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1, DE BODEMGESTELDHEID VAN DE IJPOLDERS
Soil conditions in the Y-polders

I. INLEIDING
De IJpolders, die in het volgende geologisch en bodemkundig worden
behandeld, liggen in de provincie Noord-Holland tussen Amsterdam en
de duinkust.
V66r de droog'legging was dit gebied een inham van de Zuiderzee en
werd de duinenrij tussen deze inham en de Noordzee ,,Holland op zijn
smalst" genoemd.
Na de aanleg van het Noordzeekanaal ( 1870)' is dit gebied tussen 187.1
en 1873 drooggelegd, waarbij tien polders zijn gevormd, die thans door
de vruchtbaarheid van hun kleigronden bekend zijn.
Van deze tien polders hebben wij er zeven gekarteerd, terwijl de Wijker+
meerpolder door de Roo in zijn studie over het Kennemerland zal worden
behandeld. De twee overige IJpolders nl. de Noordpolder en Amsterdammerpolder zijn tengevolge van de uitbreiding van Amsterdam voor de
bodemcu1tuu.r verloren gegaan. T'hans wordt ook de grootste van de
IJpolders (De Groote IJpolder) bedreigd. De aanleg van havenwerken
is er reeds begonnen. Zddoende wordt binnen een eeuw na de drooglegging van vruchtbaar land wederom water gemaakt.
Onze opnamen berusten op de studie van profielkuilen en 1-2 boringen
van 1,20 m per ha, voorts op een aantal diepere boringen van 2--3,25 m.
Verder konden wij gebruik maken van de bekende, meer chemisch georienteerde studie van J. M. van Bemmelen (1886) en van de door de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst verzamelde grondmonsteranalyses.

11. DE GEOLOGISC,HE GESCHIEDENIS VAN' HET IJ-GEBIED
Zonder kennis van de geologische geschiedenis van dit gebied is het
niet mogelijk de huidige bodemgesteldheid te begrijpen, aangezien de voornaamste verschillen in de ondergrond voorkomen en slechts door de geologische geschiedenis kunnen worden verklaard, We1 is het voldoende
de geologische beschouwing met het Atlanticum te beginnen.
1. DE OER-IJ PHASE

In het Atlanticum rees de zeespiegel zodanig, dat de oude veenbedekking van het thans op 13-15 m -N.A.P. liggende pleistocene zandlandschap ,door mariene afzettingen werd overdekt (Faber, 1947). De
bovenlaag van dit mariene complex is als oude zeeklei algemeen bekend;
deze ligt in het gebied op ca 4 m -N.A.P. l). Deze oude zeeklei wordt
in het westen begrensd door het oude duinlandschap. In het zuid-westen
van de Houtrakpolder vonden wij evenwel nog een voordien onbekende
duinkop, die met het oude duinlandschap samenhangt doch oostelijker en
lager ligt (thans ca 2,5 m N.A.P.). Deze kop werd aan de flanken nog
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Van Bemmelen (1886, p. 5) geeft als ligging 4 - 4 5 m -N.A.P.

aan.

1

juist bedekt met een dunne laag oude zeeklei (fig. 1 ) en is vergelijkbaar
met het Hoofddorpcomplex in de Haarlemmermeer (Haans, 1949).
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Fig. 1. Profielbouw aan de rand van het oerduin (zie orientatiekaart t.o. pag. 1;
plaats No. I )
Pofile on the border of an old dune (locationmap opp. pag. l , No. I )
l. young sea bottom clay (IJ-clay); 2. dune crevasse sand; 3. dune
crevasse sand with an admixture of peaty silt; 4. blueish-grey peafy
clay (brackish-wafer clay); 5. peat; 6. old sea clay; 7. old dune sand;
8. old sea sand.

Overigens bestond het terrein van de huidige IJpolders uit oude zeeklei,
waarop zich later veen heeft gevormd. Reeds betrekkelijk kort na het
begin van de veengroei bestond in dit gebied een open water dat wij als
.,Oer-IJ" zullen aanduiden. Omtrent de tijd en wijze van zijn ontstaan
kunnen wij geen zekerheid verschaflen. W i j vermoeden, dat dit water
reeds als kreek in de oude zeeklei heeft bestaan, maar de gelegenheid om
hieromtrent nadere waarnemingen te doen heeft ons ontbroken, Het is
ook mogelijk, dat het Oer-IJ is ontstaan tengevolge van de eerste duindoorbraak bij Castricum. De Roo (z. j.) plaatste deze eerste doorbraak
enige eeuwen voor Chr., maar volgens een mededeling van Bennema
moet deze veel ouder zijn. Voor het vervolg van de geschiedenis va3n de
IJpolders maakt de ouderdom van het Oer-IJ geen verschil. Het Oer+IJ
komt uit nw richting het gekarteerde gebiea binnen, en wij hebben de
loop kunnen volgen tot even voorbij de Horn, waar hij ons karterings*
gebied verlaat (fig. 2 ) . Het is een ongeveer 300 m brede waterloop, die
diep in de oude zeeklei is ingesneden; plaatselijk! was op 10,5 m - N.A.P.
de vaste bodem nog niet bereikt 2 ) .
Zeer opvallend zijn de hoog opgeslibde oeverbanken in de binnew
bochten van de scherpe meanders van het Oer-IJ (fig, 3 ) . In het westen
2, Volgens een mededeling van de Heer Ir H. Smits van de Landbouwkundige AfdeIing
van de N.0.-Polder directie.
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De loop van het Oer-IJ
The course o f the Primeval ZJ

reiken deze banken tot 1 5 .1,5 m -N.A.P.;
in het oosten zijn zij lager
(ca 2,5 m - N.A.P.). Overal bestaan zij uit zavel tot slibhoudend zand.
Achter de oeverbank,en en op en achter de oeverwallen heeft het Oer-IJ
nog een zure klei afgezet, die wij als ,,brakwaCerklei" zullen aanduiden
(fig, 3 en het profiel op bijlage 1). Deze rust in het algemeen op veen;
dioht achter de oeverbanken is de veenlaag dun of geheel afwezig. Verder
van het Oer-IJ af wordt deze steeds dikker (fig. 4).
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Deposits along the Primeval ZJ

De ligging van de oeverbanken toont aan, dat het Oer-IJ het karakter
had van een getijdegeul, komende uit nw richting, Daarnaast doen de
sterke meanders rivierinvloed vermoeden. Het is dan ook geenszins onmogelijk, dat deze geul nabij Amsterdam verbinding heeft gehad met een
van de noordelijke takken van het Rijnsysteem en dus als een riviermond
heeft gefungeerd,
Binnen het door ons gelcarteer& gebied is een stukje van een geul aan
te wijzen, waarlangs het Spaarne op het Oer+IJ zal hebben geloosd; het
voorkomen doet vermoeden, dat het hier een wat latere verbinding tussen
beide wateren betreft (vergel, fig. 2 en 3).
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Pig. 4. Schematisch profiel door een oever van het Oer-IJ

Schematic profile through the bank of the Primeval I j

Tengevolge van een optredende zeespiegeldaling, of door het dicht
geraken van de mond wegens het groeien van de schoorwal, kwamen
hier niet meer zulke hoge waterstanden voor. Zodoende raakten ook de
oeverbanken en de brakwaterklei eindelijk met veen overgroeid. Het
Oer-IJ zelf was een open veenwater geword,en, dat opgevuld werd met
een humeus, baggerachtig materiaal, dat wij verder .,veenslik" zullen
noemen.
2. DE INBRAAKPHASE (CASTRICUM 11)

Wij laten de Inbraakphase aanvangen met de tweede doorbraak bij
Castricum (de Roo, 1949). Deze phase droeg een catastrophaal karakter,
wat blijkt nit het wegslaan van veel veen, waardoor a de jonge IJgeulen
en eilanden ontstonden, b de oeverbanken weer bloot kwamen en gedeeltelijk werden afgeslepen.
De hoeveelheid water, die door het sterk kronkelende en reeds tamelijk
hoog opgevulde Oer+IJ stroomde, kon niet snel genoeg meer afgevoerd
worden. Aangedreven door de krachtige westelijke winden (Beekman,
1932a) kreeg het o.a. vanuit het Spaarne een grotere golfslag, waardoor
het veenland reeds bij de eerste bocht overstroomde. Hierdoor werden
nieuwe geulen gevormd en verschillende meanders afgesneden (fig. 5).
Door de afsnijding ontstond 0.a. het veeneiland ,,RuigoordV, dat aan
de zuidkant tegen afslag werd beschermd door de bestaande oeverbank,
Verder ook de twee eilanden F en G van van Bemmelen (1886) en
,,Hoeksnesl' (zie fig. 5 ) , zavelige oeverbanken, die door het gedeeltelijk
afslaan van het achterliggende veenland in het IJ kwamen te liggen. De
eilanden F en G bestaan uit een door golfslag in tweezn gedeelde
oeverbank.
Het IJ was nu eenl brede plas geworden met plaatselijk een veenbodem,
a1 of niet bedekt met meermolm (verslagen veen) en ook een meermolm*
laag langs de oevers. Het Oer-IJ werd in het westen opgevuld met een
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Fig. 5. De toestand van het IJgebied tijdens de Inbraak phase (Castricum11).
Situation of: the IJ area during the Dune Crevasse phase (Castrcum II)

ca 0,s-1 m dikke laag verspoeld duindoorbraakzand, dat vooral aan de
onderzijde vaak met meermolm of veenslik is vermengd. Vermoedelijk is
ook een weinig van dit zand afgezet op de blootgekomen en gedeeltelijk
afgeslepen drie westelijke oeverbanken.
Overigens ging de opvulling van het OercIJ en de jonge IJ-geulen met
veenslik door, zelfs nadat de plag8in een andere phase was komen te vera
keren. Evenzo de voortdurende afslag van de veenoevers.
Alvorens wij overgaan tot de behandeling van de volgende phase eerst
enkele woorden over de historie van dit gebied:
In de vroegste middeleeuwen geraakte de omgeving van het IJ alsmede
Ruigoord bewoond. Buitendijks van dit eiland vonden wij aardewerkscherven, die door Dr P. J. R. Modderman als afkomstig uit de l le,' 12e.
14e en 15e eeuw zijn gedetermineerd.
Wij zijn niet in de gelegenheid geweest een studie te maken van de
ontwikkeling van het dijkstelsel, maar hebben hieraver we1 enige literatuur
geraadpleegd (Beekman, 1917 en 1921; Fockema Andraea, 1934 en 1944;
't Hwft, 1923). Veel van de daaruit verkregen of afgeleimde data zijn weer*
gegeven op fig. 6 naast de dammen en dijken, waarop zij betrekking
hebben. Wanneer het IJ voor het eerst geheel bedijkt was, is niet zeker;
maar Beekman (1932) heeft op zijn kaart, weergevende de toestand van
-t. 1300, het IJ als zodanig aangegeven, Het heeft echter tot l806 geduurd,
voordat alle dijken tot de vloedvrije hoogte waren opgehoogd. A1 het 'door
de voortgaande bedijking b~iten~eslagenland duiden wij verder als
,,schiereilanden" aan.
3. DE ZUIDERZEEPHASE

Het .IJ was een stille ,inham geworden van de tussen 1170 - 1395 o n t

stane Zuiderzee (v. Bemmelen, 1886), waardoor de verdere ontwikkeling
van dit gebied sterk gewijzigd werd.
De invloed van de Zuiderzee is tweeerlei:
a. ,de vorming van een nieuwe geul
b. aanvoer van zout- en slibrijk water.
a. Door de krachtige golfslag vanuit het oosten werd de Horn van het
noordelijke veenland losgeslagen. Z o ontstond een nieuwe geul, die tot
aan de drooglegging als het diepste vaarwater is blijven bestaan (v.
Bemmelen, 1886). Thans volgt het Noordzeekanaal deze voormalige
diepte over grote afstand.
b. Doordat de verbinding tussen Noordzee en Zuiderzee steeds groter
werd, kreeg deze laatste meer en meer het karakter van een binnenzee,
waardoor ook zout en slibrijk water het IJ binnendrong. Hiezdoor zijn
er twee sterk van elkaar afwijkende kleien tot bezinking gekomen.
In de eersta plaats katteklei (Edelman, 1946) op de veeneilanden,
-schiereilanden en op de boven water uitstekende koppen van de oeverbanken. Op deze laatste is de klei dunner, humusarmer en lichter van
samenstelling dan boven de eerste twee. Hieruit valt af te leiden, dat boven
de oeverbanken een begroeii'ng niet goed mogelijk was en het water
woeliger. De oeverbanken zijn later weer onder water geraakt, in tegenstelling met de eerste twee, die zodoende een dik, zeer kalkarm en zeer
zwaar kleidek kregen.
Voorts is in het gehele IJbekken een speciale onderwaterklei (I]-klei}
tot bezinking gekomen, waarom dit gebied tot de zeebodemgronden ( N )
wordt gerekend (Edelman, 1950 p. 154). Deze klei is zwaar, rijk aan kalk
en organische stoffen. Deze laatste zijn afkomstig uit de veenwateren, die
van ouds op het IJ geloosd hebben, zoals het Spaarne, de Zaan e.a, (zie
fig. 6).
In het algemeen wordt het IJ-kleidek van beneden naar boven humusarmer en kalkrijker, hetgeen de toenemende invloed van de Zuiderzee
illustreert.
Aangezien het slib uit het oosten kwam, is het begrijpelijk dat de afzettingen daar lichter en in het westen zwaarder zijn; zij varieren van
ca 55-90 OJo < 16 p. Voorts vinden wij in het oosten vaak dunne zand+
laagjes in de IJ-klei.
Thans, na het optreden van klink, is de dikte van het IJ-kleidek 40100 cm. De duur van afzetting was 4 500 jaar, zodat er in de gunstigste
gevallen (geul) gemiddeld 2 mm klei per jaar tot bezinking kwam.
Daaruit blijkt, dat de opslibbing zeer snel is gegaan, waarvoor wij drie
oorzaken kunnen aangeven en wel:
a. Het IJ was een stille uithoek van de Zuiderzee.
b. De wind+ en vloedrichting waren tegengesteld, waardoor bij vloed de
grondstroom sterk en bij eb zwak was. Er werd dus bij vloed veel slib
aangevoerd, dat bij eb achter bleef (Beekman, 1932a).
c, Het contact tussen het basenrijke slib en de zure organische stoffen,
waardoor een snelle coagulatie optrad.
De in het voorgaande uiteengezette geologische ontwikkeling van het
IJ-gebied en de daardoor ontstane opbouw van het bodemprofiel komen
duidelijk tot uitdrukking in het profiel op Bijlage 1.
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111. D E DROOGLEGGING E N TEGENWOORDIGE TOESTAND
V A N D E IJPOLDERS
l. INLEIDING
Tussen de jaren 1870 en 1873 werd het IJ door een dam bij Schellingwoude van de Zuiderzea afgesloten en door dit gebied werd daarna van
Amsterdam naar de Noordzee het Noordzeekanaal aangelegd.
Tegelijkertijd werden hieraan aansluitend verschillende zijkanalen gegraven om de afwatering van de omliggende gebieden, die voorheen op
het IJ loosden, te verzekeren. De tussenliggende gedeelten van het IJ
werden daarna drooggelegd. Op deze wijze werd het IJ ingepolderd in
10 verschillende polders, die een gezamenlijk oppervlak van1 ongeveer
6000 ha hebben.
Aan de zuidkant van het Noordzeekanaal komen van west naar oost
de volgende polders voor (zie orientatiekaart t.0. pag 1).
1. Noord-Spaarndammerpolder
2. Zu,id-Spaarndammerpolder
3. Houtrakpolder
4. Groote IJpolder
5, Amsterdammerpolder
ea ten noorden van het Noordzeekanaal, eveneens van west naar oost:
6. Wijkermeerpolder
7. Nauernaschepolder
8. Westzanerpolder
9. Zaandammerpolder
10. Noorderpolder
Van .deze 10 polders zijn de Amsterdammer* en de Noorderpolder door
de uitbreiding van Amsterdam als industrie- en ,haventerrein en als volkstuinen in gebruik, eveneens is dit het geval met een gedeelte van de Groote
I Jplder, waar naast haven- ook sportterreinen liggen, welke dan ook
buiten ons onderzoek zijn gebleven.
De Wijkermeerpolder is reeds in het kader van een andere kartering
door Ir de Roo opgenomen.
De overige 7 polders zijn door ons grotendeels gekarteerd en we1 van de
Polder
Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder . . . . . .
waarin het veeneiland Buitenhuizen
Houtrakpolder
waarin het veeneiland Ruigoord . . . . . . . .
Groote IJpolder
waarin het veeneiland de Horn . . . . . . . .
en schiereilanden:
D e Heining
Spieringhorner Buitenpolder
Overbrakerbuitenpolder
Vereenigde Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammer polders
Totaal gekarteerd ca

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . .
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Cijfers ontleend aan het Jaarboekje voor de Provincie Noordholland, 1950.

t

A1 deze polders zijn enerzijds door het Noordzeekanaal, anderzijds door
de IJdijken of door buitenpolders (Inlaagpolder en Velzerbroek) bee
grensd. Zij zijn van elkander gescheiden door de zijkanalen; de grens
tussen de Amsterdammer- en de Groote IJpolder wordt echter gevormd
door de spoordijk van de lijn Amsterdam-Zaandam
(zie orientatiekaart
t.o. pag .l ).
2. HET RELIEF EN DE KLINK

De twee westelijkste polders (Noord- en Zuid-Spaarndammerpolder)
lilggen iets hoger dan de overige. Dit komt reeds in de hoogte van het
polderpeil tot uiting. De zomerpeilen bedragen voor 4 ) :
3,42 m - N.A.P.
De Spaarndammerpolders
De Vereenigde Nauernasche-, Westzaner3,60 m - N.A.P.
en Zaandammerpolders
3 3 5 m - N.A.P.
De Houtrakpolder
3,80 m - N.A.P.
De Groote IsJpolder
Gemiddeld ligt het oppervlak van de IJpolders 2,5-3 m onder N.A.P.:
het loopt tegen de randen geleidelijk hoger op. De veeneilanden en -schiereilanden zijn veel hoger, b.v.
ca 1,- m - N.A.P.
Ruigoord
ca 0,50 m - N.A.P.
Buitenhuizen
ca 0,10 m - N.A.P.
Spieringhorner buitenpolder

4> deze plaatsen vinden we thans een dik, kalkloos, zeer zwaar kleidek en
daaronder katteklei. Volgens Beekman (1932a) kan een dergelijke afzetting alleen plaats vinden op een hoogte van minimaal 25 cm boven de
gemiddelde vloedstand. Daaruit blijkt duidelijk, dat b.v. Ruigoord sedert
de drooglegging ten minste 1,25 m is geklonken.
klei
Van Bemmelen (1873-1876) geeft aan, dat hij op de Horn 1
gevonden heeft, terwijl wij thans ongeveer 80 cm vinden, Deze kalkloze
klei vertoont, dus een klink van ca 20 %. Derhalve is de sterke klink van
de veeneilandengronden hoofdzakelijk aan de veenondergrond toe te
schrijven. Verder komen in de IJpolders nog verschillende ruggen (oeverbanken) en laagten (geulen) voor (zie profiel op bijlage l ) , die er direct
na de drooglegging waarschijnlijk niet geweest zijn, omdat zij op de kaart
van van Bemmelen (1886) niet tot uiting komen. Z o geeft hij b.v. op de
oeverbank ten zuiden van Ruigoord een maaiveldshoogte van 1 m
- N.A.P. aan. Dit maaiveld ligt thans ca 2 m - N.A.P. 5). Boven op de
oeverbank vinden we een IJ-kleidek van 50 B 70 cm dikte. Aangezien de
oeverbank bestaat uit lichte zavel tot slibhoudend zand, moet de hoogtevermindering van ca 1 m toegeschreven worden aan klink van het
IJ-kleidek (ca 70 % ) .
Eveneens geeft van Bemmelen voor de naast liggende Oer-IJgeul een
hoogteligging van 1 B 1,4 m - N.A.P., welke thans 3-3,25 m 5, - N.A.P.
badraagt. Daaruit blijkt duidelijk, dat de klink in de geulen veel sterker
Cijfers ontleend aan het Jaarboekje voor de Provincie Noordholland, 1950.
Naar de waterpassingen van Ir H. Smits, landbouwkundige afdeling van de
Polderdirectie.
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(ca 2 m)\ is. Het verschijnsel is echter goed te verklaren, daar deze' geu]
geheel is opgevuld met veenslik.
. .
.
Deze verhoudingen zijn ook op andere plaatsen na te gaan; zij kunnen
du.s voor de gehele oppervlakte van de IJpolders typerend worden genoemd. Daarbij moet echter vermeld worden, dat de westelijke oeverbanken nabij Velserbroek, Buitenhuizen en de Inlaagpolder aanzienlijk
hoger (1-1,5 m - N.A.P.) liggen dan de oostelijke (ca 2 m - N.A.P.).
3. PERCELERING, ONTWATERING EN DAARMEDE SAMENHANGENDE
VRAAGSTUKKEN

Zoals op de orientatiekaart (t,o. pag. 1) duidelijlc te zien is, heeft men
in de IJpolders voor de afwatering evenwijdige tochten gegraven op een
onderlinge afstand van 800 5 1000 m. Daar midden tussen in zijn de wegen
aangelegd, waarlangs de boerderijen staan. Aan beide zijden van d'e weg
ligt een sloot, terwijl ook loodrecht op de wegel1 en tochten sloten gee
graven zijn, op een onderlinge afstand van 150 m. Deze kavelsloten zijn
tevens de perceelsgrenzen en hebben een diepte van ca 1-1,5 m. De
kavels, die .dus een oppervlakte van ca 6-7,5 ha thebben, worden in twee
delen gesplitst door een sloot in het midden van het perceel gelegen, evenwijdig aan kavelsloten, de 2.g. heinsloot.
De Houtrak- en Groote IJpolder hebben ieder een gemaal, de Vereenigde
Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammerpolders worden echter door
een gemaal drooggehouden, a1 bestaan er tevens nog een paar hulpgernaaltjes, die alleen met extra veel regenval gebruikt worden. De Noorden Zuidspaarndammerpolders worden evenzo bemalen (zie orientatiekaart
t.o. pag. 1). Deze polders hebben een eigen polderpeil (zie 111, 2 ) .
Bij de constructie van dit afwateringssysteem heeft men met de opbouw
van de bodem en de te verwachten klink in het geheel geen rekening
gehouden. Vaak lopen de tochten door de thans hooggelegen oeverbanken.
Om echter een uniform polderpeil te kunnen handhaven, moesten de
tochten hier steeds verder worden uitgediept, dan in de overige gedeelten
van de polders, omdat de oeverbanken door de geringere klink steeds
hoger kwamen te liggen.
Het i s moeilijk om de sloten zo diep door de oeverbanken te graven,
dat de omliggende lage gronden nog diep genoeg kunnen ontwateren, Men
kan trachten heb water naar een andere tocht te leiden, maar de grotere
afstand vormt een bezwaar. Verder is door het diep ontwateren van de
oeverbanken de gevoeligheid voor droogte aanzienlijk toegenomen, Zeer
ernstig is dit in het zw van de I-Ioutrakpolder, waar de ondergrond uit
grofzand bestaat, waardoor de verdroging hier regel geworden is. Wand
neer de tochten niet door de huidige ruggen gegraven waren, zouden deze
beide nadelen niet o~getredenzijn.
Overigens kan de waterbeheersing in de IJpolders goed genoemd
worden. Het IJ-kleidek heeft, ondanks zijn zwaarte, een goede doorlatendheid ten gevolge van de hoge kalk- en humusgehalten. Bovendien zijn er
ten gevolge van bodemverschillen en de ontwatering zeer grote volume+
veranderingen opgetreden, waardoor druk- en spanningsverschillen, ontd
stonden. Dit heeft in de huidige bodem in verticale.richting de reeds ver.
melde klink en in horizontale richting een sterlte scheurvorming veroor*

zaakt (Puchner, 1926). Door deze scheuren heeft het IJ-kleidek een goede
natuurlijke drainage.
Wegens de goede ontwatering zijn reeds vele heinsloten gedicht, wat
naar onze mening zeer juist is. Thans overweegt men m k een deel van
de ,kavelsloten te dichten, wat soms goed mogelijk is. Het lijkt ons echter
nodig om dan hierlangs een paar drainreeksen te leggen, wil men ver-.
zekerd zijn, dat het water voldoende snel naar de tochten wordt afgevoerd.
Wanneer er in het IJ-kleidek zandlagen voorkomen, wordt de waterbeweging bemoeilijkt, De scheuren worden door zandlagen onderbroken
en het door de scheuren snel wegzakkende water wordt daardoor tegengehouden. Deze ongunstige invloed wordt groter, wanneer in het profiel
meerdere zandlagen voorkomen en snel op elkaar volgen, of de zandlagen
dik zijn. In zulke gevallen wordt niet alleen de ontwatering~maar ook de
wateropstijging gestoord, Op gronden waar deze ongunstige invloeden
van de zandlagen optreden, is een extra dwars-drainage nodig. De diepte
van de drainage en de afstand van de drainreeksen wordt daarbij bepaald'
,.door de diepte en de diktd van de zandlagen. De bodemkaart kan waardevolle aanwijzingen geven bij het vaststellen van de gebieden, waar de
kavelsloten gedicht kunnen worden en anderzijds ook waar een dwarsdrainage gewenst of noodzakelijk is.
IV. D E BODEM VAN D E IJPOLDERS
1.

ICENMERKENDE
EIGENSCHAPPEN

Met uitzondering van de veeneilanden en -schiereilanden, die tezamen
ongeveer 8 OJo van de polderoppervlakte beslaan, bestaat de bovengrond
van alle IJpolders uit een zware klei, die in het algemeen de volgende
eigenschappen heeft:
a. De bovenste laag (O-ca 40 cm) van de profielen is ,donkergrijs ge-.
kleurd en heeft een gehalte aan afslibbare delen van 65-75 96. De
p) van de afslibbare
verhouding tussen lutum (< 2 ,U) en sloef (2-16
delen bedraagt ongeveer 2 : 1. Dus id het lutumgehalte vrij hoog. Deze
laag is voorts tamelijk kalk- en humusrijk (4-6 OJo) en e r komen plaatselijk zeer veel schelpjes in voor,
b. Onder deze bovenste laag wordt het kleidek enigszins roestig, waarschijnlijk tengevolge van de eertijds hogere grondwaterstand, die langzamerhand verlaagd is. Dieper in het profiel wordt de kleur weer
donkerder wegens het toenemen van het humusgehalte. Het percentage
kalk neemt met de diepte daarentegen duidelijk af.
C. Het gehele lcleidelc heeft wegens de gunstige samenstelling een. goede
structuur; bovendien is de grond sterk gescheurd. Deze scheuren en
spleten hebben een blijvend karakter, aangezien wij ze ook tijdens de
natte perioden konden waarnemen. Daardoor heeft dit kleidek een
goede natuurlijke drainage en doorlatendheid, terwijl het waterhoudend
vermogen en de adsorptiecapaciteit eveneens zeer gunstig zijn. Derhalve
vormt deze grond een uitsteltend milieu voor micro-organismen.
w e g e n s hun geringe ouderdom is ook de natuurlijke vruchtbaarheid van
deze gronden tamelijk hoog. Volgens de analyses van het Bedrijfslaboratorium te Groningen (praktijkmonsters van de Rijlcslandbouwvoorlichtings-

dienst) en te Oosterbeek (door ons genomen monsters) varieert het kali+
gehalte van -de bouwoor tussen 0,025 % en 0,030 % en het P-citroen getal
tussen 40 en 80.
Uit deze korte beschrijving blijkt duidelijk, dat deze klei alle eigenschappen bezit, die voor een goede ontwikkeing van de gewassen nodig
zijn. Aangezien deze klei zeer typerend is voor de IJpolders, hebben wij
de term IJcklei hiervoor ingevoerd. Wanneer in het vervolg over IJ-klei
gesproken wordt, wordt bovenstaande klei bedoeld.
De IJ-klei kan onderling nog weer verschillen en in de diverse IJpolders
kunnen de volgende afwijkingen optreden:
1. De IJ-klei wordt van oost naar west aanzienlijk zwaarder. Het gehalte

aan afslibbare (delen loopt daardoor uiteen van 55-90 %, De overgang
geschiedt echter zeer geleidelijk.
2. In het IJ-kleidek kunnen zandlagen van verschillende dikte en granulaire
. samenstelling voorkomen. Omdat de klei overal zwaar is, heeft een on-.
derscheiding naar de zwaarte van de IJ-klei weinig zin. Belangrijk is
echter het aanwezig zijn van de zandlagen, waardoor de goede eigen-.
schappen van het IJ-kleidek nadelig worden beinvloed. Speciaal de
watetbeweging wordt er ernstig door gestoord.
3. Het IJ-kleidek is niet overal even dik, maar loopt uiteen van -+ 35110 cm.
4, Aan de randen is slechts een zeed dun IJ-kleidek afgezet, aangezien het
veen hier later en ,daardoor niet zo diep is weggeslagen. Op het veen
is nog een laag meermolm ontstaan en de IJ-klei is hiermede door grondbewerking vermengd. O p deze plaatsen heeft de IJcklei een zeer hoog
humus- en een laag kalkgehalte.
Naast deze afwijkingen van de bovenlaag hebben de IJpolders zeer
grote verschillen in de ondergrond. Deze kan uit de volgende sedimenten
bestaan:
1. veen, 2. meermolm, 3. veenslik, 4. katteklei, 5. brakwaterklei, 6. lichte
zavel, 7. grofzand.

O m de eigenschappen van deze afzettingen te verduidelijken geven wij
hieronder op tabel 1 enige resultaten van de analyses weer. Een uit.voeriger behandeling geschiedt bij bespreking van de afzonderlijke bodemreeksen.
2. INDELINGSCRITERIA VAN DE IJPOLDERGRONDEN

In het jaar 1949 hebben wij aan del hand van opbrengstbepalingen, die
in het vervolg van deze studie behandeld zullen worden, vastgesteld, dat
de suikerbietenopbrengsten in de IJpolders varieren .tussen 35 en 61 t/ha.
Bij deze schornmelingen in de opbrengst spelen de bovengenoemde af-.
wijkingen in het IJ-kleidek weliswaar een rol, maar zij kunnen, in geen geval
dienen als enige basis voor de indeling, omdat de bovengrond hier in het
algemeen tamelijk gelijkmatig is. De ondergrond wisselt daarentegen zeer
sterk, hetgeen een grote invloed op de opbrengsten heeft, vooral bij een
diepwortelend gewas zoals de suikerbiet.
Naar het ontstaan van het kleidek als afzetting onder zeewater

,

?'abel 1. Enige voorbeelden van de chemische en mechanische samenstelling van de afzettingen, die IJpoldergronden v6rmen

I
Monsternummer van het Bedrijfslaboratorium
Diepte van de bemonsterde
laag in cm
pH

....

......
..,.......

Bovengrond
Veenslik

35368
0-30
7,9

Hoofdbesfanddelen in % van
de grond
CaC03
5,6
Humus el.
5,5
61
Afslibbaar
Totaal zand
28

........
.......
.......
......

In % van minerale delen
Lutum
(<2P)
Sloef
(2-16 P)
Zand
(16-105 P)
Grofzand ( > 105 P).
P-citroen
Kali %

. . . .
. . . .
...
. . .
.......
. . . . . . .

45
24
30,5
0,5
35
0,025

* gloeiverlies
geen aantoonbare hoeveelheid
X bepaling niet uitgevoerd

I
I

.-

Brakaaterklei

Ondergrond
I

I

II

Katteklei

IGrofzand

Deze gronden beslaan thans het grootste oppervlak van de polders sn
hebben in bun profielen zeer grote verschillen, die zowel geologisch als
lanidbouwkundig van groot belang zijn. Naar deze verschillen zijn d e
gronden van deze bodemreeks in 5 subreeksen onderverdeeld.
a. De geulen van het Oer-IJ en jongere waterlopen zijn allereerst met
veenslik opgevuld. Zij hebben thans het dikste IJ-kleidek,
b. O p de plaatsen, waar het veen slechts gedeeltelijk was weggeslagen,
ligt het veenslik op veen en is minder dik dan onder a. Ook de dikte
van het IJckleidek is hier geringer en wisselt sterk.
Deze twee subreeksen omvatten dus de gronden, waar de afzetting van
I J-Mei en veenslik ongestoord verlopen is.
Het normale verloop van deze afzettingen is echter gestoord in het westen door de duindoorbraak en in het oosten door de Zuiderzee. Daardoor
komen hier zowel in de lJ-klei als in het veenslik zandige lagen voor. Naar
de dikte en de aard van de zandlagen in het profiel zijn deze gronden als,
volgt onderverdeeld:
c. IJ-klei overgaand in veenslik met dunne fijnzandige laagjes.
d. IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zandlagen.
e. IJ-klei overgaand in veenslik met een grofzandige laag van 10-40 cm
. dikte.
.
Ook binnen deze subreeksen kunnen nog belangrijke verschillen voorkomen. De rneest essentiele eigenschappen van ,deze gronden zijn echter
op deze wijze aangegeven.
S

D. I J - k l e i g r o n d e n o p o e v e r b a n k e n , NZ
Deze bodemreeks wordt gekenmerkt door een ondergrond, die geheel
uit lichte zavel tot slibhoudend zand bestaat. Een verdere onderverdeling
is echter noodzakelijk in verband met het feit, dat de reeks twee groepen
omvat, die wat hun profielbouw betreft, aanzienlijk verschillen:
a. Het IJ-kleidek rust direct op kalkrijke lichte zavel.
b. Tussen het IJ-kleidek <ende kalkrijke zavel komt een horizont van katteklei of zure zavel voor.

E. I J - k l e i g r o n d e n o p d u i n d o o r b r a a k z a n d , Nd
In principe hebben de meeste van deze gronden ongeveer dezelfde kenmerkeride eigenschappen als bij de zeer 'zandig ontwikkelde Ipkleigronden
overgaand in veenslik het geval is, Maar de zandlaag is hier dikker en
bovendien is het zand grover. Deze gronden worden dus dosr een grof.
zandige ondergrond gekenmerkt.
Hierbij doen zich nog twee duidelijke verschillen voor:
a. De ondergrond bestaat uit zt~ivergrof zand. Dit kan een dikke laag
zijn, maar ook de gehele ondergrond kan uit grof materiaal bestaan.
b. Het grove zand is gemengd met veenslik en zavel. Deze vorm komt
het meeste voor,
Een bijzonderheid, die voor deze gronden erg belangrijk is, bestaat
hierin, dat zij alleen! in het westen van het IJ-gebied voorkomen en daardoor een zwaarder IJ-.kleidek hebben.

worden de gronden van de IJpolders als Zeebodemgronden, N aangeduid
( Edelman, 1950).
Op grond van de voorgaande beschouwingen blijkt we1 duidelijk, dat de
indeling van deze gronden hoofdzakelijk op de verschillen van de ondergrond moet berusten, waarbij m k met de afwijkingen van de bovengrond
rekening gehouden moet worden. De IJpoldergronden kunnen op deze wijze
het beste in vijf groepen ingedeeld worden,
A. Veeneilandgronden, N e
B. Randgronden, N r
C. IJ-kleigronden overgaand in veenslik, Ns
D. IJ-kleigronden op oeverbanken, NZ
E. IJ-kleigronden op duindoorbraakzand, Nd
Deze bodemgroepen zijn bodemeenheden, die zich niet alleen door hun
genese en morphologische profielbouw onderscheiden, maar zij hebben ook
een specifieke landbouwkundige waarde. Daardoor kunnen zij als bodemkundige reelcsen worden aangeduid (Edelman, 1950).

A. D e v e e n e i l a n d g r o n d e n , N e
Deze 'bodemreeks omvat alle veeneilanden en -schiereilanden, die afgedekt zijn met een zeer kalkarme tot kalkloze, zeer zware klei. Onderling
kunnen in deze gronden nog we1 enige verschillen optreden, welke van
te weinig landbouwkundig en geologisch belang zijn om ze verder te onder*
scheiden.

B. D e R a n d g r o n d e n , N r
In deze bodemreeks zijn gronden samengevat, die alleen naar hun plaatselijk voorkomen overeenstemmen. Wegens het optreden van belangrijke
verschillen is een verder& onderverdeling noodzakelijk.
a. Rond de veeneilanden en langs de dijken, waar het veen slechts ondiep
is weggeslagen, waarna weer veen in de vorm van meermolm werd
afgezet, kwam slechts een dunne laag IJcklei tot bezinktng. Deze werd
later door grondbewerking sterk met; de onderliggende meermolm verr
mengd. Daardoor is een, voor de IJpolders zeer bijzondere bouwvoor
ontstaan, die zeer humeus en$vaakkalkarm is.
b. Iets verder van de eilanden en randen verwijderd, waar het IJ-klddek
dikker wordt, bestaat de bouwvoor uit normale IJ-klei. D e onderste
laag ervan heeft echter een zuur karakter gekregen door de sterke
invloed van de onderliggende meermolm.
c. De achter de oeverbanken en oeverwallen gevormde brakwaterklei is
eveneens met een normaal IJ-kleidek overdekt, Deze gronden sluiten
vaak aan bij de beide bovengenoemde subreeksen of bij de randen van
de IJpolders.

C, I J r k l e i g r o n d e n o v e r g a a n d i n v e e n s l i k , N s
Een groot deel van het IJ-bekken, waar het veen grotendeels of geheel
was weggeslagen, werd eerst met veenslik en daarna met IJ-klei over*
dekk het IJekleidek gaat dus naar onderen geleidelijk in veenslik over.

T e n slotte geven wij ter verduidelijking van de voorgaande abeschouxvingen een dwarsprofiel ('bijlage 1 ) door de Houtrak- en de Groote IJpolder. Het profiel is opgenomen aan de hand van 16 boringen van 3.20 m
en een groot aantal boringen van 1,20 m. Zeer duidelijk is hierop te zien:
a. Het relief
b. D e geologische opbouw van de bodem
c. D e indelingscriteria van de bodemreeksen en -subreeksen. (De indeling
van de bodem berust op de profielbouw van de bovenste 1,20 m ) ,
3. LEGENDA VAN DE BODEMKAART

N Zeebodemgronden
Ne

veeneilandgronden
kalkarme tot kalkloze, roestige, zeer zware klei (dikte 75-120
cm) op veen

N r randgronden
N r l sterk humeuze, dunne IJ-klei (dikte 4 35 cm) op meermolm op
veen
Nr2 IJ-klei (dikte 35-50 .cm) op zure, humeuze klei, op meermolm
op veen
Nr3 IJ-klei (dikte 35-80 cm) op brakwaterklei op veen

Ns IJ-kleigronden overgaand in veenslik
Nsl
Ns2
. Ns3
Ns4
Ns5

IJ-klei (dikte 90-1 10 cm) overgaand in veenslik
IJ-klei (dikte 40-90 cm) op meermolm en/of op veen
IJ-klei overgaand in veenslik met dunne fijnzandige laagjes, beginnend tussen 40 en 90 cm
IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zandlagen, beginnend
tussen 40 en 70 cm
IJ-klei overgaand in veenslik met een 10-40
cm dikke grofzandige laag, beginnend tussen 35 en 50 cm

NZ

IJdltleigronden op oeverbanken
Nzl IJ-klei (dikte 40-90 cm) op kalkrijke, lichte zavel
Nz2 IJ-klei (dikte 40-80 cm) met een laag katteklei en/of zure zavel
op kalkrijke lichte zavel

Nd IJ-kleigronden op duindoorbraakzand
N d l IJ-klei (dikte 30-80 cm) op kalkrijk grof zand
Nd2 lJ-klei (dikte 40-90 cm) o p met veenslik en zavel gemengd grof
zand
Hieruit blijkt zeer duidelijk, dat de dikte v a n het ongestoorde IJ-kleidek
(zonder zandlagen) binnen iedere subreeks zeer grote schommelingen kan
vertonen, die zonder twijfel aanzienlijke kwaliteitsverschillen kunnen verd
oorzaken. Dit komt duidelijk tot uiting bij het door ons uitgevoerde op+
brengstonderzoek van de suikerbieten.

De dikte van het ongestoorde IJ-kleidek is op de bodemkaart aangegeven met de volgende begrenzingen:
dikte 30-50 cm
50-70 cm
70-90 cm
> 9 0 cm
'

V, BESCHRIJVING V A N D E BODEMREEKSEN
1. VEENEILANDGRONDEN, Ne

Dit zijn kleigronden, die gelijk met de IJ-klei afgezet zijn, echter op het
gespaard gebleven veenland (eilanden, schiereilanden of smalle stroken
langs de dijken).
Alhoewel deze gronden na de drooglegging van het IJ sterk geklonken
zijn, lig'gen zij thans nog 1,5-2 m hoger dan de gemiddelde polderoppervlakte; zij beslaan ongeveer 8 % van het gekarteerde gebied,
De klei ondersaheidt z i ~ hvan de IJ-klei, doordat ze veel zwaarder (ca
90 % 'o 16p), maar vooral zeer kalkarm tot kalkloos en humusarm is.
Dit is een gevolg van de sedimentatie boven de gemiddelde vloedstand,
terwijl de IJ-klei een onderwaterafzetting is. De dikte van deze klei varieert tussen 50 en 120 cm.
De opbouw van deze gronden is ongeveer als volgt:
De bouwvoor is blauwachtig grijs (metaalgrijs) van kleur en kan roestc
verschijnselen vertonen. Deze kleur wordt naar onderen lichter grijs en
de roest neemt toe, vaak vergezeld van gele katteklei vlekken. O p de overgang naar het veen wordt de kleur bruiner, tengevolge van het hoger
humusgehalte~,terwijl de katteklei nog sterker ontwikkeld is. Deze laag
is ontstaan door de overstroming van het veenland met brak- tot zoutwater, waardoor aan de plantengroei een einde kwam en slib werd aangevoerd.
Door het nagenoeg ontbreken van kalk en humus is de grijze zware klei
op de veeneilaaden erg taai, compact en in natte toestand kleverig en
ondoorlatend. 'S Zomers treden er echter droogtescheuren op, waardoor
scherp gerande, prismatische blokken ontstaan (fig. 7). 'S Winters zwellen a1 deze scheuren weer dicht, zodat juist in de tijd, dat het nodig is,
geen water afgevoerd kan worden. De natuurlijke vruchtbaarheid van deze
gronden i s ook beduidend lager dan die van de IJ-klei. V66r d e droogc
legging van het IJ lagen deze gronden boven water en waren in gebruik
als grasland. Dit is nog steeds het geval op die plaatsen waar de waterstand vrijwel onveranderd is gebleven, b.v. in de Inlaagpolder en het Velzerbroek (buiten de IJdijken)
De door ons gekarteerde veeneilandgronden liggen echter allen tussen
de IJdijken en hebben na de drooglegging van dit gebied een veel lagere
waterstand gekregen, svaardoor hun geschiktheid voor grasland aanzienlijk
is afgenomen, Daarbij komt nog, dat de bedrijven in de IJpolders vrijwel
uitsluitend akkerbouwbedrijven zijn, waardoor ook deze gronden als b o ~ w *
land in gebruik zijn.
Door de bovengenoemde slechte eigenschappen zijn deze gronden als
de slechtste van de IJpolders te beschouwen, Men tracht ze steeds door
een sterke bekalking te verbeteren, waardoor de structuur van de bouw-

.

voor in de loop der jaren er! op vooruit gegaan is en thans vaak redelijk
goede opbrengsten verkregen kunnen worden. Maar voordat men dit
bereikt had, waren, zoals ons werd medegedeeld, door de grote kosten
en het vaak uitblijven van het verwachte resultaat, verschillende boeren
geniineerd. Ondanks dit alles blijft aan deze gronden nog steeds een groot
oogstrisico verbonden. Verder zijn ze koud, laat droog in het voorjaar
en zeer moeilijk te bewerken.
Tussen de diverse veeneilandgronden kunnen nog belangrijke verschillen voorkomen. Z o voldoen deze gronden b . ~ .op Ruigoord a m de
bovengenoemde beschrijving. O p de Heining en in de Zaandammerpolder
echter komt de katteklei zeer hoog in het profiel voor (soms zelfs in de
bouwvoor), waardoor zij veel ongunstiger zijn. Daarentegen bevatten deze
gronden in de Overbraker- en in de Spieringhornerbuitenpolder als ook
op Buitenhuizen een weinig kalk; tevens is het kleidek daar iets dunner
(50-75 cm), waardoor de gronden van betere kwaliteit zijn.
2. RANDGRONDEN, Nr

De gronden van 'deze bodemreeks vormen geologisch gezien niet een
geheel. D e subreeksen N r l en Nr2 zijn ontstaan aan de randen van het
huidige veenland en de subreeks Nr3 aan de randen van het Oer-IJ. Om
deze reden zijn zij samengevat onder de naam .,Randgronden".

.A. S t e r k h u m e u z e , d u n n e I J - k l e i ( d i k t e c a 35 c m ) o p
m e e r m o l m o p v e e n , Nrl
Deze gronden zijn landschappelijk onafscheidelijk verbonden aan het
veenland en komen dus langs de eilanden, schiereilanden en huidige dijken
VOOT.

Het IJ heeft zich steeds door de afslag van de veenoevers vergroot. Het
verslagen veen kwam op korte afstand tot bezinking (,,Meermolm"). Door
de voortdurende afslag van de veenoevers werd het IJbekken steeds verder
opgevuld. Daardoor kwam op de randen weinig of geen IT-klei tot
bezinking.
Bij de in cultuurname werd dit dunne IJ-kleidek door ploegen met de
onderliggende meermolm vermengd; daardoor ontstond de huidige bouwvoor. O p die plaatsen, waar nog bijna geen IJ-klei afgezet was, kan ook
kalkrijke grond uit de gegraven tochten opgebracht zijn. Wegens hun
zwarte bouwvoor vallen deze gronden thans onmiddellijk in het landschap op.
Een aparte wijze van ontstaan komt ten westen van Ruigoord voor.
Hier rust een dun IJ-kleidek op de sterk humeuze bovenlaag van de brakwaterklei. Door inploegen is ook hier de bouwvoor humeus geworden.
De randgronden hebben een zeer eenvoudige profielbouw. De bovengrand is zeer dun (ca 35 cm), sterk humeus en als regel zeer kalkarm. De
dikte van de daaronder liggende meermolmlaag wisselt tussen 5 en 30 cm.
Met onze boringen (1,20 m) kwamen wij slechts in enkele gevallen door
het veenpakket heen. Daar deze gronden als smalle strookjes voorkomen,
die meestal dwars op de percelen liggen, kunnen zijn niet apart bewerkt
worden. Hierdoor vormen zij het slechtste gedeelte van de percelen, wat
t e zien is aan een slechtere stand van de hakvruchten, het legeren van de
granen en veel onkruid. Door de klink van het veen is de ligging van het

Fig. 7
Profiel van een veeneilandgrond (orientatiekaart t.0. pag. 1 ; plaats No. 4 )
Profile of a peat-island soil (locationmap opp. pag. l , No. 4).
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Bouwyoor; structuur door bekalking iets verbeterd
kalkloze, roestige zeer zware klei
kalkloze, zeer roestige, zeer zware klei
zeer humeuze katteklei
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Let op de grote scheuren en de prismastructuur.
Notice the big cracks and the prismatic structure.

Fig. 8
De humeuze en zure oude begroeii'ngslaag op de brakwaterklei in de profielen van
Nr3 gronden (orientatiekaart t.0. pag. 1; plaats NO. 5).
Humous, acid old vegefafion layer overlying the brackish-wafer clay in the profiles
of Nr3 soils (locationmap opp. pag. l , NO. 5).

maaiveld hier iets lager; hierdoor en door de verre afstand naar de tochten
is de ontwatering niet erg gemakkelijk. W a a r de percelering grotendeeld
samenvalt met de bodemverschillen en men dus een iets grotere opperd
vlakte randgronden bijeen heeft, worden deze gronden als grasland of
tuinland gebruikt, waarvoor zij veel beter geschikt zijn.

B. I J - k l e i

( d i k t e 35-50
cm) o p z u r e , h u m e u z e k l e i o p
m e e r m o l m o p v e e n , Nr2

Deze gronden liggen naast de subreeks N r l aan hun IJzijde en vormen
hiervan een lagere, oudere flank. Zij onderscheiden zich van de vorige
subreeks hoofdzakelijk door hun dikkere IJ-kleidek, waardoor de bouwvoor
niet meer humeus is. Door deze beide verschillen zijn deze gronden van
een veel betere kwaliteit. De dikte van het IJ-kleidek is meestal slechts
35-50
cm, waarin soms enkele meermolmlaagjes kunnen voorkomen.
Onder dit IJ-kleidek ligt een. 20-30 cm dikke, zure, bruin humeuze klei,
die vaker enkele meermolmlaagjes bevat, Deze klei kan hier en daar een
paar kattekleivlekken vertonen. Daardoor is deze laa'g voor de normale
wortelontwikkeling ongunstig, ook a1 heeft de klei een rul karakter. De
wortels groeien over de kluiten, doch dringen er zeer moeilijk in door.
Deze laag is op dezelfde wijze ontstaan als de bovengrond van de N r l
subreeks, maar zij is ouder. De mogelijkheid bestaat dus, dat de Nrl
gronden eveneens humeus en kalkarm zouden zijn afgezet.
Onder deze zure klei ligt steeds een 10-20 cm dikke meermolmlaag,
die onmiddellijk op het veen rust. Dit laatste begint op een diepte tussen
70 en 100 cm.. De meermolmlaagjes, die in deze profielen aanwezig zijn,
kunnen storend werken op de normale waterbeweging.

C. I J + k l e i ( d i k t e 35-80

cm)

op

brakwaterklei

op

v e e a , Nr3
Deze gronden komen als aaneengesloten complexen voor, groter dan
de eerste twee subreeksen van de randgronden. Daardoor zijn zij in de
IJpolders van meer belang. Zij hebben een normaal IJ-kleidek van 35-80
cm dikte. In het gunstige bietenjaar 1949 hebben wij echter op deze gronden
bijna de slechtste opbrengsten van de gehele IJpolders geconstateerd, h e t
geen zijn oorzaak vindt in de ongunstige eigenschappen van de onderlig*
gende brakwaterklei, Tussen deze beide kleiafzettingen vinden wij herhaaldelijk een zeer sterk humeuze, zure, gelaagde, harde, 5-15 cm dikke
kleilaag, die van de IJ-klei scherp gescheiden is, Daar deze laag naar
onderen geleidelijk overgaat in brakwaterklei, maakt het de indruk een
begr~eii'ngslaa~
te zijn, die ~lotselingverdronken is. Dit moet, gezien de
scherpe overgang, gebeurd zijn door het water, dat de 1J;klei aanvoerdeb
Langs de tochten en sloten is deze laag thans nog duidelijk te volgen (zit
fig. 8). Omdat deze laag zeer zuur (pH f4) en dicht is, heeft zij in Bet
algemeen op de wortelontwikkeling een zeer ongunstige invloed. Hoe
dunner het IJ-kleidek is en deze laag dus hoger in het profiel voorkomt;
hoe meer de storende werking naar voren treedt. In zulke gevallen is deze
laag VOOP de jonge wortels ondoordringbaar en moet dus gebroken worden.
De onderliggende brakwaterklei is gevormd in de Oer-IJ phase op en
achter de oeverbanken en oeverwallen.

De brakwaterklei is tegen.het veenland dunner en .humeuzer dan langs
het Oer-IJ, doch overal boorden wij het veen aan. De opbouw loopt op
de verschillende plaatsen en zelfs in CCn complex zeer uiteen, zodat het
niet mogelijk is de afzetting precies te beschrijven. Zeker is, dat zij zeer
zuur (pH 3-5) is, waardoor de wortelontwikkeling zeer ongunstig wordt
benvloed. Daarnaast is zij ook tamelijk arm aan kali en fosfor (zie fig. 9
en tab. 1).
Volgens deze waarnemingen kunnen wij de brakwaterklei ongeveer als
volgt beschrijven:
a. grijs met katteklei
b. grijsblauw en slap
c. grijsblauw en taai, waarin duidelijk rietresten en zwarte strepen (volgens
v. Bemmelen pyriet)
d. roestbruin, sterk humeus, rul en vaak met katteklei.
In de eerste drie gevallen is de brakwaterklei slecht doorlatend, behalve
wanneer er scheuren in voorkomen. De laatste vorm is echter goed doorlatend, maar kan in extreme gevallen droogteschade veroorzaken.
De scherp gerande kluiten van de brakwaterklei zijn voor de wortels
zeer moeilijk doordringbaar, wat te zien is aan het dichte net van worteltjes
om de kluiten heen.
Verder komen in zulke gronden smalle, iets hoger liggende ruggetjes
voor, welke onder het IJ-kleidek (& 40 cm) geheel uit grijze katteklei
bestaan; het zijn vermoedelijk oude kreekjes.
Om de opbouw en de eigenschappen van deze gronden duidelijker te
rnaken, geven wij hierbij de resultaten weer van CCn onzer profielstudies
(fig. 9). Deze kuil is gegraven in een door ons uitgezocht bietenperceel,
waar echter de groei en stand van de bieten zo slecht waren, dat wij deze
niet in ons opbrengstonderzoek konden betrekken.
Ondanks het Eeit, dat de Nr2 en 3 gronden een normaal IJ-kleidek
hebben, valt in het veld de slechtere stand van de cultuurgewassen meteen
op. Bovendien hebben wij bij ons bietenonderzoek vastgesteld, dat de opbrengsten van deze gronden ver beneden die van de IJ-kleigronden overllaand in veenslik (Ns)liggen. Dit is het gevolg van de boven beschreven
slechte physische en chemische eigenschappen van de ondergrond, waaruit
af te leiden valt, dat de ondergrond hier de~kwaliteit+bepalende factor is.
De cultuurwaarde van deze gronden stijgt naarmate het IJ-kleidek dikker
wordt en daalt bij de aanwezigheid en met de toenemende dikte van de
begroeii'ngslaag. De cultuurrnaatregelen voor de gewassen moeten er op
gericht zijn deze in het jeugdstadiu,m fors te laten ontwikkelen, zodat de
daardoor krachtiger wortels ook beter in de ongunstige ondergrond kunnen
doordringen. Tevens moet er zorg voor gedragen worden, dat er in het
geed te doorwortelen IJ-kleidek voldoende voedingsstoffen, vooral fosfor,
voor de plant aanwezig zijn.
In het geval van een dun IJ-kleidek moet et: tegen gewaakt wordendat de onderliggende slechte grond wordt aangeploegd. We1 verdient het
in sommige gevallen aanbeveling de ondergrond te breken.
3, IJ-KLEIGRONDEN OVERGAAND IN VEENSLIK, Ns

De gronden van deze reeks beslaan ongeveer 60 % van de totale opperi

Fig. 9
Profielbouw van de Nr3
gronden (orientatiekaart
to. pag. 1; plaats No. 3)
Profile of Nr3 soils
(locafionmap opp. pag.
I, No. 3).
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vlakte. Zij zijn ontstaan in het diepere gedeelte van het IJbekken en kunnen
als .de meest normale gronden van dit gebied beschouwd worden.

A.

I J - k l e i . ( d i k t e 90-110
cm) o v e r g a a n d i n v e e n s l i k, Nsl
De verbreiding van deze gronden geeft in de eerste plaats ongeveer de
loop van het Oer-IJ weer en daarnaast van de later gevormde, iets minder
diepe geulen. Thans liggen deze gronden het laagste in de polders (ca
3 m. - N.A.P.).
Hun profielen vertoilen de eenvoudigste opbouw. Zij hebben het dikste
ongestoorde IJ-kleidek n.1. 90-1 10 cm, wat volkomen voldoet aan de in
het voorgaande gegeven beschrijving (TV, 1) Daaronder vinden wij eel1
zwr sterk humeuze klei, die van Bemmelen (1886) als ,,dargWbeschrijft;
een soortgelijke afzetting wordt in de Noordwstpolder ,,detritusw genoemd.
Algemeen beschouwd is het een zeer humeuze klei, die wij in het vervolg,
orn zijn ontstaanswijze en de oorsprong van het materiaal tot ditdrukking
te brengen, veenslilc zullen noemen.
Dit veenslik heeft een humusgehalte van 20-25 %, Het kalkqehalte
loopt sterk uiteen (spoor tot 3 % ). Het heeft een plastisch, evenwel '
stevig karakter en voelt enigszins vettig aan. Het veenslik is ouder dan
lde IJ-klei. Naar zijn voorkomen in de IJpolders zou het nog in twee zeer
verschillende phasen ontstaan zijn. Het Oer-IJ, dat eertijds alleen als veenstroompje fungeerde, werd tot de Inbraakphase alleen met veenslik opgevuld. Gedurende deze phase werd dit oude veenslik in het westen overdekt met verspoeld duindoorbraakzand, dat ook vaak een sterke veenslikbijmenging heeft. Overigens ging de afzetting van het veenslik normaal
door en overdekte ook de meermolm en het inmiddels blootgeslagen veen.
Een en ander bleef doorgaan totdat de aanvoer van slib uit de Zuiderzee
de overhand kreeg. W i j konden met onze veldwaarnemingen geen verschil
vinden tussen beide; vormen en hebben dit ook niet nader onderzocht.
De gezamenlijke dikte van deze afzetting bedraagt in het Oer-IJ zelfs.
tot 4,5 m. Overigens wisselt deze dikte sterk naar het vroegere relief van
het IJbekken en kan daardoor ook slechts een decimeter bedragen.
Het veenslik heeft een donkergrijze of bruine Icleur. Vooral in het eerstgenoemde komen veel kleine schelpjes en ostracoden voor,
Als ondergrond heeft h& veenslik zeer goede eigenschappen. Het heeft
een tamelijk grote voedselrijkdom (zie tab. 1) en een zeer groot waterhoudend en absorberend vermogen. Bovendien konden wij de scheuren
van het IJ-kleidek ook in het veenslik vervolgen. Zij zijn echter voor de
Nsl gronden niet van, grote betekenis, omdat het polderpeil -t- 1 m onder
maaiveld ligt.
De Nsl gronden zijn de beste van de IJpolders. Niet alleen hebben zii
het dikste IJ-kleidek, maar dit is bovendien geheel ongestoord. Wegens
de goede structuur en de vele scheuren is de waterhuishouding zeer gunstigDeze gronden hebben een uitstdcende natuurlijke drainage en houden
altijd voldoende water vast. Om deze goede toestand te handhaven mag
men het land nooit te nat ploegen, anders smeert men de scheuren van
boven dicht, waardoor de waterbeweging wordt gestoord; Wij konden
constateren, dat deze gronden overlast van water hadden, wanneer het.
ploegen in het najaar niet tijdig gebeurde. Volgens de ~ractijkervaring;

.

kan dit weer verbeterd worden door in droge toestand extra diep te
ploegen,. waardoor de scheuren weer open komen. Daarnaast is het r i o ~ d zakelijk de slootkanten kaal te houden, zodat de scheuren in open verbinding met de sloten blijven. Deze cultuurmaatregelen gelden voor het
gehele gebied.

B. I ] - k l e i

( d i k t e 40-90
c m ) o p m e e r m o l m en/,of o p
v e e n, Ns2
Na het ontstaan van de jonge geulen en tijdens de Inbraakphase werd
het naast liggende veenland geleidelijk afgebroken. Deze aantasting was
het sterkst naast de geulen en is verder naar de huidige randen steeds
geringer geworden. Het stukgeslagen veen vinden wij terug als meermolm, die gedeeltelijk over korte aktanden verplaatst is; meestal echter
vormt het thans de bovenlaag van het achtergebleven veen.
De dikte van dit veen- en meermolmpakket, dat hier op de oude blauwe
zeeklei rust (ca 4 m - N.A.P.), is dus tegen de randen het grootst (ca
1 m) en neemt naar de geulen toe af tot slechts enkele decimeters, waardoor wij vaak bij het boren (vooral in hat oosten) de oude zeeklei bereikten. .
In de Zuiderzeephase werd de boven beschreven afzetting overdelct,
eerst met veenslik, dat alleen naast de geulen werd afgezet en hoogstens
2 20 cm dilc is. Later kwam alleen IJ-klei tot bezinking.
Doordat de IJ-klei naar onderen humusrijker wordt en het veenslik. even
goede eigenschappen bezit als de IJ-.klei, hebben wij dit alles hier tot het
IJ-kleidek gerekend en als zodanig op de kaart aangegeven.
De dikte van het totale IJ-kleidek is hoogstens 90 cm en neemt naar de
randen toe af tot 40 cm.
Daar de IJcklei hier relatief iets hoger werd afgezet dan in de geulen
heeft deze zodoende een enigszins ander karakter verkregen; zo bevat de
bouwvoor vaak meer schelpen en komt het veel voor, dat de grand ender
de bouwvoor licht grijs van kleur (bij de Nsl meer bruin) en veel kalk+
rijker is. De lagen boven het veen echter kunnen soms iets bruiner gef
kleurd zijn, watl dus dichter bij de kleur van de Nr2 gronden komt, terwijl
bij de Ns,l gronden deze klew steeds donker grijs is. Doordat zij &cheer
bij de randen liggen, komen er soms dunne meermolmlaagjes in voor, die
als regel geen storende werking hebben.
Deze Ns2 gronden vormen zowel geologisch als ook landschappelijk
.een overgang tussen de Randgronden ( N r l en 2 ) en de geulen ( ~ ~ 1 ) .
Landbouwkundig bezitten zij echter een even grote cultuurwaarde als
d e Nsl gronden. Bij het dunner worden van het IJ-kleidek loopt deze
waarde echter aanzienlijk terug. Bij een zelfde dikte van het IJ-kleidek
is de o~brengstop deze gronden hoger dan bij de Handgronden.

C. I J - k l e i o v e r g a a n d i n v e e n s l i k m e t d u n n e f'ijn;
z a n d i g e l a a g j e s , b e g i n n e n d t u s s e n 40 e n 90 cm, Nd
Wegens hun ligging in het landschap en de dikte van hed IJ-kleibek
vertonen deze gronden veel overeenkomst met die van de Nsl-subreeks:
Het verschil bestaat echter hierin, dat in deze profielen dunne fijnzandige
laagjes voorkomefl. Deze laagjes beginnen tussen 40 en 90 cm en kunnen

Fig. 10
Profielbouw van
de Ns4 gronden
(orientatiekaart
t.0. pag. l ; plaats

No. 7 )
Profile of the
Ns4 soils (locationmap opp.
pag. l , No. 7 )
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nog dieper doorgaan. Hieruit volgt, dat zij niet alleen tot het IJ-kleidek
beperkt blijven, maar ook in het veenslik voorkomen.
De herkomst van dit zand is verschillend. Het in het veenslik van de
Groote IJpolder voorkomende zand is afkomstig van de oeverbanken, die
in de Inbraakphase en nog enige tijd daarna aan afspoeling onderhevig
waren. In de Houtrakpolder daarentegen is dit zand afkomstig van het
verspoelde duindoorbraakzand.
Alleen in de Groote IJpolder komen deze laagjes in de IJ-klei voor, waar
zij ook grotendeels afkomstig zijn van de oeverbanken, Daarnaast is het
ook mogelijk, dat er zandtoevoer plaats vond vanuit de Zuiderzee. In
deze richting wijst 0.a. het lichter worden van de bouwvoor in. het oosten.
Wij hebben getracht in deze subreeks die grondeii samen te vatten, die
we1 zandige laagjes bezitten, maar waarvan de nadelige invloed niet zo
erg groot is, Dat wil zeggen, dat de laagjes erg dun zijn (1-2 cm) en
elkaar niet snel opvolgen, of dat zij pas op grote diepte in het profiel
voorkomen.
W i j achten het evenwel niet onmogelijk, dat de waterbeweging door
deze zandlaagjes enigszins ongunstig bdnvloed wordt, De mate van
deze invloed is afhankelijk van de diepte waarop deze laagjes beginnen
en het aantal ervan. Daarom hebben wij op de bodemkaart de dikte van
het door geen zandlaagjes gestoorde IJ-kleidek aangegeven. Is dit dek
dik dan is drainage niet nodig. In andere gevallen is dit niet met zekerheid te zeggen en kan drainage we1 eens noodzakelijk zijn; te meer wanneer men ovenveegt een deel van de sloten te dichten.

D.

IJ-klei overgaand in veenslik met dikkere zandl a g e n , b e g i n n e n d t u s s e n 4 0 e n 7 0 cm, Ns4
Deze gronden komen in hun profielbouw vrijwel geheel overeen met
die van de vorige subreeks (Ns3), duch zijn daarvan onderscheiden doordat er een zeer zandige z h e van f 30 cm dikte in voorkomt. Hierin zijn
de zaadlagen 3-5 cm en meer dik, of de dunne ( f 1 cm) zandlaagjes
volgen elkaar snel op. Hierdoor ligt de klei er als dunne lensjes tussen,
wat in d e Ns3 gronden met de zandlaagjes het geval is.
De neergaande waterbeweging wordt door dit complex van lagen zeer
bemoeilijkt, hetgeen te zien is aan het duidelijk optreden van roest, en
aan het langer nat blijven van d e bouwvoor. Hierdoor zijn d e tussenliggende aMeilagen, 'die soms erg humeus zijn, ook nog verdicht, wat de waterbeweging nog meer belemmert.
Deze zandige z6ne kan zowel in de IJ-klei als in het veenslik voorkomen.
doch begint steeds tussen 40 en 70 cm. Ligt deze laag nog dieper, dan
hebben wij ze tot d e vorige subreeks gerekend, daar .de ongunstige invloed
dan belangrijk daalt. De grote onregelmatigheid in de opbouw van het
profie1 komt duidelijk tot uiting in fig. 10, voorzien van een korte beschrijving. Door de waterstagnatie warden zowel .de wortelontwikkeling
als O O structuur
~
van de bovenliggende grond nadelig beinvloed. Door de
slwhte structuur hebben deze gronden ook spoedig last van droogte. De
gronden staan dan ook kwalitatief ver beneden die van de subreeks Ns3.
Om deze grofiden te verbeteren moeten zij gedraineerd worden. Daarbij moet men er zorg voor dragen de drains boven of juist in de zandige
z6ne te leggen, maar nooit daaronder. Enkele percelen, die op deze wijze

met nauwe onderlinge afstanden (8 m) gedraineerd werden, zijn dan ook
aanzienlijk verbeterd. Ook het breken en vooral doorspitten van deze zand*
lagen zou eveneens een gunstige invloed hebben.

E. I J - k l e i o v e r g a a n d i n v e e n s l i k m e t e e n 1 0 - 4 0

cm
d i k k e g r o f z a n d i g e l a a g , b e g i n n e n d t u s s e n 35-50
c m, Ns5
Dit zijn de slechtste gronden van de Ns-reeks. Zij komen uitsluitend
voor in de: Groote IJpolder als kleine plekjes in de omgeving van d e verdwenen eilanden van van Bemmelen en worden omgeven door Ns4 gronc
den, Zij vallen ,daartussen op door hun iets hogere ligging en vooral door
hun grotere schelprijkdom.
Verder onderscheiden ze zich van de Ns4 gronden, doordat het zand
in de profielen vrij grof is en in een erg dikke laag, meestal 4 30 cm dik,
voorkomt. Dit zand bevat weinig bijmenging behalve schelprestjes en is
niet gereduceerd.
Het laat we1 water door, maar houdt dit niet vast. Ook is het IJdkleidek
te dun (35-50 cm) om de planten van voldoende water te vwrzien, zodat
tijdens de groei deze plekken opvallen door hun slechte stand.
Onder de zandlaag heeft het profiel ongeveer dezelfde opbouw als bij
de Ns3 gronden en is dus niet zo sterk zandig. Soms begint bij 75 cm
het normale veenslik reeds.
D e enige rnogelijkheid om deze gronden te verbeteren ligt in het uitgraven van de zandlaag.
3. IJ-KLEEGRONDEN OP OEVERBANKEN, NZ

Onder deze reeks zijn die gronden samengevat, welke onder in het profiel uit lichte zavel of slibhoudend zand bestaan: Zij beslaan 3: 6 % van
de totale oppervlakte van .de IJpolders.
D e zavels in de ondergr~ndzijn gevormd als oeverbanken in de bin+
nenboohten van het OeriIJ (zie 11). Als regel liggen deze gronden tegen
het veenlandschap aan. Hierop komen echter twee uitzonderingen vmr,
,doordat het achterliggende veenland gedeeltelijk werd weggeschuurd;
daardmr kwamen deze twee oeverbanken als eilanden in het IJ te liggen.
De ene staat nog bp de oude kaarten met de naam ,,HoeksnesV aangegeven. De andere, die door ingewikkelde stroombewegingen sterk aangetast en in tweeen verdeeld was, is door van Bemmelen (1886) als ,,ver-S
dwenen eilanden" aangegeven. Thans liggen deze gronden in het land-.
schap belangrijk hoger, wat direct na de drooglegging volgens zijn waarc
nemingen niet het geval was.
In een periode met een lagere zeespiegel bleef een gedeelte van deze
oeverbanken steeds boven water en heeft een begroeijing gedragen. Tijdens
de Inbraakphase is deze echter geheel opgeruimd en wij vinden de sporen
hiervan alleen terug in het plaatselijk ontkalkt zijn van de bovenste laag.
Echter is ook een groot gedeelte van deze zure z6ne door de verdere aantasting van de oeverbanken geheel of gedeeltelijk verdwenen, Pas in de
Zuiderzeephase werd alles door jonger materiaal overdekt, op sommige
gespaard gebleven h-age koppen e a s t nog met katteklei, later alles met
normale IJ-klei. Bovendien vinden wij tegen Spaarndarn, ten westen van
Ruigoord en ten oosten van de Spieringhornerbuitenpolder nog flauwe

rugjes in de zandgronden met een ~avelonder~rond,
die vermoedelijk als
opgevulde zijkreekjes beschouwd moeten worden.
A. I J e k l e i ( d i k t e 40-90 c m ) o p k a l k r i j k e l i c h t e z a v e l , Nzl
De o.everlianken, die oorspronkelijk minder hoog of die sterk afgeslepen
waren, hebben in de Zuiderzeephase een geheel n ~ r m a a lIJ-kleidelc ge4
kregen; eveneens de flanken van de hoge koppen,
De dikte van dit dek is in overeenstemming met het relief van de zavel*
ondergrond nl. dun (-t- 40 cm) op de hoogste- en dik (2
90 cm) op de
laagste gedeelten. Op de bodemkaart is dit door de dikte-lijnen duidelijk
te zien.
De onderliggende zavel is kalkrijk en heeft een uiteenlopende granulaire
samenstelling. Het slibgehalte ervan kan tussen de verschillende oever.
banken als ook binnen een profiel sterk schommelen, doch ligt meestal
tussen 10 en 20%. Het korrelgrootte-maximum van hun zandfracties ligt
voor een groot gedeelte tussen 16 en 105 p. Op de oeverbanken ten westen
van Ruigoord komt echter in de bovenste lagen van verschillende dikte nog
grover zand voor. Dit is waarschijnlijk afkomstig van de duindoorbraken
en vermengd met de bovenste lagen van deze westelijke oeverbanken.
De opbouw van deze gronden is dus erg eenvoudig: normale IJ-klei op
kalkrijke lichte zavel.
Een zavelondergrond behoeft niet nadelig te zijn, mits de overgang van
boven naar beneden maar geleidelijk is; dit is hier evenwel niet het geval,
De IJ-klei is, zoals overal, gescheurd en het overtollige water zakt direct
door deze laag naar beneden tot op de zavel, waarna het slechts geleidelijk
verder wegzakt. Hierdoor heeft de zdne boven de zavel geregeld wateroverlast, wat te zien is aan het vlekkerig gekleurd zijn van de klei. Hiervan
ondervindt de beworteling veel last en vooral bij een dun IJ-kleidek is het
nadeel groot, daar het hier dan wortels van jonge planten betreft,
Een tweede nadeel van de zavel is gelegen in bet voorkomen als ruggen,
terwijl de verkaveling hieraan niet is aangepast. Toevallig zijn op vele
plaatsen tochten door een dergelijke rug gegraven en dan wordt deze te
diep ontwaterd. Bijgevolg treedt gemakkelijk droogteschade op, wat op
vele plaatsen waargenomen kan worden.
Bij het dikker worden van het IJ-kleidek nemen de nadelen snel in betekenis af, Is het dek dikker dan 70 cm dan komen deze gronden in kwali.
teit vrijwel overeen met soortgelijke NB-gronden.
I J - k l e i ( d i k t e 40-80 c m ) m e t e e n l a a g k a t t e k l e i e n / o f
z u r e z a v e l o p k a l k r i j k e l i c h t e z a v e l , Nz2
Deze gronden liggen op de ,koppen van de oeverbanken en zijn dus om*
geven door die van de vorige subreeks; zij nemen echter een geringere
oppervlakte in.
Zij zijn gekenmerkt door het voorkomen van een zure z6ne tussen het
IJ-kleidek en de kalkrijke lichte zavelondergrond. De zure laag kan zowel
alleen uit zavel als ook uit katteklei en zavel bestaan. Het ontkalkt zijn
van de zavel moet worden toegeschreven aan de vroegere begroeiyng van
de koppen. De begroeiingslaag, die wij op de brakwaterklei terug vonden,
is hier geheel verdwenen en soms ook een gedeelte van de ondergelegen
zure zavel. Deze zure zavellaag valt op door sterke roestverschijnselen,
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vaak gepaard gaande met de bekende gele katteklei vlekken; men zou dus
ku nnen spreken van ,,kattezavelW.
De hoogste gedeelten van deze koppen zijn niet direct met de normale
IJ-klei overdekt geraakt. Zolang zij nog als eilanden boven water bleven,
varmde zi& daarop tijdens de Zuiderzeephase een kattekleilaag van
15-40 cm dikte.
Daar deze eilanden kleiner zijn dan en niet zo sterk begroeid waren als
cle veeneilanden, kwam het water hier na een overstroming niet zo goed tot
rust. Daardoor is deze katteklei dunner, lichter en humusarmer,
Tenslotte raakten a1 deze gronden met normale IJzklei overdekt. De
opbouw van een zodanig profiel wordt goed weergegeven in fig. 11.
Alhoewel deze gronden door het voorkomen van een zure zbne een zeer
ongunstige indruk maken, konden wij dit uit de suikerbietenopbrengsten
- ondanks de vele proefoogsten - niet bewijzen,
Overigens hebben deze gronden dezelfde ongunstige eigenschappen als
de Nzl gronden en de opmerkingen daar over de landbouwkundige waarde
gemaakt, gelden ook hier.
5. I] XLEIGRONDEN OP DUINDOORBRAAKZAND, Nd

Onder deze reeks zijn de IJ-kleigronden samengevat, die een grofzandige
ondergrond hebben, welke het karakter van deze gronden geheel bepaalt.
Zij komen alleen in het westen van de IJpolders voor, Daardoor hebben wij
tevens vast kunnen stellen hoever de invloed van de duindoorbraak bij
Castricum reikte; waarmede naast de landbouwkundige ook geologische
belangen gediend zijn. Hadden wij niet op het ontstaan gelet, dan zouden
wij de subreeks Nd2 als de zesde in de N s reeks kunnen onderbrengen, op
grond van het voorkomen van zandlagen tussen het IJ-kleidek en veenslik
o f andere ondergrond.
Ondanks het feit, dat wij van een grofzandige ondergrond uitgegaan
zjjn, hebben wij toch nog twee geologisch geheel verschillende gronden
hieronder samengevat; bij beide heeft het duinzand echter een grote rol
gespeeld. Hun ontstaanswijze wordt nader besproken bij de subreeksen
Ndl en Nd2.
I J - k l e i ( d i k t e 30-80
c m ) o p k a l k r i j k g r o f z a n d , Ndl
In het westen van de Houtrakpolder en in de Noord-S~aarndammer~older
hebben wij twee zeer oude duinkopjes (oer-duinen) gevonden.
Voor de Inbraakphase waren deze koppen aanvankelijk hoger en vermoedelijk begroeid, maar tijdens de Inbraakphase zijn zij afgeslepen, Het
=and werd over korte afstand verplaatst en kwam zodoende op de naastliggende gronden te liggen (zie fig, 1 en fig. 12).
Overal waar wij zuiver grofzand in het profiel vonden, hetzij naar
onderen doorgaand, hetzij als een dikke laag (20 en meer cm) aanwezig,
hebben wij dit onder deze subreeks samengevat, Deze geeft dus zowel de
oerduinen zelf weer, als de gronden ernaast, waarin verplaatst zand is
afgezet.
Naast de genoemde twee complexen komen hier en daar in de IJpolders
nog kleine plekjes van deze subreeks voor, waarvan het ontstaan verschil+
lend en niet altijd duidelijk is,
Thans liggen deze gronden als flauwe ruggen in het landschap. De

A.

Fig. 11
Profielbouw van de Nz2
gronden (orientatiekaart
t.0. pag. 1; plaats No. 6)
Profile
of- the Nz2 soils
(locationmap opp. pag.
l, No. 6).
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Fig. 12
Profielbouw van de N d l
gronden (orientatiekaart
t.0. pag. l ; plaats No. 2)
Profile of the N d l soils
(locafionmap opp. pagj.
l, No. 2)
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dikte van het IJ-kleidek loopt uiteen van 30 tot 80 cm en kan van boven
ten gevolge van doorploegen of bijmenging met grond uit de tochten we1
eens wat lichter zijn,
Daar het IJ-kleidek dus onmiddellijk op het grove zand rust, treedt,
vmral bij 'een dun dek, sterke verdroging op; het zand houdt nl. niet zoals
de zavels het water tegen, maar laat dit zeer snel door. Toevallig heeft
men in de Houtrakpolder door deze rug en we1 in de lengterichting een
tocht gegraven, zodat daar een zeer sterke verdroging optreedt.
Op andere plaatsen daarentegen is het zand weer erg nat en vaak gereduceerd. Dit is meestal het geval dicht tegen een zijkanaal; wij menen
dit te moeten toeschrijven aan de kwel, die door deze laag gemakkelijk
plaats kan vinden.
De kwaliteit van deze gronden wordt dus niet alleen bepaald door de
dikte van het IJ-kleidek maar ook door de heersende waterbeweging.

B. I J - k l e i ( d i k t e 40-90cm)

op met veenslik en zavel
g e m e n g d g r o f z a n d , Nd2
Tijdens de Inbraakphase overdekten de duindoorbraakgronden van
Castricum dit gebied tot in het westen van de huidige Houtrakpolder.
Wij hebben door de opbouw van het zandpakket de indruk gekregen,
dat de zee periodiek (b.v. bij storm-vloeden) toegang had tot dit gebied.
De hier aangevoerde zanden hebben nl. een verschillende grofheid en zijn
tijdens het transport vermengd met fijner zand soms zelfs met wat slib en
meermolm, Tevens werd er in rustiaer tiiden weer veenslik afaezet. dat
soms als dunne bandjes en in anderg gevillen geheel vermengdumet .zand
kan voorkomen. De aard en' samenstelling van dit zandpakket lopen dus
zowel van ~ l a a t stot ~ l a a t sals in 66n ~ r o f i e lzeer sterk uiteen. Ook het
kalkgeha1teeis zeer wkselend, maar mehstal laag.
Door de opvulling van het westelijk gedeelte van de IJpolders kreeg dit
een hogere ligging dan het oostelijk deel, a1 werd het verschil later verc
minderd door de overdekkina met IT-klei. Desondanks liat
" het ook thans
nog hoger maar betrouwbarevcijfers hierover bezitten wij niet.
Opvallend is in ,deze gronden de vaak hoge ligging van de reductie-zdne
(80-90 cm), zodat wij de conclusie moeten trekken, dat de waterbeweging
hier bemoeiliikt wordt: in deze richtina wiist ook het ~laatseliikvoorkomen
van rietgroei: Wij kunnen niet met zeierhkd zeggen, tvaaraad deze ongunstige toestand toe te schrijven is, maar er bestaan in ieder geval twee
mogelijkheden:
a. De samenstelling en opbouw van het zandpakket is dermate ongunstig,
dat het water niet dieper weg kan zakken. Z o dit het geval is, dan zou
men een verbetering kunnen verkrijgen door het verstoren van de
natuurlijke gelaagdheid of men kan trachten het water snel af te voeren
door een doelmatige drainage.
b. Kwel vanuit de kanalen of de duinen. Hiertegen is drainage de enige
mogelijkheid. Deze moet dan 26 diep ~ l a a t svinden dat het kwelwater
zelf reeds naar de sloten afgevoerd kan worden.
In beide gevallen heeft het verlagen van het ~ o l d e r ~ ezonder
il
meer geen
zin, daar het hier alleen een hoge grondwaterstand binnen de percelen
betreft. Wij hebben nl. waargenomen, dat de bodem van droge sloten k 50
cm lager lag dan de bovenkant van de reductiezdne in de omgeving.

Het IJ-kleidek is hier zwaarder dan elders (75-90% < 16 p ) , tenvijl
de dikte varieert van 40 tot 90 cm; het blijft langer aat, wat behalve aan
de ondergrond ook aan de klei zelf kan liggen.
AI de bovenvermelde eigenschappen van deze gronden zijn niet gunstig
voor een optimale plantengroei, zodat wij ze als een der slechtste van de
IJpoldergronden kunnen aangeven. Bovendien zijn zij ook moeilijker te
bewerken.
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