
Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Drs.H.J.M. Thiadens Voormalige Rijnarmen te Zeist. In het artikel van D.R. Klootwijk: &quot;De Zeisteroever in deMiddeleeuwen&quot; nr. 2 juni 1972 pagina 3 e.v. vindt men eenbodemkaartje van Zeist met diverse voormalige Rijnarmen.Vergelijkt men nu dit kaartke van Klootwijk met een bodemkaartuit 1970 schaal 1: 50.000, waarop de voormalige Rijnarmen alsbeddinggronden worden aangegeven dan wordt het duidelijk, datKlootwijk meer voormalige Rijnarmen weergeeft dan verantwoordis. Noordelijk van het woord Zeisteroever geeft Klootwijk eenRijnarm weer. Op de bodemkaart vindt men daar slechts stroom-ruggronden. De stroomgeulen zuidelijk van de spoorlijn te Bunnik komen nietop de uitgebreide bodemkaart voor. De Kouwenhovense weteringop het kaartje van Klootwijk met cijfer 3 aangegeven gaat dwarsdoor stroomruggronden. De brede Rijnarm, die de autheur

tekentoostelijk van de Brugakkerlaan is op de bodemkaart grotendeelseen omvangrijk komkleigebied. Ook de Rijntak, die bij Klootwijkstroomafwaarts van Odijk aftakt en tussen Wulperhorst en Bunnikwordt doorgetrokken naar het gebied zuidelijk van de Koppelwegstaat op de bodemkaart niet als beddinggrond aangegeven. Menvindt er stroomruggronden bestaande uit zware klei op lichte kleitot zand en zavelige en lichte klei op zware klei. De voormaligeRijntak oostelijk van Odijk langs Bunsink-Schoonoord-Kerkhoogte-De Brink-Noordweg etc, die Klootwijk aangeeft komt echter na-genoeg overeen met beddinggronden op de bodemkaart.Zijn betoog, dat de naam Zeisteroever in het verleden ook gebruiktwerd voor het gebied vanaf de Tolakkerlaan tot aan de Kerkhoog-te van Zeist wordt hierdoor echter niet aangetast. Het gebiedvan de Brugakker of nog juister de Brugakkerlaan werd in het oostenbegrensd door een

komkleigebied. Door de lage ligging van ditkomkleigebied ligt het Brugakkergebied als het ware op eenoever (op stroomruggrond). 18



Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 De komkleigebieden hebben een ondoorlatende bodem enstonden dan ook vroeger vaak onder v^ter. Het begrip oeverblijft hoewel dan niet altijd een rivieroever maar evenzeeroever als de omranding van een kom. (1). Bodemkaart 1: 50.000, 1970 J.L. Kloosterhuis, Ing.ir.J. Pope en ir. G. Steur: &quot;De bodemgesteldheid van het studie-gebied Hilversum-Utrecht, Voorkomend als bijlage 2 in Bodem enplanologie, een studie over de betekenis van de bodemkarteringvoor niet-argrarisch bodemgebruik. Extra nummer van Stedebouwen Volkshuisvesting 51e jaargang augustus 1970. 19


