren op1). De steenfabriek 'Schenkenschans' te Leeuwarden geeft
de voorkeur aan een quotiënt < 0,35 voor gele baksteen.
LUTUM-, KALK- EN IJ ZERGEHALTEN VAN DE
VERSCHILLENDE GEOLOGISCHE AFZETTINGEN

Het lutumgehalte van de gronden van Westergo zal worden gepubliceerd in
de toelichting op de kaartbladen 5 en 10 west en oost van de Bodemkaart
*) Med. van J. H. v. d. Velden van het Centraal Technisch Instituut T.N.O., Sectie
Grofkeramiek.
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Fig. 2. Het lutum- en het Fe203-gehalte van een aantal monsters industrieklei
Fig. 2. The clay- and Fe20^-content of some industrial samples

van Nederland 1:50000. Voor een globaal overzicht kan echter figuur 1
dienen.
Van de belangrijkste geologische afzettingen voor de kleiindustrie zijn een
aantal monsters onderzocht2) om tot nadere karakterisering van de bakkleur
te komen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de figuren 2 en 3. In figuur
2 worden het lutum- en het Fe203-gehalte van de monsters weergegeven.
Het gehalte aan Fe203 is vrijwel het laagst in de Duinkerke 0-afzettingen
en het hoogst in de Duinkerke I- en Il-afzettingen.
Aangezien de kleur van de steen hoofdzakelijk bepaald wordt door het
Fe203
.
.
.
quotiënt, is nagegaan of er een relatie bestaat tussen de geologische
CaO
afzetting en dat quotiënt (figuur 3). De zeer kalkrijke Duinkerke 0-afzettinFe O
gen hebben overwegend een
quotiënt dat kleiner is dan 0,5. Men kan

2) Geanalyseerd door het Bedrijfslab. te Oosterbeek en Ir. A. Breeuwsma, Stichting voor
Bodemkartering.

181

% CaO

10-

°

/

/

/
<0.5

/

/

/

/

/

/

/
'

0.5 - O.I

/

/

/

4-

/

/

/
/

/

/'

2 -

'

/ /
/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

> 0.8

Fe2°3

CaO

o

/
/

/

I /

>5

F 6q
U3
20
CaO

1

^

•. • X

iK X

Ki^
8% Fe20ß

V Duinkerke / Dunkirk lllb
A Duinkerke / Dunkirk Ilia
• Duinkerke / Dunkirk II
X Duinkerke / Dunkirk I
O Duinkerke / Dunkirk 0

Fig. 3. De relatie tussen % CaO en % Fe203 van de verschillende geologische afzettingen
-Fîg. 3. TA« relation between % CaO and % Fe203 in the various geologic deposits

deze afzetting beschouwen als de geelbakkende Friese zeeklei, waarvan al
miljoenen stenen zijn gefabriceerd. Een nadeel van deze afzetting is dat ze
in Westergo dieper dan 60 à 80 cm voorkomt.
Fe O
De Duinkerke I- en Il-afzettingen hebben een
quotiënt dat groter
is dan 5. Ze zijn daardoor uiteraard meer donkerroodbakkend. Deze veelal
kalkloze of kalkarme gronden, met meestal knippige of knipeigenschappen
liggen in Westergo boven de Duinkerke 0-afzettingen (zie fig. 4). De zwaar-
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Foto: Stiboka R 30-112

Fig. 4. Knipklei-profiel bij Wommels. Van boven naar beneden: humeuze bovengrond,
Duinkerke II, Ib en O-afzettingen
Fig. 4. ''Knip' clay profile near Wotnmels. From top to bottom: humous topsoil, Dunkirk II, Ib and O
deposits. (The term 'knip' is explained on page 157)
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dere kalkloze Duinkerke I- en Il-afzettingen zijn vooral in de dakpannenfabrieken verwerkt. Ook van deze meer donkerroodbakkende klei zijn nog
grote voorraden in Westergo aanwezig.
De Duinkerke III a- en b-afzettingen hebben een

quotiënt dat

tussen 0,8 en ± 5,0 ligt. Hoewel deze gronden van nature kalkrijk zijn,
hebben ze lichtroodbakkende eigenschappen. Deze gronden komen voor
namelijk in de voormalige Middelzee voor. Er is maar een zeer kleine opper
vlakte van afgeticheld.
SAMENVATTING

Het in zwang raken van baksteen in de Friese kustgebieden is te stellen kort
na het midden van de 12e eeuw. Naast Cisterciënzers hebben waarschijnlijk
vooral kruisvaarders hiertoe bijgedragen. De eerste middeleeuwse bakstenen
zullen ongetwijfeld zijn gebruikt voor kerken en kloosters.
De afgetichelde gronden liggen vooral in het gebied dat omringd wordt
door de plaatsen Harlingen - Dronrijp - Kimswerd en Winsum.
Fe O
Het
quotiënt van de grondstof bepaalt voornamelijk de bakkleur
van het eindprodukt.
Van de geanalyseerde monsters is er een vrij goede relatie te bespeuren
Fe O
tussen het —?—3 quotiënt en de geologische afzetting. Er is zowel geel- als
CaO

roodbakkende klei gewonnen. De geelbakkende klei bevindt zich veelal die
per dan 60 à 80 cm beneden maaiveld (Duinkerke O-afzettingen). Rood
bakkende klei ligt er boven (Duinkerke I- en Il-afzettingen) en in de voor
malige Middelzee (Duinkerke III-afzettingen). Het huidige geringe aantal
(2) kleiverwerkende bedrijven is geen maatstaf voor de aanwezige grote voor
raden geschikte grondstoffen, doch de mogelijkheden voor aftichelen zijn
beperkt, o.a. door de geringe toegestane ontgrondingsdiepte.
januari 1972
SUMMARY

The period in which the use of bricks came into vogue in the coastal areas
of Friesland can be fixed at shortly after the middle of the 12th century.
Besides the Cistercians, it was probably the Crusaders who contributed the
most to this. The first mediaeval bricks were quite certainly used for the
building of churches and cloisters.
The soils which were used for brick making are found mainly in the area
enclosed by the towns of Harlingen, Dronrijp, Kimswerd and Winsum.
Fe O
It is principally the —-—- quotient of the raw material which determines
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the colour of the baked finished product. A quite good relationship between
this quotient and the geological deposit can be found in samples taken in the
area concerned. Clay is exploited which bakes out red as well as clay which
bakes out yellow. The yellow-baking clay is usually found deeper than 6080 cm below surfacfe (Dunkirk 0 deposit). Clays which bake red lie above
it (Dunkirk I and III deposits) and in the former Middle Sea (Dunkirk III
deposit). The present small number (2) of companies exploiting the clay
cannot be seen as a measure of the large quantities of raw material suitable,
rather it is due to the limited possibilities in its use for brick making as a
result of the shallow permitted depth of excavation, amongst other problems.
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Toelichting bij de bodemkaart, schaal 1:50000. Rapport nr. 996, 36 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:50000.
Steur, G. G. L., en J. A. van den Hurk, 1971 : Gemeenten Wonseradeel, Workum en Wijmbritseradeel. Toelichting bij de bodemkaart, schaal 1:50000. Rapport nr. 1007, 34 blz.
+ 1 kaartbijlage schaal 1:50000.
PROEFBOERDERIJEN EN PROEFVELDEN

Buitenhuis, A., en G. J. W. Westerveld, 1971: De bodemgesteldheid van het beplantings

proefveld 'Plaat van Luntershoek' (gemeente St. Jansteen). Rapport nr. 915, 19 blz. -f 2
kaartbijlagen schaal 1:2 500.
Daniels, D., en L. A. H. de Smet, 1971 : Het bodemkundig onderzoek van het bedrijf Halsema
te Kloosterburen (Gr.). Rapport nr. 1016, 19 blz. -f- 2 kaartbijlagen schaal 1:1000 en 5
kaartbijlagen schaal 1:2 500.
Kleijer, H., en H. J. M. £egers, 1971 : Effluentproefveld Uddeler-Heegde. De bodemgesteld
heid. Rapport nr. 982, 11 blz. + 1 kaartbij lage schaal 1:2000.
Kleijer, H., en H. J. M. Jaegers, 1972: Populierenproefveld Kleinbroek te Best. De bodem
gesteldheid. Rapport nr. 1031, 10 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1972: Proefveld Waterbalans 'De Groeve' (Zuidlaren). De
Bodemgesteldheid. Rapport nr. 1039, 13blz. -f- 1 kaartbij lage schaal 1:2500.
Klungel, A. E., 1971 : De bodemgesteldheid van de proefboerderij 'De Kandelaar' in OostFlevoland. Rapport nr. 965, 10 blz. -f 2 kaartbijlagen schaal 1:2 500.
RECREATIE EN SPORTTERREINEN

Buitenhuis, A., J. A. van den Hurk en G. J. W. Westerveld, 1971 : Midden-Delfland. Bodem

gesteldheid en bodemgeschiktheid, in 2 delen. Rapport nr. 818, 113 blz. + 11 kaart
bijlagen schaal 1:10000 in kleur; 2 kaartbijlagen 1:25000, 1 kaartbijlage schaal 1:5000.
Dekkers, J. M. J., en B. H. Steeghs, 1971 : De bodemgesteldheid van het toekomstig stads
park te Hendrik Ido Ambacht. Rapport nr. 861, 18 blz. + 2 kaartbijlagen schaal 1:1 000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers, 1971 : Toekomstige zandwinning 'Zevenhuizerplas'.
Globaal bodemkundig onderzoek naar de aard van de holocene afzettingen in verband
met hun geschiktheid als ophoogspecie. Rapport nr. 1003, 14 blz. -f- 2 kaartbijlagen
schaal 1:2 500 +1:50.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers> 1971 : Recreatieschap Rottemeren. Plan Lage Bergse
Bos. Bodemkundig onderzoek in verband met de geschiktheid van de voorkomende
sedimenten als ophoogspecie. Rapport nr. 1009, 15 blz. -f 1 kaartbijlage schaal 1:2000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers> 1972 : Bodemkundig onderzoek en advies voor de aan
leg van sportvelden in de gemeente Arkel. Rapport nr. 1021, 16 blz. -(- 1 kaartbijlage
schaal 1:1000.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zegers> 1972 : Sportveldencomplex Isselt (Gem. Amersfoort).
Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van sportvelden. Rapport nr. 1022,
14 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:500.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M, Zeêers> 1972: Sportveldencomplex Liendert (Gem. Amers
foort). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van korfbalvelden en speel
weiden. Rapport nr. 1023, 15 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:500.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Zeëers> 1972: Dorrestein (Gem. Amersfoort). Bodemkundig
onderzoek en advies voor de aanleg van een honkbalveld. Rapport nr. 1024, 14 blz. + 1
kaartbijlage schaal 1:1 000.
Hurk, J. A. van den, 1971 : De bodemgeschiktheid voor akkerbouw, weidebouw en bos en
voor de aanleg van speelweiden, ligweiden en sportvelden in het recreatieplan ZuidwestDrenthe. Rapport nr. 988, 7 blz. + 1 bijlage (tabel).
Hurk, J. A. van den, 1972: Recreatiebasisplan Noord- en Midden-Drenthe. De bodemge
schiktheid voor akkerbouw, weidebouw en bos en voor de aanleg van speelweiden, lig
weiden, sportvelden en terreinen voor verblijfsrecreatie. Rapport nr. 1041, 7 blz. + 1
bijlage (tabel).
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers> 1971 : Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekom
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stige sportveldencomplex 'Eisweide' te Arnhem. Rapport nr. 987, 17 biz. j 2 kaartbijlagen schaal 1:1 000.
Kleijer, H., en H. J. M. Jaegers, 1971 : Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van
een voetbalveld in de gemeente Beusichem. Rapport nr. 990, 19 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. £'egers, 1971 : Vuilstort Spaarnwoude. Bodemkundig onderzoek in
verband met de geschiktheid van de voorkomende sedimenten als afdekmateriaal op
stortplaats voor vuilnis. Rapport nr. 991, 18 blz.
Kleijer, H., en H. J. M. legers, 1971 : Recreatieplannen Ridderkerk. De bodemgesteldheid
en de aanleg van sportvelden. Rapport nr. 1000, 20 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:5000
en 1:2 500.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers, 1972: Sportveldencomplex Hellevoetsluis. Bodemkundig
onderzoek en advies voor de aanleg van voetbalvelden. Rapport nr. 1042, 15 blz. + 1
kaartbijlage schaal 1:1 000.
Kleijer, H., en H. J. M. £egers, 1972: Bestemmingsplan Nieuwerbrug (fase II) (gemeente
Bodegraven). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg en verbetering van
sportvelden. Rapport nr. 1047, 19 blz. -f 1 kaartbijlage schaal 1:5000 en 1 kaartbijlage
schaal 1:1000.
Kleijer, H., en H. J. M. ZeSers> 1972 : Sportveldencomplex aan de Rode Laan te Voorburg.
Bodemkundig onderzoek en advies ten behoeve van herstelwerkzaamheden. Rapport nr.
1052, 13 blz. + 2 kaartbijlagen schaal 1:500.
Kleijer, H., en H. J. M. Ze£ersi 1972 : Sportveldencomplex Terschuur (gemeente Barneveld).
Bodemkundig onderzoek en advies voor aanleg en herstel van twee voetbalvelden. 16
blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:1000.
Kleijer, H., en H. J. M. Zegers, 1972: Sportveldencomplex aan de Diedenweg (gemeente
Ede). Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg. Rapport nr. 1055, 13 blz.
Loo, H. van het, en H. J. M. Zeë,:r5> 1971: Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg
van golfbanen in de Lage Vuursche gemeente Baarn. Rapport nr. 953, 16 blz. -j- 1 kaart
bijlage schaal 1:2500.
Loo, H. van het, en H. J. M. Zegers, 1971 : Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex 'Hofland' in de gemeente Montfoort. Rapport nr. 968, 19
blz. + 2 kaartbijlagen schaal 1:1 000.
Loo, H. van het, en H. J. M. Ze.Sers~ 1971 : Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg
van het toekomstige sportveldencomplex 'Het Vennewater' in de gemeente Heilo. Rap
port nr. 969, 21 blz. -f- 2 kaartbijlagen schaal 1:1 000.
Loo, H. van het, en H. J. M. Zeg,ers> 1971 : Bodemkundig onderzoek en advies voor het toe
komstige sportveldencomplex in de gemeente Zweeloo (Dr.). Rapport nr. 973, 17 blz.
Pleijter, G., en J. A. van den Hurk, 1971 : Een globaal bodemkundig onderzoek naar de ge
schiktheid voor recreatieve bestemmingen van de Aalkeetpolders e.o. Rapport nr. 979,
13 blz.
Stolp, J., Gegevens omtrent de bodemgesteldheid in de noordelijke zandstrook van het
Schildmeer. Rapport nr. 932, 11 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:25000, 1 kaartbijlage
schaal 1:50 000 en 1 doorsnede.
Wijk, A. L. M. van, en J. A. van den Hurk, 1971: Geschiktheid voor speel- en ligweiden en bos
van het noordelijk speciedepot in de Twiskepolder. Rapport nr. 906', 51 blz.
Wijk, A. L. M. van, en J. A. van den Hurk, 1971: Geschiktheid voor speel- en ligweiden en bos
in het zuidelijk deel van de Twiskepolder. Rapport nr. 906", 51 blz.
TRANSPORTLEIDINGEN

Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers> 1971 : Tracé watertransportleiding Hoeksche Waard.

De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van enkele percelen in het tracégedeelte
Maasdam-Heinenoord. Rapport nr. 1017, 15 blz. - 1 kaartbijlage schaal 1:1000.
Kleijer, H., 1971: Tracé gasleiding Bergen-Beverwijk. Bodemkundig en hydrologisch on
derzoek. Rapport nr. 1013, 6 blz.
Kleijer, H., 1971: Tracé gasleiding Hoornaar-Linge (Kedichem). Bodemkundig en hydrolo
gisch onderzoek. Rapport nr. 1018, 7 blz.
Kleijer, H., 1971: Tracé gasleiding Hoornaar-Hendrik Ido Ambacht. Bodemkundig en hy
drologisch onderzoek. Rapport nr. 1029, 7 blz.
Kleijer, H., 1972: Tracé gasleiding Iniaheide-Leeuwarden. Bodemkundig en hydrologisch
onderzoek. Rapport nr. 1038, 7 blz.
TUINBOUW

Dekkers, J. M. J., en H. J. M. ZeSers, 1971 : De bodemgeschiktheid voor intensieve tuinbouw
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van enkele percelen in de bestemmingsplannen 'Stadsweiden' en 'Vlierburgweg' (gem.
Harderwijk). Rapport nr. 999, 18 biz.
Dekkers, J. M. J., en H. J. M. Jaegers, 1971 : De bodemgesteldheid voor intensieve tuinbouw
van een tweetal bedrijven in de gemeente Hardewijk. Rapport nr. 1002, 13 blz.
Hoekstra, C., 1971 : Het ruilverkavelingsgebied Kapelle-Wemeldinge (Deel II). Het proefplekken onderzoek bij Golden Delicious op MIX. Rapport nr. 812 met 7 aanhangsels,
107 blz.
Knaap, W. C. A. van den, 1971 : De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor de teelt
van de aardbeien van een kavel aan de Oenerweg te Epe, Rapport nr. 992, 23 blz.
Ovaa,
m.m.v. M. A. Bazen, 1971 : Het ruilverkavelingsgebied Kapelle-Wemeldinge (Deel
I). De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor fruit. Rapport nr. 812, 46 blz. + 6
kaartbij lagen schaal 1:5000.
DIVERSEN

Dekkers, J. M. J., en H. J. M. £'egers, 1971 : De geschiktheid van de bodemlagen tot 2 m be

neden maaiveld als afdekmateriaal van dijken rondom de toekomstige zoetwaterreser
voirs bij Lettelbert (gem. Leek). Rapport nr. 994, 10 blz.
Steeghs, B. H., 1971 : De bodemgesteldheid van de gemeente Horst en de invloed daarvan op
wegen. Rapport nr. 981, 12 blz. + 4 kaartbijlagen schaal 1:10000.
Steeghs, B. H., 1972 : Aanvulling op rapport nr. 981. De bodemgesteldheid van de gemeente
Horst en de invloed daarvan op de wegen. Rapport nr. 981A (aanv. op nr. 981), 8 blz.
Veer, A. A. de, 1971 : Bodem en landschap langs de tracé' svan de Rijkswegen 3 en 16. Rap
port nr. 1036, 3 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:25000 en 1 kaartbijlage schaal 1:50000.
£egers, H. J. M., 1932: De bodemgesteldheid voor bloembollenteelt (narcissen en crocussen) van enkele percelen grasland in de gemeente Den Burg (Texel). Rapport nr. 1051,
10 blz. + 1 kaartbijlage schaal 1:1000.
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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
Bödemkartering.
Deel I
Pij Is, F. W. G.: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam.
1 i6 blz. Met gekl. krtn., enz. V.L.O. 54. 1. 's-Gravenhage, 1948. Prijs f7,25.
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 f4,30.
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.: D e 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-Gravenhage, 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 f23,15.
Deel XXI
Ente, P. J.: Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum 'De Streek'. 193
blz. Met gekl. bodemkaarten, foto's en andere bijlagen. Proefschrift 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
f10,75.
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 1:
283 blz., 1948, prijs f 6,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade II :
222 blz., 1948, prijs f 5,90. Uitg. Oosthoek, Utrecht.
Boor en Spade III:
316 blz., 1949, prijsf6,90. 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, prijsf8,—. 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.
Boor en Spade XII :

(alleen in het Engels).

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.
Boor en Spade 17:
215blz., 1971, prijs f32,45. H. Veenman en Zn., Wageningen.
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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.
Nr. 2. Jager, A. and W. J. M. van der Voort: Collection and preservation of soil monoliths
from sandy soils and ripened clay soils above and below the water table. 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 (TheNetherlands). Silicifications and fossil soils; a geological and pedological investigation. Wageningen, 1967. Prijs f 2,10.
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 f 9,90.
Nr. 5. Sombroek, W. G. and I. S. Zonneveld: Ancient dune fields and fluviatile deposits in the
Rima-Sokoto river basin (N.W. Nigeria). Wageningen 1971. Prijs f 14,50.
BODEMKAARTEN EN TOELICHTINGEN. In de handel gebracht door PUDOC,
Duivendaal 6a, Wageningen.
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000.
Kaartblad 11 Oost, Heerenveen, met toelichting. 126 biz. + bijlagen, fign., lit.opgn. en
tabn. Wageningen, 1971. Prijsf 15,60.
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. + bijlagen,
fign., lit. opgn. en tabn. Wageningen, 1966. Prijs f 18,20.
Kaartblad 27 Oost, Hattem, met toelichting. 126 blz. -f 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. — 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 West, Willemstad, met toelichting. 85 blz. — bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1964. Prijs f 10,-.
Kaartblad 43 Oost, Willemstad, met toelichting. 130 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en
tabn. Wageningen, 1967. Prijs f 15,60.
Kaartblad 45 West, 's-Hertogenbosch, met toelichting. 162 blz.
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. Prijsf 13,-.
Kaartblad 52 West, Venlo, met toelichting. 110 blz. + bijlagen, fign., lit. opgn. en tabn.
Wageningen, 1968. Prijsf 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 1:200000.
9 kaartbladen + legendablad, gevouwen in map, prijs f 31,20. Losse bladen per stuk
f 3,65; legendablad f 1,05; legendablad Engels f2,60.
De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000. XII + 292 blz. -f bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn. Wageningen,
1965. Prijs f29,65.
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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 J. Cnossen. 132 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1971. Prijsf23,40.
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.
De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Toelichting bij
blad 3 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, 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 Utrecht. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal
1:200000, door J. N. B. Poelman. 108 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1966. Prijs f20,30.
De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door C. van Wallenburg, 101 blz. + 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
1:200000, door P. van der Sluijs, G. G. L. Steur en I. Ovaa. 88 blz. + bijlagen, fign.,
grfkn., lit. opgn., tabn. Wageningen, 1965. Prijs f 18,20.
De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door D. van Diepen. 164 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit. opgn., tabn.
Wageningen, 1968. Prijs f23,40.
De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, door J. M. M. van den Broek. 147 blz. + bijlagen, fign., grfkn., lit.
opgn., tabn. Wageningen, 1966. Prijs f23,40.
Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland, schaal
1:200000.
De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting
bij de kaart. Onder redactie van A. P. A. Vink en E. J. van Zuilen. 49 blz. + kaartbijlagen, fign., lit. opgn., tabn. Wageningen, 1967. Prijs f23,40.
VERDERE PUBLIKATIES

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

niveaus. Wageningen, 1966. 217 blz., fign., foto's, krt., lit. opgn., tabn. Prijs f 16,40.

Bennema, JBodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied. Diss. Wage

ningen, 97 blz. Uitg. Veenman, Wageningen. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en
Spade VII.
Beplanting rekreatieve gebieden. Bijdrage tot de gedachtevorming omtrent groen elemen
ten van formaat. Studieproject. Stichting Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp' en
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1971. 59 blz.
Beutelspacher, H. and H. W. van der Marei: Atlas of electron microscopy of clay minerals and
their admixtures. A picture atlas. Uitg. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1968.
Prijs f 114,40.
Bodem en Landbouw. De betekenis van bodemkartering en veldbodemkundig onderzoek
voor landbouw, tuinbouw en cultuurtechniek. 47 blz. Overdruk nr. 78 van de Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen. Uit: Bedrijfsontwikkeling, le jaargang (1970), nr. 7
(nov.) en 8 (dec.). Prijsf3,75.
Bodem en planologie. Een studie over de betekenis van de bodemkartering voor niet agra
risch bodemgebruik, 60 blz. + 3 krt. bijl. Overdruk nr. 68 van de Stichting voor Bodem
kartering, Wageningen. Uit: Stedebouw en Volkshuisvesting, extra nummer, augustus
1970 (uitverkocht).
Bodemkunde, Voordrachten, gehouden op de B cursus 'Bodemkunde' van 14-18 septem
ber 1959. 221 blz. Geïll. Uitg. Min.Landbouw en Visserij, Den Haag, 1961 (uitverkocht).
Bodemkundige voordrachten ten behoeve van land en tuinbouwonderwijs. Uitgegeven in
de serie Landbouw, no. 9, van de Directie van de Landbouw. 138 blz. Geïll. 's Gravenhage, 1949. Prijs f 1,40.
Boer, Th. A. de en L. J. Pons: Bodem en grasland in de Vijfheerenlanden. Wageningen,
1960. V.L.O. 66.6. Prijs f5,30.
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Edelman, C. H.: Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. VII + 178 blz. Geïll. Met

voorlopige bodemkaart van Nederland, 1:400000. Noord Hollandsche Uitg. Mij. Am
sterdam, 1961 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Over de bodemgesteldheid van Midden-Nederland. 96 blz. Uitg. Oosthoek,
Utrecht, 1947 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Sociale en Economische Bodemkunde. 158 blz. Geïll. Noord-Hollandsche
Uitg. Mij. Amsterdam, 1949 (uitverkocht).
Edelman, C. H.: Soils of the Netherlands. VII + 177 blz., ill. with provisional soil map of the
Netherlands, 1:400000 North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1951 (uit
verkocht) .
Goor, C. P. van, K. R. van Lynden en H. A. van der Meiden: Houtsoorten voor nieuwe bossen
in Nederland. Gezamenlijke publikatie van de Stichting voor Bodemkartering, de Stich
ting Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp' en de Stichting Industrie Hout te Wageningen. Uitg. Kon. Ned. Heidemij, Arnhem, 1969. 115 blz.
Güray, A. R.: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband
tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJ-polders
in het jaar 1949. 85 blz. Met gekl. krtn., foto's en andere bijl. Uitg. Oosthoek, Utrecht,
1951. Niet in de handel. Herdrukt in Boor en Spade V.
Hooghoudt, S. B., D. van der Woerdt, J. Bennema en H. van Dijk: Verdrogende veengronden in
West-Nederland, Wageningen, 1960. V.L.O. 66.23. Prijs f23,15.
Schelling, J.: Stuifzandgrond. Wageningen, 1955. Uitvoerige Verslagen van het Bosbouw
proefstation TNO. Band 2. Verslag nr. 1 (uitverkocht).
Schelling, J., H. de Bakker en G. G. L. Steur: Indeling van Nederlandse gronden. Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen, tweede, enigszins gewijzigde druk, 1969. Prijs f3,50.
Soil micromorphology; Proceedings of the second international working-meeting on soil
micromorphology, Arnhem, The Netherlands; September 22-25, 1964; ed. by A. Jongerius. Elsevier Publishing Company, Amsterdam etc., 1964. XIV + 540 blz., fign.,
grfkn., lit. opgn. en tabellen. Artikelen in Frans, Duits en Engels. Prijs f70,20.
Soil survey research in The Netherlands. Geoderma, vol. 4, no. 3 (special issue), september
1970:157-355.
Steur, G. G. L. e.a.: Bodemkartering. Een kwarteeuw onderzoek met boor en spade. Stich
ting voor Bodemkartering, Wageningen, 1967.
Steur, G. G. L., en H. de Bakker: De bodemgesteldheid van het Veluwe-randgebied. 139 blz.
+ 3 bijlagen. Basisrapport II in: Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land.
Rapporten en Mededelingen betreffende de Zuiderzeewerken, no. 7, Dienst der Zuider
zeewerken, 1969.
Stichting voor Bodemkartering - 1965. Beknopt verslag van werkzaamheden (niet meer in
voorraad).
Vink, A. P. A.: Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden, in het bijzonder van de Zuid
oostelijke Veluwe. 147 blz. Met gekl. krtn. en foto's. Uitg. Veenman, Wageningen, 1949
Prijs f5,98.
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