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INLEIDING
D e belangstelling v o o r d e N e d e r l a n d s e b o d e m is bij velen levendig e n varieert
v a n practische b o e r e n e n tuinders t o t wetenschappelijk g e v o r m d e l a n d b o u w kundigen en cultuurtechnici, geologen, historici e n s t e d e b o u w k u n d i g e n .
D e practici is het v o o r a l o m d e conclusies en consequenties v a n h e t o n d e r z o e k
te d o e n , d e theoretici v o o r a l o m het zuivere w a a r n e m i n g s m a t e r i a a l . D i t leidt gemakkelijk t o t een c o n t r o v e r s e in d e r a p p o r t e n : geeft m e n teveel w a a r n e m i n g s materiaal, d a n w o r d e n d e publicaties v o o r velen m i n d e r goed leesbaar; geeft m e n
teveel conclusies, d a n bestaat •er gemakkelijk aanleiding d e r a p p o r t e n als te
persoonlijk te beschouwen.
G e t r a c h t is dit te o n d e r v a n g e n d o o r enerzijds slechts h e t meest k a r a k t e r i stieke w a a r n e m i n g s m a t e r i a a l te publiceren (de rest bevindt zich i n h e t archief
van d e Stichting v o o r B o d e m k a r t e r i n g ) en anderzijds d e conclusies te groeperen.
H o o f d s t u k 2 is historisch-geologisch; h o o f d s t u k 4 is zuiver b o d e m k u n d i g ; d e
h o o f d s t u k k e n 3 en 5 beschrijven d e b o d e m k a a r t e n e n h e t classificatiesysteem en
d r a g e n d u s een algemeen k a r a k t e r ; hoofdstuk 6 is t u i n b o u w k u n d i g v a n opzet;
hoofdstuk 7 cultuurtechnisch, terwijl d e h o o f d s t u k k e n 8, 9, 10 en 11 in h e t bijz o n d e r v o o r s t e d e b o u w k u n d i g e n bedoeld zijn.
De bodemkartering van het Westland is voortgekomen uit een behoefte van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. In het bodemkundig laboratorium van de Proeftuin van het ZuidHollands Glasdistrict te Naaldwijk werd na aanvankelijke grote successen van het chemisch
grondonderzoek steeds meer de behoefte gevoeld de bodemkundige adviezen op een bredere
grondslag te stellen dan waartoe het laboratoriumonderzoek in staat w a s , " , " .
De leider van het laboratorium, de heer A. JUMELET, ben ik zeer veel dank verschuldigd
voor dedaadwerkelijke steun, welke hij mij steeds gegeven heeft.
Tijdens het onderzoek ontstond er een grote belangstelling voor het werk, niet alieen van
de zijde der winders, doch ook van cultuurtechnici en" stedebouwkundigen, welke laatsten zich
in het bijzonder in het Westland voor moeilijke opgaven gesteld zien. De Rijkstuinbouwconsulent, Ir. J. M. RIEMENS, directeur van de Proeftuin voor het Zuid-Hollands Glasdistrict,
ben ik veel verplicht voor de energieke wijze, waarop hij zijn invloed heeft aangewend om de
verkregen resultaten in practijk te brengen. Tevens is het mij een behoefte op deze plaats
Ir. RIEMENS dank te zeggen voor de hulpmiddelen, welke hij mij, vooral gedurende de
moeilijke oorlogsjaren, ter beschikking heeft gesteld en voor de aangename wijze, waarop ik
met hem en zijn dienst heb kunnen samenwerken.
Het veldwerk ismet zeer veel enthousiasme uitgevoerd door een aantal veldassistenten.
De hoofdassistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, de heren R. M. EISING en
J. C. VANLEEUWEN, hielpen mij vanaf 1943 niet alieen te alien tijde, doch brachten mij
bovendien hun kennis van de zeer gevarieerde Westlandse cultures bij.
De overige medewerkers waren: H. DE BARKER, H. HARMSEN en W. P. v. D. KNAAP,

opzichters van de Stichting voor Bodemkartering, C. HOUWELING en W. STRUIJK, assistenten
van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en P. SONNEVELD, karteerder van de Stichting voor
Bodemkartering.
Bij de kartering van de gemeente Schiedam, welke aan die van het Westland voorafging,
verleenden Ir. H. A. HAENTJENS en Ir. W. M. OTTO hun medewerking. Vele moeilijkheden,
welke achteraf eenvoudig bleken te zijn, werden mede door hen opgelost.
De meeste grondmonsters werden geanalyseerd op het Laboratorium van de Proeftuin van
het Zuid-Hollands Glasdistrict, te Naaldwijk; Drs. WEENIG, te Wageningen, verrichte rontgenanalysen van Westlandse kleien.
Dr. DOEGLAS vertaalde de bijschriften van figuren en kaarten, Mevr. J. ROOTH vertaalde
de samenvatting, en Ir. G. J. VERVELDE corrigeerde de Engelse vertalingen.
Ten slotte nog een woord van dank aan de vele tuinders en boeren, welke mij hun inlichtingen verschaften en hun belangstelling toonden, waardoor het werken een genoegen werd.
De nummers in de tekst verwijzen naar de literatuurlijst op biz. 150.

DELFLAND, NAAR DE NIEUWSTE WAARNEMINGEN
(kaart herdrukt te Amsterdam, bij H. A. Banse. 18e eeuw)

1
I. M E T H O D E VAN ONDERZOEK
De bodemkartering is in Nederland nog niet zo algemeen bekend, dat het overbodig zou
zijn, in een bodemkundig rapport vooraf de methode van onderzoek toe te lichten.
fntegendeel, hoewel door zeer velen bodemkartering uiterst nuttig geacht wordt en men
het betreurt, dat hiermede ten onzent niet, evenals elders, reeds dertig jaar vroeger een aanvang
is gemaakt, heerst er nog verschil van mening over de beste methodiek.
I. DOEL VAN DE BODEMKARTERING IN HET WESTLAND
In de regel is het vbornaamste doel van de bodemkartering een onderzoek in
te stellen naar de vruchtbaarheid van de bodem voor diverse gewassen, in het
bijzonder cultuurgewassen, terwijl aan de hand van deze onderzoekingen getracht
kan worden verbeteringen aan te brengen. Ook in het Westland was dit het geval.
Het was in de eerste plaats vereist bodemkaarten te vervaardigen van het glasdistrict en dus het verband na te gaan tussen de bodemgesteldheid en de groei
van verschillende tuinbouwgewassen.
2. WERKWIJZE
Voor het maken van een bodemkaart van een onbekend gebied moet men
allereerst bekend zijn met de bodem en de bodemverschillen, welke in het veld
waarneembaar en in kaartvorm weer te geven zijn. Op een bodemkaart worden
bodemtypen aangegeven. Een bepaald bodemtype heeft steeds dezelfde eigenschappen, niet alleen van de bovengrond, maar ook van de ondergrond. Alvorens
men een gebied kan karteren moet men dus weten, welke bodemtypen er zijn.
Dit kan men slechts op een manier leren, n.l. door te beginnen met een of meer
delen van het gebied zeer nauwkeurig in het veld te bestuderen.
Heeft men aldus de inventaris opgemaakt, dan komt het tweede stadium van
het onderzoek. De waargenomen eigenschappen worden irigedeeld tot een bepaald
schema. Volgens dit schema wordt verder gewerkt, echter met dien verstande,
dat buiten het in de aanvang zo nauwkeurig bestudeerde gebied nieuwe bodemtypen aan het schema worden toegevoegd, zodra blijkt, dat de bodem daar andere,
nog niet waargenomen, eigenschappen bezit. Al werkende wordt dus steeds kritiek
op het schema uitgeoefend en wordt de legenda uitgebreid wanneer dit nodig
blijkt.
Karteren is dus inventariseren, niet alleen van de bovengrond, maar bovendien van de ondergrond. Gedurende het onderzoek wordt het inzicht steeds verbeterd en eerst na geruime tijd kan de legenda als definitief worden beschouwd.
Wij hebben bezwaar tegen karteringen, welke uitgaan van een van te voren
op theoretische gronden opgestelde legenda. Weliswaar kan de opsteller door
grote theoretische kennis in staat zijn goede dingen naar voren te brengen, maar
het is onmogelijk de bodemverschillen van een onbekend gebied h. priori vast te
stellen. In tegendeel, wij zijn voorstanders van de inductieve methode en laten
ons leiden door de bodemverschillen, zoals deze ook door boer en tuinder met
de zintuigen worden waargenomen. Zonder de waarde van de theoretische bodemkunde te onderschatten kan men zeggen, dat in het verleden in de bodemkunde
teveel is gegeneraliseerd aan de hand van afzonderlijke, dikwijls incidentele waarnemingen, zowel in het laboratorium als in het veld.

3. OVERZICHTSKAARTEN EN DETAILKAARTEN

Men moet steeds onderscheid maken tussen de verschiliende soorten kaarten,
welke door middel van bodemkartering gemaakt kunnen worden. De bodemkaarten, die in deze verhandeling worden behandeld, moeten worden onderscheiden in overzichtskaarten en detailkaarten.
Een overzichtskaart moet onder Nederlandse omstandigheden veelal een
schaal 1 :25000 hebben. Uit een dergelijke kaart kan de opbouw van het landscbap worden afgelezen en hiermede hangen de bodemverschillen in groter verband samen. Deze bepaten in grote lijnen de geschiktheid van de grond voor
diverse bedrijfstypen, zoals weidebedrijven, gemengde bedrijven enz., en geven dus
een basis voor de beoordeling van de mogelijkheden van het grondgebruik. Verder
kan van de overzichtskaart de opperviaktegeologie worden afgelezen met een
nauwkeurigheid, overeenstemmend met de schaal van de kaart, dus nauwkeuriger
dan met behulp van de Nederlandse geologische kaart mogelijk is. De indeling
van de gronden, die op de bodemkundige overzichtskaarten is uitgebeeld, is bedoeld als een hoofdindeling. De eenheden van deze indeling worden door de thans
in Nederland werkzame veldbodemkundigen aangeduid als bodemseries.
De detailkaart geeft bodemtypen weer.
Bodemtypen zijn slechts variaties van de bodemseries van de overzichtskaart.
De bodemtypen worden zodanig gekozen, dat het verband tussen de ontwikkeling
van de gewassen en de bodemgesteldheid zo duidelijk mogelijk kan worden weergegeven. Hieruit volgt:
1°. dat men eerst in staat is een goede detailkaart te vervaardigen, wanneer
men de eisen kent, welke de gewassen aan de bodem stellen;
2°. dat de typen van de detailkaart afgestemd moeten zijn op deze eisen. Het
is overbodig en schadelijk „luxe" waarnemingen te verrichten en het aantal typen
sterk uit te breiden, wanneer hiermee geen wetenschappelijke of practische belangen gediend zijn.
ad. 1. De eisen welke de gewassen aan de bodem stellen zijn in het Westland als volgt vastgesteld:
a. door bestudering van de ondergrondse ontwikkeling van de planten. Daartoe
werden zoveel mogelijk wortelpruiken van verschiliende gewassen op de verschiliende bodemtypen bestudeerd;
b. door bestudering van de bovengrondse ontwikkeling van de planten;
c. door bestudering van opbrengstgegevens van gewassen.
ad. 2. Uit de tweede voorwaarde volgt, dat de schaal van de detailkaart
variabel kan zijn. Niet echter de dichtheid van het waarnemingsnet. Er zijn gebieden, welke bodemkundig betrekkelijk uniform zijn, terwijl andere zeer wisselend en moeilijk zijn. De schaal van de detailkaart zal hiermede kunnen wisselen van 1 :2500tot 1:15000. Op kaarten op deze schalen kan men ieder perceel
goed localiseren.

4. HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OVER DE ONTWIKKELING VAN
GEWASSEN EN HET INTERPRETEREN VAN DETAILKAARTEN

Na een proefkartering van een deel van het Westland zijn uit dat gebied van
vele bedrijven opbrengstgegevens verzameld en werden deze gegevens gegroepeerd
naar de onderscheiden bodemtypen. In het begin geschiedde dit alleen voor de
druif, doch later ook voor andere gewassen.
Het interpreteren van groeiverschillen in verband met de bodemgesteldheid is
niet eenvoudig. Vele groeiverschillen worden door andere dan bodemkundige
factoren veroorzaakt. Naar ons inzicht is het niet voldoende deze niet-bodemkundige factoren op welke wijze dan ook te corrigeren, maar wij achten het noodzakelijk, ze geheel uit te schakelen.51
Bij het bestuderen van groeiverschillen kan de factor „behandeling" op twee
manieren worden uitgeschakeld, namelijk:
a. door bedrijven in het onderzoek te betrekken met een onregelmatige bodemgesteldheid en de waarnemingen op ieder gedeelte van het bedrijf afzonderlijk
te beschouwen (z.g. „slechte-plekken-methode");
b. door slechts bedrijven in het onderzoek te betrekken, welke uitmuntend behandeld worden (z.g. „beste-bedrijven-methode"). Het aantal bedrijven moet
hierbij zo groot mogelijk zijn.
Het is voor het onderzoek van groot voordeel geweest, dat de tweede methode,
de beste-bedrijven-methode, bij de glascultures zeer goed bleek te kunnen worden
toegepast. In de praktijk van het onderzoek komt het er op aan, dat men in de
streek, welke in detail gekarteerd wordt, geheel thuis moet zijn. Men moet volledig
op de hoogte zijn met de behandeling van de gewassen en de verzorging van de
bedrijven in een bepaalde streek, anders is de kans groot, dat men grove fouten
maakt. Voor het verkregen resultaat is het zeer bevorderlijk geweest, dat het
veldwerk van de kartering gedeeltelijk is uitgevoerd door assistenten van de
Landbouwvoorlichtingsdienst die door hun jarenlange ervaring met de tuinders in
hun ressort in staat waren, de verzorging op voor ons belangrijke bedrijven nauwkeurig te beoordelen. Bovendien beschikt de Landbouwvoorlichtingsdienst over
een schat van praktijkwaarnemingen, welke door de bodemkartering als het ware
gesystematiseerd worden, waardoor tal van nieuwe en verhelderende gezichtspunten onstaan.
Omgekeerd leren de assistenten, die de kartering medemaken, de bodem van
hun streek zeer goed kennen, waardoor zij later als bodemdeskundigen in de
streek veel invloed kunnen hebben op de voorlichting. De practische en theoretische bodemkundige opleiding van de assistenten voor het veldwerk is echter
van groot belang. De kwaliteit van de bodemkaarten is dikwijls evenredig aan
de opleiding en interesse van de veldassistenten. Bodemkunde is door de veelheid
van waarnemingen een moeilijk vak, dat niet snel kan worden geleerd. Men kan
zeggen, dat een assistent van de Landbouwvoorlichtingsdienst, die in de streek,
waar hij karteert goed bekerd is, na een practische en theoretische opleiding van
een jaar in staat is om in de bedoelde streek goed werk te leveren, indieh hij
voldoende geinteresseerd is in de wetenschappelijke vraagstukken van de bodemkartering. Op grond van de Westlandse ervaring mag worden geconcludeerd, dat
een nauwe samenwerking van de bodemkartering met de Landbouwvoorlichtings-

dienst bevorderlijk zal zijn voor het vervaardigen van goede gedetailleerde bodemkaarten.
Juist door de systematische vergelijking van de gewassen met de onderscheiden
bodemtypen, krijgt men inzicht in de waarde van deze grondverschillen voor de
praktijk. Dit inzicht bepaalt tevens de waarde van de bodemkaart voor de praktijk en moet in het bij de kaart behorende rapport uitvoerig worden uitgewerkt,
omdat de kaarten in het bijzonder gebruikt zullen worden door niet-bodem~
kundigen. Het heeft weinig zin de dikte van de bovengrond, of het gehalte aan
afslibbare delen, of welke eigenschap ook te karteren, wanneer men onbekend is
met de practische gevolgen van deze onderscheidingen in die bepaalde streek.
Wanneer bodemkundigen de kaarten niet kunnen interpreteren, hoe moet het
dan niet-bodemkundigen vergaan?
5. UITVOERING DER KARTERING
Het verloop van het onderzoek kan als volgt worden geschetst. Verreweg het
grootste deel van de waarnemingen werd verricht met de grondboor. In het tuinbouwgebied moest dikwijls vrij diep geboord worden (vaak 1,50 m en dieper).
Minstens even belangrijk als de boringen zijn de waarnemingen, verricht aan
profielkuilen. Vooral in het studie-stadium is het nodig gebleken, tientallen
profielkuilen op de verschillende bodemtypen te graven. Deze profielen werden
nauwkeurig beschreven (voor voorbeelden zie hoofdstuk IV, par. 2a). Is men
aan de hand van profielkuilen eenmaal goed ingelicht omtrent de bodemgesteldheid, dan wordt het werken met de grondboor veel gemakkelijker.
In de profielkuilen werden van de lagen (horizonten) steeds monsters genomen,
welke in het laboratorium chemisch, physisch of mineralogisch onderzocht werden. In het bijzonder geschiedde dit voor de meest typische profielen, de z.g.
„standaardprofielen".
Het aantal boringen per hectare was verschillend. Er werd geboord zo vaak
als nodig was om voldoende omtrent bodemverschillen ingelicht te worden. De
noodzaak voor een boring blijkt vaak uit oppervlaktewaarnemingen, voorts uit
de groei der gewassen, inlichtingen van de boer of tuinder, of uit andere waardevolle gegevens. Van de boringen worden beschreven de aard van de bodemlagen,
gekenmerkt naar kleur (humus), zwaarte (textuur), structuur, zo mogelijk aanwijzingen betreffende de doorlatendheid, vastheid, bijzondere insluitsels als schelpen, concreties, scherven enz., kalkrijkdom, ontwatering, beworteling en andere
bodemkundige kenmerken.
Er werd in het Westland gewerkt met veldkaartjes (schaal 1:2500 of 1: 5000)
ter grootte van 50 tot 100 ha. Na de opneming van ieder werkkaartje werd het
blok beschreven volgens het volgende schema:
1. nummer en plaats van het blok;
2. wijze waarop en omstandigheden waaronder het onderzoek plaats vond (o.a. weersgesteldgesteldheid);
3. beschrijving van de bodem (bodemtypen);
4. groei der gewassen;
5. beworteling der gewassen;
6. ontwatering;
7. opmerkingen (waaronder oudheidkundige vondsten).
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Op deze wijze is het tuinbouwgebied van het Westland onderzocht.%Ook de
weidepolders zijn in kaart gebracht en poldersgewijs beschreven. Het gehele gebied ten Westen van de spoorlijn den Haag—Rotterdam, een oppervlakte groot
circa 20000 ha, is op de besproken wijze gekarteerd.
De overzichtskaart is van de detailkaart afgeleid. Opgemerkt moet worden,
dat deze overzichtskaart het karakter heeft van een Amerikaanse detailkaart
(detailed soil map). Gewassencorrelatie in kleiner verband bestaat in de regel
niet met bodemseries, doch wel met bodemtypen. Vele van de door ons onderscheiden bodemtypen zouden op een Amerikaanse kaart als Soil phases worden
aangeduid. Ook in Amerika is gebleken, dat gewassencorrelaties in kleiner verband met deze kleinste eenheden corresponderen en niet met de grotere.22
6. VOORBEELD VAN EEN VELDKAARTJE

a. Nummer en plaats van het blok
Blok III. Gemeente Monster, liggende tussen Rijnweg, Molenweg en Choorstraat. Dit blok omvat de werkkaartjes 13—14—15.
b. Wijze waarop en omstandigheden waaronder het blok onderzocht is
De onderlinge afstand der boringen bedroeg 40—75 m. De diepte der boringen bedroeg als regel 1,50—1,75 m, behalve wanneer door loopzand deze diepte
niet bereikt kon worden. De veldopname is uitgevoerd in de tweede helft van
Juni 1946 bij goed weer. De grond was vrij vochtig als gevolg van veel neerslag,
welke pas gevallen was.
c. Beschrijving van de bodem (bodemtypen)
Het eerste gedeelte van de beschrijving omvat kaartjes 13 en 14. Dit gedeelte
is begrensd door straten; de bodem bestaat vrijwel geheel uit zand, de kleur van
de bovengrond varieert van grijsbruin, bruingrijs tot witgrijs. Op veel plaatsen
op kaartje 13 wordt op een diepte van 1,20 tot 1,70 m een oud begroeiingsvlak
gevonden, hetgeen te herkennen is aan de donkere kleur en de meer zavelige
samenstelling. Deze plaatsen zijn op het werkkaartje met een B aangegeven.
Op sommige gedeelten van kaartje 14 wordt op een diepte van 1m of 1,50 m
een veenlaag van 10 tot 50 cm dikte aangetroffen. Dit veen is er gedeeltelijk uit
gedolven en vaak door de bovengrond gewerkt. De plaatsen waar deze veenlaag
nog aangetroffen werd zijn op het werkkaartje met een vierkantje aangegeven.
De plaatsen waar in het profiel geen storende lagen zoals roestbanken, oude
begroeiingsvlakken of veenlaagjes aangetroffen werden, zijn met 32 of 32} op de
kaart aangegeven. (32} duidt op een dunnere, meer humusarme bovengrond). De
plaatsen waar enigszins storende horizonten voorkomen, zijn op de kaart met
34 aangegeven.1)
Hoewel de bodemprofielen in deze strook grond goed zijn, is de grond voor
vele teelten op het ogenblik toch minder geschikt; dit staat in verband met de
waterhuishouding. Vroeger stond deze hoek voor de diverse teelten zeer hoog
aangeschreven, maar sinds men de strook grond ten noord-westen van dit blok,
namelijk tussen de Rijnweg en de duinen, ongeveer 3 m heeft afgegeest, is zij
zeer in waarde verminderd. Voor het afgeesten was het land voldoende vochtig
door het kwelwater van de duinen. Op het ogenblik is dit blok voor groente') Voor de betekenis van deze cijfers iaadplege men Hoofdstuk V. 4.

gewassen te droog geworden. Om deze droogte tegen te gaan zijn verschillende
tuinders er toe overgegaan, hun perceel enigszins te verlagen. Hier is dan 50 tot
70 cm afgegeest waardoor de groei weer veel verbeterde, doch waardoor de omliggende percelen nog droger geworden zijn. Deze afgegeeste percelen zijn op het
werkkaartje gearceerd. Op de tuinen welke het dichtst bij het dorp lagen was het
verboden om af te geesten in verband met bouwplannen van de gemeente Monster.
Deze strook is geheel in het bouwplan der gemeente Monster opgenomen.
Het tweede gedeelte omvat werkkaartje 15. Hier bevinden zich verschillende
grondsoorten, namelijk klei, zand en geestgrond met vele overgangen daartussen.
De kwaliteit van de gronden voor de tuinbouw varieert hier van zeer goed tot
slecht. Kleiprofielen bevinden zich op perceel 6, de boringen 4—5—6—7—8, op
perceel 7 de boringen 2—3—4—5, op perceel 8 boring 18, op perceel 9 boring
1 en 2 en perceel 10 boring 1. Deze klei is over het algemeen compact en slecht.
De slechtste profielen bevinden zich op perceel 6. Hier bestaat de bovengrond
uit donkergrijsbruine klei welke zandig is tot 30 cm, van 30 tot 45 cm is de klei
donkergrijs en vettig, van 45 tot 80 cm bevindt zich grijze vette taaie klei, welke
ondoorlatcnd is. Daaronder volgt een laagje kleiig zand, dat geleidelijk overgaat
in zuiver zand. Van de 10 kassen met druiven welke op dit perceel aangetroffen
worden, wil de kweker slechts een halve kas met druiven handhaven omdat deze
nog enigszins bruikbaar is; de overige kassen worden gerooid. Nu tracht hij, door
een laag zand onder uit te halen en tussen de bovengrond en de kleilaag in te
brengen, de teellaag te vergroten en daardoor de groeiomstandigheden gunstiger
te maken. Dit bodemtype is met 16£ gekwalificeerd. De profielen waar deze kleilaag zich dieper bevjndt, of niet zo compact is, zijn met 15 aangegeven.
Op enkele plaatsen komen nog zandprofielen voor. Op perceel 1de boringen
1—2—3—4—5—6—7, op perceel 2 de boringen 1—2—3—4—5, op perceel 3 de
boringen 1en 3, op perceel 4 de boringen 1—2en 4, op perceel 5 boring 1en 2,
op perceel 9 serie 3 boring 6 serie 4 boring 9 en 10 en serie 5 boring 12. Perceel
10 boringen 4—11, perceel 11 boring 6—7—8—9 en perceel 12 geheel. Zandprofielen, waarin geen storende lagen voorkomen, zijn met 32 op de kaart aangegeven; met geringe storingen (roestzones) met 34. Perceel 1, dat geheel uit zand
bestaat, ligt voor de verschillende groenteteelten tamelijk hoog. Bij perceel 2
heeft men dit ondervangen door dit ongeveer 60 cm af te geesten; dit is op het
werkkaartje niet aangegeven.
Het grootste deel van dit werkkaartje wordt ingenomen door de overgang
van klei naar duinzand, z.g. geestgrond. Hierin worden veel profielen met heischeen aangetroffen. De geestprofielen, waarin slechts geringe afwijkingen aangetroffen worden, zoals weinig storende kleibanden of veel roest zijn met 24 op
de kaart aangegeven; de profielen waarin sterkere gleyverschijnselen aangetroffen
worden, zijn met 25 op de kaart en de ergste plekken met g op het kaartje aangegeven; de plaatsen waar min of meer heischeen aangetroffen wordt, zijn met
25i of 26 aangegeven en er is een h bij geplaatst. Op deze gronden bevindt zich
a!s regel 60 cm grijsbruine of bruingrijze geest. Dan volgt grijze, gevlekte vettige
of vette geest, met zeer sterke gley, de z.g. heischeen tot ongeveer 100 cm. Dan
gaat de geestgrond langzamerhand in zand over terwijl zich somstijd ezn laag
vette compacte klei daartussen bevindt. In het algemeen komen in dit blok weinig
gave, diep humeuze profielen voor.

d.

Ontwatering
Omstreeks 1942 is men in dit blok tot het instellen van een polderpeil overgegaan; het peil voldoet echter niet geheel doordat de verschillende percelen
tamelijk ongelijk gelegen zijn, terwijl ook de eisen der grondwaterstand op deze
gronden voor de verschillende gewassen uiteenlopen. Bij het bestaande polderpeil
varieert de hoogteligging van het maaiveld van 1,30 tot 0,50 m boven dit peil.
De noordelijke hoek van kaart 15 ligt het hoogste, terwijl de lagere stukken
tussen de andere percelen verdeeld liggen. In dit blok is op zandgronden, welke
slechts 50 of 60 cm boven het water liggen, de ontwikkeling van de gewassen in
het voorjaar beduidend later dan op de hoger liggende percelen.
e.

Croei
Superieure bedrijven met prima groei worden in dit blok niet aangetroffen.
Nadat de zandgronden door het afgeesten der omgeving voor de groenteteelt te
droog geworden zijn, is men veelal tot de aanplant van fruitbomen overgegaan.
Dit is nu ongeveer 30 jaar geleden; moderne fruitaanplantingen komen niet voor.
De boomgaarden, welke meestal bessen als onderteelt hebben, werden als regel
niet gespoten en zelden gesnoeid, zodat de opbrengsten niet hoog zijn. Mede door
de schaarste aan meststoffen, welke zich de laatste jaren sterk doet gelden, is de
groei op deze lichte gronden achteruitgegaan. De groente op de afgegeeste bedrijven stond er goed bij, terwijl de groente op ds z.g. droge bedrijven door de
vele regens der laatste weken ook nog een vrij goede groei vertoonde, maar onder
normale omstandigheden mislukken de zomerteelten hier. In het algemeen kan
men zeggen, dat de huidige mesttoewijzingen voor deze arme zandgronden te
gering zijn om optimale opbrengsten te verkrijgen.
/.

Beworteling
Op de hoog gelegen goede zandgronden werden tot op ongeveer 1,30 m diepte
gezonde appel- en perenwortels aangetroffen. Deze bomen groeiden naar omstandigheden tamelijk goed. Het typische van de bodem in deze streek is, dat de
toppen afsterven tengevolge van de zoute zeewinden. Op perceel 6 gaan de
wortels der druiven en perziken niet dieper dan 45 a 50 cm, dus tot op de taaie
vette kleilaag.
g.

Verbelering
Sommige percelen, waar de kleibanden hoog zitten, zou men kunnen verbeteren, door deze kleilaag te laten zakken en op de percelen waar ze op esn
behoorlijke diepte voorkomen zou men door een goede drainenng de grond aanzienlijk kunnen verbeteren en in het voorjaar vroeger kunnen maken. De percelen
welke te hoog uit het water liggen, zou men door een bevloeiingssysteem productiever kunnen maken.
h. Bijzondere opmerkingen
Op vele plaatsen wordt op een diepte van 1,20 tot 1,50 m een oud begroeiingsvlak aangetroffen. Deze plaatsen zijn met een B op het werkkaartje aangegeven. Op
perceel 10 van kaart 15, dat nu nog de Romein genoemd wordt, zijn met verdelven vele grote stukken inheems aardewerk gevonden, waarop met de nagel
kleine versieringen waren aangebracht.
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Behalve de beschrijving van het blok als geheel, werden op een blocnote de
boringen eenvoudig en verkort beschreven.
VOORBEELD 1. Bodemtype 16.
Perceel 6(KXV), raai vanz.o.naar n.w., over het midden vanhet perceel, 260mvanaf z.o.;
0—30 cmdonkergrijs-bruine, grofzandige zavel;
30—45 cmd.br.gr. klei;
45—50 cm d.gr. klei, vettig en weinig gevlekt;
50—65 cmgrijze klei, veten taai;
65—80 cmbleekgrijze klei, loestig,vet;
90—105 cm blauwgrijs kleii'g zand;
105cm blauwgrijs zand.
VOORBEELD 2. Bodemtype 34.
Perceel 3(KXIII), raai vanz.o. naar n.w. over het midden vanhet perceel, 130mvanaf z.o.;
0—50 cmdonkergrijs zand;
50—70 cm donkergrijs zand, gevlekt roesterig;
70—120 cmwitzand metroestvlekken;
120—130cmzwartgrijs kleii'g zand, metenig houtskool;
130—140 cmgrijs zand;
140—160 cmzwart grijze zavel, venig;
160 cmzwartgrijze zeer zandige zavel, venig.
Aan de hand van dergelijke blok- en polderbeschrijvingen werden later zo
nodig nadere onderzoekingen verricht (profielkuilen gegraven, wortelstudie's gemaakt, opbrengstgegevens verzameld, enz.).
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II. VORMING, ONTGINNING EN BEWONING VAN HET WESTLAND
Voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de bodem is het noodzakelijk,
dat men bekend is met de wijze, waarop deze ontstaan is. Vandaar, dat deze
bodemkundige beschrijving van het Westland ') begint met een overzicht van de
geologie en de historic Wat betreft de geologie, welke zeer eenvoudig is, kunnen
wij ons beperken tot de laatste perioden en slechts het tijdperk bcspreken, dat
begint met de vorming van het oude duinlandschap.
1. DE SCHOORWAL

Het oude duinlandschap is ontstaan op de schoorwal of strandwal, welke na
de doorbraak van het Nauw van Calais gevormd is ter plaatse van de huidige
binnenduinen.4' De binnenduinen zijn evenwijdige. vlakke zandwallen, welke tot
2 m boven N.A.P. reiken. Tussen deze wallen liggen strandvlakten, waarvan het
niveau correspondeert met de toenmalige hoogte van de zeespiegel.3* Binnen het
gekarteerde gebied ligt de meest oostelijke strandwal van Rijswijk tot bij Overvoorde. Oorspronkelijk liep deze wal in zuidwestelijke richting door over Naaldwijk en Hoek van Holland, doch westelijk van Overvoorde is zij door latere
overstromingen geheel vernietigd.
Oostelijk van de lijn Naaldwijk—Rijswijk lag oorspronkelijk het haf, waarin
zich het Hollandse oppervlakteveen vormde, westelijk een strandvlakte met een
niveau van 2 a 3 m—N.A.P. Op deze strandvlakte zijn nog twee strandwallen
evenwijdig aan de meest oostelijke strandwal ontstaan. De eerste ligt ter plaatse
van de Loosduinse weg, Loosduinen en de Rijnweg tot Monster. Bij Monster
wordt zij afgesneden door de jonge duinen. Op de tweede, de meest westelijke,
liggen de Javastraat en de Laan van Meerdervoort. Bij Kijkduin wordt ook deze
wal afgesneden door de jonge duinen. Tussen de westelijke wallen ligt wederom
een strandvlakte, welke evenwel gedeeltelijk dichtgestoven is. Het Segbroek is
een deel van deze laagte.
2. VEENGROEI ACHTER DE SCHOORWAL

Achter de schoorwal, in het haf, heeft de zee gedurende een zeer lange periode
geen toegang meer gehad. Hierdoor kon veenvorming plaats vinden. In het oostelijk deel van westelijk Nederland groeide het veen reeds v66r de vorming van de
schoorwal. Na vorming en versteviging hiervan werd de veenvorming in het gehele gebied tot aan de kust mogelijk. De schoorwal was op vele plaatsen zo
stevig, dat de veengroei daar ongestoord enige duizenden jaren voortgang kon
vinden ondanks de rijzing van de zeespiegel. Bij Wateringen is het veenpakket
2 m dik; bij Rotterdam, afgewisseld met zandlagen en slappe kleilagen, tot 20 m.
De veengroei is hier reeds begonnen in het Oudholoceen en met kleine onder') In deze verhandeling zal voor het gehele gekarteerde gebied ten Westen van de spooriijn
Rotterdam—den Haag vrijwel steeds de naam Westland worden gebruikt. Dit is eigenhjk niet
juist. Het tegenwoordige begrip Westland omvat slechts Hoek van Holland, 's-Gravenzande,
Monster, Naaldwijk, Wateringen, Maasdijk, Maasland, de Lier, Kwintsheul en Poeldijk. Niet
tot het Westland behoren dus Loosdu'nen, Schipluiden en Vlaardingen. " Het tegenwoordige
spraakgebruik verstaat onder het Westland meer speciaal de veiiingen dan de gemeenten. De
oorspronkelijke betekenis van het woord slaat op de Westambachten van het Hoog Heemraadschap Delfland. • Dit waren Vlaardingen. Maasland, Schipluiden, Rijswijk, Voorburg,
Naaldwijk, Wateringen en Monster. (De Oostambachten waren Vrijenban, Hof van Delft,
Berkel, ICethel en Pijnacker.)
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brekingen doorgegaan tot enige tijd voor het begin van onze jaartelling, toen
overstromingen de plantengroei en dus ook de veengroei, doodden." In de omgeving van Rotterdam ontbreekt dus eigenlijk de oude blauwe zeeklei, die elders
als de jongste laag van een pakket zanden en kleien tussen het Oudholocene veen
(veen op grote diepte) en het oppervlakteveen inligt.
Het veen in het Westland wijkt af van dat in Midden-Zuidholland. De oorzaak hiervan ligt in de nabijheid van de Maas, die steeds in deze omgeving haar
mondingsgebied had. Onder invloed van het Maaswater kon hier geen mosveen,
en zelfs geen broekveen ontstaan, doch slechts riet (zegge)-veen.<1 De rietkraggsn,
misschien drijftillen, zijn dikwijls overstroomd en verslagen. Het veen is daardoor
gemengd met minerale bestanddelen uit het Maaswater. Dit heeft een slappe,
zeepachtige substantie opgeleverd, de modderklei, die in het Westland vaak ingeschakeld in het veenprofiel wordt aangetroffen. Slechts op een plaats, ver van de
rivier, ten zuiden van Wateringen, is het een tijdlang tot oligotrofe veenvorming
gekomen. Hier heeft zich 1 a 2 m mosveen gevormd, hetwelk echter, evenals in
Holland, verveend is. (Wateringveldse en Woudse droogmakerijen).
3. OVERSTROMING VAN HET VEEN, ONTSTAAN VAN VLOEDKREKEN

Door het rijzen van de zeespiegel werd de schoorwal geleidelijk zwakker en
tenslotte is zij dan ook op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen
bezweken. In het Westland was 'dit enige eeuwen voor het begin onzer jaartelling
het geval.
De overstroming van de venen van westelijk Nederland door de zee is bestudeerd door de Rijkswaterstaat en voor zover betreft het Westland beschreven door
Mej. Dr A. W. VLAM.50

Evenals elders zijn ook hier door de kracht van eb en vloed geulen in het veen
uitgeschuurd en is het verloop dezer kreken in het veen zeer grillig. De strandwal
bij Monster bezweek en van hieruit drong een vloedkreek met vele vertakkingen
ver het land in tot Pijnacker. Een ander krekensysteem kwam ter hoogte
van de tegenwoordige Oranjepolder het land binnen en verspreidde zich als een
spinneweb over het land.
4.VERLANDINGDERVLOEDKREKEN
Het is een eigenschap van vloedkreken om na verloop van tijd vol te slibben
met klei en zand: zij verlanden.
Niet alleen in de kreek, doch ook op het veen, dus naast de kreek, wordt
meestal een laag klei afgezet. Vanzelfsprekend doodt het overstromingswater de
plantengroei, vooral indien dit water zout is. Dicht bij de kreek wordt een dikke
laag klei afgezet, welke geleidelijk uitwigt, d.w.z. verder van de kreek hoe langer
hoe dunner wordt, terwijl op sommige plaatsen geen klei is afgezet, doch het
veen aan de oppervlakte ligt.
Ook in het Westland is dit het geval geweest. Schematisch wordt deze toestand
weergegeven in de figuren 2 en 3.
5. PRAEHISTORISCHE MENSELIJKE BEWONING

De vroegste bewoning was reeds mogelijk voordat de vloedkreken geheel
verland waren. In de Broekpolder onder Vlaardingen is een nederzetting uit de
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FIG. 2. Vloedkreek in een veenlandschap.
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FIG. 2. Tidal creek in peat landscape.
Fio. 3. Dichtgeslibde vloedkreek in een veenlandschap.
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Fio. 3. Silled up tidal creek in a peaty area.

ijzertijd gevonden, waarvan de ouderdom teruggaat tot enige eeuwen voor onze
jaartelling. Deze nederzetting ligt niet op een verlande vloedkreek, doch op de
grens tussen de kleiafzetting en het veen. De situatie zal dus enige eeuwen voor
onze jaartelling zijn geweest als op figuur 4 is afgebeeld.
Na verlanding van de vloedkreken moet men zich dus een veenlandschap
voorstellen, dat doorsneden is door kleibanen. De oevers van de voormalige
vloedkreken liggen iets hoger in het terrein en deze oevers zijn het best geschikt
voor menselijke bewoning.
In het Westland was de verlanding van dit krekenstelsel reeds geschied voor
of omstreeks het begin van onze jaartelling. In Romeinse tijd was het gehele
FIG. 4. Nederzetting uit de ijzertijd (+ 300 j . v. Chr.) aan de oever van een niet-verlande
vloedkreek.
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FIG. 4. Settlement in Iron age (about 300 B.C.) on the banks of a non-silted creek.
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gebied op de verlande kreken bewoonbaar. Kaart 1 toont de verbreiding der
bewoning in Romeinse tijd, voor zover de resten der nederzettingen tijdens de
kartering zijn gevonden. De bewoning op het oude duinlandschap is op deze
kaart niet aangegeven. Wij verwijzen hiervoor naar de onderzoekingen van Holwerda en Pabon betreffende Arentsburgh en Ockenburg."."." . " Op onze kaart
geven wij alleen aan de plaatsen waar scherven van Romeins of inheems aardewerk gevonden zijn. Oude bewoningen worden niet alleen gekenmerkt door scherfvondsten, doch vooral door de donkergekleurde grond, meestal mestlagen, die
dikwijls geel-groene vlekken van ijzerfosfaat bevatten. Zekerheid omtrent bewoning in Romeinse tijd heeft men echter slechts, wanneer in dergelijke lagen
ook aardewerkseherven uit die periode voorkomen. De situatie, waaronder de
nederzettingen aangetroffen worden, wordt aangegeven op figuur 5.
Op kaart 1 ziet men nu, dat de nederzettingen, gebonden aan de kleibanen,
verspreid zijn over het gehele gebied. Zelfs in de omgeving van Kethel zijn op
FIG. 5. Nederzettinguit de Romeinse tijd (+ 200j n. Chr.)op een veriandevloedkreck.

FIG. 5. Settlementof Roman age(about 200A.D.) on a silted-up creek.

een smalle kleibaan nog Romeinse scherven gevonden. De meeste vindplaatsen
liggen echter in het westen, in de omgeving van Naaldwijk, Honselersdijk en
Poeldijk. Zeer merkwaardig is een strook vindplaatsen welke loopt ter hoogte
van de tegenwoordige Middelbroekweg—Kleiweg. Later wordt hierop nog teruggekomen. Het belangrijkste is echter, dat geen dier plaatsen op een terp gelegen
is. Dit wil dus zeggen, dat het gehele gebied veilig was tegen overstromingen.
6. HET HELINIUM IN ROMEINSE TIJD

Dit geeft aanleiding tot een beschouwing over het Helinium, het „immensum
os" waarvan de Romeinen verhalen" en dat men vereenzelvigt met een grote
zeeboezem, welke zich uitstrekte van Monster tot den Briel, een trechtervormige
Maasmond, (BEEKMAN, VLAM e.a.).2.*,'. " . " . " .»•
Ware dit juist, dan zou het achterland ongetwijfeld niet veilig geweest zijn
voor vloeden en dus het gebied zeker niet zonder terpen bewoonbaar. Wij moeten
dus aannemen, dat de strandwal verder in zuid-westelijke richting doorliep dan
tot dusver werd aangenomen, en dat er ten zuiden van Monster een beschermend voorland is geweest. Dit komt overeen met het feit, dat het niet bekend is,
dat de Romeinen vanuit het Helinium konden uitvaren naar Engeland.
Een argument tegen het bestaan van een open zeegat direct ten zuiden van
Monster is gelegen in de bodemgesteldheid. Ter plaatse van het veronderstelde
Helinium bevindt zich op een diepte van 1 a 2 meter beneden maaiveld een bijzondere grondsoort, welke bij de tuinders bekend staat onder de naam van ,^te
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blauwe"; een humusrijke, soms venige zandgrond, welke door reductie van de organische stof een blauwe kleur verkregen heeft. De „blauwe" bestaat uit een spekkoekachttge afwisseling van zand- en veenlaagjes. Het veen is niet ter plaatse gegroeid, doch met het rivierwater meegevoerd, ongetwijfeld van de toendertijd welig
met bos begroeide rivieroevers. Het verspoelde veen is zeer gemakkelijk van ter
plaatse gegroeid veen te onderscheiden. Wij moeten ons deze watervlakte dus niet
als een open zeeboezem voorstellen, maar als een gebied, hetwelk tegen de
rechtstreekse aanvallen van de getijden besehermd was door een duinenrij, welke
zich ver in zuid-westelijke richting zeewaarts moet hebben uitgestrekt. De vlakte
bestond uit zandbanken, waarvan sommige reeds bewoonbaar waren ('s-Gravenzande, waar Romeinse resten gevonden zijn). Onder deze zandbanken komt „de
blauwe" niet voor. Tussen de zandbanken waren geulen, waarin waterbeweging
plaats vond en welke als slib- en veenvangers dienden.
Door dit voorland was het binnenland besehermd tegen overstromingen en
rekening houdend met een 1a 1| m lagere stand van de zeespiegel15.5' is het te
verklaren, dat de verlande vloedkreken van het Westland op de hoogste punten
bewoonbaar waren zonder terpen. Overigens is het natuurlijk nog zeer wel mogelijk, dat er ten noorden van Voorne een open zeegat heeft bestaan.
De scherfvondsten bestaan hoofdzakelijk uit grof inheems aardewerk. Datering van de ouderdom is goed mogelijk aan de hand van de Romeinse scherven,
welke steeds in meerdere of mindere mate tezamen met de inheemse gevonden
worden." Romeinse nederzettingen, versterkingen, of grotere plaatsen werden
in het gehele gebied, hoewel het dicht bevolkt was, niet aangetroffen. De Romeinse aardewerkvondsen beperken zich tot het eenvoudige gebruiksaardewerk
van voorraadpotten, kookpotten en wrijfschalen, uit de tweede en derde eeuw.1)
Een enkel stuk eenvoudig terra sigillata wordt hier en daar wel gevonden. Vastgesteld kan worden dat alle nederzettingen inheems waren met Romeinse invloed,
terwijl uit het al of niet voorkomen van beter Romeins gebruiksaardewerk, dakpannen, enz., een verschil in welvaart tussen de verschillende nederzettingen
duidelijk merkbaar is.
7. NIEUWE OVERSTROMINGEN

De scherfvondsten lopen door tot de tweede helft van de derde eeuw. Daarna
breken zij plotseling af. De oorzaak hiervan ligt in nieuwe overstromingen, welke
het gebied onbewoonbaar maakten. Blijkbaar kreeg de zee tengevolge van verandertegen in de duinkust wederom toegang tot het binnenland. Ook bij deze
overstromingen werden weer kreken uitgeschuurd, waarlangs het vloedwater het
land binnendrong en het ebwater wegstroomde. Slechts op een plaats ontstond
er een kreek op dezelfde plaats als die van de eerste overstroming, waarschijnlijk
omdat deze kreek nooit geheel dichtgeslibd was. Wij bedoelen de tegenwoordige
Grate Gamtel, welke begint ten zuiden van Monster en langs Poeldijk en Wateringen het land binnendringt. Ook vanuit deze kreken werd klei over het land
afgezet Merkwaardig is, dat de kleiafzetting uit de tweede overstromingsperiode
min of meer als een laag, een film, over het terrein is afgezet; daarentegen werden
in de eerste periode geulen in het veen uitgeschuurd en opgevuld, terwijl op het
veen weinig sib werd afgezet. Het kleidek uit de tweede overstromingsperiode
zullen wij steeds het „Westlanddek" noemen. Het wordt ingesloten door de lijn
Monster, Poeldijk, Wateringen, Maassluis en de oudste Maasdijk tot Monster.

