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Stichting voor Bodemkartering
Wageningen
Directeurs Dr.Ir.FoW*Gopijls

Rapport no. 523»

BE BODEMGESTELDHEID EN DE GESCHIKTHEID
VOOR LAMP- M TUINBOUW VAS HET GEBIED
" GOUTUM- WIRDUM^(GEMEENTE LEEUWARDEN)

doors
PoOcKuyer
met medewerking van
W.Vod.Knaap

Bennekom? februari I960.
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VOORWOORD
In opdracht van het ooilege van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Leeuwarden werd in verband met de verplaatsing en eventuele uit
breiding van de tuinbouw in deze gemeente een bodemkundig onderzoek in
gesteld in het gebied Goutum- Wirdum? gelegen ten zuiden van de stad
Leeuwarden»
Tijdens het onderzoek onderging het gebied nog een kleine uitbrei
ding rond Goutum en omvatte toen totaal 534 ka (471+63)»
Het onderzoek vond plaats in de periode oktober 1959 - januari I960
en werd verricht door de karteerder PoC„Kuyer van de Provinciale Afdeling
Friesland van de Stichting voor Bodemkartering. Technisch hoofdambtenaar
W.v.d.Knaap van de Afdeling Tuinbouw verleende medewerking voor wat be
treft het tuinbouwkundig gedeelte»

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKABHÎRING9

(Dr.Ir.PoW.Gopijls)

DE KARTERINGSLEIDER VOOR DE PROVINCIE FRIESLAND,

(ir«JoCnossen)»

60029
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Afb. 1

Situatieschets van het gebied Goutum-Wirdum
Schaal 1:25000, gekarteerde oppervlakte 534ha

Schaal 1: 25000

1. INLEIDING
Het onderzochte gebied,, groot 534 ha> lig"t ten zuiden van de stad
Leeuwarden» De begrenzing is als volgt (zie ook afbeelding l)=
a° in het noorden door het Harimcmakanaal ?
bo in het oosten door de lijn Goutum- Swichum|
Co in het zuiden door de weg Wirdum- Swichumj
d° in het westen door de rijksweg Wijtgaard- Leeuwarden»
De veldopname vond plaats met een waarnemingsdichtheid van 1 à 2 borin
gen per ha op een kaart, schaal 1

s

5.000» De boringsdiepte bedroeg l»20m»

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd op 4 bijlagen, alle
schaal 1 s 10.000z
Bijlage Is Bodemkaart5
Bijlage 2 s Grondwatertrappenkaartj
Bijlage 3; Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw^
Bijlage 4s Bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw»
Deze kaarten zijn aan dit rapport toegevoegd en zullen in de volgende
hoofdstukken worden beschreven»

2o ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BODEMGESTELDHEID
Het gekarteerde gebied bestaat uit zavel- eil kleigronden, die door
de vroegere Middelzee zijn. afgezet« De opslibbing had plaats in 2 perio
den» De periode van stilstand tussen de beide opslibbingsperioden is
plaatselijk nog als een vegetatiebandje van 1 à 2 cm dikte te herkennen.
De boven- en ondergrond worden in de richting noordwest - zuidoost
geleidelijk zwaarder» De meeste gronden worden echter van boven naar be
neden geleidelijk zwaarder (oplopende profielen). Van de bovengrond loopt
de zwaarte uiteen van lichte zavel tot zware klei (zie hoofdstuk 3)»
De structuur van de grond wordt van het noordwesten naar het zuid
oosten slechter. Dit komt door afwijkende chemische en fysische eigen
schappen van de grond (zg. "knippigheid")°
In het noordwesten en langs de Middelzee zijn de gronden tot 30 à 50
cm kalkarm en in zuidoostelijke richting 50- 70 cm kalkarm, soms zelfs
tot 120 cm.
Enkele percelen zijn gedeeltelijk afgegraven. Ze hebben meestal een
dunne humushoudende bovengrond^ de kalkrijke laag begint tussen 10 - 30 cm
en gaat door tot 120 cm.
Verder liggen er 11 terpen in het gekarteerde gebied, die groten
deels zijn afgegraven. Op de terpen staat meestal een boerderij. De zwaar
te van de terpgronden hangt meestal samen met de zwaarte van de grond in
de omgeving. De afgegraven terpgronden zijn direct onder de zode kalkrijk.
Indien niet afgegraven, kan de bovenste

30 à 50 cm kalkarm zijn.

Ten noordwesten van Wirdum ligt een "verdronken terp", waarop circa
50 cm klei is afgezet.
Tussen Wirdum en Swichum is veen aangeboord tussen 80 - 120 cm bene
den maaiveld.
Hier en daar liggen enkele oude stroombeddingen (geultjes), die
zwaarder zijn dan de grond in de omgeving.
Opgemerkt dient te worden, dat alle overgangen - i.e. bodemgrenzen
op de kaart - in het terrein geleidelijk zijn»

3» INDELING DEB GRONDEN
De gronden die in dit gebied voorkomen, zijn in vier hoofdbodemgroepen ingedeeld, nl.s
T = ïerpgronden, grotendeels afgegraven en overwegend kalkrijk|
G = Gronden met een goede structuur,
M = Gronden met een matige structuur5
S = Gronden met een _slechte structuur en diep kalkarm (knipklei)»
De onderverdeling berust op drie landbouwkundig belangrijke eigenschappen!
1. de zwaarte van de bovengrond direct onder de zode (5-+ 25 cm)5
2» het profielverloop^ dit is het zwaarteverloop van de ondergrond?
3° het kalkverloopp dit is de diepte waarop de kalkrijke laag begint.
De volgende vier zwaarteklassen zijn onderscheidens

lichte zavel, 12 - 17a$ lutum ^
zware zavel,

17"s- 25 $

"

lichte klei, 25 - 35 $

"

zware klei,

"

^ 35 $

De vozende vier profielverlopen zijn onderscheidens

1. Het lutumgehalte blijft ongeveer gelijk tot een diepte van 70 à 80
cm„ Op grotere diepte is de grond min of meer gelaagd, soms ook
zwaarder wordend (iets oplopend).
2» Het lutumgehalte lo£p_t geleidelijk__op, terwijl tussen circa 60 en
100 cm een zware kalkrijke kleilaag (>35tf° lutum) begint^ of het
profiel is sterk gelaa,gd (afwisselend lichte en zware kleilagen) »
3« Tussen 30- 65 cm bevindt zich een meer dan 15 om dikke kalkarme
zware kleilaag (>35$ lutum), waaronder meer dan 40 cm kalkrijke
klei aanwezig is (ondieper dan 120 cm).
4° Geheel kalkarme zware kleiprofielen (>35$ lutum) of zware kleiprofielen (>35$ lutum) waarin minder dan 40 cm kalkrijke klei
voorkomt (ondieper dan 120 cm).
De volgende kalkverlopen zijn onderscheidens

a• kalkri.jk, de kalkrijke laag begint tussen 0 - 30 cm en gaat door
tot 120 cm^
b. ondiep kalkarm, de kalkrijke laag begint tussen 30 - 50
gaat door tot 120 cmj

CKi

en

Co diep kalkarm, de kalkrijke laag begint dieper dan 50 cm, of ge
heel kalkarm tot 120 om.

1 ) Lutum

A

= deeltjes kleiner dan 2 mu (l mu = "Jqqq mm) in °/o van de grond.

_ 4 -

Kalkri.jk wil zeggen? meer dan là 1.5$ CaCOy Matige en sterke opbruising
bij overgieten met verdund handelszoutzuur (l2-§-% HCl).
KaJLkarm wil zeggen; minder dan ifo CaCO-^. Geen of zeer zwakke opbruising .
bij overgieten met verdund handelszoutzuur (l2^fo HCl).
Het fo CaCOj in kalkrijk materiaal neemt toe, naarmate het lutumgehalte hoger is» Zo zal kalkrijke lichte zavel +

l°jf°

CaCO^ bevatten,kalk

rijke zware klei daarentegen >2.5% CaCOß.
Hieronder volgen enkele bovengrondmonsters van 4 bodemtypens

in % van de grond

in % van de minerale delen 1

Lab.noo
Nummer Bodem Laag pH/ CaC03 Hu Afslib- Tot. <2 2- 16- 50- 105- > 15O mu
Oosterbeek monster- type in cm KCl
mus baar zand
16 50 105 150
plek
< 16 mu
(bijl. l)
A675621

1

Gl

A675622

2

Ml

A675623

3

M2

A675624

4

S3

5-15 4*8 0.1 7-1
5-12 5*0 0.1 9°3

30

63

18 14 45

30

61

5-15 5=0 0.0 7*3
5-12 5.4 0.1 6.5

34
48

59

1
19 14 45 20
20 17 47 14 O.5
38 15 32 15 0.5

45

21

1

Uit de bovenstaande analysecijfers kan langs eenvoudige weg het per
centage lutum in fo van de grond worden berekend (grond = minerale delen +
humus + kalk).
Bodemtype

Gis ljfo <2

mu.

Bodemtype

Mis

17% <2

mu.

Bodemtype

M2;

l8%

<2

mu»

Bodemtype S3 s 35%

<2

rau.

1-5
I.5
2
1

- 5 -

4o LEGENDABESCHRIJVING

VAM DE BODEMKAART (Bijlage l)

In dit hoofdstuk wordt de legenda van de bodemkaart nader toegelicht»
Uit de bodemkaart blijkt, dat de bodemgesteldheid nogal varieert» De gron
den zijn in 4 hoofdgroepen ingedeeld;
4-1

Terpgronden, oude bewoningsplaatsen. Voor de bedijking opgehoogd
later grotendeels afgegraven. Te herkennen aan menselijke in
vloed in het profiel, (steentjes, humeuze resten? terpachtige
roest e.d.). Terpachtige roest is geelgroene roest»

4°2

Gronden met een goede structuur; goede fysische eigenschappen
en met meestal een hogere landschappelijke ligging.

4»3

Gronden met een matige structuuro Deze zijn natter en minder
doorlatend dan de gronden onder sub» b genoemd» Zij vormen de
overgang van de gronden met een goede structuur naar die met
een slechte structuur»

4°4

Gronden met een slechte structuur (zogenaamde knipkleigronden)»
Deze gronden zijn zwaar en slecht doorlatend? waardoor ze in de
zomer veelal te droog en in de winter te nat zijn*

Voor alle gronden geldt s
a» Het humusgehalte van. de bovengrond? direct onder de zodelaag be
draagt tussen 5-15

cm

meestal 6 à 10% en neemt geleidelijk af tot

ca 2tfo op een diepte van 25- 30 cm»
b. Voor het gemiddelde zwaarte- en kalkverloop der bodemtypen, zie afb.
2.

c. Indien de gronden geheel of gedeeltelijk afgegraven zijn (zie
toevoeging), dan betekent dit, dat de kalkgrens ondieper en de
humushoudende bovengrond dunner geworden is» Tevens zijn afwij
kingen mogelijk, wat betreft de textuur.
4-1

Terpgronden, grotendeels afgegraven.
Bodem't^pe _Tlj_ Lichte_zaveilj_ AGJs_°£l£P®.niiL profielverloop en jsverwejgend_kalkrijk°
Kenmerkend_profi£l_s 0-5

Zodelaag

5-30 cm
30-55

cm

55-90 cm

Kalkrijke lichte zavel, met soms wat
"terpachtige" roest
Kalkrijke zware zavel, met soms wat
"terpachtige" roest
Kalkrijke zware zavel, roestig, soms
vermengd met terpresten

90-120 cm Kalkrijke lichte klei, roestig»

Afbeelding 2» Overzicht van het gemiddelde zwaarte- en kalkverloop der onderscheiden "bodemtypen.

Hoofdgroep
Tergronden
"{"grotendeels
afgegraven)

Gronden met
eên goede_
£tru£tuur

Gronden mejfc
e_en matige
s^tructuur

Gronden mejt
een _sl_echt£
_stru_ctuur

Bodem
type

laag 0 - 30 cm

laag 55 - 80 cm

laag 30 - 55 cm

% luturn

kalk

Tl

15-18

Ca+(+)

18-25

Ca++

25-35

T2

I8-25

25-35

Ca++

T3

25-35

Ca+(+)
./ \
Ca
^

25-35

Ca++

Gl

15-18

G2

' fo lutum

kalk

fo lutum

kalk

laag 80- 120 cm
io lutum

kalk

Ca++

25-35

n ++
Ca

25-35

Ca++

30-45

Ca

30-40

Ca++

30-45

Ca

Ca

15-18 Ca+(+) 18-25

Ca++

Ca++

18-25

Ca ~

25-35

Ca+(+)

25-35

Ca++

23-33
20-26

G3

15-18

18-25

Ca

18-25

Ca

25-35

Ca++

G4

15-18

18-25

Ca

25-35

n ++
Ca

25-42

Ca++

G5

18-25

Ca""
/ \
Ca+(+)
/ »
Ca

18-25

Ca

18-25

Ca

35-45

++

4--I-

-4-J»

++

++

Ca++

Ca++

G6

18-25

Ca

25-35

Ca

25-35

Ca++

35-45

„Ca++

Ml

15-18

Ca

18-25

Ca+(+) 18-25

Ca++

30-45

Ca

M2

18-25

Ca

18-25

Ca+(+)

25-35

Ca++

30-45

Ca

M3

15-18

Ca

16-25

Ca

18-35

Ca++

30-45

n ++
Ca

M4

18-25

Ca

20-33

Ca

25-35

Ca++

30-45

Ca++

M5
Mö

20-28

Ca

35-45

Ca

40-45

Ca++

45-55

Ca++

20-28

Ca

40-45

Ca ~

40-45

Ca+(+)

45-55

Ca""

45-55

Ca

45-55

Ca

+H-

++

++
++

M7

25-35

Ca

25-35

Ca

25-42

Ca

si

25-35

Ca

36-46

Ca

40-55

Ca

S2

35-45

Ca

40-45

Ca

4O-5O

Ca

45-50

Ca

S3

35-45

Ca

40-50

Ca

50-55

Ca

50-55
+ veen

Ca

++
Ca

=

kalkrij'k

Ca

=

kalkarm

+(+)
Ca
=

++

++

gedeeltelijk kalkrijk

• ƒ•• '|

++

++

_ 6 -

Bodemtjpe T2g I;i£kj;e_kleji,_o]Dlopj5nd J2r£^ieJ;7£rA0£P_e2ï overwegend
kalkrijk
Kenmerkend profieljs_

0-5

cm

Zodelaag

5-50

cm

Kalkrijke lichte klei, roestig? soms
vermengd met terpmateriaal

50-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig

Deze terpgronden vormen een complex, omdat ze
meer of minder zijn afgegraven»
Bodemtype T3» Zwarjä zavel_,_jojsljDpend jsrofielver,loiop_en overwegend
kaJUcri^k^ j3oms_on.di.ej) ka_lkarm
Kenmerkend_prof iel_s_

0 - 5 c®

Zodelaag

5-30 cm

Geleidelijk kalkrijk wordende zware
zavel, met soms "terpachtige" roest

30- 80 cm

Kalkrijke lichte klei, soms vermengd
met terpresten en roestig

80-120 cm Kalkrijke zware klei, roestig»
4°2

Gronden met een goede structuur
Bodemt^pe Gl£ Li£hjte_zave1^ ie_ts_o£lopond £^£fielve_rl.o_op_en kalkrijke
Kenme^rkend^profi£lj_

0 - 5

cm

5-30 cm

Zodelaag
Kalkrijke lichte zavel, iets roestig

30- 80 cm

Kalkrijke zware zavel, roestig

80-120 cm

Kalkrijke lichte en/of zware klei,
roestig»

Bodemtype G2j_ Li^chte^zavel^ ie_ts_oj3l_opend £^£fAe3.verlo_op_en ondiep
kal.karm
Kenmerkend profiel_s

0 - 5 cm

Zodelaag

5-35

Kalkarme lichte zavel

cm

35- 70 cm

Kalkrijke lichte zavel

70-120 cm

Kalkrijke zware zavel en lichte klei,
soms wat gelaagd en roestig»

Bodemt^pjj G3_£ Zware £ave_l,__iets oplopend profielverloop £n_ond_ie]3
kalkarm
Kemerkendjrofiels.

0- 5

cm

5-35

Zodelaag
Kalkarme zware zavel

35- 80 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig

80-120 cm

Kalkrijke zware zavel, enigszins ge
laagd en roestig

- 7 -

Bodemtype G4j. Li£hte__zave_l_^ iets_oplop£nd £r£^ieivS.ri°£P_eIi diep
kalkarm
Kenm£rkend__profi_el_s_

0- 5

cm

Zodelaag

5-25 cm

Kalkarme lichte zavel

25- 55 era

Kalkarme zware zavel

55-100

Kalkrijke zware zavel en lichte klei,
roestig

cm

100-120 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig.

Bodemtype G5j_ .Zware_ £avejL,_oj3lj^jmd £F£fj-el.v£rlo£p_j3H kalkri.jk
Keipie_rkend_profi_el_;_

0 - 5 cm

Zodelaag

5-80 cm

Kalkrijke zware zavel, roestig

80-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestige

Bodemt£p£ G6J_ Zware_ £ave_l,__o£l£p_end £ï£fie].verJLo£p_en ondiep kalkarm
Kenm£rkend_profi_elj_

4°3

0 - 5 cm

Zodelaag

5-30 cm

Kalkarme zware zavel

30- 70 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig

70-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig

Gronden met een matige structuur
Bodemt£P£ Ml_|_ Li£hte_zavel_2_ £P^oj3end_profi^lverloojD £n_ond_iejD kcilkarm
Kenmerkend_prof i_elj_

0- 5

cm

5- 40 cm

Zodelaag
Kalkarme lichte zavel, sterk roestig

40- 70 cm

Kalkrijke zware zavel, roestig

70- 90 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig

90-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig

Bodemtype M2j_ Zware zavel, oplopend ^r^fie^verloop^en ondiep kalkarm
Kemn£rkend_j)rofi_elj_

0 - 5 cm

Zodelaag

5-40 cm

Kalkarme zware zavel, sterk roestig

40- 70 cm

Kalkrijke .zware zavel, roestig

70- 90 cm Kalkrijke lichte klei, roestig
90-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig°

- 8 -

Bodemt^pe. M3j_ Li£kjie_zi|v.elx £Pi°£eü^—PZ°£%lXe.E\2.0£
Kenrae^rkendjrofi£l_s_

0-5

cm

5-25 cm

l^lkarrn

Zodelaag
Kalkarme lichte zavel, sterk roestig

25- 50 cm

Kalkarme zware zavel, roestig

50 - 90 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig

90-120 cm

Kalkrijke zware klei; roestig»

Bodemt^pe M4j_ Zware £avel.,_ojol£pj3nd j£rofiel_verloiop_en diep kalkarm.
Ke^^rkendjprof ie_l£

0 - 5 om

Zodelaag

5-55 cm

Kalkarme zware zavel, sterk roestig

55- 90 cm

Kalkrijke lichte klei, roestig

90-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig»

Bodemt^pe M5j. I;i£^e_kl.el.,_o£lopend £i'of_ielpV£rlo_op_en diep kalkarm
Kenmerkend__prof i£l_£_

0-5 cm

Zodelaag

5-4O cm

Kalkarme lichte klei, sterk roestig

40 - 50 cm Kalkarme zware klei, roestig
50-120 cm

Kalkrijke zware klei, roestig.

Bodemtjrpe M6j_ Zware .zaveJL met een jsware klei2aag_tussen _30_r 65__cm,
waaronder me_er_dan_40 £m_kalkr^ke_klejj_dj.ej3 kaj-karm
-SPll
Kenmerkend pr o f i e l 0 - 5 c m Z o d e l a a g
5-30 cm

Kalkarme zware zavel, sterk roestig

30 - 65 cm

Kalkarme zware klei, roestig

65-120 crn

Kallcrijke zware klei, roestig»

Bodemtype M7jL Zware zaveJL mei; een £ware kl£i-ond£r£r£nd,__waarvan__m_inder dan 40_cm kalkri_jk_£_ diep_kalkarm_o_
Kenmerkend__profiel£

0 - 5 cm

Zodelaag

5-30 cm

Kalkarme zware zavel, sterk roestig

30 - 70 cm

Kalkarme zware klei, roestig

70- 95 cm

Kalkrijke zware klei, roestig

95 - 98 cm

Vegetatiebandje (humeus)

98-120 cm

Kalkarrae zware klei, roestig»

4-»4

Gronden met een sleohte structuur
Boderat^pe^ Slj_ Di£P_kalkarm£ zware - klei met een kalkri.jke zware klei-

ondergrond

Kenmerkend profiel s

0 - 5

cm

5 - 5 0 cru
50-120 cm

Zodelaag
Kalkarme zware klei, sterk roestig
Kalkrijke zware klei, roestig

Bodemtjpe S2j_ Kajj£arme_lj.cht£ kl£i_m£t_e£n_kalkarm£ jzware kleilaag
tussen_30 -zJdH .2a_eH waaronder ®e£r_^an_40 cm kalkri.jke
klei
Kenmerkend profiels

0 - 5

cm

5-30 cm
30- 55

cm

55-120 cm

Bodemt^pe S.3i_

0-5

Kalkarme lichte klei, sterk roestig
Kalkarme zware klei, roestig
Kalkrijke zware klei, roestig»

zware

per dan 80_cm

Kenmerkend_prof ielj_

Zodelaag

cm

5-85 cm
85-I2O cm

kl_ei_met_eein_V£enond£r£r£nd

Zodelaag
Kalkarme zware klei, roestig
Zeggeveen»

die

- 10 -

5o DE WATERHUISHOUDING IM HET GEBIED (grondwatertrappenkaart, bijlage 2)

Voor het grootste deel, uitgezonderd het gebied ten westen en oosten
van Wirdum, liggen de gronden in het gekarteerde gebied niet in een pol
der of waterschap, maar er is een natuurlijke afwatering op de Priese
boezem. Hierdoor komt het voor, dat de slootwaterstand 's winters te hoog
en 's zomers te laag is»
Van enige afgegraven terpen en -percelen wordt de ontwatering boven
dien bemoeilijkt door hun lagere ligging» Voor het verkrijgen van een
goede waterbeheersing is het dus noodzakelijk, dat het gebied van de
Priese boezem wordt afgesloten en dat een bemalingsinstallatie het ge
wenste peil handhaafto
De perceelsontwatering is vrij gunstig door de vele greppels die het
regenwater van. de enigszins ronde akkertjes afvoeren naar de sloten»
Van het onderzochte gebied is een kaart gemaakt, aangevende de lig
ging der gronden ten opzichte van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld
laagste grondwaterstanden in een aantal klassen, de zogenaamde "grondwatertrappen"»
De volgende 3 grondwatertrappen zijn op bijlage 2 weergegeven.
Grondwatertrap

I

Gemiddeld hoogste grondwater j
stand

< 40

II
cin

III

< 40 cm

Gemiddeld laagste grondwater ! 90 à 100 130 à 140 stand
200 cm
1 130 à 140 cm

>40 cm
130 â 140 200 cm

Grondwatertrap I komt voor in de diep afgegraven percelen, in de af
gegraven terpen of -terpgedeelten en in een lage "geul" tussen Wirdum en
Swichum.
In de diep afgegraven percelen, terpen of -terpgedeelten komt de ge
middeld hoogste grondwaterstand tot het maaiveld en de gemiddeld laagste
grondwaterstand tot 130 à 135

beneden maaiveld, In de lage "geul",

bestaande uit knipklei, gaat de gemiddeld hoogste grondwaterstand even
eens tot het maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand varieert
van 90- 110 cm beneden maaiveld, afhankelijk van de veendiepte»
Grondwatertrap II komt voor op de overige afgegraven percelen en
terpen en op de gronden met een matige- en slechte structuur»

- 11 -

Door hun minder goede structuur zijn deze laatstgenoemde gronden bodemkundig nat, alhoewel ze meestal topografisch hoog liggen, met veelal vrij
diepe slootwaterstanden» Zodoende zijn deze gronden voor fruitteelt weinig
geschikt« De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt overwegend tot het
maaiveld, plaatselijk tot ca 20 cm "beneden maaiveld» De gemiddeld

laag

ste grondwaterstand beweegt zich tussen 140 en 200 cm beneden maaiveld»
Grondwatertrap III is aangetroffen op de niet afgegraven terpgedeel
ten en op de gronden met een goede structuur« De gemiddeld hoogste grond
waterstand is 40 à 45 - 60 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste
grondwaterstand beweegt zich tussen 140 a 150 en 200 cm beneden maaiveld»
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6o DE GESCHIKTHEID VOOK TUINBOUW

De tuinbouw is de meest intensieve vorm van agrarisch grondgebruik.
Vaak worden in het tuinbouwbedrijf zeer grote bedragen geïnvesteerd. Het
is daarom van groot belang? dat tuinbouw onder zo gunstig mogelijke omstan
digheden plaatsvindt. De toekomstige vestigingsplaats van de tuinbouwbe
drijven is daarom van grote betekenis.
De tuinbouwproducten die in dit gebied worden verbouwd, zullen meest
al aan de plaatselijke consumptieveiling worden afgezet. Hierdoor is de
opnamecapaciteit van een bepaald product op eenzelfde tijdstip niet on
beperkt. Dit brengt met zich mee, dat men moet zorgen voor een zo groot
mogelijke spreiding van producten. Belangrijke producten in een consumptiegebied zijn vooral bladgroenten, zoals spinazie, sla, andijvie en pos
telein? verder kleinfruit, zoals aardbeien,

etc.

Om een zo groot mogelijke spreiding der producten, vooral van blad
groenten te verkrijgen, moet men over grond beschikken, waarop het gehele
seizoen geplant en gezaaid kan worden. Deze gronden moeten tevens de plan
ten van voldoende vocht kunnen voorzien voor een ongestoorde groei.
Gronden die aan bovengenoemde eisen geheel voldoen, komen in het ge
karteerde gebied maar over een beperkte oppervlakte voor. Het zijn de
lichtere niet te diep afgegraven terpgronden en gronden met een goede
structuur. Voor fruitteelt is nog belangrijk dat de grondwaterstand niet
te hoog wordt. Hiervoor komen in aanmerking de gronden van grondwater:I'oja
scjjal^-III (gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 4-0 cm).
Het grootste deel van het gekarteerde gebied wordt ingenomen door
gronden met een matige en een slechte structuur. Tevens zijn deze bodemkundig nat, dat wil zeggen? de grondwaterstand is moeilijk te reguleren.
Dergelijke gronden hebben grote nadelen voor groenteteelt in een consumptiegebied. Bij deze, meestal zwaardere gronden bestaat namelijk een nauw
verband tussen de vochtigheidstoestand en de bewerkingsmogelijkheden. Ze
zijn spoedig te nat of te droog en dan is planten of zaaien niet mogelijk.
Worden ze kunstmatig bevochtigd, dan duurt het geruime tijd voor de juis
te vochtigheid bereikt is voor de diverse bewerkingen. Hierdoor is men
voor het arbeids- en plantschema sterk afhankelijk van de weersomstandig
heden. Tevens bevatten deze gronden weinig lucht, zijn nat en koud en daar
door laat.
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Door bovengenoemde oorzaken is de tuinbouwkundige waardering lager»
Globaal gesproken neemt de waarde voor tuinbouw af, naarmate de grond
zwaarder wordt en de kalkrijke laag dieper zit»
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet, laat de waterstaat
kundige toestand momenteel te wensen over. Indien in dit gebied tot tuinbouwvestiging wordt besloten dient eerst de waterbeheersing in orde te
zijn*
De tuinders moeten het gehele jaar over voldoende geschikt gietwater
beschikken» Bovendien moet de waterstand constant zijn of zo mogelijk in
dividueel geregeld kunnen worden, omdat een constante waterstand voor een
belangrijk deel het bedrijfstype en de teeltwijze bepaalt» De moeilijk
heid in dit gebied is, dat de lichtste gronden, waarvoor een hogere wa
terstand gewenst is dan voor de zwaardere, gemiddeld het hoogst gelegen
zijn» Hierdoor kan niet met één constant peil volstaan worden, doch is
een verdeling in blokken met eigen peil gewenst» Pas als dit verwerkelijkt
is, kan worden aangegeven voor welk bedrijfstype de betreffende grond
zich het beste leent» Dit laatste heeft echter weinig invloed op de mate
van geschiktheid die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt»
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7- JE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABT VOOB TUINBOUW (bijlage 3)
De samenstelling van de bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw is ge
baseerd op de gedachtengang, zoals deze in het voorgaande werd omschre
ven. Hoewel er vele bedrijfstypen in de tuinbouw voorkomen., hebben we
ons bij de classificatie beperkt tot de meest belangrijke, namelijk
groenteteelt^ fruitteelt en een combinatie van beide» Bij de geschikt-

•

heidsindeling moet bedacht worden, dat er in dit gebied geen gronden aan
getroffen worden, die tot de klasse zeer geschikt behoren» Dit betreft
oudere tuinbouwgronden met een gunstig bodemprofiel» Door jarenlange in
tensieve bewerking en organische bemesting is hierbij een rulle, meer
structuurbestendige bovengrond verkregen» Hierdoor is het gevaar voor
verslemping bij de lichte gronden afgenomen en zijn de zwaardere gemak
kelijker te bewerken.
De volgende indeling is gemaakts
I

Geschikt voor groente- en fruitteelt

II

Geschikt voor groenteteelt

III

Matig geschikt voor groenteteelt

IV

Matig tot weinig geschikt voor "fijne" groenteteelt, overwegend wel
geschikt voor "grove" groenteteelt

V

Weinig geschikt voor "fijne" groenteteelt, overwegend wel geschikt
voor "grove" groenteteelt»

Klasse 1$ Geschikt voor groente- en fruitteelt
Hieronder vallen de niet afgegraven zavelige terpgronden (bodemtype
Tl en T3) en de zavelige gronden met een goede structuur (G2, G3 en 04).
De licht zavelige gronden (T3S G2 on G4) zijn wat gemakkelijker te
bewerken, doch gevoeliger voor verslemping» Voor het plaatselijke bedrijfstype zijn dit de aantrekkelijkste gronden» Het gevaar voor verslemping
kan zoveel mogelijk worden tegengegaan door de aanwending van grote hoe
veelheden organische meststoffen»
De zware zavelgronden (T3 en G3) zijn wat moeilijker te bewerken
("wreed"), doch de bovengrond is gemiddeld structuurbestendiger» Het
voordeel van dit laatste is, dat bij kunstmatige watervoorziening, in de
vorm van gieten of beregenen, de grond minder gemakkelijk dichtslaat»
Voor glasbedrijven is dit een voordeel. Deze gronden lenen zich goed voor
de zich in het westen des lands sterk uitbreidende teeltcombinatie van
vroege stooktomaten en wintersla»
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Alleen het humusgehalte van de bovengrond is nog aan de lage kant» Voor
al,voor de gronden die tot deze klasse behoren is waterbeheersing nood
zakelijk. Een constante waterstand van 80 à 100 cm is gewenst. Hogere
waterstanden doen de geschiktheid voor zomergroenteteelt toenemen?
dit gaat echter ten koste van de vroegheid.
Klasse II; Geschikt voor groenteteelt
Dit betreft de zavelige afgegraven terpgronden (Tl en T3) en de zavelige afgegraven gronden (Gl? G5 en G6) met een goede structuur. Op en
kele percelen afgegraven terpgrond is veel grondverzet nodig om een enigs
zins vlakke ligging te verkrijgen. Door hun lagere ligging ten opzichte
van de omgeving lenen deze gronden zich beter voor groenteteelt? dan voor
fruitteelt. De oogst zal in het voorjaar wat later vallen? doch de groei
verloopt in de zomer wat gemakkelijker? terv/ijl er minder gegoten beijoeft
te worden dan op de hogere gronden (klasse i).
Klasse III; Matig geschikt voor groenteteelt
Hiertoe behoren de zavelige gronden met een minder goede structuur
(Mij M2 en M3). Het poriënvolume is geringer dan bij dB zavelige gronden met
een goede structuur. De waterbeweging verloopt trager? waardoor zuurstof
gebrek kan optreden en de grondwaterstand sterker schommelt. DOCET deze
omstandigheden lenen deze gronden zich beter voor groenteteelt dan voor
fruitteelt. Het zijn geen vroege gronden.
Klasse IV; Matig tot weinig geschikt voor "fijne" groenteteelt, overwegend
wel geschikt voor "grove" groenteteelt.
Tot deze klasse is het grootste gedeelte van de diep kalkarme zware
zavelgronden met een matige structuur gerekend. Het zijn moeilijk te be
werken gronden met een trage waterbeweging. Voor het plaatselijke bedrijfstype zijn ze weinig aantrekkelijk.
Klasse V; Weinig geschikt voor "fijne" groenteteelt? overwegend wel ge
schikt voor"grove" groenteteelt
Tot deze klasse zijn gerekend de gronden met een matige tot slechte
structuur. De bovengrond bestaat uit zware zavel of lichte klei en het
profiel wordt naar beneden zwaarder»
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Set grootste deel van deze gronden heeft tussen 30 à 35 - 60 â 65 cm een

kalkarme zware kleilaag (>35^ lutum). Het zijn bodemkundig natte? slecht
doorlatende en moeilijk te bewerken gronden. Ze zijn weinig geschikt voor
het plaatselijke bedrijfstype, doch wel geschikt voor de teelt van sprui
ten en bewaarproducten, zoals sluitkool» Voor deze producten is een trage
groei gewenst, hetgeen de houdbaarheid bevordert» Bovendien is groeistagnatie voor deze producten veel minder funest» Deze teelten zijn echter
voor dit gebied niet belangrijk»

-IT

S'' PE GESCHI£TEEIJSKAART VOOR AKKER- EM WEIDEBOÜW
Het feit, dat van het gekarteerde gebied

ca 9&f° uit grasland

bestaat wil niet zeggen dat hier geen geschikte bouwlandgi'onden zijn»
De oorzaak van het overwegend graslandgebruik is, dat de plaatselijke
boeren niet erg gesteld zijn op bouwland»
De landbouwkundige waardering berust hoofdzakelijk op de zwaarte en
aard van de grond en gedeeltelijk op de hoogteligging ten opzichte van
de omgeving»
Hieronder volgt de indeling in 3 hoofdklassen met ieder 2 subklassen»
Hoofdklasse B»G»s ''Bouw-graslandgronden"
Gronden die oTzrer het algemeen meer of minder geschikt zijn voor ak
kerbouw en tevens voor weidebouw»
Klas_se_B_e_G_o_lj_ ^LZeer veelzijdig ges_chikte_bouw-graslandgronden" »
In het algemeen zeer geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen en
zeer geschikt voor grasland»
Hierin vallen de zavelige gronden met een goede structuur» Deze zijn
bodemkundig droog»
KIasse_B^Go2j_ ^Ges£hikte__b_ouw-£ras3.andgronden,_njits £oed_ontwa.terd^
In het algemeen geschikt voor bouwland, echter plaatselijk minder
g-eschikt! geschikt voor graslandf de nattere delen laat in het voorjaar»
Hiertoe behoren de afgegraven zavelige terpen en overige afgegraven,
natte gronden met een goede structuur»
Hoofdklasse G»B»; "Gras-bouwlandgronden"
Gronden die over het algemeen meer of minder geschikt zijn voor weidebouw en tevens beperkt geschikt voor akkerbouw, met afwijkende chemischeen fysische eigenschappen»
Kl_as_se__G_»_B_o_l_£_ ^.G_es_chikt vo_or__gra_sland £n_mj.nder gej3chikt_vopr bouwland^
Goed producerende graslandgronden met enige zomerdepressiej beperkt
geschikt voor akkerbouw»
In deze klasse vallen de zavelige gronden met een wat minder goede
structuur» Ze zijn bodemkundig nat.
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Klas_se__G^B_12j_ J^G^s^hikt vo£r_grasland en matig geschikt vo_or__b£Uwlaiidn
Goed producerende graslandgronden met enige zomerdepressie, soms wat
laat in het voorjaar5 matig geschikt voor akkerbouw»
Tot deze klasse behoren de zware zavelgronden met een matige struc
tuur» Eveneens bodemkundig nat»
Hoofdklasse G? "Graslandgronden11
Gronden die over het algemeen geschikt zijn voor weidebouw, maar
meestal weinig of niet geschikt voor akkerbouwKlasj3e_G1 t _ J^Gos_chikt vo_or_gra£land en_\veini_g £0£chikt__vqor bouwland^
Matig tot goed producerende graslandgronden? maar eisen stellend
aan een goede waterbeheersing, met soms een meer of minder sterke zomer
depressie.
Tot deze klasse worden gerekend de zware zavel- en lichte kleigron
den met een matige tot slechte structuur* Deze gronden kunnen bodemkundig
nat tot zeer nat zijn»
Klasse_G_2s__ HG_es_chi.kte_late graslandgr£nden"
Matig producerende graslandgronden, hoge eisen stellend aan een goe
de waterbeheersing en laat in het voorjaar»
Tot deze klasse worden gerekend de lager gelegen lichte en zware
kleigronden met een slechte structuur» Ze zijn bodemkundig zeer nat»

