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Van de verschillende mogelijkheden voor uitvoering vande ruilverkaveling in het
tuinbouwcentrum „DeStreek" verdicnt diemogelijkheid, waarbij hetzogenaamde
„kavelwerk"tot een minimum isbepcrkt, devoorkeur.
II
Ten westen enzuidwesten vanHoorn ishetdoor PONS enWIGGERS van de Beemster- en Wieringermeer-afzettingen geschetste beeld onjuist.
L. J. PONS en A. J. WIGGERS, T.K.N.A.G., 1959: 126-152.

Ill
Voor eenjuist begrip vande invloed, diedepre-romeinse trangressiefasen op het
oostelijk deel vanhetWestfriese gebied hebben gehad, isbestudering vandedaar
aanwezige vroege terpentijdwoonplaatsen door oudheidkundigen noodzakelijk.
L. J. PONS en A. J. WIGGERS, T.K.N.A.G., 1960: 38-40.

IV
De door WIGGERS indepolder Oostelijk Flevoland gesignaleerde „karperruggen"
zijn voor het afmalen vande polder ontstaart. Zevertonen overeenkomst met de
zogenaamde „break point bars"uit modelproeven.
A. J. WIGGERS, T.K.N.A.G., 1958: 203-210.
C. A.M.KING, Beaches andcoasts, 1959.

V
Indien bij devoor defruitteelt tebestemmen gronden intoekomstig Zuidelijk Flevoland de definitieve bestemming eerst na eenperiode vancirca 12-15 jaar nade
ontginningsperiode zoukunnen worden gerealiseerd, verdient hetaanbeveling deze
gronden indetussenliggende periode voor deteelt vanhout tebenutten.

VI
De in toekomstig Zuidelijk Flevoland langs deKnardijk gelegen strook vancirca
2 km breedte, waar zich min of meer toegeslibde voormalige zandwinplaatsen
bevinden, biedt potentiele mogelijkheden voor de verzorging vanhet landschap.
Dienst der Z.Z.W., Een structuurplan voor de zuidelijke IJsselmeerpolders, 1961.
P. J. ENTE en A. J. WIGGERS, Van Zee tot Land 34, 1963.

VII
Het verdient aanbeveling opslibbingssnelheden op te geven in cmper jaar omgerekend opeen constant soortelijk volume.
B. VERHOEVEN, in: Langs gewonnen velden; facetten van Smedings werk,1954.
J. C. DE KONING en B. VERHOEVEN, Land en Water, 1962:9-11.

VIII
Het staat niet bij voorbaat vast dat de boorplekken diegekozen zijn voor het in.
kaart brengen van debodemgcsteldheid van een zout gebied ookdemeestgeeigende
zijn voor bemonsteringen tenbehoeve vanhetsamenstellen van een verziltingskaart.
IX
Bij de bodemkartering in gebieden met fluviatiele en mariene gronden kan men
voor de indeling vande textuur vaak beter gebruik maken van andere systemen,
danhetdoor de „U.S.SoilSurvey"gebruikte.
U.S. Soil Survey Manual, 1951.

X
Bij de veredeling van de tomaat voor de vroege stookteelt dient aan de factor
bodemmeer aandacht teworden besteed.
TH. STRIJBOSCH, Med.Dir.Tuinb., april enmei 1960.
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Dit proefschrift verschijnt tevens als no 68.16 in de reeks Verslagen van Landbouwkundige onderzoekingen, alsmede in de reeks Mededelingen van de Stichting voor Bodemkartering als Deel 21van
de serie „De bodemkartering van Nederland".

I INLEIDING

I . l . LlGGING VAN HETGEBIED

Het karteringsgebied maakt deel uit van de polder 'Het Grootslag'. Deze polder
is gelegen in de provincie Noordholland en strekt zich uit van Enkhuizen tot dicht
bij Hoorn (fig. 1).Het karteringsgebied omvat het oostelijke deelervan.Ditvormteen
zogenaamd 'vaargebied', daar alle vervoer naar de akkers per schuit plaatsvindt.
De gronden zijn voor het grootste deel voor tuinbouw in gebruik. Het gebied staat
bekend als het tuinbouwcentrum 'De Streek'. Aan de randen van het karteringsgebied
gaat het tuinbouwgebied geleidelijk over in een weidegebied.

1.2. WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND

Na talrijke onderlinge twisten tussen de verschillende bannen (de huidige gemeenten)
over afwateringskwesties, ontstond reeds in 1423onder leiding van de grafelijke overheid een organisatorisch geheel, dat later 'Het Grootslag' werd genoemd.
De naam van de polder houdt verband met 'verhoefslaan', een in de 13e eeuwbekend gebruik, waarbij de bewoners van elke hoeve of boerderij verplicht waren het
hun toegewezen gedeelte (slag) van een dijk te onderhouden. In het bewuste gebied
volgdemen dit systeem nietenhet vormdedaarom 'eenen grooten slagh' (NOORDELOOS
en MORSINK, 1946).
Het oostelijke deel van 'Het Grootslag' heeft in de loop der tijden een polderpeil
van ca. 2,44 m beneden NAP verkregen. Het zuidelijke deel (ten zuiden van De
Wijzend), dat voor 1926 de afzonderlijke Houterpolder vormde, heeft een polderpeil
van ca. 2,05 m beneden NAP.
In 'Het Grootslag' worden ook een paar kleine poldertjes met een lager peil aangetroffen namelijk: de Oude Gouwspolders, respectievelijk ca. 6,5 en 5,4 ha groot,
gelegen in de gemeente Enkhuizen en bedijkt in 1871 en 1873; de Oude Meer, groot
13,6 ha, gelegen in de gemeente Andijk; de Lutjebroekerweel, groot ca. 13,7 ha,
voornamelijk gelegen in de gemeente Grootebroek.

1.3. VERKAVELING

Het vaargebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gering aantal landwegen,waarlangs soms woningen en bedrijfsgebouwen staan en door een groot aantal
Manuscript afgesloten april 1957

waterwegen in de vorm van brede sloten. Het vervoer van en naar de akkers heeft
plaatsperschuit.Debredesloten,vaarsloten genaamd,hebben voorhet grootstedeel
eennoord-zuid-richting, ofwel staan loodrecht opde weg,dieEnkhuizen met Hoogkarspel verbindt. Langs deze wegisde bewoning in hoofdzaak geconcentreerd.Veel
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FIG. 1 Orientatiekaart van het gekarteerde gebied / Orientation map of the area surveyed

geringer in aantal zijn devaarsloten, diebost-west gericht zijn endusde noord-zuidsloten onderlirigverbinden.Het aantal tussen devaarsloten liggendegewoneslotenis
van plaats tot plaats zeer verschillend;in Lutjebroek isdit zeer groot (fig. 2)met als

tkm

gevolg, dat de akkers zeer klein zijn. Daarnaast is het grondbezit vaak sterk versnipperd.

FIG. 2 Verkaveling ten noorden van Lutjebroek. Het aantal sloten tussen de vaarsloten isgroot;
het grondbezit sterk versnipperd
Allotment north of Lutjebroek. Notice the many ditches between the navigablecanals.Farmland in
thisareaissplit-upto agreat extent

1.4. RUILVERKAVELING

Hetversnipperde grondbezit endegroteafstanden tussenbedrijfsgebouwen enakkers
betekenen voor de tuinder tijdverlies, zodat er minder aandacht aan de gewassen
wordt besteed dan nodig wordt geacht. Dit iseen van de redenen geweest voor het
betreffende tuinbouwgebied een ruilverkaveling aan te vragen. Daarnaast werd
gedacht aan de mogelijkheid van grondverbetering. In verschillende gevallen - en
zeker in de tuinbouwgebieden - laat men tegenwoordig aan een ruilverkaveling veel
onderzoek voorafgaan. In dit kader vond de onderhavige bodemkartering plaats.

1.5. BODEMKARTERING EN ANDER ONDERZOEK

Na al hetgeen over de methode van profielonderzoek, zoals die sinds 1945door de
Stichting voor Bodemkartering wordt toegepast, reeds is gepubliceerd, wordt deze
methode bekend verondersteld, (zie o.m. EDELMAN, 1950).
De opdracht hield in de samenstelling van een bodemkundige overzichtskaart
voorhetbewustegebied (ca. 1 boringperhectare).Datdezekaart nogalgedetailleerd
is geworden moet op rekening van degrillige bodemgesteldheid worden geschreven.
Slechtsmeteengroter aantalboringen,wisselendvan 1-4per ha,washet mogelijk
een bevredigend kaartbeeld te verkrijgen. Soms werd de behoefte aan een nog gedetailleerder kartering gevoeld. Voor dat doel zijn op enkele plaatsen zeer gedetailleerde kleine karteringen (tot 100boringen per ha) uitgevoerd. De kaartjes hiervan
illustreren duidelijk de grilligheid van de bodem op bepaalde plaatsen (ziefig. 3a en
3b, 5aen 5c).Desondanksmeent de schrijver erin geslaagd tezijn inredelijke mate
de werkelijkheid weer te geven in de vorm van de bij dit verslag behorende gedetailleerde overzichtskaart.

Zavel / (sandy) loam
Zavel op klei/ (sandy) loam over (silly) clayloam
Klei op zavel / (silly) clayloamover(sandy) loam
Klei/ (silly) clayloam
Knik- of moerige laag/ 'knik' or mucky layer

FIG. 3a Detailkaart van een perceel te Andijk-oost, met situatieschets. De teelaarde en kiekklei zijn hierbij weggedacht
Detailed map of a lot at Andijk-oost, with sketch of location.The
topsoiland 'kiek clay' havebeenleft out ofaccount

Behalvehet makenvan eenbodemkaart,warener nogandereproblemen,dieaandacht vereisten. Een ervan was de inklinking. Het noordelijke deel van Lutjebroek
met het aangrenzende deel van Andijk is het 'land van de molentjes'. Door onderbemaling tracht men hierdeakkers beter teontwateren. Daardoor komen demeeste
percelen hoi te liggen als gevolgvan de inklinking van de slappe klei die zich onder
de teelaarde bevindt. In verband met mogelijke polderpeilverlaging was het vanbelang een inzicht te verkrijgen in dit probleem. Daarom werd hiernaar een speciaal
onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten in hoofdstuk IX werden vermeld.
Bij grondverbetering neemt diepploegen tegenwoordig een belangrijke plaats in.

Daarbij kan de grond tot een diepte van maximaal 2 meter omgekeerd worden,
waarbij slechte lagen onder en goede lagen naar boven worden gebracht. Hiervoor is

FIG. 3b Ligging van de detailkaart van fig. 3a/ Location of the detailed map offig.3a

het niet alleen nodig te weten hoe de bovenste 1,25 mvan de bodem is opgebouwd,
maar ook hoedegeaardheid van dieper gelegen lagenis.
De betrekkelijk beperkte doelstelling van dit laatste onderzoek is al werkende
steeds ruimer geworden, hetgeen zijn oorzaak vond in het bekende verschijnsel,
(EDELMAN, 1953)datbodemkundigen zichondermeergaanverdiepenindeontstaanswijze van de bodem, in dit geval van het geologisch zo merkwaardige Westfriese
zeekleigebied.
Bijdebestudering van dewijzevan ontstaan van meeroppervlakkige lagen, kande
archeologie (hoofdstuk XII)een belangrijke steun leveren voor het dateren van oudheidkundige vondsten die op, in of onder bepaalde afzettingen worden aangetroffen.

Hetverzamelenvandezevondsten werdvrijsystematischuitgevoerdenerkanworden
gezegd, dat hierdoor niet onbelangrijke resultaten verkregen werden.
De vroegere bewoners van Westfriesland hebben echter niet alleen gebruiksvoorwerpen of gedeelten daarvan nagelaten, maar ook in meerdere of mindere mate het
landschap en debodemvervormd.Ook dit stimuleerde tot onderzoek.
En 'last but not least' ishet onderzochte gebied een tuinbouwcentrum, zodat ook
debestuderingvantuinbouwproblemen(hoofdstukVI,VIIenVIII)ophetprogramma
stond.

II KORT OVERZICHT VAN DE ONTSTAANSWIJZE
VAN HET GEBIED

Het is al geruime tijd bekend, dat de zeespiegel na de IJstijden voortdurend is gestegen. Daarbij schoof de kustlijn steeds verder omhoog tegen de naar de Noordzee
hellende rivierdelta, waarvan Nederland een deel vormt. Na zekere tijd kwam de
kustlijn binnen de huidige te liggen. Een fase indit proces,waarvan vrij veelbekend is,
wordt gevormd door de Oude zeeklei. Deze werd afgezet bij een gemiddelde zeestand
van ca. 4,25 meter —NAP (BENNEMA, 1954) in een waddenzee, aan de westzijde
begrensd door een plaatselijk doorbroken, lage duinstrook (strandwal) en aan de
oostzijde ongeveer 40 a 50 km landinwaarts reikend. Door een afnemende stijging
van de gemiddelde zeestand en door veranderingen in de strandwallen, werd deze
waddenzee van de zee afgesloten en verzoette geleidelijk. Aanvankelijk ontstond een
begroeiing van voornamelijk riet, later gevolgd door veenmos. In de kernen van
Noord- en Zuid-Holland is, met uitzondering van de omgeving van de Oude Rijn,
het IJ en de Noordhollandse kuststrook, de veenmosvorming vrijwel ongestoord
doorgegaan. In Westfriesland echter, dat geheel binnen de genoemde waddenzee lag,
is op de Oude zeeklei wel een rietbegroeiing ontstaan, maar de spoedig daarna weer
inbrekende zee heeft de rietveenlaag overdekt met jongere sedimenten, Westfriese
zeeklei genaamd. De slappe Oude zeeklei werd diep weggedrukt door het steeds
groter wordende gewicht van dejongere wadafzettingen, doordat bij het inbreken der
zee in Westfriesland een grote zeeboezem (waddenzee) werd gevormd, waarin bij
stijgende zeestand steeds meer materiaal tot afzetting kwam. In deze waddenzee
ontstonden enkele belangrijke geulen. Door de onderzoekingen van Du BURCK,
ENTE en PONS (1956) is bekend geworden, dat hierbij twee hoofdtakken kunnen worden onderscheiden, komende uit de richting Schagen. De noordelijke, die de kleinste
en de oudste is, liep in de richting van Medemblik. De zuidelijke slingerde zich in
oostelijke richting door het gehele oosten van Westfriesland en had een groot aantal
grillig gevormde zijtakken. Deze zeeboezem werd in het zuiden en noordwesten
begrensd door groeiend veen. Het zuidelijke veen bestaat thans nog, het noordwestelijke (omgeving Anna-Paulownapolder) is later nagenoeg geheel weggeslagen.
De oostgrens van de zeeboezem lag ergens in het Usselmeer; in een vroeg stadium bij
de grootste uitbreiding waarschijnlijk zelfs tot in de huidige Noordoostpolder.
Ook deze grens is echter bij de vorming van de Zuiderzee nagenoeg geheel weggevaagd.
De Westfriese zeeklei is in twee fasen afgezet, onderling gescheiden door een
vegetatiehorizont. Deze horizont (begroeiingslaagje) is wel zeer dun (ca. 5cm), maar
toch op veleplaatsen terug te vinden. Somsligtdeze binnen 1,25 m beneden maaiveld,

dochmeestaldieper.Dit begroeiingslaagje dientnietteworden verwardmetdedikkere begroeiingslaag opde Westfriese zeeklei.
Het Westfriese zeekleisysteem dringt vrij ver naar het oosten door (50-70 km)
en is globaal 20km breed. Men kan daarom beter spreken van een zeeboezem (een
diepe inham) dan van een waddenzee, in welk gevalmen meer geneigd is te denken
aan een brede, ondiepe inham. Wei had het systeem een wadkarakter, waarbij gedeelten misschien periodiek droogvielen. In het algemeen kwam op plaatsen,gelegen
buiten de directe invloed van de stromingen, slappe klei tot afzetting. Gelet op het
gehele systeem zullen naar het oosten toe de stromingen minder sterk zijn geweest
en zal daar meer slappe klei zijn afgezet. Voor 'Het Grootslag' geldt dit niet alleen
voor het laatste stadium, ook eerder werd hier slappe klei afgezet en het is nietzo
moeilijk dezebijvoorbeeld op 2,50 monder het maaiveld te vinden.
Hoewel het gebied van de Westfriese zeeklei tijdens de sedimentatie vrij zeker als
waddengebied kan worden gekenmerkt, is het enigszins moeilijk zich voor te stellen
hoe het 'droogvallen' precies in zijn werk isgegaan. Daarom kan hierover slechts in
algemene zingesproken worden. Zeker is,dat deafzettingen van kleienzavel vrijwel
tot aan hun bovenzijde zout genoemd moeten worden, waaruit kan worden geconcludeerd, dat het eindevan desedimentatie endevervanging van dezoutwater- door
de zoetwaterinvloed in een korte tijd werden bereikt, zij het met plaatselijk verschillend accent.Alsoorzaak van eenenander moeteenregressiefase worden gezien,
dievolgens BENNEMA(1954)omstreeks 1100a 1000v.Chr.zalzijningetreden,waarbij
mogelijk plaatselijke veranderingen in de strandwallenkust een rol hebben gespeeld.
Men moet aannemen, dat er toen een systeem van meer of minder brede geulen
heeft bestaan, dat zich landinwaarts soms sterk vertakte en daarbij 'eilanden' van
klei omsloot of daarin eindigde, terwijl de geulbodems uit fijn zand of fijnzandige
zavel waren samengesteld. Zeer waarschijnlijk waren de geulen bij het einde van de
sedimentatie ondiep; ze kunnen dan min of meer als verzand worden beschouwd.
Men kan zich voorstellen, dat bij afneming van de getijdebewegingtegenheteinde
vandesedimentatiebepaaldedelenvandezeeboezembovenwaterkwamen,zodatdaar
een kwelderbegroeiing kon ontstaan. Bij een zich verder terugtrekken van de zeeen
eentoenemingvan dezoetwaterinvloed werd dezeopgevolgd door eenrietbegroeiing.
Dekwelderbegroeiing verschoof daarbij inderichtingvanhet zoutewaterenvormde
een zone tussen derietvelden en de geulen. In dit stadium moeten in het oosten rietgorzen en in het westen kwelders aanwezig zijn geweest. Intussen werden de getijdeverschillen steedskleiner,waarbij deslappe,vermoedelijk grotendeelsonderwatergevormdekleiafzettingen enigszinsboven water kwamen enzodegelegenheid kregenin
te klinken. Hierbij moeten de oorspronkelijke hoogteverschillen tussen de klei-eilanden endegeulbodems alaanmerkelijk kleiner zijn geworden. Ophetmoment, dat de
zeezich nagenoeg geheel terugtrok en het gebied aanvankelijk nog slechtseen enkele
keer via de grootste kreken met zout water werd overstroomd, moet het landschap
bijna vlak zijn geweest. De waterafvoer werd steeds slechter, er vormden zich voor8

namelijk op de oorspronkelijke klei-eilanden plassen, zodat een aanvankelijk brak,
doch later zoet rietmoeras met enige bomen ontstond, ook wel broeklandschap genaamd.(Opsommigeplaatsen kwamhetzelfstotdevormingvanmosveen.)Gedurende dit stadium klonk de vrij slappe klei van de oorspronkelijk hoog gelegen kleieilanden verder in, zodat deze een lagere ligging verkregen dan de geulbodems. Op
dezewijze ontstonden kommen en ruggen. Het relief wasdaarbij omgekeerd aan het
oorspronkelijke. Deze omkering van het relief wordt inversie genoemd.
Veelrietzeggeveen komt voor in het noordelijke deel van Lutjebroek en het aangrenzende deel van Andijk en Wervershoof. Daaromheen vindt men een gebied met
venige lagen. Nog dichter naar de oorspronkelijke geulen en tegelijkertijd naar het
westen,vindtmen stroken engebieden met humeuzekleilagen. Inhet moerasstadium
moeten dezedelen hoger hebben gelegen,enerzijds doordat er indeomgevingvande
geulen minder slappe klei in de ondergrond aanwezig was en anderzijds omdat de
sedimentatie erlanger heeft kunnen doorgaan. Deruggen moeten een begroeiingmet
bos hebben gehad, waarop althans vlak buiten het gebied verscheidene plaatsnamen
met deuitgang 'woud' wijzen. Opdewat lagere plaatsen waswaarschijnlijk eveneens
bos aanwezig,dochmet eenzeer moerassig karakter. Wegensde noggeringehoogteverschillen moeten echter ook de bossen op de ruggen bepaald zeer nat zijn geweest
(EDELMAN, 1954). Het begin van het bovenbeschreven begroeiingsstadium valt omstreeks 1200a 1000v.Chr.Spoedigdaarnawaseralsprakevanmenselijke bewoning,
waarvandedoorVanGiffen onderzochtegrafheuvels getuigen.Uiteigenonderzoekingen is gebleken, dat er ook in de laatste twee eeuwen v. Chr. bewoningisgeweest.
Uit de periode 0tot ca. 900na Chr. zijn geen vondsten bekend. In dezetijd moet er
ten noorden van het dorp Wervershoof een groot meer (of arm van een zoet Meer
Flevoof Almere)hebben bestaan. Alsplasineen rietmoeras ontstaan, moet ditmeer
zich door afslag van het omringende veengebied sterk hebben uitgebreid. De resten
daarvan vinden we als venige bagger of meermolm (gyttja of detritus) terug op de
bodem van het 'meer'.
Toen het Almere* zich omstreeks de 12eeeuw na Chr. sterk begon uit te breiden,
drong hetzoute water ook dit 'meer' binnen waardoor langsderanden onder rustige
omstandigheden kleiwerdafgezet (terplaatsekiekkleigenaamd),dieinhetomringendegebied uitwigde.Gezien degroteuitbreidingvandit kleidekteAndijk moetindeze
tijd eenaanzienlijk deelvan 'Het Grootslag' overstroomd zijn geweest. Deinham,die
bijWervershoof wasontstaan,nadathet'meer'metdezeewasverbonden,vormdeeen
enigszins 'dode hoek' en raakte daardoor eveneens gevuld met klei.
Hierna volgde een periode, waarin de mens sterke invloed ging uitoefenen op het
landschap en op de bodemgesteldheid. De eerste ingreep was de ontginning en de
verkaveling. Dezeerwaarschijnlijk aan debedijkingvoorafgaande onregelmatigeverkaveling is voor 1200 vervangen door een regelmatige 'opstrekkende' verkaveling.
De naam Zuiderzee kwam pas na ± 1340 in gebruik

Het punt van uitgang hiervan lag ongetwijfeld in 'De Streek'. Daar staat de behuizing
op opgehoogde erven. Bijzondere vermelding verdient hier de bedijking, die vrij spoedig na het ontstaan van de 'opstrekkende' verkaveling plaatsvond.
In de 13e eeuw werd in Andijk nog buitendijks land aangewonnen, bekend uit de
concessieverleningen van de Hollandse graven (NOORDELOOS en MORSINK, 1946).
Andijk zal in die tijd een zeer schaarse bewoning hebben gehad. Dit moge ook blijken
uit het feit, dat een afzonderlijke gemeente Andijk pas in de Napoleontische tijd werd
gevormd.
Bij het opstrekkende-verkavelingssysteem behoorde een aantal loodrecht op de
Strekerweg lopende sloten, die via sluisjes afwaterden op de Zuiderzee. De vorm van
de polder was op het einde van de I3e eeuw nagenoeg dezelfde als tegenwoordig. Wei
heeft de polder verschillendeoverstromingen gekend (NOORDELOOSen MORSINK, 1946)
maar deze hebben over het algemeen we;nig sporen nagelaten.
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FIG. 4 In de winter worden vele hoog-opgebaggerde percelen afgegraven / During winter many
highlydredged-up lotsaredugawayandlevelled(FotojPhoto Dr.L.J.Pons)

Al vroeg heeft men met behulp van bagger uit de sloten akkers opgehoogd met het
doel deze een betere ontwatering te geven. Niet alleen langs de Strekerweg vindt men
vele opgehoogde percelen, maar ook verspreid in het veld, vooral in de omgeving van
Lutjebroek.
Ook heeft men door de eeuwen heen grond op de hogere plaatsen afgegraven en
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op de lagere akkers gebracht. Wanneer men verder nog denkt aan het verschijnsel
van het afgraven van het vrij slechte veenvoor turfwinning en aan de in recente tijd
weer gedeeltelijk afgegraven opgehoogde akkers (fig. 4),dan is het duidelijk, dat het
aantal 'verwerkte' profielen in dit gebied vrij groot is.
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Ill GRONDSLAGEN VAN EEN BODEMKUNDIGE
INDELTNG

I I I . I . DE V/ESTFRIESE ZEEKLEl

111.1.1. Algemeen
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, is de Westfriese zeeklei afgezet volgenseert
stelsel van geulen of kreken, dat zich over het algemeen steeds fijner vertakte, waartussen zich iets hoger gelegen plekken bevonden. De bodems van geulen en kreken
bestonden uit zandig materiaal, terwijl buiten de stroombanen op de wat hogere
plekken het zwaardere materiaal tot bezinking kon komen. Door inklinking van de
kleiafzettingen kwamendezelagerteliggendandegeulen,zodat ereenomkeringvan
het oorspronkelijke relief plaatsvond, waarbij de geulen ruggen werden. Opverschillende plaatsen, voornamelijk in de weidegebieden, kan dit verschijnsel, inversie genaamd, in het veld duidelijk worden opgemerkt aan de hoogteverschillen, vooral
wanneer men te maken heeft met een betrekkelijk smalle rug, die als het ware is te
overzien.

III.1.2. Hoogtecijfers
De hoogteligging van het karteringsgebied vertoont hierdoor nogalwat variatie.
Enerzijds treft men hoogten aan van 60-80 cm beneden NAP, anderzijds van ca.
2,50mbeneden NAP.Wanneer men opeenhoogtekaart vanhet gebieddezonesvan
60a 100cm beneden NAP vervolgt, krijgt men een globaal beeld van deligging der
belangrijkste oorspronkelijke geulen.
Minderbelangrijke geulennemeneentussenpositie in.Doordatzezichminderdiep
indeondergrond hebben uitgeschuurd endaarbij veelalinkleiafzettingen liggen, zijn
zeals het ware slecht gefundeerd en hierdoor was het mogelijk, dat ze inlater tijden
nog wat inklonken. (Dit kan zelfs zulke vormen hebben aangenomen, dat zandige
afzettingen op 2,50mbeneden NAP voorkomen entot delaagst gelegen afzettingen
van het gebied behoren).
Deruggen met eenhoogteligging van 60-100cm beneden NAP komen voorinhet
uiterstewestenenzuidenvandegemeenteHoogkarspel,tenzuidenvan Grootebroek,
ongeveer op degrensvandegemeenten Grootebroek enBovenkarspelentenslottein
het noordoosten.
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Daarentegen vertonen het noorden, noordoosten en zuidwesten van degemeente
Andijk tezamen met het noordoostelijke deel van de gemeente Hoogkarspel en het
noorden van de gemeente Grootebroek-Lutjebroek een uitgesproken lageligging.

III.1.3. Fasen van afzetting
In de inleiding werd terloops vermeld, dat de Westfriese zeeklei in twee fasen is afgezet. In X.2wordt hierop nader ingegaan. Het isechter noodzakelijk hierover thans
reeds iets mede te delen.
Na de eerste en oudste fase kan er een verzwakking of onderbreking van dezeeinvloed worden geconstateerd, dieopverschillende plaatsen tot vormingvanmeerof
minder dikke kleipakketten aanleiding heeft gegeven. In deze klei is vaak een dun
humusrijklaagjeaanwezig,begroeiingslaagjegenaamd (nietteverwarren metdehierna
te bespreken begroeiingslaag opde Westfriese zeeklei).
De tweede fase wordt gekenmerkt door een toenemende zee-invloed. Daarbij ontstondentalrijkegeulenofkrekendiezichmeerofminderdiepinsnedenindezwaardere afzettingen van het tussenstadium. Op verscheidene plaatsen is het sedimentatiepakket vandejongstefase betrekkelijk dun,zodat menopca. 1 mbeneden hetoppervlak van deze afzetting het materiaal van het tussenstadium vindt. Zo kan het voorkomen, dat men aan de flanken van geulen uit dejongste fase de hierbij behorende
zandigeafzettingen opkleivanhettussenstadium aantreft. Aldusontstaateenzand-of
zavel-op-klei-profiel. Niet alle kleiafzettingen zijn echter van het tussenstadium afkomstig. Ook de tweede fase heeft ongetwijfeld haar eigen kleipakketten gevormd.
Dezeliggen echter in bonte afwisseling dooreen met zand-enzavelafzettingen. In het
tussenstadium zullen deze laatste ook niet geheel hebben ontbroken, doch wel in de
minderheid zijn geweest.

III.1.4. Aard van dejongste fase
De zavel- en kleiafzetting van dejongste fase verdient een nadere bespreking.
Ineenzavelrugverwacht meneenstroomdraad terugtevinden.Bijandere afzettingeninNederland isdezevaak tevindenalseennietgeheeldichtgeslibdegeul,ofsoms
als een wel dichtgeslibde, maar dan ook met zwaar materiaal gevulde kern. Ook is
elders in Nederland sprake van oeverwallen, de verhoogde randen van de stroom.
Dit alles is bij de Westfriese zeeklei anders (fig. 5b). Een duidelijk zwaardere kern
ontbreektenisminofmeervervangendoorhetverschijnsel vanhetenigszinszwaarder
worden van de afzettingen naar boven.
Opdeplaats waar de oude stroomdraad geacht wordt aanwezigtezijn in devorm
van de lichtste baan die er in een rug te vinden is, is dit verschijnsel van zwaarder
13

wordenslechtsinbescheiden mateaanwezig.Vanoeverwallenisinditgebiedevenmin
sprake,ooknietopplaatsenwaarderugjes nogduidelijk tezienzijn(inweilandbijv.bij
Hoogkarspel). In ieder geval is hun eventuele aanwezigheid geheel overschaduwd
door deinversie.
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Zand op zavel/ loamysandtosandyloamover(sandy) loam
Zavel/ (sandy) loam
Zavel op klei op zavel / (sandy) loamover (silty) clay loamover (sandy) loam
Zavel op klei / (sandy) loam over (silty) clay loam
Klei op zavel op klei/ (silty) clay loam over (sandy) loamover (silty) clayloam
Klei/ (silty) clayloam
Kniklaag / 'knik' layer .

FIG. 5a Detailkaart van een perceel te Hout. De teelaarde werd weggedacht. Zie voor ligging
fig. 5c
Detailed map of a lot near Hout. The topsoilhas been left out of account. Forlocationseefig.5c

Het materiaal waaruit deruggen zijn opgebouwd bestaat uit fijn zand. Het grofste
zand,datmeninditgebiedaantreft, heeft nogeenlutumgehaltevanca.2a3%eneen
mediaancijfer (Ml6) van ca. 85.Een zeer lichte kern van een rug kan men zich opgebouwd denken uitfijn zand meteenlutumgehalte naar boven toenemendevanca.3
tot 10a 15%(slibpercentage van4tot 15a20).Alhoeweldezeprofielen welenigszins
gelaagd zijn ontbreken duidelijk zwaardere laagjes.
Degelaagdheid enook dezwaarte nemenechter naar deranden vanderuggentoe.
In deze zavelige strook zijn de profielen vaak nogal grillig wat betreft de dikte, de
zwaarte van de gelaagdheid en het verschil tussen de zwaardere en lichtere lagen.
Nog verder naar de rand komen gevallen voor, waarbij klei in het zavelige profiel is
tevinden. Ook hier weer eenzelfde grilligheid. Het kan zijn dat het onderste deelvan
het profiel ofhetbovenste uit kleibestaat, ook kan het middelstedeelvanhet profiel
licht zijn, waarbij de overige delen uit zwaar materiaal bestaan. Hieruit zou kunnen
14
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0-10% lutum Iclay (fraction <2 mu)
10-17% lutum Iclay
17-25% lutum I clay
> 2 5 % lutum / clay
Humcuze bovengrond (voor lutumpercentage zie hierboven)
S ^ humoselopsoil(for claypercentageseeabove)
Knikkige laag/ 'knik' layer
FIG. 5b Dwarsdoorsnedevaneen zavelrugbijHout / Crosssectionofa(sandy) loamridgenearHout

FIG. 5C Ligging van de detailkaart
vanfig.5aendedwarsdoorsnedevan
fig. 5b
Location of the detailed map of fig.
5aandthecrosssectionoffig.5b
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worden afgeleid, dat (tijdens dejongste fase) de geulen zich weleens verlegden. Plaatselijk, met name in het zuiden van het gebied, doet zich het geval voor, dat over enige
oppervlakte op de overgang van rug naar kom, profielen voorkomen, die het midden
houden tussen klei en zavel.
Verder van de ruggen komt men in het kleigebied. De klei in Westfriesland is niet
erg zwaar. Het gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 mu schommelt veelal om 35-40%,
meer dan 4 5 % komt praktisch niet voor. Vaak zijn de kleiafzettingen enigszins gelaagd, vooral langs de randen van de kommen. In de kernen zijn ze homogener van
samenstelling, al komen er nog heel wat afwijkingen voor.
Plaatselijk zijn de kleiafzettingen erg slap, terwijl er veen op wordt aangetroffen.
Vaak gaat dit gepaard met een matiggehalte aan rietresten. Men zou hier, in navolging
van de karteringen indeOudezeeklei inZuid-Holland,kunnen spreken vanmodderklei
(EDELMAN, 1950). Een verschil is echter, dat in het onderhavige gebied deze klei, met
uitzondering van een dun laagje direct onder het veen gelegen, een zeer hoog kalkgehalte van 15 a 20% bezit, terwijl in Zuid-Holland het kalkgehalte(0-15%) aande
lage kant is (BENNEMA, 1953).
In Zuid-Holland geven deze modderkleien door oxydatie van zwavelverbindingen,
met name van pyriet, veelal aanleiding tot de vorming van de zeer zure 'katteklei'
(EDELMAN, 1950). In 'Het Grootslag' bestaat deze mogelijkheid hoogstens in het
laagje onder het veen, dat gelukkig altijd dun is. In sommige gevallen blijkt uit
analyses, dat kattekleivorming mogelijk is. Visueel werden echter de typische kattekleivlekken nooit langs onderbemalen sloten geconstateerd.

III.2.

D E BODEMVORMING IN DE WESTFRIESE ZEEKLEI; DE BEGROEIINGSLAAG

Tot dusver is de Westfriese zeeklei beschreven alsof er afgezien van de inversie geen
veranderingen hebben plaatsgevonden. Het tegendeel is echter waar. Daarom zal
nu het bovenste gedeelte van de oorspronkelijke afzettingen worden besproken, dat
onder invloed van de bodemvormende factoren: (klimaat), moedermateriaal, flora en
fauna, topografie, tijd en mens, een verandering heeft ondergaan. Alleen al doordat
de factor tijd, althans voor de Westfriese zeeklei, reeds dertig eeuwen werkzaam is,
zijn de veranderingen vrij belangrijk. De laatste 7a 8eeuwen onderscheiden zich van
de overige doordat de mens hierin als bodemvormende factor een geheel andere
wending heeft gegeven aan het, onder invloed der overige factoren, voortschrijdende
proces. Ook al voordien oefende de mens gedurende bepaalde perioden invloed uit,
bijvoorbeeld door het houden van vee, daardoor mogelijk het ontstaan van bossen
onderdrukkend. Deze invloed is echter via een andere factor, namelijk de fauna,
werkzaam.
Topografie en vegetatie waren de belangrijkste bodemvormende factoren in de
eerste eeuwen na de vorming der Westfriese zeeklei. Men moet zich namelijk deze
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Westfriese zeeklei voorstellen alseenlandschap, dat al spoedig een golvend karakter
verkreegalsgevolgvan dereedsgenoemdeverschillen indeaard der afzetting. Indit
golvende landschap was een zodanige grondwaterstand ontstaan, dat bepaalde gedeelten eronder en andere erboven waren gelegen. Met deze verschillen in hoogteligging en natuurlijke ontwatering veranderde ook de aanwezige begroeiing van
karakter. Delaag,waarindegevolgenvantopografie enbegroeiingtot uitingkomen,
noemen wedebegroeiingslaag. Op delaagste plaatsen ontstond een broeklandschap,
eenbonteafwisseling vanwater,rietveldenenstruikgewas,methierendaareenenkele
boom. Op deze plaatsen werd veen gevormd voornamelijk bestaande uit de overblijfselen van riet en zegge (met soms wat houtresten). Op enkele plaatsen 'groeide'
het veenbovenhetvoedselrijkewater uitenontstond ermosveen. Dezeplantenresten
vullen alshet ware dekommetjes op, met andere woorden: het veenligt opdeWestfriese zeeklei en hoort in engere zin dan ook niet tot debodemvorming.
Dehogergelegenplaatsenwarenongetwijfeld ookzeermoerassig,dochbodenmeer
gelegenheidaanboomsoorten alswilg,berkenels,terwijl mogelijk ookgagelaanwezig
zal zijn geweest. In deze gevallen kan men spreken van woudgronden.
Zowel bij de hoger gelegen zavelprofielen als bij de kleiprofielen was de humeuze
laag aanwezig. In het eerste geval waser sprake van zwarte zavel, in het laatste van
een knik- (of pik-) laag (d.i. zwarte klei). Bij de gronden, die wat betreft de hoogteligging een tussenpositie innamen, werd de begroeiingslaag moerig (sterk humeus)
tot venig. Allerlei overgangen kwamen voor, zodat klei-en humusgehalten van deze
laagsterk kunnen varieren.
Uit een aantal grondmonsteranalyses blijkt, dat we de begroeiingslaag knikkig
(pikkig)hebbengenoemd,indiendezebestond uitlichtetotzwareklei(meerdan25%
deeltjes kleinerdan2mu)meteenhumusgehaltevannietmeerdan 10%(ditzoumen
ook matig humeuze tot humeuze klei kunnen noemen). Bij een hoger humusgehalte
zijn de lagen moerig genoemd. De moerige laag is dus sterk humeus en vaak slibhoudend.Ookhetsterkverteerdeveen,waarinplantenrestenvrijwelnietmeerkunnen
worden herkend, is tot de moerige laag gerekend. Dit is vaak ook enigszins slibhoudend. Zodra plantenresten duidelijk kunnen worden herkend spreken wevaneen
veenlaag.Tegelijkertijd isdeze dan meestal dikker dan 35-40cm. Profielen met deze
lagen, (mits meer dan 40cm dik) werden tot deveenprofielen gerekend.
In de poelen en plassen van dit gebied zal onder invloed van de wind wel enige
waterbeweging hebben plaatsgevonden. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken, dat de moerige tot venige laag soms een wat verslagen indruk maakt.
De begroeiingslaag isvoor de afzetting van de kiekklei plaatselijk doorsneden geweest met smalle, meestal ondiepe (40 x 40 cm) geultjes. Deze hebben een sterk
slingerend verloop gehad en zijn vaak opgevuld met vuilgrijze klei of zavel.
De knikkige en moerige vormen van de begroeiingslaag zijn altijd kalkloos; de
zavelige vorm isveelal kalkarm. De grond eronder isvrijwel direct kalkrijk.
Voor de venige vorm van de begroeiingslaag is dit in overeenstemming met de
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