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Bref Br C.H. Edelman opende de IA het gebouw TAN Kuastea ea
Wetenachappen te Utrecht gehouden bijeenkomst.
Aan de hand van de nieuw« (voorlopige)bodemkaart Tan Bederland,
werden da belangrijkste grondsoorten besproken. Omdat hat moderne
veld-bodemkundig ondarzoak feeeft geleerd hoe groot da verschillan binnen da grenzen Tan een bepaalde grondsoort wal kunnen zija,
geeft da eenvoudige onderscheiding in een 4-tal grondsoorten,
zoals da kaart van Staring, slecht» aan sear onvolledige indruk,
tegenwoordig worden de oude zeekleigroaden alleen al ia 4 groepea
onderverdeeld, variërend van goede kalkrijke klei tot kalkloze
modderklei van zeer slechte kwaliteit.
Bi4 de Jonge zeeklei# worden zelfs 16 groepen onderscheidea
waartoe behorea prima klei ea savelgroadea (met de gouden kleur
op de bodemkaart aangegeven) naar ook katteklei, roedoorn ea
knlkklelgrondaa van zeer matige - slechte kwaliteit.
Yaa zeer groot belang is de kennis van het ontstaan van de ver
schillende grondsoortea.
Zo vormt de in zoutwater afgezette klei in het algemeen een grond
van goede kwaliteit, terwijl de in een brak milieu gevormde klei
gronden vaak vaa zeer sleehte kwalitel* zijn.
Ook op de grens van grondsoorten die onderling grote verschillen
vertonen, ontstaan soms gronden met slechte eigenschappen.
Bij het veldbodemkundig onderzoek komen soms bijzondere diagen
aan het lioht, zo kan b.v. aangetoond worden dat de Bollardklei,
waarvan gezegd wordt dat ze snel ontkalkt, aanvankelijk kalkarmer
werd afgezet.
Hi&raa werden de zandgronden "besproken.
Volgens de moderne inzichten bestaat £ 80jt vaa de aan de opper
vlakte liegende zandgronden uit dekzand. Gebleken is dat deze
dekgronden vrij uniform van samenstelliag zijn, soms bestaat
het zand voor 50JÉ uit materiaal van Sin fractie.
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Bekzanden «orden beschouwd als windafzettingen, ze bestaan in
het noordelijkste gedeelte hiervan uit grover materiaal dan in
lelgiS, Zuid Nederland en Zuidwest-Duitsland het geval is.
Het daar aangetroffen fijne tot zeer fijne dekzand heeft een korrel*
grotte van 2 (10) - 5Ctylöe^ genoemd.
Be oorspronkelijk als een dunne laag op luwe plaatsen afgezette
lös is waarschijnlijk als gevolg van solifluotie sn erosie a ar
de dalen verplaatst» Be dikte, en het gelaagde karakter van de 10s
«ijzen hier wel op*
Het karteren van zandgebieden blijkt hoofdzakelijk een kartering
van de waterhuishouding te zijn» Taak gijn zeer goede zandgronden
door hat ontbreken van voldoende water practisch waardeloos.
Het was volgens Prof Edelman heel goed mogelijk dat in de toekomst
op economische wijze, dit betrekkelijk geringe watertekort net be
hulp van beregemingainstallaties is aan te vullen. In elk geval
zullen dan bij het karteren andere maatstaven moeten worden aangelegd.
Het gebruik van organisch materiaal als compost, stalmest enz. ver
hoog het vochthoudend vermogen en daarmee de kwaliteit van de grond
in belangrijke mate.
Het zogenaamde oude bouwland, dat gedurende eeuwen is "bemest" met
plaggeaaest en compost, heeft een vrij groot vochtlioudend vermogen
en vormt in vele gevallen goed bouwland.
Typisch is dat de opbrengstcijfers van de rogge, het enige op droge
zandgrond te telen graangewas, vergeleken bij vroeger vrijwel geen
verbetering te zien geven.
Dit is bij de andere landbouwgewaseen juist in sterke mate het geval.
De oorzaak is, dat de rogge vßn de goede vochthoudende- naar de
drogere-, dus minder geschikte zandgronden is verdrongen, bij het
voortschrijden van de ontginningen.
Ook in het hierna besproken rivierklei gebied is de waterhuishouding
een belangrijk pun^ooral in de hooggelegen stroomruggronden van
overigens goede kwaliteit.
lij de komgronden is het veel meer de z er compacte aard van het
slibaohtige materiaal waaruit deze grond is opgebouwd, die de bewortelbaarheid in een zo ongunstige zin beïnvloedt.
In dergelijke gebieden is het aanpassen van het bedrijfstype aan
de grond, wel een zeer dringende eis.
De meeste komgronden waaraan alleen ten koste van grote offers aan
geld iets te verbeteren valt, zijn daarom als grasland in gebruik.

De kavels strekken zich In een rivierklei gebied gewoonlijk uit
Tan de stroomruggronden tot op de komgronden. Be in vroeger jaren
op dergelijke kavels aangeplante boomgaarden gevest, doordat vruchtbom
prachtig reageren op de verschillen in profieloptouw, een duidelijk
Inzicht in het verband tussen plant en bodem.
^
De kers is van de vollegronds fruitsoorten wel het meest gevoelig
voor bodemgebreken, deze kunnen daarom op minder gesehlkte grond
beter worden vervangen door de sterkere appels en peren*
De onderstammen zowel als de variSteltskeuze spelen hierbij uiteraard
een grote rol.
Soor d# B.ï.V.D« «orden aan de hand van opgedane ervaringen* na een.
voorafgaand bodemkundig onderzoek, op het betreffende perceel, aan.
beginnende kwekers adviezen en plantschema*s verstrekt*
Tenslotte beantwoordde Prof Meiman nog enkele vragen o.a. over het
voorkomen van roest in leemachtige grondes en de plaatselijk in
Groningen voorkomende potklei.
Sa de lunoh hield Ir 2?. Burlngh een inleiding over doel en werkwijze
van de Stichting voor Bodemkartering.
Op duidelijke wijze werd uiteengezet wat we onder "bodemkarteren"
moeten verstaan, n.l. het classificeren van een bepaald gebied naar
het verband tussen plantengroei en bodemgesteldheid, het in kaart
brengen van deze geoonatäteerde bodemverschillen en het publiceren
v&ïi een bodeakaart plas bijbehorend rapport.
Afhankelijk van het doel wordt een 4-tal soorten kaarten onderscheiden.
Vooral het nut van meer of minder uitgebreide bodemgeschiktheidskaarten blijkt duidelijk, wanneer het er om gaat goede gronden voor
land- en tuinbouw te behouden of te ontsluiten.
Pit laatste is van belang omdat in de nabijheid van grote steden
steeds meer grond in beslag wordt genomen voor woning- en wegenbouw,
aanleg van sport en vliegvelden, parken?. «nz.
Ben Inventarisatie van de geschikte gronden is gezien de betrekkelijk
geringe oppervlakte daarvan zeer gewenst. Ook maken de, bij het
bodemkundig onderzoek opgedane ervaringen het Mogelijk, grondverbe
teringen te doen uitvoeren.
Ir S,
Kuipers behandelde hierna het onderwerpt "Eigenschappen
van het bodemprofiel**.
Ha eerst dieper te zijn ingegaan op de chemische toestand van de
grond, waarbij verschillende gronden met afwijkende elgensehappin
werden behandeld, vormde de waterhuishouding in de grond het hoofd
onderwerp van de bespreking.

-4 Door middel van een uitgebreide collectie laata&y japlaat^ès wérd
aangetoond van welkegrote invloed de opbouw van Let bodemprofiel
is op de watervoorziening van de planten.
Ir Km Sm Hoeksema als laatste spreker» toonde met cijfermateriaal aan
van hoeveel belang het bodemprofiel is op de uiteindelijke opbreng»
sten.
Het bezitten van gunstige analyséeijfers van een bepaalde grond wil
in geen geval zeggen dat de opbrengsten op een dergelijke grond ook
goed zijn»
fer illustratie toonde Ir Hoekserna de analyséeijfers van een 5-tal
stroomrugprofielen (rivierkleigebied), met de cijfers van de in 1947
uitgevoerde proefoogstea.
De invloed van een goede waterhuishouding in de grond werd eveneens
aangetoond met opbrengsteijfers van verschillende ontginnlngsgronden
bij Borger (Drente}•
ïodeatype
Hoge veldgremd z.o.fcu 2
Goede veldgrond z.o.h. 3
Hoge esgrond
Hoede esgrond
0oed doorlatende lemige esgrond
Lage doorlatende lemige esgrond

logge
2240
3360
2520
3000
32-50
2800

Haver
2§00
4000
2T40
4000
450®
3800

Aardapp.
25 ton
30 toa
28 ton
30 ton
33 toa
30 tom

Voeder-

Suiker*
bieten

60 tea

30 tea

7© toa
80 toa

35 toa
40 toa

Dat de meest intensieve cultuur op de beste grond thuishoort liet
Ir Hoekse ma met enkele cijfers zien« Yerhouden de opbrengsteijfers
van 2 percelen bouwland zieh als f 800«- tot f 1000.- en wordt ver
ondersteld dat deze percelen als boomgaard belde een 5 x ^0 grote
opbrengst geven dus f 4000.- en f 5000.-, dan is het duidelijk
dat het perceel welke de grootste opbrengstvermeerdering geeft
( f 4000.- tegenover f 3200«- bij het slechtste perceel) tot boom
gaard dient te worden bestemd.
Een van de meest gevolgde methoden is dat bij het samentellen van bo
demgeschiktheidskaarten in elk gebied het verband tussen verschillen
de gewassen en hun ontwikkeling op de onderscheiden bodemprofielen
wordt bestudeerd.
Dr Ir van liiere paste in het Westland de beste bedrijveamethode toe
en beschreef van een drietal gewasaen n.l. druif (alicante) tomaat
en komkommer het verband tussen groei en opbrengst en het bodem**pe.
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Dr Ir de Bakker daarentegen koos in Zeeland de slechte plekkenmethode en b studeerde de ontwikkeling en opbrengst van vruchtbomen
op de verschillende bodemtypen. Ir Guray maakte in de IJpolders
hij de classificatie gebruik van suikerbieten, waartoe op de meest
uiteenlopende bodemtypen proefvelóen werden aangelegd.
Daar* elk gewas haar eigen speciale eisen stelt kan een vergelijking
van dergelijke bodemkaarten gemakkelijk tot verkeerde conclusies
aanleiding geven.
De heer Van Doorn sloot hierna de bijeenkomst. Eeu gedeelte van
de aanwezige cursisten werd per bus naar het conferentieoord
"Woudachoten" gebracht, de anderen konden voorlopig huiawaartakeren*
Het bleek al gauw dat de organiaatie-comstiasie mot "Woudschoten"'
een gelukkige greep had gedaan. Gelegen in een mooie omgeving,
met een goede keuken en een prettige sfeer, bood het de vermoeide
en soms nat geregende cursisten san het eind van elke tocht weer een
echt gezellig thuis.
De krentenbroodjee bij de avondthee zullen we in elk geval
niet gauw verbeten.
Na de maaltijd eerden de aanwezige cursisten ingedeeld in 3 groepen
t.w. 1. Bodem en bemesting. 2. Grond- en pachtzaken en 3. een mengel
moes van kartöerders, bosbouwers, tekenaars en "tuinders" waartoe
ook de schrijver veu dit veralag behoorde.

Bovenstaande doorsnede, overgenomen uit de Bodemgesteldheid van
Nederland door Prof Dr C H. Edelman geeft een indruk van het
door ons bezochte gebied.

1. B I y I E S g l S I,
Aan de hand Tan enkele kaarten vertelde Ir «F. Hoeksen;a omm *s avonds
over het Utrechtse rivierkleigebied.
In dit gebied» waardoor momenteel alleen nog de Kromme lijn stroomt,
komen nog veis oude rivierlopen voor, die duidelijk in hat landschap
te herkennen zijn.
Omdat per eenheid van oppervlakte altijd minder kalkhoudend zandig
materiaal wordt afgezet dan het veel fijner© slib, werden naast be
trekkelijk smalle stroomruggronderi zeer grote komgebieden gevormd.
In de oude beddingen komen vooral in de buitenbochten grindrijkesn grofzandige lagen voor (helbanen).
Baar de rivier so na en dan haar loop wijzigde door bochten af te
snijden of zieh door lager gelegen gedeelten een nieuws weg te zoeken*
werd vaak het reeds afgezette materiaal gemengd met nieuw aangevoerde
materialen opnieuw afgezet en/of afgooekt
Mede als gevolg hiervan komen soms over geringe afstanden, grote
Verschillen in de opbouw van het profiel voor»
^
De oeverwalleo,wélke in het rivierkleigebied stroomruggronden worden
genoemd, bestaan in het gunstigste ^Yax mit kalkrijke zavel tot matig
zware klei« Zij zijn betrekkelijk koog uit het water gelegen tot op
grote diepte met een mooie bruine kleur, dit wijst op een goede aeratie
le gronden van dit type zijn over het algemeen prima geschikt voor
boomgaard en bouwland*
Se oudst stroomruggronden zijn veelal ontkalkt en bruiner van kleur.
Be vaak in deze gronden voorkomende grofzandige lagen veroorzaken dik
wijls droogte verschijnselen. Bit wordt bovendien in de hand gewerkt
door het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal. Jj$«r het hierin aangehouden
lage waterpeil liggen de hoge stroomruggronden soms tot 4i m uit het
grondwater. Vanwege de waterstand wordt nu in een 400 m brede strook
langs dit kanaal water ingepompt, waardoor het verdrogingsgevaar
in dit gebied is afgenomen.
Be doorlatende zand- en grindlagen die zioh in de ondergrond van dit
gebied bevinden, voeren het ingepompte water echter vrijwel even
snel weer af.
Be fruitkwekers kunnen, door hun boomgaarden zwart te houden, extra
grote verdamping voorkomen. Op de beste gronden, dit zijn vooral de "
jongere stroomruggronden, komen kersenboongaarden voor. Op de minder
goede gronden worden de kersen vervangen door de iets minder gevoelige
appels of peren. Uiteraard spelen zoals reeds eerder werd omschreven
rassen- en onderstaamenkwesties hierbij een grote rol.

Hoewel grassen voor hun wortelontwikkeling ook een juiste water
en luchthuishouding nodig hebben, zijn, als vrijwel overal in
Nederland, uitsluitend de meeat ongunstige gronden als grasland
in gebruik. In dit geval dus de verdrogende strooaruggronden en
de komgronden.
Ha nog enkele vragen te hebben beantwoord, werd deze inleiding
beëindigd en konden we gaan genieten van onze welverdiende nacht
rust.
3 April.
9a door een bus in de nabijheid van ïDuten te zijn afgezet» begon
onder leiding van Ir Hoeksema onze eerste excursie.
In de richting van het Amsterdam-Bijnkanaal zagen we een uitge
strekt kommenlandschap als grasland in gebruik. Achter de boerde
rijtjes stonden enkele slecht ontwikkelde appels en perenbomen,
juist op de grens van stroomrug- en komgrond.
Over een langs de spoorlijn lopende grindweg bereikten we een
jonge boomgaard gelegen op een oude stroomruggrond. Hier werd het
eerste profiel bekeken«

Ofschoon dit nu niet bepaald de meest gunstige grond voor een
boomgaard was, door het voorkomen van vrij grof zand in de onder
grond, was de groei tot nu toe behoorlijk.
Op het achterste gedeelte van dit perceel was de zandlaag verwij
derd en de kans op verdroging dus naar evenredigheid verminderd.
Ook werd ons hier gewezen op een, aan de overkant van de weg ge
legen, oude woonplaats. In de donker getinte bouwvoor kwamen
vele scherven voor van inlands aardwerk.
Bij een boerderij gelegen op een hoge stroomruggrond werd ons ge
demonstreerd hoe een dergelijke grond vrijwel waardeloos kan
&ijn door hoog in het profiel voorkomende grofzandige lagen.
Be boer wist dan ook niet beter te doea, dan het voor zijn be
drijf benodigde zand, zo hier en daar maar uit de grond te halen.
Ben eindje verder werden*eveneens op een stroomrug, verschillende
profielkuilen bekeken.
Ho 1 als type verwant aan Ss 2 was een ongunstig profiel. Door de
geringe capillaire werking van het sich in de ondergrond bevinden
de zand kan het water in droge perioden niet tot in de boven
grond opstijgen.
Bovendien lag het maaiveld ongeveer 2 m uit het water, let profiel
is daarom alleen geschikt voor grasland, terwijl dit van matige
kwaliteit is.
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biz - 8 So 2 was door de dikker» kleilaag iets gunstiger Tan opbouw
(Is 2). Echter ook hier is de kans op Terdroging zeer groet.

Baarbij komt dat de beide grindlaagjes een diepe beworteling
belemmeren.
Het profiel is daarom eTenals bet Toorgaande alleen geschikt Toor
grasland.

Deze kalkloze en overigens ook arme gronden zijn zeer moeilijk in
een goede Toedingstoeatand te brengen.
Op zeer geringe afstand van de beide vorige profielen werd ons ge
toond hoe groot de verschillen in een dergelijk gebied kunnen zijn
(no 7).
Op een diepte Tan 35 om werd hier een Taste laag aangetroffen,
die diepere beworteling onmogelijk maakte.

S& 5« type &s 3 gelegen in de onmiddellijke nabijheid Tan de 1
reeds genoemde profielen was een aflopend profiel Tan zeer goede
opbouw.
Het wordt terecht als het meest gunstige profiel Toor de fruit
teelt beschouwd, hoewel de bovengrond geen kalk beTat en arm aan
Toedingsstoffen is.
Type Bs 4 (no 6) iets lager gelegen dan de vorige, was aanmerkelijk
zwaarder van opbouw. Se structuur van de bouwroor was duidelijk
minder dan bij no 5» ondanks het feit dat deze laag iets meer kalk
beTatte.

Het voorkomen van roestvlekken tot in de bovengrond vormde het be
wijs dat de waterhuishouding niet altijd even gunstig was« Be moei
lijke bewerkbaarheid is eveneens een nadeel* Bit profiel werd
als matig geschikt voor de fruitteelt en als vrij goed geschikt
~ Toor de landbouw beoordeeld.
~-=?s
Op een nabijgelegen perceel liet Ir Boeksema ons een overgang
naar de komgrènden zien (no 8).
Bit zeer slecht doorlatende profiel maakt dat het land *s winters
dras is9 of in het ergste geval, blank staat.

Het was feitelijk overal ongeschikt voor, doch als grasland in
gebruik.
Hierna werd de tocht voortgezet in de richting van Werkhoven. Op
enige afstand van dit dorp werd ons een profiel getoond van een
oude Someinse beweningslaag* Ben + 70 cm dikke laag donkergekleur
de grond waarin geelachtige ijzer-fosfaat vlekken voorkwamen,
wekten het vermoeden dat de bewoning hier intensief en gedurende
lange tijd mogelijk is geweest*

-9 Typisch is, dat bet humuagehalte ondanks de donker# kleur van de
grond laag is* De P-citroenoijfers z ija, zoals verwacht Mag wordea,
hoog.
In Werkhovenwerd een half uur uitgerust.
Ha de pauze werd eerst een bezoek gebracht aan de oude bedding
van de Irêmme Sija»
Het, in vroeger tijdea, in de bedding afgezette grofzandige materiaal
bevond zich hier onder een dikke laag slibachtige zware klei. Deze af
^"zitting wijst erop» dat de rivâirarm reeds gedeeltelijk was di^fitge
slibd, voordat ze door de mensen werd afgedamd.
Langs de Kromme lija bereikten we Beverweerdt een mooi gelegen
kasteel.
lia de evenwijdig langs de oprijlaan gelegen boomgaard verraadde een
minder goed groeiende strook het voorkomen van een heibaan. Bet doel
van deze wandeling was een, aan de overkant van de weg gelegen boom
gaard, die zich uitstrekte vanaf goede stroomruggrond tot op de
slechte komgrond. Se kersen vertoonden naar achteren toe een steeds
slechtere stand» geheel aan het eiad waren naast de zeer slecht
ontwikkelde kersen, jonge appelbomen geplant. Rijkelijk laat was de
eigenaar dus tot de conclusie gekomen dat de grond daar feitelijk
niet geschikt was voor zijn kersea.
De boor wees uit dat de grond hier bestond uit grijsblauwe zware
klei« met volgens*de fijnproevers", een slibgehalte van 70 à 8056.
Ha dit mooie voorbeeld van het verband tussen bomengroei en profielopbouw keerden we naar Beverweerd terug.
Door het bos, dat gelegen is op de veel smallere Oostelijke oeverwal van de Kroiame lijn kwamen we opnieuw in een kerngebied.
Onder de komklei bevindt zich hier de voet van de Utrechtse heuvel
rug, als gevolg van het licht golvende karakter van deze zandige
ondergrond komen plaatselijk zaad op„duikingen voor (no 4}«
De komklei hoewel zwaar, was van een veel betere kwaliteit dan die,
uit het op geringe afstand hiervan voorkomende profiel (as 3).
Terwijl zich bij a© 4 op een diepte van 50 cm zand bevond werd
bij profiel Bo 3 tot op een diepte van 95 em een lage zware komklei
aangetroffen (+ 90$ afslibbaar), hieronder kwam een laagje sterk
humeus zand voor« Tot op een diepte van 1.20 m bestond het profiel
verder uit zandig veen.
Een diepe ontwatering van dit perceel, zou voor het gedeelte met een
profielsopbouw als bij no 3, oagetwijfeld gunstig zijn. Toor het
gewas op de hoger gelegen zandruggea zou dit echter uiterst schade
lijke gevolgen hebben.

- 10 Deze profielen «area voor die dag dé laatste. Langs de Langbroeksewetering wandelden we naar Odljk, Tanwaar we, na een half uur te
hebben gewacht» door de laus werden afgehaald en naar Woudschoten
werden teruggebracht.
2. 2 A 8 B .
*« Avontie was Ir P. Buringh aan de beurt om ons voor te bereiden
op de excuriie naar het randgebied rondom Wageningea*
len grote kaart van ditr door de inleider gekarteerde gebied, was
aanwezig, zodat we ons konden overtuigen hoeveel variatie er in dit
"zand"gebied voorkomt*
Om alle voorkomende bodemtypen voldoende te tonnen onderscheiden,
werden een 4-tal indelingen gemaakt,
1« Saar de samenstelling van het materiaal*
2, Saar de water- en luchthuishouding in de grond,
3« Raar het humus- of vegetatie type*
4* Haar de gelaagdheid van de grond.
Volgens de eerste indeling wordt een onderscheid gemaakt tassen
dekzand- en grindzandgronden*
Be dekzandgronden zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd toen dit
gebied 60 & 65 «n boven de zeespiegel lag. Met snemnw en stofsts^pea
werd dit fijne zand aangevoerd. Haarmate de dekzanden gemengd sijn
met materiaal van andere oorsprong, worden ze verder onderverdeeld
Ins
a* Gebroken gronden, lij het bewerken is de dunne dekzandlaag gemengc
met bodemlagen van andere aard.
b. Venige gronden* Dit zijn laaggelegen gronden, waarop gedurende
een bepaalde tijd veengroel mogelijk was.
e. Slempige dekzandgronden* Deze nemen een bijzondere plaats in, om
dat de fijne fracties van deze grond, van dezelfde oorsprong zijn
als het dekzand zeil.
Het fijne materiaal werd alleen onder bepaalde omstandigheden
op luwe plaatsen afgezet* Gebleken is dat dit materiaal gelijk is.
aan de in 2uid-Limburg gevonden £§s* De lemige dekzandgronden
^
worden daarom beschouwd als met 18s gemengde zandgronden*
De grAndzandgronden worden onderverdeeld in gewone- lemige- en
grindrijke gronden.*
Indeling no 2 berust op het bepalen van de waterhuishouding in de
grond.

-uBit gebeurt maar à« oxydâtie~ en reduetieverechijnselen, welke
vooral bij het vrijwel overal in de grond aanwezige ijzer duidelijk
zichtbaar zijn. De gronden worden onderscheiden naar de waterstand
welke goed, te hoog, te laag of sterk wisselend kan zijxu la de
waterstand te hoog dan komt de roest soms tot in de 20de voor.
Bij een te lage waterstand komt tot op grote diepte geen roest»
maar ook geen water voor* Ben sterk wisselende waterstand is ge
kenmerkt door het voorkomen van roestvlekken door het gehele pro
fiel. Bij een goede constante waterstand» d.w.z. van 50 à 60 em
heneden het maaiveld komt in de bovengrond geen of zeer weinig
roest voor.
Wanneer zich in een dergelijke grond geen storende lagen bevinden,
kan van een, voor zandgrond meest gewenst profiel gesproken worden.
yiejLzand dat zich steeds onder de grondwaterspiegel bevindt vertoont een grijae gereduceerde kleur. Ir Btaringh wijst er in dit
verhand op dat met de term gleij niet, zoals tot nu toe gebruike
lijk, de roest wordt bedoeld maar de gereduceerde» zich altijd
onder water bevindende bodemlagen.
Be 3de indeling berust op het homos- of vegetatie type. lierbij
zijn een 7-tal gronden onderschifcden.
Hiervan zijn de heide- en de heideontginningsgronden nader onder
verdeeld in hoog, middelhoog en laag gelegen gronden*
Bit is gebeurd» omdat de hoogteligging van de heidegrond een grote
invloed heeft uitgeoefend op de opbouw van het profiel*
In de hooggelegen heidegronden komt onder de heidezode een uitge
spoeld? zogenaamde loodzandlaag voor» hieronder bevindt zich de
inspoelingslaag in de vorm van een gewoonlijk losse oerlaag.
In de middelhoog gelegen heidegronden en in de ruggetjes in lage
heidevelden» ontwikkelde zich eveneens een zogenaamd poelxolprofiel. Van een uitgespoelde loodzandlaag is meestal niet
veel te bespeuren. Be inspoelingslaag bestaat in een dergelijk
profiel gewoonlijk uit een dikke, slecht doorlatende oerbank.
Iiaag gelegen heidegronden onderscheiden zich door hun humeuzetot veenachtige bovengrond.
Be 4de en laatste indeling berust op de gelaagdheid van het pro
fiel» het voorkomen van storende lagen enz*
fereohtwerd opgemerkt dat al deze kenmerken in nauw verband met
elkaar staan en daarom tezamen bestudeerd en gewaardeerd moeten
worden*
Hierna liet Ir Buringh nog een serie lantaarnplaatjes van typische
zandprofielen zien.

- 12 Op de vastgestelde tijd vertrok de "bos. Nadat eeret door enkele
deskundigen de route was bepaald konden we ons op gemak installe
ren., wamt per persoon waren minstens 2 plaatse» ter beschikking,
lij het gebouw van de Stichting voor Bodemkartering ontmoetten
we onze leiders»
In de nabijheid van het I.V.R.O. proefbedrijf was men bezig met
het uitvoeren van een grondverbetering op een middelhoog gelegen
heideontginningagrond.
landig maakte Ir Buringh van de gelegenheid gebruik om de mooie
profielkuil welke bij dit werk ontstond als 1ste punt in het prW
jp-amma op te nemea. Op de profieldoorsnede is getracht het waar-_
genomen® weer te geven»

In deze heide ontglnuiagngroad kwamen enkele bijzondere vormingen
voor« li z ^ vas het dekzandprofiel als normaal te beschouw*»,

zonder storende lagen* lij 1 echter kwam op een diepte van 30 Gm,
een dikke laag grijs zand met vele en soms zeer grote ijzer-aangaan
concreties voor* Hoe dergelijke ©oncreties ontstonden en waarom ze
slechts plaatselijk voorkomen is nog ©en raadsel.
Het profiel bij C was iets anders van opbouw, tussen de bovengrond
en het grijze zand, met de hier zeer kleine Fe en Mn oonereties,
bevond zich een laag roestig zand.
In de ondergrond bleek bij nader onderzoek een storende laag voor
te komen, bestaande uit verklt zand.
D (en 1) zijn profielen van een rug in een overigens vrij laag ge
legen heidegrond. Onder de vrij dikke laag bovengrond werd een 15
à 20 cm dikke oerlaag aangetroffen. Ben dergelijke vasts laag be
lemmert de waterbeweging in de grond op ernstige wijze.

-13*:
Taak zijn slechte plekken in de landbouwgewassen en de boomg; arden
dan ook het gevolg van de aanwezigheid van deze oerlagen.
De waarde van dergelijke profielen wordt belangrijk verhoogd
wanneer de oerlaag verbroken en d or de grond wordt gewerkt. 6
geeft hiervan ten voorstelling.
Als aardige "bijzonderheid liet Ir Buringh ons zien hoe we van een
bepaalde vormingen een indruk kunnen krijgen door ze van bovenaf te
beki jken.

oerbank

bovenaanzicht

Het linker schetsje laat de juist ontblote toppen van de oerlaag
zien, terwijl iets dieper de oerlaag er uit ziet, als op het rechter
schetsje is aangegeven.
Wat de waarde van deze profielen voor de landbouw betreft, was het
duidelijk dat deze, behalve bij A en E, vrij gering was.
Herontginning van dergelijke gronden, voorafgegaan door een zorg
vuldig uitgevoerd bodemkundig onderzoek zal,deze gronden belangrijk
in waarde doen stijgen.
Het volgende profiel was dat van een zeer laag gelegen dekzandgrond (no 2). Hier kwam de roest inderdaad tot in de zode voor. Het
perceel was als gevol van de zeer ongunstige waterhuishouding,
alleen als grasland te gebruiken.
Men zou verwachten dat door het graven van een of raeer sloten
langs het perceel en door een goede begreppeling dit "land" aeker
aan waarde zou winnen.
Ook bij het andere drasse grasland profiel liet de ontwatering
veel te wensen over (G).
Tot op een diepte van 50 cm b stond dit overigens goede profiel
uit lemig materiaal, waarvan het vochthoudend vermogen in droge
perioden een gunstige eigenschap zou kunnen zijn.
Op een nabij gelegen, zich door het landschap slingerende rug,
werd ons getoond hoe door landgebruikers in vroegere tijden het
land werd verbeterd en instand gehouden (F)
Het op 90 cm diepte voorkomende oranjebruine and, duidt op
een oud bosprofiel.
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Hierop werd door middel van groenbemesting, plaggeniaest encom'post
een behoorlijk vochthoudende bouwvoor gevormd, welke ook *s zomers
geen gevaar voor verdroging oplevert.
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Terwijl dus het ene profiel laat sien hoe dooi^iaalatigheid een goede
grond, van geringe waar de kan zijn (6) vormt het andere profiel
een voorbeeld van een dcor de menât met moeite verbeterde,oorspronkelijk weinig geschikte grond.
Op het I.F.f. Proefterrein werd en passant nog even een kijkje ge
nomen in een diepe bouwput*
Sa eerst de inwendige mens te hebben verstrekt, liet Ir Suringh
ons» een op de rand van de Wageningse eng gelegen, oud bouwlandprofiel zien (3)*
In de bovenste 10 cm dikke laag van dit goede profiel komt een humusgehalte van 4$ voort hieronder bevat de grond nog 2$ humus« Kaar
beneden toe werd het profiel lichter van kleur en bevatte de grond
enig fijn grind, op 70 cm diepte ging dit "eikenkleurig* profiel
over in geel bruin zand met roestvlekken.
Het volgende pr&tiel dat ons werd getoond, was evenals het voorgaan
de een oud bouwlandprofiel, nu echter niet op dekzand- maar op
grindzandgrond gelegen (4).
Op deze grindkop (die ieder vooruitstrevend landbouwer al lang ver
wijderd zou hebben) verdroogt elke zomer het gewas.
Op het lager gelegen gedeelte van dit perceel, waar de bovengrond be
langrijk minder van het grove grind bevat (no 5) en vanaf 55 cm diep
te het grindhoudende zand iets lemig was, treedt *s zomers geen ver
droging op.
Ben buiten de Wageningse eng gelegen boaontginningsgrond w&s het
volgende doel (no 6).
Onder de 15 ©m "dikke" bouwvoor bevond zich het oorspronkelijke
dennenbosprofiel.
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- 15 De «iginsla? probeert door verbetering Tan de bouwvoor door middel
van eompost en groenbemesting, bet waterhoudend vermogen van de
bovengrond op te voeren,
Door op verstandige wijze zijn teelten (koolzaad, rogge of lupine)
aan te passen bij de bodemgesteldheid, zijn de resultaten op
deze, des zomers sterk verdrogende grond, betrekkelijk gunstig.
Langs een gedeelte van de z.g.n. wildwotiL, welke vroeger de ge
hele eng: omgaf, bereikten we een helde-bosperoeel. Hier werd ons
een zuiver boaprofiel getoond (no 7) met een posirolprofiel in mi
niatuur. Onder een laagje halfverteerd strooisel van + 3 ca dikte
werd een laagje grijs uitgeloogd zand van dezelfde dikte aange
troffen. Tot op een diepte van 60 cm. was het zand oranje bruin
gekleurd (dennenbosprofiel) hieronder was het zand grover en lich
ter van kleur.
Daarna bekeken we nog een oudbouîandprofiel op een binnen de
wildwal gelegen grindzandgrond (no 8).
Bit goede, tot op een diepte van £ 80 cm behoorlijk vochthoudend
profiel was tot op gelijke diepte bewortelbaar. Deze gunstige toe
stand is uitsluitend een gevolg van het betrekkelijk hoge humusgehalte (+ ¥f> in de bovengrond, naar beneden toe langzaam afnemend)
Het gehele profiel vertoonde een typisch violette weerschijn,
dit wijst op een langdurige begroeiin^ran eiken.
Ir Buringh merkte nog op, dat een dergelijk, uit hetzelfde materiaal
opgebouwd^profiel, wordt onderscheiden in horizonten. Ben afzetting
van andere aard, b.v. een leembandje, zou echter weer als laag(je)
betiteld worden.
fer illustratie werd nog een grote zandkuil getoond, waar een dek.
zand laag in het verder geheel uit grindzand bestaande profiel
voorkwam.
Ook werd ons hier nog gewezen op enkele zogenaamde kryoturbate ver
schijnselen, te herkennen als een grillige gelaagdheid van het zand.
Deze gelaagdheid is ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen
gedurende de zomermaanden, slechts de bovengrond ontdooide.
Deze met water verzadigde grond vormde een verplaatsbar« massa,
die lager gelegen gedeelten langzamerhand opvulde.
Het weer was er inmiddels voor ons niet beter op geworden, daarom
besloot de leiding naar het bouw van de "Stichting* te gaan om
daar de tekenkamer te bekijken. Dit werd met algemene instemming
begroet*

Ia à« tekenkamer konden we zien boe op het zeer verschillende mate
riaal, waarvan iedereen een stalenboekje meekreeg» kaarten en
grafieken worden getekend met een grote mate Tan nauwkeurigheid.
In de kelder werden ons nog 2 reproductie methoden getoond, name
lijk door middel van lichtdruk en fotografie.
Vooral volgen# de eerstgenoemde methode kunnen hinnen korte tijd
heel wat tekeningen worden vermenigvuldigd.
We kregen op deze wijze een aardig overzicht van een, voor de meesten
ans» onbekend gebied.
Bij het vertrek werd een van de leiders hlJast vergeten, Set verzuim
werd gelukkig tijdig ontdekt, mooi op tijd arriveerden we weer op
Voudsohotea.
3. Z E E K L E I .
*s Avond» hield Ir J. C. !. M. Haans een inleiding tot de excursie
naa het zeekleigebied, aan het eind op enkele punten aangevuld door
Ir GfOray. Eerst werden de IJpolders besproken. Kenmerkend voor dit
gehied is het gelijkmatige kleidek, dat wisselend in dikte overal
aanwezig is.
—-Dit -kleidek bestaat overwegend uit donkergrijze humeuze meestal
kalkrijke klei, ze wordt door haar afwijkende eigenschappen IJklei
genoemd.
Haar heneden toe neemt het kalkgehalte van de IJklei af en het humusgehalte toe. In de houwvoor wordt veelal sen humusgehalte van 5 à 6$
aangetroffen, onderin komen humusgehalten van 10 à 12$ voor.
Onder dit zo gelijkmatige kleidek bevinden zieh sterk uiteenlopende
grondsoorten als zavel, klei (kalkloós), zand, veen en veenslih.
Be ondergrond is gevormd in vroegere tijden, toen dit gehied door een
diepe geul (oer IJ) in open verbinding stond met de Noordzee. Vanuit
deze geul werd materiaal van verschillends aard afgezet, langs de
geul ontstonden, vooral in binnenbochten hoge zavelige oeverbanken.
Als gevolg van de zich hierop ontwikkelende plantengroei ontkalkten
deze oeverbanken« Ook de later hierop afgezette IJklei is om dezelfde
reden kalkarm»
Haarmate het IJklei in het gehele gebied dikker werd, ontkalkten de
toen meer en meer op gelijk niveau gekomen oorspronkelijk hoger
gelegen gedeelten minder.
Tussen deze overwallen bevindt zich de oude stroomgeul waarin soms
tot op een diepte van 4 m N.A.P. het zogenaamde veenslih voorkomt, be
staande uit donkergrijsblauwe venige kiel (humusgehalte 20-25$, de
rest is afslibbaar).

/ -17Achter de oeverwallen werd kalkl02se zwar« klei afgezet. Bé planten
groei «elke zieh hierop ontwikkelde» deed een uitgebreid veengebied
ontstaan.
Bit reen (hoofdzakelijk riet-zegg»Teen) werd later grotendeels weg
geslagen. Slechts op enkele plaatseu hieven de zogenaamde Teeneilancien
(o.a. luigoord) onaangetast. Ook op dit Teen werd een» zij het betrek
kelijk donne, laag IJklel afgezet. Evenals op de oeverbanken is deze
IJklei als gevolg van begroeiing ontkalkt.
Bet langs de oeverbanken en op de veeneilanden groeiende riet is de
oorzaak geweest van het ontstaan v„n een bodemlaag met zeer ongunstige
"eigenschappen, n.l. de katteklei.
Tussen het
#erd zware kalkloze klei afgezet, lij het Tergaan van
"dît afciet, dat bekend staat als een zwavel verzamelend gewas, wordt
onder anaërobe omstandigheden het in de planten aanwezige calciumsulfaat door bacteriën

omgezet in calciumsulfide.

Be zwavel verbindt zieh onder bepaalde omstandigheden met het in
de grond voorkomende 2 waardige ijzer tot ferrosulfide, terwijl de
kalk uitspoelt.
Uit dit ferrosulfide ontstaat het basisch ferroaulfaat, dat de gelige
kleur van de katteklei veroorzaakt.
Wanneer deze verbinding aan de lucht wordt blootgesteld ontstaat
vrij zwavelzuur. Het Toorkemen Tan dit sterke zuur kan aanleiding
geven tot een zeer lage pH Tan de grond.

Het in het Westen voorkomende zand is afkomstig van een doorbraak
bij Beverwijk, welke TOor de afzetting van de IJklei plaats vond.
Be IJklei is een afzetting bestaande uit een, met meer of minder
organisch materiaal, gemengde kalkrijke jonge zeeklei, üit het
omringende merengebied, dat haar overtollige water in het IJ loosde,
werd fijn verslagen seen meegevoerd dat gemengd met uit de Zuiderzee"""^
afkomstige zeeklei werd afgezet.
Als gevolg van de grote Terschillen in de ondergrond Tertoont het
land in deze polders na de droogmaking,

door plaatselijk sterk te

gaan klinken,een zeer ongelijke stand.'<33;*3.

Boordat het drooggevallen land slechts zeer oppervlakkig werd onder
zocht, zijn bij het graven van de grote tochtsloten typische fouten
gemaakt.
Bat ook de landbouwkundige waarde van de bouwvoor in belangrijke mate
wordt bepaald door de verschillen in de ondergrond, kon door Ir @iray
met het door hem verzamelde cijfermateriaal duidelijk worden aangetoom
Hierna behandelde Ir Haans de bodem van de Haarlemmermeerpolder.

-18 Sen profieldoorsnede van Westelijk Hederland diende ter verduidelijking
van het ontstaan en voorkomen der jLouàe zeeklei afzettingen.
Deze zeeklei is enige dulzende jaren geleden achter een gedeeltelijk
gesloten schoorwal afgezet, waarbij een 3—tal perioeen onderseheidea
kannen worden.
Se in de verschillende perioden gevormde gronden vertonen onderling
vrij grote verschillen. Ze werden daarom in 3 afzonderlijke groepen
onderverdeeld.
Een vierde groep vormen de oude zeesand gronden waarvan een geringe
oppervlakte in het festen van de polder voorkomt. Toen de sehoorwal
—•tenslotte geheel gesloten werd» ontstond met de stijging van de
s=
zeespiegel, een uitgestrekt plassengebied. Hierin was gedurende laags
tijd veenvorming mogelijk» In dit veengebied kwamen enkele meren voor,
die zich door afslag regelmatig uitbreidden.
Bit verslagen materiaal werd door de Spaarae en het IJ afgevoerd.
Het achtergebleven veen (restveea) dat uitsluitend aan de randen vaa
de polder voorkomt vormt de 5de groep van de onderscheiden gronden.
Met het groter worden van de meren, die tenslotte lén groot »eer
vormden, nam het gevaar voor de steden Amsterdam en Leiden regelmatig
toe.
ïeaslotte werd het gevaar zo groot, dat de bezwaren verbonden aan het
sterk inkrimpen van Eijnlaads boezem opzij werden gezet.
_Het meer werd drooggemalen, maar doordat de bemaling tot +fen halve
=n*enw daarna uiterst gebrekkig was, konden de in deze polderjpgeves- "'SU
tigde boeren zich slechts met de grootste moeite handhaven*
Pas na dat, door de drie gemalen (waarvan er nu nog 2 werken a.l»
de Mjaden en de Leegwater), het waterpeil afdoende geregeld koa
--worden, is deze polder tot bloei gekomea.
Van de 5 onderscheiden bodemgroepea nemen de, gedurende de eerste
doorbraakperiode gevormde Hoofddorpgronden een belangrijke oppervlakte
ia. Deze zandige en zavelige gronden raakten ma regresl« van de
~®e»~%egroeiâ en ontkalkte»...mede door uitspoeling. îijdeas de tweed*==
doorbraak werden de hoofddorpgronden gedeeltelijk door de zee aange
tast, terwijl op een gedeelte van deze gronden kalkrijk k&ftiig
materiaal werd afgezet.
Als gevolg van begroeiing spoelde op de hoger gelegen plaatsen de
kalk spoedig uit, zodat zowel de tot het Hoofddorpoomplex behorende
zand— en zavel^ondea als de kleigronden kalkloos zija. De gronden
welke in deze tweede periode ontstondea, bestaan overwegend uit kalkrijke klei of zavel van goede kwaliteit. 2e beslaan in deze polder
de grootste oppervlakte en worden aaar hua wijze van ontstaan waai.- en
kweldergronden genoemd. Over het algemeen hebben de hiertoe behorende
gronden eeh mooi zogenaamd aflopend profiel.
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Mot bij de derde doorbraak afgezette materiaal bestaat uit kalkrijke kiel. Het rast» als een soms dikke laag, op een gedeelte van
de tot bet Hoofddorpcomplex behorende gronden. Be oppervlakte Tan
deze zogenaamd* afgedekte gronden is gering. Be oude zeezandgronden
(kalkloos) zijn veelal afgedekt met een meer of minder dikke laag
zavel of klei (ontkalkt)• Zoals gewoonlijk op de grens van zulkef
in eigenschappen sterk uiteenlopende grondsoorten behoren ook
deze overgangsgronden tot de slechtste landbouwgronden.
Be veenrestgronden, waarvan de oppervlakte slechts gering is, zijn
gedeeltelijk als grasland gedeeltelijk als bouwland in gebruilr?
Baar, waar een niet te dikke laag meermol*, met de hieronder liggend«
zeeklei la gemengd, heeft de bouwvoor een sterk humeus karakter.
Ben nadeel van deze gronden is, dat door de plaatselijk grote ver
schillen in humusgehalte, de $ierop gekweekte gewassen zeer ongé"^
lijkmatig afrijpen.
Het grasland wordt hoofdzakelijk aangetroffen op die gedeelten waar
zi©h nog een dik pakker restveen bevindt.
Be talrijke eb- en vloedkreken, van waaruit de zeeklei is afgezet,
zijn door hun afwijkingen in aard en samenstelling in dit overigens
zeer gecultiveerde landschap soms nog duidelijk te herkennen.
In de nabijheid van Halfweg komen enkele percelen voor waar sdbefe
veel hinder van zoute kwel wordt ondervonden. Een oplossing van
dit probleem is, zolang de herkomst van het zoute water nog niet op
gespoord is, zeer moeilijk. Ten opzichte van de algemene profielsopbouw kan worden gezegd dat de ondergrond van de Haarlemmerseerpolder voor +_ 75f» bestaat uit kalkrijk zavelig materiaal. Bit in
tegenstelling met de IJpolders waar juist de bovengrond een zo ge
lijkmatig karakter vertoont.
4 April.
Begunstigd door prachtig weer begon de reis naar dit verre exeiarsle
gebied. Over Huls ter Heide, Ben Bolder en Soestdijk bereikten we
spoedig de hoofdweg Amstersfoort-Amsterdsm, welke ons dwars door
het Gooi n. ar *s lands hoofdstad voerde.
Bij Sloterdijk reden we de lupoiders binnen, met als eerste deel
een van de beste profielen van deze polder (no 1).
Beze £ 80 à 90 em uit het water gelegen grond was volgens Ir Sdray *e
'pr-Lma kwaliteit, niet alleen omdat de scheuren vanuit de bouwvoor
doorliepen tot in het veen, maar ook door de rijkdom van de bouw
voor aan de noodzakelijke voedingsstoffen. Aan de bemesting behoeft
daarom momenteel weinig aandacht te worden besteed.
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De bouwvoor bevatte 5 à 656 humus, 4 à
koolzure kalk, terwijl
bet slibgehalte 60 à 65# "bedroeg. Be waarde welke aan âit profiel
was toegekend leek me wat boog; dit door de opbouw van het prefiel
zelf, de toestand waarin de bovengrond zich bevond en het feit
dat hiex* voor een extra waterafvoer gezorgd moest worden*
Het volgende profiel (no 2) bevatte vlak onder de bouwvoor een 35
om dikke laag kleiig zand met naar beneden toe vrij veel roest
vlekken. Hieronder bevond zich het zogenaamde veenslib tot op
een diepte van 1.20 m. Met de veenboor werd het profiel verder
onderzocht. Van 1.20 tot 1.60 m werd riet-zeggeveen aangetroffen,
terwijl zich op een diepte van 1.60 m de /oude zeeklei bevond.
Dit profiel werd als zeer ongunstig beoordeeld omdat, door het
ontbreken van het noodzakelijke verband tussen onder- en boven
grond, de waterhuishouding zeer veel te wensen overlaat.
•s Winters zijn bij hoge grondwaterstand het sand zowel als de
bouwvoor met water verzadigd, terwijl *s zomers door de onvol
doende capillaire werking in ernstige mate verdroging optreedt.
Onderweg naax het volgende punt passeerden we een hoge oeverwal
van de "oer Y*, die zieh als een brede rug in het landschap af
tekende*
Tan een, aan de andere zijde van zijkanaal 7 gelegen, eveneens
door de oer IJ afgezette oeverwal, werd ons het profiel getoond.
Be bovengrond bezat een korrelige» dus minder goede structuur.
Op 35 om diepte vormde een 10 cm dikke laag sterk humeuze
kalkloze klei de overgang naar een flinke laag katteklei.
Ofschoon deze laag eerst als zeer slecht werd aangeduid, viel
de kwaliteit uiteindelijk nog iets mee, toen bleek d&t de pH £
5.5. bedroeg en onder de katteklei nog bietenwortels waren aange
troffen.
Doordat stagnatie van het water optreedt, als gevolg van de ge
ringe doorlatendheid van de slechte kleilagen, wordt een ongun
stige Invloed uitgeoefend op de bovengrond.
Het volgende zeer slechte profiel (no 3) v/as dat van het vroegere
veeneiland Buigoord.
De kalkloze bovengrond, bestaande uit donkergrijze zeer slempige
klei, vertoonde een slechte structuur. Dit was ook, zij het
in mindere mate, het geval met de hieronder voorkomende laag.
Verder bestaat het profiel uit katteklei, op 1.10 m diepte over
gaande in slibachtige klei. Het autochtone veen werd aangetroffen
op een diepte van 1.5$ m.
Het laatste IJpolder profiel was dat van een oude duinkop^ af
gedekt met een dun laagje XJklei (no 5).

- 21 - •

'

Waarschijnlijk als gevolg Tan kwel, treedt hier regelmatig water
overlast op, Tijdens ons bezoek stond het grondwater tot 20 ea he
neden het maaiveld•
Het in de ondergrond voorkomende zand bleek, tegen de verwachting
in, nog enige kalk te bevatten. Ben onder deze omstandigheden zeer
ongunstig profiel.
Sa nog gewesen te zijn op een zeer diepe tochtsloot, «elke dwars door
een hoge oeverwal van de oer IJ gegraven werd, bracht de hos ons
naar Halfweg.
*s Middags werd de Haarlemmermeerpolder bezocht.
Op een par®eel gelegen in de noordelijke hoek van de polder, weM
ons als eerste,een zeer goed profiel getoond van een wadU Tcweldergrond, waarvan de bovengrond met meermolm was doorwerkt.
Dit aflopende profiel bevatte in de bouwvoor +_
humas en een slibgehalte van + 40$. Be kalktoestand was eveneens goed. Be structuur
en als gevolg daarvan de bewerkbaarheid waren zeer goed te noemen.
Een mooi, ook voor de tuinbouw, zeer geschikt profiel.
Hierna werd een bezoek gebracht aan de zogenaamde fioodhoek, een
gebied waar in zeer ernstige mate zoute kwel optreedt, let bodem
profiel zou volgens Ir Haans tot dezelfde gro&p behoren als het voor
gaande, echter in een ander milieu afgezet. Be bovengrond bestond
uit een zware humeuze klei (60jC afslibbaar), die als gevolg van de
optredenden zoute kwel een slechte structuur vertoornde (gepeptiseerde
natron klei). Beze momenteel minderwaardige percelen zouden door_
een intensieve drainage zeker verbeteren. En wie wee# is het in de
toekomst economisch verantwoord, het zout met behulp van een regenapparaat uit te spoelen, immers de mogelijkheden waren volgens
Frof Edelman op dit gebied nog groot.
Be beide volgende profielen kwamen op geringe afstand van elkaar
voor. Het ene (no 3) was het profiel van een Hoofddorpzavelgrond,
die, hoewel oorspronkelijk kalkrijk afgezet, later tot op vrij grote
diepte is ontkalkt.
Be vrij slempige bovengrond bestond uit kalkarme, zeer sterkzaaöige
klei, gemengd met uit de Hoofdvaart afkomatige kalkrijke zavel.
Be chemische toestand van de bouwvoor vertoonde geen afwijkingen.
Het andere profiel (no 4) toonde ons weer een mâ- en kweldergrond.
In tegenstelling met no 1 bevatte de bovengrond uier geen kalk. Hoe
wel deze bovengrond zwaarder was dan die van de Hoofddorpgrond,
had ze een goede structuur. Bit houdt ongetwijfeld verband met
het feit dat bij deze wad- en kweldergrond het profiel vanaf 40
cm diepte kalkrijk was, in tegenstelling met het Hoofddorpprofiel
waar pas op een diepte van 90 cm kalkrijke klei werd aangetroffen..
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- 22 Zeer terecht werd dit wad- en kweldergrond profiel ais een best
bouwland beschouwd.
Dit prima verzorgde bedrijf vormde wel een schrille tegenstelling
met dei in de Roodhoek, hoewel ze beide overwegend op dezelfde afzet
ting waren gevestigd.
Hierna bracht de bus ons naar het» aan de Westzijde van de polder
gelegen» zandgebied.
De bovengrond van het eerste "zandprofiel* (no 5) bestond uit zeer
sterkzandige klei gemengd met middelgrof zand. Dit mengsel had,
hoewel in geringe mate, een heiacheenachtig karakter.
Van 20 to 30 cm diepte kwam een laagje zandige klei voor en daaronder
bevond zich. tot op grote diepte het kalkloze duinzand.
Een voor land- zowel als tuinbouw ongunstig profiel, omdat *s winters
wateroverlast en 's zomers verdroging optreedt.
In dit gebiad was volgens Ir GÖray de opbrengst aan suikerbieten het
laagst. Het is n.l. gebleken dat een laag gehalte aan afslibbaar
van ongunstige invloed is op de bietenopbrengst,
Het was inmiddels tijd geworden om de terugreis te aanvaarden.
Dwars door het Hollands-Utrechtse polder- e^reenlandschap bracht d«
bus ons op onze basis terug*
4. V E E N .
De inleiding tot de excursie naar het veengebied werd, wegens de af
wezigheid van Ir Bennema door Ir Pons gehouden. Sa eerst in het
kort iets te hebben verteld over het gebied waar zich de venen be
vinden (of bevonden) behandelde spreker uitvoerig de verschillende
veensoorten, hun ontstaan en hun gebruikswaarde.
Al naargelang de omstandigheden waaronder het veen is gevormd» wordt
het veen onderscheiden in een 3-tal s orten«
lutrophe venen ontstonden in voedselrijk water b.v. in de nabijtniâ
van rivèeren, waaruit bij hoge ' aterstanden het slib over het om
liggende gebied werd afgezet.
Hierin groeiden houtgewassen als els# es» eik» wilg en iep. Dit vormde
het gewoonlijk slibhoudende houtreen.
Mesotrophe venen vormen de overgang tussen tosveen en het in voedsel—
arm water (regenwater) gevormde nosveen.
In deze mestrophe venen groeiden behalve houtgewassen als berk #n els,
ook allerlei kruidachtige gewassen» waarvan echter de zeggesoorten
samen met het riet verreweg in de meerderheid waren.

- 23Oligotrophy venen ontstonden daar, «aar uitsluitend regenwater aan
wezig was, hierin groeiden diverse veewnossoortea.
Deze 3 soorten veen ontstonden in zoet water.
Bchter ook in brak water is veen gevormd, vooral door het riet veel
al in combinatie met zeggesoorten.
De groeiomstandigheden voor de diverse veeavormers veranderden soms
voor langere- of kortere tijd, sodat het veea over het algemeen een ge
laagd karakter vertoont.
Vrijwel alle venen zijn tenslotte afgedekt door een laagje zee- of
rivierklei. Bet meeste veen is in gebruik als grasland, hoewel ook
enkele belangrijke tuinbouwcentra op deze grondsoort worden aange
troffen (o.a. de Venen en Boskoop).
Zowel voor land- als tuinbouwdoeleinden dient de waterhuishouding
in orde te zijn, terwijl storende lagen in beide gevallen van on
gunstige invloed zijn.
Voor de veeteelt is de toestand van de zode van groot belang, deze
mag niet te slap zijn. Het bosveen is als gevolg van slibafzettingen
tijdens haar ontstaan voldoende stevig. Het zeggeveen is vrij slap»
hoewel steviger als het rietveen, terwijl mosveen de meest loss®
zode heeft.
Vooral *s winters behoort het veen behoorlijk ontwaterd te fjorden,
esn hoge waterstand veroorzaakt een late ontwikkeling van hot gewas.
Een te dieps ontwatering vooral in polders met een zandbodem kan
oorzaak zijn van het ontstaan van irreversibel indrogend veen, het
veen geeft te veel water af en kan dit later niet meer opnemen.
Met alleen, zoals oorspronkelijk werd gemeend, komt dit verschijn
sel voor bij slib- of kleihoudend veen, maar ook bij zuiver vesn komt
irreversibel indrogen voor.
Er zijn aanwijzingen dat ijzer en aluminium hierbij een belangrijke
rol spelen. In elk geval worden in indrogende veengronden vrij
hoge gehalte-cijfers van deze metalen gevonden. Enkele weken droogte
geeft op de irreversibel indrogende veengronden reeds schade. In «ra—
stige gevallen wordt de bewortelbare zone stofdroog en het gr&a
verbrandt.
Be wortelpruiken van de grassen vertonen op dergelijke gronden een
typisch baardig karakter.
Het veen dat zich regelmatig boven het grondwater bevindt is donker
bruin tot zwart van kleur. Het altijd onder water liggende veen is
meestal roodachtig bruin gekleurd en verkeert in een gereduceerde
toestand.
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De overgang tussen het geoxydeerde @n gereduceerde veen
g< eft d® laagste somerwaterstand aan#
De roestzone is gewoonlijk zwartachtig getint, terwijl de schtàdlng scherper is, naarmate het veen fijner van »ameast^lling is.
Zuiver veen kan goede tuinbouwgrond zijn, de oppervlakte van de
voor tuinbouw geschikte venen is echter (zeer) gering.
Het boomkweker!jeentrum Boskoop is gelegen op de slifeanaste
bosgrond, dit gebied lag n.l. midden tussen verschillende rivieren
in.
Het berkenveen vormt over hot algemeen de beste tuinbouwgrond,
terwijl voen op zand, zoals b.v. in de nabijheid van Hilversum
geschikt is»
In het gebied van de zeeklei, waar tegen de zavelige oeverwallea
van het voormalige krekensysteem aan, aware klei is opgeslibd,
ontstond in dit veelal "brakke ndléau rietgroel» Op deze over- ~
gai^en ia als gevolg van baoterjologische- en chemische omzetting«
van het organische materiaal zogenaamd katteklai gevormd.
Blootgesteld aan de lucht kan vrij zwavelzuur ontstaan, vandaar
het soms zeer zure karakter van dergelijke gronden» Een zeer
moeilijk probleem vormt de ontwatering in droogmakerijen, waarin
grote oppervlakten restveengronden naast soms vrij hoae oeverwallen van voormalige geulen voorkomen#
Dóór grot® verschillen in klink van de zeer uiteenlopende grond
soorten ligt het land zeer ongelijk.
Sommige boeren hebten, wanneer in hun land dergelijke oeverwallen voorkwamen, deze afgegraven en het kleiige of zavelige mate
riaal in een soits 20 à 30 cm dikke laag over het land gebracht
(omgeving Mijdrecht).
Dit is natuurlijk alleen het geval in het gebied waar de zee
haar invloed heeft kunnen uitoefenen»
6 April»
Het weer liet zich op deze laatste excursiedag meteen al niet
bijzonder gunstig aanzien. Onder een donker bewolkte lucht
werd de tocht naar het veen aanvaard. Op de heenweg ontmoettan
we nog diverse mensen, onder wie ook de leider van deze excur
sie Ir J. Bennema. Op de grens van zand en veen nabij Hilvwsu*
werden ons de eerste profielen getoond (a en b).
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Erofiel A bestond tot op een diepte van 75 020 alt veen. Hoewel
op
zieh geringe diepte in het veen enkele spalterlaagjes bevènden,
die door hun dichtheid storend werken op de waterbeweging, werd
dit profiel aie goed voor grasland en als behoorlijk geschikt
voor de tuinbouw beoordeeld.
Gezien de weinig florisante indruk die de tuinbouw in dit gebied
maakte, leek deze beoordeling nog wel iets aan de gunstige kant»
Op een + 75 œ verder gelegen zandrug bestond de bovengrond nog
slechts uit huiaeus zand, terwijl een dunne laag venig zand de
overgang vormde naar het bruingekleurde dekzand.
^
Hoewel in dit profiel geen echte storende lagen voorkomen,yerkeert
het in een ongunstige toestand wat de waterhuishouding betreft.
Als gevolg van de geringe capillairiteit van het zand, treedt
in droge perioden in ernstige mate verdroging op*
In de nabijheid van het aan de Vecht gelegen dorp £0enersloot,
werden ons een tweetal profielen getoond, waarop de rivier, tijden«
het ontstaan van het veen, een grote invloed heeft uitgeoefend.
Beide profielen (no 1 en 2) waren opgebouwd uit houtveen, vooral
no 2 bevatte in de bovenste lagen vrij veel slib. Door de minder
goede doorlatendheid van de slibhoudende lagen is een juiste water
beheersing daar van groot belang. *s Winters zijn de waterstanden
vaak te hoog.
Vanwege het feit dat de wanden van de sloot het water zeer slecht
doorlaten, is de waterstand in het midden van het perceel *s zomer»
lager en *s winters hoger dan in de omringende sloten#
Volgens onze leider waren dit goede- tot zeer goede grasland profielen.
Be smele die op dit perceel in flinke bossen wslig tierde en
voorkeur op natte zuurdere gronden voorkomt, wezen m.i. echter
niet in deze richting.

- 26 In Vlnkeveen bekeken we een elzenbroekgrond (no 3) overgaande
op een diepte Tan + 60 cm ln rletzeggeveen.' Kenmerkend wàa de
zachte zode door het ontbreken van slib in de bovengrond.
Deze gronden zijn soms wat te nat, maar toch vrij vroeg.
Ze zijn ckoor hun zachte zode goed geschikt voor hooiland,
bovendien vormen het goede tuinbouwgrondes.
Ondanks deze gunstige kwalificatie van de grond maakte deze
streek geen bijster welvarende indruk.
Hierna begaven we ons naar Wllnis, waar ons in de polder
"Wilnis veldzijde" enkele zeer interessante profielen werden
getoond.
Deze meest Oostelijk gelegen zeekleipolder werd + 30 Jaar gels»
den drooggemalen. In dit gebied komen enkele oude eb- en vloed
kreken v: r, waarvan de oeverwallen als soma vrij hoge ruggsa*
duidelijk in hot landschap zichtbaar zijn. Langs deze kreken
is een slappe klei afgezet van zeer slechte kwaliteit.
Op plaatsen waar het niet meer tot een zeeklei afzetting is
gekomen, worden tot op grote diepte allerlei verschillend# vee»—
profielen aangetroffen.
De bovengrond bestaat in het zeeklei gebied grotendeels ait een
laag achtergebleven veen van gewoonlijk matige tot zeer matigs
kwaliteit. Profiel no 4 bestond zelfs tot een die: te van hh 6©
cm uit rietveen. Het bovenste bodemlaagje was gemengd met
kalkloze zware klei, afkomstig uit de sloten. De zuurgraad vas
dit gemengde materiaal, zowel als van het iets verteerde veen
dat zich hieronder bevond, waa zeer laag (pH j- 4)«
Tan 60 - 75 cm diepte vormde een. laag venige klei de overgang
naar de kalkloze- iets grijsblauwe slappe klei. Het grasland
was in dit gebied van zeer slechts kwaliteit;.
Hierna werd ons het profiel getoond van een oevsrwal, waarop
het gras een beduidend betere stand vertoonde,dit blesk echter
van tijdelijke aard te zijn.
De bovengrond' b; stond n;l. tot op een diepte van 50 cm uit
sterk indrogend veen. Hieronder kwam een laagje kstteklei voor
welke geleidelijk overging in slappe klei met rietresten.
Op een diepte van + 1 m werd de grijsblauw gereduceerde iets
fijnzandi e kalkrijke klei van de oever\ al aangetroffen;
Dit profiel was^ zowel door de dikke laag indrogend veen^ als
door de aard en sat.enste3.ling van het hieronder voorkomende
kleipakket, van zeer matigs kwaliteit;
Vergeleken bij het vorige profiel maakte dit echter een vrij
gunstige indruk.
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- 27 Radat de deelnemers, op een enkele uitzonderingna, hadden gè» ~
toond opgewassen te zijn tegen enkele speciale terreiiaaóëïlijkheden, toonde Ir Benneaa ons een perceel bouwland, dat een 'bij
zondere Jrawerking had ondergaan.
Dit perceel was n.l. voorzien van een laag klei, afkomstig van
de oeverwallen van een oude kreek.
Profiel no 6 geeft van de tegenwoordige toestand een schematische
voorstelling.
De touwvoor bi stond uit een 30 cm dikke laag kalkrijke(?) fijnzandige klei, waaronder zich nog een dun laagje veen bevond.
Dit rustte op een 5 cm dikke laag katteklei, welke overging
in slappe, kalkloze klei. Gezien de profielaopbouw moet de op gegeven Metenopbx engst van 65 ton wel als uitzonderlijk hoog
worden beschouwd.
Op de terugweg passeerden we een sloot waarin, als gevolg van
een dieps boring, een bronnetje was ontstaan.
Het laatste dat ons getoond werd was een D.tf.W.objeot waar
een oud rivierarmpje (géén kreek) als een hoge rug in het
terrein gelegen, werd afgegraven.
lijzonder aardig was, dat in de oorspronkelijke stroomgeul
een grote hoeveelheid boomstammen lagen, die voor een belangrijk
gedeelte nog goed te determineren waren. Duidelijk werden eik,
wilg- en ©«ffeeï&snd.
Na ons terdege gereinigd te hebben van klei en veen bracht
de bus ons naar Utrecht.
Hier eindigde de veen excursie en daarmee tevens deze oriën
terende cursus waarvan gezegd mag worden dat ze in een prettige
sfeer, onder deskundige leiding werd gehouden.

lïaaldwijk, 22 Mei 1951.
Î. Dijkhuizen.

