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1l. KLEINE KARTERINGEN
Smal1 Soil Surveys

doorlby Dr W. J. van Liere
Sinds het verslag in Boor en Spade 111, zijn 16 opdrachten gereed gekomen. Negen Siiervan hadden betrekking op tuinbouwkundige problemen.

AZ 1 Vliegveld Eelde.
zie onder NZ4.
EZ1 Zwollerkerspel
In opdracht van het gemeentebestuur werd een klein deel
van de gemeente gekarteerd om een eventuele vestiging van
een tuinbouwcentrum na te gaan. In dit deel van de gemeente
liggen echter geen bijzonder gunstige mogelijkheden. , .
EZ3 Vliegveld Twente
zie onder NZ4.
MZ3 Elburg
In opdracht van de gemeente werd een bodemkartering en
een landclassificatie gemaakt, in verband met de mogelijkheid
tot uitbreiding van de tuinbouw. Het bleek, dat er in Elburg
wel mogelijkheden zijn, doch dat de bodemgesteldheid op
korte afstand zeer wisselend is, hetgeen voor vestiging van
,
een tuinbouwcomplex niet zeer bevorderlijk is.
M24 Ermelo
In opdracht van de gemeente Ermelo werd een complex
heidegronden beoordeeld op hun geschiktheid voor ontginning
tot bouwland,
MZ6 Zutphen
In opdracht van de afdeling Gelderland van de Stichting voor
de Landbouw werd een klein deel van de gemeente Zutphen
gekarteerd in verband met het sta'dsuitbreidingsplan.
L21 Utrecht
Een klein deel van de gemeente Utrecht werd in kaart gebracht en een landclassificatie gemaakt in verband met de
,
uitbreiding van de stad en de noodzakelijke verplaatsing van
sommige warmoezeniers. In dit deel van de stad kwamen
echter geen goede tuinbouwgronden voor.
LZ2 Wilnis
De polder Wilnis-Veldzijde werd gekarteerd in verband
met een grondverbeteringsobject en in opdracht van de Rijks*
dienst Uitvoering Werken. Aan de hand van deze bodem*

101

kundige gegevens zal door de Nederlandse Heide Maatschappij een plan worden opgesteld.
GZ4 Aalsmeer
De gemeente Aalsmeer werd gekarteerd in opdracht van de
veilingen, welke opdracht via de Rijkstuinbouwconsulent verstrekt werd. Tijdens de kartering zijn 2 assistenten van de
. ~ijkstuinbouwvoorlichtingsdienstingewerkt in het veldwerk,
In het bijzonder werden de polders onderzocht in verband met
rozen- en anjercultuur. Het bleek, dat er ook in de Aalsmeerse polders tamelijk veel bedrijven zijn, waar de bodemstructuur te wensen overlaat, hoewel de gevolgen hiervan zich
enigszins anders uiten dan b.v. bij druiven* en tomatenteelt, In
vele gevallen kan de achteruitgang van de rozencultuur toe. geschreven worden aan de gesteldheid van de bodem.
HZ8 Valkenburg:
In opdracht van de Veiling werd de gemeente Valkenburg
gekarteerd in verband met de ingrijpende stedebouwkundige
plannen in deze omgeving. Ook hier zijn alle goede gronden
voor tuinbouw in gebruik, zodat iedere onttrekking van tuin.
bouwgrond voor andere doeleinden, tuinbouwkundig gezien,
verlies betekent.
HZ9 Alkemade
Op verzoek van het Economisch-Technologisch Instituut
te Rotterdam werd de landbouwkundige waarde nagegaan
van een klein deel van de gemeente Alkemade, in verband
met de bestemming van een perceel' tot vuilnisstortplaats.
Hl0 Voorne
In aansluiting op het noordelijk deel van de provincie ZuidHollandswerd het eiland Voorne verkend om een indruk te
krijgen van de oppervlakte goede grond. Het bleek, dat hier
volgens Westlandse begrippen zeer goede gronden voorkomen, doch het grote bezwaar is het zoute bodemwater.
NZ1 Eindhoven (,,de Scheeken")
In opdracht van de Ruilverkavelingscommissie ,,de Scheeken1' werd een landclassificatie gemaakt van dit ruilverkavelingsgebied. Naar aanleiding van deze classificate heeft men
een beplantingsplan gemaakt; in het bijzonder is een gedeelte
eiken-haagbeukenbos gereserveerd,
NZ2 Oudenbosch
In opdracht van het gemeentebestuur werd een landclassificatie gemaakt voor de Oudenbossche tuinbouwcultures. Het
bleek, d. er in Oudenbosch vrij veel zeer goede tuinbouw* .
gronden voorkomen,
NZ4 Vliegveld Gilze-Rijen, benevens AZ1 en EZ3
De naaste omgeving van deze vliegvelden werd in opdracht
S

Fig. 1. Overzicht v a n de kleine karteringen tot 1 Januari 1951.
Review of fhe finished smal1 surveys in fhe Nefherlands on 1 January 1951.
1
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classificeerd in verband met teruggave van deze terreinen
aan de oorspronkelijke eigenaars.

N6 Zundert

.

De gemeente Zundert werd gekarteerd in opdracht van het
gemeentebestuur om inzicht te krijgen in de tuinbouwkundige
mogelijkheden. Tevens wordt er met de bodemkaart rekening

gehouden bij het opsiellen van het uitbreidingsplan in onderdelen. Hoofdteelten in Zundert zijn, behalve de boomteelt,
aardbeien en frambozen. De aardbei heeft veel met ziekten te
kampen, welke het gevolg zijn van minder goede vruchtwisseling. In Zundert bestaat dan ook op het ogenblik de neiging
aarbeienteelt uit te oefenen op vers land, d.w.z. ontgonnen
heidegronden, ongeacht de geschiktheid op de lange duur.
Zonder enige twijfel zal dit binnen enkele jaren tot grote
teleurstellingen leiden, temeer, daar gebleken is, dat binnen
de gemeente een aanzienlijke oppervlakte vochtige, iets lemige
zandgronden ligt, welke voor de Zundertse teelten zeer goed
geschikt 'zijn,
13 November 1950.
The writer describes the investigation in the area's indicated on
the map (fig. 1).
Many of the surveys have been made in order to find soils, wich
are suited for horticulture.
Another important number of surveys has been carried out for
the purpose o£ town* and country planning,

12. OVER DE ONTKALKING VAN D E DOLLARDKLEI
Decalcificafion of. Dollard-clay

door/by Prof, Dr C. H. Edelman en Ir L, A. H, de Smet,
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1. INLEIDING

Over de geschiedenis van de Dollard is veel geschreven, zodat
wij menen de lezer naar de betreffende literatuur te kunnen ver*
wijzen.
Het is reeds lang opgevallen, dat de grohden in de achtereenvolgens ingedijkte Ddlardpolders zeer verschillen in samenstelling
van :het bodemprofiel, in structuur van de klei en van het kalk-. .
gehalte van de bovengrond. Aangezien dit laatste van de oudste
naar de jongste polders regelmatig toeneem)t hebben drie opeenvolgende generaties ' bodemkundigen, van Bemmelen, Hissink,
Maschhaupt en Zuur, het Dollardgebied beschouwd als een klas*
si& voorbeeld van een regelmatige en snelle ontkalking onder
invloed van het plaatselijke klimaalt en concludeerden zij, dat d t
Dollardgronden met een snelheid van l % in 25 jaar kalk verliezen.
Deze conclusie is in zodanige tegenspraak met wat van andere
zeekleigebieden bekend is, dat wij naar een andere verklaring van
de feidijke toestand hebben gezocht,
De oudere schrijvers steunden uiteraard op de onderstelling,
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