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Stichting voor Bodemkartering en de heer G. A. BROEKHOVEN, assistent bij de Landbouwvoorlichtingsdienst, ben ik zeer dankbaar voor de toewijding, waarmede zij mij bij het
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Gedurende de veldwerkzaamheden genoot ik alle medewerking van de Rijkslandbouwconsulent, Ir L. HARTMAN, zijn rayon-assistenten de heren J. C. SUIDGEEST en J. Th.
KEIZERS en van de Directeur van de Christelijke Landbouwwinterschool te Hoofddorp,
Ir L. TROOST. Het grondmonsterarchief van de polder en de gegevens van de bedrijfskarteringen stonden volledig tot mijn beschikking. Voor deze hulp ben ik hen alien zeer
dankbaar.
Voorts dank ik de heren Ir G. G. L. STEUR en Ir J. C. PAPE, die mij bij de redactionele verzorging ter zijde stonden, de heer J. J. JANTZEN, onder wiens leiding door de
heer P. G. DUSAULT de kaarten werden getekend en de heer J. Ph. VAN DRIEST, die de
drukproeven corrigeerde.
Ten slotte richt ik een woord van dank tot alien, tekenaars, typistes en administratiepersoneel van de Stichting voor Bodemkartering, die op zo vlotte wijze het vaak moeizame werk volbrachten, dat een publicatie als deze met zich medebrengt.

Afb. 1. Situatiekaart van de Haarlemmermeer en omgeving.

Fig. 1.

General map of the Haarlemmermeer and its vicinity.

I. INLEIDING
1. LIGGING, WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND EN VERKAVELING
VAN HET GEBIED
De Haarlemmermeerpolder is gelegen in de provincie Noord-Holland, ten zuiden van
de lijn Amsterdam-Haarlem en direct oostelijk van de oude duinenrij (afb. 1). Met een
oppervlakte van ruim 18000 ha is hij de grootste Hollandse droogmakerij. De polder
ontstond doordedrooglegging vanhetHaarlemmermeer,welkwerk in 1852gereed kwam.
De gemiddeldemaaiveldsligging van depolder bedraagt ruim 4m beneden N.A.P. De
polder wordt geheel omgeven door de Ringdijk met de Ringvaart (afb. 2), welk kanaal
een peil heeft van 0,60 m beneden N.A.P. en tot Rijnlands boezem behoort. Aan deze
Ringvaart staan twee gemalen, een op elk uiteindevan de Hoofdvaart, die het overtollige
water uit de polder uitslaan. De Hoofdvaart is een kanaal dat in de lengte door de polder
loopt.
De polder is recht en strak verkaveld; evenwijdig aan en loodrecht op de Hoofdvaart
wordthijdoorsneden doorwegenentochten.Deafmetingen derkavelszijn 200bij 1000m.
Hier en daar aan de randen, o.a. waar stukken oud land mee ingedijkt zijn, vindt men een
afwijkende verkaveling.
De Haarlemmermeer is overwegend een akkerbouwgebied. De polder heeft daarom
een diep waterpeil; de gronden zijn tot 1,25 a 1,50 m ontwaterd. Hier en daar aan de
randen, waar nog veengronden aanwezig zijn, komen weidebedrijven voor. Aan de rand
ter hoogte van Heemstede en Bennebroek liggen zandgronden met weidebedrijven en
tuinbouw. Ook op andere plaatsen, vooral aan de rand, liggen enkele tuinbouwbedrijven.
Hoofddorp ishet agrarische centrum van depolder; ook Nieuw-Vennep en Vijfhuizen
zijn agrarische dorpen. Badhoevedorp en Zwanenburg zijn meer forensenplaatsen. In het
noordoosten van de polder ligt de luchthaven Schiphol.
Inhetoosten enzuidoosten wordtdeHaarlemmermeer, behalve dooreen smallestrook
boezemland bij Aalsmeer en door de Westeinderplas, begrensd door verschillende droogmakerijen; inhet noorden eveneensdoor enkeledroogmakerijen, verder door veenpolders,
terwijlookaandewestrand tussendeoudeduinenrij endepolderverschillende veenpolders
aanwezig zijn.
*
2. METHODE VAN ONDERZOEK
Na hetgeen de laatste jaren geschreven is over de methode van het bodemkundig
onderzoek,zoalsdatdoordeStichtingvoorBodemkarteringverricht wordt (zieo.a. EDELMAN, 1945 en D E BARKER, 1950), kan met enkele opmerkingen, speciaal betrekking hebbende op het onderhavige gebied, worden volstaan.
Voor het samenstellen van de overzichtskaart werden met een handboor een a twee
waarnemingen per ha verricht tot een diepte van 1a 1,20 m. Daarnaast werden verschillende profielen beschreven en bemonsterd. Een dankbaar gebruik werd gemaakt van het
grondmonsterarchief, aanwezig in de Christelijke Landbouwwinterschool te Hoofddorp.
In dit archief, dat in eerste instantie is aangelegd door Ir L. R. DIJKEMA en Ir P. A. DEN
ENGELSE en momenteel beheerd en bijgehouden wordt door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, zijn talloze grondmonsteranalyses met nauwkeurige plaatsbepaling aanwezig.

Afb. 2. Ringdijk en Ringvaart van de Haarlemmermeer; links de dlep gelegen polder met bouwland, rechts
van de Ringvaart boezemland.
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Enclosure dam and enclosure canal of the Haarlemmermeer,on the left the low lying polder with
arableland, to the rightof the enclosure canal„boezemland"ofRijnland.

Voor het grootste gedeelte van de polder beschikten wij over luchtfoto's. Voor zover
mogelijk werd hiervan eebruikgemaaktomaandehand van develdwaarnemingen,kreken
en humeuze plekken in te tekenen of te omgrenzen. Somszijn de luchtfoto's ook gebruikt
om de kartografische grondslag (1 : 10000 kaarten van de P.P.D.) te verbeteren, waar
deze onvoldoende was.
Voor het samenstellen van de twee detailkaartjes (bijlagen 2 en 3) werden 8 a 10
waarnemingen per ha verricht.
Het veldwerk in de polder nam een jaar in beslag en duurde van de zomer van 1948
tot de zomer van 1949.

3. HET ONTSTAAN VAN HET HAARLEMMERMEER EN DE AFZETTING
VAN DE OUDE ZEEKLEI
De geologische geschiedenis van westelijk Nederland gedurende de laatste duizenden
jaren wordt beheerst door het voortdurend rijzen van de zeespiegel.Voor een goed begrip
van de ontstaanswijze en de gesteldheid van de Haarlemmermeer dient men ditvoor ogen

-J

tehouden. De bodem van de polder bestaat grotendeels uit oude zeeklei. Deze werd door
de zee afgezet achter een strandwal, de oude duinen, toen de zee een stand had van
ongeveer 4 m beneden de huidige. Toen na sluiting van de oude duinkust de toegang van
de zee werd afgesneden, ging op de oude zeeklei veen groeien. Naarmate de zeespiegel
bleef rijzen, bereikteditveen een steeds grotere dikte,tot ongeveer 4mtoe. Waarschijnlijk
is niet het gehele gebied van de huidige polder bedekt geweest met veen; kleine kernen
bleven water. Uit historische gegevens is in ieder geval bekend, dat er omstreeks 1250
drie meren waren: het Spieringmeer in het noorden, het Haarlemmermeer in het midden
en het Leidse meer in het zuiden, door stroken veenland van elkaar gescheiden. Sinds die
tijd vergrootten de meren zich door oeverafslag, vloeiden samen en het geheel bereikte in
1848 bijna het dubbele van de wateroppervlakte in 1250. De polder werd in de eerste
plaats drooggelegd om de dreigende verdere uitbreiding van het meer tegen te gaan en
samenvloeiingmet deplassen inhet oosten te voorkomen (afb. 3).
De afzetting van de oude zeeklei vond plaats tussen ca 5000 en 2300 v. Chr., toen de
zee tengevolge van het stijgen van de zeespiegel westelijk Nederland overstroomde. Aanvankelijk werden daarbij,v66rdat deoude duinenrij gevormd was,lichtzavelige en zandige
afzettingen gedeponeerd; dit slibhoudende zand wordt in de diepere ondergrond van de
Haarlemmermeer in meters dikke lagen aangetroffen. Op den duur vormde de zee een
strandwal (de oude duinenrij) op dit pakket van zavelig zand. In deze strandwal bleven
openingen bestaan, waardoor de zee toegang had tot de achterliggende binnenzee en het
wadgebied. In het laatste deelvan bovengenoemde periode,toen dezeesteegtot 4,5a 4m
—N.A.P., slibde het wadgebied achter de duinenrij dicht In deze eindphase van de
mariene invloed, dieophield toen de duinenrij gesloten werd en de veengroei inzette,werd
de bovenste meter afgezet van wat nu de grond in de Haarlemmermeer is. Het verloop
van de opslibbing is dus belangrijk in verband met het begrijpen van de bodemkundige
toestand in de polder.
Afb. 3.
Haarlemmermeer en omgeving
bij de aanvang van de drooglegging (naar gegevens van de
topografische kaart 18S0 en Ramaer, 1892).
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Fig. 3.
Haarlemmermeer and surroundings at the time that the drainage
of the lake was taken in hand
(according to particulars of the
topographical map 1850 and
from Ramaer, 1892).

4. DEVOORNAAMSTE BODEMGROEPEN ENBODEMREEKSEN
ENHUNVORMING
Vrijwel de gehele oppervlakte van de polder wordt ingenomen door grijze, zavelige
en kleiige gronden, waarvan de algemene tendenz — het naar boven zwaarder worden
van de profielen — wijst op een geleidelijk rustiger worden van het milieu gedurende de
vorming van deze gronden, waarbij, naarmate de schoorwal meer gesloten werd, voortdurend fijnere delen konden bezinken. Bijna overal bestaat het profiel dieper dan 75 cm
a i m beneden maaiveld uit lichtzavelig totzandig, kalkrijk materiaal.Hetgeen hierboven
ligt is in het algemeen zwaarder, maar kan in zwaarte en kalkgehalte sterk uiteenlopen.
Deze verschillen worden door het opslibbingsproces verklaard.
Tengevolge van kleine schommelingen in het stijgen van de zeespiegel kunnen, voor
zover het de Haarlemmermeer betreft, in de opslibbing drie perioden worden onderscheiden, waarmede de bodemkundige verschillen in de polder samenhangen. De opslibbingbegon met devormingvan enige stroken zavelige en zandige platen inhet midden
en noordelijk deel van de polder. Hieruit ontstonden de Hoofddorpgronden (Pg). Gedurende een kleineregressie,waarin dezeegeen toeganghad tothet wadgebied, werden deze
wat hoger liggende stroken ontkalkt, doordat zij droog vielen en begroeid raakten. Toen
de zee daarna opnieuw tot het wadgebied doordrong, begon de tweede en belangrijkste
periode in de opslibbing, waarbij het gehele gebied opgehoogd werd. Daarbij werden
tevens de ontkalkte zavelige en zandige stroken door de zee gedeeltelijk geerodeerd, voor
een deelook met een dunner of dikker laagje slibbedekt.Waar een wat dikkere laagkalkloos slib werd gevormd, vinden wij nu de Hoofddorp-kleigronden (Pgc), die bestaan uit
een laag kalkloze klei van ca 30 cm op kalkloze zavel, overgaand in kalkrijke zavel. Die
delen van de ontkalkte stroken, waarop geen of weinig slib werd afgezet, vormen de
Hoofddorp-zandgronden en Hoofddorp-zavelgronden (resp. Pga en Pgb), met profielen,
dienaar beneden lichterworden entotzekerediepteontkalkt zijn, dusook weerin kalkrijk
lichtzavelig materiaal overgaan.
Daar waar geen ontkalkte stroken aanwezig waren, of waar deze geerodeerd werden,
werd tijdens de tweede periode het wadgebied opgevuld met oude-zeekleigronden, zo
genoemd omdat zij verreweg het belangrijkste zijn en vrijwel overal in de droogmakerijen
voorkomen. Deze gronden lopen nog sterk in geaardheid uiteen, doordat de omstandigheden van sedimentatie opverschillende afstanden van deopeningen in deschoorwal sterk
uiteenliepen. Kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) en kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc), die geheel kalkrijke en naar beneden lichter wordende profielen bezitten,
met respectievelijk een zavel-en kleibovengrond, werden afgezet waar een directe verbinding met de openingen in de schoorwal bestond en waar het milieu zout was. Zavel- en
kleigronden wisselen elkaar soms onregelmatig af, vaak echter is er ook een strekking in
het kaartbeeld waarbij stroken zavel-en kleigrond naast elkaarliggen,hetgeen wijst opeen
stroming in die richting tijdens de afzetting. De kleistroken zijn dan de stroombanen van
het water, die in het laatste stadium van de opslibbing met klei werden gevuld, terwijl de
zavelstroken als oeverbanken beschouwd kunnen worden. In de kleistroken komen vaak
nog stroomdraden voor.
Bepaaldegedeeltenvanhetgebied slibdenhogerop,zodatzijopdenduur buiten bereik
van het normale vloedwater kwamen te liggen. Daar vinden wij nu de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa), die naar beneden in kalkrijke klei en zavel overgaan. Alleen bij
hoge vloeden werden deze terreinen — de „overrijpe" kwelders — overstroomd, zodat
hierop telkens in dunne laagjes slibwerd afgezet. Met dit slibwerd kalk aangevoerd, maar
door de vegetatie op deze wat hoger liggende en meer brakke gebieden werd de kalk

geregeld geheelof gedeeltelijke afgevoerd. Bijdezuurvorming,dienadrooglegging indeze
klei ging optreden, werd de kalk, die er eventueel nog in aanwezig was, verbruikt.
Practisch gesproken werd deze klei dus eigenlijk kalkloos afgezet.
Door deze kwelders met kalkloze oude-zeeklei-kleigronden lopen vaak nog de vloedkreken die het water aanvoerden, met aan weerszijden daarvan smalle banen kalkrijke
zavel of klei, de oeverwallen van deze kreken. Onder invloed van het zoute water van de
vloedkreken werden hier kalkrijke kleigronden of kalkrijke zavelgronden afgezet, juist
zoals wij dat op recente zoute kwelders vinden.
Nog even willen wij terugkomen op de vorming van de Hoofddorp-kleigronden. Ook
daar werd op de tevoren ontkalkte zavelgrond een laag kalkloos slib afgezet, op dezelfde
manieralshiervoordekalklozeoude-zeekleigrondbeschreven werd,of andersgezegd,een
overrijpe kwelder op een tevoren ontkalkte oudere kwelder.
Indekalklozegronden,deHoofddorpgronden endekalkloze oude-zeeklei-kleigronden,
treden vaak lage pH's op. Dit is een gevolg van de zuurvorming, die na drooglegging in
deze gronden ontstaat door oxydatie van de zwavelverbindingen, oorspronkelijk aangevoerd door het zeewater. In kalkrijke gronden worden deze zure verbindingen door de
overmaat kalk geneutraliseerd. In de gronden, die bij de drooglegging weinig of geen kalk
meer bevatten, was dit niet mogelijk, vandaar het ontstaan van katteklei in de kalkloze
oude-zeeklei-kleigronden en het ontstaan van de zure zavel in de Hoofddorpgronden.
Gedurende de derde periode in het opslibbingsproces zijn de Beinsdorpgronden (Pb)
ontstaan, die in het zuidwesten van de polder een kleine oppervlakte innemen. Een laag
kalkrijke klei werd hier ter dikte van enkele decimeters tot 1m op kalkloze oude-zeekleigrond afgezet als gevolg van een laatste kleinere en meer plaatselijke doorbraak van de
schoorwal.
Hiermedezijn devoornaamste driebodemgroepen indeHaarlemmermeergenoemd:de
Hoofddorpgronden, de oude-zeekleigronden en de Beinsdorpgronden, achtereenvolgens
ontstaan bij de opslibbing van het gebied achter de schoorwal, de oude duinen. De voet
van deze schoorwal komt in de Haarlemmermeer over een kleine oppervlakte voor, ter
hoogte van Bennebroek. Het is het z.g. oude zeezand, tamelijk grof zand, waarmede een
vierde groep gronden — de oude-zeezandgronden en de oude-zeezandovergangsgronden
(Pz) — samenhangt.Deoude-zeezandgronden zijn tamelijk grofzandig en grotendeelsdiep
ontkalkt; de overgangsgronden liggen daar, waar de oude zeeklei over het oude zeezand
uitwigt, waar duseen sliblaag op hetontkalkte zeezand is afgezet.
Als vijfde groep gronden zijn onderscheiden de restveengronden (Pv). Het zijn de
overblijfselen van het dikke veenpakket, dat de polder bedekt heeft. Zij komen vooral aan
de randen voor. De restveengronden zijn verdeeld in restveengronden, zandige restveengronden en kleiige restveengronden.
Vanhetveenpakket isookdemeermolm afkomstig. Opdebodemvanhet meer bezonk
opveleplaatsen verslagen en grotendeelsvergaan veen,demeermolm, diena drooglegging
en doorploegen aanleiding gaf tot plaatselijk hoge humusgehalten in de zand-, zavel- of
kleigronden.
Na de drooglegging heeft de mens op velerlei manieren de bodemgesteldheid beinvloed. Daarvan noemen wij hier het diepspitten of diepploegen met het doel de oorspronkelijke kalkloze bovengrond naar beneden te brengen en kalkrijke zavel of klei naar
boven te halen. Het kaartbeeld van de bodemkaart geeft daar duidelijke bewijzen van.
Verder zijn door bekalking veel zure gronden sterk verbeterd. Ook bij het graven van
tochten en sloten is heel wat grond verzet.
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5. DEBODEMKAART
De oude-zeezandgronden en de oude-zeezandovergangsgronden (Pz) liggen in het
westen van de polder ter hoogte van Heemstede en Bennebroek, waar de Ringvaart wat
uitbuigt, zodat een deel van de voet der oude duinen binnen de polder valt. De oude
zeekleiwigtover hetoude zeezand uiten op dezeplaats liggende zavelige en kleiige overgangsgronden (resp. Pzc en Pzd), die bestaan uit een meer of minder dikkelaag kalkloos
slibopkalkloostamelijk grof oud zeezand.
Oostelijk van deoude-zeezandgronden liggen temiddenvan oude-zeekleigronden (Pk)
verschillende kleinere oppervlakten Hoofddorpgronden (Pg). Eerst meer naar Badhoevedorp en in de richting van de Westeinderplas komen grotere aaneengesloten complexen
van deze gronden voor. Aanvankelijk hadden de zavelige platen, waaruit de Hoofddorpgronden ontstonden, hier een grotere uitbreiding. Zij lagen aaneen en sloten aan bij het
oude zeezand. Tijdens de tweede periode van de opslibbing zijn zij echter voor een deel
weggeerodeerd, zodat slechts kleinere plekken, hier vooral lichtere Hoofddorpgronden
(Pga en Pgb) overbleven, die als eilandjes temidden van de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc) worden aangetroffen. Vooral in
zuidelijke richtingwerd opdezeontkalkte platen veelslibafgezet, zodat daar nu tot aan de
Westeinderplas toe een brede strook Hoofddorp-kleigronden (Pgc) ligt. De hoogste delen
werden weinig of niet afgedekt; dit zijn de kleinere plekken Hoofddorp-zavelgronden
(Pgb) in de Hoofddorp-kleigronden (Pgc). De kreken lopen vanaf de oude-zeekleigronden tot in de Hoofddorp-kleigronden door, waarbij zij veelal om de zavelplekken heen
buigen.Zijwijzen debanen aanviawelkehetzeewaterhetslibopdezegronden aanvoerde,
waardoor de Hoofddorp-kleigronden zijn ontstaan.
De strook Hoofddorpgronden in de richtingvan Badhoevedorp bestaat voor een groot
deel uit zavelgronden (Pgb). Aan de westzijde van dit complex loopt de grens tussen
Hoofddorpgronden en oude-zeekleigronden zeer onregelmatig, terwijl nog verder westwaarts, naar de oude-zeezandgronden toe, verspreid kleinere oppervlakten Hoofddorpgronden liggen. Hier is het duidelijk, dat van de oorspronkelijke oppervlakte ontkalkte
platen stukken geerodeerd zijn. De diepte tot waarop de Hoofddorpgronden ontkalkt zijn,
varieert. Vooral in de centra van de grote complexen kan deze meer dan 1m bedragen.
Uit de configuratie van de bodemkaart is op te maken, dat gedurende de tweede
periode van opslibbing een aanvoerbaan van het zeewater de polder ter hoogte van het
voormalige gemaal Cruquius vanuit noordwestelijke richting binnenkwam. Verschillende
kreken komen hier samen, terwijl ook de grote oppervlakte kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) die hier ligt en die eerst verderop overgaat in kalkrijke oude-zeekleikleigronden (Pkc) bewijst, dat hier sedimentatie uit betrekkelijk snelstromend water
plaatsvond. Verder in zuidelijke en zuidoostelijke richting zijn de afzettingen vanuit deze
opening vooral te vervolgen door het verloop van de stroomdraden. Bij Hoofddorp is het
noordelijk en zuidelijk deel van de Hoofddorpgronden onderbroken.
Nogverder inoostelijke richting, in deomgeving van Schiphol,ligt een groot complex
kalkrijke zaveligeenkleiigegronden (Pkb en Pkc),waarvan het strooksgewijs naast elkaar
voorkomen er op wijst, dat stroming in die richting plaats had. Waarschijnlijk had hier
ook van noordoostelijke richting uit toevoer plaats.
In het zuiden van depolder, in de omgevingvan Nieuw-Vennep, wisselen de kalkrijke
oude-zeeklei-zavelgronden en de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc)
onregelmatig af, de kreken lopen dwars door de zavel- en kleigronden heen, zodat het
kaartbeeld geheel anders is dan bij Schiphol. Deze gronden zijn waarschijnlijk uit rustiger

waterafgezet. Hetzelfde geldtvoorhet grotecomplexkalkrijke oude-zeekleigrondeninhet
noorden bij Halfweg.
Van de kalkloze oude-zeekleigronden (Po) ligt een oppervlakte bij Vijfhuizen.
Duidelijk zijn hier tusen dekalkloze gronden devloedkreken met kalkrijke oeverwallen te
vervolgen. Van de kalkloze oude-zeekleigronden verder zuidelijk ter hoogte van Hillegom
en in dezuidelijke punt van de polder zijn er veel diep gespit of diep geploegd, zodat het
kaartbeeld onduidelijk is geworden. Ter hoogte van Hillegom liggen ook de Beinsdorpgronden (Pb). Deze kalkrijke kleigronden, die het laatste werden afgezet gedurende het
opslibbingsproces, hebben een oppervlakte kalkloze oude-zeekleigronden afgedekt.
Van het veenpakket is vrijwel uitsluitend aan de randen wat overgebleven. Voor een
deel zijn deveengronden nog stukken oud land, die bij de droogmaking mee ingepolderd
zijn omde Ringdijk niet te langte maken (o.a. bij Vijfhuizen, Nieuwerkerk en het Lisserbroek). Voor zover nog dikke lagen veen aanwezig waren, zijn die nadien verveend. De
laagzwarte grond ismeestal niet dikker dan een meter en bestaat grotendeels uit verwerkt
veen (Pva). Wanneer de zwarte laag sterk kleiig is, zijn de gronden als kleiige restveengronden gekarteerd (Pvc). De smalle lange strook kleiig restveen (Pvc) noordelijk van
Nieuw-Vennep ligtjuist daarwaar tijdens demeerperiodeeen verbinding— deVennep A
—tussen Leidse-en Haarlemmermeerbestond,voor beidesamenvloeiden.Vlak daarnaast
was bij de droogmaking in het meer nog een eilandje Vennep aanwezig, dat afgegraven
is en waarvan een plakkaat kleiig restveen (Pvc) is overgebleven. Het eiland Abbenes in
het zuiden vindt men bijna alleen aan de verkaveling terug. Hetzelfde geldt voor het stuk
oud land: Huigsloot. Het veen is hier geheel weggehaald tot op de kalkrijke blanke zavel
of klei.
Sommige gronden aan de randen zijn als zandige restveengronden (Pvb) gekarteerd.
In het Lisserbroek is dit zand, na de vervening in het droge, opgebracht. Bij Vijfhuizen
is het gedurende de meerperiode afgezet door het Liede, terwijl op sommige andere
plaatsen, o.a. bij Badhoevedorp, het zand eveneens gedurende de meerperiode uit de
duinen aangevoerd isenlangsdeveenoeversgestortom afslag doorhet meertegente gaan.
Humeuze gronden komen verspreid over de gehele polder voor. Behalve het sterk
wisselen inprofielbouw draagt ook het pleksgewijze hogerzijn van het humusgehalte in de
bouwvoor bij tot het bonte karakter, dat de Haarlemmermeergronden vertonen. In bepaalde delen,vooral in dezuidpunt en in het noordelijk deel bij Halfweg, zijn de gronden
over grote oppervlakten humeus door de vele meermolm, die hier door grondstromingen
van het meerwater aangevoerd werd. Verder zijn ook aan de randen de gronden vrijwel
steeds humeus.
Langs de rand van de polder tussen Halfweg en het Liede treedt veel kwel op, die de
geaardheid van de grond daar sterk bepaalt. Het kwelwater is hier zout of brak.
Veelgronden zijn gediepspitof gediepploegd. Hetzijn vooral dekalkloze oude-zeekleigronden (Po) waarbij dit gebeurd is.Bij veel Hoofddorpgronden is dit minder goed uitvoerbaar, omdathet kalkrijke materiaal hier diepziten bovendien zeerlichtis.

6.HETGEBRUIKENDEWAARDERINGVANDEGRONDEN
Evenals de profielbouw loopt ook de landbouwkundige waarde van de gronden in de
Haarlemmermeer sterk uiteen. De polder is overwegend een akkerbouwgebied en voor
deze vorm van landbouw worden van de zeer verschillende gronden in de polder die
gronden het meest gewaardeerd, welke een geheel kalkrijk profiel bezitten met een
bovengrond terdiktevan 30a40cmzwarezavelof lichteklei,dienaar beneden geleidelijk
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wat meer zavelig wordt. Het humusgehalte van de bouwvoor moet ongeveer 4 a 6 %
bedragen.Het profiel moet diepontwaterd zijn, zodat eerst dieper dan ca 1,25 m de grand
geheel grijsblauw gekleurd is tengevolge van reductie. In horizontale zin moet de grand
zoegaal mogelijk zijn. Zulkegronden hebben een gunstigenatuurlijke drainage,terwijl het
watervasthoudend vermogen voldoende groot is. De gronden zijn niet te zwaar — moeilijke bewerking —, ook niet te licht — lichtere gewassen, grotere mestbehoefte. Deze
gronden zijn gemakkelijk ingoedestructuurtoestand tebrengen,het profiel biedt een goed
milieu voor dewortelontwikkeling van de gewassen.AHein het bouwbedrijf voorkomende
gewassen kunnen hier verbouwd worden, de opbrengsten zijn goed en misoogsten komen
weinigvoor.
Gronden als deze treffen wij vooral aan in de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en
de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc). De zeer lichte zavel- en zandgronden van deze groep (Pka) zijn te licht. Zij kunnen last van verdroging hebben, de
mestbehoefte isveelgraterenzijhebben somslastvan stuiven.Dekalkloze kleigronden van
deze groep (Poa en Pob) zijn door hun kalkloze bovengrond zwaarder in de bewerking,
moeilijker in goede structuurtoestand te brengen en, vooral indien katteklei in het profiel
voorkomt, minder gunstig uit een oogpunt van wortelontwikkeling. Bovendien behoeven
deze gronden bekalking. Door diepspitten of -ploegen, waarbij de kalkrijke klei of zavel
uit de ondergrond wordt bovengebracht, zijn zij sterk te verbeteren.
Van de Hoofddorp-zavelgronden en Hoofddorp-kleigronden (resp. Pgb en Pgc) zijn
vooral de diep kalkloze met zure ondergrond het ongunstigst. Meestal is wel de pH van
de bouwvoor op peil gebracht, maar de zure ondergrond geeft de gewassen niet zulke
goede mogelijkheden voor wortelontwikkeling. Behalve dat bekalking nodig is, is ook de
behoefte aan andere meststoffen groter. Ongunstige groeivoorwaarden kunnen door
hogere mestgiften min of meer geneutraliseerd worden. De minder diep kalkloze profielen
zijn beter. Allerlei overgangen in kwaliteit komen voor.
De Beinsdorpgronden (Pb) zijn daarentegen goede tot zeer goede gronden, vooral als
de bedekkende kleilaag op de kalkloze kleiondergrond dik is.
De oude-zeezand-zandgronden (Pza en Pzb) zijn voor het bouwbedrijf niet geschikt.
Deze tamelijk grofzandige, meestal diep kalkloze gronden hebben gemakkelijk last van
verdroging, zodat de veeleisende gewassen van het bouwbedrijf er niet op geteeld kunnen
worden. Voor een deel liggen zij in grasland of worden in gemengd bedrijf geexploiteerd,
voor een deelzijn zij bij de tuinbouw alsbollenland in gebruik. De grondwaterstand wordt
op deze gronden hoog gehouden. De kalkloze zavelige en kleiige overgangsgronden (Pzc
en Pzd) zijn beter naarmate de afdekkende zavelige of kleiige bovengrond dikker is en
het zand dieper zit.
De restveengronden (Pv) worden als grasland of als tuingrond gebruikt. De grondwaterstand wordt er hoog gehouden. Tuinbouw in de vorm van bollen- of groenteteelt
wordt vooral op de zandige restveengronden (Pvb) uitgeoefend; de restveengronden
(Pva) en kleiige restveengronden (Pvc) liggen vrijwel geheel in gras.
Het hoge humusgehalte, dat de grond heeft als er veel meermolm doorgeploegd is,
geeft aan de grond talvan andere eigenschappen. De kleur wordt, vooral als de grand nat
is, veel zwarter; de bewerkbaarheid wordt beter, de grond heeft in het algemeen een
betere structuur. De grond heeft ook een grotere stikstofwerking, zodat men met minder
stikstof kan volstaan, vergeleken met gronden met normale humusgehalten. Een groot
nadeel isdat deonkruidbestrijding veel duurder wordt.

II. BESCHRIJVING VAN DE LEGENDA VAN DE
OVERZICHTSKAART
1. INLEIDING
De gronden in de Haarlemmermeerpolder kunnen ingedeeld worden in de volgende
bodemgroepen:
1.
2.
3.
4.
5.

Oude-zeezandgronden en oude-zeezandovergangsgronden (Pz)
Hoofddorpgronden (Pg)
Oude-zeekleigronden (Pk en Po)
Beinsdorpgronden (Pb)
Restveengronden (Pv).

De restveengronden (Pv) liggen hoofdzakelijk aan de randen van depolderen vormen
de overblijfselen van het dikke veenpakket, dat het grootste gedeelte van de polder bedekt
heeft. Het zijn venige, zwarte gronden met een klei-ondergrond, die niet als bouwland
gebruikt worden en veelal in gras liggen.
De oude-zeezandgronden en oude-zeezandovergangsgronden (Pz), die een kleine
oppervlakte innemeninhetwestelijk deelvandepolder,zijn inhoofdzaak zandige gronden
of klei-op-zandgronden, waarvan de geaardheid vooral bepaald wordt door de aanwezigheid van het tamelijk groveoude zeezand.
Het overgrote deel van de polder wordt ingenomen door de drie overige bodemgroepen: de Hoofddorpgronden (Pg), de oude-zeekleigronden (Pk en Po) en de
Beinsdorpgronden (Pb). Het zijn overwegend grijsgekleurde, zavelige en kleiige gronden,
waarvan de profielen naar beneden geleidelijk lichter en indien zij bovenin kalkloos zijn,
ook kalkrijk worden. Vrijwel steeds bestaat zodoende de diepere ondergrond vanaf 70 a
100 cm uit kalkrijk, lichtzavelig of zandig materiaal. Daar zij als bouwland geexploiteerd
worden, hebben zij een diepe grondwaterstand, zodat meestal pas op grotere diepten
dan 1,25 m dit materiaal een blauwgrijze reductiekleur gaat vertonen.
De indeling in drie groepen is een gevolg van het feit, dat deze gronden in drie opeenvolgende perioden door de zee werden afgezet.
De oudste afzetting wordt gevormd door de Hoofddorpgronden (Pg). Voor het
grootste gedeelte zijn het kalkloze zavelgronden of kalkloze klei op kalkloze zavelgronden. De profielen worden naar beneden lichter, gaan over in zavel of zand en vertonen daarbij een zwakke gelaagdheid. Op wisselende diepten (40—120 cm) beneden
maaiveld worden zij kalkrijk. Ook onder de kalkloze klei komt nog kalkloze zavel of
zand voor, naar beneden toe overgaande in kalkrijk materiaal. Vooral in de diep kalkloze
gronden is de ondergrond soms erg zuur.
De oude-zeekleigronden (Pk en Po) vormen de tweede phase in de afzetting, welke
ook verreweg de belangrijkste is. Daarom zijn deze gronden zonder meer oude-zeekleigronden genoemd.
Voor een deel zijn het kalkrijke zand-, zavel-en kleigronden (Pk), waarvan de profielen naar beneden geleidelijk lichter worden, waarbij zij een zwakke gelaagdheid vertonen.
Het geheleprofiel iskalkrijk. Voor de restzijn het kalkloze kleigronden, die naar beneden
eveneens,zij het zwak, gelaagd zijn. De kalkloze klei wordt naar beneden lichter, gaat
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over in kalkrijke klei, kalkrijke zavel en kalkrijke lichte zavel. In de kalkloze klei-bovengrond komen nogal eens kattekleivlekken voor.
De Beinsdorpgronden (Pb) beslaan een kleine oppervlakte in het zuidwestelijk deel
van de polder. Zij werden gevormd tijdens de derde phase in de afzetting. De gronden
bezitten een kalkrijk kleidek van enkele decimeters tot meer dan 1m dikte, dat afgezet is
op kalkloze kleigrond, welkelaatste tot de groep oude-zeekleigronden behoort.
, Binnen elke groep komen dus nog grote verschillen in bodemgesteldheid voor. Iedere
groep is daarom onderverdeeld ineen aantal reeksen, waarbij de zwaarte van de bovengrond de voornaamste maatstaf is. De reeksen vormen de eenheid van onderscheiding
opdebodemkaart.
Naast de reeksen zijn nogeen aantal onderscheidingen aangegeven,dieelk bijverschillende bodemgroepen kunnen voorkomen.
Zo kan de bovengrond tengevolge van het doorploegen van een grote hoeveelheid
meermolm pleksgewijze of over een grotere oppervlakte een abnormaal hoog humusgehalte hebben. Humusgehalten van meer dan 3 a 6 % zijn daarom op de kaart aangegeven. Door dit hogere humusgehalte krijgt de grand een zwartere kleur en daarnaast
nogtalvan andere eigenschappen.
Door de verschillende bodemreeksen heen lopen verlande eb-en vloedkreken, die als
smalleflauwe laagten inhet terrein zijn teherkennen. Zij zijn op de kaart aangegeven.
Brakke of zoute kwel komt in verschillende bodemreeksen aan de noordrand van de
polder voor. Tengevolge hiervan treden abnormaal hoge reductieverschijnselen in het
profiel openvoeltdekleizepigaan.
Vele percelen zijn voor grondverbetering gediepspit, gediepploegd, opgehoogd of uitgegraven, waardoor de natuurlijke profielbouw ingrijpend gewijzigd is. Ook dit is op de
kaart aangegeven.
De legenda van de overzichtskaart isnu alsvolgt:
GROEP

I.

Pz

OUDE-ZEEZANDGRONDEN EN OUDE-ZEEZANDOVERGANGSGRONDEN

reeksen
Pza kalkrijke oude-zeezandgronden
Pzb kalkloze oude-zeezandgronden
Pzc kalkloze, zavelige oude-zeezandovergangsgronden
Pzd kalkloze, kleiige oude-zeezandovergangsgronden
GROEP II.

Pg

HOOFDDORPGRONDEN

reeksen
Pga Hoofddorp-zandgronden en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden
Pgb Hoofddorp-zavelgronden
Pgc Hoofddorp-kleigronden
GROEP III.

Pk en Po

OUDE-ZEEKLEIGRONDEN

Subgroep

Pk Kalkrijke oude-zeekleigronden
reeksen
Pka kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke zeer lichte oude-zeekleizavelgronden
Pkb kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden
Pkc kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden
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Subgroep

Po Kalkloze
oude-zeekleigronden
reeksen
Poa kalkloze oude-zeeklei-kleigronden
Pob diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden

G R O E P IV.

Pb

BEINSDORPGRONDEN

reeksen
Pba Beinsdorp-ruggronden
Pbb Beinsdorp-kleigronden
GROEP

V.

Pv

RESTVEENGRONDEN

reeksen
Pva restveengronden
Pvb zandige restveengronden
Pvc kleiige restveengronden
BlJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN

B2c
B2e
B5a
B5c
B7a
B7b
B7c
B7d
B7e
B7f

met kalkrijke zavel opgehoogde percelen
met kalkrijke klei opgehoogde percelen
uitgegraven percelen, waarvan het profiel bestaat uit kalkrijk Zand
uitgegraven percelen, waarvan het profiel bestaat uit kalkrijke zavel
diep omgewerkte gronden,waarvan debovengrond bestaat uit kalkrijk zand
diep omgewerkte gronden, waarvan de bovengrond bestaat uit kalkloos zand
diep omgewerkte gronden, waarvan debovengrond bestaat uit kalkrijke zavel
diepomgewerkte gronden, waarvan debovengrond bestaat uit kalkloze zavel
diep omgewerkte gronden, waarvan de bovengrond bestaat uit kalkrijke klei
diep omgewerkte gronden, waarvan de bovengrond bestaat uit kalkloze klei

TOEVOEGINGEN

stroomdraad
meermolm (plaatselijk sterker humeuze bovengrond)
zoute kwel
zware ondergrond
Enige in devolgende paragrafen veel gebruikte termen worden hier nog nader toegelicht.
Wat de indeling van de grond in zwaarteklassen betreft, is de volgende indeling aangehouden, die ook door DUKEMA (1939) gebruikt is:
zand
...
,
zeer hchte zavel
lichte zavel
zavel
lichte klei
zware klei

0— 8 % afslibbaar )
...
.
o . * « r 1-i.t.
i zand- en zeer hchte zavelgronden
8—15% afslibbaar )
15—25 % afslibbaar )
2 5 - 3 5 % afslibbaar | z a v e , S r o n d e n
35—50 % afslibbaar j
> 50 % afslibbaar j

Met het gehalte afslibbaar of het kleigehalte is het gehalte aan deeltjes < 0,016 mm
bedoeld, berekend op het totale gehalte aan minerale delen.
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Voor het CaC03-gehalte van de grond zijn de volgende benamingen gebruikt:
kalkrijk

CaC03-gehalte

> 2%

(flink opbruisend bij bedruppelen
van de grand met zoutzuur)

(zwak) kalkhoudend

CaC03-gehalte 1—2 %

(hoorbaar opbruisend)

kalkloos
'.
CaCCVgehalte < 1%
(niet opbruisend)
Humeus zijn die gronden genoemd, die humusgehalten bezitten hoger dan ca 6%
voor kleigronden, hoger dan ca 5 % voor zavelgronden en hoger dan 3 a 4 % voor zanden zeer lichte zavelgronden.
Met katteklei is bedoeld klei, waarin de typische lichtgele vlekken van basisch ferrisulfaat voorkomen.

2.OUDE-ZEEZANDGRONDENEN OUDE-ZEEZANDOVERGANGSGRONDEN (Pz)
In deze groep kunnen 4 reeksen worden onderscheiden:
Pza
Pzb
Pzc
Pzd

kalkrijke oude-zeezandgronden,
kalkloze oude-zeezandgronden,
kalkloze zavelige oude-zeezandovergangsgronden,
kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden.

De geaardheid van de grond wordt in deze reeksen vooral bepaald door de aanwezigheid van het tamelijk grove oude zeezand, dat ongeveer dezelfde granulaire samenstelling
heeft alsduinzand. In dekleiigeoude-zeezandovergangsgrond (Pzd) isditzeezand minder
belangrijk.
Bijdezandgronden bestaat het geheleprofiel uit zeezand. Door de bovengrond isvaak
wat slib gemengd, terwijl ook dieper in het profiel dunne zavelige of kleiige bandjes voor
kunnen komen.Bijdekalkloze zandgronden ontbreekt CaCOs;vaak treft men eerst dieper
dan 1m kalkrijk zand aan. De kalkrijke zandgronden bezitten een geheel kalkrijk profiel.
De zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc, Pzd) liggen daar, waar
deoudezeekleiuitwigtoverhetzand.Wanneer slechtsweinigslibophetzeezand is afgezet,
is door mengingmet het zand een zaveligebovengrond ontstaan. Wanneer een dikke laag
is afgezet, geeft dit een kleiige bovengrond met minder zand. De zavelige oude-zeezandovergangsgrond (Pzc) is zodoende gekenmerkt door een kalkloze zavelige bovengrond
van enkele decimeters dikte, waarin het scherpe, tamelijk grove zeezand nog van veel invloed is, rustend op een eveneens kalkloze zandondergrond. De kalkloze kleiige oudezeezandovergangsgrond (Pzd) heeft een kalkloze kleibovengrond ter dikte van somsmeer
dan 0,50 m, waarin nog zeezand gemengd is, soms echter weinig of niets meer; onder de
kleilaag komt dan kalkloos grof zand voor,datvaak spoedig kalkrijk wordt.
In het algemeen hebben deze gronden door de verschillende hoeveelheid op het zand
afgezet slib en door naar het oosten fijner worden van het zeezand een nogal wisselend
karakter, waarom aan dezegronden denaam overgangsgronden isgegeven.
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Pza

Kalkrijke oude-zeezandgronden
Het profiel van de kalkrijke oude-zeezandgronden is geheel kalkrijk, overigens komt het
vrijwel overeen met dat van de kalkloze oude-zeezandgronden.
Het zand is slibarm, het gehalte aan afslibbare delen bedraagt meestal slechts enkele
procenten, de bouwvoor (tot ca 30 cm) bevat gewoonlijk meer klei, 5 a 10 %. Plaatselijk
zijn in de ondergrond dunne slibrijke bandjes in het profiel aanwezig.
De kleur van het zand is geel tot geelwit, terwijl de bouwvoor donkerder gekleurd is
naarmate het humusgehalte ervan hoger is. Het gele en witte zand in de ondergrond
vertoont roestvlammen en -vlekken. Vanaf 50 a 80 cm is het profiel grijs tot blauwgrijs
gekleurd tengevolge van reductie.
Het CaCC>3-gehaltevan het zand bedraagt meer dan \\ a 2 %. De bouwvoor isvaak zwak
kalkhoudend, vooral wanneer deze humeus is. De pH van het kalkrijke zand is hoger
dan 7.Wanneer de bouwvoor humeus is,is de pH echter vaak lager dan 7.

Pzb

Kalkloze oude-zeezandgronden
De profielen bestaan uit matig grof zand. Tot op wisselende diepte, meestal tot meer dan
1 m, is het profiel kalkloos, daaronder komt kalkrijk zand voor.
Het zand is slibarm, het gehalte aan afslibbare delen bedraagt meestal slechts enkele
procenten. Evenals bij de kalkrijke oude-zeezandgronden bevat de bouwvoor meestal
meer klei, 5 a 10%, terwijl vooral in de nabijheid van de overgangsgronden dit gehalte
oploopt tot ca 15 %.
In de ondergrond komen vaak een of enkele horizontaal lopende slibbandjes voor, bestaande uit een dun laagje kalkloze klei ter dikte van 6en of enkele centimeters.
Het zand in de ondergrond kan in grofheid wat uiteenlopen; soms kan van grof zand
gesproken worden, soms is het fijner dan normaal.
De kleur van de bouwvoor wisselt naar gelang het humusgehalte; bij humusgehalten
hoger dan 3 a 4 % is de kleur zwartbruin, wordt het hoger, dan kleurt de grond zwarter.
Bij lagere humusgehalten is de grond lichter van kleur, tot vuilgeel bij humusgehalten
van 1 a 2 % .
Het zand in de ondergrond is geel en witgeel van kleur, vaak met veel roestvlammen en
-vlekken en soms met roestpijpjes. Hier en daar ziet men, dat het zand in een laag van
een of enkele decimeters vuilbruin gekleurd is of een koffiebruine kleur heeft, waarschijnlijk tengevolge van een vroegere vegetatie. Een enkele maal komt een veenlaagje
voor. Op 60 a 100 cm wordt de kleur van het zand grijs tot blauwgrijs tengevolge van
reductie.
De diepte waarop het zand kalkrijk wordt, is verschillend. Meestal is dit eerst beneden
1 m het geval; in de nabijheid van de kalkrijke oude-zeezandgronden (Poa) komt deze
grens echter hoger.
De analyses in tabel 1en de analyses 1 t / m 3 in tabel 3 zijn van kalkloze oude-zeezandgronden. Zij geven een beeld van de granulaire samenstelling van het zand. Het zand is
tamelijk grof, hetgeen ook blijkt uit het U-cijfer. Maakt men een verdelingskromme van
de zandfracties, dan ligt de top ongeveer tussen 200 en 300 mu.
DepH van de bouwvoor is door bekalking meestal tot waarden van 5,5 of hoger gebracht.
De ondergrond heeft lagere pH's, zoals uit de analyses blijkt.

Pzc

Kalkloze zavelige oude-zeezandovergangsgronden
De bovengrond van deze profielen bestaat uit kalkloos gemengd materiaal: slib met
tamelijk grof zand er doorheen. De grond maakt een zavelige indruk. Daaronder volgt
kalkloos grijsgelig gekleurd zeezand met roestvlekken en -vlammen en soms met roestpijpjes. Dunne, een of enkele centimeters dikke, zavelige tot kleiige horizontale bandjes
kunnen in het profiel voorkomen. Deze bandjes zijn kalkloos, soms komen er kattekleivlekken in voor.
Vanaf 60 a 100 cm is het zand tengevolge van reductie grijs tot grijsblauw gekleurd. De
diepte, waarop het zand kalkrijk wordt, is wisselend; veelal is dit dieper dan 1m, doch in
de nabijheid van de kalkrijke zandgronden (Pza) kan dit wel op 40 a 50cm het geval zijn.
Typisch is het gemengde, weinig homogene karakter van de bovengrond, die bestaat uit
klei en tamelijk grof zand. Dit geeft een scherpe en cementachtige structuur. Soms komen
nog brokjes zuivere, kalkloze klei tussen beter gemengde bestanddelen voor. Steeds is
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TABEL 1. Analysesvan kalklozeoude-zeezandgrond(Pzb).

No.

No.
Bedrijfslab.

Laag pHin cm water

1

500484

0-20

5,6

2

500485

30-50

4,4

Hoofdbestanddelen in %v/d grond
CaCO,

—

Humus
(gl. verl.)

Afslibbaar

Tot.
zand

4,2

11

85

0,8

1

98

In%
<16

1650

5075

75110

1

0,2

0,5

2

TABEL 2. Analyses van kalkloze zaveligeoude-zeezandovergangsgrond (Pzc).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.

No.
Bedrijfslab.

Laag pHin cm water

CaCO,

In%
Afslibbare delen

Humus
(el.)

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

1

500457

0-30

6,2

6,0

26

68

17

1,5

4,5

5

2

500458

36-^0

6,3

2,3

76

22

52

5

10

10

3

500459

40-60

6,3

0,4

7

93

•7»)

4

500460

70-100

7,4

0,8

7

85

78)

7,2

*) Fractie> 37mu.

') Fractie < 16mu.

Profielbeschrijving:

0- 30 cm donkerbruinzwarte menggrond;
30- 36 cm gelig kalkloos zand;
36- 40 cm donkergrijze kalkloze klei;

») Fractie 16-50 mu.

echter de totale indruk van de grond zavelig. Het gehalte aan afslibbare delen ligt tussen
15 en 35 %, in het algemeen wisselt bet vrij sterk.
De dikte van de bovengrond bedraagt 30 a 40 cm. De kleur is bij een humusgehalte van
3 a 4 % donkerbruin tot donkerbruingrijs. Bij hogere humusgehalten wordt de kleur
zwarter.
In de ondergrond komen soms door humusachtige stoffen vuilbruin of bruin tot zwartgekleurde lagen voor, van enkele centimeters tot 1 a 2 dm dikte, als gevolg van een
vroegere vegetatie.
De analyses in tabel 2 zijn afkomstig van een profiel in een zavelige oude-zeezandovergangsgrond, evenals de analyses 4 en 5 in tabel 3 (biz. 18).
Het profiel, waarvan de analyses in tabel 2 zijn weergegeven, bevat een dun laagje dat
uit zware klei bestaat De bouwvoor bevat 26 % afslibbare delen; het zandgedeelte vertoont verder hetzelfde beeld alshet zand uit de ondergrond. Hetzelfde kan gezegd worden
van monster 4 uit tabel 3.De analyses van het zand uit de ondergrond van deze profielen
komen overeen met die van de oude-zeezandgronden. Monster 4 uit tabel 2 is echter
duidelijk fijner.
De pH van de bovengrond is door bemesting veelal verhoogd en heeft waarden hoger
dan 6, soms meer dan 7. Het kalkloze zand uit de ondergrond heeft een lagere pH,
gewoonlijk lager dan 6.
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van de mineraledelen
110150

150210

210300

300420

420600

600850

U

PH
KC1

Zand
fijn

70

15

4,8
14

32

27

20

1

3

50

Aard v/h monster

grof

zwartbruin gekleurdebouwvoor
witgeel zand met roestvlekken

3,9

van de minerale delen
Zand
1625
3,5
6

2537
2,5
3,5
3

3750

5075

2

4

M

U

135

—

pHKCl

75- 110- 150- 210- 300- 420- 600- 850- 1200110 150 210 300 420 600 850 1200 1700
5

9

18

18

9

1

0,5

0,1 0,2

1

14 )

5,5
5,2

1,5 )

2

43J

12

2,5
16

11

28

32

14

1,5

0,3 —

—

—

57

5,4

15

23

16

7

1

0,3 —

—

—

92

7,5

40- 70 cm geligkalkloos zand met roestvlammen en -vlekken;
70-100 cm kalkrijk zand, vuilgeel, met roestvlekken;
> 100 cm blauwgrijs kalkrijk zand.

Pzd

Kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden
De bovehgrond bestaat uit kalkloze klei ( > 35 % afslibbaar) gemengd met tamelijk
grof zeezand. Het zeezand kan ook bijna ontbreken, maar in de ondergrond treft men
het steeds aan. De diepte, waarop het voorkomt, kan wisselen van direct onder de bouwvoor, tot dieper, wanneer het kleidek dikker is. Het zeezand heeft bovendien de tendenz
wat fijner te worden op de overgang naar de eigenlijke oude-zeekleigronden (Pk en Po).
Ook de diepte, waarop het profiel kalkrijk wordt, loopt sterk uiteen.
Wanneer het kleidek dun is en vrij veel zand door de bouwvoor is geploegd, heeft deze
eenzelfde gemengd en weinig homogeen karakter als de zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc). Vaak echter blijkt, dat er bij een dikte van het kleidek van ca 30 cm
weinig grof zand in aanwezig is. Het is wel te zien en het kan aan de grond een harde
en scherpe structuur geven. De kleur is (bij een humusgehalte van 3 a 5 %) grijsbruin
en wordt donkerder naarmate het humusgehalte hoger is. Het zeezand onder dit kleidek
kan direct kalkrijk zijn, maar meestal is het dit eerst op een diepte van 50 cm a 1m. Het
is gelig-grijs van kleur, bevat roestvlekken en -vlammen en er komen horizontale kleibandjes in voor. Op 50 a 80 cm wordt de kleur blauwgrijs.
Is het dek dikker, 40 a 60 cm, dan bevat de klei vrijwel geen grof zand meer. In de ondergrond treft men het echter altijd aan, hoewel op de overgang naar de eigenlijke oude-
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TABEL 3. Analysesvan oude-zeezandgronden en oude-zeezandovergangsgronden (Pz). l
Bestanddelen in %van
No.

Lab.
no.

Laag
in cm

Hoofdbestanddelen

pHwater
CaCO»

1

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

9645

0-30

5,7

0

4,6

4,8

90,6

2,4

1,6

1,0

2,7

2

9650

30-60

5,5

0

1,1

4,7

94,2

4,2

5,4

6,2

12,7

3

9647

70-90

3,8

0

0,7

0,5

98,8

0,2

0,2

0,5

2,9

4

9636

0-30

6,5

0

4,6

22,2

73,2

7,5

3,8

3,4

7,8

5

9646

30-60

5,2

0

0,8

5,0

94,2

2,0

1,8

2,3

9,2

6

9634

0-30

7,1

0

4,3

35,3

60,4

13,7

7,7

4,9

5,3

7

9620

0-30

7,3

0,3

3,9

40,9

54,9

14,8

8,7

6,8

5,4

8

9631

40-50

5,7

0

4,3

66,6

29,1

15,6

8,2

2,8

0,8

Analyses afkomstig uit archief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.
zeekleigronden (Pk en Po) het zeezand fijner van korrel wordt. Tussen het kalkloze
kleidek en het zeezand bevindt zich soms zavel, die dan ook wat grofzandig is. Soms
wordt de klei op ca 50 cm al kalkloos en gaat naar beneden over in kalkrijk zeezand,
eventueel via kalkrijke, wat grofzandige zavel. Landbouwkundig zijn dit de beste profielen
van deze reeks. Vaak echter is het kleidek erg roestig en komen lichtgele kattekleivlekken
voor. Dan kan het zeezand eronder kalkloos zijn.
Het kleidek is meestal grijs tot grijsbruin van kleur. De profielen met dikke kleidekken
zijn veelal dieper ontwaterd, zodat de grijsblauwe reductiekleur van het zeezand hier vaak
pas op 1m of dieper wordt aangetroffen. Liggen de gronden echter in gras, in welk geval
men een hogere waterstand handhaaft, dan verkeert de kleiop 50 a 60cm in gereduceerde
toestand, is donkergrijs van kleur en voelt zepig aan. Wanneer de bouwvoor sterk humeus
is, heeft deze op de kalkloze kleigronden met katteklei soms een indrogend karakter.
In de analyses 6 en 7 van tabel 3. beide uit de bovengrond van een kleiige oude-zeezandovergangsgrond (Pzd), isde invloed van het grove Zand in de fractieverdeling duidelijk te
zien: er ligt een kleine top bij ongeveer 200 mu. Analyse 8 is van een kleilaagje met katteklei, waarin geen bijmenging van grof zand heeft plaatsgevonden. De pH van deze laag
is 5,7, de klei is zwaar.
De pH van de bouwvoor van deze gronden is sterk wisselend. Door bekalking is deze
vaak tot waarden hoger dan 7 gebracht. In het algemeen is hier veel schuimaarde voor
gebruikt, waarvan men in de bouwvoor vaak kleine witte stukjes aantreft, die met
zoutzuur kort en fel opbruisen.
3. HOOFDDORPGRONDEN (Pg)

In de groep Hoofddorpgronden kunnen 3 reeksen worden onderscheiden:
Pga Hoofddorp-zandgronden en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden,
Pgb Hoofddorp-zavelgronden,
Pgc Hoofddorp-kleigronden.

17

de droge grond
Zandfracties

U

Klei in
%van
klei +
zand

Aard van het monster
•

147208

208295

295417

417589

589833

8331168

11681651

26,6

37,5

16,1

2,4

0,2

0,1

0

57

5

26,6

24,9

11,6

2,3

0,3

0

0

78

5

kalkloze oude-zeezandgrond;
bouwvoor
idem, ondergrond

29,0

45,5

17,1

2,8

0,5

0,1

0

45

1

idem, ondergrond

21,5

19,4

7,8

1,5

0,4

0,1

0

95

23

32,5

33,5

11,3

1,5

0,1

0

0

61

5

11,7

11,4

4,6

0,8

0,2

0,1

0

151

37

8,1

7,7

2,9

0,4

0,1

0

0

174

43

kalkrijke kleiige oude-zeezandovergangsgrond; bouwvoor
idem, bouwvoor•

0,7

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

0

279

70

idem, kattekleilaag ondergrond

kalkloze zavelige oude-zeezandovergangsgrond; bouwvoor
idem, zandondergrond

De Hoofddorpgronden zijn steeds tot wisselende diepte kalkloos en er komt altijd
kalkloze zavelof kalkloos zand in deprofielen voor. Het zand isfijner van korrel dan het
tamelijk grove oude zeezand, dat in de vorige groep gronden ter sprake kwam.
De Hoofddorp-zandgronden en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden (Pga) hebben
in de bouwvoor een gehalte aan afslibbare delen van 15 % of minder. Naar beneden toe
worden zij gewoonlijk nog wat lichter en tot wisselende diepte beneden maaiveld zijn zij
kalkloos.
De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) hebben in de bouwvoor een gehalte aan afslibbare delenvan 15—35 %, terwijl ook hier deprofielen naar beneden lichterworden en in
zeer lichte zavel of zand overgaan. Tot wisselende diepte beneden maaiveld zijn zij kalkloos,daaronder volgtsteedskalkrijk materiaal.Somsisdebovengrond zwak kalkhoudend,
waaronder danechtereenkalklozelaagvoorkomt, gevolgddoorkalkrijk zaveligmateriaal.
De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) hebben een bovengrond met meer dan 35 % afslibbaredelen,dienaar benedenlichterwordteninzavelenzand overgaat.Ook deze profielen
zijn tot wisselende diepte kalkloos en altijd treft men onder de klei kalkloos zavelig of
zandig materiaal aan. Dit in tegenstelling tot de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa)
van de volgende groep, waar dit niet het geval is; de lichtere ondergrond is daar altijd
kalkrijk.
De kalkloze ondergrond van de Hoofddorp-zavels en -kleien kan soms zeer zuur zijn
(pH 3,4 of 5). Men ziet dan geelbruine roestvlekken en -pijpjes in het profiel.
Het humusgehalte van de bovengrond kan bij alle drie reeksen zeer verschillend zijn.
Pga

Hoofddorp-zandgronden en zeerlichte Hoofddorp-zavelgronden
De bovengrond, ter diktevan ca 30cm, isbij een humusgehalte van 2 a 3% lichtbruin
tot grijsbruin gekleurd en bevat meestal ca 8 tot 15% afslibbare delen. Naar beneden
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TABEL 4. Analyses van zeer lichte Hoofddorp-zavelgrond (Pga).
No.
No. Bedrijfslab.

Laag
in cm

Hoofdbestanddelen in %v/d grond

pHwater

CaCO,

Humus
(gl.verl.)

Afslibbaar

Afslibbare delen

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

1

500479

0- 30

7,0

0,1

4,6

8

87

—

—

—

—

2

500480

30- 60

6,9

sp

0,7

3

96

0

0

0

3

3

500481

60- 65

6,9

—

1,8

3

95

—

—

—

—

4

500482

65- 75

7,1

sp

1,8

18

80

13

1

0

5

500483

75-100

7,3

0,1

1,8

7

91

—

—

—

4,5

—

Profielbeschrijving:
0- 30 cm bruinzwarte, kalkloze zeer lichte zavel;
30- 60 cm lichtgrijs tot geelgrijs, kalkloos zand, met roestvlammen en -vlekken;
60- 65 cm donkerbruin gekleurd, oerachtig kalkloos zandlaagje, iets verkit;
TABEL 5. Analyses van

Hoofddorp-zandgronden en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden (Pga). 1
Bestanddelen in %van

No.

Lab.
no.

Laag
in cm

pHwater

Hoofdbestanddelen
CaCO,

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

9387

bouwv.

6,8

0

2,1

12,3

85,6

8,7

14,2

28,0

25,0

2

8966

50-70

7,8

9,2

1,1

10,9

78,8

6,5

11,9

24,4

25,4

3

9386

50-70

7,9

10,5

1,8

18,9

68,8

12,5

13,3

17,0

16,7

4

7695

bouwv.

6,9

0,2

3,0

13,3

83,5

12,6

12,2

16,4

17,2

5

9920

bouwv.

6,9

0

2,6

13,2

84,2

7,3

8,1

12,3

20,8

Analyses afkomstig uit archief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.

wordt het zand veelalwat slibarmer (3 a 12%), terwijl de kleur grijsgeel wordt met kleine
bruine of geelbruine roestvlekken. Op een diepte varierend tussen 50 en 100 cm beneden
maaiveld wordt het zand kalkrijk.
Tussen het klei-arme zand komen soms dunne horizontaal lopende zavelige bandjes voor
van enkele centimeters dikte, soms 10 a 20 cm dik, met 15 a 20 % afslibbare delen. Een
enkele maal zijn het kleibandjes. Deze bandjes komen zowel in het kalkloze als in het
kalkrijke deelvan hetprofiel voor.
In het kalkloze deel van het profiel ziet men soms een 2 a 3 cm dik, bruin gekleurd
vegetatiebandje.
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In %van de minerale delen
Zand
1625

2537

3750

5075

75110

110150

M

150210

210300

300420

420600

600850

PH
KC1

6,4
0,5

1

0

3,5

12

37

35

7

0,5

sp

sp

140

1

11

4

26

8

26

1,5

0,2

sp

90

fijn

59

28

84

11

50

41

6,3
6,5

4,5

grof

6,3
6,6

65- 75 cm kalkJoze lichte zavel, met dunne zandbandjes; grijs met veel lichtbruine roest;
75-100 cm kalkloos lichtgrijs zand;
> 100 cm kalkrijk zand.

de droge grond
U

Kleiin
%van
klei +
zand

0

137

13

0

0

129

12

0,1

0

0

162

22

0,1

0,1

0

0

141

13,7

idem, kalkrijke zavelige laag in
ondergrond
idem, bouwvoor

0,2

0

0

0

110

13,6

idem, bouwvoor

Zandfracties
147208

208295

295417

417589

589833

8331168

11681651

8,4

0,9

0,2

0,1

0,1

0

9,6

0,7

0,1

0,1

0,1

8,1

0,8

0,2

0,1

17,8

6,5

0,6

22,7

11,2

1,6

Aard van het monster

zeer lichte Hoofddorp-zavelgrond, bouwvoor
idem, kalkrijke ondergrond

Op enkele plaatsen, speciaal in de ondergrond, is het zand grover van korrel en gaat
overeenkomst vertonen met het oude zeezand.
De analyses in de tabellen 4 en 5 geven een beeld van de samenstelling van deze gronden.
De analyses in tabel 4 zijn van een profiel in een diep kalkloze grond, met een zeer
zandige ondergrond. In dit profiel komt een vegetatiebandje voor, waarvan het humusgehalte niet erg hoog blijkt te zijn. Verder ook een laagje dat uit lichtzavelig materiaal
bestaat.
De zandfracties uit de analyses van beide tabellen laten zien, dat het zand fijner van
samenstelling is dan bij de oude-zeezandgronden het geval was.
Ook hier is de pH van de bouwvoor door bekalking verhoogd. De pH van de kalkloze
ondergrond ligt gewoonlijk beneden 7.
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TABEL6. Analysesvandiep kalkloze Hoofddorp-zavelgrond (Pgb).

No.

No.
Bedrijfslab.

Laag
incm

pHwater

Afslibbare delen
CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbaar

Tot.
zand

0,10

4,0

29

67

1

500461

0-20

6,6

2

102609

20- 60

5,9

0,8

11

88

3

500462

65- 75

2,6

1,3

13

86

4

500463

120-140

7,3

0,8

8

81

9,8

<2

2-4

7

0

4-8

2,5

8-16

2

Profielbeschryving:
0 - 20 cm donkerbruin-grtjze,kalkloze,zwarezavel;
20- 60 cm vaalbruin-grijze.zeerlichtezavel, kalkloos metgeelbruineroeststrepen;

TABEL7. Analysesvan Hoofddorp-zavelgrond (Pgb).
Hoofdbestanddelen in % v/d grond

No.
Bedrijfslab.

Laag
incm

pHwater

1

500469

0-25

7,6

1,1

2

102610

25-45

7,4

3

500470

45-65

4

500471

65-85

No.

CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbare delen

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

2,0

20

77

—

—

—

—

0,06

0,8

16

83

11

0

3

2

7,9

8,4

0,4

8

83

—

—

—

—

7,8

9,0

0,4

9

82

6

0

0

Profielbeschrijving:
0 - 25 cm bruingrijze, zwakkalkhoudende,lichtezavel;
25- 45 cm lichtgrijze, kalkloze,lichtezavel, metweiniggeelbruine roestvlekken;

Pgb

Hoofddorp-zavelgronden
De bovengrond ter dikte van 30 a 40 cm heeft een gehalte aan afslibbare delen van
15—35 %; naar beneden wordt dit geleidelijk minder. Van bovenaf tot op zekere diepte
beneden maaiveld is het profiel kalkloos. Deze diepte loopt zeer uiteen, van ca 40 cm
tot meer dan 1m.
De bouwvoor is bij een humusgehalte van ca 4 % donkergrijsbruin gekleurd. Daaronder
is de grond lichter van kleur, vaalgrijs, bruingrijs of geelgrijs; het laatste is voornamelijk
het geval wanneer de ondergrond zeer zandig is. De roestvlekken die er in voorkomen,
zijn geelbruin van kleur. Wordt de grond kalkrijk, dan is dat soms aan de kleur te zien.
Het kalkrijke materiaal is in het algemeen meer egaal bruingrijs gekleurd en minder vaal,

3i
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In % vandemineraledelen
Zand

M

16- 25- 37- 50- 75- 110- 150- 210- 300- 420- 600- 850- 120025 37 50 75 110 150 210 300 420 600 850 1200 1700

PH
KC1

grof

fijn

21

46

2,4

57

29

7,5

71

10

grof

fijn

45

32

68

15

6.0
0,5

10

1,5 3,5

22

33

14

2,5

sp

0,3

sp

0

sp

110

Zand

4.8

60-120 cm door reductie blaauwgrijze, kalkloze, zeer lichte zavel, met enkele roestpijpjes;
door de gehele laag komen zwaardere, meerzavelige bandjes voor;
> 120 cm blauwgryze, kalkrijke,zeerlichtezavel.

In % vandemineral delen
Zand
1625

2537

3750

5075

75110

110150

M
150210

210300

300420

420600

600800

PH
KC1

7,1
1

1,5

3,5

10

26

28

11

2,5

0,5

sp

sp

100

6,3
7,6

1,5

0

2

7

17

33

25

5

0,5

0,1

sp

125

7,6

45-125 cm bruingrijze, kalkrijke,zeerlichtezavel, metweiniglichtbruineroestvlekken;
> 125 cm blauwgrijze, kalkrijke,zeerlichtezavel.

terwijl de geelbruine vlekkerigheid er in ontbreekt De pH is steeds hoger dan 7,
terwijl die bij de kalkloze zavel in de ondergrond gewoonlijk lager is.
Naarmate de grond dieper kalkloos is, is de kleur in het algemeen valer en komen
meer geelbruine roestvlekken voor. Daarnaast komen in deze profielen ook roestpijpjes
voor, vrij harde buisjes, geelbruin tot roodbruin van kleur en gevormd uit ijzerverbindingen. Zij hebben een doorsnede van enkele millimeters tot meer dan 1 cm; het
kanaaltje in het pijpje heeft een diameter van een tot enkele millimeters. Speciaal
dergelijke profielen hebben vaak een lage pH van 3, 4 of 5 in de ondergrond (tabel 6,
analyse no. 3 en tabel 8, analyses no. 10, 12 en 13).
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TABEL8. Analyses van Hoofddorp-zavelgronden(Pgb).
Bestanddelen in %van
No.

Lab.
no.

Laag
incm

Hoofdbestanddelen

pHwater
CaCO,

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

9439

bouwv.

7,2

0,3

2,2

22,4

75,1

17,4

22,9

23,6

8,7

2.

9452

30-50

6,2

0

1,3

15,1

83,6

12,6

21,4

30,7

15,4

3

9396

bouwv.

6,3

0

3,3

16,9

79,8

15,5

20,1

25,0

14,3

4

9404

30-50

5,3

0

1,2-

11,5

87,3

12,8

17,7

27,3

19,9

5

7667

bouwv.

7,7

1,8

2,9

18,8

76,5

14,3

10,6

16,7

20,9

6

7720

30-40

7,4

0

0,9

12,2

86,9

10,4

11,9

18,8

23,5

7

7721

45-70

~ 7,9

9,1

0,9

10,7

79,3

8,8

10,3

19,2

23,4

8

7722

70-90

7,9

9,6

1,1

13,2

76,1

7,8

8,6

15,1

22,3

9

9108

bouwv.

8,0

0,8

5,3

19,4

74,5

13,0

20,5

23,1

13,1

10

9114

40-60

5,2

0

1,9

18,1

80,0

15,0

23,3

20.2

13,9

11

9113

50-70

6,5

0

1,0

. 15,1

83,9

12,3

16,1

23.8

19,1

12 13215

30-50

4,1

0

2,4

23,6

74,0

—

—

—

—

13

13215

30-50

5,6

0

2,9

25,8

71,3

—

—

—

—

14

9076

bouwv.

6,5

0

9,8

32,0

58,2

17,6

17,9

14,6

6,5

15

9082

40-60

6,1

0

1,9

23,0

75,1

18,3

25,1

20,6

9,2

16

9925

70-85

6,6

0

1,0

5,2

93,8

3,2

5,0

9,6

28,5

Analyses afkomstig uitarchiefChr.Landbouwwinterschool te Hoofddorp.
Het komt nogal eens voor, dat de bouwvoor zwak kalkhoudend is (ca 1J % C&COa),
waaronder zich een laag kalkloze zavel bevindt, gevolgd door kalkrijke zavel.
In tabel 6 zijn analyses van monsters uit een dergelijk profiel opgenomen, terwijl ook
de monsters 5 t/m 8 uit tabel 8 van opeenvolgende lagen uit een dergelijk profiel
afkomstig zijn. In enkele gevallen ontbreekt de kalkloze zavel en volgt op 40 cm direct
kalkrijke zavel. Profielen als deze, die meestal op de overgang naar de kalkrijke oudezeeklei-zavelgronden (Pkb) liggen, zijn gewoonlijk nog tot de Hoofddorpgronden
gerekend.
De diepere ondergrond vanaf 80 a 90 cm heeft soms in de diep kalkloze profielen een
blauwgrijze reductiekleur. Dit is een gevolg van kwel. Komt die niet voor, dan treedt
deze kleur in de diep ontwaterde bouwgronden eerst ca 1,25 m of dieper beneden
maaiveld op.
Deprofielen worden naarbeneden lichter.Het verloop isechterniet altijdeven geleidelijk.
Onder een zwaarzavelige bovengrond kan een lichtzavelige, maar ook een zeer zandige
ondergrond voorkomen. Ook onder een lichtzavelige bovengrond kan een lichtzavelige
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de droge grond
Zandfracties

U

Klei in
%van

Aard van het monster

klei -f
zand

147208

208295

295417

417589

589833

8331168

11681651

1,9

0,3

0,2

0,1

0

0

0

194

23

3,2

0,2

0,1

0

0

0

0

165

15

5,1

0,6

0,1

0,1

0

0

0

176

17

8,6

1,0

0,2

0,1

0,1

0

0

153

12

11,6

2,1

0,2

0,1

0

0

0

156

19,7

18,0

4,0

0,3

0

0

0

0

133

12,3

15,1

2,3

0,2

0

0

0

0

131

11,9

18,0

4,0

0,3

0

0

0

0

123

14,8

4,3

0,3

0,1

0,1

0

0

0

174

21

7,1

0,4

0,1

0

0

0

0

175

18

12,1

0,5

0

0

0

0

0

153

15

bouwvoor- en ondergrondmonster van tot ca 50 cm
kalkloos profiel
idem

24,2

zwak kalkhoudende bouwvoor
met eronder kalkloze laag,
waarna kalkrijke zeer lichte
zavel volgt
bouwvoormonster van diep
kalkloos profiel
ondergrondmonsters van dezelfde kavel als monster
no. 9; diep kalkloze profielen, waarvan 10, 12 en 13
met roestpijpjes

26,6
1,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0

0

214

35

humeuze Hoofddorp-zavel

1,8

0,1

0

0

0

0

0

200

23

33,1

12,0

2,0

0,3

0,1

0

0

86

ondergrondmonster van hetzelfde perceel als no. 14
monster van iets grofzandiger
ondergrond

5,3

ondergrond naast een zeer zandige ondergrond voorkomen. Daarnaast kan gelaagdheid
in het profiel optreden. Zo kan men onder een bouwvoor van zware zavel een laag van
10 a 20 cm aantreffen, waarin kleibandjes en zavelige bandjes afwisselen; eerst dieper
volgt dan lichter materiaal. In een lichtzavelige of zandige ondergrond kunnen eveneens
slibrijkere bandjes voorkomen. Een enkele maal treft men in een zavelige ondergrond
een kleiband aan, van een of enkele centimeters dikte. Hier en daar in de nabijheid van de
oude-zeezandgronden (Pz) komt, speciaal in de ondergrond, tamelijk grof zand voor,
tabel 8 analyse no. 16.
Uit de analyses samengebracht in de tabellen 6, 7 en 8 blijkt dat de pH van de bouwvoor
nogal wisselt. Vaak is deze door bekalking op een niveau hoger dan 7 gebracht In
monster 9 van tabel 8 is de pH 8, wellicht toevallig tengevolge van een zware bekalking
en een alkalisch werkende meststof. De zwak kalkhoudende bouwvoor van monster 1 in
tabel 7 en monster 5 van tabel 8 heeft eveneens een hoge pH.
De pH van de kalkloze zavel in de ondergrond is vrijwel steeds lager dan 7 en bereikt
soms waarden van 3, 4 of 5. In de diepere kalkrijke ondergrond is de pH steeds hoger
dan 7.
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TABEL9. Analysesvan Hoofddorp-kleigrond (Pgc).

No.

No.
Bedrijfslab.

:— o/

Laag
incm

pHwater

,,/J

.

Afslibbare delen
CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

21

2

1

102611

0 - 30

7,4

0,08

2,4

31

67

2

500472

30- 33

7,1

0,1

1,6

40

58

3

500473

33- 40

6,7

0,8

16

83

4

102612

43- 65

4,6

0,9

15

84

0,8

11

88

1,3

11

86

5

500474

65- 80

3,6

6

500475

100-120

7,4

1.2

11

4-8

8-16

4,5

4

0,5

4

Profielbeschrijving:
0 - 30 cm bouwvoor;vaalbruingrijze kalkloze klei,enkelekleineroestvlekjes;
30- 33 cm grijze kalkloze klei metgeelbruineroestvlekken;
33- 43 cm bruingrijze lichtezavel,met enkele bandjesvan zwarezavel ter diktevan enige mm;
veel geelbruineroestvlekken;
TABEL 10. Analysesvan Hoofddorp-kleigronden (Pgc).*
Bestanddelen in %van
Lab.
no.

Laag
incm

pHwater

CaCO,

1

9459

bouwv.

7,6

0

2

9454

bouwv.

7,5

0,3

3

9481

bouwv.

5,9

0

4

9367

bouwv.

7,8

5

9492

30-60

6

9464

7

No

1

Hoofdbestanddelen
Klei

Zand

1643

74104

104147

3,0

41,5

55,5

13,5

9,4

12,1

12,9

3,1

47,4

49,2

15,8

6,9

8,2

11,2

12,1

57,2

30,7

17,6

6,8

2,7

1,1

0,1

3,6

45,5

50,8

16,5

12,0

13,1

6,9

5,9

0

1,4

14,5

84,1

15,9

28,7

28,2

9,6

30-60

4,1

0

2,1

25,3

72,6

12,2

12,6

21.1

21,1

9465

30-60

6,7

0

1,1

15,3

83,6

11,4

13,1

22,2

25,2

8

9373

40-70

5,9

0

1,6

16,7

" 81,7

12,1

14,5

26,2

22,8

9

9374

40-70

7,1

0

1,5

13,8

84,7

7,6

9,6

18,7

28,1

10

9488

30-50

4,0

0

5,5

58,2

36,3

21,7

8,3

2,9

0,9

11

9268

bouwv.

7,3

0,3

2,8

40,8

56,1

9,6

5,1

10,6

15,7

12

9277

30-60

7,5

0,2

0,7

11,7

87,4

4,8

5,1

14,4

33,1

Humus

Analysesafkomstig uitarchief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.

4374
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In %van demineraledelen
Zand
16- 25- 37- 50- 75- 110- 150- 210- 300- 420- 600- 850- 120025 37 50 75 110 150 210 300 420 600 850 1200 1700
7

2,5

1,5 1,5

10

3

19

8

11

16

14

32

3,5

22

0,4

2,5

sp

0,1

sp

sp

0,2

sp

50

sp

sp

M

sp

115

PH
KC1

grof

fijn

6,5

12

46

6,0

44

39

3,2

68

20

7,4

36

50

6,5

3,7

43- 65 cm vaallichtgrijze kalklozelichte zavel, met geelbruine roestvlekken, gedeeltelijk
vormvan roestpijpjes;
65- 80 cm vuilbruingrijze kalkloze zeer lichte zavel met geelbruine roestvlekken in de
van roestpijpjes;
80-100 cm blauwgrijze kalklozezeerlichtezavelmetgeelbruineroestvlekken;
100-120 cm blauwgrijze kalkrijke zeerlichtezavel.

de droge grond
Zandfracties
147- 208- 295208
295
417
6,7

417589

589833

8331168

11681651

0

0

0

0

u

Kleiin
%van
klei +
zand

179

43

Zand

in de
vorm

Aard vanhetmonster

0,8

0,1

bouwvoormonster van diep
kalkloos profiel
idem

6,4

0,6

0,1

0

0

0

0

199

49

1,2

0,7

0,3

0,1

0,1

0

0,1

284

65

1,6

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0

214

47

1,3

0,3

0,1

0

0

0

0

185

15

4,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,1

0'

159

26

10,9

0,7

0,1

0

0

0

0

145

15

5,5

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0

154

17

16,6

3,3

0,6

0,1

0,1

0

0

121

14

0,7

0,6

0,4

0,3

0,3

0,2

0

292

62

idem, sterk humeuze bovengrond
bouwvoormonster, ondiep
kalkloos profiel
lichtzavelige ondergrond, met
roestpijpjes en bruingele
vlekken
zavelondergrond met roestpijpjes
zavelondergrond zonder roestpijpjes
zavelondergrond metveel geelbruine roestvlekken
zavelondergrond met weinig
geelbruine roestvlekken
klei met katteklei

13,2

1,5

0,2

0,1

0,1

0

0

143

42

bouwvoormonster

27,3

2,5

0,2

0

0

0

0

101

12

ets grofzandige ondergrond;
zelfde perceel als11
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Pgc

Hoofddorp-kleigronden
De bovengrond van deze profielen bestaat uit kalkloze klei van 35 % tot ca 70%
afslibbaar, die naar beneden lichter wordt en overgaat in kalkloos zavelig of zandig
materiaal. Het profiel wordt pas kalkrijk op diepten varierend tussen ca 40 cm en
meer dan 1 m. Minder vaak komt het daarnaast voor, dat een zwak kalkhoudende kleibovengrond (van ca 30 cm dikte) rust op een kalkloze zavellaag, waaronder weer kalkrijk
materiaal voorkomt. Zowel het verloop van de zwaarte als de diepte, waarop de grond
kalkrijk wordt, varieert nogal in deze gronden.
De structuurelementen van de kleibovengrond zijn meestal scherp en kantig. De kleur van
de bouwvoor isbij een humusgehalte van ca 4 % donkergrijsbruin. De daaronder liggende
klei is wat lichter grijs tot bruingrijs gekleurd. De kalkloze zavel heeft een vaalgrijze,
grijsbruine of geelgrijze tint en er komen grotere of kleinere geelbruine roestvlekken in
voor. In het algemeen kan men zeggen, dat hoe dieper kalkloos het profiel is, hoe valer
en vlekkeriger het gekleurd is. Roest- of ijzerpijpjes zoals bij de Hoofddorp-zavelgronden
(Pgb) beschreven, komen in deze gronden eveneens voor, zowel in de klei- als in de
zavellaag. De kalkrijke zavelige of zandige ondergrond is grijsbruin of geelgrijs van
kleur en egaler, minder vlekkerig. De pH ervan is hoger dan 7. Het kalkloze deel van de
ondergrond heeft een pH, die gewoonlijk lager is dan 7. Vooral de zeer vlekkerig ge, kleurde zavel en klei kan een pH hebben van 4 of 5 (tabel 9, analyses no. 4 en 5; tabel
10, analyses no. 5 en 6). De pH van de bouwvoor is door bekalking veelal hoger dan 7.
Wat het verloop van de zwaarte betreft, kan het volgende opgemerkt worden. Meestal
wordt de klei op 30 a 40 cm al lichter en gaat gewoonlijk via zware zavel in lichtzavelig
materiaal over. Tot op 1meter blijft het profiel, behoudens het soms voorkomen van iets
slibrijkere bandjes, deze granulaire samenstelling behouden. Ook vlak onder de bouwvoor
ziet men soms een horizontale gelaagdheid, waarbij kleiige en zavelige bandjes elkaar
afwisselen. De totale indruk van zo'n laag isdan zware zavel. Minder vaak komt het voor,
dat het profiel dieper dan een halve meter uit klei blijft bestaan en dan pas lichter wordt.
In deze kalkloze klei komen, naast geelbruine roestvlekken en -pijpjes, soms ook kattekleivlekken voor (tabel 10, analyse no. 10). Ook ziet men nogal eens, dat vrijwel direct
onder de kleiige bovengrond zeer lichtzavelig tot zandig materiaal volgt (10 a 1 5 %
afslibbaar), waarin soms weer zwaardere zavelige bandjes voorkomen. Dit lichtere
materiaal heeft een meer geelgrijze tint, tegenover een meer bruingrijze van de zavelige
ondergrond. Soms is het ook duidelijk iets grofzandiger, zoals blijkt uit tabel 10,
analyse no. 12.
De tot 80 cm of dieper kalkloze profielen, die veelal zeer vlekkerig zijn, vertonen vanaf
een diepte van 80 a 100 cm soms een blauwgrijze reductiekleur tengevolge van kwel.
Wanneer de grond op 40 a 50 cm kalkrijk wordt, komen meestal weinig of geen bruine
roestvlekken voor. Het profiel is dan vrij egaal bruingrijs van kleur. Soms is dan de
kleibovengrond zwak kalkhoudend, waaronder nog een dunne kalkloze zavelband volgt.
In de tabellen 9 en 10 zijn een aantal analyses van Hoofddorp-kleigronden (Pgc)
samengebracht. De pH's van de bouwvoor zijn tengevolge van bekalking veelal hoger
dan 7, behalve in het geval van de sterk humeuze kleigrond (tabel 10, monster no. 3),
waarvan de pH 5,9 is. De pH van de ondergrond is meestal lager dan 7; soms zeer laag.
4. OUDE-ZEEKLEIGRONDEN (Pk en Po)

In deze bodemgroep zijn twee subgroepen onderscheiden, de eerste met 3 reeksen, de
tweede met 2 reeksen.
Subgroep kalkrijke oude-zeekleigronden

(Pk):

Pka kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke zeer lichte oude-zeeklei-zavelgronden;
Pkb kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden;
Pkc kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden.
Subgroep kalkloze oude-zeekleigronden

(Po):

Poa kalkloze oude-zeeklei-kleigronden;
Pob diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden.

27
De reeksen van de eerste subgroep (Pk) hebben een bovengrond van respectievelijk
zand of zeer lichte zavel ( < 15 % afslibbaar), zavel ( 1 5 - 3 5 % afslibbaar) en klei
( > 35 % afslibbaar). De profielen worden naar beneden lichter en zijn geheel kalkrijk.
Bij de reeksen van de tweede subgroep (Po) bestaat de bovengrond uit kalkloze klei.
Ook hier worden de profielen naar beneden lichter; de kalkloze klei rust op kalkrijke klei
en zavel, of direct op kalkrijke zavel. Bij de diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob)
wordt het kalkrijke materiaal eerst beneden een halve meter onder maaiveld aangetroffen;
bij de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) is dit reeds boven 50 cm het geval. In de
kalkloze oude-zeekleigronden (Po) komt nogal eens katteklei voor.

Pk

Kalkrijke

oude-zeekleigronden

Pka

Kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke zeer lichte oude-zeeklei-zavelgronden
De bovengrond heeft een gehalte afslibbaar, dat meestal ligt tussen 7 en 15%. Naar
beneden wordt het profiel gewoonlijk nog wat lichter. Het materiaal is meestal fijnzandig.
In het profiel is een zwakke gelaagdheid te bespeuren, die bestaat uit dunne zavelige
bandjes van een of enkele centimeters dikte in het zand of de zeer lichte zavel; daarnaast
kan het ook voorkomen, dat in de zandondergrond een wat dikkere laag van 10of 20 cm
voorkomt, bestaande uit zavel.
De kleur van het profiel is bruingrijs tot lichtgrijs. Kleine bruine roestvlekken komen
voor. Vanaf 50 cm vertoont het profiel soms een egaalbruine tint tengevolge van ijzerafzetting. De bouwvoor is donkerder gekleurd naarmate het humusgehalte hoger is. Bij
een humusgehalte van 4 a 5 % is de kleur donkerbruinzwart.
Het gehele profiel is kalkrijk. Naar beneden neemt het kalkgehalte toe, tenzij het in de
bouwvoor al 8 a 10% bedraagt. Met deze hoge CaCC>3-gehalten gaan hoge pH-waarden
gepaard. In de ondergrond liggen deze tussen 7,5 en 8, in de bouwvoor soms wat lager,
maar steeds boven 7.
Tabel 11 geeft drie analyses van deze gronden. De samenstelling van de zandfracties vertoont veel overeenkomst met die van de Hoofddorp-zandgronden en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden (Pga).

Pkb

Kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond van deze profielen ligt tussen 15 en 35 %.
Naar beneden worden de profielen vrij regelmatig lichter. Een zeer zwakke gelaagdheid
is gewoonlijk waarneembaar.
De kleur van de gronden isgrijs tot bruingrijs. Vanaf 40 a 50 cm heeft het profiel meestal
een iets bruinere tint tengevolge van een lichte ijzerafzetting. Op 90 a 100 cm kan men
vaak al tussen deze bruinere kleur meer grijze vlekken waarnemen, het begin van de
reductiezone. Geen van deze kleurverschillen is zeer uitgesproken. Het profiel is egaal
getint. De kleur van de bouwvoor is bruingrijs tot donkerbruingrijs bij een humusgehalte
van ca 3%. De onderliggende grond is wat lichter van tint. Bij hogere humusgehalten
wordt de kleur zwarter.
Het gehele profiel is kalkrijk. Naar beneden wordt het kalkgehalte veelal hoger, tot
10 a 15% in de diepere ondergrond. Soms heeft de bouwvoor al een kalkgehalte
van 1 0 % .
Over het verloop van de zwaarte in het profiel kan nog het volgende worden opgemerkt.
Gewoonlijk worden de profielen geleidelijk lichter, zodat de ondergrond vanaf 50 a 70 cm
bestaat uit zeer licht zavelig materiaal (10 a 15 % afslibbaar). Bij een zwaar zavelige
bovengrond ligt deze overgang het diepst. Het komt echter ook voor, dat de zeer lichte
zavelige grond vrijwel direct onder de bouwvoor begint, daarnaast dat het profiel tot
60 a 70 cm beneden maaiveld uit zware zavel bestaat. Soms bestaat de ondergrond vanaf
40 a 50 cm uit slibarm zand (afslibbaar 5 a 8 % ) , dat daarbij iets grover van korrel
• kan zijn.
In het algemeen treedt een zwakke gelaagdheid op.Zo ziet men soms onder een bouwvoor
van zware zavel een laag ter dikte van 5 cm, waarin kleiige en zandige bandjes afwisselen.
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TABEL 11. Analysesvan kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke zeer lichte oude-zeekleizavelgronden(Pka).*

No.
Bedrijfslab.

No.

1

Laagincm

Hoofdbestanddelen

pH-water
CaCO,

Humus

Zand

Klei

1

9052

bouwv.

7,9

5,3

1,7

11,6

81,4

2

8963

bouwv.

7,7

2,1

1,6

11,1

85,2

3

9058

40-60

7,9

8,3

1,1

9,9

80,7

Analyses afkomstig uit archief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.

TABEL 12. Analysesvan kalkrijkeoude-zeeklei-zavelgronden(Pkb).*
Bestanddelen in %van
No.

Lab.
no.

Laag
incm

pHwater

Hoofdbestanddelen
CaCO,

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

9237

bouwv.

7,9

7,9

2,9

23,8

65,4

16,6

20,0

19,7

6,8

2

9242

40-50

8,0

13,4

1,0

14,8

70,8

15,6

27,9

21,6

5,0

3

9446

bouwv.

7,8

5,0

2,2

17,3

75,5

14,7

18,5

21,6

12,8

4

9453

30-60

8,0

11,8

1,2

10,9

76,1

10,9

20,1

24,0

13,9

5

9092

bouwv.

7,9

1,2

5,1

22,7

71,0

16,2

16,9

18,9

11,2

6

9094

30-50

10,6

1,1

13,3

75,0

9,9

16,6

24,6

16,9

7

9519

bouwv.

7,6

2,2

32

58,2

13,9

16,0

15,9

9,1

8
7,8

Analyses afkomstig uitarchief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.
Ook dieper kunnen dergelijke lagen of een dunnere laag, die iets zwaarder is dan het
boven- en onderliggende materiaal, optreden. Slechts een enkele maal komt het voor dat
er een kleilaag in het profiel aanwezig is. Het is dan meestal lichte klei, die direct voorkomt onder de bouwvoor.
Het CaCOs-gehalte in de bouwvoor wisselt tussen H a 2 % tot 12%. In de ondergrond
is het hoger dan in de bouwvoor en bedraagt meer dan 8 a 10% tot 12 a 15% toe.
Hiermede gaan hoge pH-waarden gepaard: in de bouwvoor tussen 7,5 en 8, soms 7,3 of
7,4; indeondergrond 7,6—8. Ook desterk humeuzezavelgronden (8 a 10 % humus) bevatten gewoonlijk nog meerdere percenten CaCOs in de bouwvoor en hebben pH's
hoger dan 7.
Uit de analyses van de tabellen 12 en 13 blijkt, dat de samenstelling van de zandfracties
overeenkomt met die van de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb).
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Bestanddelen in %van dedroge grond
Zandfracties
1643

4374

U

74104

104147

147208

208295

295417

417589

589833

8331168

11681651

Klei in %
van klei +
zand

6,2

9,2

18,8

23,0

17,6

5,1

1.1

0,2

0,1

0,1

0

115

12

7,3

11,7

23,4

26,5

14,0

1,8

0,3

0,1

0,1

0

0

126

11,5

4,6

8,5

18,6

26,1

18,8

3,2

0,7

0,1

0,1

0

0

110

11

de droge grond
U

Klei in
%van
klei +
zand

0

201

27

0

0

199

17

0

0

0

173

19

0,1

0

0

0

160

13

0,2

0,1

0,1

0

0

183

24

0,6

0,1

0,1

0

0

0

153

15

0,5

0,2

0,1

0

0

0

191

35

Zandfracties
147208

208295

295417

417589

1,8

0,3

0,1

0,4

0,1

5,8

589833

8331168

11681651

0,1

0

0

0,1

0,1

0

1,5

0,5

0,1

5,4

1,3

0,4

6,4

1,1

6,3
2,5

Aard van het monster

bouwvoor-en ondergrondmonster van kalkrijke oude- zeeklei-zavelgrond
bouwvoor-en ondergrondmonster van kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond
bouwvoor-en ondergrondmonster van humeuze kalkrijke
oude-zeeklei-zavelgrond
bouwvoormonster van kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond

Pkc Kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond van deze profielen varieert van 35% tot
60a 65 %. In het algemeen wordt het profiel naar beneden geleidelijk lichter; op 40 a 50
cm bestaat het als regel uit zavelig materiaal. Het gehele profiel is kalkrijk; het kalkgehalte van het zavelige of lichtzavelige materiaal van de ondergrond is hoger dan van
de zwaardere bovengrond. De structuurelementen van de kalkrijke kleibovengrond zijn
in het algemeen kruimeliger — meer afgerond — dan die van de kalkloze kleigronden
of kalkloze zware zavelgronden.
Een veel voorkomend profiel is het volgende: De bovengrond bestaat uit lichte klei
van 40 a 50 % afslibbaar, die bij een humusgehalte van 3 a 5 % grijs tot donkerbruingrijs
gekleurd is. Onder de bouwvoor kan men vaak een gelaagdheid bespeuren, waarbij
kleiige met zavelige bandjes afwisselen. De totale indruk is dan nog klei. Dieper — op
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TABEL 13. Analyses van monsters uit kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en kalkrijke oudezeeklei-kleigronden (Pkben Pkc).
Hoofdbestanddelen in %v/dgrond
No.
Bedrijfslab.

Laag
incm

1

102613

0-25

2

502390

30-40

3

500466

60-80

4

502392

40-50

No.

pHwater

7,7

8,0

CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbare delen

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

6,1

6,7

29

58

22

3

3,5

4,5

8,6

0,3

8

83

6

0,5

2,5

0,4

10,3

0,4

11

78

8

1

1

2

11,3

1,8

43

44

33

4

6

6

19

64

13

3

2

5

25

63

17

4

2,5

6

46

44

35

4

6

7

5

35320

0-25

7,5

3,0

14.5

6

35321

25-40

7,6

2,2

101

7

35323

0-25

7,8

6,0

3,7

1

1
Humus gloeiverlies.
Omschrijving monsters:
1 bouwvoormonster van humeuze kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond(Pkb);
2en 3tweezeer lichtezavelige lagen uit kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (Pkb);

40 a 50 cm — gaat het profiel via zwaarzavelig in lichtzavelig materiaal over. Vanaf
80a 90 cm bestaat het profiel uit zeer lichte zavel (10 a 15 % afslibbaar). Ook in de zavelige ondergrond treedt gewoonlijk een zwakke gelaagdheid op, meestal in de vorm van
dunne bandjes, soms in de vorm van 10 a 20 cm dikke lagen, die uit wat zwaarder of
lichter zavehgmateriaal bestaan. Vanaf de bouwvoor tot op ca 50 cm is de kleur lichtgrijs
tot grijs met enkele kleine roestvlekken, dieper, vooral in het lichtzavelige materiaal,
overheersen meer egaal lichtbruingrijze tinten tengevolge van ijzerkleuring. Op 90 a 100
cm beginnen hierin enkele donkergrijze en blauwgrijze vlekken voor te komen, het begin
van de reductiezone. Eerst op 1,25 a 1,50 m is het profiel egaal blauwgrijs gekleurd. Het
CaC03-gehalte van de zavelige ondergrond is hoger dan 8 a 10%; de bouwvoor heeft
een lager gehalte, tussen 2 en 8 %.
Het verloop van de zwaarte in het profiel kan van dit beeld afwijken. Het komt nogal
eens voor, dat het profiel dieper dan een halve meter uit klei blijft bestaan en eerst dan
lichter wordt. Bij de zware kleigronden ziet men dit het meest. Veel minder vaak komt
het voor, dat het profiel tot een meter toe uit klei blijft bestaan. De kleilaag wisselt iets
in zwaarte en heeft ook een min of meer gelaagd karakter. Op een plaats waar deze
diepzware ondergrond over een vrij grote oppervlakte voorkomt, is dit met een apart
teken op de kaart aangegeven. In deze diepe klei- tot zware kleiprofielen ziet men soms
tussen 30 en 70 cm kleine, heloranje gekleurde roestvlekjes. Daarnaast komen lichtbruine
roestvlekken in de klei voor. In enkele gevallen bevindt zich direct onder een kleibouwvoor zeer zandig materiaal. Soms is de kleilaag direct onder de bouwvoor zwaarder dan
deze laatste. Wanneer veel meermolm doorgeploegd is, maakt de bouwvoor steeds een
lichtere indruk dan de niet humeuze klei eronder.
In de tabellen 13, 14, 15 en 16 zijn een aantal analyses van monsters uit profielen van
deze reeks samengebracht. De monsters 3 en 4 van tabel 14 geven een beeld van een
matig humeuze lichte klei met een zavelige ondergrond; die in tabel 16 hebben betrek-
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In %vandemineraledelen
Zand

1625

M

3750

5075

9

2,5 11

21

16

6

1

1,5

2

2

6

21

32

2

0,2

1,5

5

20

42

6

6

4,5

9

11

9

2,5

4

6

11

20

1,5

3,5

5

16

5

7

11

12

2537

75- 110- 150- 210- 300- 420110 150 210 300 420 600

600-

850

0,3

0,1

0,1

0,1

18

6

2,5

0,4

0,2

15

1,5

0,4

0,1

3,5

1

0,4

27

6

1,5

0,4

30

11

3,5

1

0,1

9

2

1,5

0,4

0,1

pHKCl

850- 12001200 1700

0,1

0,1

43

7,0

sp

—

120

6,9

sp

sp

sp

140

7,6

0,1

sp

—

—

17

7,3

0,1

sp

0,1

sp

80

—

sp

0,1

sp

65

—

14

—

sp
0,1

0,1

sp

0,1

4 kleilaag uit kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc);
5 en 6 humeuze kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (Pkb). Het profiel is diep doorgewerkt; onder
de sterk humeuze bouwvoor volgt tot 40cm nogeen humeuze laag;
7 bouwvoormonster van kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc).

king op een profiel, waar onder de kleibouwvoor direct lichtzavelig materiaal volgt.
De monsters 1, 2, 5, 6 en 7 in tabel 14 en de monsters in tabel 15 zijn van diepe kleiprofielen.
Ten aanzien van het CaCOs-gehalte kan het volgende worden opgemerkt: bij humeuze
en sterk humeuze gronden is de bouwvoor soms zwak kalkhoudend, de blanke klei of
zavel daaronder echter direct kalkrijk. Dit is een gevolg van het doorploegen van een
grote hoeveelheid meermolm. De monsters 9, 10 en 14 van tabel 14 geven daarvan een
voorbeeld. Soms treft men vrij kleine zeer sterk humeuze plekken aan, waar de bouwvoor
in het geheel geen CaCC>3 bevat; de pH kan daar wat lager zijn, zoals uit de monsters
15en 16 in tabel 14 blijkt
Ook bij niet humeuze gronden is de bouwvoor soms zwak kalkhoudend, zoals in monster
12 van tabel 14. Eronder volgt direct kalkrijke klei of zavel. Bij de ontginning van een
dergelijke grond is een laag kalkloze klei met een dunne laag kalkrijk materiaal gemengd.
Deze profielen staan op de overgang naar de gronden van de volgende reeks, de kalkloze
oude-zeeklei-kleigronden (Poa). Daarnaast komt het vooral bij humeuze gronden nogal
eens voor, dat zich onder de kalkrijke of zwak kalkhoudende bouwvoor een een tot
enkele centimeters dik, meestal wat roestig, kalkloos kleilaagje bevindt, waaronder kalkrijke klei of zavel voorkomt.
Soms is de kleiige of zwaarzavelige ondergrond van profielen uit deze reeks vlekkerig.
geliggroen gekleurd. Dit materiaal heeft in het algemeen een hoog P-citroen cijfer, zoals
uit de analyses van tabel 17 blijkt. Ter vergelijking zijn ook enkele P-citr cijfers van
Hoofddorpgronden (Pg) opgenomen. De monsters 2, 7 en 8, waar geelgroene vlekken in
voorkomen, hebben hoge P-citr cijfers. Monster 5, waarin oranje vlekjes voorkomen,
heeft een P-citr cijfer dat slechts iets hoger is dan normaal.
In de diepere ondergrond, dieper dan 1 m, komt een enkele maal vivianiet voor, dat
eveneens hoge P-citr cijfers kan hebben.
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TABEL 14. Analysesvan kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden(Pkc).1
Bestanddelen in %van
No.

Lab.
no.

Laag
in cm

Hoofdbestanddelen

pHwater
CaCO,

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

9059

bouwv.

7,7

5,6

5,2

44,5

44,7

20,0

10,9

8,5

4,0

2

9080

30-50

7,7

12,9

2,1

43,8

41,2

22,8

13,5

4,0

0,6

3

9144

bouwv.

7,7

2,6

7,6

42,5

47,3

22,7

12,7

8,2

2,7

4

9156

35-60

7,9

12,8

2,7

23,2

61,3

26,3

20,9

10,5

3,0

5

9157

30-55

7,7

12,0

2,4

45,1

40,5

25,3

11,3

2,9

0,4

6

9158

30-55

7,7

10,9

2,2

56,6

30,3

19,7

5,9

2,9

1,1

7

9047

30-55

7,7

12,7

2,4

61,7

23,2

14,5

5,1

2,2

0,7

8

9149

bouwv.

7,7

5,7

7,9

42,3

44,1

17,5

8,7

10,3

6,2

9

9153

bouwv.

7,7

1,7

9,4

53,0

35,9

17,0

6,7

7,1

4,3

10

9154

bouwv.

7,6

1,3

10,6

39,8

48,3

16,4

9,9

12,6

7,9

11

9923

bouwv.

7,5

2,7

2,0

41,8

53,5

13,8

10,9

9,7

10

12

9919

bouwv.

7,5

1,1

1,5

42,3

55,1

12,2

8,4

9,0

12,2

13

9445

bouwv.

7,8

2,6

8,5

46,7

42,2

25,3

10,1

4,3

1,5

14

9146

bouwv.

7,5

0,5

11,9

43,9

43,7

25,9

10,9

4,3

1,3

15

9151

bouwv.

5,7

0

14,8

58,7

26,5

15,8

4,1

3,6

1,4

16

9152

bouwv.

6,4

0

15,9

57,2

26,9

13,9

4,2

5,5

2,1

1

Analysesafkomstig uit archief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.

Po

Kalkloze

oude-zeekleigronden

Poa

Kalkloze oude-zeeklei-kleigronden
De bovengrond van deze profielen bestaat uit klei en is kalkloos. Het gehalte afslibbaar
loopt uiteen van ca 40 % tot 75 a 80%. Naar beneden wordt het profiel kalkrijk, hetgeen
reeds boven 50 cm het geval is. Gelijk daarmee of iets dieper wordt het profiel lichter
en gaat in zavelig materiaal over.
In de kalkloze, lichtgrijs gekleurde klei onder de donkerder gekleurde bouwvoor kunnen
donker- en lichtbruin gekleurde roestvlekken en roestaders voorkomen, daarnaast ook
katteklei. Waar het profiel kalkrijk wordt, houdt deze vlekkerigheid op en vertoont het

33

dedroge grond
U

Kleiin
%van
klei +
zand

0

252

50

0

0

292

52

0,1

0,1

6

264

47

0

0

0

0

255

27

0,1

0,1

0,1

0

0

307

53

monster van profiel met kleiondergrond

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

308

65

idem

0,2

0,2

0,1

0,1

0

0,1

0

303

73

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0

232

49

monster van profiel met kleiondergrond in geul
humeuze kleibovengrond

0,5

0,1

0,1

0,1

0

0

0

255

60

humeuze kleibovengrond, zwak
kalkhoudend

1,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

216

45

idem

6,6

2

0,4

0,1

0

0

0

184

43,8

humusarme bouwvoor

9,1

3,4

0,6

0,1

0,1

0

0

165

43,4

0,6

0,2

0,1

0,1

0

0

0

297

53

zwak kalkhoudende humusarme bouwvoor op kalkrijke
lichtezavel
humeuze kleibouwvoor

0,5

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0

295

50

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0

287

69

0,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0

265

68

Zandfracties
147208

208295

295417

417589

589833

8331168

11681651

0,9

0,2

0,1

0,1

0

0

0,2

0,1

0

0

0

0,5

0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,2

0,1

0,3

Aard van het monster

bouwvoor-en ondergrondmonster van profiel met kleiondergrond
\

bouwvoor-en ondergrondmonster van profiel met zavelondergrond

zwak kalkhoudende humeuze
bouwvoor op kalkrijke ondergrond
i monsters van sterk humeuze
plekken; kalkrijke kleionder1
grond

dezelfde lichtgrijze en egaal bruingrijze tinten als beschreven werd voor de profielen
van de vorige reeks.
De katteklei heeft een dichte structuur en vertoont lichtgeel gekleurde vlekken en aders.
De lichtgele substantie is basisch ferrisulfaat Lang niet in alle profielen komt deze
katteklei voor, terwijl ook veel profielen slechts weinig of niet roestig zijn. Dicht onder
de bouwvoor wordt het profiel dan meestal kalkrijk.
De structuurelementen van deze gronden zijn in het algemeen scherpkantig en minder
kruimelig dan die van de kalkrijke kleigronden. Speciaal de roestige klei en de katteklei,
waarvan wel eens stukjes bovengeploegd worden, kunnen zeer hard opdrogen.
De kalkrijke ondergrond kan zoweluit kleialsuit zavel bestaan. Meestal gaan de profielen
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TABEL 15. Analyses van kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond(Pkc).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.
No. Bedrijfslab.

Laag
in cm

1

500449

0 - 30

2

502389

35- 60

3

500450

80-100

pHwater

8,0

8,0

CaCO,

Humus

Afslibbaar

Tot.
zand

2,1

4,8

43

50

10,1

1,2

41

48

11,3

0,4

11

77

Afslibbare delen
<2

2-4

4-8

8-16

30

4

6

7

Profielbeschrijving:
0- 35 cm kalkrijke donkergrijze klei;
35- 60 cm kalkrijke lichtgrijze klei, met geelgroene vlekken en kleine heloranje gekleurde roestvlekjes;
60-100 cm kalkrijke lichtbruingrijze lichtezavel.
TABEL 16. Analyses van kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.
No. Bedrijfslab.

Laag
in cm

pHwater

CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbare delen

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

1

47363

0 - 30

7,7

4,3

4,3

55

36

41

6

5

9

2

47364

30- 50

8,0

11,8

0,6

17

71

14

0,5

1,5

2,5

3

47365

50- 70

7,9

11,5

0,6

18

70

13

1,5

1,5

3,5

4

47366

70- 90

7,9

11,2

0,6

13

75

11

0,5

1,5

2

5

47367

90-110

7,6

11,4

0,7

12

76

10

1

1

2

Profielbeschrijving:
0- 30 cm donkergrijze zware klei;
30- 70 cm grijsbruine lichtezavel met zwakke gelaagdheid;
70-110 cm grijsbruine lichte zavel tot zeer lichtezavel,op ca 100cm en dieper enkele blauwgrijze
vlekken.
vrij snelbeneden 50cm in zavelig materiaal over, hoewel ook voorkomt, dat zij tot 75 cm
of 1m uit klei blijven bestaan. De opbouw ervan is overeenkomstig die van de kalkrijke
kleigronden.
De bouwvoor is meestal behandeld met schuimaarde, welk materiaal men als witte
puntjes er in terugvindt. Dit is de oorzaak van de enkele tienden procenten CaCC>3, die
deze gewoonlijk bevat De pH ervan schommelt om de 7 (analyses 2 t / m 6 en 11t / m 14
van tabel 18). De pH van de roestige klei en speciaal van de katteklei kan veel lager zijn,
maar dit is niet noodzakelijk. Meestal zijn net hier slechts dunne laagjes, die geheel
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In% vandemineraledelen

Zand
Zand

1625

6

2537

10

5075

3750

75110

15

14

6

110150

1,5

M

150210

0,3

210300

0,1

300420

0,1

420600

0,1

600850

0,1

21

PH
KC1

grof

fijn

7,1

19

31

58

19

6,6
7,6

In% vandemineraledelen
Zand

M

1625

2537

3750

5075

75105

105-

150-

210-

300-

420-

600-

150

210

300

420

600

850

3

10

8

4

7

5

1,5

0,5

8

2,5

15

17

22

14

2,5

0,2

2,5

5

17

10

23

19

4

0,2

3

3

10

14

27

24

4

0,2

3

2,5

10

13

27

28

4

0,1

0,3

0,1

0,2

8501200

12001700

0,1

0,1

6

sp

sp

—

—

55

0,1

sp

—

—

—

65

0,1

sp

sp

—

—

80

sp

—

—

—

85

sp

sp

uitgezuurd zijn en waarvan de pH tussen 6 en 7 ligt (label 18, analyse no. 16). Deze
katteklei en roestige klei onder de bouwvoor is in het algemeen zwaar en heeft een zeer
dichte structuur. Het komt bij deze gronden nogal eens voor, dat deze kalkloze klei
zwaarder is dan de bouwvoor. Wanneer de bouwvoor humeus of sterk humeus is, maakt
deze een veellichtere indruk dan de blanke klei eronder. De structuurelementen ervan zijn
dan kruimelig, niet kantig of scherp.
Uit de analyses 11 t / m 16 van tabel 18 blijkt, dat de zandfracties dezelfde samenstelling
bezitten als die van de kalkrijke kleigronden.
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TABEL 17. P-getallen en P-citroen-cijfers van enige monsters .uit kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden

No.

No.
Bedrijfslab.

Kavel

1

500449

KK26

Laag in cm

0- 30

8,0

2

202389

KK26

35- 60

6,6

3

500450

KK26

80-100

8,0

4

500467

HH20

0- 25

7,9

5

500391

HH20

25- 40

CaC0 8

Afslibbaar

4,8

2,1

43

1,2

10,1

41

0,4

11,3

11

pH-water Humus

l

P-getal

'—

1,6

9,9

32

—

7,0

1

1,3

14,0

40

—

1

1,8

11,3

43

—

HH20

40- 50

7,3

9920

E26

30- 50

7,6

—

7,5

—

1

9921

E30

50- 60

7,7

—

12,0

—

2

9

NN9

ondergrond

6,9

1,6

0,1

19

10

NN9

ondergrond

5,5

0,7

—

10

—

11

NN9

ondergrond

3,8

0,9

—

9

—

12

NN9

ondergrond

5,0

2,0

—

23

—

6

500392

7
8

1

pH KCI.
De monsters 9 t/m 12zijn uit het archief van de Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp; de
overige uit eigen materiaal.
Pob

Diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden
De bovengrond bestaat uit kalkloze klei met een gehalte afslibbaar tussen ca 40 en 75
a 80 %. Eerst dieper dan 50 cm beneden maaiveld wordt het profiel kalkrijk; het bestaat
dan nog uit klei. Gelijk hiermee of nog dieper gaat het over in zaveL
De bouwvoor is donkergrijs gekleurd, bij de humeuze gronden bruinzwart tot zwart. De
kalkloze klei eronder is grijs en vertoont gewoonlijk meer of minder licht-tot donkerbruin
gekleurde roestvlekken en -strepen. Daarnaast komt lichtgeel gevlekte katteklei voor.
Veel minder vaak ontbreken de roestvlekken bijna geheel. Het profiel vertoont dan een
egaal grijze kleur. De kalkrijke klei- en zavelondergrond heeft dezelfde opbouw als die
van de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc).
De kalkloze kleibovengrond bestaat in het algemeen uit zware tot zeer zware klei
( > 50 % afslibbaar). De structuurelementen in debouwvoor zijn scherp en kantig, terwijl
de klei eronder zeer dicht is. Bij de tot 75 cm a 1m uit kalkloze klei bestaande profielen
is de diepere ondergrond vanaf ca 70 a 80 cm vaak donkergrijs tot blauwgrijs gekleurd en
slap, tengevolge van de minder gunstige ontwateringsmogelijkheden op deze gronden.
De bouwvoor is meestal zwaar bekalkt met schuimaarde en heeft een pH tussen 6 en 8.
In de sterk roestige klei, maar vooral in de katteklei kunnen zeer lage pH's voorkomen,
zoals blijkt uit de monsters 8 en 9 van tabel 18 van katteklei met pH's van 3,5 en 4,1 en
uit monster 10 van tabel 18 van sterk roestige klei, met een pH van 5,9.
Evenals bij de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) komt het ook hier voor, dat

*~""
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(Pkc)en Hoofddorpgronden (Pg).

Omschrijving

P-citrcijfer

47
85

profiel in kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc)
de laagvan 35-60cm bevat veel geliggroene vlekken

11
35
43

profiel in kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc)
de laag van 25-40 cm bevat, vooral onder de bouwvoor, kleineoranje roestvlekjes

11
145

geelgroen gevlekte klei uit ondergrond; kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc)

283

geelgroen gevlekte lichte klei tot zware zavel uit ondergrond van kalkrijke oudezeeklei-kleigrond (Pkc)

14

Hoofddorp-zavelgrond (Pgb)

20

idem

18

Hoofddorp-kleigrond (Pgc)

13

idem

kattekleilagen een veel hogere pH hebben, zoals monster 2 van tabel 19, waarin veel
katteklei voorkomt, maar waarvan de pH ongeveer neutraal is.De 0,09 % kalk iser waarschijnlijk door bemesting ingekomen. Monster 3 heeft een lagere pH van 4,6 en vertoont
nog veel kattekleivlekken. Het meest zuur is echter de laag van 60—80 cm, waarin de
minstekattekleivlekken optreden (monster 4). Monster 6van tabel 19isook zuur, hoewel
er geen katteklei in voorkomt Deze grond is echter nog volkomen gereduceerd en het is
aannemelijk, dat de zuurvorming eerst na de monstername is begonnen.
Veel van deze gronden zijn humeus tot sterk humeus. Een sterk humeuze bouwvoor op
een katteklei- of kalkloze kleiondergrond heeft soms een indrogend karakter.
5. BEINSDORPGRONDEN (Pb)
Pba
Pbb

In deze groep worden twee reeksen onderscheiden:
Beinsdorp-ruggronden,
Beinsdorp-kleigronden

Het profiel van de Beinsdorp-kleigronden (Pbb) vertoont een bovenlaag van kalkrijke
klei ter dikte van enkele decimeters tot soms meer dan een meter, rustend op kalkloze
klei, vaak met katteklei. De bovenste 5 a 10 cm van de kalkloze kleilaag is meestal humeus
of venig. De Beinsdorp-ruggronden (Pba) zijn gedeeltelijk met kalkrijk zand of kalkrijke
zavel opgevulde kreken, die door inversie als worsten in het terrein zijn komen te liggen;
gedeeltelijk zijn het oeverwallen van kreken, eveneens als ruggen in het terrein liggend en
met meestal lichte profielen, zavel tot lichte klei, naast een lager liggende stroomdraad.
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TABEL 18. Analyses van kalkloze en diepkalkloze oude-zeeklei-kleigronden(Poa en Pob) *.
Bestanddelen in %van
No.

Lab.
no.

Laag
in cm

Hoofdbestanddelen

pHwater
CaCO,

Humus

Klei

Zand

1643

4374

74104

104147

1

bouwv.

6,5

0,1

5,0

55,1

39,8

—

—

—

—

2

bouwv.

6,8

0,1

3,3

53,0

43,6

—

—

—

—

3

bouwv.

6,9

0,3

2,4

64,5

32,8

—

—

—

—

4

bouwv.

6,9

0,2

8

42,0

49,8

—

—

—

—

5

bouwv.

6,9

0,1

3,9

62,6

33,4

—

—

—

—

6

bouwv.

6,8

0,2

2,5

39,8

57,5

—

—

—

—

7

bouwv.

5,3

0

9

81

10

—

—

—

—

8

40-60

3,5

0

6,5

87,0

6,5

—

—

—

—

9

12253

40-60

4,1

0

4,3

83,9

11,8

—

—

—

—

10

12256

30-60

5,9

0,5

1,6

78,2

19,7

—

—

—

—

11

9665

bouwv.

7,2

0,2

6,6

58,5

34,7

19,0

8,7

3,6

1,2

12

9669

bouwv.

6,3

0

14,8

36,3

48,6

20,5

13,9

8,9

2,9

13

9191

bouwv.

6,8

0,1

11,6

39,7

48,6

15,6

8,8

10,1

8,1

14

9543

bouwv.

6,8

0

5,0

63,8

31,2

11,6

3,1

2,0

5,1

15

9196

30-40

7,4

0,2

3,6

61,7

34,5

20,1

6,0

3,4

1,9

30^*0

6,8

0

2,7

71,3

26,0

17,2

5,3

1,7

0,6

16

Analyses afkomstig uit archief Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp.

Pba

Beinsdorp-ruggronden
De als worsten in het terrein liggende inversiekreken bezitten een geheel kalkrijk profiel.
De bovengrond is zavel tot zeer lichte zavel, naar beneden wordt het profiel lichter tot
zeer zandig. In het hart van de ruggen is dit meer het geval dan aan de kanten. Kalkloze
klei, zoals bij de Beinsdorp-kleigronden (Pbb), treft men in deze profielen niet aan. De
kleur van het profiel is bruingrijs, dieper meer grijs. Kleine lichtbruine roestvlekjes
komen voor.
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dedroge grond
Zandfracties
147208

208295

U
295417

417589

589833

8331168

11681651

Klei in
%van
klei +
zand

Aard van het monster

58

bouwvoormonster van diep
kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Pob)

54,8

idem

66,2

idem

45,7

bouwvoormonster van kalkloze
oude-zeeklei-kleigrond (Poa)

65

idem

41

idem

89

bouwvoormonster van diep
kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Pob)

93,0

diep kalkloze oude-zeekleikleigrond(Pob);kattekleilaag

87,7

idem

79,9

idem; sterk roestige klei

1,1

0,6

0,2

0,1

0,1

0,1

0

280

63

kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa)

1,3

0,5

0,3

0,1

0,1

0,1

0

247

43

idem

4,0

1,1

0,4

0,2

0,1

0,2

0

204

45

idem

6,5

2,3

0,4

0,1

0,1

0

0

202

67

idem

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0

281

64

idem

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

0

0

311

73

idem; kattekleilaagje

Soms vertoont het profiel een zwakke gelaagdheid doordat iets zaveliger en zandiger
bandjes van enkele cm elkaar afwisselen. Op diepten groter dan 80 cm komen vaak
kleine stukjes verslagen veen tussen het zandige materiaal voor.
De eveneens als ruggen in het terrein liggende oeverwallen aan weerszijden van een lager
liggende kreek, bezitten meestal een wat zwaarder profieL dat eveneens geheel kalkrijk is.
De bovengrond bestaat uit zavel of uit klei; in het laatste geval kan ook de ondergrond
uit klei bestaan. Aan de buitenkant van de oeverwallen treft men soms op 70 a 100 cm
diepte de kalkloze kleiondergrond aan. De analyses in tabel 20 zijn van een zavelig
profiel met een zandige ondergrond in een inversiekreek.
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TABEL 19. Analyses van diep kalkloze oude-zeeklei-kleigrond(Pob).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.
No. Bedrijfslab.

1

Laag
in cm

pHwater

Afslibbare delen

CaCO,

Humus
(el.)

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

1

102607

0- 30

7,9

1,0

9,8 l

43

46

34

1,5

2

102608

30- 40

6,9

0,09

5,0

80

15

54

3

500454

40- 60

4,6

2,0

79

19

4

500455

60- 80

3,9

2,3

54

44

5

500456

80-100

7,3

2,0

16

71

6

505628

30- 60

3,3 »

66

31

Gloeiverlies.

10,6

4-8

8-16

5

8

9

10

10

54

6

9

12

35

5

5

10

45

5

8

10

* F r a c t i o 37mu.

Profielbeschryving (monsters 1t/m 5):
0-30 cm humeuze, zwarte kalkloze klei(vermengd met slootwal materiaal);
30-40 cm donkergrijze tot bruingrijze, zware kalkloze klei, met veel gele kattekleivlekken -en
bruine roestvlekken;
TABEL20. Analysesvan Beinsdorp-ruggrond (Pba).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.
No. Bedrijfslab.

Laag
in cm

pHwater

CaCO,

Afslibbare delen

Humus
(el.)

Afslibbaar

Tot.
zand

<2
22

1

102606

0-30

8,0

13,9

2,5

25

59

2

500447

30-40

7,9

13,3

2,3

24

60

3

500448

60-80

8,0

6,8

1,2

7

85

2-4

3,5

0,2

Profielbeschrijving:
0 - 30 cm bouwvoor, grijze kalkrijke zavel;
30- 60 cm grijze tot bruingrijze kalkrijke zavel, met hier en daar dunne lichtzavelige bandjes;
Pbb

Beinsdorp-kleigronden
De kalkrijke kleibovengrond bestaat uit rulle klei met meestal een hoog CaCO-j-gehalte
( > 6 % ) , terwijl het humusgehalte van de bouwvoor bijna nooit afwijkend hoog is
(3 a 6 %). De kleurvan de klei isgrijs, de bouwvoor iswat donkerder en meer bruingrijs.
In de klei komen enkele lichtbruine roestvlekken voor.
De dikte van de kalkrijke kleilaag kan sterk wisselen: van 25 a 30 cm tot meer dan 1 m.
Daaronder volgt kalkloze en zware klei, gewoonlijk nogal roestig of met kattekleivlekken;
bovendien veel dichter en minder nil van structuur dan de bovenliggende kalkrijke klei.

4-8

8-16

4

3

2

1,5
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In %vandemineraledelen

Zand
Zand

M
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9

1,5

2

6

4,5
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4,5

5

grof

1,5

6

8

8

PH
KC1

13

11

6

30*

5

7

5

1 0,1

0,1

0,1

0,1 0,1

sp

0,1

4

40-60 cm egaal donkergrijze, zware kalkloze klei, met veel kattekleivlekken en weinig bruine
roestvlekken;
60-80 cm egaal blauwgrijze kalkloze klei,metenkele kattekleivlekken;
> 80 cm kalkrijke lichtezavel.
Monster 6: Zilvergrijs tot blauwgrijs gekleurde kalkloze klei, uit profiel dat onder invloed van
zoute kwel staat.

Zand

In %vandeminerale delen
Zand

M

16- 25- 37- 50- 75- 110- 150- 210- 300- 420- 600- 850- 120025 37 50 75 110 150 210 300 420 600 850 1200 1700
4

0,5

4,5

1

10

23

0,5 2,5

16

8

9

26

3,5

37

0,5

13

0,1

3,5

sp

sp

sp

—

sp

—

sp

—

50

155

pH
KCI

grof

fijn

7,4

18

42

7,7

—

—

7,2

60-100 cm tamelijk grof, kalkrijk zand, bruingrijs met roestvlekken, enkele dunne lichtzavelige
bandjes zand, hier en daar vermengd met brokjes organische stof.
De bovenste 5 a 10cm van deze afgedekte laag is vaak humeus of sterk humeus, soms
ook venig ontwikkeld. De klei vlak boven dit humeuze bandje is soms over een hoogte
van enkele centimeters eveneens nogkalkloos. Deafgedekte kalkloze kleiondergrond vertoont hetzelfde profiel als hiervoor in paragraaf 4 onder Poa en Pob beschreven. Naar
beneden gaat deze kalkloze klei dus weer over in kalkrijke klei en zavel.
De kalkrijke afdekkende kleilaag kanvanboven naar beneden wel watin zwaarte uiteenlopen, maar vertoont in het algemeen minder gelaagdheid dan de kalkrijke oude-zeekleikleigronden (Pkc). Dekleikanvrij zwaar zijn. Indenabijheid vandekreken, vanwaaruit
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TABEL21. Analysesvan Beinsdorp-kleigrond (Pbb).
Hoofdbestanddelen in %v/d grond
No.
No. Bedrijfslab.

Laag
in cm

pHwater

CaCO,

Afslibbare delen

Afslibbaar

Tot.
zand

<2

2-4

4-8

8-16

3,5

46

39

38

2

4

10

Humus
(el.)

1

102604

0-30

7,9

2

500444

38-45

7,2

0,30

16,3 »

67

16

—

—

—

—

3

102605

45-55

7,6

0,32

4,0

84

12

59

7

14

9

4

500445

55-70

7,7

0,68

3,1

82

14

55

7

10

12

5

500446

70-90

7,6

3,0

75

11

54

7

11

15

Gloeiverlies.

11,1

10,6

* Fractie > 37mu.

Profielbeschrijving:
0- 30 cm grijze kalkrijke klei, bouwvoor;
30- 38 cm zelfde klei, ietslichter van kleur;

de kl»-iwerd afgezet, isde grond echter lichter, bestaat vlak erbij soms uit zavel. Wanneer
de afdekkende kleilaag 25 a 40cm dik is,dan ishet kalkgehalte ervan meestal lager. Soms
is de kalkloze kleiondergrond dan aangeploegd, waarbij gedeelten van het humeuze
bandje of de roestige kalkloze klei door de bouwvoor zijn gewerkt, die donkerder afsteken tegen de meer grijze kalkrijke klei. Was de afdekkende kleilaag zeer dun, dan is
deze geheel door de kalkloze klei geploegd. Afgezien van de daardoor iets kalkhoudend
geworden bovengrond, komen deze profielen geheel overeen met die in paragraaf 4
onder Po beschreven en zijn ook daartoe gerekend.
Zeer sporadisch blijkt het voor te komen, dat bij een dikke afdekkende kleilaag (50 a
100 cm) het bovenste gedeelte ervan kalkloos is.Het humeuze bandje kan ook ontbreken.
De overgang van deklaag naar bedekte laag is dan toch te zien, doordat de bedekte laag
weer roestig is en bovendien kalkloos. Slechts in enkele gevallen is het moeilijk de grens
aan te wijzen, nl. wanneer de bedekte laag niet kalkloos is en ook het humeuze bandje
ontbreekt.
In tabel 21 zijn analyses van monsters uit een Beinsdorp-kleigrond (Pbb) opgenomen.
Opvallend is, dat de kalkloze kleiondergrond een hoge pH heeft niettegenstaande het
voorkomen van kattekleivlekken daarin. De katteklei is blijkbaar geheel uitgezuurd. De
sporen kalk, die er in voorkomen, zijn waarschijnlijk van boven doorgezakt.
6. RESTVEENGRONDEN (Pv)
In de groep restveengronden worden 3 reeksen onderscheiden:
Pva restveengronden,
Pvb zandige restveengronden,
Pvc kleiige restveengronden.
Geheel ongestoorde veenprofielen komen in de polder practisch niet meer voor. De
restveengronden (Pva) bestaan uit een veenlaag van meestal meer dan een halve meter
dikte, die meer of minder verwerkt en veraard is. De bouwvoor is gewoonlijk iets klei-
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In %van de mineraledelen
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38- 45 cm sterk humeus, kalkloos kleibandje;
45- 55 cm zware, grijze kalkloze klei, met veel kattekleivlekken en bruine roestvlekken;
55- 70 cm zware,grijze kalkloze klei, met bruine roestvlekken;
70-100 cm grijze kalkrijke klei.

houdend. Bij de zandige veengronden (Pvb) is door het erdoor werken van meestal
tamelijk grof zand door de bovengrond een zandige menggrond ontstaan, rustend op meer
of minder verwerkt veen. De kleiige veengronden (Pvc) vertonen een profiel waarvan de
bovengrond bestaat uit kleiig veen of zeer humeuze klei, rustend op een grijze, gereduceerde kleiondergrond.
Pva

Restveengronden
De bovenste 20 a 30 cm van het profiel zijn donkerbruin tot zwart gekleurd. veraard en
kleihoudend. Daaronder volgt venig materiaal dat meestal verwerkt is. Op diepten
varierend van 50 cm tot 1 m a 1,50 m komt hieronder klei, die tengevolge van de hoge
grondwaterstand een blauwgrijze reductiekleur vertoont en slap is. In het gebied van de
oude-zeezandgronden (Pz) is het blauwgrijs gekleurd zand of slappe blauwgrijze klei,
waaronder zand volgt.
Geheel ongestoord veen komt soms voor in een laag ter dikte van enkele decimeters vlak
boven de klei. Het is dan zegge-of riet-zeggeveen. Dit isvooral het geval in die profielen,
waar de totale dikte van de venige laag ongeveer 1m of meer bedraagt De kleur van dit
autochthone veen is bruin. Voor de rest is het venige materiaal in deze profielen meer of
minder sterk verwerkt. Soms is het sterk veraard, zwart van kleur en is er geen structuur
meer in te herkennen; soms zijn er nog wel plantendelen in te herkennen, het is dan
vaak bruiner van kleur, maar toch blijkt het verwerkt of losgemaakt te zijn. In enkele
gevallen bestaat het geheel uit zwart, nil, meermolmachtig materiaal zonder enige
structuur.
Soms zijn de veengronden meer of minder ingedroogd. Het betreft dan de bovengrond
tot 20 a 30 cm, die stoffijn kan worden.

Pvb Zandige restveengronden
De bovengrond van deze profielen ter dikte van 30 a 50 cm is veraard veen gemengd
met meer of minder tamelijk grof zand. Daaronder volgt veen, dat meestal verwerkt is —
soms nog autochthoon —, tenslotte klei. De dikte en de aard van deze drie lagen kunnen
nogal uiteenlopen, zodoende zijn de profielen sterk wisselend van opbouw.
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TABEL22. Analyse uit de bovengrond van een zandige restveengrond (Pvb).
Hoofdbestanddelen in %van de grond
No.

1

No.
Bedrijfslab.

Laag in cm

500478

0-25

pH-water

7,4

CaCO,

Humus
(gl. verl.)

Afslibbaar

1,4

5,0

3

Tot.
zand
91

De bovengrond van zandig veen heeft een losse, rulle structuur. De hoeveelheid doorgemengd zand kan sterk wisselen en is in enkele gevallen zelfs zo groot, dat de grond het
karakter heeft van een humeuze zandgrond. Het zand heeft ongeveer dezelfde grofheid
als duinzand; soms, vooral wanneer het weinig met venig materiaal gemengd is, bevat het
1 a 2 % CaCC>3.De analyse in tabel 22 is van een dergelijke grond afkomstig. Het zand
is in dit geval aangevoerd uit het Liede en is wat fijner dan duinzand. Naarmate meer
zand doorgemengd is, is de kleur van de bovengrond lichter, tot vuilgeel en grijsgeel als
deze slechts enkele percenten humus bevat. Overigens is de kleur bruinzwart tot zwart.
Het venige materiaal eronder is meestal verwerkt, soms sterk veraard. De kleur ervan is
bruin tot zwartbruin. Slechts in enkele gevallen is het volkomen ongestoord. Het betreft
dan meestal een laag ter dikte van enige decimeters vlak boven de kleiondergrond.
Onder het venige materiaal komt klei voor op een diepte die uiteraard sterk kan wisselen.
Soms wordt deze klei snel kalkrijk, soms ook is hij diep kalkloos. De kleur ervan is
meestal grijs tot blauwgrijs, aangezien hij in het grondwater ligt.
Pvc

Kleiige restveengronden
De dikte van de zwart tot bruinzwart gekleurde bovengrond bedraagt 30 a 80 cm. De
ondergrond bestaat uit grijze klei, die dieper blauwgrijs gekleurd is.
Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt meer dan 15a 20 % en is meer kleiig dan
bij de restveengronden. Vanzelfsprekend is deze kalkloos. Ook de kleiondergrond is
kalkloos, maar op wisselende diepte kan deze kalkrijk worden. De bovenste 20 cm van
de kleilaag is steeds kalkloos. De kalkloze kleilaag kan bestaan uit katteklei of kan veel
bruine roestvlekken vertonen.Tengevolge van dehogere grondwaterstand in deze profielen
bestaat de diepere ondergrond gewoonlijk uit zeer slappe klei, die blauwgrijs van kleur is.
Sommige laagten in het terrein, die met meermolmachtig materiaal zijn opgevuld, zijn
ook als kleiige restveengronden gekarteerd. Vooral hier is de laag zwarte grond soms
meer dan een meter dik.

TABEL23. Analyses van kleiige restveengrond (Pvc).
Hoofdbestanddelen in %van de grond
No.

. No.
Bedrijfslab.

Laag incm

pH-water

1

500477

10- 20

4,6

2

500476

85-110

4,0

CaCO,

Humus
(gl.verl.)

Afslibbaar

Tot.
zand

—

28,7

24

47

8,0

72

20

Profielbeschrijving:
0 - 10 cm kalkloos, zwart kleiig veen,gemengd met wat duinzand;
10- 20 cm kalkloos, zwart kleiig veen, met weinig duinzand;
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In %van de mineraledelen
<16
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sp

U
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7,2

Vooral op de profielen met een kattekleiondergrond is het humeuze dek soms meer of
minder ingedroogd. In de ergste gevallen is deze laag dan droog en stoffijn. Het betreft
veelal kleine oppervlakten die niet apart zijn aangegeven. In tabel 23 zijn twee analyses
van een kleiig restveenprofiel opgenomen.
7. BUZONDERE ONDERSCHEID1NGEN (B)
Opgehoogde, uitgegraven en diep omgewerkte gronden
Ter grondverbetering zijn veel percelen gediepploegd of gediepspit; sommige heeft
men laten zakken, terwijl enkele andere opgehoogd zijn.
B2

Opgehoogde percelen
Enkele percelen met een sterk humeuze of kalkloze bovengrond heeft men verbeterd,
door deze op te hogen met baggermateriaal uit de Hoofdvaart of met bietenslik van de
suikerfabriek te Halfweg. Het baggermateriaal is kalkrijk slibhoudend Zand tot lichte
zavel; percelen hiermede opgehoogd, hebben het symbool B2c. Het bietenslik bestaat in
hoofdzaak uit kalkrijke klei; hiermede verbeterde percelen hebben het symbool B2e. De
dikte van deze opgebrachte lagen bedraagt 30 a 50 cm.

B5

Uitgegraven percelen
Enkele percelen heeft men laten zakken. Dit is gebeurd op enkele percelen met Hoofddorp-zandgrond (Pga), waar het profiel is komen te bestaan uit kalkrijk zand (B5a);
verder op een perceel met kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (Pkb), waar het profiel nu
uit kalkrijke zavel (B5c) bestaat

In %van de minerale delen

Zand

Afslibbare delen
<2

2-4

4-8

Zand
8-16

16-25

25-37

pHKCl
>37
3,7

48

8

6

16

10

4,5

20- 50 cm kalkloos,zwart kleiig veen;
50- 75 cm kalkloze, grijze zware klei,met enkele kattekleivlekken;
75-110 cm kalkloze,slappe, blauwgrijze zware klei.

7

3,6

grof

36

fijn

11

46
67

Gediepploegde of gediepspitte percelen
Gronden met een kalkloze en soms bovendien sterk humeuze bovengrond kunnen zeer
verbeterd worden door bovenbrengen van kalkrijk materiaal. Dit kan gebeuren door
diepploegen of diepspitten, waarbij de kalkloze bovengrond naar beneden wordt gewerkt.
De dikte van de verse bovengrond bedraagt 30 a 50 cm. Deze kan bestaan uit kalkrijke
klei of kalkrijke zavel. Soms echter is, omdat men niet diep genoeg ging of omdat het
kalkrijke materiaal te diep weg zat, kalkloze klei of kalkloze zavel bovengekomen. Op
de kaart staat aangegeven wat voor materiaal bij de bewerking is bovengebracht.
Gediepploegde percelen zijn veelal onregelmatiger dan gediepspitte, omdat men bij de
eerste op een bepaalde diepte door de grond gaat en de grond niet steeds even zwaar is.
Oeverwallen van kreken hebben b.v. een zeer lichte ondergrond en zijn dan ook meestal
na diepploegen te herkennen als lichte banen.
In de kalkloze oude-zeezandgronden (Pzb) zijn veel percelen diep doorgespit om de
oorspronkelijke, sterk humeuze bovengrond over het gehele profiel te verdelen. Kalkrijk
zand ishierbij niet bovengekomen. Bij enkele andere percelen in deze gronden, die diepgespit of omgespoten werden, is dit wel het geval. Bij deze bewerkingen kan dus bovengebracht zijn:

B7a

kalkrijk Zand

B7b
B7c

kalkloos zand
kalkrijke zavel

B7d
B7e
B7f

kalkloze zavel
kalkrijke klei
kalkloze klei

(bij kalkloze oude-zeezandgronden, Pzb, of kalkloze zavelige oude-zeezandovergangsgronden, Pzc);
(bij kalkloze oude-zeezandgronden, Pzb);
(Bij kalkloze oude-zeekleigronden, Po en Hoofddorp-klei- of Hoofddorp-zavelgronden, Pgc en Pgb);
(bij Hoofddorp-klei- of Hoofddorp-zavelgronden);
(bij kalkloze oude-zeekleigronden, Po);
(bij kalkloze oude-zeekleigronden, Po).
8. TOEVOEGINGEN

Verlande kreken of geulen
De kreken liggen als flauwe laagten in het terrein en zijn, vooral wanneer aan een of
aan beide zijden ervan oeverwallen liggen, als zodanig duidelijk te herkennen (afb. 4 ) .
Daarnaast is het humusgehalte van de bovengrond in de kreek meestal hoger, zodat zij
zich als zwarte strepen in het land aftekenen. De breedte van de kreken is zeer verschillend, van enkele meters tot 30 a 50 m.
De profielbouw loopt in het algemeen sterk uiteen. Veelal bezitten de kreken een kalkloos
profiel, bestaande uit klei of zware klei, die eerst op diepten groter dan ca 75 cm in lichter
materiaal overgaat.
De klei kan sterk roestig zijn, of er kan katteklei in voorkomen. Het profiel kan echter ook
geheel kalkrijk zijn, doch dit komt minder vaak voor. Het bestaat dan eveneens uit klei of
zware klei en is diep zwaar. Vrijwel steeds echter is bij beide profieltypen het humusgehalte van
de bovengrond hoger dan dat van de naastliggende grond.
Het blijkt, dat deze humeuze bovengrond vaak uit zavel of lichte klei bestaat en dus lichter
is dan de kleiondergrond; daarbij is deze bovengrond ook bij verder kalkloze profielen soms
kalkhoudend of kalkrijk. Dit is dan een gevolg hiervan, dat men de slechte profielen in de lager
liggende kreken heeft verbeterd en opgehoogd door er baggermateriaal uit sloten of tochten
of grond van de hoger liggende oeverwallen op te brengen. Dit kalkrijke lichtere materiaal is
dan gemengd met de oorspronkelijke meermolm of humeuze kleibovengrond van het geulprofiel.
In het hart van de kreek treft men veelal de zwaarste profielen aan met het hoogste humus.gehalte; wanneer de profielen kalkloos zijn, komt daar veelal katteklei in voor. Naar de randen
van de kreek toe worden de profielen minder zwaar; er komt minder of geen katteklei in voor.
Het komt voor, dat men in een bepaalde kreek plaatselijk kalkloze profielen met katteklei aantreft, enkele honderden meters verder in dezelfde kreek uitsluitend kalkrijke profielen. De kalkrijke profielen treft men vooral aan in kreken, gelegen in de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden
(Pkc) en de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb).
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Luehtfoto van een gedeelte van Sectie E.
De kavels E 7 t/m 13 Jiggen geheel of gedeeltelijk in gras, evenals het gebied westelijk van de Spieringweg (sectie
D ) . De rest is bouwland. De grond bestaat uit kalkloze oude-zeekleigronden, doorsneden door verschillende kreken,
waarlangs oeverwaUen liggen van kalkrijke klei of zavel. Waar de grond sterk humeus tot venig wordt, ligt deze
in gras.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-'44,
schaal ca 1 : 10000).

Fig. 4.

Aerial photograph of a part of section E.
The blocks E 7 to E 13 are wholly or partly under grass and so is the area to the west of the Spieringweg (section
D). The other parts are under arable crops. The soil consists of non calcareous old sea-clay soils, intersected by
several creeks bounded by levies of calcareous clay or silt. At places where the soil becomes rich in humus or
even peaty is grassland.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air Force 12-9-44, appr. scale
1 :10,000).
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Een kalkloos geulprofiel kan er als volgt uitzien: de bovengrond van ca 30 cm is humeuze
zavel (ca 6% humus, ca 30% afslibbaar) en kalkhoudend (2 a 3% CaCOa). Tot 40 a 50cm
wordt het profiel sterker humushoudend — de kleur wordt zwarter — en het gaat in bijna
zuiveremeermolmover.Daaronder volgttotca 80cmzwarekalklozeklei (ca70% afslibbaar)
met roestvlekken en katteklei. Dieper wordt het profiel minder roestig, kattekleivlekken ontbreken, op ongeveer 100cm wordt het kalkrijke klei. Vanaf ca 80cm vertoont het profiel een
donkergrijze kleur, dieper een blauwgrijze reductiekleur, terwijl de kleislap en weekis.
Katteklei is niet steeds aanwezig. Ook de diepte, waarop het profiel kalkrijk wordt, wisselt
sterk;meestal isditmeer dan eenhalvemeter. In deHoofddorpgronden (Pg) bestaat deondergrond van de geulprofielen somsuit kalkloze zavel met veelgeelbruine roestvlekken, debovengrond meestal uit klei of zware klei met vaak katteklei.
Een kalkrijk geulprofiel kan er als volgt uitzien: tot 30 cm matig humeuze kalkrijke klei
(humusgehalte van ca 7%, 40% afslibbaar). Daaronder volgt tot ca 70cm kalkrijke kleivan
55a 60% afslibbaar. Dieper wordt hetprofiel snel lichter en gaat in lichtezavelof zand over.
Deze diepere ondergrond vertoont meestal een sterke gelaagdheid en er komen vaak schelpen
in voor. Ook hier kunnen weer veel variaties voorkomen in humusgehalte van de bovengrond,
zwaarte van het profiel, diepte waarop de lichtere ondergrond voorkomt, enz.
De oeverwallen, die aan een kant of aan weerszijden van de kreken kunnen voorkomen,zijn op dekaart slechtsaangegeven voorzoverzijbreed en van veelbetekenis zijn.
Zij zijn dan gekarteerd als kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) of kalkrijke oudezeeklei-zavelgronden (Pkb) of als Beinsdorp-ruggronden (Pba). Bij veel kreken zijn zij
echter van minder betekenis en zijn dan niet apart op de kaart aangegeven. Zij kunnen
ook geheel ontbreken. Bij het lezen van de bodemkaart dient men er dus op bedacht te
zijn, dat, al zijn zij niet aangegeven, naast de kreken oeverwallen kunnen voorkomen.
Zijliggen ietshoger inhetterrein,hetgeen eengevolgisvanhun profielbouw, dienl.meestal uit zavel of zeer lichte zavel met een zandige ondergrond of uit lichte klei met een zavelige
of zandigeondergrond bestaat. Hetprofiel isgeheelkalkrijk. In deHoofddorpgronden (Pg) zijn
deoeverwallen meestal weinigbelangrijk. Het profiel kan hier kalkloze zavelbevatten.
De kreken zijn op de kaart aangegeven. Voor zover zij in het terrein moeilijk te herkennen
zijn, doordat het profiel weinig afwijkt van de omgeving, zijn zij als stippellijnen aangegeven.
Somswordendekrekenplaatselijk zobreed,datdezestroken indekleurvaneenbepaaldereeks,
b.v.kalklozeoude-zeeklei-kleigrond (Poa),zijn ingetekend, waarin dan meestal de stroomdraad
als een stippellijn is aangegeven.
Meermolm (plaatselijk sterker humeuze zand-,zavel- of kleigrond)
Tengevolge van het doorploegen van wisselende hoeveelheden meermolm door de
bouwvoor, na het droogvallen en in gebruik nemen van de gronden in de polder, hebben
deze sterk wisselende humusgehalten gekregen. Gronden met een afwijkend hoog humusgehalte zijn als zodanig op de kaart aangegeven. Als afwijkend hoog werden beschouwd
humusgehalten van meer dan ca 6 % bij kleigronden, meer dan ca 5 % bij zavelgronden
en meer dan 3a4 % bijzandgronden en zeer lichte zavelgronden. Behalve een donkerder
kleur krijgen de gronden hierdoor tal van andere eigenschappen. Naarmate de grond
lichter is, uit zich de invloed van een bepaald humusgehalte eerder, anders gezegd een
lichte zavelgrond van 20 % afslibbaar doet zich bij een humusgehalte van 5 % reeds als
een humeuze grond voor, terwijl dit bij een kleigrond van 50 % afslibbaar met eenzelfde
humusgehalte nog niet het geval is. In navolging van DIJKEMA (1939) werd daarom de
grens humeus — niet humeus bij zwaardere gronden bij een hoger humusgehalte gelegd
dan bijlichtere gronden.Debovengrensvanhet humusgehalte ligtbij 15a20 %. Gronden
meteen humusgehalte hoger dan ditbedrag zijn vrijwel uitsluitend kleigronden en werden
als kleiige restveengronden (Pvc) gekarteerd.
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De kleur van de bouwvoor van de humeuze gronden is donkerder dan van overeenkomstige
normale gronden. De kleur is meer donkerbruin, zwartbruin tot zwart. Hoe hoger het humusgehalte is,hoe zwarter de grond gaat kleuren. Hetzelfde geldt wanneer de grond nat is; de kleur
wordt dan eveneens donkerder. Scherp steekt een dergelijke humeuze bouwvoor af tegen de
grijs of bruingrijs gekleurde blanke zavel of klei eronder.
Het hoge humusgehalte doet de zavel- en kleigronden lichter lijken dan zij zijn, doordat het
de grond ruller en losser maakt. De structuurelementen zijn bij de kalkloze gronden wat minder
scherp en kantig dan bij overeenkomstige niet-humeuze. Daarentegen geeft op de zandgronden
en lichte zavelgronden een hoog humusgehalte meer samenhang aan de grond. Bij de bespreking
van de verschillende reeksen bleek reeds, dat, wanneer bij kalkrijke gronden profielen met een
hoog humusgehalte in de bouwvoor voorkomen, deze somsslechts zwak kalkhoudend isof dat de
CaCC>3vrijwel ontbreekt. Voor het neutraliseren van de doorgeploegde meermolm is dan veel
CaCC>3verbruikt. Direct onder de zwarte bouwvoor is de blanke zavel of klei dan weer kalkrijk.
Door het wisselen van het humusgehalte van plaats tot plaats en het soms erg pleksgewijze
optreden van hogere humusgehalten, moet de omgrenzing van de humeuze gronden op de kaart
als globaal worden beschouwd.
Zoute kwel
Zoute of brakke kwelverschijnselen komen voor in restveengronden (Pv) en in kalkrijke en kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pkc en Poa).
In de oude-zeeklei-kleigronden vertoont het profiel bij ernstige zoute kwel de volgende
verschijnselen: onder de bouwvoor volgt tot ongeveer 50 cm klei, die zilvergrijs van kleur is en
erg plakkerig aanvoelt. Dieper wordt de kleur van de klei loodgrijs tot grijsblauw, de klei wordt
nog plakkeriger en slapper. Wanneer de klei in zavel of lichte zavel overgaat, wordt de grond
veel steviger. Deze verschijnselen komen zowel in kalkrijke als kalkloze profielen voor. In de
kalkloze klei kunnen roestvlekken aanwezig zijn of katteklei. De oppervlakte van de grond
vertoont in vochtige toestand een blauwige of wazige tint.
Het plakkerig en zepig aanvoelen van de klei is waarschijnlijk een gevolg van de bezetting
met natrium-ionen van de kleideeltjes. Op andere plaatsen waar kwel optreedt, b.v. hier en
daar langs de Ringdijk, vertoont de gereduceerde klei niet de zilvergrijze kleur en voelt ook
niet zepig aan.
Lang niet altijd reikt de invloed van de kwel tot aan de bouwvoor. De reductieverschijnselen
en de zilvergrijze reductiekleur kunnen ook eerst veel dieper in het profiel gaan optreden. De
intensiteit van de kwel is niet op de kaart aangegeven. Waar tot op 80 a 100 cm de zilvergrijze
reductiekleur en de zepige klei aangetroffen werden, is dit aangegeven.
In de veengronden uit zich deze zoute kwel door het volkomen slap en week zijn van de
ondergrond van het profiel. In de kleiige restveengronden (Pvc) vertoont de kleiondergrond
dezelfde verschijnselen als hiervoor voor de oude-zeeklei-kleigronden werd beschreven. Behalve
door deze verschijnselen in het profiel uit zich de zoute kwel o.a. door het optreden van een
zoute flora, op bouwland door het voorkomen van zoutsmakende uitbloeiingen aan de oppervlakte, het peptiseren van de kleideeltjes als er plassen op het land staan, welke klei later zeer
korstig opdroogt.
Zware ondergrond
Op een plaats bestaat over een vrij grote, aaneengesloten oppervlakte bij kalkrijke,
kalkloze en diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pkc, Poa, Pob) het profiel tot
ongeveer een meter uit klei. Dit is met een apart teken op de kaart aangegeven.

III. AFZETTING EN VORMING VAN DE
HAARLEMMERMEERPOLDERGRONDEN
1. INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de indeling behandeld van de gronden, die in de Haarlemmermeerpoldervoorkomenenwerd een beschrijving gegevenvan deverschillendebodemeenheden. In dit hoofdstuk komt de bodemvorming, de ontstaanswijze van de gronden
ter sprake.
Hieraan gaat vooraf een bespreking van de topografie van de polder, van de geologische opbouw en van de waterstaatkundige toestand.
2. TOPOGRAFIE
De gemiddelde maaiveldsligging van de poldergronden bedraagt ruim 4 m beneden
N.A.P. Slechts kleine hoogteverschillen komen in dit vlakke gebied voor. Aangezien wij
niet over een goede hoogtekaart van de gehele polder beschikten, werd om een globale
indruk van deze niveauverschillen te geven, een hoogtekaart van een deel van de polder
samengesteld uit hoogtegegevens, die beschikbaar werden gesteld door de Dienst Publieke
Werken van Amsterdam (bijlage 4, het aantal hoogtemetingen bedraagt 1 op ongeveer
5 ha).
Hieruit blijkt, dat het grootste deel van de gronden in de noordelijke hoek van de
polder op4,25 a4,50m—N.A.P. ligt;slechtskleinere stukken gaan tot 5m —N.A.P.
Derestvandepolderzal,wathoogteligging betreft, ongeveereenzelfde beeld vertonen.
De restveengronden aan de randen van de polder, o.a. bij Vijfhuizen en het Lisserbroek,
liggen wat hoger, afgaande op enige hoogtecijfers van de topografische kaart en enkele
oudere hoogtekaarten in BIJL (1926), op ongeveer 3 a 3,5 m —N.A.P., tengevolge van
het veendek, dat er nog op aanwezig is en de minder diepe ontwatering, waardoor zij
minder sterk geklonken zijn. Ook de oude-zeezandgronden in het westen van de polder
liggen hoger, vooral tegen de Ringdijk aan, in welke richting zij oplopen.
De niveauverschillen, die in de polder voorkomen, zijn voor een groot gedeelte een
gevolg van ongelijkmatige klink. Dikke lagenklei zakken bij ontwatering sterker dan een
zavelig profiel meteenzandige ondergrond.Delagemaaiveldsligging,b.v.vlakbij Hoofddorp, die opdehoogtekaart tot uiting komt, iseen gevolgvan de aanwezigheid aldaar van
een dikke laag vrij zware klei. Kreekbeddingen liggen gewoonlijk eveneens lager, terwijl
de oeverwallen die ernaast kunnen voorkomen, hoger liggen tengevolge van hun licht
profiel. Slechts bij een zeer gedetailleerde hoogtemeting zou dit verband tussen bodemgesteldheid en hoogteligging te voorschijn komen.
3. GEOLOGIE
De geologische benaming voor de bovenste meter van de grond in de Haarlemmermeerpolder is oude zeeklei of oude blauwezeeklei. Deze bestaat meestal uit klei of zavel.
Bijna overal in westelijk Nederland komt oude zeeklei voor op overeenkomstige diepte,
ongeveer 4 m—N.A.P. Onder de oude zeeklei volgt in de Haarlemmermeer een laag van
slibhoudend fijn zand, het materiaal dat bij het uitbaggeren van kanalen en tochten naar
boven komt. Dit is het zogenaamde oud-holocene zand, waarvan de dikte verscheidene
meters bedraagt. Op 6 a 7 meter beneden maaiveld, dus op ongeveer 10 a 12 m beneden
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N.A.P., ligt het pleistocene zand,hetzelfde zand dat verder oostwaarts — bij Hilversum
— aan de oppervlakte komt. Op de grens tussen Oud-Holoceen en Pleistoceen bevindt
zich een sterk samengeperste veenlaag van enige decimeters dikte, het veen-op-groterediepte. Uit dit veen is het moerasgas afkomstig. Dat deel van het Oud-Holoceen, direct
gelegen op het veen-op-grotere-diepte, bestaat meestal uit klei of zware klei ter dikte van
ongeveer 1 tot 1,50 m.
In het westen van de Haarlemmermeerpolder ligt tamelijk grof zand aan de oppervlakte, het oude zeezand.Het hangt samen met het westelijk van de polder gelegen oude
duinlandschap. Het oude zeezand is de gemeenschappelijke basis van de verschillende
parallel aan elkaar lopende oude duinruggen, waarop Hillegom, Heemstede, enz. liggen.
Het oude zeezand rust op het oud-holocene zand, terwijl de oude zeeklei weer over dit
oude zeezand uitwigt (zie afb. 5). De gegevens omtrent de ligging van de hiervoor genoemde afzettingen zijn afkomstig van Rapport Schiphol van het Laboratorium voor
Grondmechanica envan boorgegevensvan deGeologischeStichtingen de Rijkswaterstaat.
Het oud-holocene zand en de oude zeeklei werden afgezet door de zee in het Middenen Boven-Atlanticum, tussen ongeveer 5000 en 2300 v. Chr., toen onder invloed van het
regelmatig rijzen van de zeespiegel een groot deel van westelijk Nederland overstroomde
(EDELMAN, 1947 en 1950). In de eerste plaats werd daarbij de veenlaag, die zich op het
pleistocenezand gevormdhad,bedekt,hetgeen rustiginzijnwerk ging.De oorspronkelijke
dikke veenlaag is— sterk samengeperst— bijna overal nog aanwezig, terwijl ook delaag
zwareklei,vlakerboven,opeenlangzameoverstromingwijst (Laboratorium voor Grondmechanica, 1948). Bij het verder stijgen van de zeespiegel werden meer zandige afzettingen gedeponeerd, dedikkelaagoud-holoceenwadzand. Op het oud-holocene zand ontwikkelde zich, ongeveer parallel met de huidige kustlijn, een stelsel van zandbanken en
strandwallen. Het oude zeezand is van dit stelsel de basis, de oude duinen liggen hierop
als reeksen parallel lopende strandwallen (VAN DER MEER, 1949 en 1952).De zee wierp
zichzelf dus een barriere op.Aanvankelijk had de zee door openingen in deze schoorwal
nog toegang tot het achterliggende waddengebied; de afzettingen werden nu echter in het
Afb. 5.

Schematisch dwarsprofiel door de Haarlemmermeerpolder en het aangrenzende oude duinlandschap
ter hoogte van Cruquius (hoogteschaal sterk overdreven ten opzichte van de lengteschaal).
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Sketch of a cross section of the profile of the Haarlemmermeerpolder and the adjacent dune landscape
near the ..Cruquius" (the scale used depthwise is very much exaggerated in comparison with the scale
applied across).
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Afb. 6.

Uitkomsten van een aantal diepboringen uitgevoerd langs de Rijksweg no. 4 in de Haarlemmermeer
(gegevens beschikbaar gesteld door de Rijkswaterstaat).
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Results of a number of deep-borings carried out along the ..Ryksweg no. 4" in the Haarlemmermeer
(data supplied by courtesy of the „Rijkswaterstaat").
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rustige water van de binnenzee zwaarder. In deze laatste periode, toen de zeespiegel rees
tot ca 4 m —N.A.P., werd de laag klei en zavel gevormd, waaruit de bovenste meter van
het grootste deel van de Haarlemmermeergronden bestaat en die door de geologen oude
zeeklei is genoemd. Naarmate de toegangswegen meer afgesloten werden en het gebied
verderdichtslibde,verzoetteook langzamerhand het milieu;het werd vanzout via brak tot
zoet, toen de schoorwal definitief gedicht werd.
Het zijhier nogopgemerkt, dat het in het veld niet mogelijk isineen profiel de grens
aan te wijzen tussen wat de geologen oude zeeklei en oud-holoceen zand noemen.
Met oude zeeklei wordt de zwaardere klei- of zavelbovenlaag bedoeld, het oud-holocene
zand ishet dikkepakket slibhoudend zand dat eronder ligt. EDELMAN (1950) maakt geen
onderscheid tussen deze twee,doch noemt beide samen:oude zeeklei.
Om een beeld te geven van de opbouw van de diepere ondergrond zijn in afb. 6 de
uitkomsten weergegeven van een aantal diepboringen door de Rijkswaterstaat langs de
Rijksweg Amsterdam—Sassenheim in de Haarlemmermeer uitgevoerd.
• Bij bijna alle weergegeven boringen blijkt op ca 11 m —N.A.P. het veen-op-groterediepte aanwezigtezijn. Hieronder bevindt zich steedszand — het pleistocenezand —, dat
naar beneden slibarmer en grover wordt. Het materiaal boven het veen-op-grotere-diepte
is vrijwel steeds meer of minder kle'iig ontwikkeld, terwijl zich tussen deze laag en de
eveneens meestal uit kleiig materiaal bestaande bovenste laag van de profielen een meer
zandige laag bevindt.
De boringen 18 en 19 wijken hiervan af. In boring 19 werd tot op 15,80 m
—N.A.P. geen veen aangetroffen, in boring 18 op 16,20 —N.A.P. een dun veenbandje.
Beide profielen zijn verder opvallend sterk zandig ontwikkeld. Zoals later zal blijken
(zie hoofdst. Ill, §4 en hoofdst. VII, § 3), moeten waarschijnlijk de reductieverschijnselen op 80 cm a 1m beneden maaiveld in het profiel van de zich ter plaatse van deze
beide boringen bevindende Hoofddorpgronden aan de opbouw van de diepere ondergrond, zoals hier gefllustreerd, toegeschreven worden.
De periode, waarin het lagenpakket van de oude zeeklei (Oude Zeeklei plus OudHoloceen van de Geologische Kaart) werd afgezet, wordt Atlantische transgressie genoemd.Hetveen-op-grotere-diepte,daterdeonderkantvanvormt,werd door FLORSCHUTZ
(1944) in de tunnelput van Velsen gedateerd als begin Atlantisch (de grens Oud-Holoceen—Jong-Holoceen ligt dus eigenlijk nog dieper dan deze laag). Het veen op de oude
zeeklei, de bovenste begrenzing ervan, begon in het Subboreaal te groeien (BENNEMA,
1949), bij het begin van de subboreale regressie.
Uitdebodemkundige toestand indeHaarlemmermeer kan echter afgeleid worden, dat
er binnen dezegrote transgressienogminstens tweekleineretransgressies afgewisseld door
een kleinere regressie optraden. In § 5 zal dit nader worden besproken.
MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) beschreven voor het gebied van de Noordoostpolder een kleinere middenatlantische transgressie, die misschien met die van de Haarlemmermeer overeenkomt (zie § 5).
Er zij hier tenslotte nog op gewezen, dat uit recente onderzoekingen veel bekend is
geworden omtrent de invloed van deze zeespiegelschommelingen op de bodemvorming in
het westen van Nederland (zie o.a. VAN LIERE, 1948; MOORMANN, 1951 en D E ROO,
1949 en 1953).
Toen de schoorwal — de duinkust — definitief afgesloten werd, hield de afzetting
van oude zeeklei op en kon de veenvorming inzetten. De veenvorming hield gelijke tred
met de stijging van de zeespiegel en zodoende ontwikkelde zich op de oude zeeklei een
pakket veen ter dikte van ongeveer 4 meter. Het grootste gedeelte van de Haarlemmer-
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meergronden werd met een veenlaag bedekt, enige kleinere stukken bleven waarschijnlijk
water. Uit historische gegevens is vrij betrouwbaar na te gaan, dat er rond 1250 drie
meren waren: Haarlemmermeer, Leidse meer en Spieringmeer (RAMAER, 1892; zie
bijlage 5). Door afslag van de veenoevers vloeiden deze op den duur samen tot het grote
Haarlemmermeer, dat in de vorige eeuw werd drooggelegd.
4. DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND
In de polder wordt een diepe grondwaterstand gehandhaafd. Het ontwateringsstelsel
bestaat uit de Hoofdvaart waarop een aantal dwars-en langstochten aansluiten. De kavelsloten (deze liggen op 200 m afstand van elkaar, de afmetingen van de kavels bedragen
200bij 1000m) monden uit in detochten. Twee gemalen,Lijnden en Leeghwater,6en op
elkuiteindevan deHoofdvaart, slaanhet water uit depolder op de Ringvaart (het gemaal
Cruquius aan het westelijke einde van de Kruistocht is buiten werking gesteld). De Ringvaart behoort tot Rijnlands boezem en heeft een peil van 60cm—N.A.P. Hetzomerpeil
in de polder van Mei tot October is 5,70 m —N.A.P. Het winterpeil is lager: 6,10 m
—N.A.P., terwijl wel afgemalen wordt tot 6,20 m of 6,30 m —N.A.P.
Vroeger werd van eind September tot begin December een z.g. bietenpeil van 5,45 m
—N.A.P. gehandhaafd om gedurende de bietenoogst scheepvaartverkeer in de polder te
vergemakkelijken.
De waterberging in de polder is gering en bedraagt 1/90 van de polderoppervlakte.
Veel bedrijven in de polder met een wat lagere maaiveldsligging, die anders te nat
zouden zijn, onderhouden een apart lager peil. Hiertoe zijn dan de kavelsloten afgedamd
en is een onderbemalingsinstallatie opgericht. In totaal wordt ca 4000 ha onderbemalen
(zie bijlage 6). Somszijn het grotere complexen tegelijk, zoals b.v. de kavels O 9t/m 15
enhet vliegveld Schiphol.Men streeft ernaar eenpeilvan 1,25 a 1,50 mbeneden maaiveld
te verkrijgen. De gronden zijn dus diep geaereerd.
Daarnaast zijn er andere bedrijven, die een hoger peil handhaven. Dit is het geval
opdeoudezeezandgronden en opderestveengronden aan deranden van depolder, dieals
grasland of alstuingrond ingebruikzijn. Men bereikt dit door het ophouden vanhet water
in sloten en tochten, die daartoe worden afgedamd. Zo zijn Liedetocht en Spaarnetocht
beide afgesloten en hebben een hoger peil. Er zijn geen vaste peilen voor bepaald. Verder
wordt voor dit doel water ingelaten vanuit de Ringvaart door middel van inlaatduikers
of -hevels.Inlaatduikers zijn er drie:bij Vijfhuizen, inhet Lisserbroek en aan de Akerdijk
(tusen Lijnden en Badhoevedorp). Inlaathevels zijn er 50, verspreid langs de gehele
rand van de polder. Het peil in de restveengronden is gewoonlijk ongeveer 40 a 50 cm
beneden maaiveld, maar wisselt overigens nogal, naargelang de voorkeur van de landgebruikers. Deklei onder dezwarte bovengrond bij de restveengronden isdaardoor steeds
nat en blauwgrijs gekleurd tengevolge van reductie. Op de zeezandgronden is het peil
gewoonlijk lager.Ook hier vertoont degrondmeestal op 80a90cmreeds reductiekleuren.
De als bouwland in cultuur zijnde gronden, dus de diep ontwaterde, zijn meestal
gedraineerd metbuizen. In hoofdstuk Vwordt hier nog nader op ingegaan.
In de diep gelegen Haarlemmermeerpolder treedt kwel op. D E GRUYTER en MOLT
(1943) berekenen deze op ca 230 mm per jaar. Meestal ziet men van deze kwel niets in
het bodemprofiel, aangezien de alsbouwland in gebruik zijnde gronden een diep waterpeil
hebben en worden doorsneden door een systeem van sloten en drains. Het teveel aan
water wordt hierdoor gemakkelijk afgevoerd en de profielen blijven tot 1,25 m en grotere
diepte geaereerd. Een deel van het kwelwater verdampt waarschijnlijk ook gedurende de
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zomer uit de grond.Het met kwelwater uit de diepere ondergrond omhoog komende zout
heeft tot gevolg, dat het polderwater brak is (Cl-gehalte van uitgeslagen water gemiddeld
611 mg/1, vgl. DE GRUYTER en MOLT, 1943).
In bepaalde gevallen echter kan men de kwel wel in het profiel constateren. Door
oorzaken diete wijten zijn aan de bouwvan dediepereondergrond, kan kwel in versterkte
mate optreden en het kwelwater tot hoog in het profiel doordringen. Het ontwateringssysteem kan het teveel aan water niet snel genoeg afvoeren, zodat reductieverschijnselen
in het profiel ontstaan. Op sommige Hoofddorpgronden, o.a. in de secties MM, NN en
DD, is dit het geval. Op ca 80 cm beneden maaiveld is het profiel dan grijsblauw gekleurd, terwijl toch een veel dieper slootwaterpeil wordt gehandhaafd. Zoals uit de diepboringen weergegeven in afb. 6 blijkt, is de ondergrond in sectie NN zeer zandig en ontbreekt het veen-op-grotere-diepte en de daarop meestal voorkomende kleilaag. Dit kan
de reden zijn dat, althans hier ter plaatse, het kwelwater gemakkelijk omhoog komt en de
genoemde reductieverschijnselen veroorzaakt. Op sommige bedrijven heeft men, speciaal
om deze kwel op te vangen, een onderbemalingsinstallatie gesticht. Hoewel het chloorgehalte van het kwelwater op deze gronden hoog kan zijn (930 en 900 mg/1 CIvan twee
monsters van kavel JJ 15,vgl. DE GRUYTER en MOLT, 1943), zagen wij nooit chloorbeschadiging op deze gronden of hoorden wij daarover klagen.
Een hoog Cl-gehalte is wel aanwezig in de sterke kwel, die optreedt langs de noordrand van depolder tussen Zwanenburg en het Liede.De kwel neemt hier ernstigevormen
aan, kan reductieverschijnselen tot in de bouwvoor veroorzaken, terwijl het hoge Cl-gehaltezich o.a. uit door dezepigheid van dekleien de aanwezigheid van een zilteflora. De
oorzaak van de hier ter plaatse optredende versterkte kwel isons niet duidelijk geworden.
Veelkwelwater stroomtook toedoorhet oudezeezand.Het isafkomstig van zakwater
uit de duinen, zodat hier meer van een zijdelingse toestroming sprake is.Dit kwelwater is
vanzelfsprekend zoet,terwijl hetvoorkomen vandezekwelvoor delichte zeezandgronden,
die snel verdrogen, eerder een v66r- dan een nadeel is. Overigens tracht men zoveel
mogelijk dit water in de sloten op te houden.
Verder treedt overal langs de Ringdijk kwel op, die in het profiel kan worden geconstateerd. Het betreft hier insijpelend water van de Ringvaart. Meestal beperkt zich deze
kwel tot de kavelstroken en de vlak er tegenaan liggende gronden en is zelden van
veel betekenis. Vaak liggen deze gronden in gras"en zijn het restveengronden, waar toch
een hoog waterpeil gehandhaafd wordt en waar ook water uit de Ringvaart wordt ingelaten.Slechts daar waar het bouwland tot aan de Ringdijk ligt,isde invloed van deze kwel
soms door een blauwgrijze reductiekleur tussen ongeveer 50 cm en 100 cm duidelijk te
constateren. In sectie OO b.v., waar door de nabijheid van de Westeinderplas de kwel
waarschijnlijk groter is, is dit dikwijls goed te zien. Soms ziet men echter ook in bouwland vlak langs de kavelstrook van de Ringdijk niet de minste reductieverschijnselen. Gezien de samenstelling van het boezemwater (DE GRUYTER en MOLT, 1943) zal dit kwelwater nooit een hoog zoutgehalte hebben.
In de Haarlemmermeer zijn een groot aantal gasbronnen en waterwellen aanwezig
(zie afb. 28). Hieruit vloeit voortdurend water af op de polderboezem. Soms heeft dit
water een hoog Cl-gehalte.
5. BODEMVORMING
In paragraaf 3werd uiteengezet, dat de meestal uit klei of zavel bestaande bovenlaag
van het grootste gedeelte der Haarlemmermeergronden afgezet werd door de zee, toen
die door openingen in de schoorwal toegang had tot het achterliggende wadgebied. In
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dezeparagraaf zullenwijditprocesvan opvullingen dichtslibbing van het gebied, waaruit
de gesteldheid van het grootste deel der gronden is te verklaren, nader beschrijven. Er
ontstonden nl. grote verschillen, doordat de dichtslibbing niet ononderbroken doorliep
maar in verschillende perioden plaatsvond en verder doordat binnen een periode
doorplaatselijk sterk uiteenlopende sedimentatie-omstandigheden zeer verschillende gronden werden afgezet. Daarnaast zijn er nog enkele factoren, die bodemvormend gewerkt
hebben, zoals de veengroei op de zeeafzetting en later het opruimen van het veen gedurende de meerperiode en tenslotte het ingrijpen van de mens na de drooglegging.
Er kunnen drie phasen in de dichtslibbing van het wadgebied worden onderscheiden.
Tot de eerste phase behoren de Hoofddorpgronden (Pg) en ook de oude-zeezandgronden
(Pz). Tot de tweede phase de oude-zeekleigronden (Pk en Po), terwijl de Beinsdorpgronden (Pb) tot de derde phase behoren.
Het proces begon met een inbraak van de zee in het oud-holocenewadgebied, waarbij
enkele stroken langgerekte, wat hoger liggende zavelige en zandige platen in het midden
en noordelijk deel van de Haarlemmermeer werden gevormd. De omvang ervan en de
richting,waaruit de afzetting plaats vond,is op afb. 7 globaal aangegeven.Deze vorming
Afb. 7.
Schetskaartje, aangevende de
verbreiding van de tijdens de
eerste transgressie gevormde zavelige en zandige platen; in het
westen het oude zeezand. De
pijlen geven de inbraakrichting
weer. Westelijk van de Haarlemmermeer de strandwallen van
de eerste en tweede phase (volgens v a n der M e e r , 1952).

Fig. 7.
Sketch map indicating the range
of the silty and sandy flats
formed during the first transgression; in the west the old sea
sand. The arrows indicate the
direction of encroachment.Westward from the Haarlemmermeer
are the beach banks formed during the first and second phase
(from v a n der M e e r , 1952).
richtingen van de inbraak van de eerste transgressie
directions of the inroads of the first transgression
gebied van de eerste transgressie
area of the first transgression
oud zeezand
old sea sand
strandwallen van de eerste phase (volgens v a n d e r M e e r )
offshore bars of the first phase (after v a n d e r M e e r )
strandwallen van de tweede phase (volgens v a n d e r M e e r )
offshore bars of the second phase (after v a n d e r M e e r )

57
wasmogelijk, omdatdezeetengevolgevaneeneerstekleineretransgressiehiergemakkelijk
kon doordringen, waarbij de hoger liggende platen ontstonden. De rest van het gebied
bleef in zijn oude toestand. Aan het eind van deze transgressie ontstond de meest oostelijke strandwal (VAN DER MEER, 1952). De basisvan deze strandwal — het oude zeezand
—ligttegen dezaveligeen zandige platen aan envormt erdeafsluiting van.
Door een regressie verloor de zee hierna tijdelijk toegang tot dit gebied, gedurende
welke periode de zavelige en zandige platen en ook het erbij aansluitende oude zeezand
tot wisselende diepte werden ontkalkt door de werking van een begroeiing.
Bij een hernieuwde transgressie drong de zee via openingen in de schoorwal opnieuw
tot het achterliggende wadgebied door. Nu begon de eigenlijke opvulling en dichtslibbing,
waarbij deoude-zeekleigronden (Pk en Po) werden afgezet en ook de Hoofddorpgronden
(Pg) en de oude-zeezandgronden (Pz) hun definitieve vorm kregen (afb. 8). De tot
wisselende diepte ontkalkte zavelige en zandige platen werden nl. voor een deel geerodeerd, waarbij de ontkalkte bovenlaag verspoelde en vervangen werd door kalkrijk
materiaal, zodat wij daar nu kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) vinden. Vaak
komen temidden van deze laatste gronden eilanden van ontkalkte zavelgrond — HoofdAfb. 8.
Schetskaartje, aangevende de richting
der afzettingen tijdens de tweede
transgressie.Afzetting van de oudezeekleigronden; Hoofddorpgronden
en oude-zeezandgronden krijgen hun
definitieve vorm.

Fig. 8.
Sketch map Indicating the direction
of depositing during the second
transgression. Deposition of old seaclay soils; Hoofddorp soils and old
sea-sand adopt their definite composition.
richtingen van de inbraken van de tweede transgressie
directions of inroads of the second transgression
gebied van de eerste transgressie
area of the first transgression
oud zeezand
old sea sand
strandwallen van de eerste phase (volgens v a n der M e e r )
offshore bars of the first phase (after v a n der M e e r )
strandwallen van de tweede phase (volgens v a n der M e e r )
offshore bars of the second phase (after v a n der M e e r )
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Afb. 9.

Schema-ische doorsnede van een Hoofddorp-zavelgrond overgaonde in kalkrijke oude-zeeklei-zavel
giond.
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_.

kalkrijke zavel, afgezet tijdens de tweede transgressie
calcareous silt, deposited during the second transgression

Sketch of a cross section through a Hoofddorp silt soil merging into a calcareous old sea-clay silt soil.

dorp-zavelgrond (Pgb) — voor, resten dus van de platen, die aanvankelijk een grotere
oppervlakte innamen. Anderzijds werden de ruimten tussen de ontkalkte platen met kalkrijk zavelig materiaal opgevuld (afb. 9).
Voor een deelwerden deontkalkte zavel-en zandplaten tijdens de tweede transgressie
afgedekt met een jongere laagslib.Opdewat hoger liggende platen werd dit dek kalkloos
afgezet en waar dit dek dik was,vinden wij nu de zwaardere Hoofddorpgronden, speciaal
de kleigronden (Pgc), kalkloze klei op kalkloze zavel (afb. 10). Daar waar geen of
weinig jong slib gesedimenteerd werd, treffen wij de lichtere Hoofddorpgronden aan, de
zandgronden enlichtere zavels (Pga en Pgb).Slechtsdat deelvan de Hoofddorpprofielen,
dat bestaat uit kalkloos zand of kalkloze zavel, behoort dus tot de oudste afzetting.
Afb. 10. Schematische voorstelling van net ontstaan van Hoofddorp-kleigronden:
a. gedeeltelijk ontkalkte zavelige plaat,
b. idem, ontkalkte zavel afgedekt met een laagje kalkloze klei.
KALKR'JKE 0UDE
ZEEKLEIGR0N0

HOOFDDORP - KLEIGR0ND

SOOm

kalkloze klei
non calcareous clay
kalkrijke klei
calcareous clay
Fig. 10. Sketch illustrating the formation of Hoofddorp clay soils:
a. a partly decalcified silly flat,
b. dito, decalcified silt capped with a shallow layer of timeless clay.
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Ook een deel van het oude zeezand, dat immers aansluit aan de Hoofddorpgronden,
werd gedurende deze periode bedekt met een meer of minder dikke laag kalkloos slib,
waardoor de zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (resp. Pzc en Pzd) ontstonden.
Vooral in het westelijk deel van de Haarlemmermeer komen lichtere Hoofddorpgronden (Pga en Pgb) voor, die hier sterk versnipperd liggen, waaruit blijkt dat er veel
erosieenverspoelingheeft plaats gehad,terwijl vooral oostelijk van deHoofdvaart grotere
aaneengesloten complexen Hoofddorpgronden voorkomen, waaronder ook Hoofddorpkleigronden (Pgc). Hier is dus minder of niet geerodeerd, integendeel, op de ontkalkte
platen is slib gesedimenteerd, waardoor Hoofddorpkleigronden (Pgc) ontstaan zijn. Uit
het verloop der kreken, die vanuit de oude-zeekleigronden (Pk en Po) doorgaan in
de Hoofddorpgronden (Pg), zijn de wegen af te leiden waarlangs dit materiaal aangevoerd werd (zie afb. 8 en bijlage 1).
Verspoeling en erosie van een deel van de ontkalkte platen heeft een vaak grillige
verdeling tot stand gebracht van tot wisselende diepte ontkalkte Hoofddorpgronden (Pg),
die soms bovenin zwak kalkhoudend zijn, en kalkrijke (dus oude-zeeklei-) zavelgronden
(Pkb).Dat deHoofddorpgronden (Pg),vooral dezavels,bovenin zwakkalkhoudend zijn,
moet verklaard worden, doordat vooral aan de randen de ontkalkte zavel- en zandplaten
afgedekt werden met een laagje kalkrijk materiaal, dat een zwak kalkhoudende bovengrond gegeven heeft (zie afb. 9). Soms komen plekken kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond
(Pkb) of -zandgrond (Pka) voor temidden van Hoofddorpgronden (Pg). Het ontstaan
hiervan is eveneens toe te schrijven aan erosie. De ontkalkte bovengrond van het oorspronkelijke profiel is afgespoeld, zodat alleen de lichte kalkrijke ondergrond overbleef.
Deze verklaring van het voorkomen in de Haarlemmermeer van Hoofddorpgronden
(Pg) naast kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk) gaat uit van de gedachte, dat zavelig
materiaal in vrij snel stromend zout water steeds kalkrijk wordt afgezet. Wanneer er dus
kalkloos zavelig materiaal in de profielen voorkomt, moet dit na de afzetting zijn kalk geheel of gedeeltelijk verloren hebben, hetgeen veroorzaakt moet zijn door de ontkalkende
werkingvan klimaat en begroeiing. Het naast elkaar voorkomen van tot wisselende diepte
ontkalkte zavelprofielen en geheel kalkrijke zavelprofielen met ongeveer dezelfde maaiveldsligging houdt dan in, dat de eerste reeds ontkalkt waren, toen de tweede nog afgezet
moesten worden. De mogelijkheid dat zij tegelijk afgezet zouden zijn, maar dat de eerste
diep ontkalkt raakten doordat b.v. de veengroei er eerder begon, is vrijwel ondenkbaar,
gezien de grote verschillen in ontkalkingsdiepte op vrij geringe afstanden, terwijl dan ook
geen verklaring te geven is voor de verbreiding van zware en lichte Hoofddorpgronden.
De huidige maaiveldsligging van de Hoofddorpgronden (Pg) verschilt niet veel van
die van de oude-zeekleigronden. De hoogtekaart (bijlage 4) laat dit zien. Soms is deze
ligging wat hoger, soms ook lager, meestal gaat het om bedragen van een of enige decimeters. Afb. 11a geeft een doorsnede te zien van de overgang van kalkrijke oudezeeklei-zavelgrond (Pkb) in Hoofddorp-zavelgrond (Pgb) op de kavels GG1 en GG2.
Het maaiveld ishierwaterpasgetekend.Blijkens dehoogtekaart isdemaaiveldsligging van
deHoofddorpgronden hier meestal even hoog, soms 1a 2dm hoger dan dievan deoudezeekleigronden. Toch zijn bij deze ongeveer gelijke maaiveldsligging de Hoofddorpgronden tot 1m toe kalkloos. Men zou bij deze grote verschillen in ontkalkingsdiepte grotere
verschillen in maaiveldsligging verwachten. Dat dit niet zo is, zou hierdoor verklaard
kunnen worden, dat de centra der zavelplaten, waaruit de Hoofddorpgronden ontstonden, dieper ontkalkt zijn dan de randen (zoalsook in afb. 9 schematisch is weergegeven)
tengevolge van een diepere wortelwerking in het centrum der platen. Het onregelmatige
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Afb. 11a. Overgang van kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (links) naar Hoofddorp-zavelgrond (rechts) op de
kavels GG 1 en GG 2.

1

zwak kalkhoudende zavel-bovengrond
slightly calcareous silt topsoil
kalkloze zavel of zand
non calcareous silt or sand

!•!','V !i! VVI
3 'VV 'i' M(>''

kalkrijke zavel of zand

calcareous silt or sand

Fig. 11a. Transition of a calcareous old sea-clay silt soil (left) into a Hoofddorp silt soil (right) on the blocks
GG 1 and GG 2.

verloop der ontkalkingsdiepte wijst er verder ook op, dat verspoeling van materiaal heeft
plaats gehad, m.a.w. dat het relief oorspronkelijk onregelmatiger is geweest.
Uit onderzoekingen van VANDER MEER (1949 en 1952) in het duingebied blijkt, dat
deze afzetting in twee phasen (dus Hoofddorpgronden (Pg) en oude-zeekleigronden
(Pk en Po)) misschien gecorreleerd kan worden met de twee oudste perioden, waarin het
ontstaan van de oude duinen in Holland ter hoogte van de Haarlemmermeer is te verdelen. Volgens VAN DER MEER moet de vorming van de strandwallen,waaruit het oude
duinlandschap bestaat, gezienworden alseenafzetting vanmateriaal aan het eindevaneen
grote transgressieperiode. De strandwal iseen kustformatie, een product van de branding.
Het zand van de strandwal kan daarna nog aeolisch beinvloed worden.
De strandwallen van de eerste en tweede phase, die door hem onderscheiden worden,
zijn op afb. 7 en 8aangegeven. De meest oostelijke strandwal (die van Haarlem en Warmond, eerste phase),waarbij ook het oude zeezand behoort dat in de Haarlemmermeer
voorkomt, zou gevormd zijn aan het einde van de transgressie waarbij het Hoofddorplandschapgevormd werd.Bijdehieropvolgenderegressievond deontkalking ervanplaats.
De strandwal van de tweede phase zou gevormd zijn aan het eind van de transgressie,
waarbij de oude-zeekleigronden werden gevormd. Hiervoor kan een middenatlantische
transgressie, zoals die door MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) beschreven is, worden
aangewezen.
De subboreale regressie betekent de definitieve afsluiting van het oude zeekleigebied
en het begin van de veenvorming (BENNEMA, 1949) slechts in het zuiden van de huidige
polder evenonderbroken, nl. daarwaarwijnu deBeinsdorpgronden (Pb) aantreffen. Een
afzonderlijke transgressie ishiervoor niet aan te wijzen. De oppervlakte ervan is ook van
betrekkelijk geringe omvang.
_
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Afb. 116. De ligging van het dwarsprofiel, weergegeven in
afb. 11a.

Fig. 116. The position of the cross section, represented in
fig. Hi.
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Het bodemkundig onderzoek in de Haarlemmermeer zelf leverde geen bruikbare gegevensopvoor dateringenvandeverschillende phasen.
De belangrijkste afzettingen tijdens de tweede transgressieperiode waren de oudezeekleigronden (Pk en Po).Voor een groot deel bestaan deze uit kalkrijke klei-en zavelgronden die in zout water, dat in directe verbinding met de opening in de schoorwal
stond, werden afgezet. De algemene tendenz die deze profielen (trouwens ook de overige
oude-zeekleigronden en de Hoofddorpgronden) vertonen — het naar boven zwaarder
worden—, wijst op een verlangzaming van de sedimentatie naarmate de schoorwal afgesloten werd. Door het rustiger worden van het water konden toen fijnere delen gaan bezinken. De zwakke gelaagdheid geeft kleinere schommelingen hierin weer. De oppervlakten klei-en zavelgronden wisselen soms onregelmatig af. Soms echter is ook door het
strooksgewijze naast elkaar voorkomen van zavel-en kleigronden een duidelijke strekking
in het kaartbeeld te zien, welke configuratie door stroming van het water veroorzaakt is.
De kleistroken zijn de stroombanen van het water, de zavelstroken ernaast de lichtere
oeverbanken. Deze grote complexen van kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) en
kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) kunnen als wadgronden beschouwd worden.
Daarnaast komen in deze bodemgroep ook kalkloze kleigronden voor. Voor een deel
liggen zij in grote complexen en worden doorsneden door kreken met oeverwallen van
kalkrijke klei en zavel (o.a. bij Vijfhuizen). Wij spreken hier van kweldergronden.
EDELMAN (1950) onderscheidt binnen de oude-zeekleigronden drie typen van landschappen. Daarvan komen de modderkleigronden (bestaande uit slappe kalkloze kleigronden) in de Haarlemmermeer niet voor. Zij werden aan de oostzijde van het oude
zeekleigebied, waar de oever bestond uit groeiend veen, in een brak tot bijna zoet milieu
afgezet (VAN LIERE, 1948). De wadgronden en de kweldergronden zijn de overige twee.
Ook ZUUR (1936) onderscheidt deze twee bij de beschrijving van de oude-zeekleigronden
in de Wieringermeer.
De kwelders zijn gebieden die hoger opslibden dan de wadgebieden, zodat zij langzamerhand boven de gemiddelde stand van het zeewater kwamen te liggen. Bij vloed
drong het zeewater door de kreken binnen en overstroomde de kwelder. Direct langs de
stroomdraad bezonken de grovere bestanddelen, zodat daar de lichtere oeverwallen ontstonden. Op de kwelder sedimenteerden de fijnere bestanddelen, waar dikke lagen klei
werden afgezet. Opdekwelderheersten minof meerbrakke omstandigheden, zodat ereen
vegetatie kon ontstaan, die de met het slib aangevoerde kalk geheel of gedeeltelijk uitloogde. De oeverwallen daarentegen zijn steeds kalkrijk, juist als op de huidige kwelders.
Het zeewater voerde ook sulfaten aan, welke door de anaerobe omstandigheden reduceerden (tot pyriet).Wanneer deze gronden na drooglegging geaereerd worden, gaat er door
de oxydatie van pyriet zuurvorming optreden. Bevat de grond kalk, dan wordt dit zuur
geneutraliseerd tot sulfaten. Op de kweldergronden werd dus de kalk, die misschien nog
aanwezig was, opgebruikt voor het neutraliseren van de zuren die bij de aeratie ontstonden, terwijl bovendien soms zure verbindingen in de grond achterbleven in de vorm van
geel gekleurd basisch ferrisulfaat of vrij zwavelzuur. De scheikundige achtergrond van
dit proces isbeschreven door VAN DER SPEK (1950).
Op de overrijpe, brakke kwelder vinden wij dus kalkloze kleigronden, waarin katteklei
met soms lage pH voorkomt, het laatste wanneer bij de aeratie een sterke zuurvorming
optrad en geen of weinig kalk aanwezig was. Allerlei variaties komen voor; steeds wordt
naar beneden het profiel echter kalkrijk. Hoe dikker de laag kalkloze klei, hoe meer slib
er dus in het kwelderstadium werd afgezet.
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Afb. 12. Schematische voorstelling van een kreek met oeverwallen en kwelder,
(U\tX-0££D)

a

lm,',} 9,4,'',/'%

*._.z_..r._

.*&&&&&

iH^v^l

kalkloze kIel

waw'drMM non calcareous clay
kalkloze klei met katteklei
' P I ^ P P I I non c"lcareous clay with acid
WX"*4'f% kalkrijke klei
\'*?iudfa&A calcareous clay

5

kalkrijke zeer lichte zavel
calcareous very light silt
meermolm en veenresten
organic detritus and peat remnants

t
7

water
water

kalkrijke zavel
calcareous silt
Fig. 12. Sketch of a creek with levies and tidal wash (kwelder).

De oeverwallen vinden wij alsstroken kalkrijke zavel of kleilangs de kreekbeddingen.
De stroomdraden zelf werden later, toen de toevocr van vloedwater door afsluiting van
de schoorwal langzamerhand ophield, opgevuld met een laag vaak kalkloze klei. Na de
drooglegging zijn de oeverwallen mede tengevolge van hun lichte ondergrond juist de
hoogste delen in het terrein geworden (afb. 12).
Wadgronden en kweldergronden gaan geleidelijk in elkaar over. In de Haarlemmermeer hebben wij dicht bij de openingen van de schoorwal overwegend met wadgronden
te maken. Slechts enkele grotere complexen kweldergronden komen er voor. Wei vinden
wij vaak kleinere oppervlakten kalkloze oude-zeekleigronden (Po) temidden van kalkrijke
gronden. Ook dit zijn plaatsen, gelegen buiten de voornaamste stroomdraden van het
water, waar in min of meer brakke omstandigheden, door de werking van een begroeiing,
de telkens met kleine hoeveelheden slib aangevoerde kalk geheel of gedeeltelijk uit de
bovenlaag verdween.
De kalkloze sliblaag, die op de ontkalkte zavelige en zandige platen werd afgezet,
waarbij de zwaardere Hoofddorpgronden (Pgc) ontstonden, moet in dezelfde geest verklaard worden. De kleilaag werd, zoals hiervoor betoogd, op waarschijnlijk wat hoger
gelegen ontkalkte platen afgezet, telkens in dunne laagjes, waarbij de aangevoerde kalk
geregeld werd uitgespoeld door de koolzuurproductie van de groeiende en afgestorven
vegetatie. Ook in deze gronden trad na de drooglegging somseen sterke zuurvorming op,
die door het ontbreken van kalk niet geneutraliseerd kon worden, zodat men hier soms
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Afb. 13.
Schetskaartje, aangevende de
verbreiding van de tijdens de
derde transgressie gevormde
Beinsdorpgronden. De pijlen
geven de richting van de afzetting aan.

Fig. 13.
Sketchmap Indicating the range
of the Beinsdorp soils, formed
during the third transgression.
The arrows indicate the direction of deposition.
richting van de inbraken van de derde transgressie
direction of inroads of the third transgression
Beinsdorpgronden
Beinsdorp-soits
strandwaJlen van de eerste phase (volgens v a n d e r M e e r )
offshore bars of the first phase (after v a n der M e e r )
strandwallen van de tweede phase (volgens v a n d e r M e e r )
offshore bars of the second phase (after v a n d e r M e e r )

lagepH's vindt. Het voorkomen van roestpijpjes en geelbruine vlekken hangt samen met
deze zuurvorming.
Toen deschoorwalvrijwel geslotenwasenerwellicht reedseenbeginvanveenvorming
optrad, ontstond er voor het laatst een opening in de duinenrij tussen Lisse en Hillegom.
Hierdoor werd in het zuidwestelijk deel van de Haarlemmermeer een jonger dek van
kalkrijke kleiop dedaar aanwezigekalkloze oude-zeeklei-kleigrond afgezet (afb. 13). Dit
zijn de Beinsdorpgronden (Pb) en zij vormen dus na de Hoofddorpgronden (Pg) en de
oude-zeekleigronden (Pk en Po) de derde periode in het dichtslibbingsproces van het
oorspronkelijke wadgebied achter de schoorwal. Deze klei werd afgezet vanuit kreken,
die wij gedeeltelijk terugvinden als stroomdraden met aan weerszijden rugvormige oeverwallen, gedeeltelijk alsenkelvoudige ruggen, waar geen of slechtseen flauwe stroomdraad
in te herkennen is (afb. 14).
De kreken, van waaruit de kalkrijke klei werd afgezet, slepen een bed uit tot in de
kalkloze klei, waardoor deze ter plaatse van de kreken niet meer teruggevonden wordt.
Op het eind van de sedimentatieperiode werden de kreekbeddingen met lichtzavelig tot
zandig materiaal opgevuld. Ook hier weer is het lichte profiel, dat weinig klinkt, de oorzaak vanhet nuhogerliggenvan dezekreken. Somsook hebben dekreken deoude ondergrond vrijwel onberoerd gelaten.
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Afb. 14. Schematische voorstelling van de ligging van een Beinsdorp-ruggrond (zonder stroomdraad) ten
opzichle van een Beinsdorp-kleigrond.
—.
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Fig. 14. Sketch of the site of a Beinsdorp ridge soil (without a streamchannel) in respect of a Beinsdorp
clay soil.

De door de zee afgezette gronden werden na de sluiting van de duinkust geheel of
althans voor een groot deel bedekt met een dikke laag veen, die echter nadien weer weggeslagen is door de vorming van het Haarlemmermeer. Deze veengroei en later het opruimen ervanbrachten enkelebodemkundige consequentiesmee.Derestveengronden (Pv)
zijn emit ontstaan, die wij speciaal aan de randen terugvinden. Zij zijn gekarteerd als
restveengronden (Pva).zandigerestveengronden (Pvb) enkleiigerestveengronden (Pvc).
Autochthoon veen komt niet veel meer voor, aangezien na de droogmaking veel „in
het droge" verveend is.
Bij het kleiige restveen (Pvc) heeft een sterke kleibijmenging plaats gehad, bij het
zandige restveen (Pvb) iszand doorgewerkt, dat voor een deel afkomstig isvan duinzand,
dat alsoeverbescherming langsde randen van het meer gestort werd.
Door de beginnende veengroei ontkalkte waarschijnlijk bij de kalkrijke klei-en zavelgronden het bovenste laagje van het profiel ter dikte van ongeveer 10 a 20 cm. Na de
ontginningwerd dit echter door deploeggemengd met dedieper liggende kalkrijke grond,
zodat daar niets meer van terug te vinden is.Toen het veen opgeruimd werd, iser, tijdens
deperiode dat het Haarlemmermeer bestond, door de stroming van het water ook wat van
de klei afgeschuurd. Dit zal niet meer dan enkele centimeters geweest zijn. Door het
Spaarne is dat materiaal, gemengd met meermolm, weggevoerd of door het buiten zijn
oevers tredende meer aan de randen gedeponeerd.
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Het door het meerwater van de randen afgeslagen veen werd verpulverd en tot meermolm gemaakt. Grotendeels verteerde het of werd het afgevoerd, voor een deel bezonk
het op de bodem en heeft daar na de drooglegging en doorploegen aan de grond hogere
humusgehalten gegeven. Stromingen in het meerwater zijn er de oorzaak van dat in bepaalde gedeelten meermeermolm bezonk; zoin denoordhoek bij Zwanenburg en dezuidpunt bij de Kaag. In kleineverdiepingen van de meerbodem bezonk de meermolm eveneens gemakkelijker, hetgeen de verklaring is van het vrijwel steeds voorkomen van
humusrijke grond in de stroomdraden. De kalkloze kleigronden, die op verschillende
piaatsen aan de randen in een smalle strook voorkomen, maar direct aansluiten aan
kalkrijke kleigronden, zijn ontstaan door het doorploegen van een dikkere laag meermolm
of veenresten, die,zoals te verwachten is,steeds aan de randen voorkwam, waardoor veel
kalk geneutraliseerd werd en een kalkloze bovengrond ontstond.
Na de drooglegging is door het ingrijpen van de mens de bodemkundige toestand
soms sterk gewijzigd. Door het graven van kanalen, tochten en sloten zijn grote hoeveelheden grond verzet. Langsveletochten en ook langsde Hoofdvaart vindt men een smalle
strook, waar baggermateriaal gedeponeerd is en waar zodoende lichte kalkrijke grond
boven ligt. Veel van dit materiaal is ook vervoerd en op piaatsen waar kalkloze klei of
zavel een bekalking behoefde, door de grond gewerkt. Hierdoor en door bekalking met
schuimaardeen anderemeststoffen isdepH van dezure gronden sterk gewijzigd. Bijveel
van deze zure gronden en ook bij de sterk humeuze gronden is men tot diepspitten of
diepploegen overgegaan, waarbij de natuurlijke profielbouw geheel gestoord werd.

IV. BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART
1. INLEIDING
Nadat in het vorigehoofdstuk de ontstaanswijze van de in de Haarlemmermeer voorkomende gronden besproken werd, zal in dit hoofdstuk de verbreiding van de gronden
over de polder worden behandeld. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is de beschrijving van de bodemkaart in tweeen gesplitst. Paragraaf 2 schetst in grote lijnen de onderlinge ligging van de bodemgroepen en bodemreeksen, mede in verband met de ontstaanswijze ervan. In paragraaf 3 wordt de bodemkaart sectie voor sectie behandeld, waarbij
verschillende details, afwijkingen van de standaardreeksen e.d., die niet op de bodemkaart konden worden opgenomen, ter sprake zullen komen.
2. VERBREIDING VAN DE BODEMGROEPEN EN BODEMREEKSEN OP DE KAART
Overziet men de bodemkaart, dan kan de verbreiding van de verschillende bodemgroepen in de polder alsvolgt worden aangegeven. Van de Hoofddorpgronden (Pg) valt
een strook op, die van Hoofddorp naar Badhoevedorp loopt en die vooral uit zavelgronden (Pgb) bestaat. Wat meer zuidelijk ligt een brede strook van in hoofdzaak Hoofddorp-kleigronden (Pgc), die reikt tot aan de Westeinderplas. Een derde, eveneens uit
Hoofddorp-kleigronden bestaande strook, ligt tussen beide bovengenoemde in en komt
even ten zuiden van Schiphol aan de Ringvaart. Tussen deze aaneengesloten complexen
van Hoofddorpgronden en de oude-zeezandgronden en oude-zeezandovergangsgronden
(Pz) in het westelijk deelvan depolder,ter hoogte van Heemstede en Bennebroek, liggen
verspreid kleinere oppervlakten Hoofddorpgronden (Pg) temidden van de oude-zeekleigronden (Pk en Po). Gedeeltelijk sluiten zij direct op de oude-zeezandgronden aan.
De oude-zeekleigronden (Pk en Po) nemen het grootste deel van de oppervlakte in
beslag. Voor het grootste gedeelte zijn het kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk), grote
oppervlakten kalkrijke klei- en zavelgronden, waarin o.a. bij Hoofddorp en verder oostelijk rondom Schiphol een duidelijke strekking in het kaartbeeld is waar te nemen. De
oppervlakte kalkloze oude-zeekleigronden (Po) is niet groot. Het duidelijkste voorbeeld
hiervan ligt bij Vijfhuizen. Ook ter hoogte van Hillegom in het westelijk deel van de
polder en verder in dezuidelijke punt treft men deze gronden aan. Veel percelen zijn hier
echter gediept, zodat het kaartbeeld niet goed tot zijn recht komt.
De Beinsdorpgronden (Pb) vinden wij in het westelijk deel, ter hoogte van Lisse en
Hillegom, terwijl de restveengronden (Pv) vooral aan de randen voorkomen, o.a. bij
Vijfhuizen en in het Lisserbroek, verder ook hier en daar in het midden van de polder.
Aan dehand van hetgeen in het vorige hoofdstuk over bodemvorming is medegedeeld,
kan in grote lijnen de verbreiding van deze bodemgroepen en -reeksen als volgt verklaard
worden. Voor het gebied westelijk van de Hoofdvaart, ongeveer tussen Vijfhuizer- en
Bennebroekerdwarsweg, blijkt uit het kaartbeeld duidelijk, dat de ontkalkte zavel- en
zandplaten (afgezet tijdens de eerste transgressie, daarna ontkalkt en waaruit de Hoofddorpgronden ontstonden) hier een grotere uitbreiding hebben gehad; zij sloten aan bij
het oude zeezand. Bij de tweede transgressie echter, waarbij de oude-zeekleigronden (Pk
en Po) afgezet werden en de Hoofddorpgronden (Pg) hun definitieve vorm kregen, werd
een groot deel geerodeerd, verspoeld door de zee en vervangen door kalkrijke oudezeeklei-zavelgronden (Pkb) of kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc). Uit de con-

67
figuratie van de bodemreeksen en het verloop van de kreken is af te leiden, hoe tijdens
deze tweede transgressie de richting en de loop van het zeewater was (zie afb. 8). Ongeveer ter hoogte van Cruquius drong een dergelijke aanvoerbaan het huidige poldergebied
binnen. Verschillende kreken Iopen uit in de richting van Cruquius, terwijl ook het grote
complex kalkrijke zavelgronden er op wijst, dat hier een hoofdaanvoerbaan van het zeewaterwas,waar insneller stromend water in hoofdzaak lichtere gronden — zavelgronden
— zijn afgezet.
Temidden van de bij deze transgressie afgezette oude-zeekleigronden zijn kleinere
oppervlakten Hoofddorpgronden achtergebleven als resten van grotere ontkalkte zanden zavelplaten, die geerodeerd werden. Soms zijn dit zandkoppen, zoals b.v. die in
sectie L. Opvallend is, dat vaak de kreken om de „eilandjes" Hoofddorpgronden heenbuigen, hetgeen er op wijst, dat zij de „eilandjes" — de centra van de ontkalkte zavelplaten— gemedenhebben,maarderanden ervanhebben geerodeerd. In dit gebied komen
ook enkele plekken kalkrijke oude-zeeklei-zandgrond en kalkrijke zeer lichte oude-zeeklei-zavelgrond (Pka) voor. Ook hiervan moet men aannemen, dat het de kernen van
oude ontkalkte zandbanken geweest zijn, waarvan echter de ontkalkte bovenlaag verspoeld en verdwenen is. Soms is het centrum ervan nog kalkloos zand of kalkloze zavel,
dus Hoofddorp-zandgrond (Pga) of Hoofddorp-zavelgrond (Pgb), zoals bij de Geniedijk. Hetzelfde geldt voor de randen van kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb), die
langsen tussen de Hoofddorpgronden voorkomen. Zij hebben waarschijnlijk een kalkloze
bovenlaag gehad, die verspoeld is en vervangen door kalkrijke zavel, of wellicht was het
kalkloze dek slechts zo dun, dat het na doorploegen met de kalkrijke ondergrond een
geheel kalkrijk profiel gegeven heeft. Fraai isdit o.a. te zien rond de Hoofddorp-zandkop
in sectie L en verder zuidelijk en oostelijk aan de rand van de grote oppervlakte Hoofddorpgronden, die daar begint. Bij de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) en de Hoofddorpkleigronden (Pgc), die alseilandjes temidden van andere gronden liggen en verder vooral
bij die aan de randen van de grotere complexen, komt het vaak voor dat de bovengrond
zwak kalkhoudend is,soms kalkrijk. Ook dit isweer een bewijs voor de inwerking van de
jongere afzetting op de oudere ontkalkte gronden.
Van dezehoofdaanvoerbaan, die bij Cruquius in depolder kwam, gaan enkele takken
in zuidwestelijke richting, hetgeen aan het verloop van de kreken te zien is. In westelijke
richting werd van Meruit het reeds ontkalkte oude zeezand met een in die richting uitwiggende laag slib bedekt. Hier vinden wij de kalkloze zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc en Pzd), terwijl nog verder westelijk het oude zeezand aan de
oppervlakte ligt, niet meer door een laag slib bedekt. Het landschap loopt in die richting
iets op. De oppervlakte kalkrijk zeezand hierin, vlak bij Cruquius, moet beschouwd worden alseen stuk waar de ontkalkte zandbovenlaag isafgespoeld. Aansluitend aan de kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) vindt men verder in zuidelijke richting
nog een oppervlakte Hoofddorp-kleigronden (Pgc). Het grove oude zeezand onder het
kalkloze kleidek houdt in die richting op en gaat over in kalkloos zavelig zand. Verschillende kreken met oeverwallen van kalkrijke kleilopen er doorheen en zetten zich meer in
zuidwestelijke richting voort in de kalkloze oude-zeekleigronden (Po).
Vooral in zuidelijke richting zijn de hoofdaanvoerbanen duidelijk te volgen door
het verloop van de kreken en de configuratie van de bodemreeksen. Dicht bij Cruquius
zijn nog in hoofdzaak kalkrijke zavels afgezet, verder zuidelijk in minder snelstromend
water kalkrijke kleigronden. Door deze banen van kleigronden lopen de kreken, waar
hier en daar nog kleine stukjes oeverbank naast liggen. De kreken lopen gedeeltelijk door
tot in de Hoofddorpgronden. Hierlangs is het materiaal aangevoerd, dat op de ontkalkte
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zavelplaten verder in zuidelijke richting is afgezet en waardoor de brede strook Hoofddorp-kleigronden (Pgc) is ontstaan. In de secties L en JJ liggen nog veel Hoofddorpzavelgronden (Pgb) met ertussen banen van Hoofddorp-kleigronden (Pgc), waar vaak
kreken doorheen lopen. Verder in zuidelijke en zuidoostelijke richting overwegen de
Hoofddorp-kleigronden (Pgc) met ertussen nog enkele plekken Hoofddorp-zavelgronden (Pgb), welke alle dezelfde strekking hebben en waar de kreken langs lopen. Het
zijn die punten van de ontkalkte platen, waarop weinig slibmeer is afgezet. Afgezien van
de iets hogere ligging in het terrein van de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) ten opzichte
van de Hoofddorp-kleigronden (Pgc), die mede door de sterkere klink van de laatste
verklaard kan worden, is van een verschil in hoogteligging van de Hoofddorpgronden
(Pg) tenopzichtevandeoude-zeekleigronden (Pk en Po) nietsmeer tezien.De eilandjes
Hoofddorp-zavelgronden (Pgb), b.v. die temidden van de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) voorkomen,vallen in het terrein niet op door een hogere ligging.
De smallestrook Hoofddorpgronden (Pg), dieongeveer west—oostloopt en zuidelijk
van Schiphol tegen de Ringvaart aansluit, vertoont ongeveer hetzelfde kaartbeeld. Het
meest oostelijke deel ervan, oostelijk van de Rijksweg, is een uitloper; de profielen hier
bezitten soms niet duidelijk meer het karakter van Hoofddorpgronden. Ongeveer bij het
kruispunt van Kruisweg en Sloterweg is de strook onderbroken door een kreek met oudezeekleigronden.
Denoordelijke strook Hoofddorpgronden (Pg) vertoont aanhetbegin een versnipperd
beeld: een afwisseling van Hoofddorp-klei-, -zavel- en -zandgronden. De Hoofddorpkleigronden (Pgc) vinden wij langs kreken. De aantasting vanuit westelijke richting is
uit het kaartbeeld duidelijk af te lezen, terwijl ook de „eilandjes" Hoofddorpgronden, die
meer westelijk liggen, wijzen op de grotere uitbreiding, die de ontkalkte zavel- en zandgronden in die richting hadden.
Deze noordelijke strook bestaat grotendeels uit Hoofddorp-zavelgronden (Pgb). Eerst
vlak bij Badhoevedorp komen meer Hoofddorp-kleigronden (Pgc) voor. Ook hier blijkt,
dat veel kreken komen uit de oude-zeekleigronden en doorlopen in de Hoofddorpgronden, zodat zij dus kennelijk bij het jongere systeem behoren.
Bij Hoofddorp is het noordelijk en zuidelijk deel van de Hoofddorpgronden doorbroken en er ligt nu een brede strook oude-zeekleigronden. De oppervlakte kleigronden
met diep zware ondergrond die wij hier aantreffen, hangt waarschijnlijk samen met deze
doorbraak. Verder in oostelijke richting zetten deze gronden zich voort in het grote
complex kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk), dat wij in de omgeving van Schiphol aantreffen. De strekking, die het kaartbeeld hier vertoont en die een gevolg is van het naast
elkaar voorkomen van klei- en zavelbanen, wijst op de stroming van het water in die
richting tijdens de afzetting van deze gronden. De kleistroken (Pkc) zijn de stroombanen
van het water, er komen vaak nog stroomdraden in voor, terwijl zavelstroken (Pkb) er
langs lopen, die als oeverbanken van brede stroombanen beschouwd kunnen worden.
Het kaartbeeld wijst erop,dat hier vanuit noordoostelijke richting aanvoer en toestroming
van zeewater plaatsvond.
Ook iets meer zuidelijk ter hoogte van Aalsmeer ligt een complex kalkrijke oudezeekleigronden (Pk), waar eveneens,zijhet minder opvallend, een strekking in het kaartbeeld te zien valt. De kreek die op het kruispunt van Sloterweg en Kruisweg door de
Hoofddorpgronden (Pg) gaat, is over grote afstand te volgen en heeft het kaartbeeld
sterk beinvloed. Aanvankelijk loopt hij in zuidelijke en zuidoostelijke richting, om dan
naar het westen af te buigen. Bij de Hoofddorpgronden in sectie JJ buigt hij echter
weer in zuidelijke en vervolgens in zuidoostelijke richting af. Steeds is de ligging ge-
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markeerd door de aanwezigheid van zavelruggen langs de stroombaan. In het meest
zuidelijke deel heeft deze kreek ook slib op de Hoofddorpgronden afgezet en zo bijgedragen tot het ontstaan van de Hoofddorp-kleigronden (Pgc).
Het zuidelijk deel van de polder wordt voor een groot deel ingenomen door kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk), die vooral zuidoostelijk van Nieuw-Vennep een onregelmatige afwisseling van zavel- en kleigronden vertonen. Hier vinden wij dus in het geheel
geen strekking inhetkaartbeeld, terwijl dehier voorkomende kreken dwarsdoor dezavelen kleigronden heen lopen.De afzettingen in ditzuidelijk deelvan depoldervonden waarschijnlijk plaats vanuit andere openingen in de schoorwal, hetgeen trouwens eveneens
geldt voor die in het meest noordelijke deel bij Halfweg.
Het gebied zuidelijk van de Lisserdwarsweg en Hoofdvaart is hoger opgeslibd en
hier vinden wij kalkloze oude-zeekleigronden (Po). Veel is hier echter gediepspit, zodat
het kaartbeeld onoverzichtelijk is geworden. Ook op enkele kleinere plekken vinden wij
kalkloze oude-zeekleigronden (Po), zoals bij het kruispunt van Sloterweg en Venneperdwarsweg.
Het kaartbeeld van het zuidwestelijk deel van de polder ongeveer tussen Lisserdwarsweg en Bennebroekerdwarsweg is ingewikkeld. Tijdens de tweede transgressie zijn hier
vooral kalkloze oude-zeekleigronden (Po) afgezet, daarnaast ook kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk), terwijl vlak bij de Bennebroekerweg nog Hoofddorpgronden (Pg) aanwezig zijn. Bij de derde transgressie zijn de kalkloze oude-zeekleigronden (Po) gedeeltelijk bedekt door de Beinsdorp-kleigronden (Pbb). De kreken, die dit kleipakket afzetten,
zijn als Beinsdorp-ruggronden (Pba) op de kaart aangegeven.
Van het veenpakket is in sectie O nog een stukje achtergebleven, terwijl de lange
smallestrook kleiige restveengrond (Pvc) ontstaan is,doordat hier voor de samenvloeiing
van Leidse meer en Haarlemmermeer een vaargeul tussen beide meren bestond, die zich
tot in de kleibodem heeft uitgeschuurd (vergelijk bijlage 1 met bijlage 5). Van de kalkloze kleigronden zijn er tenslotte veel gediepspit.
Het noordelijk deel van de polder wordt weer grotendeels ingenomen door kalkrijke
oude-zeekleigronden (Pk), die hier vrij humeus zijn. Rondom Vijfhuizen zijn kalkloze
oude-zeekleigronden (Po) gevormd. Vooral hier is het verloop van de kreken met kalkrijke klei-oeverwallen en ernaast kalkloze kleigronden fraai te zien. De strook gronden
langs de Ringvaart tussen Halfweg en het Liede vertoont zoute kwel.
( Voor de verbreiding van de restveengronden (Pv) is het nuttig de bodemkaart
(bijlage 1) tevergelijken met bijlage 5,opwelkelaatste kaart deoeverlijn van het meer bij
de droogmaking staat aangegeven. Het blijkt dat o.a. bij Vijfhuizen, Nieuwerkerk, Badhoevedorp, Lisse,Huigsloot stukken oud land mee ingedijkt zijn. Hier vinden wij nu restveengronden (Pv). Het veen is grotendeels afgegraven na de droogmaking. Bij Huigsloot
iser niets meer van terug te vinden, hetzelfde geldt voor het voormalige eiland Abbenes.
In het Lisserbroek isop de resten van het veen duinzand gebracht, zodat daar nu zandige
restveengrond (Pvb) gekarteerd is. De zandige restveengrond, die bij het Liede gekarteerd is, ontstond doordat voor de droogmaking door het Liede zand werd aangevoerd,
datopdevenigebodembezonk.Hetzandigerestveen (Pvb),dat openkele andere plaatsen
langs de randen gekarteerd werd, dankt zijn ontstaan aan het storten van duinzand als
oeverbescherming voor de droogmaking.
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Sectie GG
Het complex Hoofddorpgronden in het noordelijk deel van deze sectie vertoont aan de
oostelijke flank, waar wiggen van kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) en kalkrijke oudezeeklei-zavelgronden (Pkb) tussen de eerstgenoemde liggen, een grillig kaartbeeld en geeft een
duidelijke illustratie van de aantasting van de Hoofddorpgronden (Pg) door de jongere afzetting
via enkele kreken. Enige eilandjes Hoofddorpgronden zijn temidden van oude-zeekleigronden.
overgebleven.
• De oude-zeekleigronden in het zuidelijk deel van de sectie zijn typisch kalkrijke oudezeekleigronden (Pk). Flauw is er een strekking van west naar oost in te herkennen, lopend van
Hoofddorp in de richting van Schiphol, welke strekking samenhangt met de doorbraak van het
Hoofddorplandschap in de nabijheid van Hoofddorp.
De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) zijn soms tot 1 m diepte kalkloos, vaak tot meer dan
50 cm. In enkele gevallen is de bovenste 30 cm zwak kalkhoudend. Aan de oostelijke en zuidelijke randen zijn deze gronden echter minder diep kalkloos, tot 40 a 50 cm, terwijl de bouwvoor
daarbij zwak kalkhoudend kan zijn. Twee plekken zijn gekarteerd als Hoofddorp-zandgronden
(Pga); zij liggen iets hoger in het terrein en er komen humusoerachtige bandjes in het profiel
voor. Op deze plaatsen en in de omgeving ervan is de ondergrond zeer zandig.
De smalle strook Hoofddorp-kleigronden (Pgc), die langs de zuidzijde van dit complex
Hoofddorpgronden loopt, vertoont niet altijd even duidelijk het karakter van Hoofddorpgronden,
vooral op de overgang naar de oude-zeekleigronden. De laag kalkloze zavel onder de kleibovengrond is hier nl. soms zeer dun of ontbreekt in enkele gevallen geheel. Op ca 50 cm worden de
profielen gewoonlijk kalkrijk.
De kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en -kleigronden (Pkb en Pkc) zijn mooie, regelmatige, zeer kalkrijke gronden. Vlak bij Hoofddorp is de klei zwaar, terwijl de profielen daar
ook diep zwaar blijven. Deze diepe en zware kleigrond zet zich voort in de secties I en L.
De kreken op de kavels 16, 17 en 18 hebben duidelijk uitgesproken zeer lichtzavelige oeverwallen gevormd, vooral aan de noord- en oostzijde. Bij de overige kreken, ook in de Hoofddorpgronden, is dit veel minder of bijna niet het geval.
Sectie HH
Het noordelijk deel wordt geheel ingenomen door kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk).
Duidelijk is de west—oost strekking van het kaartbeeld. In het algemeen zijn het kalkrijke
zware zavelgronden en lichte kleigronden (Pkb en Pkc), die geleidelijk in elkaar overgaan.
Middenin bevindt zich een iets hoger in het terrein gelegen plek humeuze zeer lichte zavelgrond
(Pka), van 12 a 15 % afslibbaar in de bovengrond. Een grond als deze stuift in het algemeen
gemakkelijk.
Zuidelijk hiervan treffen wij een oppervlakte Hoofddorp-kleigronden (Pgc) aan, die dwars
door de sectie heenloopt. Enkele smalle, oost—west gerichte, iets hoger liggende stroken Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) komen er in voor. Het kaartbeeld, o.a. de west—oost strekking van de
zavelstroken en de wig kalkrijke kleigrond, die aan weerszijden van de kreek in de Hoofddorpgronden steekt, wijst op de aantasting van de Hoofddorpgronden, die van het westen uit plaatsvond. Overigens vormt deze strook een uitloper van de eigenlijke Hoofddorpgronden, hetgeen
ook hieruit blijkt, dat de Hoofddorp-kleigronden (Pgc) hier vaak geen karakteristieke vertegenwoordigers van die reeks zijn. De kalkloze zavellaag onder het kleidek is hier meestal slechts
dun, enige centimeters tot een dm, terwijl hij soms ontbreekt. Dit geldt vooral voor de gronden
oostelijk van de Rijksweg.
Oostelijk van de Rijksweg valt een zeer humeus gedeelte in de Hoofddorp-kleigronden (Pgc)
op, dat als een langwerpige, laaggelegen strook temidden van de rest van deze gronden ligt. De
ondergrond is in het humeuze gedeelte op ca 70 a 80 cm al blauwgrijs van kleur en vaak slap,
speciaal langs de Aalsmeerderweg, waar de strook het breedst en het laagst is. De profielen zijn
tot 60 a 80 cm kalkloos, het kleidek is vaak 50 a 70 cm dik en er komt soms katteklei in voor,
hetgeen in de Hoofddorpgronden niet vaak het geval is.
Voor de rest wisselt de diepte tot waarop de Hoofddorpgronden kalkloos zijn nogal, van
ca 40—ca 80 cm. Op de overgang naar de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) ligt deze
grens in het algemeen het minst diep. Vooral op de kavels 22, 23 en 24 is het kleidek meestal
zwaar en dik, terwijl er hier en daar katteklei in voorkomt.
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Afb. 15. Luchtfoto van het zuidelijk gedeelte van sectie II met de ringvaart en het aangrenzende boezemland
van Aalsmeer. In de kalkrjjke oude-zeekleigronden in sectie II enkele kreken. Langs de Ringdijk,
op de humeuze kalkloze oude-zeekleigronden grasland- en bloementeeltbedrijven. Op het boezemland
van Aalsmeer eveneens bloementeelt.
(Luchtfoto Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Str. V no. 52; schaal ca 1 :10 000).
Fig. 15. Aerial photograph of the southern part of section II with the enclosure canal and the adjacent
„boezemland" of Aalsmeer. A few creeks in the calcareous old sea-clay soils of section II. Along
the enclosure dam', the humous non-calcareous old sea-clay soils are under grass or used for growing
flower crops. The „boezemland" of Aalsmeer is also used for flower farming.
(Aerial photograph Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Str. V no. 52; appr. scale 1 :10,000).
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Zuidelijk van de Hoofddorpgronden liggen weer oude-zeeklei-kleigronden, gedeeltelijk kalkrijke (Pkc), gedeeltelijk kalkloze kleigronden (Poa).
Sectie II
Dwars door deze sectie loopt de voortzetting van de strook Hoofddorpgronden uit sectie HH,
waarvan de opbouw hier dezelfde is als in de oostelijke helft van die sectie. De sterk humeuze
laagte met Hoofddorp-kleigronden (Pgc) loopt nog een eind in oostelijke richting voort. De
ondergrond ervan vertoont een blauwgrijze reductiekleur, het kleidek is 60 a 80 cm dik, er komt
plaatselijk katteklei in voor. Hier en daar ontbreekt onder het kleidek de voor deze reeks
karakteristieke laag kalkloze zavel; soms zitten er in het kleidek kalkloze zavelbandjes van
5 a 10 cm dikte. Verder oostelijk zijn de Hoofddorpgronden niet meer humeus, terwijl ook de
reductiekleuren in de ondergrond ontbreken tengevolge van de wat hogere ligging. Overigens is
ook hier de laag kalkloze zavel onder het kleidek veelal slechts dun, 5 a 10 cm; op een enkele
plaats ontbreekt hij. Soms bevinden zich ook hier in het kleidek kalkloze zavelbandjes. Een
smalle strook Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) ligt duidelijk iets hoger in het terrein.
De strook Hoofddorpgronden waarvan hier en onder sectie HH sprake is, vertoont dus in
verschillende opzichten een afwijkend karakter van de rest van de Hoofddorpgronden. De lage
ligging, waaraan ook het hoge humusgehalte van de gronden moet worden toegeschreven, komt
op de hoogtekaart (bijlage 4) duidelijk tot uiting. Nergens anders in de polder liggen de Hoofddorpgronden zo laag ten opzichte van de omgeving. Voor het voorkomen van deze en de andere
afwijkende eigenschappen (zoals het soms ontbreken van de kalkloze zavellaag, enz.) was het
ons niet mogelijk een verklaring te vinden.
Noordelijk van deze Hoofddorpgronden liggen mooie kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en
kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc), die aansluiten bij de kalkrijke oudezeekleigronden random Schiphol. Zuidelijk van de Hoofddorpgronden treft men kalkrijke
oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) aan. Een kreek die hier doorheen loopt, heeft duidelijk uitgesproken zavelige oeverwallen gevormd. Van het oostelijk daarvan gelegen kreekje zijn over
grote afstand twee parallel lopende stroomdraden te volgen, hetgeen hierdoor verklaard moet
worden dat het zich naar buiten verlegd heeft
Vlak langs de Ringvaart is de grand bijna steeds humeus of sterk humeus tot soms venig toe
(afb. 15). Voor een deel treffen wij hier kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) aan, als
gevolg van de dikke laag zwarte grand, die er doorgewerkt is. Dicht langs de Ringdijk is de
ondergrond vanaf 60 a 80 cm vaak donkergrijs tot grijsblauw tengevolge van kwel uit de Ringvaart. Pleksgewijze komt in de zwarte bovengrond tamelijk grofkorrelig duinzand voor.
Sectie DD
In de lengte door deze sectie loopt een strook Hoofddorpgronden, grotendeels Hoofddorpzavelgronden (Pgb),middenin onderbroken door een oppervlakte Hoofddorp-kleigronden (Pgc),
terwijl ook in het meest oostelijke deel kleigronden liggen. Uit het kaartbeeld blijkt, dat de
Hoofddorpgronden hier vooral uit oostelijke richting zijn aangetast.
De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) zijn vrij diep, tot 60 a 80 cm kalkloos, daarbij in het
algemeen zwaar en stug. De Hoofddorp-zavels (Pgb) in het noordelijk deel van de sectie zijn
diep kalkloos, meestal dieper dan 70 cm, soms tot meer dan 1 meter. De ondergrond, vanaf
ca 30 cm, is dan vaak zeer roestig, vertoont veel geelbruine roestvlekken, terwijl ook veel roestpijpjes voorkomen. De pH is in het algemeen laag, soms tot 4 en 3 toe. Tengevolge van kwel is
vanaf 70 a.90 cm de ondergrond grijsblauw gekleurd. Het slootwater vertoont bij deze diep
kalkloze en zure profielen dikwijls een bruine troebeling, die de practijk wel salpeterig noemt.
Deze verschijnselen komen vooral voor op de kavels 16, 17, 18, 2, 3, 4 en 5, in het middengedeelte van de strook Hoofddorpgronden. Aan de randen, waar zij grenzen aan de oudezeekleigronden, zijn zij minder diep kalkloos, terwijl de reductiekleuren in de ondergrond
ontbreken. Hetzelfde is het geval op en rondom het kopje Hoofddorp-zandgronden (Pga) en
op de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) in het zuidelijk deel van de sectie.
Door deze strook Hoofddorpgronden loopt in de lengte een kreek, die vooral op de kavels
6 t / m 15 veelal breed en plaatselijk sterk humeus is, met een roestig profiel en slappe ondergrond (afb. 16 en 17). Op kavel 6 buigt er een tak van af, die doorloopt in de kalkrijke oudezeekleigronden (Pk); het profiel is daar bijna overal kalkrijk. Ter hoogte van de tocht is deze
geul zeer breed en humeus.

Alb. 16. Hoofddorpgronden en kalkrijke oude-zeekleigronden in de secties DD en AA bij de Kager- en Spaarnwouderdwarstocht. VerschiUende kreken zijn op de foto te zien. De meest noordelijke kreek in sectie DD vormt op de kavels
DD 2, 3, 4 en 5 ongeveer de grens tussen Hoofddorpgronden en kalkrijke oude-zeekleigronden. De plekkerigheid
de grond door het voorkomen van plaatselijk sterk humeuze bovengrond is bier en daar op de foto goed te
(Luchtfoto Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Str. I no.3;schaal ca 1:10000).
Fig. 16. Hoofddorp soils and calcareous old sea-claysoils Insections DD and AA near the cross-watercourses ofSpaarnwoud and De Kaag. Many creeks are visable on the photograph.The most northerlycreek in section DD isabout
the boundary of the Hoofddorp soils and the calcareous old sea-clay soils, on the blocks DD 2, 3, 4 and 5.
The spottedness of the soil, due to the presence of a very humous topsail locally, can be clearly distinguished
on thephotograph at some places.
(Aerial photograph Meetkundige DienstRijkswaterstaat Str.I no.3:appr.scale 1:10,000).
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Afb. 17. Hoofddorpgronden in sectie DD tussen Hoofdvaart en Kagertocht. Duidelijk komt de bontheid van
deze gronden, een gevolg van een wisselend humusgehalte van de bouwvoor en het voorkomen van
enkete kreken, op de foto uit.
(Luchtfoto Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Str.II no. 13;schaal ca 1 :10000).
Fig. 17. Hoojddorp soils in section DD between the „Hoojdvaart"and the „Kagertocht".Thespottedness
of thesesoils, a consequence of the varyinghumuscontent of the topsoil and the presenceof some
creeks,is clearly visableon the photograph.
(Aerial photograph Meetkundige DienstRijkswaterstaat Str. II no.13;appr.scale 1:10,000).
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Wat meer noordelijk loopt nog een belangrijke, vrij brede kreek, die over een zekere afstand
de grens vormt tussen Hoofddorpgronden en oude-zeekleigronden.
De oude-zeekleigronden in het oostelijk deel van de sectie zijn kalkrijke zavel- en kleigronden (Pkb en Pkc), met een duidelijke oost—west strekking in het kaartbeeld. Gedeeltelijk
zijn zij nogal humeus. vaak op een erg onregelmatige manier.
Op een gedeelte van de kavels 8 en 9 is kalkrijk zavelig baggermateriaal uit de Hoofdvaart
gebracht (B2c); diepspitten of diepploegen is op deze diep kalkloze gronden minder goed
uitvoerbaar, aangezien het kalkrijke materiaal zeer diep weg zit en daarbij vaak zeer licht is. Zo
is op kavel 12 bij deze bewerking kalkloze zavel bovengekomen (B7).
Secties EE en FF
Het noordelijk gedeelte van de sectie EE, tegen de Spaarnwouderdwarstocht, wordt ingenomen door Hoofddorpgronden, in hoofdzaak kleigronden (Pgc) behorende tot de brede
strook van deze gronden, die van Hoofddorp naar Badhoevedorp loopt. Zoals meestal het geval
is, is ook hier op de overgang naar de oude-zeekleigronden de ontkalkingsdiepte niet groot
(40 a 50cm) en ishet kleidek soms zwak kalkhoudend, waaronder zich een laag van 10 a 20 cm
kalkloze zavel bevindt, gevolgd door kalkrijke zavel. Meer naar de tocht toe zijn de gronden
70 tot 100 cm kalkloos. Een Hoofddorp-zandplekje (Pga) is als een eiland temidden van de
oude-zeekleigronden overgebleven.
Het grootste deel van de secties EE en FF bestaat uit kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden
en kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkb en Pkc) van goede kwaliteit. Het kaartbeeld vertoont
een west—oost strekking. In het terrein is dit vooral opvallend op het middengedeelte van
sectie EE, waar een stelsel van zavelruggen (Pkb) afwisselt met iets lager gelegen kleistroken
(Pkc). Op enkele plaatsen is tussen de zavelruggen nog een stroomdraad terug te vinden.
Plaatselijk zijn de zavelbanen soms zeer licht. Dit afwisselen van zware en lichte gronden drukt
natuurlijk de kwaliteit van de grond. Hetzelfde geldt voor het soms onregelmatig voorkomen
van plekken met een hoger humusgehalte, hetgeen in beide secties nogal eens het geval is. Onder
zo'n humeuzemaar nog kalkrijke bouwvoor komen soms laagjes van 2—5 cm voor, die uit al of
niet humeuze kalkloze klei bestaan.
De kleigronden in deze secties zijn in het algemeen licht. Vooral in het zuidelijk deel van
de sectie EE, aan weerszijden van de Rijksweg, liggen zwaardere gronden die een stugge indruk
maken.
Secties AA, BB en CC
In deze secties treft men veel Hoofddorpgronden (Pg) aan, behorende tot de brede strook
die van Hoofddorp naar Badhoevedorp loopt
In sectie AA, westelijk van Badhoevedorp, zijn het gedeeltelijk diep kalkloze Hoofddorpzavelgronden (Pgb), die aansluiten bij en volkomen overeenkomen met die in sectie DD. Voor
de rest zijn het Hoofddorp-kleigronden (Pgc), met in het algemeen eveneens diep kalkloze
vlekkige en roestige profielen, waarvan de ondergrond vanaf 70 a 80 cm een donkere of blauwgrijze reductiekleur vertoont. Dichter naar de Ringdijk toe is de zavelige ondergrond vaak erg
slap; het kleidek wordt hier ook dikker tot soms meer dan 50 cm toe.
Oostelijk van Badhoevedorp liggen drie plekken Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) temidden
van de Hoofddorp-kleigronden (Pgc). De noordelijkste twee zijn in het algemeen diep kalkloos,
50—90 cm, met soms reductiekleuren in de ondergrond. De zavelplek die het dichtst bij de
Ringdijk ligt, is licht en heeft een zeer zandige ondergrond. De meest zuidelijke istot 50 a 60 cm
kalkloos. De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) zijn in het algemeen eveneens diep kalkloos met
soms een dik kleidek van meer dan 50 cm, dat roestig is. De diepere ondergrond vanaf ongeveer
80 cm is grijsblauw gekleurd, behalve in het meest oostelijke deel van sectie CC. Hier en daar
is de laag kalkloze zavel onder de klei dun, vooral in oostelijke richting; vaak zit er weer een
dikke laag kalkloze zavel van 30 tot 50 cm. Zoals langs de randen van de polder algemeen het
geval is, hebben deze gronden een hoog humusgehalte; plaatselijk, vooral naar de Ringdijk toe,
zijn zij wat venig. Een zeer sterk humeuze strook, die bovendien iets lager ligt, bevindt zich
zuidelijk van de Kromme Tocht, tussen de twee hiervoor genoemde zavelplekken. De humeuze
bovengrond heeft hier een wat indrogend karakter, hetgeen blijkt uit het moeilijk vochtig worden
van de grond in de zomer, zelfs na flinke regen. In deze humeuze klei komt soms katteklei voor.
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Langs een groot gedeelte van de Ringdijk is in deze sectie zandige restveengrond (Pvb) gekarteerd. De profielen lopen in deze strook sterk in bouw uiteen. Het zandige materiaal is duinzand, dat in de meerperiode gestort is alsoeverbescherming, waarschijnlijk in wisselende hoeveelheden, al naar het nodig bleek. Van dit materiaal is veel verspoeld en vermengd met verslagen
veen en veenresten.
Vooral westelijk van Badhoevedorp en tussen Badhoevedorp en de Rijksweg komen profielen
voor, waarvan de bovenste 50—90cm uit soms ietshumeusgrof duinzand bestaan, dat nog kalkhoudend kan zijn en waaronder dan eerst wat venig materiaal voorkomt, daarna klei. Vanzelfsprekend liggen deze stukken hoger. In andere gevallen is de laag zand veel dunner, vaak is het
zand dan humeus en heeft men te maken met humeus of sterk humeus zand of zandig veen,
terwijl de zandlagen of humeuze zandlagen soms met zuiver venige lagen kunnen afwisselen.
Allerlei variaties komen dus voor. De kleiondergrond is slap en grijsblauw gekleurd; men handhaaft hier een hogere grondwaterstand.
Daar waar het Haarlemmermeer in het Nieuwe meer overging, in het oostelijk deel van
sectie CC, is eveneens een plakkaat zandig restveen (Pvb) gekarteerd, waarvan de dikte gewoonlijk meer dan een halve meter bedraagt.
Ook buiten de op de kaart aangegeven stroken zandig restveen treft men duinzand aan.
Vooral is dit het geval in de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) en de Hoofddorp-kleigronden
(Pgc) tussen Badhoevedorp en de Rijksweg, noordelijk van de Kromme Tocht. Wanneer een
akker hier vers geploegd ligt, ziet men, over het land kijkend, verschillende witgele zandplekken
tussen de zwarte grond. Het betreft hier van de randen verspoeld zand, dat niet in grote hoeveelheden voorkomt en niet op de kaart is aangegeven.
Aan weerszijden van de Rijksweg iseen stuk als restveengrond (Pva) gekarteerd. Het is „oud"
land dat bij de inpoldering bij de polder getrokken is. Het is „in het droge" verveend; autochthoon veen in dikke lagen treft men er practisch niet meer aan.
De kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkb en
Pkc) in de secties BB en CC zijn gedeeltelijke als humeus gekarteerd. Ook hier buiten komen
kleinere, niet op de kaart aangegeven humeuze plekken voor.
De oude-zeekleigronden in sectie AA zijn in de buurt van de Ringdijk humeus.

Sectie C
Bij de bocht in de Ringvaart ligt een stukje „oud" land, dat bij de droogmaking mee ingepolderd is en waar restveengronden (Pva) werden gekarteerd. Voor de rest wordt deze sectie
ingenomen door oude-zeekleigronden. Deze laatste zijn humeus tot sterk humeus, hetgeen in
vrijwel de gehele noordelijke hoek van de polder het geval is.
De kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) bij de Hoofdvaart hebben vooral in de hoek
van de Hoofdvaart en het „oude" land soms zeer hoge humusgehalten in de bouwvoor, tot
20 % toe. Hier en daar komt er katteklei in voor. Vlak bij Zwanenburg liggen overeenkomstige gronden, die eveneens humeus tot sterk humeus zijn. De diepere ondergrond vertoont hier
reductiekleuren.
Het grootste deel van de sectie bestaat uit humeuze kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en
kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkb en Pkc). De zavelgronden, meestal zware zavels met
soms zwaardere lagen in het profiel, liggen als een stelsel van oeverwallen langs enige vaag in
het terrein te herkennen kreken.
Uit bijlage 5 blijkt, dat er voor de droogmaking een verbinding bestond tussen Haarlemmermeer en Lutkemeer. Deze is op de bodemkaart, behalve in de verkaveling, terug te vinden als
een smalle strook sterk humeuze kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa).
Vlak noordelijk van deze strook is het veen geheel weggehaald, zodat daar nu blanke kalkrijke klei aan deoppervlakte ligt. Zuidelijk ervan heeft men eveneens in het droge verveend; hier
is echter nog een rest van het veen achtergebleven, zodat hier op de kaart restveengrond (Pva)
aangegeven is.Het profiel bestaat grotendeels uit ongeveer een meter veraard veen of resten van
vast veen. Eronder ligt slappe grijze klei. Verschillende stukken van dit veen zijn meer of minder
sterk ingedroogd.
Zuidelijk van Zwanenburg is een smalle strook sterk humeuze grond langs de Ringdijk verbeterd door het opbrengen van bietenslik, afkomstig van de suikerfabriek te Halfweg (B2e).
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Afb. 18. Op de foto is een gedeclte van de kavels B 1 t/m B 7 afgebeeld. Grotendeels ligt het land in gras;
verder van de Ringdijk af begtnt bouwland. In dit gebied treedt zoute kwel op. Aan de talloze sloten
en greppels, waarvan de kanten uitgezakt en vertrapt zijn is dit duidelijk te zicn. Vooral op het
achterste gedeelte van de kavels B 6, B 5 en B 4 (tegen de Ringdijk aan) komt dit fraai uit. Van
de kavels B 2 en B 3 is een gedeclte gediepspit (zie bodemkaart). Ook dit is op de foto te zien.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Ceallieerde Luchtmacht 12-9-'44, schaal ca 1 : 11 000.)
Fig. 18. The photograph represents a part of the blocks B 1 to B 7. Most of the land Is under grass; further
away from the enclosure dam, arable land comes to the fore. Saline seepage Is a feature of this area.
This Is clearly noticeable from the Innumeral ditches and surface gutters whose sides have been
trampled down or have subsided. This is In particular clearly visable on the backpart of the blocks
B6, B S and B 4 (adjacent to the enclosure dam). Of the blocks B 2 and B3 a part has been deeptrenched {see sollmap). Also this Is noticeable on the photograph.
(File of aerial /olographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air Force 12-9-'44,
appr. scale 1:11.000.)

Secties A en B
In deze secties vinden wij voornamelijk oude-zeekleigronden, slechts langs de Ringdijk komt
een rand kleiige restveengrond (Pvc) en restveengrond (Pva) voor. Vanaf Zwanenburg loopt
een baan door verschillende bodemreeksen heen, waarin in meerdere of mindere mate zoute
kwel optreedt (afb. 18). De oude-zeekleigronden zijn nog grotendeels kalkrijke kleigronden
(Pk); in het westen en noordwesten van de secties, waar de kalkrijke kleigronden in kalkloze
kleigronden overgaan, worden het kalkloze oude-zeekleigronden (Po).Zoals inde gehele noordelijke hoek van de polder zijn de gronden humeus. Vooral in natte toestand is de kleur van de
bovengrond zwart. Vanzelfsprekend varieert het humusgehalte, het loopt op enkele plekken wel
optot 15a20 %.In het algemeenneemt het in de richting vande Ringdijk toe.Nog verdernaar
de Ringdijk toe, treft men kleiige restveengronden aan (Pvc), gevolgd door restveengronden
(Pva).
Het verschil tussen kalkloze (Poa) en de diep kalkloze kleigronden (Pob) is hier dan ook
vooral ontstaan doordat bij laatstgenoemde een dikkere laag meermolm door de bouwvoor geploegd is. Het humusgehalte is er gemiddeld hoger; de diepte beneden maaiveld waarop de
grond kalkrijk is, wordt groter. De kleigronden zijn in het algemeen zwaarder, doch'door hun
hoger humusgehalte zijn zij toch nil en los. In de kalkloze gronden komt plaatselijk nogal eens
katteklei voor. De plek kalkrijke zavel (Pkb) midden in sectie B is waarschijnlijk kunstmatig
ontstaan, doordat hier voor de droogmaking klei gedolven is, waarna het gat met humeus
kalkrijk zavelig materiaal is volgelopen. Het vaak tot meer dan een halve meter diepte humeus
zijn van deze gronden wijst hierop. Ook in sectie E komendergelijke plekken voor.
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Vlak vooraan op kavel B3 is de bovengrond sterk zandig of gemengd met zand. Dit zand
is vermoedelijk opgebracht. Onder ca 25 a 40 cm humeus zand vindt men weer klei.
De zoute kwelverschijnselen treden, zowel in de kalkrijke (Pk) en kalkloze oude-zeekleigronden (Po) op als in de restveengronden (Pva) en kleiige restveengronden (Pvc), echter
binnen de op de kaart aangegeven strook niet overal even sterk. Er zijn plaatsen waar de kwelverschijnselen tot aan de oppervlakte reiken, andere gedeelten waar zij alleen in de ondergrond
tezien zijn. Maar men kan toch zeggen, dat de gehele strook last heeft van het teveel aan water.
De naam Rothoek, die de practijk aan dit gedeelte van de polder geeft, wijst wel op de ongunstige reuk, waarin deze staat.
Op de humeuze kleigronden is soms goed te zien, dat de kwel plaatselijk optreedt. De
centra, enkele tientallen vierkante meters groot, liggen iets hoger in het terrein. De grond heeft
in vochtige toestand een wat glazige tint en in het profiel reiken de kwelverschijnselen tot aan
het maaiveld. Er blijven gemakkelijk plassen op het land staan. Rondom de centra zien wij de
kwelverschijnselen dieper in het profiel optreden. Op de venige gronden is dit moeilijker te
constateren, omdat in de zwarte bovenlaag de reductieverschijnselen slecht te zien zijn. Op de
kavels B 4 t / m 6 liggen ook de venige gronden iets hoger in het terrein; de kwel is hier ernstig
en zodoende isde zwarte bovenlaag volkomen slap en rot Het vee trapt de zode van het grasland
op deze gronden gemakkelijk stuk. Kenmerkend is ook steeds het wegzakken van de slootwanden
en het omhoog komen van de bodem van de sloten, hetgeen zowel in de venige gronden als in
de kleigronden voorkomt Door beschoeien van de slootwanden tracht men dit tegen te gaan.
Ook het leggen van drainbuizen is moeilijk in de slappe grond, zodat door deze twee oorzaken
de verbetering van deze gronden, die gezocht moet worden in een goed functionnerende detailontwatering, zeer moeilijk wordt gemaakt
Als vertegenwoordigers van de zoute flora in deze strook kunnen genoemd worden: Aster
tripolium (zeeaster), Spergularia media (schijnpurrie) en Salicornia herbacea (zeekraal). Men
treft hen aan langs slootkanten, de twee laatstgenoemde ook op het land, in grasland zowel als
op bouwland. De plaatsen met de ernstigste kwel liggen meestal in gras en vooral daar vindt men
de zoute flora.
Het zoutgehalte van de verschillende kwelplekken zal waarschijnlijk uiteenlopen. Hierover
bezitten wij echter geen gegevens.
Op de kavels B2 en 3 zijn enige percelen gediepspit; er is kalkhoudende klei of zavel bovengebracht, de kalkloze zwarte bovengrond is naar beneden gewerkt Blijkbaar had de nieuwe
bovengrond een hoog zoutgehalte,welkzout moeilijk kan uitspoelen, zodat nu op enkele plaatsen
niets anders groeit dan een zoute flora. Op gronden als deze is diepspitten zeer zeker geen
verbetering.

Sectie D
Bijna alle gronden in deze sectie zijn zwarte gronden. De zandige restveengronden (Pvb)
liggen in een lange tong, die juist uitkomt op de plaats waar het Liede in het Haarlemmermeer
uitmondde. Er omheen liggen restveengronden (Pva) en kleiige restveengronden (Pvc), alleen
in de meest oostelijke punt liggen nog oude-zeekleigronden aan de oppervlakte.
Vrijwel alle gronden, behalve de laatstgenoemde, liggen in gras. Dit is de reden waarom men
hier een hogere grondwaterstand handhaaft.
Bij Vijfhuizen is bij de drooglegging van het Haarlemmermeer een stuk „oud" land mee
ingepolderd. Bijlage 5 laat de oeverlijn ter plaatse bij de drooglegging zien. Na de inpoldering
is de hier aanwezige laag veen verveend, uitgezonderd in het land rondom de eendenkooi in de
bocht van de Spieringweg en verder bij enkele boerderijen, waar dus nog een enige meters dikke
veenlaag aanwezig is. Op de bodemkaart is dit niet apart ingetekend. Dit autochthone veen is
zeggeveen; men handhaaft er een nog hoger peil dan in de rest van het veenland. Het „oude"
land valt ook op door de onregelmatige verkaveling. De rest van het als restveen gekarteerde
gebied is veenland, dat voor de drooglegging al afgeslagen was.
De totale dikte van de zwarte laag loopt zowel in het „oude" land als in het afgeslagen
veenland uiteen van ca 50 cm tot ongeveer 1,50 m. Op de kavels 11, 12 en 13 is hij gewoonlijk
dunner dan 1m, evenzo op de kavels 1,2 en 3;dicht langs de Ringdijk is de laag echter gewoonlijk weer dikker.
Behalve in een laag van enkele decimeters vlak boven de klei, komt er in deze profielen
niet veel autochthoon veen meer voor. Vooral de bovengrond is kleiig.
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Opsommigeplaatsen ishet veen ingedroogd. Het gras staat er slecht,de grond is poederdroog
en stuift. Tussen deze profielen en die met een normale vochthuishouding zijn allerlei overgangen waar te nemen.
Het zand in de strook zandig restveen (Pvb) is aangevoerd door het Liede voor de droogmaking. Het zand is minder grof van korrel dan duinzand. Het gedeelte zuidoostelijk van de
Liedetocht heeft een profiel, waarvan de bovenste 20 tot 50 cm uit zwart veraard zandig tot
zandhoudend materiaal bestaat, de rest uit veen. In totaal is de zwarte laag 1 a 1,50 m dik.
Vanaf de Liedetocht naar de Ringdijk toe is de bovengrond veel zandiger en de zandige laag
ook dikker. Vlak westelijk van de nieuwe provinciale weg ligt een oppervlakte van enkele
hectares, die uit humeus kalkhoudend zand bestaat; eerst dieper dan 1 m gaat dit over in veen
en venige klei. Meer naar de Ringdijk toe is de opbouw van de profielen wat onregelmatiger;
zandlagen wisselen in de ondergrond af met venige lagen.De totale dikte van de laag zandig veen
blijft hier 50 a 100 cm.
In een deel van de restveengronden (Pva) en de kleiige restveengronden (Pvc) komt zoute
kwel voor, die hier echter van weinig betekenis is.
De oude-zeekleigronden aan de oostkant zijn kalkloos (Po).
Sectie E
Behalve restveengronden (Pv) en enkele plekjes Hoofddorpgronden (Pg) vinden wij in deze
sectie vooral kalkloze oude-zeekleigronden (Po). Het kaartbeeld is dat van een kwelder: stroomdraden met ernaast oeverwallen van kalkrijke lichte klei op een zavelige ondergrond en verder
er vanaf kalkloze kleigronden met vaak katteklei. Naar het noordoosten en oosten gaan de
kalkloze oude-zeekleigronden (Po) over in kalkrijke (Pk); in het zuiden en zuidwesten ligt een
gebied, waar de Hoofddorpgronden het kaartbeeld be'invloed hebben. Zoals in de gehele noordelijke hoek van de polder zijn de gronden humeus tot sterk humeus.
In de kalkloze oude-zeekleigronden (Po) liggen de oeverwallen als flauwe ruggen in het
terrein naast de lager liggende kreken. Op de oeverwallen, gekarteerd als kalkrijke oudezeekleigrond (Pkc) is de bovengrond vaak minder humeus; op het hoogste punt ervan bestaat
ook de bovengrond vaak uit zavel.
In het westelijk deel van de sectie gaan de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) over in
diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob). Het humusgehalte van de bovengrond is er
hoog, vaak 15 a 20 %. Er komt hier in het algemeen meer katteklei in de profielen voor. De
diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden liggen grotendeels in gras.
In het noordoostelijk deel liggen humeuze kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc), die
overeenkomen met dezelfde gronden rondom Zwanenburg. Ook in het meest zuidelijke deel
liggen kalkrijke kleigronden. In het algemeen zijn zij zwaar.
De „eilandjes" Hoofddorp-kleigronden (Pgc) hebben een vrij zandige ondergrond en zijn
tot 60 a 70 cm kalkloos. In de gehele omgeving hiervan is de ondergrond zandig, zo op het
achterste gedeelte van de kavels 11, 12, 13en 14en op gedeelten van de kavels 26, 27, 28,29 en
30. vooral in de nabijheid van de „eilandjes" Hoofddorpgronden. Soms is het zand iets grover
van korrel dan gewoonlijk het geval is.
De sterk humeuze en hier ook diep humeuze plekken kalkrijke zavel (Pkb) op de kavels 1en
26 zijn kunstmatig ontstaan en moeten op dezelfde manier verklaard worden als de plek zavel
midden in sectie B.
In de kleiige restveengronden (Pvc), die in een strook langs het „oude" land van Vijfhuizen
liggen, komt pleksgewijze grof zand in kleine hoeveelheden in de zwarte bovengrond voor, ook
weer duinzand, aangevoerd voor oeverbescherming.
Sectie F
In de zuidoosthoek van deze sectie liggen Hoofddorpgronden. Langs de Vijfhuizerdwarsweg
zijn het Hoofddorp-zandgronden (Pga), die iets hoger in het terrein liggen. Plaatselijk komen
in het profiel op 40 a 50 cm diepte dunne koffiebruinkleurige horizontale bandjes voor van enige
centimeters dikte. Dwars door de zandgrond heen is flauw een kreek te volgen, die wat slibhoudend materiaal heeft aangevoerd. Deze hoger liggende zandgrond heeft gauw last van
verdroging en kan gemakkelijk stuiven.
Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) en een klein stukje Hoofddorp-kleigrond (Pgc), tot hoogstens
50 a 60 cm diepte ontkalkt, sluiten er bij aan.
De rest wordt voornamelijk ingenomen door kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk). Het kaartbeeld is hier weer dat van een wadgebied.
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De kleigronden, vooral in de westelijke helft van de sectie, zijn in het algemeen zwaar.
Gedeeltelijk zijn zij humeus, terwijl binnen deze gebieden soms kleinere plekjes zeer sterk
humeus zijn, zo b.v. langs de tocht op de kavels 17 en 18.
Sectie I
De grillige verdeling van Hoofddorpgronden en oude-zeekleigronden, waarbij wiggen van
de laatste in de Hoofddorpgronden uitsteken, terwijl op andere plaatsen Hoofddorpgronden
geheel door oude-zeekleigronden omringd zijn, geeft er een duidelijk beeld van hoe het ontkalkte
zavelige en zandige materiaal, waaruit de Hoofddorpgronden ontstaan zijn en dat een grotere
uitbreiding westwaarts heeft gehad, gedeeltelijk geerodeerd is en gedeeltelijk bedekt met een
dunne laag kleiig materiaal. Zo ziet men in het noordelijk deel van de sectie Hoofddorp-zand-,
Hoofddorp-zavel- en Hoofddorp-kleigronden strooksgewijze naast elkaar liggen. Vooral door
de kleigronden lopen kreken. De slibrijke bovengrond van de kleigronden en de zwaardere zavelgronden werd op reeds ontkalkt zavelig materiaal afgezet vanuit het westen, waarbij de kreken
als aanvoerbanen fungeerden. De kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en de kalkrijke zeer lichte
oude-zeeklei-zavelgronden (Pka), die hier en in het westelijk deel van de sectie bij de Geniedijk
naast en rondom de Hoofddorp-zandgronden (Pga) liggen, hebben waarschijnlijk nog een dunne
kalkloze bovenlaag bezeten, die afgespoeld is of doorgeploegd en gemengd met de kalkrijke
ondergrond.
De Hoofddorpgronden zijn tot wisselende diepte kalkloos, meestal tot 40 a 60 cm, soms
tot 1 m of meer. Zeer zure ondergronden komen hier niet voor. In de Hoofddorp-kleigronden
(Pgc), in de noordelijke punt van de sectie,is de kleibovengrond op de kalkloze zavel soms zwak
kalkhoudend. Vooral daar waar deze grenst aan de kalkrijke klei is dit het geval. Ook in de
Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) is de bovengrond soms zwak kalkhoudend.
Wat verder de oude-zeekleigronden betreft: kalkrijke oude-zeeklei-zavel- en -kleigronden
(Pkb en Pkc) wisselen vrij onregelmatig met elkaar af, hetgeen typisch is voor wadgronden.
De kleigronden langs de Vijfhuizerdwarsweg zijn in het algemeen zwaar. In het zuidelijk deel
van de sectie hebben de kleigronden over een groot aaneengesloten gebied, dat zich voortzet
in de secties GG en L, een diep zwaar profiel. Aan de rand hiervan loopt over de lengte van
kavel 15 een enkele tientallen meters brede zandige rug (Pka).
Sectie H
De Hoofddorpgronden liggen in kleinere complexen verspreid temidden van de oude-zeekleigronden. Ook hier laat het kaartbeeld zien dat de Hoofddorpgronden oorspronkelijk een
grotere uitbreiding hebben gehad.
De Hoofddorpgronden zijn vooral zavels (Pgb) en zandgronden (Pga). De oude-zeekleigronden zijn kalkrijke lichte kleigronden (Pkc), verder zavelgronden (Pkb) en zandgronden
(Pka). Wij treffen dus in deze sectie overwegend lichte gronden aan. De oude-zeeklei-zandgronden (Pka) liggen ook hier weer in de nabijheid van de Hoofddorp-zandgronden (Pga),
evenals dat in de vorige sectie het geval was.
Door de oude-zeekleigronden lopen diverse kreken. Voor een deel komen deze samen
in de noord—zuid lopende grote kreek, die in de westelijke punt van de sectie ligt. De kreek
was de hoofdaanvoerbaan voor het zeewater tijdens de afzetting der oude-zeekleigronden in
dit deel van de polder. Het is opvallend, dat kleinere plekjes Hoofddorp-zavelgronden (Pgb)
vooral binnen de vertakkingen van deze kreken liggen.
De Hoofddorpgronden in het westelijk deel van de sectie hebben een ondergrond, waarin
het lichtzavelige of zandige materiaal grover van korrel gaat worden. Vooral in het meest
zuidwestelijk deel van de sectie komt er in de ondergrond plaatselijk tamelijk grofkorrelig zand
voor van dezelfde samenstelling als het oude zeezand. Ook in de oude-zeekleigronden komt
het hier voor. Deze gronden liggen op de grens met de oude-zeezandgronden (Pz), het grove
zand is hier echter van weinig betekenis.
De Hoofddorpgronden zijn in het algemeen ondiep kalkloos tot ongeveer 50 a 60 cm.Van de
kleinere plekken Hoofddorp-zavelgrond (Pgb) is de bouwvoor vaak zwak kalkhoudend, zoals
op de kavels 27, 28 en 30.
Secties G en J
Het grootste deel van deze twee secties wordt door de oude-zeezandgronden en de oudezeezandovergangsgronden (Pz) ingenomen (afb. 19). Vanaf de Ringvaart gaan zij in zuidelijke
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Afb 19 Oude-zeezandgronden en oude-zeezandovergangsgronden in de secties G en J. Op de oude-zeezandgronden bollenteelt, daarnaast bouwland en grasland. Dit laatste o.a. op de kavels J 2, J 3 (gedeeltehjk) en J 5. Op de kavels
G 7, G 6 en G 5 tekent zich een grote kreek af.
,„„,,,,
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Lucntmacnt 12-9-44,
schaal ca 1 : 10.000.)
Fig 19 Old sea-sand soils and old sea-sand transitional soils in sections G and J. The old sea-sand soils are used for
bulbfarming, apart from their use for arable crops and grassland. The latter is to be found on the blocks J 2, J 3
(partly) and J 5. A big creek is noticeable in the blocks G7.G6 and G 5.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air Force 12-9-'44, appr.
scale 1 :10,000.)
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en zuidoostelijke richting van zandgronden (Pza en Pzb) over in zavelige en kleiige oudezeezandovergangsgronden (Pzc en Pzd). Het terrein loopt ook af in die richting; er is, afgaande
op enkele hoogtecijfers op de topografische kaart en op hoogtegevens van BIJL (1926), een
niveauverschil van ca 1,5 m in sectie J tussen de zandgrond aan de Ringdijk en de kalkloze
zavelige oude-zeezandovergangsgrond aan de Spieringweg. Het grove oude zeezand bevindt
zich in de zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc, Pzd) steeds dieper in de
ondergrond, naarmate men verder in oostelijke en zuidoostelijke richting komt; met andere
woorden in die richting is een steeds dikker wordende laag slibrijke bovengrond door de zee
op het oude zeezand afgezet.
Vanaf de Ringvaart vloeit er in de richting van de Spieringweg steeds zakwater uit de
duinen af. Door dit water in sloten en tochten op te houden, handhaaft men hier een hoger peil
dan in de rest van de polder.
De zandgronden (Pzb) zijn in het algemeen diep kalkloos, tot meer dan 1 meter. In de
nabijheid van de kalkrijke oude-zeezandgronden (Pza) nabij de Kruisweg is de ontkalkingsdiepte geleidelijk minder groot De oorspronkelijk op de kalkrijke zandgronden wel aanwezige
kalkloze bovengrond is waarschijnlijk verspoeld. Enkele percelen zijn hier ook enige decimeters
afgegraven.
De zandgronden zijn in hun bovengrond in de nabijheid van de zavelige overgangsgronden
nog wat slibhoudend, tot hoogstens 15% toe. In de nabijheid van de Ringdijk is het slibgehalte
het laagst. In het algemeen is de bovengrond humeus; het humusgehalte wisselt overigens vrij
sterk. Op de kavels 13 en 14 komen enige plekken voor met een zeer laag humusgehalte in de
bouwvoor; het hele profiel bestaat dan uit dor bruingeel zand. Vooral westelijk van de Spaarnetocht komen in de ondergrond humeuze zandlaagjes of veenlaagjes voor.
Tussen Spaarnetocht en Ringdijk zijn verschillende percelen met een oorspronkelijk sterk
humeuze bovengrond diep doorgespit (B7b).
De zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) zijn eveneens in het algemeen diep kalkloos. De bovengrond kan van plaats tot plaats sterk in zwaarte varieren, zodat kleinere plekjes
een kleiige bouwvoor hebben, andere bezitten een zeer zandige bouwvoor.
Vooral in het zuidelijk deel van sectie J vertoont het profiel al vanaf 50 cm een blauwgrijze
reductiekleur. Waar de zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) aan de kalkrijke oudezeeklei-zavelgronden (Pkb) grenzen, zijn zij weer wat minder diep kalkloos.
In de kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) bevindt zich het grove slibarme
zand vaak eerst dieper in het profiel, op ca 60 a 70 cm. In zuidoostelijke en zuidelijke richting
neemt in het algemeen de invloed van het grove zeezand af. Vooral in het zuidelijk gedeelte van
sectie J is dit het geval.
Tussen het kleidek en het zand bevindt zich soms een laag grofzandige kalkloze zavel. Vaak
is het kleidek dik en ligt direct op het grove zand. In de klei komt hier in het zuidelijk deel van
sectie J veel katteklei voor.De bovengrond iser humeus tot sterk humeus en heeft plaatselijk een
indrogend karakter. Evenals in de zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) in het deel
van sectie J vertonen ook de kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) retds ondiep reductiekleuren.
De kleiige overgangsgrond (Pzd) in sectie G is niet diep kalkloos. De brede kreek die in deze
sectie tot aan het veen te volgen is, is een brede humeuze tot sterk humeuze laagte. Het profiel
in de geul is van plaats tot plaats sterk wisselend. Meestal treft men sterk humeuze zavel in de
bovengrond met grof zand in de ondergrond, waarin veel slibbandjes voorkomen. Plaatselijk treft
men dikkere lagen klei aan. Waar de kreek door de zandgrond loopt, bestaat de bovenste halve
meter uit humeus zand. Eerst dieper volgt zand met slibbandjes er in, plaatselijk ook veen.
Bij de afsluiting van de schoorwal is deze kreek hier geheel met zand dichtgeslibd.
Verder noordelijk in sectie G komen Hoofddorpgronden (Pg) voor. Plaatselijk bevatten
deze nog wel eens grof zand in de ondergrond, hetgeen echter, vooral verder naar het noorden,
van niet veel betekenis meer is.
Langs de Ringdijk bevindt zich hier en daar restveen (Pv). In sectie J bedraagt de dikte van
het veendek 50 tot 80 cm, vlak bij de Ringdijk is het meer dan 1meter. Bij het meest noordelijk
gelegen stuk veen in deze sectie volgt onder het veen zand. Langs de Bennebroekerdwarsweg
volgt onder het veendek eerst slappe klei, het zand zit dieper weg.
De restveenlaag in sectie G varieert eveneens in dikte van 30 a 50 cm tot meer dan I meter
langs de Ringvaart. In het meest zuidelijke gedeelte van deze strook veen bestaat de ondergrond
direct uit zand,verder noordelijk volgt eerst een slappe kleilaag,het zand zit geleidelijk aan dieper
in de ondergrond.
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Sectie K
In het westelijke en zuidwestelijke deel van deze sectie treft men de voortzetting aan van de
kalkloze zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc en Pzd), waarover hiervoor
werd gesproken. Naar het zuiden gaan de kleiige oude-zeezandovergangsgronden geleidelijk over
in Hoofddorp-kleigronden (Pgc), waarmee zij genetisch ook samenhangen. Het oostelijk deel
wordt geheel ingenomen door kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk). De westelijke helft van de
sectie vertoont nog een zwakke afhelling van Spieringweg naar IJtocht, zodat ook hier, evenals
in sectie J, water door de sloten in die richting afloopt.
De oude-zeezandovergangsgronden vertonen in deze sectie een ander karakter dan de overeenkomstige gronden in sectie J. Dit is een gevolg van het feit, dat het oude zeezand in zuidoostelijke en oostelijke richting iets fijner wordt en langzamerhand uitwigt. De diepte waarop
de grond kalkrijk wordt, is eveneens minder groot en ligt tussen ongeveer 40 en 80 cm. Onder de
slibrijke bovengrond volgt kalkloos zand en dan snel kalkrijk Zand.
De kalkloze zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) in het noordelijk deel van de
sectie gaan snel over in de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb). De ondergrond van deze
laatsten is aanvankelijk nog iets grofzandig; dit houdt echter snel op.
Bij de kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) verder zuidelijk is dit verloop
geleidelijker. Vlak langs de Spieringweg bestaat deondergrond onder het kleidek uit grof zeezand
en zijn de profielen tot SO a 100 cm kalkloos. Soms bevindt zich tussen kleidek en zand een
laagje kalkloze grofzandige zavel. In zuidelijke en zuidoostelijke richting zijn de profielen geleidelijk minder diep kalkloos, tot 40 a 60 cm. Het zeezand wordt fijner. Onder het kleidek volgt
een laagje kalkloos zand, direct gevolgd door kalkrijk zand, dat soms voorafgegaan wordt door
een laagje kalkloze zavel.
Daar waar dus het zeezand wegduikt, ligt de grens met de Hoofddorp-kleigronden (Pgc).
Deze grens is niet zeer scherp. Ook in de Hoofddorpgronden komt plaatselijk nog wel eens grof
zand in de ondergrond voor, terwijl omgekeerd in de kleiige oude-zeezandovergangsgronden
(Pzd), waar deze aan de Hoofddorp-kleigronden (Pgc) grenzen, het grove zand diep weg zit
of bijna geheel ontbreekt
De kalkloze kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) in deze sectie zijn zwaar; de
bijmenging van grof zand door de bovengrond is hier minder groot dan in sectie J, doordat het
kleidek dikker is. In de kavels 10 t / m 15 komt er veel katteklei in voor. De gronden zijn hier
sterk humeus, de ondergrond gereduceerd. Een gedeelte is hier gekarteerd als kleiig restveen
(Pvc).
De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) zijn ondiep kalkloos, tot 40 a 60 cm. Plaatselijk komt er
katteklei in de bovengrond voor. Twee kreken met brede oeverwallen van kalkrijke klei (Pkc)
doorsnijden de Hoofddorpgronden. Plaatselijk verbreden deze kreken zich tot brede, humeuze
laagten.
Hier en daar komen enkele kleinere plekjes Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) voor. Deze zijn
niet diep kalkloos en hebben soms een kalkhoudende bouwvoor.
De oude-zeekleigronden zijn in het noordelijk en oostelijk gedeelte zavelgronden (Pkb), in
zuidelijke richting gaan zijover in kalkrijke kleigronden (Pkc), in de meestzuidelijke punt komen
nog kalkloze kleigronden (Poa) voor. Van noord naar zuid lopen ook kreken, die zich in deze
richting vertakken. In de noordpunt van de sectie komen zij samen in de brede hoofdkreek
waarvan hiervoor al sprake was.
Het zwaarder worden van de grond in zuidelijke richting en het verloop van de kreken doet
hier duidelijk uitkomen, dat de afzetting van uit noordelijke richting plaatsvond. Ook de slibrijke
bovengrond van de Hoofddorpgronden en de oude-zeezandovergangsgronden kwam via deze
aanvoer.
In de meest oostelijke hoek van de sectie ligt een oppervlakte kalkrijke oude-zeekleizandgrond (Pka). De ondergrond van de zavelgronden, direct zuidwestelijk ervan langs de
IJweg gelegen, is eveneens zeer zandig. Waarschijnlijk is dit een oudere zandbank waar een
laag kalkloze zavel bovenop gelegen heeft, die echter afgespoeld is.
Sectie L
De Hoofddorpgronden beperken zich tot een Hoofddorp-zandkop (Pga) in het westelijk
deel en Hoofddorp-zavelgronden en Hoofddorp-kleigronden (Pgb en Pgc) in het zuidelijk deel
van de sectie. Het kaartbeeld wijst er op, dat de ontkalkte zand- en zavelgronden oorspronkelijk
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een grbtere uitbreiding hebben gehad. De stroken kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc) random de Hoofddorpzandplek, waar gedeeltelijk kreken in te vervolgen zijn, waren de hoofdaanvoerbanen van het zeewater, dat het ontkalkte materiaal opgeruimd heeft; deze aanvoerwegen zijn op den duur opgevuld met kalkrijke klei. De smalle stroken Hoofddorp-kleigrond
(Pgc), die door de Hoofddorp-zavel (Pgb) heen lopen,zijn deplaatsen waar vooral de ontkalkte
zavel met jonger materiaal is bedekt.
De stroken kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (Pkb) random deHoofddorp-zandgrond (Pga)
en langs de Hoofddorp-zavelgrond (Pgb) zijn plaatsen, waarop vermoedelijk een ontkalkte laag
aanwezig is geweest, die echter afspoelde of zo dun was dat hij geheel met de kalkrijke ondergrond gemengd is bij het doorploegen van de grand.
De Hoofddorp-zandgrond (Pga) is tot 50 a 90 cm kalkloos. Het zand is iets graver dan
gewoonlijk bij deze gronden het geval is. De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) er vlak omheen
zijn tot hoogstens 50 cm kalkloos. In de kalkrijke zavel (Pkb) vlak ten zuiden en ten zuidwesten
van de zandkop is de ondergrond zeer zandig.
De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) in het zuidelijk deel van de sectie zijn tot 40 a 50 cm
kalkloos, slechts op enkele plaatsen tot 70 a 80 cm; daarbij is de bouwvoor soms nog kalkhoudend. In sommige gevallen is de gehele bovenlaag van 40 a 50 cm zwak kalkhoudend, daaronder
direct kalkrijk. Hier en daar komt een plek voor waar het gehele profiel kalkrijk is. De stroken
Hoofddorp-kleigrond (Pgc) zijn tot hoogstens 50 a 60 cm kalkloos.
Het kaartbeeld van de oude-zeekleigronden (Pk en Po) is vooral in het oostelijk deel van
de sectie ingewikkeld, hetgeen samenhangt met het feit dat bij Hoofddorp het noordelijk en
zuidelijk deel van de Hoofddorpgronden onderbroken is.
In de oosthoek ligt een gebied van kalkrijke en kalkloze oude-zeekleigronden (resp. Pkc en
Poa), die een diepe, zware ondergrond hebben en waarvan de bovengrond in het algemeen ook
zwaar is. Het zet zich nog gedeeltelijk voort in de secties GG en I. Dit is de enige plaats in de
polder, waar deze zware ondergrond over een grotere uitgestrektheid aaneengesloten voorkomt.
Plaatselijk komen in deze kalkrijke kleiondergrond kalkloze laagjes voor, terwijl de diepere
ondergrond soms slap en grijs gereduceerd is.
Op het achterste gedeelte van de kavels 19 t / m 22 is de ondergrond in het algemeen zeer
zandig, zowel bij de kalkrijke klei-en zavelgrond als bij de kalkloze kleigrond.
Vlak bij de, met een 40 a 60 cm dikke laag van kleiige restveengrond (Pvc) opgevulde, lager
gelegen, langgerekte strook op de kavels 21 en 6 is de ondergrond zeer zandig. Deze strook is
waarschijnlijk kunstmatig ontstaan voor de droogmaking, op dezelfde manier als beschreven
werd voor de sterk humeuze zavelige plekken in de secties B en E.
De gronden gelegen direct noordelijk en noordoostelijk van deze strook zijn humeus tot
sterk humeus. Hetzelfde geldt voor de gronden achter aan op de kavels 2 en 3.
De gronden gelegen aan weerszijden van de smalle baan kalkrijke zeer lichte oude-zeekleizavelgrond (Pka) op kavel 7 zijn lichtzavelig en hebben eveneens een zeer zandige ondergrond.
Sectie JJ
Schuin door de sectie loopt een strook Hoofddorpgronden (Pg); noordelijk ervan liggen
oude-zeekleigronden (Pk) in de brede strook, waar het noordelijk en het zuidelijk Hoofddorpgebied onderbroken is. Ook in het zuidelijk deel liggen oude-zeekleigronden, waarvan de grate
kreek met de brede zaveloeverwallen het kaartbeeld beheerst.
De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) in het westelijk deel van de sectie hebben een ontkalkingsdiepte, varierend tussen 30 en 70 cm. Ook hier komt het vaak voor, evenals in het aansluitend
gebied aan de overzijde van de Hoofdvaart, dat de bouwvoor zwak kalkhoudend is, waaronder
dan kalkloze zavel volgt, of dat de bovenste 30 a 40 cm zwak kalkhoudend is, waaronder direct
kalkrijk materiaal komt, of ook — zoals op enkele plekken voorkomt —, dat het gehele profiel
kalkrijk is. In het algemeen is de ondergrond van de zavelgronden tamelijk zandig. Er lopen
enkele kleinere kreekjes doorheen, zodat op sommige plaatsen de bovengrond uit klei bestaat.
Deze kreken zijn moeilijk in het terrein terug te vinden en zijn niet op de kaart aangegeven.
Langs de Bennebroekerdwarsweg ligt een strook Hoofddorp-kleigrond (Pgc), waar de profielen
dieper kalkloos zijn en waar een kreek doorheen loopt.
De Hoofddorpgronden in het midden en oostelijk gedeelte van de sectiezijn zeer pleksgewijze
ontkalkt, bovendien is de ontkalkingsdiepte meestal niet grater dan 40 a 50 cm, zodat wij hier
in het algemeen geen karakteristieke vertegenwoordigers van deze groep vinden. Opveel plaatsen
is ook baggermateriaal uit de tocht over de kalkloze gronden gebracht.
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De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) aan weerszijden van de Geniedijk zijn tot 30 a 50 cm
kalkloos. De kleibouwvoor is soms zwak kalkhoudend, terwijl onder de kalkloze klei de kalkloze zavel soms ontbreekt of het laagje is slechts zeer dun. Ook komt het voor, dat de bouwvoor
kalkhoudend is met brokken kalkloze klei ertussen door. Vooral oostelijk van de Geniedijk is
deze klei vrij zwaar. De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) zijn wat minder diep kalkloos, tot
30 a 50 cm, maar bezitten overigens dezelfde profielbouw als die in het westelijk deel van de
sectie.
De oude-zeekleigronden in de noordelijke punt bestaan uit afwisselend klei- en zavelbanen
(Pkc en Pkb). Vlak tegen Hoofddorp aan zijn zij humeus tot sterk humeus.
In het zuidelijk gedeelte loopt over de kavels 25 t/m 30 een kreek in een wijde boog, welke
in het terrein te herkennen isalseen ietshumeuze laagte.De kreek loopt door een brede kalkrijke
kleistrook (Pkc). Zuidelijk van de kreek ligt een oeverwal, een smalle zavelrug (Pkb) met
plaatselijk een zandige ondergrond. Vooral in de meest zuidelijke punt van de sectie is de bovengrond zeer licht Op kavel 27 takt een arm van de kreek af, waardoor de zavelrug onderbroken
wordt. In sectie KK is deze weer te volgen.
De kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) noordelijk van de kreek liggen als een rand
langs de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb). Waarschijnlijk is er nog een laag kalkloze zavel op
aanwezig geweest, die afgespoeld is. De zavel is gedeeltelijk humeus tot sterk humeus, daarbij
licht, waardoor hier Stuiven gemakkelijk kan voorkomen. .
Sectie KK
In het meest noordelijke stuk van deze sectie ligt een strook Hoofddorpgronden (Pg), voor
de rest wordt vrijwel de gehele sectie ingenomen door mooie kalkrijke oude-zeekleigronden
(Pkb en Pkc). In het noordelijk deel valt de noord—oost strekking van~het kaartbeeld op;
waarbij gewoonlijk iets hoger in het terrein liggende lichte en zware zavelbanen afwisselen met
stroken kalkrijke klei, hetgeen wijst op een stroomsysteem in die richting.
In het westelijk deel van de sectie loopt een belangrijke kreek, met aan een kant een oeverwal, die alseen zavelrug (Pkb) in het terrein te zien is. Zuidelijk hiervan slingeren enkele kreken
door het terrein, waartussen enkele plekken kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa) gekarteerd
zijn.In het zuidoostelijk deel van de sectie komt naast kalkrijke oude-zeekleigrond (Pk) een
grotere oppervlakte kalkloze oude-zeekleigrond (Po) voor. Verschillende kleinere kreekjes
slingeren door deze laatste gronden heen. Op de kavels 23 en 24 verbreedt een kreek zich tot
een humeuze strook (Poa) met plaatselijk een duidelijke zavel-oeverwal (Pkb).
In de zuidelijke punt loopt een smalle zavelrug (Pkb), een oeverwal, met ernaast een
kreekje. Zuidelijk ervan volgt eerst een strook humeuze kalkrijke klei (Pkc), dan sterk
humeuze, plaatselijk diep kalkloze klei (Pob), met een slappe ondergrond.
De kalkrijke kleigronden in deze sectie zijn in het algemeen licht; in het meest westelijk
gelegen gedeelte zijn zij echter zwaar.
De Hoofddorpgronden in het noordelijk deel van de sectie zijn niet diep kalkloos (tot 40 a
50 cm). Een plek kalkrijke oude-zeeklei-zandgrond (Pka) sluit er bij aan, er rond omheen
liggen kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb), die humeus tot sterk humeus zijn.
__
Sectie LL
Voor het grootste deel wordt deze sectie ingenomen door egale kalkrijke lichte oude-zeekleikleigronden (Pkc). In het noordelijk deel lopen er enkele smalle langgerekte zavelstroken (Pkb)
in uit. In de richting van de Ringdijk wordt de bovengrond humeuzer.
Ongeveer in het midden loopt dwars over de sectie een strook kalkloze oude-zeeklei-kleigrond
(Poa). Een brede kreek eveneens gekarteerd als kalkloze klei (Poa) loopt er in uit. Over een
kleine afstand ligt er een zavelige oeverwal (Pkb) langs.
In het meest zuidelijke gedeelte loopt de voortzetting van de diep kalkloze sterk humeuze
kleibaan (Pob), die wij ook in de vorige sectie aantroffen.
Evenals in sectie II vinden wij ook hier langs de Ringdijk een strook humeuze kalkloze
oude-zeeklei-kleigrond (Poa). Vooral zuidelijk van de Geniedijk komt er plaatselijk in de
zwarte bovengrond veel grof Zand voor; plaatselijk is de ondergrond grijsblauw gereduceerd
tengevolge van kwel. Het meest zuidoostelijk gelegen gedeelte is gekarteerd als zandige restveengrond (Pvb). Hier is de ondergrond zeer slap en heeft al op geringe diepte een grijsblauwe
reductiekleur.
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Beetles OO en NN
Dwars door de sectie Ioopt een strook Hoofddorp-kleigronden (Pgc) die diep kalkloos is,
met vaak zure ondergrond en blauwgrijze reductiekleuren in de diepere ondergrond. Noordelijk
en zuidelijk ervan liggen oude-zeekleigronden. Bekijkt men die in het noordelijk gedeelte, dan
ziet men dat een uit het noorden komende kreek, die vooral in de binnenbocht een duidelijke
oeverwal (Pkb) heeft gevormd, doorloopt in de Hoofddorp-gronden (Pg), na eerst te zijn
samengevloeid met een uit het noordwesten komende kreek. Dit zijn de hoofdaanvoerbanen
geweest van waaruit het kleidek op de ontkalkte Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) werd afgezet.
Meer naar het oosten buigt deze kreek af en loopt door in de oude-zeekleigronden.
Ook in het zuidelijk deel van dit gebied zien wij iets dergelijks: enkele kreken met oeverwallen komend uit zuidelijke richting, die tegen de Hoofddorpgronden aan afbuigen.
De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) zijn lichte tot vrij zware kleigronden, die diep kalkloos
zijn. De kalkloze zavelondergrond is zeer roestig, bevat ook roestpijpjes en de pH ervan kan
laag zijn. Dieper dan ca 80cm isde grond vaak blauwgrijs gekleurd tengevolge van reductie door
kwelwater. In winter en voorjaar is de ondergrond van deze profielen erg nat, waardoor deze
wat slap en week wordt. Het slootwater vertoont dikwijls een bruine troebeling. Deze ongunstige
eigenschappen van de Hoofddorp-kleigronden (Pgc) komen minder sterk voor, wanneer de
gronden gelegen zijn aan de randen van het Hoofddorpgebied bij de overgang naar de oudezeekleigronden. Zij zijn dan minder diep kalkloos en roestig. Toch gaat dit niet steeds op, zo
b.v. bij de kleigronden achter op de kavels NN 13, 14, 15, 28, 29 en 30, waar het Hoofddorpgebied een smalle uitloper vormt, met echter diep kalkloze roestige profielen.
In sectie OO tegen de Ringdijk aan is de ondergrond vrij nat en slap met reductiekleur,
hetgeen hier voor een deel het gevol is van de ligging tegen de Westeinderplas aan. In de bovengrond komt plaatselijk grof duinzand voor.
De ondergrond van de Hoofddorp-kleigronden is vaak vrij licht. Uitgesproken zandig is
deze echter op de kavels NN 7 en 8 en het aansluitende stuk NN 6, onder en in de omgeving
van de daar liggende plek Hoofddorp-zavelgrond (Pgb).
Op enkele plaatsen is Hoofddorp-zavelgrond (Pgb) gekarteerd. Het is in het algemeen
zware zavel. Vooral de meest westelijke strook ligt hoger in het terrein. Een weinig opvallende
kreek buigt er omheen.
Aan de noordoostkant van het Hoofddorpgebied ligt als overgang tussen Hoofddorpkleigrond (Pgc) en oude-zeekleigrond een strook kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa). Verder
oostelijk loopt de diep kalkloze humeuze kleibaan (Pob), waarover bij de secties KK en LL
reeds gesproken werd. Voor de rest bestaan de oude-zeekleigronden hier uit kalkrijke kleigronden (Pkc) met enkele smalle banen zavel (Pkb) als oeverwallen van kreken.
De oude-zeekleigronden in het zuidelijk deel van dit gebied bestaan uit kalkloze en kalkrijke
kleigronden (resp. Poa en Pkc), terwijl langs de kreken enkele kalkrijke zaveloeverwallen (Pkb)
liggen. De kreken komen vooral uit zuidelijke richting en buigen af tegen de Hoofddorpgronden.
Een tak buigt in zuidoostelijke richting af en vingert daar uit in de kalkloze kleigronden. Langs
de Ringdijk liggen diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob), hetgeen hier vooral een gevolg
is van de dikke laag meermolm, die doorgeploegd is; zij zijn dus sterk humeus. De ondergrond
is, vooral dicht tegen de Ringdijk aan, slap en grijs gereduceerd. Hier en daar komt duinzand
in de zwarte bovengrond voor. De kalkloze klei is vooral in het meest zuidelijke deel van sectie
OO eveneens sterk humeus. Tengevolge van de aanwezigheid van deze zwarte gronden zijn de
bovengenoemde kreken niet geheel tot aan de Ringdijk te volgen.
Ook langs de rand van het gebied met Hoofddorp-kleigronden (Pgc) komt kalkloze oudezeeklei-kleigrond (Poa) voor. In de kalkloze oude zeeklei-kleigronden (Poa) vooraan op kavel
NN 24 en 25en verder op kavel NN 23 treft men op een enkele plaats onder dekalkloze klei een
bandje kalkloze zavel aan, iets wat kenmerkend is voor de Hoofddorpgronden.
Langs de Ringdijk is een strook zandig restveen (Pvb) gekarteerd. Het zand in de venige
laag komt in sterk wisselende hoeveelheden voor.
Sectie MM
Ook hier laat het kaartbeeld zien, dat het zeewater, dat de kalkloze Hoofddorp-klei op het
oudere ontkalkte zavelige landschap afzette, uit noordelijke richting kwam. De stroken Hoofddorp-kleigrond (Pgc), die in noordelijke richting over de Hoofdvaart lopen en een plaat
Hoofddorp-zavelgrond (Pgb) omsluiten, wijzen hierop. Doch ook zijdelings had overstraining
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plaats. Dit blijkt uit de kreek, die over de oostpunt van deze sectie loopt en uit de kreken in het
zuidelijk deel van de sectie.
De Hoofddorpgronden zijn hier, evenals in de vorige secties, diep kalkloos (soms meer dan
1 m) en roestig tot sterk roestig met een vaak zeer zure ondergrond. Plaatselijk is de ondergrond
zeer zandig. Vooral in noordelijke en noordwestelijke richting wordt deze echter minder nat en
slap. Evenals in de secties NN en OO komen hier nogal eens wellen in de sloten voor en is het
nodig deze te beschoeien. Aan de randen van het complex zijn de gronden minder diep kalkloos.
Dit geldt ook voor de min of meer uitstekende lob in het zuidwestelijk deel.
De Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) liggen iets hoger in het terrein en de ondergrond is wat
minder nat. Zij vertonen een noord—zuid strekking en de kreken buigen er omheen of lopen
er langs.
De lange smalle strook op de kavels 23,24 en 25 lijkt wel wat op een oeverwal en is minder
diep kalkloos (tot ca 50 cm), terwijl een stukje ervan kalkrijk is. Het oorspronkelijk ontkalkte
gedeelte is blijkbaar afgespoeld. De kreken zijn diep zuur en hebben een slappe ondergrond.
Soms vallen zij in het terrein weinig op.
Schuimaardebemesting is veel op deze gronden toegepast. Op sommige percelen, b.v. op
kavel 9 en kavel 22, is blijkbaar zoveel schuimaarde gegeven en door de bouwvoor gewerkt,
dat deze zwak opbruist bij opdruppelen van zoutzuur. Dicht bij de kreken vindt men soms ook
wat kalkhoudend materiaal in de bovengrond.
De oude-zeekleigronden in deze sectie zijn kalkrijke zavel- en kleigronden (Pkb en Pkc)
van goede kwaliteit.
Sectie O
Uit bijlage 5 blijkt, dat bij de droogmaking in deze sectie een eilandje in het Haarlemmermeer aanwezig was en dat zuidwestelijk ervan een verbinding bestond tussen Haarlemmermeer
enLeidse meer, voordat dezebeide samenvloeiden. Dit verklaart het voorkomen van het plakkaat
kleiig restveen (Pvc), het vroegere eiland, waar het veen na de droogmaking afgegraven werd,
terwijl de slurfvormige strook kleiig restveen (Pvc) zuidwestelijk ervan de vroegere vaargeul
is, die tot in de klei is uitgeschuurd en opgevuld met venig materiaal. Aangezien in deze
omgeving nog langveen aanwezig wastijdens demeerperiode, zijn de gronden hier sterk humeus.
Veel van deze humeuze en daarenboven kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) zijn gediepspit
of gediepploegd.
Behalve oude-zeekleigronden en restveengronden komen in deze sectie ook Hoofddorpgronden voor. De Hoofddorpgronden treffen wij aan in de noordoosthoek van de sectie; ertussen
in liggen nog oude-zeekleigronden. De Hoofddorp-kleigronden (Pgc) zijn vrij licht en tot
40 a 60 cm kalkloos. Natte en slappe ondergronden komen hier niet meer voor.
De Hoofddorp-zavelgronden en de Hoofddorp-zandgronden (resp. Pgb en Pga) zijn tot
ongeveer gelijke diepte ontkalkt. Bovenin zijn deze profielen evenals de kleigronden soms zwak
kalkhoudend. Tussen deze Hoofddorpgronden liggen kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb)
en tegen de Bennebroekerdwarsweg een oppervlakte zeer lichte oude-zeeklei-zavelgrond (Pka).
Ook hier is het duidelijk, dat deze behoorden tot de ontkalkte zavel- en zandplaten, waaruit de
Hoofddorpgronden ontstonden, maar dat de ontkalkte bovenlaag geheel verspoelde of nog '
slechts zo dun was, dat zij geheel is gemengd met de kalkrijke ondergrond. Dit complex gronden
vertoont dezelfde strekking als de Hoofddorpgronden aan de overzijde van de Hoofdvaart.
Hetzelfde geldt voor de kalkrijke oude-zeekleigronden, die onmiddellijk ten westen ervan liggen.
Er lopen verschillende, in het terrein weinig opvallende kreken doorheen met zware en soms
kalkloze profielen, afwisselend met zavelige stroken. Het is een stroombaan van het zeewater
tijdens de tweede transgressie. De kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk) zetten zich over het
zuidelijk deel van de sectie voort en zijn plaatselijk zwaar.
De kalkloze oude-zeekleigronden (Po) in het zuidwestelijk deel zijn humeus. Gedeeltelijk
zijn zij diep kalkloos (Pob), soms tot 80a 100cm.Zij zijn ook zwaar. Soms eerst op 80h. 120 cm
beneden maaiveld worden zij zavelig. Rondom het oude eiland is de grond sterk humeus en
diep kalkloos. Door de klei is hier een dikke laag meermolm gewerkt, waardoor de kalkgrens
dieper beneden maaiveld komt te liggen dan bij minder humeuze gronden. Verder zuidwestelijk
zijn veel percelen gediepploegd of op de schop genomen. In het algemeen is men hier weinig
systematisch en onoordeelkundig te werk gegaan. Het bleek moeilijk dit juist op de kaart aan te
geven. De als gediept aangegeven percelen zijn weinig humeus; kalkrijke klei of zavel is echter
bijna nooit bovengekomen. Als oeverwal van een kreek loopt er een baan kalkrijke klei (Pkc)
door deze gronden, die verder zuidelijk overgaat in kalkrijke zavel (Pkb).
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De dikte van de kleiige restveengrond (Pvc) ter plaatse van het voormalige eiland is
ongeveer 50 cm. Op enkele plaatsen komt eronder nog sterk veraard veen voor; het terrein ligt
hier hoger (op ongeveer 350 m van de weg, kavel 7). Hier en daar is de bovengrond meer of
minder ingedroogd.
De vaargeul ligt als een laagte in het terrein en heeft een profiel, dat bovenin wat kleiig is,
maar dieper — soms meer dan 1 m — uit verslagen en veraard, venig, soms iets kleiig
materiaal bestaat (gekarteerd als Pvc).
Secties M en N
Naast restveengronden (Pv) langs de Ringvaart en Beinsdorpgronden (Pb) in het zuidwestelijk deel treffen wij in deze sectie Hoofddorpgronden (Pg) en oude-zeekleigronden
(Pk en Po) aan.
De Hoofddorpgronden sluiten aan bij dezelfde gronden in sectie H. Zij gaan daar geleidelijk over in kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd). Twee kreken met oeverwallen
van kalkrijke klei lopen er doorheen. Een plek is weinig met slib afgedekt en als Hoofddorpzavelgrond (Pgb) gekarteerd. lets verder zuidelijk liggen twee plekken Hoofddorp-kleigrond
(Pgc), geheel omringd door kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa).
De Hoofddorpgronden zijn tot 40 a 50 cm kalkloos, soms tot ca 75 cm. Vooral westelijk
van de tocht ontbreekt op enkele plaatsen de kalkloze zavellaag onder het kleidek, of deze is
zeer dun. Bij de meest zuidelijk gelegen plek Hoofddorp-kleigrond (Pgc) is de ondergrond
tamelijk zandig. Dit geldt ook voor de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa), die er vlak
omheen liggen.
De oude-zeekleigronden zijn vanuit noordoostelijke richting afgezet en hebben vooral in
het westelijk deel het karakter van kweldergronden. De twee kreken, die het materiaal aanvoerden, komen over de Bennebroekerdwarsweg. Van de meest westelijke is de stroomdraad
met hoger liggende kalkrijke klei-oeverwallen (Pkc) tot in zijn vele vertakkingen te volgen. Van
de meer zuidoostelijk gelegen kreek is dat niet het geval. De brede stroken kalkrijke klei, met
soms een stukje stroomdraad erin, waarin deze kreek overgaat, wijzen er op dat dit aanvoerbanen van het zeewater waren. De klei is er in het algemeen vrij zwaar.
Naast deze kreken en banen kalkrijke klei liggen de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden
(Poa). Westelijk van de meest westelijke kreek, langs de Spieringweg en de Ringdijk, zijn de
kleigronden diep kalkloos (Pob). Katteklei komt hier veel voor. De bovengrond is meestal
zwaar en vaak humeus tot sterk humeus. De diepere ondergrond issoms wat gereduceerd en slap.
Meer naar het oosten zijn de gronden tot hoogstens een halve meter kalkloos (Poa). Wei
zijn zij zwaar en er komt soms katteklei in het profiel voor.
Veel kalkloze kleigronden, vooral in het zuidelijk en zuidwestelijk deel, zijn met goed
resultaat gediepspit of gediepploegd. Soms werd hierbij kalkrijk materiaal van 1,50 a 2 m diepte
bovengebracht. Op andere percelen, o.a. op de kavels N 7 en 8, is men bij het ploegen niet diep
. genoeg gegaan en is kalkloze klei bovengekomen. De bedoeling was soms alleen, door deze
bewerking dete zwarte bovengrond kwijt te raken. Op kavel N 10ismen juist tot aan de kalkrijke
kleioeverwal van het kreekje gegaan.
Beinsdorpgronden (Pb) nemen het zuidelijk deel van sectie N in. De bedekkende kleilaag
wisselt bij de Beinsdorp-kleigronden (Pbb) tussen ongeveer 30 tot 80 a 90 cm bij de breedste
en voornaamste ruggen. Langs de smalle uitlopers is hij het dunst. Er is daar soms al wat van
de kalkloze kleiondergrond aangeploegd en gemengd met het bedekkende kleilaagje.
De ruggronden (Pba) liggen als flinke hoogten in het terrein. De smallere vertakkingen zijn
vooral aan het einde minder hoog. De bovengrond is soms al kleiig, terwijl men ook in de
ondergrond de bedekte kalkloze klei nog aantreft
Opvallend is, dat waar de bedekkende kleilaag dik genoeg werd, men nergens meer heeft
gediepspit of gediepploegd. Deze bedekking met kalkrijke klei heeft dus als een grondverbetering
gewerkt.
Behalve de kleiige restveengrond (Pvc) langs de IJweg, samenhangend met het voormalige
eiland en de vaargeulen — onder sectie O reeds besproken — vinden wij ook langs de Ringdijk
nog restveengronden. De restveengrond (Pva) in sectie M loopt in dikte uiteen van 50 tot
100 cm. Bij een deel van deze gronden is de bovenste 30 tot 80 cm meer of minder sterk met
duinzand gemengd en als zandige restveengrond (Pvb) gekarteerd.
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Afb. 20. Luchtfoto van een gedeelte van sectie P. Het gehele gebied ligt in bouwland. De grond bestaat hier
uit Beinsdorp-kleigronden waarin de Beinsdorp-ruggronden zich aftekenen.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-'44, schaal ca 1 : 12.500.)
Fig. 20. Aerial photograph of a part of section P. The whole area is arable. The soil consists of Beinsdorp
clay soils, intersected by Beinsdorp ridge soils.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air Force 12-9-44,
appr. scale 1:12,500.)
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Sectie P
In deze sectie komen overwegend Beinsdorpgronden (Pb) voor. Grotendeels uit kalkloze klei
bestaande oude-zeekleigronden zijn bij een laatste doorbraak van de schoorwal bedekt met een
laag kalkrijke klei. Deze klei is afgezet vanuit kreken, die als ruggen in het terrein terug te
vinden zijn (afb. 20). Vooral in de kern van de ruggen blijkt het profiel tot meer dan een
meter zandig; van de oude kleiondergrond vindt men niets meer terug. Dit in tegenstelling tot
de bedekte gronden erlangs, die wat lager liggen dan de ruggen en waar men onder het jonge
kalkrijke kleidek, in dikte wisselend van ca 25 cm tot meer dan 1 m, de oorspronkelijk aan de
oppervlakte gelegen hebbende kalkloze klei vaak met katteklei terugvindt. De bovenkant van
deze klei is dikwijls sterk humeus tot venig.
In het algemeen is de bedekkende kleilaag het dikst vlak bij de ruggen; verder ervan af
wordt hij dunner. De ruggen, die lichtzavelig zijn met een zandige ondergrond, worden, waar
de vertakkingen gaan doodlopen, zwaarder: de bovengrond wordt kleiig, de ondergrond minder
zandig, terwijl men soms de oudere kalkloze klei weer aantreft. Hetzelfde verschijnsel ziet men
aan de rand van de kreekruggen.
Van andere aard is een kreek, die in de zuidwestelijke hoek van de sectie bij de Ringvaart
begint, eerst in noordoostelijke daarna in oostelijke richting loopt, om dan om te buigen en in
zuidelijke en zuidwestelijke richting langzaam dood te lopen. Over de gehele lengte is hier
duidelijk een vrij brede stroomdraad met aan weerszijden brede hoger liggende oeverwallen te
volgen. Waar deze kreek langs de Ringvaart loopt, bestaat het profiel in de regel uit kalkrijke
klei, terwijl de oeverwallen tot op een meter uit zandig materiaal bestaan. Verder echter over
de IJtocht in de oostelijke helft van de sectie worden de oeverwallen langzamerhand zwaarder,
van lichte klei tot soms vrij zware klei, waarbij het profiel meestal pas dieper dan 50 cm lichter
gaat worden. De oeverwallen liggen hoger, de geul als een laagte er tussenin, met een profiel
van kalkloze klei. Midden op de oeverwal treft men de oude ondergrond niet aan, aan de
randen vaak wel. Behalve dat zij meestal zwaarder zijn in de bovengrond, hebben deze oeverwallen geheel het karakter van de kreekruggen en zijn zij dan ook als Beinsdorp-ruggronden
(Pba) gekarteerd.
In het zuidelijk gedeelte van de sectie vervaagt dit systeem langzamerhand; de geul houdt
op, terwijl de oeverwallen nog over enige afstand als een rug te vervolgen zijn. De oudere
kleiondergrond is hier gedeeltelijk ook kalkrijk, zodat de grens tussen beide lagen, als het veenbandje ontbreekt, niet meer goed te constateren is. Op een enkele plaats op kavel 18 werd op de
duidelijk hoger liggende oeverwal van de oostelijke tak van de geul geconstateerd, dat het
profiel bovenin kalkloos was, met katteklei.
Van deze grote kreek takken kleinere af, die volkomen het karakter van kreekrugjes hebben,
b.v. in de zuidwesthoek van de sectie, waar het meestal slechts smalle zandige baantjes zijn. Op
kavel 12 is de aftakking een vrij brede kreekrug, die snel vervingert. In het centrum ervan is een
geultje waar te nemen, dat echter slechts tot aan de oeverwal van de grote kreek loopt. Daaruit
blijkt, dat de grote kreek nog dienst deed, toen de toevoeropening van de aftakking al afgesloten
was. Verderop naar het einde toe, heeft deze kreek echter weinig invloed gehad, hetgeen blijkt
uit de tamelijk kleiige oeverwallen en de slechts vrij dunne lagen dekklei, die er in smalle
stroken langs zijn afgezet.
De bedekkende laag kalkrijke klei van de Beinsdorp-kleigronden (Pgb) loopt vrij sterk in
dikte uiteen. De grote kreek met oeverwallen omsluit een gebied, waar de bedekkende kleilaag
zo dun is, dat wij hier geheel met de oude ondergrond te maken hebben en er diep kalkloze
oude-zeeklei-kleigrond (Pob) gekarteerd is. Plaatselijk is de bovengrond zwak kalkhoudend,
doordat een dun kalkrijk laagje doorgeploegd is. Deze grand is wat bruiner dan de Beinsdorpkleigrond (Pbb).
Waar de bedekkende kleilaag bij de Beinsdorp-kleigronden dunner dan ca 25 cm is, komt
het voor, dat bij de grondbewerking het humeuze laagje met daaronder de roestige kalkloze
klei wordt aangeploegd en deze bovenkomt. Deze wat bruinere ondergrond steekt duidelijk af
tegenover de grijzere afdekkende kleilaag. De kalkloze grond schemert als het ware door de
deklaag heen.
In het noordelijke en noordoostelijke deel van de sectie liggen verschillende kreekruggen met
lichtzavelige profielen en zandige ondergrond (Pba), die zich grillig vertakken. Op kavel 3 is
in de kern van de twee voornaamste vertakkingen flauw een stroomdraad te volgen, waar het
profiel bovenin wat zwaarder is.
Langs de Ringdijk op kavel 1 en 2 is een strook grond niet bedekt, zodat hier diep kalkloze
oude-zeeklei-kleigrond (Pob) aan de oppervlakte ligt
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De dikte van de bedekkende kleilaag in de Beinsdorp-kleiprofielen (Pbb) is in het algemeen
onregeltnatig, hoewel meestal dichter bij de kreekruggen de deklaag dikker wordt. Het humeuze
bandje komt niet altijd voor. Wanneer dan ook de oude ondergrond uit kalkrijke klei bestaat,
hetgeen soms het geval is, zijn de profielen moeilijk van oude-zeekleigronden te onderscheiden.
Op de kavels 1en 2 komt het enkele malen voor dat de bovenste 30 a 40 cm van het Beinsdorpkleiprofiel (Pbb) kalkloos is, waarna het kalkrijk wordt om dan al of niet via een humeus
laagje in de afgedekte kalkloze klei over te gaan.
Opvallend is, dat de mooie kalkrijke dekklei in het voorjaar eerder opdroogt dan de zavelige
kreekruggen, die hoger in het terrein liggen. Deze kreekruggen blijven trouwens het gehele jaar
door vochtiger. Op enkele plaatsen komen op deze ruggen kwelplekken voor. Het meest opvallend is dit op kavel 2, op de kreekrug het dichtst bij de Ringdijk, waar het zavelige profiel tot
aan de bouwvoor een reductiekleur vertoont. Wanneer men een boorgat maakt, vloeit het water
soms over het land. Wat de overige gronden in deze sectie betreft: langs de Uweg ligt een strook
diep kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Pob), waarvan de bouwvoor plaatselijk kalkhoudend is,
blijkbaar omdat er nog een dun laagje jongere kalkrijke klei door geploegd is.In de zuidelijke en
zuidwestelijke hoek liggen kalkrijke en kalkloze oude-zeekleigronden (Pk en Po). Ten slotte
is langs de Ringdijk een smalle strook zandige restveengrond (Pvb) en kleiige restveengrond
(Pvc) gekarteerd.
Sectie Q
Langs de Uweg in het noordwestelijk deel van de sectie treffen wij een uitloper aan van de
Beinsdorpgronden. Duidelijk zijn in het terrein de kreekruggen (Pba) te zien, die uit zware zavel
of lichte klei bestaan. Er omheen liggen de Beinsdorp-kleigronden (Pbb), waarvan het kleidek
echter snel uitwigt, zodat de kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa) aan de oppervlakte komt.
Het grootste gedeelte van deze kalkloze oude-zeeklei-kleigronden is gediept, zodat de bouwvoor hier nu bijna overal uit kalkrijke klei bestaat (B7e), waaronder men de naar beneden
gewerkte, meestal sterk humeuze oude bovengrond terugvindt. Midden door dit terrein loopt een
zavelige tot zandige rug; waarschijnlijk is dit een kreek met oeverwallen geweest, waarvan de
lichte ondergrond bovengekomen is (B7c).
•Oostelijk van de tocht zijn geen gronden meer gediept. De vrij zware kalkloze oude-zeekleikleigronden (Poa) die hier liggen, zijn vooral in het meest zuidelijk gelegen gedeelte kalkhoudend boven in het profiel, doordat hierop waarschijnlijk baggermateriaal uit de tocht is
gebracht en door de grond gewerkt. Wij vinden hier ook de voortzetting van de onder sectie O
beschreven vaargeul tussen Leidse meer en Haarlemmermeer. Zij bestaat uit sterk humeuze
kalkloze klei tot kleiig veen (het geheel gekarteerd als kleiige restveengrond (Pvc)). Naast de
laag liggende humeuze baan ligt iets westelijk ervan en ermee parallel lopend een zavelige rug
met een zandige ondergrond (Pkb), die ook in sectie O doorloopt en naar het zuiden in klei
overgaat De betekenis ervan is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is het een verlande geul,
hoewel zij in deze vorm — zonder een stroomdraad — niet past in het kaartbeeld van de hier
liggende gronden.
Het overige deel van de sectie bestaat uit mooie kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en
kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc). De eerste zijn in het algemeen vrij zware
zavels, zodat de grens met de kleigronden soms moeilijk is aan te geven. Wat kaartbeeld en verbreiding van gronden betreft, zijn het typische wadgronden: een onregelmatige verdeling van
klei- en zavelgronden met kreken er doorheen, die van de klei in de zavelgronden overlopen.
De kreken onderscheiden zich doordat er zwaardere en ook dieper zware profielen in voorkomen. De oeverwallen erlangs zijn van geen of weinig betekenis.
Sectie PP
Mooie kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc)
nemen het grootste deel van de oppervlakte van deze sectie in. In de oostelijke hoek en in het
zuidelijk deel treffen wij afwijkende gronden aan.
In het noordelijk gedeelte loopt een kreek uit in een vrij sterk humeuze plek kalkloze oudezeeklei-kleigrond (Poa). De iets hoger liggende smalle zavelstrook (Pkb) in de zuidwestelijke
hoek doet denken, dat ook hier een kreek langs gelopen heeft. In het terrein is er echter niets
meer van terug te vinden. Een duidelijke kreek loopt nog wel langs de zavelrug (Pkb) in de
oostelijke hoek van de sectie, hoewel ook hier de stroomdraad soms onderbroken is en deze
zich verlegd heeft, getuige de zavelige eilandjes met kleistroken ertussen.
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Oostelijk van deze zavelige oeverwal zien wij een systeem van kreekjes met kalkrijke kleioeverwallen (Pkc) en ertussen kalkloze klei (Poa) met plaatselijk katteklei; het beeld van
kweldergronden dus. De kleigronden zijn hier zwaar.
De kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) in de zuidwestelijke en zuidelijke hoek van de
sectie zijn eveneens zwaar. Gedeeltelijk zijn zij gediept, waarbij men echter niet overal diep
genoeg is gegaan.
Sectie QQ
Ook in deze sectie liggen veel goede landbouwgronden: lichte kalkrijke oude-zeekleikleigronden (Pkc), die plaatselijk tamelijk humeus zijn. Opvallend is de smalle, uit zware zavel
(Pkb) bestaande rug, de voortzetting van die in sectie PP, een oeverwal van de parallel ermee
lopende kreken.
In het noordelijk gedeelte liggen kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa), waar enkele banen
kalkrijke klei met kreekjes doorheen lopen. Deze gronden zijn humeus. Een gedeelte ervan is
gediept. In het niet gediepte gedeelte is de als kalkloze klei gekarteerde grand soms kalkhoudend. De kalkgrens ligt hier in het algemeen ondiep,zodat soms wat kalkrijk materiaal uit de
ondergrond doorgeploegd is. In de noordelijke punt ligt een eilandje Hoofddorp-kleigrond (Pgc)
iets hoger dan de omgeving. Onder het kalkloze kleidek ligt hier zeer zandig kalkloos materiaal.
Aan weerszijden van de Rijksweg bevindt zich een uitloper van het grote complex Hoofddorpgronden verder noordelijk. De grond is diep kalkloos, sterk roestig en nat.
Vlak langs de Ringdijk zijn de gronden humeus tot sterk humeus. Er is daar ook een smalle
strook kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Poa) gekarteerd. Plaatselijk komt grof zand in de
bovengrond voor, terwijl de ondergrond vlak tegen de Ringdijk tengevolge van kwel soms slap
en gereduceerd is.
Sectie SS
De kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) in het oostelijk deel van de sectie zijn humeus
tot sterk humeus. Verder westelijk gaan deze wadgronden over in kalkloze oude-zeekleikleigronden (Poa). De kalkloze kleigronden zijn zwaar. Verschillende percelen zijn gediept,
zodat het kaartbeeld onoverzichtelijk is geworden. Toch is te zien dat enkele kreken, waarlangs
stroken kalkrijke klei liggen, in de kalkloze gronden doordringen. Verder westelijk gaan de
kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) over in diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob).
De kreekjes zijn hierin moeilijk te volgen en bovendien van weinig betekenis. De klei die door
het diepspitten of diepploegen is bovengebracht, is meestal zwaar.
Sectie RR, Huigsloot en oostelijk deel van Abbenes
Vele van de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa en Pob) in deze sectie zijn gediept,
zodat hier eveneens een zeer kunstmatig kaartbeeld is ontstaan. De oorspronkelijke profielen
bestaan uit humeuze tot sterk humeuze zware kleigronden, waar katteklei in voorkomt. Zij
worden in het algemeen pas beneden een halve meter kalkrijk. De profielen blijven veelal lang
zwaar, soms tot een meter. In de kalkrijke kleiondergrond komen vaak gelig groene fosfaat•vlekken voor, in enkele gevallen ook vivianiet, welk materiaal als witte puntjes in de diepere
ondergrond zit, maar dat blootgesteld aan de lucht diep blauw verkleurt. In baggermateriaal uit
sloten ziet men het soms.
Op verschillende percelen is men bij het diepen niet zo ver gegaan, dat kalkrijke klei bovengekomen is. De bouwvoor bestaat dan uit blanke zware kalkloze klei, de humeuze bovengrond
is weggewerkt. Een verbetering is dat niet. Waar kalkrijke klei is bovengekomen is deze in het
algemeen zwaar. Vooraan op de kavels 28 en 29 langs de Sloterweg is de grond zeer diep kalkloos, soms meer dan 1 m, zodat het onmogelijk was kalkrijk materiaal boven te brengen bij
het diepploegen. De ondergrond is daar ook slap en grijs gekleurd. Op andere kavels, waar gediepspit is,heeft men in dergelijke gevallen soms kalkrijke klei opgebracht van plekken waar dit
materiaal wel te bereiken was. Verschillende percelen van een bedrijf zijn meestal in verschillende jaren bewerkt, al naar gelang er tijd en gelegenheid toe was. Daarbij werd soms gediepspit,
soms gediepploegd. Diepspitten levert meestal betere resultaten op. Soms is de zwarte humeuze
bovengrond ter dikte van ca 30 cm eerst afgegraven en verkocht, zoals op kavel 29.Uit dit alles
moge blijken, dat de als gediept aangegeven percelen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn.
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Afb. 21. Luchtfoto van een deel van de secties R en RR, het Lisserbroek en het voormalige eiland Abbenes.
De kalkrijke en kalkloze oude-zeekleigronden worden door diverse kreekjes doorsneden. De gronden
zijn grotendeels humcus; de plekkerigheid valt duidelijk op. De gronden van Abbenes zijn grotendeels
diep omgewerkt. In het Lisserbroek tuinbouw op zandige restveengronden.
(Luchtfoto Topografische Dienst no. 206 Run II bl. 30; schaal ca 1 : 20.000.)
Fig. 21. Aerial photograph of a part of sections R and RR, the Lisserbroek and the former island of
Abbenes. The calcareous and non-calcareous old sea-clay soils are intersected bij several small creeks.
Most of the soils are humous, their spottedness being quite conspicuous. The soils of Abbenes
have been deeply cultivated for the larger part. In the Lisserbroek horticulture is pursued on sandy
residual peat soils.
(Aerial photograph Topografische Dienst no. 206 Run II bl. 30; appr. scale I : 20,000.)

94
AIs bijzonderheid valt nog te vermelden, dat dwars over de kavels 24 t / m 29 tussen 400 en
800 m van de Sloterweg een strook loopt, waar sterk gelaagde brokken veen in de bovengrond
voorkomen. Dit staat in verband met het veenstroompje de Ade, dat v66r de droogmaking hier
in het Haarlemmermeer uitmondde (zie bijlage 5). Op kavel 29 isde oorspronkelijke bovengrond
weggehaald, maar vooral op 27 en 28 komen in de omgewerkte profielen brokken van dit gelaagde veen voor. Op de kavels 24 t / m 26 verdwijnt dit materiaal langzamerhand. Op enkele
niet gestoorde plekken op kavel 28 kan geconstateerd worden, dat door dit stroompje een dun
laagje kalkrijk materiaal aangevoerd is, dat op en door de veenresten zit. Deze bijzonderheden
zijn op de kaart niet aangegeven.
Juist westelijk van de oppervlakte diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob) liggen twee
stukken „oud" land, het voormalige Abbenes (een gedeelte ervan ligt westelijk van de Hoofdvaart) en de polder Huigsloot (zie bijlage 5). Beide zijn aan de verkaveling te herkennen. Na
de inpoldering van het Haarlemmermeer is de dikke laag veen, die hier nog aanwezig was, afgegraven. Het eiland Abbenes, oostelijk van de Hoofdvaart, bestaat gedeeltelijk uit humeuze,
diep kalkloze oude-zeeklei-kleigrond (Pob) — aansluitend bij het hiervoor besproken gebied
in deze sectie — en gedeeltelijk uit humeuze kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc). Op Huigsloot is de zwarte bovengrond, die na de vervening overbleef, gedeeltelijk weggewerkt door
hem naar beneden te spitten, gedeeltelijk is een laag van 20 a 30 cm van deze grond afgegraven
tot op de blanke kalkrijke kleien verkocht. De oostelijke hoek langs de Ringdijk is diep kalkloze
oude-zeeklei-kleigrond (Pob).
Het zuidwestelijk gedeelte van de sectie wordt ingenomen door humeuze kalkrijke oudezeeklei-kleigronden (Pkc). Enkele percelen zijn gediept, waarschijnlijk om de zwarte bovengrond weg te werken.
Sectie R en het westelijk deel van Abbenes
Een groot deel van de sectie R wordt ingenomen door kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden
en kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp. Pkb en Pkc) die vaak humeus zijn. Vooral zuidelijk
en westelijk van Abbenes lopen er veel kreken doorheen, die veelal een humeus, kalkloos en
roestig kleiprofiel bezitten. Mede tengevolge van de zavelige oeverwallen, die er soms naast
liggen, is het land wat onregelmatig (afb. 21). In de zuidelijke punt zijn enkele percelen
gediept, waarschijnlijk omdat de oorspronkelijke bovengrond te humeus was. Langs het Lisserbroek en ook verder zuidelijk langs de Ringdijk ligt een strook humeuze kalkloze oude-zeekleikleigrond (Poa), hetgeen gedeeltelijk een gevolg is van de dikke laag verslagen veen, die hier
aan de randen door de bovengrond geploegd is.
Het voormalige eiland Abbenes is aan de verkaveling te herkennen. Het veen is weggegraven,
later zijn de gronden grotendeels gediepploegd en gediepspit. Evenals aan de overzijde van de
Hoofdvaart wordt in het niet gediepte gedeelte nogal eens steenpuin aangetroffen.
Het Lisserbroek
Ook het Lisserbroek iseen stuk „oud" land, waar het veen na de droogmaking is afgegraven.
De laag zwarte grond, diedaarvan overbleef, isom hetland voor bollenteelt geschikter temaken
met een laag duinzand bedekt. Het gehele gebied, behalve de meest zuidelijke punt, bestaat zodoende uit zandige restveengrond (Pvb). Gezien de kunstmatige opbouw van deze profielen
zijn zij van plaats tot plaats sterk verschillend. In enkele gevallen is geen zand opgebracht en
bestaat het profiel uit kleiige restveengrond (Pvc). De oude zeeklei komt meestal pas voor op
een diepte groter dan 1 m, soms al op 40 a 50 cm. De bovenste 20 cm ervan zijn humeus en
kalkloos. Tengevolge van de hoge waterstand is de klei gereduceerd en grijs van kleur.

V. LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN VAN
DE GEKARTEERDE GRONDEN
1. INLEIDING
De Haarlemmermeerpolder is overwegend een akkerbouwgebied en is daar zeer geschikt voor door de gesteldheid van de grond en de ontwateringstoestand. Ook de voorliefde van de boerenbevolking gaat uit naar het bouwbedrijf. Gemengde bedrijven of
weidebedrijven komen er weinig voor, terwijl ook tuinbouw en fruitteelt geen grote rol
spelen. Overwegend komen middelgrotetot grote akkerbouwbedrijven voorvan ca 20 a60
ha, waarvan per bedrijf veelal al het land aan een stuk ligt. De polder is opgedeeld in
kavels van 20 ha (200 m breed en 1000 m lang); per bedrijf beschikt men over een of
meer kavels of gedeelten van kavels. Op de kavels liggen weinig, soms helemaal geen
dwars-of tussensloten. De percelen zijn zodoende groot, hetgeen een voordeel isvoor het
gemechaniseerde bedrijf. De gemalen zorgen voor een diepe ontwatering van de polder,
men streeft er naar het land 1,25 a 1,50 m „boord" te geven. Veel bedrijven hebben
om dit te bereiken een eigen onderbemalingsinstallatie. Bijna al het land is gedraineerd.
De bedrijven zijn vrijwel veeloos en sterk gemechaniseerd. Men gebruikt in het algemeen
grote hoeveelheden kunstmest; stalmest komt weinig op het land. Daarentegen past men
wel groenbemesting toe.
Slechts daar waar de grond zich in het geheel niet leent voor exploitatie als bouwland, ligt deze in gras en treft men weidebedrijven aan of een enkele keer gemengde bedrijven. Dit is het geval op een deel van de restveengronden, op sommige sterk humeuze
oude-zeekleigrondenen op een deelvandeoude-zeezandgronden, vooral aan de westelijke
en de noordelijke rand van de polder. De kavelstroken tegen de Ringdijk aan, die steeds
uit sterk humeuze klei of restveengrond bestaan, liggen vrijwel altijd in gras. In deze
grondenhandhaaft meneenhogere grondwaterstand (ongeveer0,50 mbeneden maaiveld)
dan in het bouwland, hetgeen men bereikt door het ophouden van het water in de sloten
of door inlaten van water door hevels of duikers uit de Ringvaart.
Wat de tuinbouw betreft, deze is uit de tuinbouwgebieden, die de Haarlemmermeer
omringen, de polder binnengedrongen. Aan de westzijde is dat de bollenteelt. Wij vinden
deze vooral op de restveengronden (Pv), in het Lisserbroek en op de oude-zeezandgronden (Pz), gronden dus, die niet geschikt zijn om als bouwland te worden gebruikt.
Aan de oostzijde van de polder bij Aalsmeer hebben zich bloemenkwekers gevestigd met
vooral rozen en anjerteelt op de oude-zeekleigronden (Pk en Po). Tenslotte vinden wij
in het noordoosten van de polder bij Badhoevedorp en de Lijnden groentekwekers, vooral
op de restveengronden en op de sterk humeuze gronden. Zij komen van het tuinbouwgebied rondom Sloten.
Gezien hun oppervlakte spelen dus de weidebedrijven en zeker de tuinbouwbedrijven
een ondergeschikte rol, zij worden vooral aangetroffen op die gronden aan de randen
van de polder gelegen, waar het niet mogelijk is akkerbouw uit te oefenen. Overal elders
op de Hoofddorpgronden (Pg), de oude-zeekleigronden (Pk en Po), de Beinsdorpgronden (Pb) en ook op de oude-zeezandovergangsgronden (Pz) liggen akkerbouwbedrijven en men kan zeggen, dat een groot deel van deze gronden daar geschikt, vaak
zeer geschikt voor is of gemaakt is. De Haarlemmermeer is een welvarende bouwstreek.
Tot de beste gronden in de polder zijn te rekenen de kalkrijke klei- en zavelgronden,
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die voorkomen in de subgroep kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk). Deze profielen met
een bouwvoor van zavel of klei, matig humeus, naar beneden geleidelijk lichter wordend
en geheel kalkrijk, hebben een voldoende grote watercapaciteit, terwijl overtollig water
gemakkelijk naar de ondergrond kan wegzakken. De wortels kunnen er zich gemakkelijk
en tot grote diepte in ontwikkelen en mede hierdoor komt de water- en voedselvoorraad
van het profiel, dat van nature een hoge pH heeft en betrekkelijk rijk is aan kali, geheel
tot zijn recht.
Wanneer debovengrond niettezwaar is,zijn zijvrij gemakkelijk tebewerken en gezien
hun kalkrijkdom niet moeilijk in een goede structuurtoestand te brengen. Alle gewassen
van het bouwbedrijf kan men er met goed resultaat op telen, zij zijn oogstzeker en kosten
de minste moeite en zorgen. Het hoogst worden de lichte klei- en zware zavelgronden
gewaardeerd. De zware kleigronden zijn moeilijker te bewerken, de lichte zavels kosten
meer aan meststoffen en geven lichtere gewassen.
De zeer lichte zavel-en zandgronden (Pka) van deze groep zijn minder gunstig, omdat zij last van droogte kunnen hebben, meer mest vragen, de onkruidbestrijding er meer
kost, enz., terwijl de kalkloze kleigronden (Po) door het ontbreken van kalk moeilijker
te bewerken zijn en structuurmoeilijkheden geven.
Dekalklozekleiisstuggeren bevat vaak zure katteklei.Door bekalking kan weliswaar
de pH van de grond op peil gebracht worden, doch dit geldt slechts voor de bovengrond.
De groeivoorwaarden op dergelijke gronden zijn dan ook minder gunstig, de gewassen
geven niet zulke hoge opbrengsten en oogstmislukkingen komen voor. Door diepspitten
of -ploegen kunnen dergelijke gronden sterk worden verbeterd, hetgeen dan ook op grote
schaal is gebeurd.
De Hoofddorp-zavel- en -kleigronden (Pgb en Pgc), met hun naar beneden lichter
wordende profielen, die tot wisselende diepte kalkloos zijn, zijn vooral minder gunstig
als zij diep kalkloos zijn en de ondergrond zuur is. Door bekalking en goede bemesting
kan de pH en de vruchtbaarheidstoestand van de bouwvoor in orde gebracht zijn, maar
door de ongunstiger bewortelingsvoorwaarden in de ondergrond draagt een geringer deel
van het profiel bij tot de plantenproductie. Dit kan oogstdepressies geven. De gronden
hebben meer mest nodig en vragen in het algemeen meer zorg en onderhoud. Bij de
minder diep kalkloze gronden speelt dit alles een minder grote rol, zij zijn echter kalkarm en schraler dan de kalkrijke gronden, terwijl vooral op de kleigronden het ontbreken
van kalk ten aanzien van bewerkbaarheid en structuur belangrijk is.De zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden en Hoofddorp-zandgronden (Pga) hebben dezelfde minder goede
eigenschappen alshiervoor voor dezeerlichteoude-zeeklei-zavelgrondenen -zandgronden
(Pka) werd aangehaald, bovendien zijn zij kalkloos.
De Beinsdorpgronden (Pb) behoren tot de beste gronden in de Haarlemmermeer,
vooral wanneer het kalkrijke kleidek op de kalkloze kleiondergrond flink dik is. Door
scheurvorming in de betrekkelijk zware, maar rulle en kalkrijke klei ontwateren deze
gronden vrij goed. Zij leveren gunstige voorwaarden voor wortelontwikkeling en zijn
rijk aan plantenvoedende stoffen.
De oude-zeezandgronden en de oude-zeezandovergangsgronden (Pz) zijn veel minder
goed. De zandgronden (Pza en Pzb) zijn voor het akkerbouwbedrijf ongeschikt. Wij
vinden er bollenteelt en ook grasland en gemengde bedrijven. De vochtvoorziening van
de planten schiet op deze gronden nogal eens te kort. De zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc en Pzd) worden weer als bouwgronden gebruikt, maar omdat zij kalkloos zijn en mede doordat in de bovengrond het vrij grove zeezand gemengd is
met klei,hebben zijvaak een ongunstige structuur. Zij zijn ook moeilijk te bewerken. Ook
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het zand in de ondergrond kan een ongunstige rol spelen. Om al deze redenen zijn het
minder goede akkerbouwgronden.
Een gedeelte van de zandige restveengronden (Pvb) wordt gebruikt voor bollen- en
groentecultuur;de restligt in gras,evenalsdat bij de restveen-en kleiige restveengronden
(Pva en Pvc) het gevalis.
De kwel, die in de noordhoek van de polder optreedt, heeft eveneens tot gevolg, dat
deze gronden grotendeels in gras liggen. Het gereduceerde profiel en daarnaast het hoge
chloorgehalte maken deze gronden als bouwgronden weinig geschikt.
De Haarlemmermeer heeft de naam een bonte polder te zijn. Vooral voor het akkerbouwbedrijf isbontheid vande grond minder gewenst,omdat ditzichvaak in de gewassen
aftekent. Naast het aanwezig zijn van de zeer verschillende bodemtypen, draagt daartoe
bij het voorkomen van verlande kreekjes en het pleksgewijze meer of minder humeus
zijn van de grond. Het hogere humusgehalte heeft overigens een zeer veelzijdige invloed
op de grond. Het vergemakkelijkt de bewerking, het verbetert de structuur en door de
stikstofwerking is minder mest nodig. Daarentegen zijn de humeuze gronden veel
vuiler; granen kunnen er geil gaan groeien en legeren en de korrel is van mindere
kwaliteit, het suikergehalte van suikerbieten is lager. De sterk humeuze gronden zijn
dan ook voor het akkerbouwbedrijf niet geschikt en liggen in gras.
Aan de verzorging van de grond wordt in de Haarlemmermeer veel aandacht besteed.
De detailontwatering is in het algemeen goed verzorgd door drainage, zo nodig door een
onderbemalingsinstallatie. De bemestingstoestand wordt goed bijgehouden. De pH van
kalkloze gronden is door vaak zeer zware bemestingen, vooral van schuimaarde, op peil
gebracht. Ook baggermateriaal uit kanalen en tochten is daarvoor veel gebruikt Veel
gronden zijn ook sterk verbeterd door diepploegen of diepspitten. Aan kalium zijn de
Haarlemmermeergronden, vergeleken met veel jonge zeekleipolders, b.v. de IJpolders,
betrekkelijk arm. Dit is een gevolg hiervan, dat het voor het grootste deel zavels tot
lichte kleien zijn. Daarnaast zijn de Hoofddorpgronden wat kali-armer dan de oudezeekleigronden.
In de volgende paragrafen zullen de eigenschappen van de Haarlemmermeergronden
uitvoeriger besproken worden. De verwerkte gegevens zijn afkomstig van waarnemingen
inhet veld, daarnaast van mededelingen van de landgebruikers en van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Ook aan DIJKEMA (1939) zijn gegevens ontleend, terwijl verder de
resultaten van het onderzoek van GURAY (1951), die in 1949 een groot aantal proefoogsten van suikerbieten deed om het verband tussen bodemtype en suikerbietenopbrengst na
te gaan, ter sprake zullen komen.
De op de bodemkaart onderscheiden reeksen zullen reeks voor reeks behandeld worden. Het iswellicht nuttig het volgende op te merken.Zoalsuit voorgaande hoofdstukken
gebleken is, komen binnen de bodemreeksen variaties voor in bodemgesteldheid, die in
typen onderverdeeld kunnen worden. Evenzo treden erook landbouwkundige variaties op
binnen de reeks, die, zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, soms vrij aanzienlijk
kunnen zijn.
Als slot van deze inleiding volgt hier nog een kort overzicht over de ontwikkeling van
de Haarlemmermeer als landbouwgebied, voor zover dat in verband met de bodemgesteldheid belangrijk is.De gegevens hiervoor zijn in hoofdzaak ontleend aan TER VEEN
(1925).
De Haarlemmermeerpolder was niet direct na de drooglegging het welvarende landbouwgebied, dat wij nu kennen. De economische en sociale omstandigheden waren voor
de bewoners zeer ongunstig en tal van boeren zagen zich genoodzaakt hun bedrijf op te
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geven en de polder te verlaten. Het duurde enige tientallen jaren eer de voorspoed begon.
De voornaamste oorzaak van de geringe welvaart was wel de slechte waterbeheersing.
Het hoofddoel van de drooglegging was niet geweest de landwinning, doch slechts het
keren van het waterbezwaar van het Haarlemmermeer. Aan de verzorging van de polder
uit landbouwkundig oogpunt werd niet voldoende aandacht geschonken; na de drooglegging werd hij niet afgewerkt.
Zo was o.a. de capaciteit van de gemalen te klein en werkten zij slecht, bovendien
was de waterberging in de polder in de slecht verzorgde tochten en kanalen te gering.
Het bleek daardoor onmogelijk het water in de polder onder controle te houden en
goede landbouw is slechts mogelijk als aan deze eis voldaan is. Het peil in de polder
liep herhaaldelijk hoog op; in Januari 1857 was b.v. 42 % van de oppervlakte drassig of
met water bedekt. Beheersing van het water was een eerste eis en langzamerhand is deze
tot stand gekomen door verbetering van de machines in de gemalen en de uitdieping en
verbreding van tochten en kanalen. In 1860bleef het water gemiddeld 30cm beneden het
maaiveld van het laagst liggende land. In 1880 werd het waterpeil op 5,20 m —N.A.P.
gebracht en nadien nog verlaagd. Bovendien werd na 1886 verlof gegeven tot het afzonderlijk inpolderen van laaggelegen land, zodat men daar een nog lager peil kon handhaven. Door de lage grondwaterstand kwam de landbouw tot bloei. Op de natte en gereduceerde gronden konden natuurlijk geen behoorlijke gewassen groeien en aanvankelijk
werden daarom de hoger gelegen, veelal humeuze, venige gronden aan de randen van
de polder hoger gewaardeerd, terwijl de laagste delen in het midden van de polder het
slechtst bekend stonden (AMERSFOORDT, 1857). Ook van zuurvorming in de kalkloze
gronden had men aanvankelijk veel last (STARING, 1856; AMERSFOORDT, 1857) Soms
groeideerniets. STARINGraadt bekalking aan of grondverbetering door middelvan schelphoudend materiaal uit de sloten. AMERSFOORDT vermeldt, dat hij er geen goede resultaten
van gezien heeft, hetgeen wel aan de slechte ontwateringstoestand toegeschreven zal moeten worden. Eerst op de lange duur, na de verbetering van de ontwatering, is de pH van
deze zure gronden verbeterd door bekalking en het opbrengen van kalkrijk baggermateriaal uit sloten en tochten (schotwallen). Veel gronden zijn, zoals vermeld, gediepspit.
Toen de waterbeheersing slecht was, had men, om de ontwatering van het land zo
goed mogelijk te doen zijn en de waterberging te vergroten, zeer veel sloten op de kavels
gegraven, op 20 a 30tot 50m afstand van elkaar. Nadien zijn deze grotendeels van drainbuizen voorzien en gedicht. Dit isook een van de redenen, dat men de drainbuizen op zo
onregelmatige afstanden van elkaar vindt.
Direct na de drooglegging lag bijna de gehele polder in bouwland (in 1856:87 % ) .
Graan en koolzaad waren winstgevende gewassen,diezonder bemesting verbouwd konden
worden, maar door dehoge grondwaterstand bleek dit al gauw onmogelijk. In 1859 werd
nog slechts de helft van de polder als bouwland gebruikt, de rest lag in gras. Sindsdien
nam het percentage weiland echter geregeld af, hoewel tussen 1870 en 1880 weer een
kleine stijging optrad tengevolge van de economische toestand. In 1880 lag 37 % in gras.
Nadien bleef de oppervlakte bouwland steeds toenemen, zodat nu nog slechts 6 a 7 %
in gras ligt. De voornaamste reden van deze toename moet gezocht worden in de goede
waterbeheersing en in de verbetering der gronden door bekalking, enz.
Het gebruik van kunstmest kwam in depolder al vroeg in zwang. Reeds in de zestiger
jaren gaf menPeru-guano aandegewassen,omdatmenorganische mesttekort kwam.Met
de toename van het bouwlandareaal steeg deze behoefte steeds. Lang, tot na wereldoorlog I, bleef bij veel boeren echter het gebruik bestaan in de winter vee op te stallen en
vet te mesten; de hierdoor verkregen stalmest kwam het land ten goede.
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2. OUDE-ZEEZANDGRONDEN EN OUDE-ZEEZANDOVERGANGSGRONDEN (Pz)
Op het grootste gedeelte van deze gronden worden vanzelfsprekend niet de voor de
Haarlemmermeerpolder normale akkerbouwgewassen aangetroffen. Zo komt op de zandgronden (Pza en Pzb) bollenteelt voor; voorts liggen enkele weidebedrijven en gemengde
bedrijven op de zandgronden en op de zavelige en kleiige overgangsgronden. Typische
akkerbouwgewassen vinden wijop een deel van de overgangsgronden (Pzc en Pzd), waar
deze beter worden en grenzen aan de eigenlijke oude-zeekleigronden. Uit het verschillend
gebruik van deze gronden blijkt alweldat hun aard en hun landbouwkundige eigenschappen uiteenlopen.
De oude-zeezandgronden hebben een profiel dat grotendeels uit tamelijk grof zand
isopgebouwd. De waterhuishouding van deze gronden isongunstig door hun betrekkelijk
hoge landschappelijke ligging ten opzichte van het diepe polderpeil, ook al ontvangen zij
veel zakwater uit de duinen. De overgangsgronden hebben een bovengrond van marienslib, gemengd met grof zand, rustend op een zandondergrond. Hun waterhuishouding is
beter, hun watercapaciteit groter en zij liggen landschappelijk wat lager dan de zandgronden. Vooral de kleiige oude-zeezandovergangsgronden (Pzd) hebben minder of niet
van verdroging te lijden. De kalkloze bovengrond met vaak betonachtige structuur maakt
echter dat deze overgangsgronden geen goede bouwgronden zijn.
a. Oude-zeezandgronden (Pza en Pzb)
In deze tamelijk grofzandige gronden is het tekort in de vochtvoorziening van de gewassen vaak debeperkende factor. De waterhuishouding istamelijk gecompliceerd. Doordat ons gegevens over maaiveldsligging ten opzichte van N.A.P. ontbreken en wij niet
indegelegenheid waren overeen langer tijdsverloop grondwaterstandsmetingen te verrichten, kunnen wij slechts de hoofdlijnen ervan weergeven.
Vanaf de Ringdijk de polder in hellen de zandgronden af. Het verschil in maaiveldsligging
insectieJtussendeRingvaartendeSpieringwegzalca 1,50 mbedragen.Doorhetplaatsenvan
stuwen in tochten en sloten tracht men zoveel mogelijk een hoog grondwaterpeil te handhaven.
De Spaarnetocht kan door een stuw bij de Kruisweg afgesloten worden. Ook in de kavelsloten
tussen Spaarnetocht en Spieringweg en in de kavelsloten in sectie G staan stuwtjes. Langsdeze
kavelsloten vloeit water af in de richting van de dieper gelegen polder.
Het watervasthoudend vermogen van de zandprofielen is gering en niettegenstaande men
een hoger grondwaterpeil tracht te krijgen, blijkt vaak dat dit onmogelijk is, doordat het water
in de zandondergrond wegzakt. Vooral in de kalkloze oude-zeezandgronden (Pzb) tussen
Spaarnetocht en Spieringweg treden vaak verdrogingsverschijnselen in de gewassen op.
Daarnaast zijn er nog enkele minder belangrijke factoren, die eveneens de vochtvoorziening
van deplanten bei'nvloeden. Een groot deel van de oude-zeezandgronden ishumeus. Debovengrond krijgt daardoor meer samenhang en de watercapaciteit wordt vergroot. Niet humeuze
plekken verdrogen duidelijk sneller. Wanneer het gehalte afslibbaar van de bovengrond, dat
meestalslechtsenkeleprocentenbedraagt,wathogeris—rondomde10%—,verbetertditeveneens de watercapaciteit en de samenhang van de grond. Deze verschillen in humusgehalte en
gehalte afslibbaar van de bovengrond dragen bij tot het bonte en plekkerige karakter van deze
gronden.
De kalklozeoude-zeezandgronden (Pzb) zijn diep,vaak meer dan 1m kalkloos.Soms
komen er ook dunne, zavelige of kleiige bandjes in het profiel voor. Het zijn zodoende
geen ideale profielen voor een goede wortelontwikkeling.
Vanzelfsprekend kunnen deze lichte gronden in het voorjaar erg stuiven wanneer zij
kaal liggen, terwijl zij ook — een andere eigenschap van lichte gronden —gemakkelijk
vervuilen.
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Voor de veeleisende gewassen van het bouwbedrijf zijn deze gronden niet geschikt. Rogge
en aardappels doen het er wel. Pleksgewijze kunnen zij echter nogal eens last van droogte
hebben. Goede bollengronden zijn het zeker ook niet; veel oorspronkelijk bollenland is trouwens
weer verlaten. Vooral tussen Spaarnetocht en Ringdijk liggen enkele kavels in gras. Een voordeel is hier, dat bij de Spaarnetocht het water gemakkelijker opgehouden kan worden, hetgeen
voor grasland dubbel nodig is.
Tussen Ringvaart en Spaarnetocht zijn veel percelen diep doorgespit De zwarte bovengrond
is over het gehele profiel verdeeld. De gronden zijn er gelijkmatiger door geworden en de
waterhuishouding is verbeterd.
Vergeleken bij de goede oude-zeekleigronden zijn deze gronden zeer mestbehoeftig. Zij
moeten ook bekalkt worden. Speciaal de humeuze gronden hebben echter bij overbekalking
gauw last van Mn-gebrek.
De kalkrijke zandgronden (Pza) geven een wat beter milieu voor wortelontwikkeling.
Ook hier komen onregelmatigheden in het profiel voor.

b. Zavelige en kleiige oude-zeezandovergangsgronden

(Pzc en Pzd)

Het grove zeezand komt naar het oosten gaandeweg dieper in de ondergrond voor en
wordt ook iets fijner. De invloed van dit zand wordt dan ook geleidelijk minder, waarmee
een algemene tendenz samenhangt, dat de overgangsgronden van west naar oost beter
van kwaliteit worden.
Op de zavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) kan, wanneer de ondergrond
grofzandig is, het gewas nog aan droogte lijden. Landschappelijk liggen zij iets lager dan
de zandgronden; het water trekt er niet zo gemakkelijk meer weg. Tegen de zandgronden
aan in het westen is dit eerder het geval dan in het oosten, waar zij aan de kleiige overgangsgronden of aan de oude-zeekleigronden grenzen.
De profielen zijn vrij onregelmatig van bouw: een kalkloze, zavelige bovengrond op een
kalkloze zandondergrond, waarin kleibandjes voor kunnen komen. De menging in de bovengrond van tamelijk grof zand met klei geeft ongunstige structuureigenschappen: de gronden
diogen hard en scherp op met betonachtige structuurelementen. De geschetste profielbouw is
niet gunstig voor een goede wortelontwikkeling. Naar het oosten toe nemen deze ongunstige
eigenschappen in betekenis af. De profielen zijn daar minder diep kalkloos; langs de oudezeekleigronden zijn zij kalkrijk in de ondergrond, het zand iswat fijner. In een graangewas of in
bieten b.v. tekent zich dit beter worden van de grond, van zandgrond via lichtzavelige overgangsgrond naar zavelige of kleiige overgangsgrond, vaak fraai af. Het zal duidelijk zijn, dat
vooral de vochtvoorziening hier een grote rol speelt In proefoogsten van suikerbieten door
GiiRAY(1951)op zandgrond en zavelige overgangsgrond uitgevoerd,komt dit mooi tot uiting.
De opbrengst nam op een type met ca 15 % slib in de bovengrond, vergeleken met een type
met 25 a 30 % slib in de bovengrond, toe van ca 24 tot ca 47 ton per ha.
Op de kleiige overgangsgronden (Pzd) komt verdroging van de gewassen vrijwel niet
voor. Het zeezand speelt hier een minder grote rol. Er is minder van door de bovengrond
gemengd. Toch is het grove zand nog in de kluiten te zien en ook hier geeft het ongunstige
structuureigenschappen en maken de gronden daardoor een zwaardere indruk. De bewerking en het maken van een goed zaaibed kan op deze gronden nogal eens moeilijk zijn.
Daarbij zijn de profielen kalkloos en komt nogal eens katteklei voor. De diepere ondergrond, het zeezand, vertoont een grijsblauwe reductiekleur. Alles bij elkaar zijn het dus
geen ideale bouwgronden. Naar het oosten toe neemt de invloed van het zeezand hoe
langer hoe meer af en het wordt fijner. De gronden worden in die richting wat beter.
In kwaliteit zijn zij te vergelijken met de ondiep kalkloze Hoofddorp-kleigronden (Pgc),
waaraan zij grenzen.
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3. HOOFDDORPGRONDEN (Pg)
De Hoofddorpgronden worden vrijwel geheel gebruikt voor de akkerbouw.
Het blijkt, dat met de verschillen in profielbouw, die binnen elk van de 3 reeksen kunnen voorkomen, ook de landbouwkundige waardering van de gronden varieert. Bij de
Hoofddorp-zavelgronden en Hoofddorp-kleigronden (resp. Pgb en Pgc) zijn het vooral
de diep kalkloze gronden met zure ondergrond, die bij de praktijk het slechtst bekend
staan. De groei- en bewortelingsvoorwaarden zijn er het ongunstigst en zij zijn minder
oogstzeker. Kwel en daarmee samenhangende reductieverschijnselen kunnen hiertoe bijdragen, terwijl vooral de ontwateringstoestand ongunstig beinvloed wordt.
Naarmate de profielen minder diep kalkloos zijn, zijn de groeivoorwaarden beter; zij
komen bijna gelijk te staan met de kalkrijke oude-zeekleigronden ( P k ) . Bij de zwaardere
Hoofddorpgronden speelt het ontbreken van de kalk in de bouwvoor een belangrijke rol
ten opzichte van de bewerkbaarheid en de structuur. Slempigheid treedt vooral op bij de
zavelgronden (Pgc) en ook hier is het ontbreken van kalk een ongunstige factor.
De Hoofddorp-zandgronden en de zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden (Pga) zijn
slecht omdat zij licht zijn en daardoor gemakkelijk last van verdroging hebben. De watercapaciteit van deze gronden is te gering.
a. Hoofddorp-zandgronden

en zeer lichte Hoofddorp-zavelgronden

(Pga)

Deze zand- en zeer lichte zavelgronden (Pga) staan als slecht bekend. Dit komt vooral
doordat zij zo licht zijn. Ook de ondergrond bestaat uit zand (of althans uit zeer lichte
zavel); daarbij liggen de gronden wat hoger in het terrein. Door het lage kleigehalte van
het profiel is de watercapaciteit gering; de grondwaterstand is laag, zodat de gewassen
gauw last van droogte hebben. Dit brengt aanzienlijke depressies in de oogst met zich mee.
DIJKEMA (1939) geeft voor zeer lichte zavelgronden vergeleken met zavelgronden een
oogstdaling van 20 % aan voor tarwe en suikerbieten. De zandgronden zijn ongeschikt
voor deze gewassen. Hier wordt dan ook vooral rogge op verbouwd (die nog 45 a 50 mud
op kan brengen), verder aardappelen en soms witlof. De proefoogsten van GURAY (1951)
met suikerbieten op dit type uitgevoerd, gaven eveneens lage opbrengsten te zien. De
wortelopbrengsten bedroegen 44,5 ton, de suikeropbrengsten 6,66 ton per ha, terwijl
die bij de gunstigste typen ruim 55 respectievelijk ruim 9 ton per ha haalden. Bij de typen,
waarop GURAY de opbrengsten bepaalde, Hep het slibgehalte van de bouwvoor uiteen van
10 tot 25 % , terwijl het slibgehalte in de ondergrond minder dan 10 % bedroeg.
Deze lichte gronden zijn vanzelfsprekend zeer mestbehoeftig. Zij moeten bekalkt worden,
want van nature zijn zij kalkloos. Verder zijn zij ook sterk kalibehoeftig. Men geeft ook zeer
zware stikstofgiften. Hoe lichter de grond is, hoe meer stikstof men in het algemeen geeft
Gebreksverschijnselen komen nogal eens voor, bemesting met MnSCU is soms nodig. Een
groot nadeel van deze gronden is ook, dat zij gemakkelijk stuiven, in het voorjaar bij droog en
schraal weer. Door de opgewaaide zandkorrels, die tegen de kiemplantjes botsen, kunnen deze
ernstig worden beschadigd; bovendien kunnen zij omvallen door blootstuiven. Overzaaien kan
zodoende noodzakelijk zijn. Als de grond bedekt is, b.v. met een rogge- of tarwegewas, treedt
dit stuiven veel minder of niet op. Hoe lichter de grond is, hoe erger hij kan stuiven. DIJKEMA
(1939) rekent de gronden met minder dan 8 % kleitot de sterk stuivende. Het is weliswaar in het
voorjaar van 1949 gebleken,.dat zelfs zware kleigronden kunnen stuiven, zodat haver en vlas
overgezaaid moesten worden en greppels en sloten opgeschoond, doch dit komt slechts bij
uitzonderlijke weersomstandigheden voor. De lichte Hoofddorp-zavelgronden en vooral de
Hoofddorp-zandgronden stuiven vrijwel ieder jaar. Deze lichte gronden vervuilen ook gemakkelijk.
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Indien de ondergrond niet zo zandig was, zodat het water er niet zo gemakkelijk uit weg
kon lopen, zou het mogelijk zijti door het opzetten van het water in de sloten de vochtvoorziening van het gewas te verbeteren. Men heeft dit laatste in enkele gevallen getracht te
bereiken door de grond te laten zakken, dus door een laag zand uit de ondergrond weg te graven.
Op de percelen, waar dat tot 1949 gebeurd is, was het succes niet bijzonder groot.
b. Hoofddorp-zavelgronden

(Pgb)

Binnen deze reeks komen verschillen voor in de kalkhoudendheid van het profiel
en in de diepte tot waarop het profiel kalkloos is. De diep kalkloze profielen met veel geelbruine roestvlekken en roestpijpjes en lage pH (3 a 5) in de ondergrond zijn de slechtste
uit deze reeks en bieden het minst gunstige milieu voor wortelontwikkeling. Als ander
uiterste zijn er de profielen met een zwak kalkhoudende bouwvoor, met geen of slechts
een dunne kalkloze laag daaronder, welk profiel uit een oogpunt van wortelontwikkeling
veel gunstiger is. Tussen deze uitersten staan allerlei overgangen.
De pH van de bouwvoor is, voor zover dat bij de kalkloze profielen nodig was, in verreweg
de meeste gevallen op hoger dan 7 gebracht en wordt in deze toestand gehouden (wanneer de
bouwvoor zwak kalkhoudend is, is de pH van nature veelal hoger dan 7). Vooral schuimaarde
is en wordt hier veel gebruikt. Voor de ondergrond is dit uiteraard niet te doen. Deze diep
kalkloze en zure profielen kunnen dan ook, hoewel de pH en de vruchtbaarheidstoestand van
de bouwvoor in gunstige toestand verkeren — vergeleken met kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) —, oogstdepressies van 10 a 15% geven bij tarwe. Zijn de profielen diep kalkloos, maar is de ondergrond niet uitgesproken zuur, dan geldt dit in mindere mate, terwijl bij de
ondiep kalkloze profielen de toestand nog gunstiger is.
In het algemeen worden de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) als schraler en armer beschouwd
dan de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb). Behalve dat zij bekalkt moeten worden, hebben zij ook meer kali en stikstof nodig, naar wij uit praktijkgegevens menen op te mogen maken.
Speciaal geldt dit weer voor de diep kalkloze en zure profielen en ook voor die met een zeer
zandige ondergrond, zoals bij de Hoofddorpgronden nogal eens voorkomt. Daarnaast treden
op deze gronden gemakkelijker gebreksverschijnselen op. Het gewas reageert veel sneller op
kleine fouten in de bemesting; de stand moet soms met extra giften van MnS04 bijgewerkt
worden. Dit laatste geldt ook weer vooral voor de diep kalkloze profielen, terwijl ook humeuze
gronden in dit opzicht nauw luisteren. Dat Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) kalibehoeftiger zijn
dan kalkrijke zavelgronden blijkt ook uit een vergelijking van de kaligehalten van beide. Op de
laatste liggen zij gemiddeld wat hoger (zie § 12).
DIJKEMA (1939) deed uitvoerige waarnemingen over het slempen van gronden in de Haarlemmermeer. Onder slempen wordt verstaan de korstvorming op klei- en zavelgronden in het
voorjaar bij ongunstige weersomstandigheden, in het bijzonder bij veel regen. Zowel winterals zomergewassen kunnen er schade van ondervinden: de planten hebben moeite er doorheen
te komen, bij het schoffelen breken de schollen en kunnen bij verplaatsing het gewas beschadigen.
Volgens DIJKEMA zijn het vooral de zavelige gronden, die last van slempen hebben, speciaal
de lichte zavelgronden. Bij de zavelgronden treedt de verslemping al minder, bij de kleigronden
met meer dan 55 % afslibbaar in het geheel niet meer op. Ook zeer lichte zavelgronden en
zandgronden met gehalten afslibbaar van minder dan 12 a 15% hebben geen last van slempen.
Het kalkgehalte heeft ook invloed. Weliswaar treedt ook op de kalkrijke gronden slempen op,
maar op de kalkloze met een zure ondergrond is dit toch erger. Humeuze gronden hebben in dit
opzicht geen last, die met een zeer laag humusgehalte weer meer.
Onze ervaringen stemmen hiermee overeen. In het algemeen hebben de Haarlemmermeergronden vrij veel last van slempen; op de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb), vooral op de zure,
is dit erger dan op de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb). Verder zijn vooral de zwaardere Hoofddorp-zavelgronden meestal meer kluiterig; de structuurelementen zijn scherper en
harder.
De kwel, die vooral in diep kalkloze Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) kan optreden en
reductieverschijnselen teweeg kan brengen, be'invloedt het profiel vanzelfsprekend ook in ongunstige zin. Speciaal om deze kwel tegen te gaan, heeft men wel onderbemalingsinstallaties
opgericht. Volgens waarnemingen van BIJL (1930) uit de kwel zich ook in het verloop van
het phreatisch niveau (zie § 13).

103
Ondanks de verschillende hierboven genoemde ongunstige eigenschappen van deze reeks
is het toch mogelijk op deze gronden alle in de Haarlemmermeer verbouwde landbouwgewassen
te telen. Wei is het een eerste eis, dat de pH en de vruchtbaarheidstoestand van de bouwvoor
op peil worden gebracht en gehouden. Vanzelfsprekend eisen deze gronden veel meer zorg van
de gebruiker, zowel wat de grondbewerking en de bemesting als de verpleging van het gewas
betreft.
c. Hoofddorp-kleigronden

(Pgc)

Ook binnen deze reeks (Pgc) komen verschillen voor in profielbouw. Er zijn kalkloze tot zwak kalkhoudende kleigronden met slechts een dunne kalkloze zavellaag daaronder; er zijn ook diep kalkloze profielen met een zure zavelondergrond, die bovendien
soms last van kwel heeft, getuige de reductiekleuren in de ondergrond. Allerlei overgangen komen voor. Ook hier loopt dus de waardering ten aanzien van de landbouwkundige mogelijkheden binnen de reeks uiteen.
Door het hogere kleigehalte eisen deze gronden meer trekkracht bij bewerking; met het hoger
worden van het kleigehalte neemt dit toe. Het ontbreken van CaCOs speelt in dit opzicht ook
een rol. Kalkloze kleigronden zijn dichter en ploegen meestal zwaarder dan even zware kalkrijke
gronden. Belangrijker in dit opzicht is, dat het moeilijk is kalkloze kleigronden in een goede
structuurtoestand te brengen en er een goed zaaibed op te verkrijgen. Vanzelfsprekend spelen
ook de weersomstandigheden in winter en voorjaar hier een grote rol. Een feit is, dat op deze
gronden bij slechte weersomstandigheden veel meer last wordt ondervonden dan op kalkrijke
kleigronden. De gronden drogen hard en scherp op en zijn moeilijk fijn te krijgen. De wat
lichtere kleigronden (van 35 tot ca 55 %) hebben daarbij nog last van slempen. Wanneer de
diep kalkloze gronden last van kwel hebben, is dat ook een van de belangrijke oorzaken van de
moeilijkheden die zij geven ten aanzien van bewerkbaarheid en structuur. In najaar en winter
zijn deze gronden vaak erg nat, de ondergrond voelt zelfs papperig aan. Een goede ontwatering
is hier dan ook een eerste eis.
Niet alleen is het vaak moeilijk op deze gronden een goed zaaibed te krijgen, ook de omstandigheden voor verdere ontwikkeling zijn minder gunstig dan op kalkrijke kleigronden, soms
zeer ongunstig. Dit laatste is het geval op de diep kalkloze gronden, waar de soms zure ondergrond een minder goed milieu voor wortelontwikkeling biedt. Ook ten aanzien van dit punt
geldt, dat de dieper kalkloze gronden met veel geelbruine roestkleuring en lage pH's het minst
gunstig zijn. De soms iets kalkhoudende gronden met een dunne ontkalkte zavellaag op een kalkrijke ondergrond zijn veel beter.
Aan de bemesting worden op deze gronden veel hogere eisen gesteld. In de eerste plaats
is bekalking nodig.Zeer veel is en wordt gebruik gemaakt van schuimaarde; ook z.g. schotwalmateriaal wordt gebruikt. Van schuimaarde worden soms zware giften gegeven. Doordat bij
het ploegen soms kalkloze en zure ondergrond naar boven wordt gebracht, is het bijhouden van
deze bemesting nodig. De bemesting met kalk is nodig om de bewerkbaarheid en de mogelijkheden tot het scheppen van een betere structuur te verbeteren. Bovendien moet de pH op peil gebracht worden. Zoals wij dat voor de Hoofddorp-zavels bespraken, blijkt ook hier dat, vooral
als de gronden meer dan normaal humeus zijn, de gevoeligheid toeneemt voor het optreden
van Mn-gebrek ten gevolge van overkalking of van het gebruik van alkalisch werkende meststoffen. Deze gronden stellen dezelfde hoge eisen aan een juiste bemesting.
Ook de behoefte aan andere meststoffen is groot, speciaal weer bij de diep kalkloze gronden.
In het laatste geval zal ook slechts een geringer deel van het profiel aan de productie meewerken. Zowel met fosfor, kali als stikstof wordt op deze gronden zwaar gemest. Hetgeen over
kalibehoefte bij de Hoofddorp-zavels (Pgb) is opgemerkt, geldt ook voor de kleigronden (Pgc).
Ook van stikstof geeft men zwaardere giften dan gebruikelijk is bij gronden van overeenkomstige zwaarte. Dat de ondergrond nogal zandig kan zijn, zal ook wel meewerken aan de armoede
van deze profielen aan voedingsstoffen.
Het voorkomen van reductieverschijnselen in de ondergrond ten gevolge van het optreden
van kwelmaakt,dat deprofielen minder diep doorworteld kunnen zijn. Om aan de onaangename
consequenties van de kwel ten aanzien van slempen, structuurbederf, enz. te ontkomen, dienen
aan de ontwatering in zo'n geval hoge eisen te worden gesteld. Een moeilijkheid daarbij is
soms, dat slootwanden inzakken, vooral als de ondergrond erg zandig is. Onder dergelijke omstandigheden komt een onderbemalingsinstallatie niet goed tot zijn recht. Op de kavels JJ 13 t / m
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15, op Hoofddorp-zavelgrond (Pgb), was het voor het goed functionneren van de onderbemaling nodig de sloten onderin te beschoeien, omdat zij anders door de aanwezigheid van loopzand
dichtvloeiden.
In enkelegevallen (o.a.in sectieI) treft men een scherpe overgang aan van de kleibovengrond
naar een zeer lichtzavelige tot zandige ondergrond. In zo'n geval treden waarschijnlijk gemakkelijk verdrogingsverschijnselen op.
De gewassenkeuze is op de Hoofddorp-kleigronden (Pgc) kleiner. Gewassen die hoge eisen
aan de grand stellen, b.v. vlas, ziet men op deze gronden minder verbouwd, althans voor wat de
diep kalkloze profielen betreft
Uit onze informaties bleek, dat, evenals dit voor de overeenkomstige Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) het geval is, de diep kalkloze en zure Hoofddorp-kleigronden (Pgc) oogstdepressies van 10 a 15 %, soms 20 %, kunnen vertonen, ook al heeft de bouwvoor een goede
pH en een goede vruchtbaarheidstoestand. Uit de proefoogsten van suikerbieten, door GURAY
(1951) op dit type gronden uitgevoerd, bleek dit echter geensdeels. Gemiddeld vond hij bij verschillende typen Hoofddorpgronden een even hoge opbrengst aan wortels (52 ton per ha) als bij
verschillende typen kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk). De suikeropbrengsten waren iets lager.
Ook wanneer wij zijn opbrengstgegevens type voor type nagaan, blijkt niet dat het diep ontkalkt
zijn, gepaard gaande met een lage pH van de ondergrond, een duidelijk aanwijsbare oogstdepressie veroorzaakte. Wei bleek, dat andere ongunstige profieleigenschappen oogstdepressies
gaven. Zo is onder a van deze paragraaf al vermeld, dat de zeer lichte Hoofddorp-zavelgrond
(Pga) met zand in de ondergrond een zeer lage opbrengst gaf, hetgeen hier echter een vochtkwestie was. Een zwaardere laag van ca 30 cm onder de bouwvoor (lichte klei onder zware
zavelof zware klei onder lichte klei), gaf een verlaging van 6—9 % in de opbrengst aan wortels.
Ook wanneer de reductiezone zeer hoog in het profiel voorkwam (ca 70 cm), drukte dit de
wortelopbrengst met ca 10%. De lichte Hoofddorp-kleigronden en de zware Hoofddorp-zavelgronden, beide met een aflopend profiel, gaven in deze groep gronden de hoogste opbrengsten,
ruim 56 ton wortels en respectievelijk 9,39 en 9,97 ton suiker per ha. Deze profielen waren gemiddeld tot ca 70 en 90 cm diepte ontkalkt. Vergeleken met de overeenkomstige lichte klei- en
zware zaveltypen van de kalkrijke oude-zeekleigronden waren hun opbrengsten zelfs nog
hoger, hetgeen blijkt uit het volgend staatje (GORAY, 1951,bl. 56):
Wortelopbrengsten ton/ha
Omschrijving bodemtype

Lichte klei met aflopend profiel . . .
Zware zavel met aflopend profiel . .

Suikeropbrengsten ton/ha

Kalkrijke
Kalkrijke
Hoofddorp- oude-zeekleiHoofddorpoude-zeekleigronden (Pg) gronden
gronden
(Pg)
(Pk)
gronden (Pk)
56,3
56,9

53,8
53,1

9,39
9,97

9,00
8,82

De hogere opbrengst van de Hoofddorpgronden moet in dit geval echter volgens GURAY
aan het veel dichter bietenbestand op deze gronden worden toegeschreven.
Niettegenstaande deze opbrengstgegevens menen wij toch onze mening te moeten
handhaven, dat de diep kalkloze Hoofddorpgronden de minst gunstige van deze reeks
zijn uit landbouwkundig oogpunt en wel op grond van de landbouwkundige eigenschappen, die uit de morphologische kenmerken van het profiel afgeleid kunnen worden. Ook
bij de praktijk in de Haarlemmermeer staan deze typen als ongunstig bekend. Toch blijkt
ook hier, dat bij goede behandeling van de grond en juiste bemesting zeer goede resultaten
bereikt kunnen worden.
4. OUDE-ZEEKLEIGRONDEN (Pk en Po)
Tot deze groep van gronden behoren vijf reeksen. In kwaliteit lopen zij nogal uiteen.
De kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden en de kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden (resp.
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Pkb en Pkc) behoren tot de beste gronden, uitstekend geschikt voor het akkerbouwbedrijf. Samen met de groep Beinsdorpgronden (Pb) vormen deze twee reeksen de beste
gronden van de Haarlemmermeer. De kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke
zeer lichte oude-zeeklei-zavelgronden (Pka) zijn al wat te licht, zij kunnen last hebben
van droogte. De kalkloze en diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa en Pob) hebben
het bezwaar, dat CaCOs in het bovenste gedeelte van het profiel ontbreekt; bovendien
komt vaak katteklei voor. Dit geeft onaangename consequenties ten aanzien van de bewerkbaarheid en de structuurtoestand van de grond en de groei van de gewassen. Door
diepploegen of diepspitten zijn deze gronden echter vaak sterk verbeterd.
a. Kalkrijke oude-zeeklei-zandgronden en kalkrijke zeer lichte
(Pka)

oude-zeeklei-zavelgronden

Het grootste nadeel, dat deze gronden bezitten, is dat zij te licht zijn. Dit geeft oogstdepressies, die toegeschreven moeten worden aan een gebrekkige vochtvoorziening van
het gewas. Het gehele profiel is licht en daardoor is de watercapaciteit van deze gronden
gering. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Zeer lichte
zandgronden zoals bijde Hoofddorpgronden komen in deze groep nietvoor. Zijzijn bovendien kalkrijk en worden zodoende hoger gewaardeerd.
Op deze gronden worden dan ook alle gewassen verbouwd. De opbrengsten zijn echter
minder hoog dan op de Pkb- en Pkc-gronden; verminderingen van 10 a 20 % voor bieten en
tarwe komen voor. GCRAY (1951) geeft hiervanvoorbeelden; onder c van deze paragraaf zullen
zij besproken worden. Een onaangename eigenschap is nog, dat zij gevoelig zijn voor stuiven,
hoewel dat niet zoveel voorkomt, aangezien het meest zeer lichte zavelgronden zijn en het
speciaal de zandgronden ( < 8 % afslibbaar) zijn, die vrijwel ieder jaar stuiven. Op de nadelen
aanstuiven verbonden werd in § 3 gewezen. De mestbehoefte is ook groot Erwordt gewoonlijk
zwaar met stikstof gemest (volgens DIJKEMA (1939) geeft men hier wel 600 kg meststof aan
tarwe), terwijl ook de kalibehoefte groot is (zie onder kalkrijke zavel- en kleigronden).
Vergeleken met de kalkrijke zavel- en kleigronden zijn deze gronden ook wat duurder aan
onkruidbestrijding, doordat het moeilijker is de onkruidplanten af te snijden in de lossere rullere
grond en zij ook weer gemakkelijker aanslaan.
b. Kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden

(Pkb)

De kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) behoren tot de beste landbouwgronden
in het oude-zeekleilandschap. Zij zijn rijk aan koolzure kalk en niet te zwaar. Zij leveren
daarom weinig last op bij de grondbewerking; hoewel ook hier slempen veel kan voorkomen, hebben zij er toch minder last van dan de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) en zijn
zij gemakkelijk in een goede structuurtoestand te houden. Door het geheel kalkrijke, naar
beneden meestal geleidelijk lichter wordende profiel bezitten zij een goede waterhuishouding en vormen een uitstekend milieu voor de ontwikkeling van de plant. Een mime
gewassenkeuze is hier dan ook mogelijk: alle op het akkerbouwbedrijf voorkomende
gewassen worden hier met goed succes geteeld. Het zijn dankbare gronden. Zij vragen
weinig zorg en onderhoud en veroorzaken vrijwel nooit mislukkingen of sterke oogstdepressies.
Slempen komt op deze gronden echter wel voor. In het algemeen schijnen de oude-zeekleigronden meer last van slempen te hebben dan de jonge-zeekleigronden. Toch komt het op de
onderhavige gronden minder voor dan op de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb). Natuurlijk spelen
hier de weersomstandigheden en de behandeling van de grond een grote rol. Volgens DIJKEMA
(1939) zal slempen niet voorkomen, als het na het ploegen minstens 1 week droog weer blijft.
Regent het na het ploegen of ploegt men het land nat, dan slempen de zavel- en de lichte kleigronden steeds, ook de kalkrijke.
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Stuiven doen deze gronden niet. Slechts bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals in
het voorjaar van 1949 kwam dit voor.
De mestbehoefte is op deze gronden minder groot dan op de Hoofddorp-zavelgronden
(Pgb). De kalicijfers zijn gemiddeld wat hoger dan op de Hoofddorp-zavelgronden (zie § 12).
Met stikstof is men echter ook op deze gronden niet zuinig.De stikstofgift is behalve van de aard
van de grond van verschillende andere factoren afhankelijk, zoals: de voorvrucht, de weersomstandigheden in winter en voorjaar, de tijd van zaaien. Wanneer de overige omstandigheden
dezelfde zijn, geeft men op kalkrijke zavelgrond meer stikstof aan de tarwe dan op kalkrijke
kleigrond, terwijl bij de zavelgronden het weer de lichtste zijn, die de grootste mestgift krijgen.
Dit verschijnsel, dat de zwaarte van de grond de stikstofbehoefte bei'nvloedt, merkte ook
FERRARI (1949) op bij jonge zeekleigronden in westelijk Noord-Brabant. Een verklaring hiervoor
zoekt hij in de hogere humusgehalten bij zwaardere gronden. Onze indruk is, dat dit voor de
Haarlemmermeergronden niet helemaal opgaat. Het gemakkelijker uitspoelen van de stikstof
op de lichtere profielen speelt vermoedelijk ook een rol. Wei blijkt, dat bij extra lage humusgehalten de stikstofbehoefte groter is. Zo geeft men tarwe op gronden met 20 a 30 % afslibbaar
en een humusgehalte van 1a 2 %, 400 a 500 kg stikstofmest, terwijl bij een humusgehalte van
3 a 4 % deze gift 300 a 400 kg bedraagt. Wanneer de gronden humeus zijn, wordt de stikstofbehoefte nog veel kleiner. In § 8komen wij daar nader op terug.
Van nog groter belang is, dat men op deze gronden vrijwel nooit last heeft van gebreksverschijnselen in het gewas, dit in tegenstelling tot de Hoofddorpgronden (Pg).
Op de lichtere profielen van deze reeks met een zeer lichte of zandige ondergrond, zoals die
in de secties I, H, L en K.wel voorkomen, ziet men de gewassen gewoonlijk het eerst afrijpen.
De vochtvoorziening kan op deze gronden tekort schieten, doordat de watercapaciteit geringer
is en dit geeft oogstdepressies. Wel zijn deze gronden vroeger in het voorjaar. Voorbeeld hiervan geeft GURAY (1951), zie onder c van deze paragraaf.
De zware zavels (25—35 % afslibbaar) worden door de praktijk hoger gewaardeerd dan de
lichte.Zij leveren in het algemeen zwaardere gewassen.
c. Kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden

(Pkc)

De kalkrijke oude-zeeklei-kleigronden behoren tot de beste landbouwgronden in de
Haarlemmermeer. Zij vertonen veel overeenkomst met de kalkrijke zavelgronden, maar
zijn zwaarder. Het zijn dankbare gronden, die in het algemeen goede tot zeer goede resultaten geven. Hoe hoger het gehalte afslibbaar, hoe zwaarder de grond te bewerken is. De
gronden van deze reeks en speciaal de zware profielen ( > 50 % afslibbaar) vragen dan
ook veel trekkracht. De zware kleigronden zijn bij slechte weersomstandigheden (nat
voorjaar, winter zonder vorst, enz.) moeilijk in een goede structuurtoestand te brengen.
De oogstzekerheid lean daardoor verminderen. Ook het rooien wordt duurder op de
zware gronden (b.v. bieten), of het is moeilijker omdat de grond te hard wordt (aardappelen). De mestbehoefte is geringer vergeleken met de zavelgronden. Zoals al werd
opgemerkt, kan men in het algemeen met minder stikstof volstaan.
Alles bij elkaar is het te verklaren, dat de praktijk aan de lichte kleigronden de voorkeur geeft. Samen met de zware zavelgronden worden zij het hoogst gewaardeerd. Zij
geven de hoogste opbrengsten bij een grote oogstzekerheid en weinig moeilijkheden ten
aanzien van bewerkbaarheid en structuur.
In het algemeen worden de profielen naar beneden geleidelijk lichter; zij gaan op 30 h40 cm
diepte in zavel over. Wanneer het kleidek dikker is, geeft dit verschillen in landbouwkundige
kwaliteit. Zo nam DIJKEMA (1939) waar, dat op de profielen met een kleidek, dat eerst op 70 cm
in zavel overging, veel betere tarwe groeide dan op een profiel, dat op ongeveer 35 cm in lichte
zavel overging. Behalve een betere vochtvoorziening op het eerste profiel is volgens DIJKEMA
de voorraad aan plantenvoedende stoffen ook groter. In het algemeen kan men aannemen, dat
op profielen met een dikker kleidek zwaardere gewassen groeien, terwijl wanneer de ondergrond zeer licht is, de vochtvoorziening in het minimum kan komen.
Profielen met dikke kleidekken ploegen volgens DIJKEMA zwaarder dan die waar op ca
30—35 cm de klei in zavel overgaat. In het laatste geval loopt de ploeg lichter dan wanneer
klei de ploegzool vormt
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De opbrengstgegevens, die GURAY (1951) verkreeg bij zijn proefoogsten op kalkrijke oudezeekleigronden (Pk), leveren interessante gegevens op. De beste opbrengst verkreeg hij op zware
kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc), met een kleidek van ca 60 cm. Bij een nog dikker kleidek
(ca 90 cm) trad er een verlaging van de opbrengst op.
Bij de beide meest normale typen, respectievelijk lichte klei met een aflopend profiel en
zware zavel met een aflopend profiel, was weinig verschil in opbrengst te constateren (53 ton
wortels, ruim 9 ton suiker per ha). Bij al zijn onderzoekingen, ook in de IJpolders, kwam trouwens naar voren, dat regelmatig aflopende profielen betere opbrengsten leverden dan profielen
met abrupte overgangen.
Bij de lichte klei en zware zavelgronden met een zandondergrond traden, vergeleken met de
typen met een aflopend profiel, lagere opbrengsten op. Bij de lichte zaveltypen met een zandondergrond waren de opbrengsten nog veel lager (ruim 43 ton wortels, 7,5 ton suiker per ha),
terwijl op het type humeus zand met zavelondergrond de opbrengst 37 ton wortels en 5,6 ton
suiker bedroeg.
Duidelijk blijkt uit deze gegevens, dat de vochtvoorziening van het gewas bij deze profielen
de beperkende factor is en dat de lichte en zeer lichte zandige ondergronden bij deze profielen
de landbouwkundige waarde ervan drukken.
d. Kalkloze oude-zeeklei-kleigronden

(Poa)

'<

De bovengrond van deze profielen bevat van nature geen koolzure kalk, de kalkrijke ondergrond begint eerst op een maximale diepte van 50 cm beneden maaiveldT Het
ontbreken van koolzure kalk brengt moeilijkheden met zich mee bij de bewerking: de
gronden ploegen zwaarder. Bovendien is de structuur veelal slechter. De structuurelementen zijn scherper en kantiger en minder goed te verkruimelen. Het is dan ook
moeilijker een goed zaaibed te krijgen dan op de kalkrijke kleigronden. In verschillende
jaren kan dit tengevolge van weersomstandigheden verschillend zijn. Wanneer gedurende
een strenge winter de vorst goed op de grand heeft ingewerkt, verkruimelt hij bij de voorjaarsbewerking veel gemakkelijker. Na zachte en natte winters en een nat voorjaar ondervindt men echter moeilijkheden. Ook de tijd van ploegen en de toestand van de grond bij
het ploegen, de behandeling van de grond in het algemeen, spelen hierbij een rol. Al deze
factoren zijn ook belangrijk bij de kalkrijke kleigronden; ook hier levert het ene jaar een
betere structuur op dan het andere. Bij de kalkloze kleigronden luistert dit alles echter
nauwer.
Binnen deze reeks zijn er nog wel verschillen. Wanneer de kalkrijke grond direct onder de
bouwvoor begint, iser vaak wat kalkrijk materiaal doorheen geploegd; dit wordt zelfs met opzet
gedaan. Het geeft goede resultaten ten aanzien van bewerkbaarheid en structuur. De kalkrijke
laag direct onder de kalkloze bouwvoor is vaak wat lichter en dergelijke gronden ploegen om
deze reden dan ook gemakkelijker dan profielen, waarvan de bovenste 40 of 50 cm uit kalkloze
klei bestaan. Meestal zijn de gronden bemest met schuimaarde of andere kalkmeststoffen, waardoor de pH ongeveer 7 geworden is. Behalve voor de bewerkbaarheid en de structuur is dit ook
voor de groei der gewassen belangrijk.
Wat de groei van de gewassen betreft, wanneer het gewas eenmaal maar aan de gang is, kan
men goede opbrengsten krijgen. Van tarwe en andere granen behoeft de opbrengst niet lager te
liggen dan op de kalkrijke gronden. Ook voor bieten geldt dit, hoewel deze soms moeilijker op
gang komen. Het verkrijgen van een goed zaaibed is hier belangrijk, meer nog bij een gewas als
vlas of spinaziezaad.
Zijn de profielen erg roestig of komen er kattekleivlekken in voor, dan moeten zij zeker
minder hoog gewaardeerd worden. Hier treft men wel de ongunstigste structuur aan en de
bewortelingsvoorwaarden zijn het slechtst. De pH van de ondergrond kan laag zijn, de structuur
is vast en dicht Bieten en vlas ondervinden de meeste moeilijkheden.
Hoewel dus in gunstige jaren de resultaten op deze gronden goed kunnen zijn, zeker wanneer
katteklei ontbreekt, heeft men deze gronden toch vaak gediepspit of gediepploegd, waarvoor de
omstandigheden hier erg gunstig zijn.
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e. Diep kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Pob)
Het dikke kalkloze kleidek geeft op deze gronden nog grotere moeilijkheden ten aanzien van de bewerking en het in goede structuurtoestand brengen van de grond dan bij de
vorige reekshet geval was.Bovendien komen hier vaak kattekleivlekken en donkerbruine
roestvlekken in het profiel voor, die de bewortelingsvoorwaarden ongunstig be'invloeden.
Waarschijnlijk levert ook de ontwatering van deze gronden grotere moeilijkheden op,
doordat zij dichter zijn en de zavelige ondergrond zich dieper bevindt. Zeer zeker is dit
het geval,alshetprofiel tot een meter diepte uitklei bestaat, hetgeen plaatselijk voorkomt.
Ook deze gronden zijn vaak gediept met goede resultaten.
Tussen verschillende typen van deze reeks (tot wisselende diepte kalkloos, verschillend dik
kleidek,metenzonder katteklei) kon GDRAY (1951) bijzijn proefoogsten van suikerbieten geen
aanwijsbare verschillen in opbrengst aantonen. Wei speelde het humusgehalte van de bovengrond een zeer belangrijke rol, in diezin, dat bij hogerehumusgehalten zowel de wortel- alsde
suikeropbrengsten sterk terugliepen.
Zowel hier als bij de Hoofddorpgronden (Pg) concludeert GURAY op grond van zijn opbrengstgegevens, dat het kalkloos en zuur zijn van de ondergrond geen waarneembare ongunstigeinvloedopdeproductieheeft. In iedergevalisduidelijk aangetoond,dat bijgoedebehandelingvan de grond deze typen bij een normaal humusgehalte even hoge of bijna even hogeopbrengsten kunnen leveren als de geheel kalkrijke. Dat zij landbouwkundig even hoog gewaardeerd moeten worden, is hiermee echter niet bewezen. Duidelijk spreekt hier b.v. het oordeel
vandepraktijk inhet gevalvan dekalklozeoude-zeeklei-kleigronden, waarvan veelpercelengediept zijn en nog gediept worden. Voor een deel is dit geschied omdat de bovengrond te sterk
humeuswas,vooreenzeergrootdeelookomdezwarekalklozebovengrond kwijt teraken.
5. BEINSDORPGRONDEN (Pb)
De Beinsdorpgronden behoren tot de beste gronden van de Haarlemmermeer. Zij
worden geheel voor de akkerbouw gebruikt. Er werden twee reeksen onderscheiden:
Beinsdorp-ruggronden (Pba) en Beinsdorp-kleigronden (Pbb).
a. Beinsdorp-ruggronden (Pba)
Voor een deel zijn de Beinsdorp-ruggronden kalkrijke zavels, vaak met een lichte
zandige ondergrond. Zij zijn te vergelijken met de kalkrijke zavels van de oude-zeekleigronden (Pkb). Verdrogingsverschijnselen in de gewassen ziet men hier niettegenstaande
de vaak zandige ondergrond niet. Het gehelejaar geven deze gronden vocht op.Op kavel
P 2 zit zelfs juist in zo'n rug een kwelplek, waar het profiel op ca 30 cm al blauwgrijs
gekleurd is.
Voor een deel bestaat het profiel van de Beinsdorp-ruggronden ook uit klei. De
kwaliteit van deze gronden heeft wel overeenkomst met dievan de Beinsdorp-kleigronden
(Pbb).
b. Beinsdorp-kleigronden (Pbb)
Wanneer de bedekkende kleilaag dikker is dan ca 40 cm is het een goede grond. De
klei varieert van lichte tot vrij zware klei. Vrijwel steeds is het CaC03-gehalte hoog tot
zeer hoog. De vrij zware kalkrijke klei levert weinig moeilijkheden op bij de bewerking;
nooit hoorden wij daarover klagen. De structuur islos en nil. Hoe dikker de bedekkende
kleilaag boven de kalkloze kleiondergrond is,hoe beter waarschijnlijk het profiel. Kwantitatieve gegevens hierover konden wij echter niet verkrijgen. Wanneer de bedekkende
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kleilaag zo dun wordt dat de kalkloze kleiondergrond aangeploegd wordt, ondervindt
men wel last. Men spreekt dan wel van „rode grond". Het bruine sterk humeuze bovenlaagje van deze ondergrond komt dan aan de oppervlakte en steekt rood af tegen de grijze
kalkrijke klei. De structuur op deze plekken is veel minder goed. Het is moeilijker hier
een goed zaaibed te verkrijgen, men oogst hier meer vertakte bieten. Vaak zijn deze plekken met schuimaarde bemest en in het algemeen is de bemesting zwaarder.
Bijeen bedekkende kleilaag van 40 a 50 cm heeft men van de ongunstige ondergrond weinig
of geen last meer. Speciaal granen doen het op deze gronden uitstekend. Stikstof geeft men
weinig, aan de granen vaak helemaal niets; een en ander is natuurlijk mede afhankelijk van de
voorvrucht endeweersomstandigheden inwinterenvoorjaar.Ook alleanderelandbouwgewassen
geven goede reesultaten.
Hoewel men in deze profielen dikke kleilagen vindt, is de ontwateringstoestand goed.
Sommige kavels zijn om de 100 m gedraineerd. Dit moet vooral worden toegeschreven aan de
scheurvorming in deze zwaardere gronden.
De door GURAY op deze gronden uitgevoerde proefoogsten zijn geschied op weinig representatieve typen van deze reeks, zodat zij hier verder onbesproken blijven.

6. RESTVEENGRONDEN (Pv)
De als restveengrond (Pva) en kleiige restveengrond (Pvc) gekarteerde gronden liggen vrijwel geheel in gras. Op het zandig restveen (Pvb) vinden wij veel tuinbouw (Badhoevedorp, Lisserbroek); overigens gras, een enkele keer bouwland.
a. Restveengronden

(Pva)

Deze gronden zijn niet anders dan als grasland te gebruiken. Vanzelfsprekend dient de
grondwaterstand hoger te zijn dan bij de als bouwland geexploiteerde gronden. Door de
laag veen, die nog op de klei aanwezig is, ligt het maaiveld hoger dan bij de andere
gronden in depolder. Door stuwen in de sloten wordt het water opgehouden, terwijl verder
door hevels of duikers vanuit de Ringvaart water ingelaten kan worden. De meeste restveengronden komen langs de rand van de polder voor, zodat op deze manier steeds een
voldoende hoge grondwaterstand (ca 30 cm beneden maaiveld) gehandhaafd of verkregen kan worden. Voor grasland zijn deze gronden behoorlijk geschikt
Autochthoon veen komt weinig meer voor, de meeste profielen zijnverwerkt Ook de diepte,
waarop de klei of de zandondergrond begint, kan sterk varieren. Bij een goede waterhuishouding zijn deze factoren waarschijnlijk van ondergeschikt belang. Indien deze gronden grotendeels uit veraard veen bestaan, is de zode weinig stevig en soms erg vertrapt Wanneer er
echter wat meer klei of zand doorheen gemengd is, is de zode veel vaster.
BijVijfhuizen en Nieuwerkerk komen in de restveengronden indrogende plekken voor. Soms
ishetgrasterplaatsedoodenisdegrondonderdezodepoederdroog. Inminderergegevallenkan
een indroging geconstateerd worden, doordat de grond korrelig gaat opdrogen. Steeds is dit het
geval bij die profielen waarvan de bovengrond tamelijk kleiig is. De ondergrond bestaat dan
soms tot meer dan 1 m uit echt veen of verwerkt venig materiaal. Aan de handhaving van een
goede grondwaterstand moet in deze gronden de meeste aandacht worden besteed.
b. Zandige restveengronden (Pvb)
Naast grasland ziet men op deze gronden tuinbouw, bij Badhoevedorp en bij het Liede
groenteteelt, aan de westrand van de polder en in het Lisserbroek bollenteelt. Zoals eerder
al Week, zijn de in deze reeks samengevatte profielen veelal sterk door de mens beinvloed. Zij kunnen daarom sterk varieren.
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In het Lisserbroek is na de droge vervening vanuit de duinstreek zand op het restveen gebracht. Per perceel kan de hoeveelheid hiervan wisselen. In het algemeen is de grond door dit
opbrengen van zand zeer verbeterd. De bovengrond is steviger geworden, gemakkelijk te bewerken,nil en los en toch goed vochthoudend. Soms zijn zeer dikke lagen opgebracht (80 cm) en
kan men beter spreken van humeus zand. Soms is slechts weinig zand aangevoerd. De bovengrond is dan aanmerkelijk slapper.
Door het opbrengen van een laag zand van enkele decimeters zijn geschikte tot matig geschikte gronden verkregen voor de minder eisen stellende bollen (het bijgoed). Het grondwaterpeil is hier, doordat met behulp van een duiker water ingelaten kan worden, ook hoger, ongeveer 75 cm beneden maaiveld. Een vast peil bestaat echter niet De dik bezande percelen (meer
dan 50 cm) zijn voor grasland wat te schraal geworden.
De in de sectie M als zandig restveen aangegeven gronden worden gedeeltelijk als bollenland gebruikt, voor de rest als grasland. In deze sectie bestaat de ondergrond uit zand, dat
soms bovengespit is. Gedeeltelijk is het zand ook opgebracht.
Het zandig restveen in de sectie D bij Vijfhuizen ligt vrijwel geheel in gras. Het zand in de
bovengrond is hier uit het Liede afkomstig. Door de zandbijmenging is de bovengrond stevig,
hetgeen voor grasland een groot voordeel is. Evenals in de omliggende restveengronden (Pva)
en kleiige restveengronden (Pvc) is de waterstand ca 30 cm beneden maaiveld. De Liedetocht is
afgesloten door middel van een stuw en heeft een hoger peil dan de rest van het polderwater.
Waar verder langs de randen-van de polder zandig restveen gekarteerd is, is het zand afkomstig van voor de droogmaking voor oeververdediging gestort duinzand. De profielen zijn
zodoende erg onregelmatig. Bij Badhoevedorp komt op dit soort gronden nogal wat tuinbouw
voor. Er komen hier goede tuinbouwprofielen voor, hetgeen het geval is als een zandige
restveenbovengrond rust op een veenondergrond, die eerst op grotere diepte overgaat in de
oude zeeklei. De bovengrond mag zeer zandig zijn, tot sterk humeus zand toe. Een goede
waterhuishouding is gewenst. Ook hier kan water ingelaten worden uit de Ringvaart Een vast
peil is er niet. Doordat de profielen zo sterk uiteenlopen is het moeilijk alle profielen de meest
gewenste grondwaterstand te geven. Veel profielen, die als zandig restveen gekarteerd zijn,
bestaan uit een laag veraard zwart veen met onregelmatig daartussen laagjes zand. De kleiondergrond, die veelal slap en gereduceerd is,begint op wisselende diepte. Waar de zandige restveenbovengrond dunner is, enkele decimeters, ligt de grond meestal in bouwland. Door het
hoge humusgehalte van de bovengrond en de zandvlagen, die er in voorkomen, is het slechts
matig bouwland.
c. Kleiige restveengronden

(Pvc)

Ook deze gronden liggen vrijwel geheel in gras. De grondwaterstand wordt daarom
ook hier hoger gehouden. De kleiige, sterk humeuze tot venige bovengrond, ter dikte van
30 a 60 cm, ligt op een kleiondergrond, die meestal op geringe diepte reeds reductiekleuren vertoont. Deze gronden zijn alleen voor grasland te gebruiken. Door hun venigheid zijn zij voor bouwland ongeschikt.
Op deze profielen komen indrogende plekken voor, vooral waar de kleiige humeuze
bovengrond ongeveer 30 a 40 cm dik is en rust op een kalkloze kleiondergrond met katteklei. Hier komen soms volkomen dode plekken voor.
Sommige laagten in de polder, die met venige klei zijn opgevuld, zoals in sectie L en in
sectie O, worden wel als bouwland gebruikt. Deze gronden hebben dan natuurlijk een dieper
waterpeil. Zij kunnen als zeer sterk humeuze kleigronden beschouwd worden en bezitten allerlei
afwijkende eigenschappen die in § 8 beschreven worden.
7. GEDIEPSPITTE, GEDIEPPLOEGDE, UITGEGRAVEN OF
OPGEHOOGDE PERCELEN
Door cultuurtechnische maatregelen zijn veel gronden verbeterd. Meestal was het
doel, door diepspitten of diepploegen blanke kalkrijke klei of zavel uit de ondergrond
boven te brengen en de oorspronkelijke bovengrond, die minder geschikt is (meestal is
het kalkloze klei of zware klei, vaak met katteklei en soms erg humeus) naar beneden
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te werken. De beste resultaten heeft men in het algemeen verkregen door diepspitten,
ook wel door diepploegen. Zoals uit de bodemkaart blijkt, heeft men deze maatregelen
op veel percelen toegepast en vaak zijn er zeer goede resultaten mee bereikt.
De gronden worden meestal naar beneden lichter. Zo gaat bij de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa), waarvan een grote oppervlakte gediept is, de kalkloze kleibovengrond over in kalkrijke klei, die meestal snel lichter wordt en in kalkrijk zavelig
en zandig materiaal overgaat. Het gaat er nu om, kalkrijk materiaal naar boven te
brengen dat niet te licht moet zijn, dus zavel of klei. De diepte beneden maaiveld, waar
dit materiaal wordt aangetroffen, is niet overal gelijk. Vooral bij de verlande geulen met
de bijbehorende oeverwallen, die door deze gronden lopen, is dit zeer verschillend. De
oeverwallen hebben meestal een geheel kalkrijk profiel met een zeer lichte ondergrond,
de stroomdraden zelf een diep, zwaar en kalkloos profiel. Ook buiten de geul-oeverwalsystemen loopt de samenstelling van de ondergrond wat uiteen, maar nooit zoveel. Bij
diepspitten nu kan men zorgen zo gelijkmatig mogelijk materiaal boven te krijgen door
zorgvuldig te werken en goed te letten op zwaarte en kalkgehalte van de grond. Bij diepploegen gaat men op een bepaalde diepte door de grond heen, waar niet veel aan te
veranderen is. Pleksgewijze kan men eens wat lichtere of zwaardere grond boven
krijgen, meestal is dat echter niet van veel betekenis. Hinderlijk zijn soms wel de oeverwallen van verlande geulen, waar men bij diepploegen de zeer lichte ondergrond van de
oeverwallen boven krijgt. Op dezelfde diepte beneden maaiveld, waar in de oeverwallen
kalkrijke lichte zavel voorkomt, zit dan in de bovenliggende geul soms nog kalkloze klei.
Krijgt men dus bij diepspitten een gelijkmatiger grond dan bij diepploegen, er staat
tegenover, dat diepploegen veel goedkoper is. Met moderne ploegen en trekkers kan men
een dieptevan 1,50 m bereiken, hetgeen vroeger niet mogelijk was.
Wanneer men een profiel verkrijgt met een bovengrond ter dikte van 40 a 50 cm of meer,
bestaande uit kalkrijk zavelig of kleiig materiaal en daaronder de kalkloze ondergrond, levert
dit zeer goede resultaten. De opbrengsten kunnen even goed zijn alsop van nature geheel kalkrijke profielen. Debovengrond isgoedtebewerkenenisgunstigvoordewortelontwikkeling.De
afvoer van overtollig water is door de geroerde, losgewerkte, kalkloze ondergrond blijkbaar
voldoende.
De opbrengstgegevens van GURAY (1951) illustreren dit. Op een type dat oordeelkundig
omgewerkt was, waren de wortel- en suikeropbrengsten even hoog als op de kalkrijke oudezeeklei-kleigronden (Pkc). De eerste oogsten op een gediept perceel kunnen tegenvallen. Er
gaan soms enige jaren overheen voordat de verse grond voldoende gerijpt is. Toch hoort men
ookvaak,datdeopbrengstenvanaf hetbegingoedtotzeergoedwaren.Veelhangthiernatuurlijk
af vandewijze waarophetwerkgebeurd is,watvoorgrond er isbovengekomen,enz.
Verschillende percelen in de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa) zijn niet voldoende
diep geploegd, zodat de bovengrond nog geheel of gedeeltelijk uit kalkloze klei bestaat. Op de
kaart zijn dezepercelen aangegeven. In deondergrond vindt men dan deoorspronkelijke bovengrond, die zeer humeusblijkt te zijn. Het washierbij soms indeeerste plaats de bedoeling deze
zeerzwartebouwvoor,waaropmengeenstijve graangewassen kontelen,kwijt teraken.Vanzelfsprekend zijn dealdusbehandelde gronden niet ideaal;menhad beter meteen kalkrijk materiaal
boven kunnen brengen.
Wanneer zeer lichtzavelig tot zandig, kalkrijk materiaal is bovengekomen, geeft dit ook wat
minder goede resultaten. Deze lichte grond is in het algemeen arm en sterk kali- en stikstofbehoeftig. Het is dan ook aan te bevelen, te zorgen zo zwaar mogelijke kalkrijke grond boven
te krijgen, zware zavel of lichte klei. Bij de Hoofddorp-zavelgronden (Pgb) en de Hoofddorpkleigronden (Pgc) is de ondergrond, wanneer deze kalkrijk wordt, veelal licht, bij de diep
kalkloze Hoofddorpgronden zelfs zeer licht. Daarom lenen deze gronden zich veel minder of
niet voor diepspitten of -ploegen. Bij bestudering van de kaart blijkt dan ook, dat op de
Hoofddorpgronden op weinig percelen deze cultuurtechnische maatregel is toegepast, hoewel
het uitgesproken kalkloze gronden met vaak zure ondergronden zijn. Voor zover het wel gebeurd is,islicht kalkrijk materiaal bovengekomen, in enkele gevallen ook kalkloze lichtezavel.
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De gronden die het meest voor diepploegen in aanmerking komen en er zich het best
toe lenen, zijn de kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa). Meestal is het gewenst, dat
men alvorens tot diepploegen over te gaan een gedetailleerd bodemkundig onderzoek laat
uitvoeren. Van de Chr. Landbouwwinterschool in Hoofddorp en van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst is in deze een nuttige invloed uitgegaan.
In de oude-zeezandgronden (Pz) is een enkel perceel omgespoten, zoals in de bloembollengronden op deoude duinen wel gebruikelijk is. Het ging erhier om kalkrijk zand boven te
krijgen. Verschillende percelen in deze gronden langs de Ringvaart zijn gediepspit, waarbij de
zwarte bovengrond over het gehele profiel verdeeld is, maar waarbij het niet mogelijk bleek
kalkrijk zand boven te brengen.
Van enkele percelen met een sterk humeuze bovengrond, met direct of vrijwel direct daaronder kalkrijke klei, heeft men de bovengrond afgehaald en verkocht (voor aanleg van plantsoenen). Men boert nu dus op de blanke kleiondergrond. Hieruit blijkt wel, dat een sterk
humeuze bovengrond als ongunstig beschouwd wordt Door opbrengen van kalkrijk materiaal
in plaats van diepspitten heeft men eveneens de ongunstige bovengrond trachten te verbeteren.
Dit is gebeurd langs de Ringvaart in sectie C door opspuiten van bietenslik en op een perceel
langs de Hoofdvaart in sectie DD door opbrengen van een laag baggermateriaal uit de Hoofdvaart.
Door ontgronding van zeer lichte profielen heeft men percelen laten zakken. Dit is gebeurd
op Hoofddorp-zandgrdnden (Pgb) en op kalkloze oude-zeezandgronden (Pzb). Het betreft
hier profielen met een geringe watercapaciteit. Door de ontgronding beoogt men het maaiveld
dichter bij het grondwaterniveau te brengen. Soms is de bovengrond weer teruggezet. De vochtvoorziening van de gewassen is beter verzekerd.
Tot de grondverbetering valt eveneens min of meer te rekenen het brengen van baggermateriaal uit sloten, tochten en kanalen over het land. Het is kalkrijk, slibhoudend, zandig
materiaal.
8. VERLANDE KREEKJES
Het profiel inde verlande kreekjes kan zeer uiteenlopend zijn. Meestal zijn de profielen
zwaar, vaak ook humeus of sterk humeus en zij maken dan een lichtere indruk. In veel
gevallen is het profiel kalkloos. Soms komen aan een of beide zijden van de kreek lichtere
stroken voor, de oeverwallen. De grootte van de geulen loopt uiteen: soms zijn het brede,
duidelijk uitgesproken laagten in het terrein, soms zijn zij smal en nauwelijks te zien.
De landbouwkundige betekenis van de verlande kreken is dientengevolge eveneens
zeer verschillend. Steeds dragen zij bij tot de onregelmatigheid van het land en dit in
hogere mate naargelang zij breder zijn, het profiel sterker afwijkt van de rest van het land
en er lichtere oeverwallen naast liggen. Hoe onregelmatiger het land, hoe ongunstiger dit
is voor de teelt van akkerbouwgewassen.
In de geulen zijn de profielen vaak zwaarder en dieper zwaar. Hier wordt veel groter trekkracht vereist, terwijl in de ernaast liggende oeverwallen het profiel veel lichter is. Met het
ploegen kan dit soms moeilijkheden geven. In de secties DD, MM en NN, waar kwelverschijnselen natte, gereduceerde ondergronden veroorzaken, kan dit in enkele brede en lager liggende
geulen zo erg zijn, dat paarden bij het ploegen in de grond zakken.
' Vaak is het profiel in de geul humeus, zodat het bezwaar van zwaarder ploegen niet
ondervonden wordt Ook is er vaak schotwalmateriaal of lichtere grond van de hoger liggende
oeverwal opgebracht, met hetzelfde effect
Het belangrijkste verschijnsel ten aanzien van de geulen is wel, dat de opkomst en de
groei van de gewassen afwijkend zijnvan de rest van het land. Door hun wat lagere ligging
is het profiel er vaak natter. De opkomst van het gewas kan daardoor vertraagd worden.
Speciaal bijzware niet humeuze profielen is dat het geval. Het gewas kan deze achterstand
inhalen en vooral als de grond kalkrijk is, is de opbrengst hoger dan op de rest van het
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land. Op de lichte kalkrijke oeverwallen, die ernaast kunnen liggen, komt het gewas
eerder op gang, maar de grond is licht en het gewas eveneens.
Vaak ishet profiel indegeulverbeterd doordat kalkrijk schotwalmateriaal opgebracht
is. Zijn deprofielen kalkloosenkomt erkattekleiinvoor,danblijven hetslechtere stroken.
Een belangrijke rol speelt ook de humus, waaraan de geulprofielen vaak rijk of zeer
rijk zijn. Dit geeft dan een geilere stand van de gewassen en een latere afrijping en beinvloedt dus de gelijkmatigheid van het gewas in ongunstige zin. De gewassen op de geul
tekenen zich dan af als groenere stroken. Bij de bemesting met stikstof wordt hiermee,
speciaal wanneer het bredere geulen zijn, rekening gehouden.
9. MEERMOLM
De als meermolm op de kaart aangegeven gronden danken hun ontstaan aan het
doorploegen van veelmeermolm door de bouwvoor. Het humusgehalte is afwijkend hoog
en is aangegeven als dit meer dan ca 6 % bedraagt voor kleigronden, meer dan ca 5 %
voor zavelgronden, meer dan 3 a 4 % voor zeer lichte zavel- en zandgronden.
Humeuze gronden hebben in tal van opzichten andere landbouwkundige eigenschappen dan dezelfde gronden met een „normaal" humusgehalte. Speciaal bij sterk humeuze
gronden wordt het karakter van de grond er geheel door overheerst. De afwijkende landbouwkundige eigenschappen van de humeuze gronden lopen bij de verschillende reeksen
in dezelfde richting en zullen daarom alsgeheel hier besproken worden. Steeds dient men
echter in het oog te houden, dat de eigenschappen van het „normale" profiel van belang
blijven, vooral ten aanzien van de ondergrond.
Uit de benaming, die de praktijk soms voor de humeuze gronden gebruikt, blijkt al,
dat zij verschillend gewaardeerd worden. Humeuze kleigronden worden vaak lichte gronden genoemd, omdat zij veel gemakkelijker bewerkbaar zijn. Ook determ zwarte gronden
wordt gebruikt, hetgeen slaat op de zwarte kleur, die deze gronden — speciaal in natte
toestand — bezitten. Vooral wanneer op een bedrijf plekken humeuze gronden voorkomen, wordt deze naam gebezigd en de gebruiker geeft er dan minder goede eigenschappen mee aan.
Met de betere bewerkbaarheid van de humeuze gronden hangt de gunstige invloed op
de structuur samen. Zeer belangrijk is de sterkere stikstofwerking, die de humeuze
gronden vergeleken met de „normale" bezitten, hetgeen zijn consequenties heeft ten
aanzien van de bemesting (men kan met minder stikstofmest volstaan), de groei en de
rijping van de gewassen. In dit opzicht isook de grotere gevoeligheid belangrijk (de term
werd ingevoerd door DIJKEMA (1939)), speciaal van de kalkloze humeuze gronden. Men
verstaat hieronder, dat bij een te hoge pH tengevolge van overkalking de gewassen
spoedig gebreksverschijnselen vertonen.
. De kwaliteit van de gewasen kan op de humeuze gronden minder goed zijn: tarwe,
aardappelen. Ook vervuilen zij sneller, zodat de onkruidbestrijding meer kost.
Hoewel inbepaalde gedeelten van depolder,zoalsindenoordelijke hoek, allegronden
humeuszijn, kunnen in andere gedeelten humeuze en niet humeuze plekken grillig afwisselen. Behalve dus, dat de bodemreeksen en typen zeer verschillend zijn, draagt ook het
voorkomen van de humeuze gronden sterk bij tot het bonte karakter van de Haarlemmermeer.
Uit overlevering wordt beweerd, dat de gehele Haarlemmermeer vroeger zwart zou
zijn geweest (DIJKEMA, 1939). Met andere woorden, door vertering van de meermolm
zou het humusgehalte geregeld achteruitlopen. Het is zeer aannemelijk, dat dit inder-
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daad gebeurt. Op stukjes land vlak bij boerderijen, die al zeer lang in gras liggen of
althans tientallen jaren in gras gelegen hebben, blijkt het humusgehalte hoger en de
grond veel zwarter te zijn dan van de naastliggende percelen, die steeds geploegd werden.
Voor een deel moet dit hogere humusgehalte worden toegeschreven aan de humusvorming in de zode. Maar vooral op percelen waar de kleur van de grond veel zwarter is en
het humusgehalte naar schatting enige percenten hoger, is dit ongetwijfeld een gevolg
van de geringere vertering van de meermolm.
In het nu volgende zullen de landbouwkundige eigenschappen' van de humeuze
gronden puntsgewijze uitvoeriger worden toegelicht.
De bewerkbaarheid van de grond
De humusrijke gronden zijn lichter te ploegen dan dezelfde gronden met een normaal humusgehalte. Door menging van klei met humus neemt de kleefkracht van de
klei af, zodat de werking van een hoger humusgehalte tegengesteld is aan die van een
hoger gehalte afslibbaar. Speciaal voor de kleigronden is deze eigenschap van belang.
Vandaar ook de benaming lichte grond voor de humeuze kleien.
Dat de humuswerking niet overschat moet worden, blijkt uit de volgende gegevens, die aan
DUKEMA (1939) zijn ontleend. Zij hebben betrekking op kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk).
Een grond met 8 % humus en 40 % klei ploegt lichter dan een met 9 % humus en 53 % klei
of zelfs een met 16 % humus en 58 % klei. In een ander geval ploegt 7 % humus en 51 %
klei lichter dan 9 % humus en 58 % klei. DUKEMA concludeert hieruit, dat in twee gronden
bij een vrij hoog humusgehalte van gelijke orde van grootte toch nog verschillen van
ca 10 % in kleigehalte merkbaar zijn.
De structuur van de grond
In de voorgaande paragrafen is hierover reeds veel opgemerkt. Moeilijkheden ten
aanzien van de structuur treden vooral op bij kalkloze kleigronden van de groepen
oude-zeezandgronden (Pzd), Hoofddorpgronden (Pgc) en oude-zeekleigronden ( P o ) .
Ook bij de kalkrijke kleigronden geeft de structuur na natte winters soms moeilijkheden.
Het blijkt nu dat, ceteris paribus, dit minder het geval is bij de humeuze gronden.
Vooral na natte winters is dit sprekend. Op humeuze gronden is de kruimelvorming
beter, scherpe en kantige aggregaten komen minder voor. De humus geeft de kruimels
een grotere stevigheid en elasticiteit. Vooral op de kalkloze kleigronden zijn deze eigenschappen belangrijk, hoewel ook hier, evenals voor de bewerkbaarheid werd opgemerkt,
deze werking niet overschat moet worden. Wat de kalkrijke kleigronden betreft, hebben
ook hier de humeuze profielen een betere structuur, speciaal na natte winters.
Op kalkloze zowel als op kalkrijke humeuze kleigronden kan men in het algemeen dus
een beter zaaibed verkrijgen dan op de overeenkomstige „normale" profielen. De plantjes
zullen eerder aanslaan en aangezien een zwarte grond warmer is, ook eerder aan de groei
komen.
Het vochthoudend vermogen wordt door een hoog humusgehalte eveneens gunstig beinvloed. Voor de lichtere gronden is dit belangrijk. Bij de bespreking van de oude-zeezandgronden (Pza en Pzb) vermeldden wij reeds, dat een humusgehalte van ca 5 a 8 % gunstig werkt.
Ook voor de lichtzavelige oude-zeezandovergangsgronden (Pzc) van deze groep geldt dit.
Tuinders die hier en daar in de polder, vooral langs de noordwestrand, groenten telen,
prefereren humeuze gronden, want deze zijn de gehele zomer door beter bewerkbaar. Terloops
zij hier opgemerkt, dat, tenzij het water opgezet kan worden, deze gronden door hun diepe
grondwaterstand voor dit soort teelten weinig geschikt zijn.
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Van sommige gronden werd reeds vermeld, dat zij veel last kunnen hebben van slempen.
Wanneer de gronden humeus zijn komt dit minder of niet voor, vooral als het humusgehalte
aan de hoge kant ligt ( > 6a 8% ) .
Op het stuiven van de grond hebben tal van factoren invloed. Een hiervan is het humusgehalte. In de vorige paragrafen werden verschillende gronden genoemd, die geregeld stuiven.
Dit zijn vooral de zand- en zeer lichte zavelgronden van de oude-zeezandgroep (Pza), de Hoofddorpgroep (Pga) en de oude-zeekleigroep (Pka); zij stuiven sterker naarmate zij lichter zijn.
Een hoger humusgehalte blijkt dezelfde invloed te hebben; ceteris paribus stuift een humeus
profiel sterker. Kalkrijke lichte zavelgronden met 15 a 20 % klei en een humusgehalte van
ca 8 % kunnen vrij gemakkelijk stuiven en doen dat ook geregeld. Ook voor de kalkloze Hoofddorpzavels (Pgb) geldt dit De reden isook hier, dat de humus de grond losser en lichter maakt.
Ook zwaardere gronden met een hoog humusgehalte kunnen stuiven. DIJKEMA (1939) vermeldt, dat het vroeger vooral de kalkloze zware kleigronden waren, die daar last van hadden.
Door bekalking kon dit grotendeels verholpen worden, zodat het niet veel meer voorkomt.
In het voorjaar van 1949 waren er humeuze kalkrijke en kalkloze kleigronden, die stoven.
De weersomstandigheden waren toen echter zo uitzonderlijk, dat ook „normale" kalkrijke
kleigronden sterk gingen stuiven.
Het spreekt vanzelf, dat de lichte humeuze gronden, die gevaar voor stuiven kunnen opleveren, bij de voorjaarsbewerking voorzichtiger behandeld dienen te worden.
Volgens DIJKEMA (1939) treedt op humeuze gronden het opvriezen van granen sterker op.
Vooral lichtere, betrekkelijk weinig humeuze zavels zouden hiervoor gevoelig zijn. Bij zware
kleigronden is dit eerst bij humusgehalten van meer dan 10 % het geval, bij lichte kleigronden
bij een gehalte van 8 a 10%, bij zavelgronden bij 5 a 8 %.
Het voorkomen van onkruiden
Als zeer ongunstige eigenschap van de humeuze gronden moet het feit worden
beschouwd, dat zij gemakkelijk en snel vervuilen. Zij zijn dus duurder aan onkruidbestrijding.
Een van de meest voorkomende onkruiden is muur, Stellaria media; verder ook, speciaal
op de kalkloze humeuze gronden, Polygonum amphibium. De onkruidplanten groeien niet alleen
beter, de bestrijding ervan is ook moeilijker. Door de wiedwerktuigen worden de plantjes nl.
vaak niet afgesneden, maar met een kluit uit de mile grond losgetrokken, zodat zij gemakkelijk
weer kunnen aanslaan. Hetgeen hier beschreven is, treedt in ernstiger mate op naarmate het
humusgehalte hoger is. Speciaal bij gehalten boven 10 % stijgen de kosten van de onkruidbestrijding aanzienlijk.
De stikstofwerking
Een grond kan nitraten produceren door afbraak van organische stikstofverbindingen,
die in de grond aanwezig zijn. Het is bekend, dat naast de aanwezigheid van organische
stof verschillende factoren dit proces beiinvloeden: de aanwezigheid van ammonificerende
en nitrificerende bacterien, de vochtigheidstoestand, de temperatuur en de aeratie van de
grond, de pH, de aanwezigheid van koolzure kalk.
Humeuze gronden vertonen een sterkere stikstofwerking en leveren meer nitraatstikstof dan normale gronden, omdat in eerstgenoemde de meermolm langzaam afgebroken
wordt, waarbij stikstof in de vorm van nitraten vrijkomL
Dit heeft belangrijke consequenties in verband met de stikstofbemesting, de groei en
de rijping van de gewassen, terwijl ook de kwaliteit van de gewassen erdoor beinvloed
kan worden.
Op de humeuze gronden kan men met minder stikstof volstaan; geeft men dezelfde hoeveelheid als op normale gronden, dan gaat een tarwegewas b.v. legeren. Hoeveel men minder moet
geven, hangt weer van verschillende factoren af. Naarmate de gronden sterker humeus zijn, is de
stikstofwerking sterker. Hierbij geldt, evenals dat trouwens bij de hiervoor besproken afwijkende eigenschappen van de humeuze gronden naar voren kwam, dat deze werking bij een
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bepaald gehalte aan humus sterker is naarmate de grond lichter is, d.w.z. minder afslibbare
deeltjes bevat. Bij een humusgehalte van 6 % zal een kalkrijke oude-zeekleigrond (Pk) een wat
sterkere stikstofwerking vertonen, wanneer het gehalte afslibbaar 35 % is dan wanneer het
55 % is.
Belangrijk zijn ook de pH en het CaCC>3-gehalte van de grond, terwijl verder een aantal
factoren van jaar tot jaar kunnen wisselen, zoals de temperatuur en de vochtigheidstoestand,
deweersgesteldheid dus.De hoeveelheid stikstof, die men aan een gewasals tarwe in het voorjaar
geeft, hangt bovendien nog af van de voorvrucht en de manier waarop het gewas de winter is
doorgekomen, voorts van het ras, de groenbemesting, enz.
De hierna volgende gegevens betreffende stikstofbemesting van humeuze gronden — gedeeltelijk volgens DLJKEMA (1939), gedeeltelijk uit eigen materiaal — moeten dan ook, gezien
bovengenoemde omstandigheden, als zeer globaal beschouwd worden en kunnen geenszins als
strikte normen gelden. Zij beogen slechts een indruk te geven van de verschillen in behoefte aan
stikstofmest, die er tussen humeuze en „normale" gronden bestaan. Bovendien konden van
slechts weinig bedrijven gegevens worden verzameld.
• Daar vooral granen duidelijk reageren op het stikstofproducerend vermogen van de humeuze
gronden, volgen hier eerst enkele cijfers voor wintertarwe.
Op kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) met een humusgehalte van 5 a 6 % wordt een
N-bemesting meestal geheel weggelaten. Bij de lichtere zavelgronden (15—25% afslibbaar)
vooral speelt een verschil in enkele procenten humus een grote rol. Bij 3 a 4 % humus is 150
a 250 kg kalkammonsalpeter veelal voldoende. Bij zeer lage humusgehalten van 1,5 a 2 %
geeft men op deze lichte en kalkrijke gronden 400 kg, soms 500 kg kalkammonsalpeter. Op de
zwaardere zavelgronden kan men bij een normaal humusgehalte van 2—4 % met 200 a 300 kg
volstaan.
Op de kalkrijke kleigronden (Pkc) wordt de stikstofbemesting bij een humusgehalte van
meer dan 6 % veelal achterwege gelaten. Wanneer tarwe gezaaid wordt op b.v. laat bereden
bietenland met slechte structuur, geeft men vaak een weinig stikstof. Men dient hierbij in het
oog te houden, dat op de kleigronden met een normaal humusgehalte de tarwe met minder
stikstof kan volstaan dan op de zavelgronden. Op kalkrijke kleigronden met een humusgehalte
van 3 a 5 % geeft men 100 a 250 kg kalkammonsalpeter, soms ook helemaal geen stikstof.
Speciaal op de zwaardere en dieper zware profielen kan men met minder volstaan.
Op de kalkloze humeuze gronden van de verschillende groepen is de stikstofwerking
minder sterk, wanneer de pH van de grond lager is dan ca 6,5 a 7. Zo geeft men aan de tarwe
op een zavelige oude-zeezandovergangsgrond (Pzc) met een humusgehalte van ca 6 a 8 % en
een pH van 5,5 a 6 gewoonlijk 300 kg kalkammonsalpeter. De ondergrond bestaat hier echter
uit vrij grof zand.
Is door bekalking de pH verhoogd en ligt deze op een niveau van 7 of hoger, dan is de
stikstofwerking wel aanwezig. Dan gelden ongeveer dezelfde normen als hiervoor voor de
kalkrijke gronden werden gegeven. Bij profielen met een zeer ongunstige ondergrond, zoals de
lichte diep kalkloze en zure ondergronden, die bij de Hoofddorpgronden (Pg) voorkomen, zal
men in het algemeen zwaardere N-giften geven.
Ook bij andere gewassen houdt men met de stikstofwerking op de humeuze gronden
rekening. Nemen wij als voorbeeld suikerbieten. Op humeuze kalkrijke oude-zeekleigronden
(Pk) met 35 a 50 % afslibbaar, zoals die in de zuidelijke punt van de polder en in het noorden
bij Halfweg voorkomen, geeft men 500 a 600 kg stikstofmeststof per ha (veelal chili). Op
normale profielen bedraagt deze hoeveelheid 700 a 900 kg, terwijl men op de kalkrijke zavelgronden, vooral de lichtere, wel tot 900 a 1000 kg gaat.
Ook bij humeuze kalkloze gronden treft men dergelijke verschillen aan bij een goede vruchtbaarheidstoestand van de bouwvoor.
De stikstofwerking van de humeuze gronden uit zich, wanneer het land pleksgewijze
humeus is, in een onregelmatige groei en rijping van gewassen. Deze hebben op de humeuze
plekken (of in de verlande kreekjes, waar het profiel eveneens veelal sterker humeus is)
een donkerder groene kleur en dus een afwijkende stand. Vooral in granen is dit goed te zien.
De kans op legeren van het graangewas is op de humeuze gronden veel groter. Op zeer sterk
humeuze gronden ( > 1 2 a l 5 % ) i s het bijna onmogelijk voldoende stijve gewassen te telen.
Er zijn dan ook wel percelen, waar men gediepspit of gediepploegd heeft in de eerste plaats om
de zwarte bovengrond kwijt te raken. Doordat de humeuze gronden steeds stikstof blijven
leveren, is de afrijping hier ook later, hetgeen een onregelmatig product geeft Bij het strooien
van de kunstmest zorgt men er zoveel mogelijk voor de humeuze plekken minder of niets te
geven;in eenenkelgevalgeeft men daar juist meer fosfaat om een tijdiger afrijping tebevorderen.
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Met de stikstofwerking van de humeuze gronden hangt ook de mindere kwaliteit van
sommige gewassen samen. Vooral van tarwe is dit bekend. De kleur van het stro en de aren is
grauwer, de korrel is minder fraai van kleur, glazig en bruin gevlekt en minder goed gevuld
en kantig (toegeslagen korrels). Volgens DIJKEMA (1939) wordt de grauwe kleur van de korrel
veroorzaakt door het hoge glutengehalte; dit geeft de bruine en glazige vlekken aan de korrel
en in erge gevallen de geheel glazige korrel. Doordat het gewas gedurende de gehele groeiperiode
stikstof ter beschikking heeft, wordt het glutengehalte verhoogd. Door hoge stikstofgiften
tijdens het schieten, kan men op niet humeuze gronden het glutengehalte van de korrel eveneens
doen toenemen.
In de mindere kwaliteit van de tarwe treden gradaties op, die verband houden met het
humusgehalte van de grond. DIJKEMA stelde daarnaar bij Julianatarwe een orienterend onderzoek in door van gronden met afwijkend hoge humusgehalten gewasmonsters op hun kwaliteit
te onderzoeken. Het bleek, dat bij humusgehalten van minder dan 4 a 6 % de kwaliteit van de
tarwe het beste was, nl. een blanke korrel voor 100 % melig. Bij lichtere gronden, lichte zavels,
moet deze grens het laagste gesteld worden en mag het humusgehalte niet hoger dan 4 % zijn.
Wei bleek, dat van een kalkloze humeuze zavelgrond met een lage pH (6,5) eveneens tarwe van
goede kwaliteit kwam, hetgeen verklaard moet worden door de bijna ontbrekende stikstofwerking.
Bij een humusgehalte van 4 a 6 tot 10 % gaat een klein gedeelte van de korrels grotere of
kleinere bruine glazige vlekken vertonen. Bij humusgehalten van meer dan 10 % is ongeveer
25 % der korrels geheel glazig, terwijl ongeveer 75 % grotere of kleinere bruine vlekken vertoont
Uit het onderzoek van GURAY (1951) komt duidelijk naar voren, dat het suikergehalte van
suikerbieten lager is op humeuze gronden dan op overeenkomstige gronden met een normaal
humusgehalte. Hieronder volgt een voorbeeld uit zijn gegevens bij kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk).
Opbrengst in tonnen per ha
Bodemtype

Humeuze zware zavel met aflopend
profiel
Zware zavel met aflopend profiel . . .
Humeuze lichte zavel
Lichte zavel

wortel

suiker

48.5
53,1
45,4
43,5

7,87
8,82
7,27
7,49

Vertakte
bieten %

31
25
30
14

Bij de zware zavels is de wortelopbrengst bij het humeuze type 8,6 % lager, de suikeropbrengst 11,6 % lager dan bij het niet-humeuze; bij de lichte zavels is de wortelopbrengst bij
het humeuze type 4,4 % hoger, de suikeropbrengst echter 3 % lager dan bij het niet-humeuze.
In beide gevallen isop de humeuze gronden het percentage vertakkingen hoger.
Bij vrijwel al zijn opbrengstgegevens komt deze humusinvloed op het suikergehalte duidelijk
naar voren. De invloed op de wortelopbrengst is verschillend, zoals ook uit de hierboven gegeven cijfers blijkt
Een uitzondering vormden in zeker opzicht de kalkloze oude-zeekleigronden (Po). Hier
werd bij stijgend humusgehalte de wortelopbrengst vooral in ongunstige zin bei'nvloed, de
suikeropbrengst niet of in mindere mate.
Deze lagere suikergehalten bij humeuze gronden moeten waarschijnlijk eveneens aan de
stikstofwerking van de meermolm worden toegeschreven: de bieten blijven doorgroeien en
rijpen niet voldoende af.
De kwaliteit van aardappelen is op de humeuze gronden minder goed dan op de normale.
De aardappels van de humeuze gronden hebben een zwartachtige kleur, doordat de zwarte
humeuze grond aan de schil van de knol blijft kleven. De aardappels ogen daardoor minder en
zijn voor consumptiedoeleinden minder waard. Bovendien schijnen, althans van de sterk humeuze gronden, de smaak en de kookeigenschappen van de aardappelen minder goed te zijn.
DIJKEMA (1939) geeft over het verband tussen het humusgehalte van de grond en de zwartkleuring van de knollen enkele gegevens. Ook hieruit blijkt, dat bij humusgehalten van meer
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dan 5 a 6 % de aardappels een zwartkleuring krijgen en van wat mindere kwaliteit zijn. Bij
humusgehalten van meer dan 10 % treden deze verschijnselen steeds in sterke mate op; de aardappelen kunnen op de duur voor consumptiedoeleinden ongeschikt worden.
De weersomstandigheden bij het rooien spelen ook een rol. Bij nat weer worden de knollen
zwarter, terwijl ook het bewaren in een kuil in dit opzicht ongunstig is.
10. ZOUTE KWEL
De zoute kwel treedt op verschillende bodemreeksen op in een betrekkelijk smalle
strook langs de Ringdijk van Halfweg tot het Liede. Binnen het als zodanig aangegeven
gebied loopt de mate van kwel sterk uiteen, terwijl ook niet overal het kwelwater even
zout is. De ondergrond vertoont een grijze reductiekleur en is erg kleverig, maar aangezien de kwel in het algemeen pleksgewijze optreedt, zijn op bepaalde plaatsen de
piofielen tot boven toe gereduceerd, nat en plakkerig.
In het kwelgebied komen de uit landbouwkundig oogpunt slechtste gronden van de Haarlemmermeer voor. Dat deze gronden ook bij de praktijk slecht bekend staan, blijkt uit de naam
voor dit gedeelte van de polder: Rothoek, die niet een bepaald gebied geografisch scherp omgrenst, maar waarmee men het gebied met de slappe kwellende gronden aanduidt
De meeste gronden in dit gebied liggen in gras. Het zijn de restveengronden (Pv) en een
deel van de humeuze kalkloze oude-zeekleigronden (Po), voor zover zij bij de restveengronden
aansluiten. De rest van de oude-zeekleigronden is bouwland. In dit bouwland zijn de zoute
kwelverschijnselen het meest spectaculair. Waar het kwelwater tot boven in het profiel zijn
invloed doet gelden, blijft het gewas sterk in groei achter. De grond blijft op deze plaatsen
steeds vochtig, is volkomen dicht en plakkerig. Rondom deze plekken staat het gewas beter,
de reductiekleuren treden hier dan wat dieper op, de bovengrond is nog wat verkruimeld en
heeft niet die volkomen dichte structuur. Toch is ook hier het profiel nog verre van ideaal
door de gereduceerde en met brak- of zoutwater doordrenkte ondergrond, die ook dicht is en
waar de klei plakkerig aanvoelt De bewortelingsvoorwaarden zijn hier ongunstig. Eerst als de
reductie en de plakkerige klei op grotere diepte — 80 a 90 cm — gaan voorkomen, is de ongunstige invloed van de kwel veel minder. Het water in sloten of greppels heeft over bijna het hele
gebied een brakke smaak. Bij de ergste kwelplekken is het zout Op vele plaatsen langs sloten
en greppels ziet men ook zoutminnende planten staan, zoals zeeaster.
In het grasland komen plekken voor, waar het gras slecht groeit Op de plaatsen met de
ergste kwel is de zode vaak sterk vertrapt; er groeien schrale spichtige grassen, die de praktijk
apenhaar noemt, verder ook zeggesoorten. Ook in het in gras liggende gebied loopt de mate
van kwel sterk uiteen. Aangezien in het grasland het slootwater op hoger peil gehouden wordt,
is hier overal de ondergrond gereduceerd. De bovengrond bestaat uit zwart venig materiaal,
vaak 0,50 m tot 1 m dik; op de kwelplaatsen is dit materiaal slap en waterig, waar de kwel
minder erg optreedt steviger en vaster.
Het grasland kan op deze gronden nog van vrij behoorlijke kwaliteit zijn, behalve op de
echte kwelplekken, die enkele tientallen vierkante meters groot zijn. Deze kwelplekken liggen
vaak iets hoger dan de rest van het land. In droge perioden grazen de koeien hier het minst en
zij drinken er niet uit de greppels. Na een flinke regentijd komen zij er welweer op terug.
Een groot nadeel is ook, dat speciaal op de kwelplekken de kanten van de sloten en greppels
uitzakken en de bodem omhoog komt Ook voor bouwland geldt dit bezwaar. De sloten en
greppels zakken hier in, draineerbuizen verzakken in de slappe grond of slibben vol; dit alles
natuurlijk vooral op de ergste kwelplekken. In plaats van met buizen draineert men met takkebossen. Geheel bevredigend schijnt dit niet te zijn. Een eerste eis is overigens, dat de sloten
en greppels in goede toestand gehouden worden. Op sommige plaatsen heeft men rijshout
beschoeiingen, maar zelfs dan zakken de kanten soms in. Een nadeel van deze gronden is
tenslotte nog, dat paarden op de slapste plekken gemakkelijk wegzakken.
Door diepspitten heeft men getracht enkele percelen te verbeteren. Kalkrijk zavelig en
kleiig materiaal van de ondergrond werd bovengebracht Het heeft zeer teleurstellend gewerkt;
de oorspronkelijk aanwezige, sterk humeuze bovengrond voldeed beter. Door het diepspitten
zijn waarschijnlijk lagen, die sterker zouthoudend waren, naar boven gebracht, terwijl het zout
op kwellende grond geen gelegenheid krijgt naar beneden te spoelen. Op dit gediepspitte land
komen nu plekken voor waar alleen zoutminnende planten groeien.
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11. TUINBOUW
De tuinbouw in de Haarlemmermeer kan in drie gebieden worden onderverdeeld.
Het eerste gebied ligt aan de noordoostrand van de polder en strekt zich uit van
Lijnden tot aan Schiphol. Het gebied ontstond onder invloed van het groenteteeltcentrum
Sloten en evenals daar teeltmen hier inhoofdzaak groenten indevoile grand, gedeeltelijk
onder glas, zoals spinazie, sla en andere groenten: tomaten, komkommers, peen, enz.;
verder trekt men er witlof. De witlofwortels worden op akkerbouwbedrijven vooral in het
noordelijk deel van de polder geteeld. De tuindersbedrijven liggen op restveengronden
(Pv) of op humeuze oude-zeekleigronden en Hoofddorpgronden; de eerstgenoemde zijn
het meest geschikt.
Gewenst is een dikke laag (50 a 75cm) zwarte grond, bestaande uit veraard veen. Dezeis
hier vaak vermengd met zand (zandig restveen (Pvb)), dat aan de grond een betere structuur
en bewerkbaarheid geeft Aangezien men vanuit de Ringvaart water kan inlaten, heeft men
de vochtvoorziening meestal voldoende in de hand. De restveengronden nemen slechts een
smallestrook langsde Ringvaart in,waarbinnen nogveelverschillen in bodemgesteldheid voorkomen: o.a. wisselende dikte van de zwarte bovenlaag, verschillende hoeveelheden zand door
de grond gewerkt, enz. De oppervlakte goede tuingrond is hier dan ook gering. De humeuze
klei-en zavelgronden zijn matige tot slechtetuingronden. Het zijn hier vooral humeuze Hoofddorp-klei- en -zavelgronden (Pgc en Pgb). De kalkloze grond is niettegenstaande het hoge
humusgehalte moeilijker te bewerken en heeft een minder goede structuur, terwijl ook de kalkloze,vaak zure ondergrond eenongunstige rol speelt
Een tweede tuinbouwgebied ligt in het oosten van depolder bij Aalsmeer. Hier vinden
wij tuinbouwbedrijven aan de Ringdijk vanaf Schiphol tot aan de Venneperweg, verder
een enkel bedrijf hier en daar verspreid dieper de polder in. Men teelt er, in navolging
van de bedrijven te Aalsmeer, vooral rozen en anjers, verder allerlei potplanten. Als
meest geschikte grond voor de rozen- en anjerteelt moet beschouwd worden een naar
beneden lichter wordende diep ontwaterde kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc) of een
kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond (Pkb). Een matig humeuze bovengrond is gunstig in
verband met het aanslaan der gewassenen de structuur van de grond. In de kassen wordt
veel water gegeven en de structuur van de grond kan daar van lijden.
Veel bedrijven liggen op minder goede of slechte gronden, kalkloze kleigronden somsmet
katteklei. Op de bedrijven aan de Ringdijk blijkt, dat door kwel de ondergrond gereduceerd
en daardoor slap en weekis.
Het derde tuinbouwgebied is te vinden aan de westrand van de polder; bollenteelt is
hier hoofdzaak. De bedrijven liggen op de oude-zeezandgronden (Pz) ter hoogte van
Bennebroek en bij Cruquius, in het Lisserbroek en verder hier en daar aan de rand van de
polder. Men teelt crocussen, narcissen en irissen.
In het Lisserbroek bestaat de grond uit zandig restveen. De hoeveelheid opgebracht zand
wisselt sterk. Bij Cruquius en Bennebroek zijn het vooral kalkloze, meestal humeuze zandgronden,voor eenklein gedeeltekalkrijke zandgronden. Voor een deelzijn dezelaatste gronden
ontstaan door diepspitten of omspuiten. De waterstand in deze gronden is niet stabiel; bovendien komen er kleiige of zavelige bandjes in voor. Vergeleken met de goede bollengronden in
de duinstreek zijn deze gronden in de polder van slechte kwaliteit
Vaak ziet men, dat bollenkwekers op akkerbouwbedrijven verder de polder in perceeltjes
land huren, om liefst op niet te zware kalkrijke klei of kalkrijke zavel voor een jaar tulpen te
telen om „op te sterken".
Fruit heeft men in de polder slechts op enkele bedrijven aangeplant. De kalkrijke
oude-zeeklei-kleigronden (Pkc) endekalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden (Pkb) zijn hiervoor evenwel goed geschikt te achten.
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12. ONTWATERING EN DRAINAGE
De als bouwland in gebruik zijnde gronden zijn diep ontwaterd. Zoals vermeld in
hoofdstuk III wordt een slootwaterstand van 1,25 a 1,50 m beneden maaiveld gewenst
geacht, hetgeen men eventueel bereikt door middel van een onderbemalingsinstallatie.
De meeste gronden zijn gedraineerd. In het algemeen wordt aan de ontwateringstoestand
zeer veel zorg besteed.
Bijlage 6 geeft aan, welke bedrijven een onderbemalingsinstallatie bezitten. Vergelijking met de bodemkaart (bijlage 1) laat zien, dat zij voornamelijk op de als bouwland
gebruikte bodemreeksen voorkomen.Zijkomenvooralvooropkalklozeenkalkrijke oudezeeklei-kleigronden (Po en Pk) in het noordelijk deel bij Halfweg, in het zuidelijk deel
van depolder en noordelijk van Nieuw-Vennep. Verder ook op Hoofddorpgronden (Pg),
o.a. in het midden van de polder. Westelijk van Hoofddorp, waar een grote oppervlakte
van in hoofdzaak lichtere gronden ligt, zijn er geen, evenmin in de omtrek van Schiphol
en op de Beinsdorpgronden (Pb). Onderbemalingsinstallaties worden op de akkerbouwbedrijven aangelegd als de gemiddelde maaiveldsligging vrij Iaag is ten opzichte van het
polderpeil; in sommige gevallen ook als men last heeft van kwel, zoals op sommige
Hoofddorpgronden (Pg). Aangezien een hoogtekaart van de polder ontbreekt, is eerstgenoemde factor niet na te gaan. Zodoende is het moeilijk te constateren of er op bepaalde bodemreeksen meer behoefte aan onderbemaling bestaat. Bovendien isniet op alle
gronden, waar dit nodig zou zijn, een dergelijke installatie aanwezig.
Vaneengrootaantalbedrijven verzameldeDIJKEMA(1939)gegevensoverde drainafstanden,
die hij met de bodemgesteldheid vergeleek en waaruit hij enkele voorlopige conclusies omtrent
het verband tussen drainagebehoefte en aard van degrond kon trekken. De afstanden tussende
drains kunnen door verschillende oorzaken nogal uiteenlopen. Aangezien aanvankelijk de
waterbeheersingindepolderslechtwas,warenerveelmeerlangssloten dan thans, op afstanden
van somsca 30m, meestal 40 a 50m. Later zijn deze sloten gedicht en door drainreeksen vervangen, zodat meestal op afstanden van 40 a 50 m men nu de drains aantreft. Had de grond
behoefte aan een intensieve ontwatering, dan werden hiertussen nog drains gelegd, dus op afstandenvanca 25m,terwijl alsmeestintensievevormopca 12i mdrainsvoorkomen.
Deze laatste drainafstand komt o.a. voor op sommige Hoofddorpgronden (Pg), die lastvan
kwel hebben. Voor kalkrijke en naar beden lichter wordende profielen zijn volgens DIJKEMA
de volgende drainafstanden voldoende: Wanneer het kleigehalte in de bouwvoor lager is dan
25%, is geen drainage nodig; met sloten op 200 m afstand kan men hier volstaan. Wordt het
kleigehalte hoger dan 40% in de bouwvoor, dan is een drainafstand van 50 m nodig. Bij
zwaardere gronden neemtdedrainbehoefte eerder toe dan af. In dezavel-en lichte kleigronden
ismisschien een drainafstand van 25 mgewenst.
Kleinere drainafstanden dan 40 a 50mzijn nodigingronden waarin kweloptreedt, zoalsin
sommige Hoofddorpgronden (Pg), verder waarschijnlijk ook in kalkloze oude-zeeklei-kleigronden (Poa en Pob).
Uit hetgeen over onderbemaling en drainafstanden gezegd is, blijkt wel, dat er weinig
exacte gegevens bekend zijn over de ontwateringseisen, die de verschillende gronden in de
Haarlemmermeer stellen.
BUL (1930) verschaft een aantal interessante gegevensover hetverloop van de grondwaterstand in deloop van het jaar op verschillende gronden. Hij haalt een onderzoek aan
ingesteld op kavel Q 15,op kalkrijke oude-zeeklei-kleigrond (Pkc). Uit metingen van de
grondwaterstand op een niet gedraineerd perceel van 50 m breedte bleek, dat het grondwater gedurende de winter een bolle stand had tussen twee sloten; gedurende de zomer
echter stond het grondwater midden op het perceel lager dan het slootwaterpeil (zie
afb. 22). Daarentegen bleek uit eigen onderzoek van BUL, dat op kavel G 7 de grondwaterspiegel gedurende de gehele zomer een bolle stand bleef behouden (zie afb. 23).
Hetzelfde was het geval op kavel JJ 14 (zie afb. 24; de in de figuren gegeven waarden
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voor grondwaterstanden zijn gemiddelden van dagelijkse opnamen). Deze beide Iaatstgenoemde verschijnselen schrijft Bui, aan kwel toe. Op kavel G 7 werden de waarnemingen verricht op oude-zeezandgrond (Pzb). Hierdoor vloeit zakwater uit de duinen
af, hetgeen de genoemde opdrachtigheidsverschijnselen veroorzaakt. Kavel JJ 14 bestaat
uit Hoofddorp-zavelgrond (Pgb). Het bleek uit het bodemkundig onderzoek, dat op
Hoofddorpgronden vaak versterkte kwelverschijnselen optreden, die zich uiten in reductieverschijnselen op ca 80 era a 1 m diepte. Op kavel JJ 14 was dit niet het geval.
Nu is daar echter een onderbemalingsinstallatie aanwezig, waarvoor de onderkant van
de sloten beschoeid is, omdat zij anders dichtvloeien met loopzand, hetgeen ook op
kwel wijst.
In het algemeen mag men welaannemen, dat gronden die inhet profiel kwelverschijnselen vertonen, het voor JJ 14genoemde verloop van de grondwaterstand zullen hebben,
terwijl het voor Q 15beschreven verloop normaal zal zijn voor allegronden zonder kwel.
13. DE VRUCHTBAARHEIDSTOESTAND
Voor het vaststellen van mestgiften van kali en fosfor wordt gebruik gemaakt van
kalicijfers respectievelijk P-getallen en P-citr cijfers, die aan grondmonsters bepaald
worden en die een indruk geven van de hoeveelheid, welkevan de betreffende voedingselementen beschikbaar of voorradig is. Door het weglaten of het geven van zware bemestingen kunnen deze grootheden veranderd worden en zij worden dan ook niet tot de
blijvende eigenschappen van de grond gerekend.
Afb. 22. Gemiddelde maandelijkse grondwaterstanden op
grondwater in Rijnland).
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Fig. 22. Monthly average levels of te watertable of block
water in Rijnland).
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Afb. 23. Gemiddelde maandelijkse grondwaterstanden op kavel G 7 in 1924 (naai J. G. B ij1,
1930: Het grondwatei in Rijnland).
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Fig. 23. Monthly average levels of the watertable of block G 7 In 1924 (after J. G. Bij1,
1930: Het grondwater in Rijnland).

Bijhet kalicijfer bestaatechterweleenzeker verband metde geaardheid vande grond.
Evenals in andere zeekleigronden blijken ook bij Haarlemmermeerkleigronden hogere
kleigehalten samen te gaan met hogere kalicijfers (DIJKEMA, 1939). Het was echter opgevallen (Landbouwverslag van Noord-Holland, 1947, biz. 80), dat in de middenmoot
van de polder de gronden kali-armer waren, dus de kaligehalten bij een bepaald gehalte
afslibbaar gemiddeld wat lager lagen dan in het overige deel. Bij een rangschikking van
kalicijfers volgensbodemreeksen isonsgebleken, dat het deHoofddorpgronden (Pg) zijn,
die deze lagere kalicijfers bezitten. Van een groot aantal monsters, die in 1945 werden
onderzocht, zijn die uitgekozen, die genomen waren op typische kalkrijke oude-zeeklei-
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Afb. 24.
Gemlddelde wekelijkse grondwaterstanden op kavel JJ 14 gedurende
cen aantal weken in 1928 (naar J.
G. Bij 1, 1930: Het grondwater in
Rijnland).
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Fig. 24.
Weekly average levels of the watertable of block 11 14 in a number
of weeks of 1928 (after 1. G. Bijl,
1930: Het grondwater in Rijnland).

gronden (Pk), respectievelijk Hoofddorpgronden (Pg). Van de monsters is meestal het
gehalte afslibbaar niet bepaald; bij het nemen der monsters is dit echter geschaL Voor
elk van deze twee typen gronden zijn in de afbeeldingen 25 en 26 de kalicijfers uitgezet
tegen de gehalten afslibbaar. Dit laatste is telkens in opklimmende trappen van 5 % aangegeven, zoals dat uit de schattingen bekend was. Slechts monsters die normaal of matig
humeuswaren,zijn gebruikt; die met afwijkend hoge humusgehalten zijn weggelaten.
Afb. 25 geeft het verband voor de kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk). Door de
puntenzwerm is zo goed mogelijk een lijn getrokken. Duidelijk blijkt hieruit, dat bij
hogere gehalten afslibbaar het kaligehalte gemiddeld ook hoger is.Er treedt een vrij grote
spreiding van depunten op.Dit is te verklaren doordat het kalicijfer een grootheid is,die
door bemesting wordt beinvloed, terwijl verder het humusgehalte en het koolzure-kalkgehalteindezegronden noguiteenkunnen lopenen misschien hetkaligehalte bemvloeden.
In afb. 26 is hetzelfde gedaan voor Hoofddorpgronden (Pg). De spreiding die in de
punten optreedt, ishier niet zo groot, terwijl verder bij hogere gehalten afslibbaar de kaligehalten niet zo duidelijk stijgen als in afb. 25 het geval is.Duidelijk blijkt echter, dat de
kromme in afb. 26 verder naar links ligt, de kaligehalten bij een bepaald gehalte afslibbaar gemiddeld dus wat lager zijn. Het verschil bedraagt 2 tot 4 eenheden. Een en ander
stemt overeen met hetgeen in § 3 vermeld is over de praktijkervaring op Hoofddorpgronden (Pg), nl. dat zij in het algemeen als wat kali-armer dan de overeenkomstige
kalkrijke oude-zeekleigronden (Pk) beschouwd worden.
Voor de interpretatie van de kalicijfers werden in de jaren na de oorlog een aantal
kaliproefvelden aangelegd. Voor de resultaten hiervan zij verwezen naar het Landbouwverslag van Noord-Holland van 1949.
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Afb. 25.
Verband tussen het kaligehalte en het gehalte afslibbaar bij een aantal bouwvoormonslers van typische Jcalkrijke oude-zeekleigronden in 1945.
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Wat het P-getal of P-citr cijfer betreft, Week er geen verband te bestaan tussen deze
grootheden en de aard van de grond; de bemestingspraktijk is hier blijkbaar geheel bepalend.Dat de fosfaattoestand indeoorlogsjaren achteruitgegaan is,blijkt uit het volgende
staatje (Landbouwverslag van Noord-Holland, 1947,biz. 79).
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Het verband tussen het kaligehalte en het gehalte
afslibbaar bij een aantal bouwvoormonsters van
typische Hoofddorpgronden in 1945.
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Op de hoge P-citr. cijfers, die de gelig groen gekleurde kalkrijke klei en zavel in de
ondergrond van kalkrijke oude-zeekleigrondenbezit, werd in hoofdstuk II reeds gewezen.
Het ligtvoor dehand, dat de planten hiervan kunnen profiteren. Somskomt er, vooral in
de diepere ondergrond, vivianiet voor. DUKEMA (1939) vond hiervoor in een geval een
P-citr cijfer van 1004.
•
Watdehoogtevan depH inverband methetkalkgehaltebetreft, kan noghetvolgende
worden opgemerkt Bij de kalkrijke profielen is de pH steeds hoger dan 7 en nadert
bij hoge kalkgehalten van 6 % of meer tot 8. Ook wanneer de bouwvoor zwak kalkhoudend is,isde pH 7 of hoger. Eerst wanneer het CaCOs-gehaltelager isdan 0,3 of 0,5 %,
kan depH lager dan 7 zijn.
Door de zware bekalkingen zijn de lage pH's, die oorspronkelijk in de bouwvoor van
veel Haarlemmermeergronden voorkwamen, sterk verhoogd; vrijwel steeds vindt men
resten van schuimaarde in de bouwvoor. Vooral als de ondergrond sterk zuur is, is het
nodig deze bekalkingen geregeld voort te zetten.

VI. BESCHRIJVING VAN TWEE DETAILBODEMKAARTJES
1. INLEIDING
Omeenindruktegeven,hoesterk binnendereeksen vandeoverzichtskaart debodemgesteldheid nog uiteen kan lopen, werden van enkele kavels detailbodemkaartjes aan dit
rapport toegevoegd. Hiervoor werden uitgezocht de kavels GG 1t/m GG 3en de kavels
PP 17t/m PP21.
Op de kavels GG 1 t/m GG 3 gaan Hoofddorpgronden (Pg) in kalkrijke oudezeekleigronden over. Het is een gebied van in hoofdzaak lichtere gronden, waar echter
grote verschillen in kalkgehalte en ontkalkingsdiepte van de profielen voorkomen. In het
kaartbeeld geven onder andere de kreken, die uit de oude-zeekleigronden de Hoofddorpgronden binnendringen, een nadere illustratie van het ontstaan van deze gronden, zoals
dat in hoofdstuk III werd beschreven.
De kavels PP 17 t/m PP 21 worden geheel door oude-zeekleigronden ingenomen. In
hoofdzaak zijn hetzwaarderegronden,waarbijhetkaartbeeld gedeeltelijk hetkarakter van
een kweldergebied heeft, gedeeltelijk dat van een wadgebied.
Zoveel mogelijk iser naar gestreefd al die eigenschappen van de grond op de kaartjes
aan te geven, die uit landbouwkundig oogpunt belangrijk zijn, zonder daarbij — gegeven
de tamelijk ingewikkelde bodemgesteldheid •—de overzichtelijkheid van het geheel te
zeer te schaden.
2. DETAILBODEMKAARTVANDEKAVELSGG 1 T/M GG3
De legenda omvat de volgende punten:
Pga3z Zeer lichte Hoofddorp-zavelgrond met zeer zandigeondergrond
De bouwvoor ter dikte van ca 25 cm is grijsbruin van kleur, heeft een humusgehalte
van ca 2 a 3 %, een gehalte afslibbaar van 8 a 15 % en bevat geen kalk. Hieronder volgt
tot 60a 90 cmeen zeerzandige laag (gehalte afslibbaar 3a8 %) eveneens kalkloos,geelgrijs van kleur en met bruine roestvlekken. Soms komt in het zand een horizontaal tot
5 cm dik, door humusachtige stoffen donkerbruin gekleurd, oerachtig laagje voor. Onder
deze zandige laag volgt een zwak gelaagde, meer slibhoudende afzetting (gehalte afslibbaar 10a 15 % ) ,die met uitzondering van de bovenste centimeters kalkrijk is.
Op de kaart is aangegeven op welke diepte het profiel kalkrijk wordt. Soms is de
bouwvoor zwak kalkhoudend (CaCOa-gehalte ca l i %; de grond bruist hoorbaar bij opdruppelen van zoutzuur). Ook dit is op de kaart aangegeven.
Pgbl Lichte Hoofddorp-zavelgrond
De bouwvoor heeft een gehalte afslibbaar van 15—25 %, is kalkloos, grijsbruin van
kleur en heeft een humusgehalte van ca l i a 3 %. Het profiel wordt naar beneden gewoonlijk wat lichter en is licht bruingrijs tot lichtgrijs van kleur. De diepte beneden
maaiveld waarop het profiel kalkrijk wordt, is op de kaart aangegeven. De kalkloze laag
onder de bouwvoor kan in dikte varie'ren van enige centimeters tot ca 80 cm. De kleur
er van is meer vaalgrijs met roestvlekken tegenover de meer egaal bruingrijze kleur van
de kalkrijke laag er onder. Soms komt een bruin oerachtig laagje in het kalkloze deel van
het profiel voor.
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Onder de bouwvoor kan dezelfde zeer zandige laag voorkomen als bij Pga3z is beschreven. De variant is dan met het symbool Pgblz aangegeven. Meestal reikt deze laag
hier slechts tot 50 a 60 cm beneden maaiveld.
Wanneer de bouwvoor zwak kalkhoudend is, is dit aangegeven. Steeds volgt bieronder echter nog een kalkloze laag.
Pgb2 Zware Hoofddorp-zavelgrond
De bovenste 30 a 40cm van het profiel heeft een gehalte afslibbaar van 25 tot 35 %,
naar beneden wordt het profiel geleidelijk lichter. Het vertoont dezelfde kleurovergang als
de lichte zavelgrond (Pgbl). Op wisselende diepte beneden maaiveld wordt het profiel
kalkrijk. Deze diepte is op de kaart aangegeven. Ook hier is de kalkloze laag valer van
kleur, met roestvlekken, vergeleken bij de meer egaal bruingrijze tot grijze kleur van de
kalkrijke ondergrond.
De bouwvoor kan zwak kalkhoudend zijn, hetgeen op de kaart is aangegeven.
Soms komt een zeer zandige laag voor onder de bouwvoor, zoals werd beschreven
bij Pga3z, welke laag hier echter niet dieper dan ca 50 cm beneden maaiveld reikt. Dit
is aangeduid met het symbool Pgb2z.
Pgcl Lichte Hoofddorp-kleigrond
De bovenste 30 a 40 cm van het profiel bestaat uit lichte, kalkloze klei met 35 tot
50 % afslibbaar. De bouwvoor is soms zwak kalkhoudend. Onder de kleilaag volgt een
laag kalkloze zavel, daaronder kalkrijke zavel.
De bouwvoor, die een humusgehalte heeft van 3 a 6 % is bruingrijs tot donkergrijsbruin van kleur; de kalkloze klei en zavel daaronder zijn vaalgrijs, met soms veel roestvlekken, de laatste zijn in de kalkloze klei soms geelbruin van kleur. In de kreken komt
plaatselijk katteklei voor in de laag onder de bouwvoor.
Pkbl Kalkrijke lichteoude-zeeklei-zavelgrond
De bouwvoor bestaat uit kalkrijke lichte zavel van 15—25 % afslibbaar. Naar beneden wordt het profiel wat lichter, tot zeer lichtzavelig toe. Het geheel is kalkrijk.
De kleur van het profiel is bruingrijs tot grijs. De bouwvoor die een humusgehalte
heeft van l i a 3 %, is meer bruingrijs. Soms is de bouwvoor zwak kalkhoudend. Direct
daaronder is het profiel dan kalkrijk.
Pkb2 Kalkrijke zwareoude-zeeklei-zavelgrond
De bovengrond, ter diktevan ca 30 a 40cm, iszware zavelvan 25a 35 % afslibbaar.
Naar beneden wordt het profiel lichter. Het gehele profiel is kalkrijk; het vertoont dezelfde kleurovergangen als de lichte zavelgronden (Pkbl).
Soms is ook hier de bouwvoor zwak kalkhoudend, waaronder dan direct kalkrijk
materiaal volgt.
Pkcl Kalkrijke lichteoude-zeeklei-kleigrond
De bovengrond, ter dikte van 30 a 40 cm, bestaat uit kalkrijke lichte klei (35—50 %
afslibbaar). Naar beneden wordt het profiel lichter en gaat via zware zavel in lichte
zavel over; het gehele profiel is kalkrijk. Het humusgehalte van de bouwvoor bedraagt
3 a 6 %; de kleur ervan is bruingrijs tot donkerbruingrijs. Dieper is het profiel grijs tot
lichtbruingrijs van kleur. Soms is de bouwvoor zwak kalkhoudend, direct daaronder is
het profiel dan kalkrijk.
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Stroomdraden
De meeste kreken zijn met een dubbele lijn aangegeven; het erin voorkomende
bodemtype, kalkrijke klei of kalkloze klei, is dan ingekleurd. Een enkele kreek is zo
smal, dat die met een enkele lijn op de kaart is aangegeven.
De kreken zijn in het terrein te herkennen als laagten, die iets donkerder tegen de
omgeving afsteken. Het humusgehalte in de kreekbedding is gewoonlijk wat hoger.
Beschouwt men de kaart, dan blijkt het terrein in hoofdzaak ingenomen te worden
door zavelige Hoofddorpgronden. In het zuidwestelijk gedeelte langsde Hoofdweg zijn zij
het lichtst; er liggen hier twee plekken zeer lichte zavelgrond (Pga3z), iets hoger in het
terrein met een zeer zandige ondergrond, terwijl ook in de omgeving ervan de ondergrond
zeer zandig is.In dit gedeelte is ook de ontkalkingsdiepte het grootst.
Verder in zuidoostelijke richting komen zware Hoofddorp-zavelgronden (Pgb2) en
een kleine oppervlakte lichte Hoofddorp-kleigronden (Pgcl) voor; op het achterste gedeelte van de kavels treft men zware en lichte oude-zeeklei-zavelgronden (Pkbl en
Pkb2) aan. Een gedeelte hiervan, aansluitend bij de Hoofddorpgronden, heeft een zwak
kalkhoudende bouwvoor. Direct daaronder volgt in het profiel echter kalkrijk zavelig
materiaal, terwijl bijde Hoofddorpgronden met een zwak kalkhoudende bouwvoor, onder
deze laatste in het profiel een kalkloze laag van wisselende dikte voorkomt. Daarom zijn
deeerste profielen tot dekalkrijke oude-zeekleigronden gerekend, delaatste tot de Hoofddorpgronden.
De kleine kernen Hoofddorpgronden, die achteraan op kavel GG 3 temidden van
kalkrijke zavelgronden voorkomen, liggen niet hoger in het terrein. Alleen bij onderzoek
van het profiel blijkt, dat dit tot zekere diepte ontkalkt is.Dit gaat voor het gehele terrein
op; de diep ontkalkte Hoofddorpgronden hebben ongeveer dezelfde maaiveldsligging als
de kalkrijke oude-zeeklei-zavelgronden.
De algemene strekking van de kreken is oost—west. Zij lopen van de oude-zeekleigronden door in deHoofddorpgronden en beinvloeden sterk het kaartbeeld. In breedte en
opvallendheid in het terrein verschillen zij nogal.
In de oostpunt van het terrein komen verschillende kreken samen; het verloop van
desamenvloeiing ishier onduidelijk. De meest zuidelijke tak isop de kavel GG 2een vrij
,brede met kalkrijke klei opgevulde laagte, de vertakkingen hiervan op kavel GG 3 zijn
veelsmaller,maar liggenuitgesproken lagerinhetterrein en zijn gedeeltelijk opgevuld met
roestige kalkloze klei of roestig kalkloos zand. Opvallend is, dat zij om de plekken
Hoofddorpgronden heenbuigen.
Van het punt van samenvloeiing lopen tweekreken inwestelijke richting in de Hoofddorpgronden. De meest noordelijke ligt weinig lager in het terrein. Daar waar hij in de
Hoofddorpgronden doodloopt, liggen aan weerszijden stroken kalkrijke zavel. De meer
zuidelijk gelegen kreek is breder en vormt een laagte in het terrein. Een aftakking ervan
wordt snel smaller en loopt dood in de Hoofddorpgronden.
De kreek achter de boerderij op kavel GG 3 is als een smalle iets lager liggende en
donkerder gekleurde laagte te zien, die niet tot in de oude-zeekleigronden doorloopt. De
twee kreken over de noordpunt van kavel GG 1 zijn slechts flauw in het terrein te herkennen door hun iets donkerder kleur en lagere ligging.
Voor de verklaring van het ontstaan van deze gronden is, na hetgeen bierover in
hoofdstuk III, § 3, gezegd is, duidelijk, dat de oudste kern van dit gebied, waar nu de
Hoofddorpgronden liggen, een wat hoger liggende zavelige tot zandige wadafzetting
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isgeweest, die in een tussenstadium tengevolgevan de werking van een vegetatie ontkalkt
werd.Later isdit landschap van het oosten uit aangetast. Het verloop van de vloedkreken
wijst hierop.Delagerliggendedelentussendeontkalkte platenwerden opgevuld metkalkrijke afzettingen, aan de randen werden deze gedeeltelijk geerodeerd, gedeeltelijk bedekt
met jonger kalkrijk materiaal.
Indestrook grond opkavelGG 1langsdeVijfhuizerdwarsweg, die niet is ingetekend,
is het oorspronkelijke profiel bedekt met een laag van 20 a 30 cm kalkrijke lichte zavel,
dieuitdeVijfhuizerdwarstocht isgekomen.Ookvooraan opdekavels,langsde Hoofdweg,
is bier en daar kalkrijk licht materiaal uit de Hoofdvaart door de bovengrond gemengd.
3. DETAILBODEMKAARTVAN DE KAVELS PP 17T/M PP21
De legenda omvat de volgende punten:
Pkbl Kalkrijke lichteoude-zeeklei-zavelgrond
De bouwvoor bestaat uit lichte zavel van 15—25 % afslibbaar. Naar beneden wordt
het profiel lichter, de diepere ondergrond bestaat uit zeer lichte zavel tot zand.Het gehele
profiel is kalkrijk. De kleur van het profiel is bruingrijs tot zeer lichtgrijs. De bouwvoor
heeft een iets donkerder bruingrijze kleur.
Pkb2 Kalkrijke zware oude-zeeklei-zavelgrond
De bovengrond, ter dikte van 30 a 40 cm, bestaat uit zware zavel van 25—35 % afslibbaar. Naar beneden wordt het profiel lichter, tot zeer licht zavelig en zandig in de
diepere ondergrond. Het isgeheel kalkrijk. De kleuren zijn dezelfde alsbij hetvorigetype.
Op een plaats bestaat de ondergrond niet uit lichte of zeer lichte zavel, maar uit kalkrijke
klei. Met een apart symbool (Pkb2k) is dit aangegeven.
Pkcl Kalkrijke lichte oude-zeeklei-kleigrond
De bovengrond bestaat uit kalkrijke lichte klei van 35—50 % afslibbaar, die rust op
kalkrijke lichtezavel.De grenstussen beidelagen ismeestal vrij duidelijk tezien.De dikte
van de kleilaag is, indien groter dan 40 cm, afzonderlijk aangegeven.
De kleibovengrond isietsdonkerder grijs van kleur dan de zavelige ondergrond. Door
zijn wat hoger humusgehalte steekt de bouwvoor ook donkerder af tegen de er onder
liggende klei.
Pkc2 Kalkrijke zware oude-zeeklei-kleigrond
Dit type is hetzelfde als het vorige, behalve dat de kleibovengrond hier zware klei is
van meer dan 50 % afslibbaar. Ook hier rust het kleidek weer met een vrij scherpe overgang op zware tot lichte zavel. De dikte van het kleidek is, indien groter dan 40 cm,
afzonderlijk aangegeven. Gewoonlijk wordt het kleidek naar beneden iets lichter. Somsis
de bouwvoor zwak kalkhoudend, direct daaronder volgt kalkrijke klei. Dit iseveneens op
de kaart aangegeven.
Poa2 Kalkloze zware oude-zeeklei-kleigrond
De bovengrond bestaat uit kalkloze zware klei, dieopzekere diepte beneden maaiveld
overgaat in kalkrijke zware klei tot klei, welke laatste weer rust op kalkrijke zavel. De
totale kleidikte is op de kaart aangegeven.
De bouwvoor is donkerbruingrijs van kleur, de kalkloze klei daaronder grijs met
enkele bruine roestvlekken. Verder zijn de kleuren dezelfde als bij het vorige type.
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Poa2p Kalkloze zware oude-zeeklei-kleigrond met katteklei
Dit type is geheel gelijk aan het vorige, behalve dat zich hier onder de bouwvoor een
laag van enkele centimeters tot 15 a 20 cm dikte bevindt, waar de klei erg roestig is en
waar gele kattekleivlekken in voorkomen.
Pvd Meermolmgrond
Op6enplaats bevindtzich een laag zeer sterk humeuze zwartegrond (meermolm) ter
dikte van meerdan 50 cm direct op de kalkrijke zavel. Het humusgehalte in de bouwvoor
is bij kalkloze en kalkrijke zware kleigrond hooger dan ± 6 a 10 %.
Een gedeelte van de gronden heeft een humusgehalte in de bouwvoor dat hoger is dan
normaal, zodat deze donkerbruingrijs tot bruinzwart gekleurd is. Op de kaart is dit
aangegeven.
•
Stroomdraden
De stroomdraden zijn enkele metersbrede, humeuze laagten in het terrein. Het profiel
is hetzelfde als dat beschreven onder Poa2p.
Midden door het gebied, van het noorden naar het zuiden, loopt een kreek, die in het
terrein te zien is als een iets lager liggende en donkerder gekleurde strook van 5 a 10 m
breedte.De bedding isopgevuld met kalkrijke klei, in het noordelijk deel 70 a 80 cm dik,
naar het zuiden dunner wordend. In het meest zuidelijke deel is de kleilaag nog slechts
ca 50 cm dik. De kreekbedding wordt hier veel breder en is in het terrein niet meer te
herkennen. De kreek loopt door een gebied van lichte klei,waarin eilandsgewijze plekken
kalkrijke zware zavel liggen.
Oostwaarts van de kreek ligt over een grote afstand een hogere zavelige oeverwal,
waarvan de kern — het hoogste gedeelte — uit lichte zavel bestaat.
Verder oostwaarts komt er eerst kalkrijke lichte klei, dan kalkrijke zware klei, vervolgens kalkloze zware klei. Deze laatste gronden worden doorsneden door kleinere lager
liggende kreken, waarlangs stroken kalkrijke zware klei liggen, zij het vaak met zwak
kalkhoudende bouwvoor. Zij vormden de overgang naar de kalkloze zware kleigronden.
Waar katteklei in de kalkloze zware kleigronden voorkomt, is deze laag nooit dik.
Deze plekken liggen alseilanden tussen de armen van de kreken.
In het oostelijk gedeelte van het terrein wordt de kleilaag van de verschillende typen
kleigronden dikker vanaf de Sloterweg in de richting van de grote oeverwal, met andere
woorden in tegenovergestelde richting komt de zavelige ondergrond steeds dichter naar
de oppervlakte (vergelijk hiermede op de bodemkundige overzichtskaart de plek Hoofddorp-kleigrond aan de overzijde van de Sloterweg op de kavels QQ 1 en 2).
Enkelegedeelten zijn alshumeusgekarteerd. Vooralvooraan opkavel 17komen lanes
de weg enkele kleinere sterk humeuze plekken voor, waar de sterk humeuze kleibovengrond ter dikte van 30 a 40 cm direct rust op dekalkrijke zavel. Katteklei is hier dan niet
meer te zien.
De brede, noord-zuid lopende strook kalkrijke klei, in het midden waarvan de grote
kreek ligt, is te beschouwen als een aanvoerbaan van het vloedwater tijdens de dichtslibbing van het oude-zeekleigebied. Aan de oostzijde hiervan vormde zich een belangrijke oeverwal. Aan de westzijde liggen, onregelmatig verspreid tussen de kalkrijke klei,
plekken zavelgrond alszandbanken in de stroombaan.
Aan de oostzijde van de oeverwal konden in rustiger water fijnere delen bezinken,
zodat daar klei-en zware kleigronden werden afgezet en ook kalkloze zware kleigronden,

131
toen namelijk het gebied hoger opslibde en boven de gemiddelde vloedstand kwam te
liggen. De kleinere kreekjes lopen in oostelijke richting en maken de indruk als afwateringsbanen voor het vloedwater gediend te hebben.
Tussen de vertakkingen van deze kreken komen kalkloze kleigronden voor en dit zijn
dus de stukken, waar in min of meer brak milieu de omstandigheden voor afzetting van
kalkloze klei gunstig waren.
Toen de dichtslibbing van het gebied begon, was dit niet vlak. Het zavelige wad, dat
toen de oppervlakte vormde, liep in oostelijke richting op, waardoor de kleilagen in de
meest oostelijke hoek van het terrein het dunst zijn.
De meermolmplek (Pvd) op kavel PP 19 moet tijdens de meerperiode door het wegbaggeren van klei ontstaan zijn, tengevolge waarvan het daardoor ontstane gat volliep
met meermolm.

VII. ENKELE BIJZONDERE ASPECTEN VAN DE
BODEMGESTELDHEID IN DE HAARLEMMERMEER
1.HETONTSTAANVANDEZUREGRONDEN
Zuur reagerende gronden, met pH's van ca 3 tot 6 a 7, komen voor bij de oudezeezandgronden (Pzb, Pzc en Pzd), de Hoofddorpgronden (Pg), de kalkloze oudezeekleigronden (Poa en Pob) en in de ondergrond van de Beinsdorpgronden (Pb). Zeer
vaak is door bekalking de pH van de bouwvoor van deze profielen verhoogd, vaak tot
meer dan 7. De lage pH's treffen wij dan ook vooral in de ondergrond aan. Bij de oudezeekleigronden zijn het de profielen waar katteklei in voorkomt, die een lage pH kunnen
hebben. Het kan echter ook voorkomen, dat de katteklei een vrij hoge pH van bijna
7 heeft. In de Hoofddorpgronden kunnen de lage pH's vooral optreden in dat deel van
hetprofiel, dat uit kalkloze zavelbestaat. Het profiel vertoont dan geelbruine roestvlekken
en er komen ijzerpijpjes in voor. Echte katteklei komt in het kleidek van deze gronden
niet vaak voor, alleen als het erg dik is. Bij de oude-zeezandgronden kan zowel in het
grove zand als in het kleidek van de overgangsgronden een lage pH voorkomen. Er
komen dan gele kattekleivlekken in voor. Bij de Beinsdorpgronden kunnen lage pH's
optreden onder het kalkrijke kleidek, dat de kalkloze ondergrond bedekt.
Hoe kan het voorkomen van de zeer uiteenlopende pH's in deze kalkloze gronden
verklaard worden? VAN DER SPEK (1950) geeft hiervan.een beschrijving, waaraan het
volgende ontleend is.
Het met zeewater aangevoerde sulfaat wordt door bacteriewerking in de modder
tot pyriet (FeS2) omgezet, waarvoor aanwezigheid van organische stoffen noodzakelijk
is. Wanneer de grond drooggelegd en doorlucht wordt, gaat de pyriet oxyderen en
onstaat ferrisulfaat (Fe2(S04)3), dat door hydrolyse basisch ferrisulfaat en vrij zwavelzuur geeft. Naarmate het vrije zwavelzuur verdwijnt, verloopt de hydrolyse verder en
wordt een meer basisch ferrisulfaat gevormd. De lichtgele substantie, die in de katteklei
voorkomt, is een basisch ferrisulfaat (in ferrisulfaat is de verhouding Fe203 : SOs
gelijk 1:3, in basisch ferrisulfaat is deze steeds kleiner dan 3, tot 1 : 1,33 in het meest
basische ferrisulfaat). Het door hydrolyse afgesplitste vrije zwavelzuur maakt, dat de
katteklei sterk zuur kan reageren, soms pH's van 1 a 2 kan hebben. Het basisch ferrisulfaat kan het afgesplitste zwavelzuur min of meer adsorberen en hierdoor bezit dit
materiaal eenzure reactie.Het door hydrolyse afgesplitste vrije zwavelzuur kan uitspoelen
en ook het geadsorbeerde zwavelzuur kan op den duur verdwijnen, zodat, wanneer het
basisch ferrisulfaat zijn meest basische vorm heeft aangenomen en alle zwavelzuur uitgespoeld is, de reactie neutraal of zwak alkalisch kan worden. Dit verklaart dus de zeer
verschillende pH's van sterk zuur tot zwak alkalisch toe, die kunnen voorkomen.
Wanneer de grond bij drooglegging en doorluchting voldoende CaC03 bevat, worden
de na de oxydatie van de pyriet ontstane zure producten door de kalk geneutraliseerd;
door de overmaat kalk blijft de pH dan boven 7.
De gele substantie, die in katteklei voorkomt, wordt vaak gevonden in de vorm van
aders langsoude wortelkanalen. Dit kan verklaard worden, doordat hier vooral ophoping
vanorganischestof plaatshad,zodatdoorbacteriewerking veelFeS2konworden gevormd,
terwijl ook door het vergaan van de organische stof de CaCOs, die misschien nog aanwezig was, verdwenen is. Bij drooglegging en oxydatie treedt daarom hier de sterkste
zuurvorming op.
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In voor water goed doorlatende gronden zal bij de hydrolyse van het ferrisulfaat het
vrijezwavelzuursneller afgevoerd kunnen worden, zodat dehydrolyse van het ferrisulfaat
volledig verloopt, waarbij zich dan ferrihydroxyde vormt, dat zich langs de wanden van
oude wortelkanalen afzet en de gronddeeltjes aaneenkit. Hierbij ontstaan ijzerpijpjes, die
nogzwavelzuur kunnen adsorberen en daardoor zuur kunnen reageren.
Met deze uiteenzetting van VAN DER SPEK is dus het voorkomen der zure gronden en
de zeer verschillende pH's daarin geheel te verklaren.
De kalkloze oude-zeekleigronden (Po) werden kalkloos of kalkarm afgezet. De
zavelige kern van de Hoofddorpgronden (Pg) werd primair kalkrijk afgezet, maar raakte
daarna ontkalkt. Gedeeltelijk werden deze gronden met een kalkloze sliblaag bedekt Hetzelfde geldt voor de oude-zeezandgronden (Pz). In deze gronden waren dus de voorwaarden voor zuurvorming: het geheel of gedeeltelijk ontbreken van CaCOs, de aanwezigheid van organische stof en sulfaten aangevoerd door het zeewater, aanwezig. De
latere veenvorming heeft op het ontstaan van de katteklei, de zure zavel of het zure zand
geen invloed meer gehad.
In de kalkloze oude-zeekleigronden (Poa en Pob) kan katteklei voorkomen met lage
pH's, zoalsin de monsters 8en 9 van tabel 18en de monsters 3 en 4 van tabel 19.Soms
is de pH hoger, tot bijna neutraal toe,zoals in monster 16van tabel 18en monster 2 van
tabel 19,inwelklaatste monster waarschijnlijk wat kalkrijk materiaal, dat in de bouwvoor
gebracht is, werd doorgewerkt. De sterk roestige klei, zoals die in sommige monsters
voorkomt, b.v. in monster 10 van tabel 18, is waarschijnlijk ontstaan door vrij volledige
hydrolyse van het ferrisulfaat, waarbij bruin gekleurd ferrihydroxyde gevormd is. Soms,
zoals in monster 6van tabel 19,isde pH laag, terwijl de grond nog egaal blauwgrijs isen
nietgeaereerd. De zuurvorming verkeert dan nog inhet beginstadium. Misschien heeft die
nog plaats gehad nadat het monster genomen is.
Ook in de ondergrond van de Beinsdorp-kleigronden (Pbb) komt katteklei voor. De
monsters 3en 4vantabel 21werden uit dergelijke lagengenomen. De pH ishier neutraal.
Hetmateriaal isdusgeheel uitgezuurd, terwijl er, wellicht mededoor biologische werking,
wat kalk van boven ingespoeld is.
De zavelige ondergrond van de Hoofddorpgronden kan soms sterk zuur zijn. Hij vertoont dan geelbruine roestvlekken en er komen vaak ijzerpijpjes in voor. VAN DER SPEK
(1950), die ook enkele monsters van dergelijke gronden in de Haarlemmermeer onderzocht (van kavel MM 2), noemt deze zure zavel ook katteklei. In onze beschrijving
hebben wij deze naam gereserveerd voor de klei met de typische lichtgele vlekken. In de
zavelondergrond van de Hoofddorpgronden zijn zij meer geelbruin tot bruin, vaak met
ijzerpijpjes. In het kleidek van de Hoofddorp-kleigronden (Pgc) komen soms wel echte,
lichtgele kattekleivlekken voor.
De ijzerpijpjes uit deze gronden zijn door VAN DER SPEK uitvoerig onderzocht; zijn
verklaring van het ontstaan ervan is hierboven kort weergegeven. Vooral in de diep ontkalkte en dus sterk doorworteld geweest zijnde gronden worden zij aangetroffen; speciaal
daar waren de voorwaarden voor zuurvorming gunstig en vinden wij dus de laagste pH's.
Monster 3intabel 6,demonsters 10, 12en 13intabel 8,de monsters 4en 5 intabel 9 en
monster 6 in tabel 10 geven hier voorbeelden van. Bij monster 3 van tabel 6, afkomstig
uit een gereduceerde laagmet slechts enkele roestpijpjes, is het niet onmogelijk, dat na de
monstername nog zuurvorming opgetreden is. Daarnaast zijn ook voorbeelden te vinden
van monsters met veel geelbruine roestvlekken of roestpijpjes, maar met een hogere pH,
of neutraal reagerend en dus te vergelijken met neutraal reagerende katteklei; zoals in
tabel 10de monsters 5en 8, in tabel 9monster 3en in tabel 4 de monsters 2 en 4. In de
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ondiep kalkloze Hoofddorpgronden zijn de kalkloze lagen veelal neutraal, zoals in de
monsters van tabel 7 is weergegeven. Ook bij de diep kalkloze zeer lichte Hoofddorpzavelgrond, waarvan de analyses in tabel 4 zijn opgenomen, is de reactie van het gehele
profiel ongeveer neutraal. Vooral in dit laatste geval is het niet uitgesloten, dat de pH
oorspronkelijk lager geweest is, doch dat in de loop der jaren de zure reactie gevende
stoffen uitgespoeld zijn.
Bij diep kalkloze profielen met zure ondergrond (tabel 6 Hoofdoorp-zavelgrond,
tabel 9 Hoofddorp-kleigrond en tabel 19diep kalkloze oude-zeeklei-kleigrond) blijkt, dat
depH met dediepte inhetprofiel afneemt. De bouwvoor van deze gronden (en somsook
de laag vlak er onder) bevat sporen kalk afkomstig van bemesting en heeft een pH van
ongeveer 7. Daaronder is het profiel zwak zuur, dieper gaat het steeds sterker zuur
reageren. Daar waar het kalkrijk wordt, is de pH echter direct weer neutraal of zwak
alkalisch. De van boven naar beneden voortschrijdende uitzuring van het profiel door
uitspoeling van het zwavelzuur wordt hierdoor geillustreerd.
Zoals in hoofdstuk III beschreven werd, komen in het slootwater in de Hoofddorpgronden, die diep ontkalkt en zuur zijn, vaak bruine vlokkige troebelingen voor, die de
praktijk soms salpeterig noemt. VAN DER SPEK (1950) onderzocht een monster van dit
materiaal, dat o.a. rijk aan ijzer (waarschijnlijk gebonden aan carbonaat) en sulfaat (gebonden aan kalk en magnesium) bleek te zijn. Het voorkomen van deze verbindingen
verklaart VAN DER SPEK door de inwerking van het vrije zwavelzuur in de bodem op ijzer
en aluminium van de kleisubstantie, waarbij o.a. ferrosulfaat ontstaat, dat naar de sloten
afgevoerd kan worden en daar oxydeert en omgezet wordt tot hydroxyden en carbonaten.
Ook in de oude-zeezandgronden komen lage pH's voor. Het grove zand in de ondergrond kanzuurzijn, zoalsblijkt uit analyse 2vantabel 1 ende analyses 3en 5van tabel 3.
2. GROEI EN AFSLAG VAN HET VEEN
Na de sluiting van de schoorwal werd de oude zeeklei geheel of grotendeels met een
laag veen bedekt, die naarmate de zeespiegel bleef rijzen een dikte van ongeveer 4 meter
bereikte. Volgens BENNEMA (1949) moet het veen ter plaatse van de Haarlemmermeer
uit oligotrooph veen (mosveen) hebben bestaan (afb. 27). Langs de oude duinen kwam
en komt nog mesotrooph veen voor, dat zich onder invloed van het meer voedselrijke
zakwater van de duinen kon ontwikkelen. Verder oostwaarts was de veengroei, wat de
voedselaanvoer betreft, echtergeheel afhankelijk vanderegenval,zodat daar veenmosveen
ging groeien. Wat nu nog aan autochthoon veen in de polder aangetroffen wordt, is
meestal zeggeachtig veen. Dit veen komt direct op de oude zeeklei voor en de veengroei
zette in met de vorming van rietzeggeveen, dat eerst later in mosveen overging. STARING
(1856) deelt mede, dat bij het droogvallen van de polder bij Cruquius een heel bos te
voorschijn kwam. De bomen stonden geworteld in het zand (oud zeezand), terwijl de
stammen ernaast lagen.
In verband met de tegenwoordige opvatting, dat het veen dat de Haarlemmermeer
bedekte, bestond uit een verdronken hoogveen (POLAK, 1929; BENNEMA, 1949), is het
interessant hier een aanhaling te geven van de Haarlemmermeerpionier AMERSFOORDT
(1857), die getuigt van een scherp opmerkingsvermogen. Hij zegt nl., sprekend over de
veenresten die hij op zijn land aantrof:
„Integendeel, zij bestaan grootendeels uit houtachtige plantenvezelen, die liever uitdrogen
dan verrotten en wier vormen mij, tot mijne groote verwondering, niet aan waterplanten, maar
aan heideplanten doen denken. Hoe zij daar gekomen zijn, is mij een raadsel."
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Afb. 27. Veenkaart van West-Nederland (volgens Bennema, 1949).

1 rivierklei

river clay

5 veenmosveen

2 bosveen

forest peal

6 pleistoceen zand

pleistocene sand

3 klein zeggeveen

carex peat

7 jonge duinen

younger dunes

4 rietbiezenveen

phragmites-scirpus peat

8 oude duinen

older dunes

Fig. 27. Peat map of the Western Netherlands (after Bennema, 1949).

sphagnum peat
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Wanneer men nu de oude zeeklei bekijkt, daar waar nog autochthoon veen op deklei
aanwezig is (op enkele plaatsen in de Haarlemmermeer en o.m. in de Upolders is dat
mogelijk), dan blijkt dat deze kleiover een diepte van minstens 5a 10cm steeds kalkloos
is. De tengevolge van zijn ligging in het grondwater slappe en grijs gereduceerde klei is
sterk doorworteld en het veen direct op de klei is rietzeggeveen. Het is wel zeker — ook
uit de beschrijving van ZUUR (1936) van de Wieringermeergronden blijkt dit —, dat de
beginnendeveengroeidebovenstelaagvan degrond ontkalkt heeft, voor zover die althans
niet kalkloos was.Ook waar wij nu in de polder kalkrijke gronden aantreffen, moet men
aannemen, dat deze in maagdelijke toestand na de droogmaking een bovenlaagje van
kalkloos materiaal bezaten.Tengevolge van het doorploegen van deze laag met de onderliggende kalkrijke grond, treffen wij hier nu geheel kalkrijke profielen aan.
Niet de gehele huidige Haarlemmermeerpolder is met veen bedekt geweest. Waarschijnlijk liepen er door het veenpakket enkele veenstromen en waren er enkele kleinere
kernenvanmeren,dieuitgroeiden totdedriehistorischbekende meren: Haarlemmermeer,
Leidse meer en Spieringmeer (zie bijlage 5). Door oeverafslag vloeiden deze op den
duur samen. Er is dus in dit gebied geweldig veel veen opgeruimd. Vervening voor turfwinning heeft hierbij praktisch geen rol gespeeld. Een groot deel van het verpulverde
materiaal isalsmeermolm door Spaarne en IJ afgevoerd. LEEGHWATER (1838) noemt als
een van de voordelen, die de droogmaking van het meer zal meebrengen, dat men geen
last meer zal hebben van de „veenslibber", die de scheepvaart soms kan bemoeilijken in
allerlei vaarwater. Veel van de meermolm is ook in het bewegelijke meerwater geheel
vergaan.
Is bij de afslag van het veen ook nog klei mee verdwenen? Wanneer het meer buiten zijn
oeverstrad,zettehetkleiophetomringendeveenland af. BENNEMA(1949)vond bijdekartering
van de Riekerpolder aan de noordoostrand van de Haarlemmermeer, dat het veen bedekt was
meteenlaagjeklei,datdaarbijoverstromingen vanhetmeergedeponeerd was. VolgensSTARING
(1856—1860) bevatte demeermolm steedswat klei. ZUUR (1936) neemt aan, dat bij de afslag
van het veen in de Wieringenneerpolder heel wat klei verdwenen zal zijn; de omstandigheden,
een open zeeboezem, lagen daar echter anders. De beweringen van RAMAER (1892), dat het
meerzichvan 1812tot 1848indelijn Lijnden—De Kaaggemiddeld i dmverdiept zouhebben
•—bij de Aalsmeerse oever l i a 2 dm —, lijken, gezien ook de gegevens waarvan hij uitgaat,
onbetrouwbaar. Onze opvatting is, dat nooit meer dan enkele centimeters van de kleilaag verdwenen kunnen zijn. Vergelijking met deSchinkelpolder of deLegmeer, dieveel kleiner zijn en
een veel korter bestaan als plas hebben gehad, zodat hier zeker geen klei verdwenen kan zijn,
leveren wat bodemgesteldheid betreft geen verschil op met de Haarlemmermeer. Wel zijn de
gronden er inhet algemeen veelzwarter. Bovendien zouden de kreken, die—doordat er meermolm inbezonk—bij dedroogmaling blijkbaar als laagten aanwezig waren,veelmeergenivelleerd moeten zijn als kleiafslag van enige betekenis had plaats gehad.
Wel is misschien van het oude zeezand wat afgespoeld. Juist voor de monding van
het Spaarne ligt een oppervlakte, waar dit materiaal minder diep ontkalkt respectievelijk
geheel kalkrijk is. De mogelijkheid bestaat, dat gedurende de meerperiode hier iets
geerodeerd is. Wellicht is dit ook eerder gebeurd.
Ter plaatse van de voormalige vaargeul tussen Leidse- en Haarlemmermeer spoelde
veel klei weg. De grote niveauverschillen, die in de meren bij harde wind konden ontstaan, veroorzaakten hier een sterke stroming met het genoemde gevolg. Deze geul is
geheel met verslagen veen en meermolmachtig materiaal opgevuld.
Bodemkundige gevolgen had ook nog het storten van duinzand, vooral langsde oostelijke en noordoostelijke oever van het meer, dat door STARING (1856—1860) genoemd
wordt alsmiddel om oeverafslag tegen te gaan. Bij de monding van het Liede isook zand
aanwezig, dat hier zeer waarschijnlijk door het Liede aangevoerd en in het meerwater
gesedimenteerd is.
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3. KWEL
BUL (1930) was een van de eersten die er op wees, dat kwel in de diepe polders een
van de belangrijkste oorzaken is van de verzouting van polder- en boezemwater in het
lage deel van Holland, althans voor zover het Rijnland betreft. D E GRUYTER en MOLT
(1943) verschaffen in hun werk over Rijnlands boezem hierover uitvoerige gegevens,
speciaal in verband met de consequenties verbonden aan het optreden van kwel met
betrekking tot het boezemwater.
Over het optreden van kwel in de Haarlemmermeer en de gevolgen ervan werd o.a.
inhoofdstuk III, §4,en hoofdstuk V, §§9 en 12,alhet een en ander vermeld; op enkele
punten zal hier nog iets dieper worden ingegaan.
D E GRUYTER en MOLT (1943) onderscheiden natuurlijke en kunstmatige kwel. De
natuurlijke kwel gaat uit van een gebied met hogere grondwaterstand en is gericht naar
een gebied met een lagere grondwaterspiegel. Zijn de stroombanen van de kwel beperkt
tot oppervlakkige grondlagen of dijklichamen, dan spreekt men van ondiepe kwel, terwijl
bij diepe kwel de stroombanen in diepe, grovere lagen gelegen zijn. Bij de diepe kwel passeren de opstijgende stroombanen de holocene veen- en kleilagen, terwijl daaronder in de
pleistocene zandlagen horizontale afstanden worden afgelegd. De kwel is groter naarmate
het verval groter, dus het phreatisch vlak in een bepaald gebied lager is,terwijl daarnaast
de doorlatendheid van de door het kwelwater te passeren grondlagen van groot belangis.
Kunstmatige kwel ontstaat wanneer de afsluitende holocene veen- en kleilagen worden
doorboord, hetgeen het geval is bij gasbronnen en wellen in diepere polders, waardoor
het diepere grondwater uit de pleistocene ondergrond kan opstijgen en afvloeien.
Ditindelingsschema aanhoudend kan menindeHaarlemmermeer van ondiepe natuurlijke kwel spreken bij de kwel die langs de Ringdijk optreedt, terwijl de kwel in de
oude-zeezandgronden, in sommige Hoofddorpgronden en de zoute kwel tussen Halfweg
en het Liede diepe natuurlijke kwel genoemd moet worden. Wij noemen hier alleen die
gronden, waar de kwel in het profiel door reductieverschijnselen in de bovenste meter
is waar te nemen. Ook waar dit niet het geval is, zal waarschijnlijk kwel optreden, maar
in veel mindere mate, zodat het opstijgende water gemakkelijk en snel door het detailontwateringssysteem kanworden afgevoerd. Terwijl het water, dat door kunstmatige kwel
uit gasbronnen en wellen naar boven stijgt, geheel in het polderwater terechtkomt, is dit
voor de natuurlijke kwel slechts ten dele het geval. Een deel ervan zal 'szomers uit de
grand verdampen.
De overdruk, die het kwelwater doet opstijgen, wordt voor de diepe kwel geleverd
door de Noordzee, daarnaast ook door het water in het duingebied.
Het zout, dat met het diepe kwelwater omhoog kan komen, is afkomstig van door
vroegere uitbreidingen van de Noordzee in de diepere ondergrond achtergebleven zeewater. In het polderland achter de duinen bezit de grand tot ca 50 m —N.A.P. een Clgehalte van ca 200—ca 2000 mg/1. Dieper wordt het gehalte hoger, tot 15000 mg/1toe
(DE GRUYTER en MOLT, 1943). Onttrekking van zoet water aan de duinen en drooglegging en diepe ontwatering van polders daarachter veroorzaakt een verschuiving naar
boven van de grens tussen zoet bovenwater en het daaronder aanwezige zoute water.
Onder de zoetwaterzak van de duinen door dringt zeewater vanuit de Noordzee landinwaarts en het zoute water van de diepere ondergrond komt omhoog.
Om een indruk te geven van de hoeveelheden chloor waar het hier om gaat, laten wij
een water- en chloorbalans van de Haarlemmermeerpolder volgen, opgesteld door DE
GRUYTER (DE GRUYTER en MOLT, 1943).
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TABEL 24.

Water- en chloorbalans van de Haarlemmermeerpolder (volgens DE GRUYTER).
Gemiddeld jaar. Balansover de gehelepolder.
Annualaverage. Balance of the whole polder.
Hoeveelheid water
Quantity of water
Aanvoer
Supply

mm

1000 m"
1000
cub. metres

1

2

Cl-gehalte in
mg/1
Cl-content
in mgrs
per litre

Hoeveelheid
CI in
ton/jaar
Quantity
of CI in
ton p.a.

3

4

749

135500

6

812

16

2 900

211

610

3

540

140

76

3.65

660

350

231

Rainfall
Water let in
3. Schut- en lekwater . . . .
Lock- and leakage water
Waste water
5. Kalibemesting
. . . .
Supplied with potassic fertilizers
6. Gasbronnen en wellen . . .
Gas- and waterwells
7. Natuurlijke kwel . . . .
Natural seepage

613
44.4

8 030

1 106

8 900

184

33 300

1330

44258

1000

180900

—

55 500

502

90 800

611

55 500

498

90100

1000

180900

—

55 500

Total
Emitted
Ejected
Evaporated or transpired
Total
TABLE 24.

Water- andchlorine balance of theHaarlemmermeer Polder (aftervn GRUYTER).

Uit tabel 24 blijkt, dat in een gemiddeld jaar met het polderwater ruim 55.000 ton
chloordoor de gemalen geloosdwordt Dezehoeveelheid isberekend uit de maalstaten en
het gemiddeld chloorgehalte van het uitgeslagen water (611 mg/1), waarvan gedurende
twee jaren (1941 en 1942) bepalingen werden gedaan. De grootste hoeveelheid van dit
chloorblijkt afkomstig tezijnvandenatuurlijke kwel,verdervandegasbronnen enwellen.
De hoeveelheid afkomstig van gasbronnen en wellen is berekend naar waarnemingen van
BUL (1930), die debiet en chloorgehalte van een groot aantal naging. Het gemiddelde
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Cl-gehalte was 1106 mg/1. In totaal leveren deze 8900 ton chloor en gezien de relatieve
onbelangrijkheid van de overige chloorbronnen, moet vooral de natuurlijke kwel veel
chloor in de polder brengen. D E GRUYTER berekent voor denatuurlijke kweleen hoeveelheid water overeenkomende met 184 mm met een Cl-gehalte van 1330 mg/1,hetgeen in
totaal 44 258 ton chloor betekent.
De hoeveelheid water aangevoerd door de natuurlijke kwelen het chloorgehalte ervan
ismoeilijk te berekenen. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid water, die door verdamping
verdwijnt. Het is dus mogelijk, dat de kwel groter is en het gemiddeld Cl-gehalte lager
of omgekeerd. D E GRUYTER bepaalde van slechts twee monsters kwelwater het chloorgehalte (resp. 930 en 990 mg/1CI op kavel JJ 15,dus op Hoofddorpgronden).
Globaal gezien zullen de cijfers in tabel 24 echter zeker een goed beeld van de
gemiddelde toestand over de gehele polder geven.
Meer dan de gemiddelde toestand geven de cijfers niet, want zoalshiervoor al betoogd
werd, bleekuit het bodemkundig onderzoek, dat de sterkte van dekwel sterk kan varieren
en dat bovendien hetchloorgehalte ervan eveneens uiteen kan lopen.Op de oude-zeezandgronden treedt veel kwel op,maar het chloorgehalte is,gezien de herkomst van dit water,
zeker niet hoog.In sommige Hoofddorpgronden kan vrij veel kwel geconstateerd worden,
terwijl tussen Halfweg en het Liede de kwel zeer sterk is en bovendien een hoog chloorgehalte moet hebben.Ditzijn dus allemaal gevallen,waar inhet profiel kwelverschijnselen
waar te nemen zijn en waar dus waarschijnlijk veel kwelwater naar boven komt. Ook
daar waar geen reductieverschijnselen tot 1m a 1,25 m te constateren zijn, zal kwelwater
opstijgen maar waarschijnlijk veel minder.
Uit het onderzoek van BUL (1930) bleek, dat het chloorgehalte van de gasbronnen in
de Haarlemmermeer sterk uiteenliep en varieerde van 40 tot 5072 mg/1.In het algemeen
bleek, dat het chloorgehalte hoger was bij grotere diepte der bronnen, iets wat niet bevestigd werd door het onderzoek van DE GRUYTER (DE GRUYTER en MOLT, 1943) bij
gasbronnen in andere droogmakerijen. De meest zoute bronnen liggen volgens het onderzoek van BUL in de noordhoek van de polder, in de sectiesA,B,C en het noordelijk deel
van de secties E en F. In het overige deel van de polder liepen de gehalten nogal uiteen,
maarwarentochnietzohoogalsindenoordhoek.BUL bepaaldehetgehaltevanelkebron
in 3 verschillende jaren. Per bron verschilden de gehalten in de 3 jaren iets, maar zij
bleven toch van dezelfde orde van grootte.
De verklaring van de verschillen in sterkte van kwel moet, behalve in het geval van
de oude-zeezandgronden, waar meer zijdelings water uit de oude duinen door het goed
doorlatende zand toevloeit, gezocht worden in de bouw van de diepere ondergrond. De
profielbouw in de bovenste 1 a 1,5 m kan voor deze verschillen geen verklaring geven,
terwijl ook de maaiveldsligging ten opzichte van N.A.P. geen verduidelijking van de
toestand geeft.
Zoals hiervoor werd opgemerkt, is de kwel groter naarmate de doorlatendheid van de
lagen, die door het opstijgende kwelwater gepasseerd worden, groter is. Als afsluitende
lagen fungeren waarschijnlijk vooral het veen op grotere diepte en de vlak daarboven
aanwezige kleilaag van 1a 2m dikte (Laboratorium voor Grondmechanica, 1948), zodat
de mogelijkheid bestaat, dat door het plaatselijk doorbroken zijn van deze lagen het kwelwater veel gemakkelijker naar boven kan komen. In deze richting wijzen ook de uitkomsten van de diepboringen door de Rijkswaterstaat langs de Rijksweg Amsterdam—
Sassenheim, uitgevoerd en weergegeven in hoofdstuk III, § 3. Bij de diepboringen nos
18 en 19 gemaakt ter plaatse van Hoofddorpgronden, waar reductieverschijnselen op
ca 80cm beneden maaiveld in het profiel zijn waar te nemen, blijkt de ondergrond tot op
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Afb. 28.
Verspreiding der Nortonpompen en gasbronnen in
de Haarlemmermeer, volgens J. G. B l j l (1926).
Tevens is aangegeven de verbreiding van het oude
zeezand en het gebied dat onder invloed heeft gestaan van de eerste transgressie.
Norton pompen
Norton tube wells
gasbronnen
gas wells
oud zeezand
old sea sand
I gebied beinvloed door de eerste transgressie
' area influenced by the first transgression
Fig. 28.
Sites of Norton pumps and gaswells in the Haarlemmermeer, after J. G. Bill (1926). The range of
the old sea sand and the area that has been affected by the first transgression are also indicated.

grote diepte uit zeer zandig materiaal te bestaan. Dit in tegenstelling tot de overige
boringen, waar de diepere ondergrond meer slibhoudend materiaal bevat en ook een
veenlaag, het veen-op-grotere-diepte. De voor de hand liggende conclusie is, dat het optreden van dekwelverschijnselen ter plaatse van de twee eerstgenoemde diepboringen toegeschreven moet worden aan de mindere weerstand, die de diepere ondergrond hier aan
het opstijgende kwelwater biedt. Gezien het feit dat ook op andere plaatsen in de Hoofddorpgronden deze kwelverschijnselen in de bovenste meter van het profiel optreden, zou
aangenomen kunnen worden, dat bij de afzetting van de zavelige en zandige kernen,
waaruit de Hoofddorpgronden ontstonden, de ondergrond tot grote diepte beinvloed is.
Dit zou dan in de vorm van een inbraak hebben plaats gehad, waarbij plaatselijk het
veen-op-grotere-diepte en de daarop aanwezige kleilaag geerodeerd zijn. Er zijn andere
verschijnselen die in deze richting wijzen. Wanneer men de verspreiding der gasbronnen
in de Haarlemmermeer nagaat, blijkt er een zeker verband te bestaan tussen de bodemkundige toestand en het voorkomen der bronnen (zie afb. 28, ontleend aan BIJL, 1926).
Op de afbeelding is ook de verbreiding aangegeven van de tijdens de eerste transgressie
gevormde zandige en zavelige platen, waaruit de Hoofddorpgronden zijn ontstaan (vgl.
ook afb. 7). Het blijkt nu, dat de gasbronnen in hoofdzaak buiten dit gebied voorkomen.
Dit zou inhouden, dat in dit gebied de diepere ondergrond afwijkend is van die waarin
de gasbronnen wel voorkomen. Waarschijnlijk zal dit verschil dan hierin bestaan, dat in
het door dezeetijdens deeerste transgressie be'invloedegebied,het veen-op-grotere-diepte
en de daarop voorkomende kleilaag, op verschillende plaatsen geheel of gedeeltelijk geerodeerd zijn. Wij waren niet in de gelegenheid dit verder na te gaan.
Een verklaring voor het sterke uiteenlopen van het chloorgehalte van het kwelwater
is moeilijk te geven. Speciaal voor het kwelgebied in de noordhoek van de polder tussen
Zwanenburg en het Liede konden wij hiervoor geen verklaring vinden.
Er bestaat een gegronde verwachting (BIJL, 1926; DE GRUYTER en MOLT, 1943),
dat het Cl-gehalte van het diepe kwelwater zal toenemen, tengevolge van de geregeld
voortschrijdende verdringing van het zoete bovenwater door het binnendringende zeewater.

VIII. KORRELGROOTTE-ANALYSES
1. INLEIDING
In hoofdstuk II werd ter illustratie van de daar beschreven bodemgroepen en -reeksen
een aantal granulaire analyses van monsters uit de Haarlemmermeer opgenomen. In dit
hoofdstuk stellen wij ons voor deze korrelgrootte-analyses in hun geheel te bespreken en
te vergelijken met analysemateriaal uit andere zeekleigebieden.
De analyses uit de Haarlemmermeer, opgenomen in hoofdstuk II, zijn gedeeltelijk
afkomstig uit het archief van de Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp. Deze dateren
van v66r 1940. De overige zijn eigen materiaal. De oudere monsters zijn voor bedoelde
vergelijking minder goed bruikbaar, aangezien de grenzen der subfracties anders gekozen
zijn en bovendien vanhet gedeelte < 16mu geensubfracties meer bepaald zijn. Zij blijven
hier dan ook verder onbesproken. De monsters uit het eigen materiaal zijn voor het
beoogde doel voldoende gevarieerd.
Voor andere zeekleigebieden is gebruik gemaakt van analysemateriaal van monsters
uit de jonge zeeklei van Zeeland (DE BARKER, 1950) en uit de IJpolders (GURAY, 1951).
De analyses zijn in laatstgenoemde publicatie niet opgenomen, maar berusten in het
archief vandeStichtingvoor Bodemkartering.Tenslottezijn een aantal analyses afkomstig
van monsters uit oude-zeekleiprofielen uit de Groot-Mijdrechtse polders beschikbaar gesteld door Dr Ir J. BENNEMA. Deze droogmakerijen liggen oostelijk van de Haarlemmermeer.
Een of enkelekorrelgrootte-analyses kunnen geen karakteristiek beeld van de sedimenten in een bepaald gebied geven. Slechts grotere aantallen monsters tonen de variaties en
de overheersende typen, die in de korrelgrootteverdeling van een afzetting voorkomen
(DOEGLAS, 1949). Het levert echter moeilijkheden op, een verwerkingsmethodiek te
vinden, die het mogelijk maakt deze grote aantallen monsteranalysesoverzichtelijk voor te
stellen en ze goed met elkaar te vergelijken. In het volgende is hiervoor, behalve van
sommatiecurven op waarschijnlijkheidspapier (DOEGLAS, 1949 en 1950), gebruik gemaakt van een nieuwe door Dr D. J. DOEGLAS ontworpen methode van grafische verwerking van grotere aantallen analyses, die deze moeilijkheden goeddeels oplost. Dr
DOEGLAS verleende welwillend toestemming van deze wijze van voorstelling gebruik te
maken. Alvorens het monstermateriaal te behandelen zal in de volgende paragraaf eerst
dezegrafische verwerkingsmethode worden besproken.
2. GRAFISCHE VERWERKING VOLGENS DOEGLAS
Volgens deze nieuwe methode van grafische verwerking van korrelgrootte-analyses
worden de percentages van de verschillende fracties van een bepaald monster cumulatief
op een rechte lijn uitgezet, van links naar rechts, te beginnen bij de kleinste fractie. De
grafiek heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de kortste rechthoekszijde even lang is
als de lijn, waarop de fractiepercentages van een monster zijn uitgezet. De cumulatief
lineair uitgezette analyseresultaten worden nu horizontaal, evenwijdig aan de korte rechthoekszijde, inde rechthoek ingetekend enwel op een zodanige hoogte dat het 50 mu-punt
vanhetmonster opdediagonaalvanderechthoek komtteliggen.Delange rechthoekszijde
geeft dan het percentage van de fractie < 50 mu van het monster.
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Afb. 29. De in de Jeorrelgrootte-diagrammen gebruikte
tekens.
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Afb. 30.
Korrelgrootte-verdeling van monster 4-4
uit de Haarlemmermeer, als voorbeeld
uitgezet in het diagram.

150;U
210,,
300,,
-420,.

Fig. 29. Conventional signs, used in the grain size diagrams.

Voorbeeld. De analyse Haarlemmermeer
4-4 1 komt er, wanneer de fractiepercentages
cumulatief op een rechte lijn worden uitgezet, uit te zien als in afb. 29 is weergegeven.
De aldus uitgezette gegevens worden dan
zoals in afb. 30 is weergegeven in de rechthoek ingetekend. Op de lange rechthoekzijde
is het percentage < 50 mu van het monster
af te lezen.
Deze wijze van verwerking van granulaire
analyses biedt vele voordelen. Een groot aantal monsters kan in een grafiek worden ingetekend. Op overzichtelijke wijze is de fractieverdeling van de verschillende monsters erin
weergegeven, terwijl de samenhang van de
fractieverdeling van de monsters onderling
er goed uit af te lezen valt, eventueel door de
overeenkomstige fractiegrenzen van de verschillende monsters door lijnen met elkaar
te verbinden, zoals in de bijlagen 8a t/m
/ gebeurd is. De vergelijking van monstermateriaal uit verschillende gebieden wordt
eenvoudig door vergelijking van grafieken,
waarin monstermateriaal uit deze gebieden is
ingetekend.
Dat de monsters gesorteerd worden naar
het percentage < 50 mu (ligging van het
50 mu-punt op de diagonaal),is geschied in
aansluiting op de Amerikaanse methode, waarbij in een driehoeksgrafiek met als fractiegrenzen 2 en 50 mu de analyseresultaten van
een monster door een punt worden weergegeven. In de driehoeksgrafiek is slechts over drie
1

Het eerste cijfer verwijst naar hetin hoofdstukII voorkomendenummer van de tabel waarin
het monster voorkomt, het tweedecijfer naar het
nummer van het monster in detabel.

o
Fig. 30.
Grain seize distribution of sample 4-4
of the Haarlemmermeer in the diagram plotted as an example.
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fracties iets af te lezen, terwijl het bij deze methode mogelijk is de samenstelling van alle
subfracties weer te geven. In de volgende afbeeldingen zijn van het gedeelte < 50 mu
alleen de 2en 16mu-punten ingetekend. In de reenter driehoek (de rechtse van de twee
driehoeken waarin de diagonaal de rechthoek verdeelt) is de samenstelling van de zandfractie (de fractie > 50mu) weergegeven. Een eenvoudige maat van de grofheid van deze
fractie geeft het snijpunt van de zwaartelijn van de reenter driehoek met de zandfractie
van een analyse. Naarmate dit snijpunt, de mediaan van de zandfractie, in een grovere
subfractie valt, des te grover is het zand.
3. BESPREKING VAN DE KORRELGROOTTE-ANALYSES UIT DE
HAARLEMMERMEER EN UIT ENKELE ANDEREZEEKLEIGEBIEDEN
Zoals in vorige hoofdstukken ter sprake kwam, is het oude zeezand uit de Haarlemmermeer te beschouwen als het voetstuk van een strandwal. Dit oude zeezand is grover
van korrel dan de zandfractie uit monsters van Hoofddorp-, oude-zeeklei- of Beinsdorpgronden,die door dezee achter destrandwal werden afgezet. In de verdelingsdiagrammen
van afb. 31 is dit nog eens overzichtelijk voorgesteld. Weliswaar is daar waar de Hoofddorpgronden aan de oude-zeezandgronden grenzen de zandfractie in de Hoofddorpgronden grover dan normaal, doch ditzijn uitzonderingen. Analyses van monsters uit van
het oude zeezand afgeleide gronden kunnen dan ook, gezien hun andere vormingswijze,
niet met die van andere bodemgroepen in de Haarlemmermeer worden vergeleken en ze
zijn dus ook niet met monsters uit die bodemgroepen in de grafiek volgens DOEGLAS
verenigd.
In afb. 32 zijn enige sommatiecurven, uitgezet op waarschijnlijkheidspapier, van
monsters van uit net oude zeezand afgeleide gronden weergegeven. De monsters van het
oude zeezand (1-2, 2-3 en 2-4) vertonen veelovereenkomst met de door VANDER MEER
Afb. 31. Verdelingsdiagrammen van: •
1-2 oud zeezand.
2-1 zavelige menggrond op oud zeezand.
13-2 zeer licht zavelige laag uit kalkrijke oude-zeeklei-zavelgrond.
4-1 zandlaag uit Hoofddorp-zandgrond.
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Fig. 31. Distribution diagrams of:
1-2 old sea sand.
2-1 siity distorted soils overlying old sea sand.
13-2 a very tight silty layer in calcareous old sea-clay silt
soil.
4-1 a sand layer in Hoofddorp sand soil.
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Afb. 32. Sommatiecurven van monsters ult otide-zeezandgronden enzandigrestveen.
1-2, 2-3en 2-4oudzeezand.
2-1zavellge overgangsgrond op oud zeezand.
22-1zandbovengrond vanzandigrestveen.

Fig. 32. Summary-curves of samples fromold sea-sand soilsandfroma sandyresidual peatsoil.
1-2,2-3and2-4 old seasand.
2-1silty transitional soil overlying old sea sand.
22-1 sand topsotlcapping sandyresidualpeat.

(1952) beschreven strandwalzanden uit het bloembollengebied. Het monster 22-1 is
van de zandbovengrond van zandig restveen bij Vijfhuizen. Dit zand, dat door het Liede
is aangevoerd, is duidelijk minder grof van korrel dan het oude zeezand. Het moet
waarschijnlijk als verwerkt strandwalzand worden beschouwd.
De analyses van de monsters uit de overige bodemgroepen in de Haarlemmermeer,
de Hoofddorpgronden, de oude-zeekleigronden en de Beinsdorpgronden, die door de zee
achter de schoorwal werden afgezet, zijn volgens de in §2 beschreven methode in bijlage
8a samengebracht \ Uit deze grafiek is het volgende af te leiden.
Naarmate de fractie < 50 mu toeneemt, worden de subfracties < 2 mu en 2—16 mu
groter, terwijl in omgekeerde richting, bij afnemend gehalte < 50 mu, de subfracties
75—105mu,vervolgens 105—150mu en 150—210mu een steedsmeeroverwegende rol
gaan spelen. Dit uit zich in de grafiek doordat de lijnen, die de punten, voorstellende de
verschillendefractiegrenzen, met elkaar verbinden, detendenz vertonen naar de uiteinden
van de diagonaalvan de grafiek om te buigen.
Zoalsbij debespreking van delegenda in hoofdstuk II alnaar voren kwam,blijkt ook
uit deze grafiek dat er in de granulaire samenstelling van monsters uit de bodemgroepen
1

Er iseenmonster opgenomenuit een oude-zeezandovergangsgrond (monster 2—2). Het
betreft hier echter eenmonster uit eenongestoord niet metzeezand gemengdkleilaagje, dat dus
geheelmetdeoude-zeekleigrondenovereenkomt
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Hoofddorpgronden, oude-zeekleigronden en Beinsdorpgronden geen kenmerkende verschillen bestaan. Bij de sedimentatievoorwaarden en de bodemvorming, die tot het
ontstaan van deze bodemgroepen geleid hebben, is van eenzelfde moedermateriaal uitgegaan. Tijdens de afzetting is dit materiaal op een bepaalde manier gesorteerd, het kan
daarna nog ontkalkt zijn, er kan kattekleivorming in hebben plaatsgevonden, enz. Door
deze laatste processen is het echter, wat zijn granulaire samenstelling betreft, niet meer
veranderd. Het regelmatige verloop van de grafiek, het feit dat er in grote lijnen geen
verschillen bestaan in granulaire samenstelling tussen monsters van ongeveer overeenkomstige zwaarte, maar van verschillende bodemgroepen, van verschillend kalkgehalte
of van verschillende diepte in het profiel, is er een bewijs voor, dat voor de vorming van
deze bodemgroepen eenzelfde moedermateriaal gebruikt is.
Er zijn echter afwijkingen inhet verloop van de lijnen in de grafiek. Sommige hiervan
kunnen waarschijnlijk aan analysefouten toegeschreven worden, zoals b.v. het monster
13-6, dat een afwijkend klein gehalte aan de fractie 16—50 mu heeft, terwijl de samenstelling van de overige fracties normaal is. Ook de monsters 16-3 en 16-2 zijn waarschijnlijk wat afwijkend (teveel 16—50 mu) door een analysefout
Het monster 15-2 heeft een abnormaalhoog gehalte aan de fractie 16—50mu, waarmee een eveneens hoog gehalte aan de fractie 50—75 mu gepaard gaat. Hier moet waarschijnlijk aan afwijkende sedimentatieomstandigheden gedachtworden.Toen het materiaal
van dit monster tot bezinking kwam, was er niet voldoende grover materiaal (boven
105mu) inhetwater voorhanden. Het monster ishierdoor, invergelijking met de andere,
wat te hoog in de grafiek komen te liggen.
Afgezien van deze kleinere afwijkingen kan uit deze grafiek geconcludeerd worden,
dat voor de genoemde bodemgroepen een indeling in reeksen en typen, gebaseerd op het
gehalte aan afslibbare delen, geheel toelaatbaar is en dat dus materiaal van verschillende
bodemgroepen maar van overeenkomstige zwaarte volkomen vergelijkbaar is wat granulairesamenstelling betreft. Verder zaluit vergelijking van dezegrafiek met dievan andere
zeekleigebieden blijken, dat het materiaal, waaruit de gronden in de Haarlemmermeer
zijn samengesteld, karakteristiek voor dit gebied is.
De analyses in bijlage 8b zijn van een aantal monsters afkomstig uit oude-zeekleigronden in de polder Groot-Mijdrecht. In hoofdzaak zijn het analyses van zware klei;
slechts enkele zijn van lichter materiaal. De gronden in dit gebied zijn kalkloze oudezeekleigronden, vaak met katteklei, die doorsneden worden door kreken, waarvan de
oeverwallen uit kalkrijke zavel en klei bestaan.
Vergelijken we deze grafiek met die van de Haarlemmermeer, dan valt op, dat de
monsters uit dit gebied over de gehele linie een groter gehalte aan de fracties 16—50mu
en 50—75 mu bevatten. De mediaan iskleiner. De lijn die de 2 mu-punten verbindt, ligt
ook ietsverder naar links.
Alhoewel het hier monstermateriaal uit eenzelfde sedimentatiegebied, nl. de oude
zeeklei, betreft, iser een opvallend verschil tussen beide grafieken. Dit zal toegeschreven
moeten worden aan verschillen in afstand tot de openingen in de schoorwal, waardoor de
zee toegang tot dit gebied had. In het materiaal dat in de Mijdrechtse polders, die verder
van de toevoeropeningen gelegen waren, tot bezinking kwam, was het grovere materiaal
al verdwenen. Het was al eerder onderweg gesedimenteerd.
In de bijlagen 8c, 8d en 8e zijn een aantal analyses van monsters uit jonge zeekleigronden opgenomen, verzameld door DE BARKER (1950). Die in bijlage 8c en 8d zijn
respectievelijk uit de Reigersbergse polder (schorgronden) en uit de Wilhelminapolder
(waarschijnlijk z.g. plaatgronden, door DE BAKKER niet genoemd), beide Nieuwland-
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polders, die in bijlage Se uit het Yerseke Moer, een Oudelandpolder (DE BAKKER. 1950)1.
De lijnen die de subfracties van de verschillende monsters verbinden, vertonen in de
bijlage 8c en 8d een vrij regelmatig verloop. DeJigging van de 2 en 16 mu-punten heeft
veelovereenkomst met dievan de monsters uit de Haarlemmermeer. De fractie > 50 mu
is echter geheel anders van samensteliing.
Bij de schorgronden bestaat deze overwegend uit de subfracties 50—75 mu en
75—105 mu. Bij de monsters uit de Wilhelminapolder spelen de subfracties 75—105 mu
en 105—150mu degrootste rol.Ook indemonstersuit dezepolder,bestaande uitzand of
slibhoudend zand,isechterpractisch geenmateriaalgroverdan 150mu aanwezig (behalve
in het monster 13-12,dat in de ondergrond op enige afstand van een kreek genomen is
en merkwaardigerwijs grofzandiger is dan het materiaal in de kreek zelf, nl. de monsters
13-1 t/m 13-4). Dit alles staat in duidelijke tegenstelling tot de monsters uit de Haarlemmermeer, waar bijdezanden en zeerlichtezavels,ook desubfracties 150—210mu en
zelfs 210—300 mu nogbelangrijk zijn, terwijl ertot bij de kleien nog een klein percentage
van de fractie > 150 mu aanwijsbaar is.Bij de lichte en zware zavels uit de Wilhelminapolder is dit eveneens nog het geval, bij de schorgronden ontbreekt dit materiaal geheel.
VAN DER MEER (1952) constateert hetzelfde verschil wanneer hij gronden uit het
Rijnestuariumgebied bij Katwijk vergelijkt met schorgronden. In de gronden uit het Rijnestuariumgebied isnog een aanmerkelijke fractie boven 105 en 150 mu aanwezig.
Kennelijk heeft in het geval van de Haarlemmermeer het zeezand (de fracties boven
105mu) een veel belangrijker rolgespeeld en het karakter van degronden sterkbe'invloed.
De monsters van de Oudelandpolder, het Yerseke Moer, vallen op doordat dooreengenomen de fracties 0—2 mu en 2—16 mu klein zijn ten opzichte van de fractie 16—50
mu, vergeleken met de monsters uit de Haarlemmermeer.
De fractie > 50mu is,evenals dat bij de monsters van de schorgronden en bij dievan
de Wilhelminapolder het geval was, fijner van samensteliing dan bij de Haarlemmermeer.
Boven 150 mu is er practisch geen materiaal aanwezig. De samensteliing van de zandfractie vertoont het meeste overeenkomst met die van de Wilhelminapolder. De schorgronden zijn het meest fijnzandig.
D E BAKKER wijst op het opvallende verschil in lutum-slib verhouding tussen de
bovengrond en de daaronder liggende laag in de kreekruggronden. Hij schrijft dit toe aan
uitspoeling van kleideeltjes uit de bovengrond naar onderliggende lagen, tengevolge van
peptisatie van deze deeltjes door herhaalde overstromingen met zout water. Men zou op
het eerste gezicht geneigd zijn het vrij grillige verloop van de 2 en 16mu-lijnen in het bovenstegedeeltevan degrafiek aan ditverschijnsel toete schrijven. Dit blijkt echter niet het
gevalte zijn.
In bijlage 8/ zijn een aantal analyses van monsters uit de IJpolders samengebracht.
Het zijn alle monsters van de IJklei — een zware, kalkrijke, vrij humeuze klei
(een onderwaterafzetting inhet zoute tot brakke IJ) —, die de bovenlaag van het grootste
gedeelte van de gronden in de IJpolders vormt (GURAY, 1951). De monsters bevatten
eenhoogpercentage van defracties 0—2mu en 2—16mu. Opvallend ishet onregelmatig
verloop van de fracties > 50 mu in deze grafiek. Het fijnere materiaal isvia de Zuiderzee
het IJ ingebracht.Ter plaatsewas indevorm van oeverbanken en resten van strandwallen
grover materiaal aanwezig. Dit zand is soms op onregelmatige manier met het door de
Zuiderzee aangevoerde materiaal vermengd, waardoor het min of meer grillige verloop
1

De nummering van de monsters in de afbeeldingen is zo geschied, dat het eerste cijfer
naar de tabel of de bijlagen van de publicatie verwijst, het tweede cijfer naar het nummer van
de monsters in de tabellen of bijlagen.
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van de grovere fracties verklaarbaar wordt. Het monster 5-1 is b.v. van de bodemreeks
Ndl, IJkleigrondopduindoorbraakzand; uit deanalyseblijkt duidelijk dat ervan dit zand
iets door de IJklei gemengd is. Hetzelfde geldt voor het monster 5-2. Het monster
13-2isvandebodemreeks Ns4,IJkleigrond opveenslikmet dikkerezandlagen, beginnend
tussen 40 en 70 cm.
Het geheel overziende kan geconcludeerd worden, dat het monstefmateriaal uit de
genoemde andere zeekleigebieden dan de Haarlemmermeer elk zijn eigen beeld vertoont,
karakteristiek voor dat gebied en te onderscheiden van het materiaal dat in de gronden
vandeHaarlemmermeer voorkomt.Slechtsinenkelevoordehand liggendegevallen,zoals
van de Mijdrechtse droogmakerijen en de Upolders, is op de oorzaken van het bestaan
van deze verschillen gewezen. Dit geval voor geval na te gaan, ligt meer op de weg van
de sedimentoloog.
Daarnaast is als gevolgtrekking belangrijk, dat binnen elk gebied een indeling van de
er voorkomende gronden op basis van het gehalte afslibbaar toelaatbaar is, maar dat bij
vergelijkingvanmonstermateriaal vanovereenkomstige zwaarte uitverschillendegebieden
men steeds het bestaan van karakteristieke verschillen in granulaire samenstelling tussen
dezegebiedenvoor ogenmoethouden,welkeniet inhet gehalte afslibbaar kunnen worden
uitgedrukt.

SUMMARY
SOIL CONDITIONS O F T H E HAARLEMMERMEER
SITUATION. HYDROLOGICAL CONDITIONS, GEOLOGY
The Haarlemmermeer Polder is situated in the province of North-Holland southward from
the line Amsterdam—Haarlem, directly to the east of the ridge of dunes. It covers an area of
over 18,000 ha (fig. 1).
The average level of the land in the polder is slightly lower than 4 m below mean sea level
(N.A.P.). In its length the polder is intersected by a canal, called the „Hoofdvaart" and water
courses and ditches intended for the drainage of the polder discharge into this canal. Two
pumping stations one at each end of the Hoofdvaart pump the surplus water from the polder
into the Ringvaart (enclosure canal), enclosing the whole polder on the outside of the Ringdijk
(enclosure dyke) (fig 2). The standard water level inside the Ringvaart is 60 cm below N.A.P.
The water in the Ringvaart is discharged into the sea. In summer the water level inside the
polder is kept at about 5.7 m below N.A.P. and in winter at 6.10 m below N.A.P. by the action
of the pumping stations. The aerodrome „Schiphol" is situated within the boundaries of the
polder.
Fig. 5 is a sketch of the geological structure of the soils in the polder and of the adjoining
dune region. Pleistocene sand is to be found at a depth of 10 to 12 m below N.A.P. This sand
is overlain by a deep layer of several metres consisting of silty and sandy material, the oldholocene sand. The top part of this layer shows a clayish texture and is called old sea clay.
At the delineation of Old-Holocene and Pleistocene is a tightly compressed layer of peat, the
lower peat. The part of the Old-Holocene directly overlying the lower peat consists usually of
clay or heavy clay.
The old-holocene sand and the old sea clay were deposited by the sea in the mid- and upperAtlanticum, between 5000 and 2300 B.C. during the era that the sea flooded a large part of the
West of The Netherlands due to the steady rise of the sea level in the era of the Atlantic
Transgression. The peat layer that had formed itself on the pleistocene sand was capped over.
Subsequently deep layers of mainly sandy material were deposited, known as the old-holocene
sand. A system of sand- and beach-banks running almost parallel to the present coast were
formed on the old-holocene sand. The old sea sand is at the base of this system, the old dunes
lying on it in ranges of parallel beach-banks. A small portion of this old sea sand is to be found
in the Haarlemmermeer Polder. The beach banks run westward of the polder. At first the sea
could encroach on the more inland saltings through gaps in the shore bank and the deposits
got heavier as they could subside in much quieter surroundings. During the last period when the
level of the sea rose to about 4 m below N.A.P. a layer of clay and silt was formed, representing
the 1metre top layer of most of the soils of the Haarlemmermeer i.e. the old sea clay. When the
dune coast had closed itself, peat began to form on the old sea clay. This formation of peat kept
equal pace with the rise of the sea level and consequently a deep layer of peat was formed,
measuring about 4 m in depth. Lakes were formed within this layer of peat (see fig. 3). In the
course of time these lakesjoined into one big lake due to shore erosion. This big lake was drained
and reclaimed during the past century.
SOILS
The soils in the Haarlemmermeer Polder can be classified into the following soil-type groups:
1.
2.
3.
4.
5.

old sea sand soils and transitional old sea sand soils (Pz)
Hoofddorp soils (Pg)
old sea clay soils (Pk and Po)
Beinsdorp soils (Pb)
residual peat soils (Pv).

The residual peat soils (Pv) are mainly to be found near the verges of the polder and they
represent the residues of the deep peat layer that once covered the larger part of the polder. They
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are peaty, black soils with a clayey subsoil. They are not utilized for arable crops but, as a rule,
they are under grass.The old sea sand and the transitional old sea sand soils,being characterized
by the presence of rather coarse old sea sand, are mainly sandy soils or clay soils overlying sand.
The larger part of the polder consists of the three other soil-type groups, the Hoofddorp
soils (Pg) the old sea clay soils (Pk and Po) and the Beinsdorp soils (Pb). They are substantially grey silty and clayey soils whose profiles become gradually lighter and, if they are
decalcified at the top, also calcareous, further downward. On account of this, the deeper
subsoil consists almost ever of calcareous light silty or sandy material. As they are utilized for
arable farming the level of the watertable is kept rather low with the effect that this material
is only showing a bluish grey reduction colour at dephts below 1.25 m of the surface.
That three groups of soil types can be distinguished, is due to the fact, that these soils were
deposited by the sea during three consecutive periods.
The oldest deposits are the Hoofddorp soils (Pg). These are mainly non calcareous silty
soils or non calcareous clay, overlying non calcareous silty soils. The profiles become lighter
further downward, merge into silt or sand and are somewhat stratified. At varying depths
(40—120 cm) of the surface they become calcareous. In the clay soils underneath the non
calcareous clay is non calcareous silt or non calcareous sand, merging downward into calcareous material. Particularly in the deep non calcareous soils the subsoil is very acid sometimes.
The old sea clay soils (Pk and Po) were formed during the second phase of deposition which
was by far the most important one. For that reason they are simply called old sea clay soils.
They are partly calcareous sand, silt and clay soils (Pk), the profiles getting lighter further
downward, and are slightly stratified. The whole profile is rich in lime. For the rest these soils
are non calcareous clay soils (Po), also being slightly stratified at a greater depth. The non
calcareous clay gets lighter further downward and merges into either calcareous clay, silt or light
silt. A yellow spotted heavy clay (cat-clay) is often to be found in the non calcareous top layer.
The Beinsdorp soils (Pb) only cover a small area in the south-western part of the polder.
They were formed during the third phase of deposition. The soils are covered with a calcareous
clay-cap, from a few decimetres to over 1metre in depth, deposited upon a non calcareous clay
soil,the latter belonging to the group of old sea clay soils.
Within each group big differences in soil conditions are noticeable. Therefore each group
is sub-divided in a number of ranges, the texture of the topsoil being the principal criterion in
classification. The ranges are the standards of differentiation, used in designing the soil map.
Apart from the ranges a number of other differences which may occur with the various soiltype groups are indicated. So it may be that the topsoil shows a high humus content at some
places or over a larger area due to the admixture of a big quantity of peat detritus, effected by
ploughing. Contents of humus of more than 3 to 6 percent are indicated on the map.
This higher content of humus renders a darker colour to the soil and many other characteristics.
The various soil ranges are intersected by silted up tidal creeks, still noticeable in the terrain
by faintly noticeable narrow depressions.
Several soil ranges at the northern verge of the polder are subject to saline seepage. This is
the cause of reduction symptoms noticeable at an abnormally high level in the profile, the clay
being soapy to the touch.
Many fields have been deep-trenched, deepploughed, raised or excavated in improving the
soil, the natural profile being drastically distorted. Also these effects are indicated on the map.
See for the legend the general soil map (appendix 1).
Some of the terms frequently to be used in the following sections are elucidated underneath:
sand:
suspensic fraction 0— 8 percent )
. .
,. .* ••» •.„
very light silt: suspensic fraction 8 - 1 5 percent j s a n d a n d *"* h«ht s l l t s o , l s
light silt:
suspensic fraction 15—25 percent ( .,t .,
s
silt:
suspensic fraction 25—35 percent \
light clay:
suspensic fraction 35—50 percent) .
.,
heavy clay:
suspensic fraction > 50 percent ) ^ so
The suspensic fraction represents the particles < 0.016 mm among the mineral constituents
of the soil. As to the CaCC>3content the following terms have been adopted:
calcareous: CaCC>3content > 2 % (soil vigorously effervescing if besprinkled with chloric
acid)
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slightly calcareous: CaCC>3content 1—2% (audibly effervescing)
non calcareous: CaC03 content < 1 % (non-effervescing).
Clay soils with humus contents of more than about 6 percent, silt soils with humus contents
of over 5 percent and sand and light silt soils with humus contents of over 3—4 percent are
calledhumous.
Analytic data of the soils are inserted in Chapter II.
SOIL-FORMATION
The silting up of the saltings behind the shore-bank was by no means a continuous process
but was interrupted at different stages.
The process started after an encroachment of the sea into the old-holocene salting with the
result that some oblong more elevated silty and sandy flats were formed (fig. 7). Resulting
from this the utmost easterly beach bank was formed. The base of this bank, being the old
sea sand, adjoins these silty and sandy flats.
By a temporary exclusion of the sea the silty and sandy flats together with the adjoining
sea sand were decalcified to a varying depth by the action of a vegetation.
The Hoofddorp soils (Pg) emanate from these decalcified silty and sandy flats.
Subsequently the sea penetrated once more through the gaps in the shore bank into the area
beyond (fig. 8). During this second period of encroachment the old sea clay soils (Pk and Po)
— named so, because they are by far the most important types — were deposited and thereby
the Hoofddorp soils (Pg) and the old sea sand soils attained their final features. The silty and
sandy flats, being decalcified to a varying depth were partly eroded. The spares in between
were filled up with old sea clay soil. The whimsical features shown on the map, the occurrence
of little islands of decalcified silt, Hoofddorp silt (Pga and Pgb) being remnants of flats, once
covering a greater area, is indicative of this process (fig. 9). To a certain extent the decalcified
silt and sand flats were capped over with a younger layer of silt On the slightly more elevated
flats this layer consisted of non calcareous material. Where the cap was deeper, the heavier
Hoofddorp soils, more particularly, the clay soils (Pgc), are now to be found, consisting of
non calcareous clay overlying noncalcareous silt (fig. 10).Where this did not happen,the lighter
Hoofddorp soils prevail, being sand and silt soils (Pga and Pgb).
The most prominent deposits of the second period were the old sea clay soils (Pk and Po).
These are for apartcalcareous sand,siltandclaysoils(Pka,PkbandPkc),beingdepositedby
water, in direct communication with the gaps in the shore bank. In some cases the areas of silt
and clay alternate irregularly, in other cases the features shown on the map point very clearlyto
a strip-wise occurrence of silt and clay soils adjacent to each other. In that case the claystrips
are traces of the former stream channels for the water and the silt strips represent the levies
being of a lighter constitution.
Besides there are non calcareous clay soils (Poa and Pob) often intersected by creeks with
levees of calcareous clay or silt. These are areas which accreted to a higher level. As these areas
were not so much affected by the salt water entering through the gaps in the shore-bank, the
conditions prevailing there were of a more brackish nature. Due to this fact a vegetation could
develop there depriving the silt entirely or partly of the lime it contained. This was not the case
on the levees which were under the influence of salt water. The sea water also contained
sulphates and these were reduced to pyrite by anaerobic action.
If these soils are well aerated after drainage, acid is formed by oxidation of the pyrite. At
places where the lime has entirely or partly disappeared, yellow alcaline ferri-sulphate and free
sulphuric acid are being formed with low pH's. The resulting yellow spotted clay, called „catclay",is afeature frequently met with inthese non calcareous old sea clay soils (Po). The levees
on which no brackish vegetation could develop causing the lime to leach out are noticeable as
strips of calcareous clay or silt along the former beds of the creeks (fig. 12).
The formation of the non calcareous silt layer, deposited upon the decalcified sandy flats,
now a constituent of the heavier Hoofddorp soils (Pgc) can be explained in the same way. This
silt layer was deposited in consecutive shallow layers, the lime being consistently leached out.
A pronounced formation of acid also took place sometimes after the drainage of the polder
inthe Hoofddorp soils (Pg) and the old sea sand soils (Pz). This acid could not be neutralized
due to the absence of lime and the result is that low pH's are sometimes met with here.
By the time that the shore bank was almost closed, a minor breach occurred between Lisse and
Hillegom. The consequence was that a cap of calcareous clay was deposited on the non cal-
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careous old sea clay soils (Po) in the south-western part of the polder.These soils have been
mapped out as Beinsdorp soils (Pb) (fig. 13).
The residues of the peat cap once covering the old sea clay have been mapped out as
residual peat soils (Pv). In the case of clayey residual peat soils (Pvc) they are admixed with
much clay; to the sandy residual peat soils (Pvb) sand has been admixed, partly originating
from the dunes, and dumped there at times for shore protection, before the enclosure and
drainage of the lake. Peat detritus from disturbed and pulverized peat, settled at the bottom
of the lake, has rendered a higher humus content to the soil, when the land was ploughed,
after the lake had been drained.
THE SOIL MAP
The old sea sand soils and the old sea sand transitional soils (Pz) are to be found in the
west of the polder, where the „Ringvaart" slightly bends outward and the toe of the old dunes
comes within the polder. The old sea clay wedges over the old sea sand and here the silty and
clayey old sea sand transitional soils (Pzc and Pzd) are to be found.
Eastward from here are smaller areas of Hoofddorp soils (Pg), enclosed within old sea
clay soils (Pk). In the direction of Badhoevedorp and of the „Westeinderplas" vaster tracksof
these soils are met with.In the area of theHoofddorp soilsreferred tofirst much soil was eroded
and therefore only smaller areas were left. The larger complexes of Hoofddorp soils (Pg)
sometimes have a profile which is decalcified down to a depth of 1 metre of more and in that
case the subsoil may have low pH's.
The old sea clay soils consist mainly of calcareous silt and clay soils (Pk). Near Vijfhuizen
is a tract of non calcareous old sea clay soils (Po) intersected by silted up creeks bordered by
levees of calcareous silt or clay. Many of the non calcareous old sea clay soils (Po) at the
latitude of Hillegom and near the most southern corner of the polder have been improved
by deep-trenching.
The configuration of the soil-type ranges on the map and the course of the creeks indicate
that one of the gaps in the old dune ridge through which the sea could encroach on the land at
a certain time, must be located near the former pumping station „Cruquius" (see fig. 8).
Some remnants of the old peat-layer are still to be found near the verges of the polder and
also at some sites of islands in the former lake (compare soil map, appendix 1with appendix 5).
Humous soils are to be found spread all over the polder. In some parts, in particular near the
southern corner and in the north near Halfweg, the soils are humous over vast areas, due to
the large quantities of peat detritus once deposited here by the lake water.
Along the edge of the polder between Halfweg and „Het Liede" is much seepage having an
adverse effect on the condition of the soil as the seepage water is either salt or brackish here.
UTILISATION AND APPRAISAL OF THE SOILS
The polder isvirtually an arable area. Of thevery dissimular soils in the polder those are most
highly valued for arable fanning which have a top-layer of heavy silt or light clay of 30 to 40cm
in depth, turning a little more silty further downward.The humus content of the tilth should be
4 to 8 percent. The soil should be drained to a good depth so that reduction does not occur
above a depth of 1.25 m of the surface.
Soils as these are mainly to be found among the calcareous old sea clay, silt and clay soils
(Pkb and Pkc). The very light silt and sand soils of this group (Pka) are too light for the purpose. They may be affected by droughts. The topsoil of these non calcareous clay soils of this
group (Poa and Pob) are harder to work and more difficult to be kept in good tilth, particularly
so if „cat-clay" is present in the profile, and they are less congenial to the root development.
Apart from this they need liming. By deep-trenching or deep-ploughing they can be considerably improved in many cases.
Of the Hoofddorp silt and clay soils (Pgb and Pgc) the deep non calcareous soils with an
acid subsoil are the most untraceable ones. The less deep non calcareous profiles' are of a much
better quality. In general these soils are slightly poorer and their need of manure is higher.
The Beinsdorp soils (Pb) are good soils especially so if the clay-cover overlying the non
calcareous subsoil is deeper.
The old sea sand soils (Pza and Pzb) are not suited for arable farming. They are partly
utilized for mixed fanning, partly for bulb growing. The water table in the soil is artificially
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kept at a higher level. The old sea sand transitional soils (Pzb and Pzd) are better according
as the silty or clayey topsoil cover is deeper and the sand is at a greater depth of the surface.
They are used for arable crops.
The residual peat soils (Pv) are under grass or under horticultural crops.
The humous soils are more tractable than the same soils with a ..normal" humus content.
They need less nitrogen, but they have the disadvantage that weeds are more difficult to be
kept under control.
The soils affected by brackish or saline seepage water in the north of the polder are very
incongenial to farming. They are only aerated down to a shallow depth and their CI content is
an unfavourable feature.
SEEPAGE
Within the low lying Haarlemmermeer, the soils are affected by seepage. The seepage water
rising from the deeper subsoil is the cause, that the CI content of the polder water is high. The
pumping stations discharge approximately 55,000 tons of CI per annum. This chlorine emanates
from salt that was left behind in the subsoil in times gone by during the encroachments of the
North Sea. Table 24 illustrates the hydrological and chlorine conditions in the polder.
Usually not much is noticed of the action of the seepage water in the upper part of the
profile of the soils. This seepage water is discharged by the drainage system. The CI
content of the seepage water is not always the same. In the northern corner of the
polder, however, the seepage water is always saline or brackish for reasons unknown
and it rises naerly up to the surface. Due to this, farming is meeting with many
troubles here. Also at other places invigorated seepage is encountered e.g. in the old sea sand
soils, where fresh water from the dunes is flowing through as well as in some of the Hoofddorp soils where the profile shows reduction symptoms below a depth of 80—90 cm of the
surface due to that invigorated seepage. This is clearly revealed by the trend shown by the
watertable levels (compare fig. 22 and fig. 23 respectively fig. 24).
MECHANICAL SOIL ANALYSES
The mechanical soil analyses referred to in chapter II are elaborated in chapter VIII,
according to a graphic method contrived by Dr DOEGLAS, and they are compared with the
results obtained in other sea-clay regions. Each sedimentation area proves to show features of
its own in respect of trends and the variations in composition of the soil samples.
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