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I. INLEIDING
Noord-Kennemerland omvat de Noordhollandse duinstreek vanaf het Noordzee
Kanaal tot aan Kamperduin onder Schoorl (afb. 1). In het noorden, noordoosten en
oosten wordt het gebied begrensd door het Noordhollands Kanaal, het Alkmaarder- of
Langemeer en door de wateren Krommenie en De Ham. Nog verder zuidwaarts loopt
de begrenzing door de jonge polders of z.g. Buitenlanden van de oude Krommenije,
waarvan de laatste overgebleven geul, De Kil, thans een poldersloot, de werkelijke
grenslijn vormt. Deze grenssloot sluit aan op het gebied van de Zuid-Wijkermeerpolder
langs het Noordzee Kanaal, welk gebied grotendeels bij deze kartering is opgenomen.
Deze streek is in grote trekken onder te verdelen in enkele landschappelijke eenheden, die elk gekenmerkt worden door een bepaalde topografische en bodemkundige
gesteldheid. Deze indeling blijkt tevens grotendeels samen te vallen met een indeling
naar het gebruik, dat de mens van de bodem maakt (vergelijk bijlage 1 en 2).
Langs de Noordzeekust ligt het hoog opgestoven d u i n l a n d s c h a p ( D ) , een
echt duingebied met voor ons land grillige en grote hoogteverschillen. Het bestaat
grotendeels uit woeste gronden (woeste duinzanden, Dd) en alleen in de lagere delen,
in de duinvlakken of pannen, liggen de in meerdere of mindere mate verdroogde
cultuurgronden (Dpi en Da; zie o.a. afb. 2, 3, 27 en 28). Alleen de binnenduinzoom
onder Egmond, Castricum en Beverwijk is, voornamelijk met behulp van bevloeiingsinstallaties, thans nog ten dele intensief in cultuur, in hoofdzaak ten behoeve van
de bloembollenteelt.
Achter deze duinstrook ligt het lagere, z.g. oude duinlandschap, bestaande uit een
drietal reeksen oude strandwallen (afb. 13): h e t s t r a n d w a l l e n l a n d s c h a p (W),
met daartussen de laaggelegen oude strandvlakten, waarin de verschillende bodemlandschappen van de jonge zeekleiformatie (M) tot ontwikkeling zijn gekomen
(hfdst. X).
Het vlakke strandwallenlandschap, bestaande uit de bekende geestgronden, hier
strandwalgronden (Ww) genaamd, is intensief in cultuur genomen door de tuinbouw,
terwijl daarnaast nog wat grasland voorkomt.
Het laaggelegen en bepolderde jonge zeekleigebied (M) langs en tussen de strandwallen, dat als geheel een uitgesproken weidestreek vormt, wordt grotendeels in beslag
genomen door het sterk geërodeerde p i k k l e i l a n d s c h a p . Dit bodemkundige
landschap, waarvan in hoofdstuk XI eîn detailstudie is beschreven, bestaat in hoofdzaak uit:
1. de middelhoog tot vrij laag gelegen pikkleigronden (MP), opgebouwd uit een
zwaar en kalkloos kleidek met slechte structuur, rustend op een zandige (z),
venige (v) of kleiige (k) ondergrond (afb. 5 en 10);
2. de topografisch laagst gelegen meergronden (MEm), die de drooggelegde bodems
van de voormalige plassen en ondiepe meren (afb. 6) vormen. Zij zijn ontstaan
bij de mariene erosie van het pikkleidek en opgebouwd uit meestal kalkrijk, zandig
tot zavelig materiaal van de oorspronkelijke oude wad-strandvlakte, waarop het
pikkleidek al of niet met een dunnere of dikkere, venige tussenlaag tot afzetting
kwam (hfdst. X ) . Deze licht bewerkbare gronden worden hier en daar reeds in
beslag genomen door de tuinbouw, die zich langzaam uitbreidt.
Onder Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk is verder nog onderscheiden
het b i n n e n d e l t a l a n d s c h a p ( M D ) , in hoofdzaak bestaande uit de relatief

hooggelegen stroomwalgronden (MDs), opgebouwd uit min of meer kleihoudend
wadzand, en de tamelijk hooggelegen stroomwalgronden, oppervlakkig vermengd met
pikklei (MDsp).
Ook deze gronden liggen merendeels in grasland. De ongelijkmatige hoogteligging
van het land (afb. 5) maakt een doelmatige regeling van de waterstand in deze
polders, vooral bij uitsluitend gebruik als grasland, zeer moeilijk. Op enkele plaatsen
zijn de stroomwalgronden voor een groot deel in gebruik bij de tuinbouw, vooral
onder Castricum, waar zij in aansluiting op de jonge duinzandgronden zeer zandig
kunnen zijn.
In het vroegere IJgebied (afb. 15) treffen we ten slotte het v e r j o n g d m a r i e n e r o s i e l a n d s c h a p aan, bestaande uit jongere zware zeekleigronden (MA en N),
die voor het grootste deel in gebruik zijn als bouwland. De Uoever-kleigronden (MA)
zijn betrekkelijk hoog en gelijkmatig aangeslibd om het voormalige Wijkermeer en
in de vroegere Krommenije. Naarmate de kleigronden hoger opgeslibd zijn tegen de
oude zeeweringen en de hoge gronden van het Oude Land en naarmate zij ouder
zijn, hebben zij een lager kalkgehalte en een minder gunstige structuur. Deze zeer
zware gronden liggen dan ook overwegend in grasland. Vooral de niet al te kalkarme
Uoever-kleigronden vormen echter goed, maar zeer zwaar land voor akkerbouw. De
drooggelegde IJ(bodem)-kleigronden (N) in de laag tot zeer laag gelegen Zuid- en
Noord-Wijkermeerpolder langs het Noordzee Kanaal zijn kalkrijk, hebben een gunstiger structuur en zijn practisch geheel als bouwland in gebruik.
Tussen de hierboven besproken zeekleigronden en de zandgronden van het strandwallenlandschap bevindt zich meestal een strook strandwalovergangsgronden (Wo),
die in mindere of meerdere mate, meestal resp. regelmatig (Woa) of onregelmatig
(Wob) met ingeslibde kleidelen zijn vermengd. De profielbouw is veelal zeer onregelmatig, in het bijzonder waar veen (v) in de ondergrond optreedt (afb. 10). Hoewel
deze gronden nog merendeels in grasland liggen, worden zij op verschillende plaatsen
reeds voor een belangrijk deel in beslag genomen door de tuinbouw.
De lage, bepolderde gebieden hebben een min Of meer volledig beheerste waterstand (hfdst. XIII). Dit is niet het geval met het hogere strandwallenlandschap en het
zeer hoog gelegen duinlandschap (hfdst. XIV, 1).
In het duinlandschap is de gemiddelde grondwaterstand gedurende de laatste tientallen jaren vrij belangrijk gedaald (hfdst. XIV, 3). Een groot gedeelte van het duinterrein, dat in hoofdzaak aan de Provincie Noordholland behoort (afb. 9), is in
gebruik of is bestemd voor waterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
In dit gebied bevinden zich drie waterwinplaatsen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland en wel te Bergen, Castricum en Heemskerk, benevens de
windplaats van de gemeente Egmond aan Zee.
Aan deze exploitatie van de duinwatervoorraad, onder druk van de dichte en snel
groeiende bevolking, wordt toegeschreven, dat het oorspronkelijke karakter van dit
landschap in de laatste decennia sterk gewijzigd is (hfdst. XIV, 4, à). De vochtige
duinpannen droogden op en de aldaar gelegen cultuurgronden (Dpi) moesten prijsgegeven worden (hfdst. II, 2 en VIII, 2). Onder de zorgen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland heeft aanplanting van bos plaats gevonden, terwijl
door de aanleg van kampeerterreinen, wandel- en rijwielpaden het duingebied beter
ontsloten is, zodat het op beperkte schaal als recreatieoord aan betekenis heeft
gewonnen.
De verlaging van de gemiddelde waterstand in de duinen (hfdst. XIV, 3) heeft

echter tevens een nadelige invloed uitgeoefend op de natuurlijke watervoorziening
van de cultuurgronden langs de binnenduinvoet (hfdst. XIV, 4, b; afb. 30). Tot voor
enige jaren was het merendeel van deze gronden geheel aangewezen op het regenwater,
dat ter plaatse viel, en op het drangwater uit de duinen. Slechts een betrekkelijk kleine
oppervlakte onder Egmond-binnen, in hoofdzaak in gebruik bij het zuivere bloembollenbedrijf, werd bevloeid.
In het bijzonder de hooggelegen strandwalgronden en jonge duinzandgronden langs
de duinvoet profiteerden van oudsher van het boven- en ondergrondsafvloeiende duinwater. Zodoende kon zich op de hoge gronden onder Heemskerk, Beverwijk en Velsen
het centrum van de Kennemerlandse tuinbouw ontwikkelen. Gedurende deze eeuw is
echter door de sterke ontwatering van het jonge duinlandschap de hoeveelheid zakwater uit de duinen sterk verminderd, wat een langzame daling van de gemiddelde
zomergrondwaterstanden in de cultuurgronden langs de duinvoet ten gevolge had.
Oude grondwaterafzettingen, z.g. fossiele gleyverschijnselen (hfdst. XIV, 4, a; afb. 29),
die bijna overal tot in de bovengrond voorkomen, wijzen er op dat deze gronden in
vroegere jaren zeer vochtig waren.
Mede onder invloed van de droge jaren 1947 en 1949 ontstond hier voor het
merendeel van de tuin- en landbouwbedrijven een nijpend waterprobleem, hetgeen de
moeilijkheden tussen de waterleidingbelangen en deze cultuurbelangen langs de duinvoet deed toenemen (hfdst. XIV, 3, a). Voorlopig althans, zijn deze spanningen wat
afgenomen, doordat men gedurende de laatste jaren vooral in de tuinbouw op grote
en sterk toenemende schaal overschakelde op een kunstmatige watervoorziening met
behulp van bevloeiingsinstallaties (hfdst. XIV, 4 c). De in een vergevorderd stadium
van voorbereiding verkerende plannen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noordholland, in samenwerking met de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, om
water uit de Lek te voeren naar de winplaatsen in de duinen en daarmede de zoetwatervoorraad op peil te houden, zullen ongetwijfeld een belangrijke geruststelling
voor de tuinders vormen.
Op de strandwalgronden (Ww), die evenals de gronden van het duinlandschap (D)
tot grote diepte uit zuiver zand bestaan, is het typische Kennemerlandse tuinbouwbedrijf
tot ontwikkeling gekomen, dat zich in hoofdzaak bezig houdt met vollegrondsgroenteteelt, meestal gemengd met bloembollenteelt (hfdst. IX). Daarnaast komt echter ook
het zuivere bloembollenbedrijf voor, vnl. onder Limmen en Egmond. Uit een vergelijking van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) en de overzichtskaart van
het bodemgebruik (bijlage 2) blijkt duidelijk, dat tuinbouw thans de voornaamste
gebruiksvorm van de betrekkelijk smalle stroken strandwalgronden is en dat er nog
maar zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. Hier en daar zijn dan
ook reeds de aanliggende, vaak zeer onregelmatige en minder geschikte strandwalovergangsgronden (Wo) ten dele door tuinbouw in beslag genomen.
Deze strandwalgronden, die, evenals de niet te diep ontwaterde jonge duinzandgronden (Da), al of niet met behulp van een bevloeiing, zo uitermate geschikt zijn
voor het gemengde tuinbouwbedrijf of voor het zuivere bloembollenbedrijf, dreigen
voor een belangrijk deel aan hun bestemming onttrokken te worden. Door de sterke
toename van de bevolking en de daarmede gepaard gaande behoefte aan industrialisatie
neemt het gebruik van deze gronden voor andere dan agrarische doeleinden, voor woonen werkruimte, wegen en dergelijke sterk toe. In het bijzonder de vestiging en gestadige
groei van uitgebreide industrieën (o.a. de Hoogovens, de Papierfabriek enz.) in het,
mondingsgebied van het Noordzee Kanaal, ook wel IJmond genoemd, heeft de vraag

naar terreinen voor allerlei burgerlijk gebruik zeer urgent gemaakt. Zoals veelal het
geval is, valt ook hier helaas een voorkeur te constateren voor de wat hoger gelegen
en vlakke zandgronden, i.e. de strandwalgronden, die juist onder Heemskerk, Beverwijk en Velsen vrij uitgebreid en intensief met tuinbouw zijn bezet.
Doch ook rond de overige bevolkingscentra, die zich nu eenmaal van oudsher bij
voorkeur op de hogere strandwallen en langs de duinvoet ontwikkelden, ontstaat door
dorps- en stadsuitbreiding verlies van deze cultuurgronden. Op den duur wordt het
productieve areaal en daarmede de economische grondslag van de tuinbouwdorpen
aangetast of althans gewijzigd. Vooral de mogelijkheden tot verplaatsing of uitbreiding
van de economisch zo belangrijke, volledige of gemengde bloembollenbedrijven zijn
zeer beperkt. De bloembollenteelt stelt namelijk zulke specifieke eisen aan de bodemgesteldheid, dat deze vrijwel uitsluitend op de nagenoeg zuivere en diepe strandwalen duinzandgronden kan worden uitgeoefend (hfdst. II, 1, c).
Bij deze onvermijdelijke onttrekking van cultuurgronden voor niet agrarische doeleinden gaat het dus dikwijls om gronden, die bijzondere kwaliteiten hebben en waarop
een bedrijfstype uitgeoefend wordt, dat elders vrijwel onmogelijk is.
Voor de verplaatsing en/of uitbreiding van de bedrijven die zich overwegend met
de vollegrondsgroenteteslt bezig houden, biedt de bodemgesteldheid van NoordKennemerland ruimere mogelijkheiden. Allereerst zijn deze nog plaatselijk binnen het
gebied van de strandwalovergangsgronden (Wo) en binnen dat van de stroomwalgronden (MDs) aanwezig, zonder dat daarvoor al te ingrijpende en kostbare cultuurtechnische maatregelen nodig zullen zijn. De grotere mogelijkheden liggen echter, wat
de bodemgesteldheid betreft, in het betrekkelijk uitgestrekte gebied van de meergronden
(MEm). Vooral wanneer men er in de toekomst in slaagt de zouthuishouding van
deze lage bepolderde gebieden volkomen te beheersen, is hier de vestiging van intensieve tuinbouwbedrijven met glascultures zeer wel mogelijk (hfdst. XIII).
Het laat zich begrijpen, dat meer en meer de noodzakelijkheid blijkt om tot betere
en meer nauwkeurige gegevens inzake de bodemgesteldheid te komen. Met een grotere
kennis van de eigenschappen en de land- en tuinbouwkundige waarde van de gronden
is o.a. de overheid beter in staat bij het opstellen van plannen voor stads- en dorpsuitbreiding, voor aanleg van wegen, havenwerken, industrieterreinen of vliegvelden
enz., rekening te houden met de kwaliteit en de mogelijkheden van de benodigde
gronden. Niet altijd zal er een oplossing te vinden zijn, die aan alle belangen tegemoet
komt, doch in vele gevallen kan voorkomen worden, dat gronden met een bijzondere
waarde voor onze land- en tuinbouw voor agrarisch gebruik verloren gaan.
De bodemkartering van Noord-Kennemerland is dan ook verricht in opdracht van
het Provinciaal Bestuur van Noordholland, ten behoeve van de ontwikkeling van
stedelijke uitbreidingsplannen en streekplannen en de daarmede samenhangende tuinbouwvraagstukken. Het verrichte bodemonderzoek houdt het midden tussen eîn overzichtskartering en een detailkartering, waarbij er naar gestreefd is, die bodemkundige
gegevens te verzamelen en te inventariseren, die zo volledig mogelijk aan het hierboven
omschreven doel beantwoorden. Een dergelijke, uiteraard nog betrekkelijk globale
bodemclassificatie omvat de voornaamste kenmerken en eigenschappen van de gronden,
die zowel uit een oogpunt van algemeen agrarisch bodemgebruik als uit een meer
cultuurtechnisch standpunt van belang zijn.
Bij deze gedetailleerde overzichtskartering is door ons geen stelselmatig onderzoek
met een kwantitatieve grondslag (b.v. met behulp van proefoogsten of van boekhoudgegevens van verschillende bedrijven) ingesteld naar de land- of tuinbouwkundige

waarde en mogelijkheden van de verschillende onderscheiden bodemeenheden. De
beoordelingen omtrent deze waarden en mogelijkheden berusten op eigen vergelijkende
waarnemingen en op mededelingen van boeren en tuinders. Vooral tijdens de veldwerkzaamheden is er getracht door navraag bij de gebruikers van het land tot een
zo goed mogelijke inventarisatie van de practijkervaringen te komen.
Niet alle bodemkundige onderscheidingen, die bij deze kartering gemaakt zijn,
hebben echter een even grote land- of tuinbouwkundige betekenis. Zo is de onderverdeling naar de aard van de ondergrond binnen de bodemreeks pikkleigronden (MP),
in een betrekkelijk groot aantal subreeksen, die alle vrijwel uitsluitend geschikt zijn
voor grasland, meer van belang voor de geologie van het gebied en voor cultuurtechnische en eventuele stedebouwkundige doeleinden. Vooral met het oog op laatstgenoemde doeleinden is getracht de verbreiding en de dikte van de onderliggende
veenpakketten zo volledig mogelijk aan te geven (hfdst. VIII, 6). Bij het maken van
plannen voor eventuele wegenaanleg, huizenbouw enz. is men zodoende enigermate
geïnformeerd omtrent de plaats waar en de diepte waarop zich bodemlagen bevinden,
die een vast bouwstaai kunnen vormen.
Onze bodemopnamen berusten op de studie van enkele kleinere detailkarteringen
(zie o.a. hfdst. XI en bijlage 3), profielkuilen en ca 1 boring van 1,30 m per ha. Voor
een uitvoerige bespreking van de methode en de betekenis van de bodemkartering
voor allerlei doeleinden moge hier volstaan worden met te wijzen op de publicatie
„De bodemkartering in Nederland" (EDELMAN, 1945, tevens in herdruk verschenen
in Boor en Spade I, 1948). In het boek „Inleiding tot de bodemkunde van Nederland",
waaraan een voorlopige bodemkaart van Nederland is toegevoegd, geeft EDELMAN
(1950) een algemeen overzicht van de bouemkunde van de Nederlandse zand-, kleien veengronden, waarbij ook die van Noord-Kennemerland samenvattend worden
beschreven.

Afb. 2.

Het duiiilandschap onder Egmond aan Zee.
Langs het strand de zeereep (a), daarachter kamduinen (b) en paraboolduinen (c). Vele tuinlandjes
(d) in de dellen en duinpannen zijn tegenwoordig verdroogd en verlaten. De binnenduinvoet is in dit
gebied merendeels bijzonder steil (e). Bij het beschouwen van de luchtfoto de strandzijde van U af
houden.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 10-9-1944; schaal ca 1 : 12 300.)

Fig. 2.

The dune landscape near Egmond aan Zee.
Along the beach the beachridge (a) and beyond the longitudinal dunes (b) and the parabola shaped
dunes (c). Marketgarden plots in the dells and pockets of the dunes (d), many of which are now
desiccated and abandoned. The landward toe of the dunes in the region is exceedingly steep (e).
In perusing the aerial photograph, the beach-side should be held upward.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force
10-9-1944; appr. scale 1 : 12,300.)

IL BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING EN AGRARISCHE
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HET DUINLANDSCHAP (D)
EN HET STRANDWALLENLANDSCHAP (W)
1. INDELING VAN DE GRONDEN
a. Hoofdindeling
Er is allereerst onderscheid gemaakt tussen duinzandgronden en strandwalgronden.
Het strandwallandschap bestaat uit enkele evenwijdige, langgerekte en vlakke zandruggen met daartussen brede laagten, o u d e s t r a n d v l a k t e n , waarin zich veen
ontwikkelde en jonge zeeklei tot afzetting kwam. De betrekkelijk lage ruggen, de
z.g. s t r a n d w a l l e n — vroeger bekend onder de naam van geest, met de zo
bekende geestgronden — lopen ongeveer parallel met de tegenwoordige kustlijn. De
meest westelijke strandwal ligt ten dele bedolven onder het hoog opgestoven jonge
duinlandschap.
Oorspronkelijk waren deze wallen bezet met binnenduintjes, doch in de loop der
eeuwen zijn zij sterk geplaneerd en in meerdere of mindere mate afgegraven. Reeds
van oudsher vormden deze vlakke „binnenduinen" temidden van de lage landen een
geliefd oord voor bewoning en op den duur zijn zij vrijwel geheel in cultuur gebracht.
In het algemeen is het zand van de strandwallen tot een bepaalde diepte ontkalkt
en duinzand — behoudens enkele uitzonderingen — rijk aan kalk, in het bijzonder
in de vorm van schelpgruis. De strandwalgronden vertonen een meer gedifferentieerd
bodemprofiel. Zij zijn veelal langer en intensiever begroeid en beteeld geweest. Als
gevolg daarvan is de bovengrond meestal wat bruiner tot grauwer van kleur, dus
minder humusarm dan die van de duinzandgronden (zie verder sub c).
Deze bodemverschillen worden gewaardeerd door de tuinbouwpraktijk, vnl. met
het oog op de meest eisende bloembollenteelten (zie sub c). Het kwaliteitsverschil
tussen strandwalgronden en duinzandgronden valt echter weg, wanneer de bodemgesteldheid van de strandwalgronden een sterke menselijke beïnvloeding heeft ondergaan, zoals op verscheidene plaatsen het geval is. Door de strandwalgronden af te
graven en/of diep om te werken kunnen zij nl. eveneens meer of minder kalkrijk
en humusarm zijn.
Bovengenoemde hoofdindeling met een landschappelijke grondslag steunt tevens op
de topografie en de daarmee samenhangende hydrologische omstandigheden
(hoofdstuk XIV, 1).
Er zijn dus onderscheiden:
1. de overwegend kalkarme strandwalgronden (Ww) van het tamelijk effen en lage
strandwallenlandschap (W);
2. de kalkrijke duinzandgronden van het hoge duinlandschap (D), dat voornamelijk
uit het eigenlijke duingebied bestaat en een onregelmatig en sterk reliëf vertoont (afb. 2).
Het in meerdere opzichten afwijkende karakter der duinzandgronden onder Bergen
en Schoorl komt elders ter sprake. Uit een oogpunt van agrarisch bodemgebruik is
dit van minder belang.

De beide hoofdgroepen zijn verder onderverdeeld naar de vochthuishouding in
verband met de algemene agrarische gebruiksmogelijkheden.
b.

Korrelgrootte

Het matig grove duinzand is in het algemeen zeer gelijkmatig van korrelgrootte.
Voor het grootste deel (85—95%) ligt deze tussen 0,105 en 0,300 mm diameter.
De granulaire samenstelling, zowel van het strandwalzand als van het duinzand,
varieert in hoofdzaak tussen deze betrekkelijk enge grenzen, die voor duinzand karakteristiek zijn. De korrelgrootteverdeling kan soms op korte afstand wat verschillen,
voornamelijk tengevolge van de sorterende werking, welke de wind bij het verstuiven
van het duinzand heeft uitgeoefend (zie b.v. DOUGLAS, 1946). Een iets fijnere korrelgrootte van het zand, ook wel in het veld waar te nemen, treedt b.v. op bij overstoven gronden.
Opvallend is, dat het zand van de strandwallen en duinen onder Bergen en Schoorl
gemiddeld iets grover van samenstelling is en verder gekenmerkt wordt door het
optreden van enkele zeer grove korrels (hoofdstuk XII, 1).
In het algemeen zijn deze variaties in de korrelgrootte van de strandwalgronden
en van de duinzandgronden van minder belang in verband met hun geschiktheid voor
het cultuurgebruik (vgl. KALISVAART, 1935).
c. Kalk- en humusgehalte
Een behoorlijk gehalte aan koolzure kalk in de duinzandgronden wordt vooral voor
de bloembollencultuur als zeer belangrijk aangemerkt, voornamelijk in verband met
de teelt der hoofdgewassen (hyacinth, tulp en narcis). Dit geldt wel in het bijzonder
ten aanzien van de hyacinth, het kostbaarste en wat de bodem betreft meest kieskeurige gewas (BLAAUW, 1938).
Een goede hyacinthengrond wordt gekenmerkt door een behoorlijk gehalte aan
koolzure kalk en een laag humusgehalte (KALISVAART, 1935). Volgens STRUYS (1949)
bezit een goede specifieke duinzandbollengrond gemiddeld 2% humus en 5% koolzure kalk.
De werkzame, voor de plantengroei snel beschikbare kalk is in de vorm van dunne
huidjes om de zandkorrels neergeslagen. Deze kalkhuidjes zijn vermoedelijk de oorzaak,
dat het zand z.g. „scherp" kan aanvoelen, een eigenschap die door de bloembollenkweker zeer hoog wordt gewaardeerd (VAN DER MEER, 1952).
Onder invloed van de begroeiing verdwijnt deze direct werkzame kalk betrekkelijk
snel uit het duinzand en ook de belangrijke reserve aan vrije koolzure kalk in de
vorm van fijne schelpfragmenten gaat op de lange duur in oplossing. Het zand van
de strandwallen is tot op een flinke diepte ontkalkt tengevolge van een langdurige
verwering, waarbij een eeuwenoude dichte begroeiing met bos een grote rol heeft
gespeeld.
De weinig verwerkte en weinig afgegraven strandwalgronden, die op verscheidene
plaatsen nog voorkomen, vertonen meestal duidelijk de invloed van een langdurige
bosbegroeiing. Deze manifesteert zich in een min of meer uitgesproken bruine kleur
van het profiel tot ezn diepte van ca 70 cm. Deze bruinkleuring duidt op het wortelprofiel van een vroegere of eventueel nog bestaande bosbegroeiing en wordt veroorzaakt door het vermolmde hout van de afgestorven en verteerde wortels in de bewortelingszone (OOSTING, 1936). De door wortelhumus gekleurde duinzandprofielen zijn
overwegend zuur en in deze toestand minder geschikt voor de tuinbouw.

Alle toevoer en ontleding van organische stof werkt de ontkalking van het duinzand in de hand door de vorming van koolzuur en humuszuren, welke met het doorzakkende neerslagwater de koolzure kalk, ook die in de vorm van schelpgruis, in
oplossing brengen en uitspoelen.
Het merendeel van de strandwalgronden is reeds gedurende vele tientallen, zo niet
honderden jaren in cultuur. Aanvankelijk overwegend als gras- of bouwland, in latere
jaren als tuinland (SCHOLTENS, 1947). Vooral de tuingronden ontvingen in de loop der
jaren een aanzienlijke hoeveelheid organisch materiaal, vnl. in de vorm van stalmest.
Bij de kalkrijke duinzandgronden is dit ontkalkingsproces waar te nemen op de
oudere gras- en tuinlanden en vooral onder een begroeiing met eikenhakhout. Dergelijke gronden zijn vaak tot een diepte van 40 à 60 cm min of meer ontkalkt en zo
goed als vrij van schelpgruis. Een volledige ontkalking van de bovengrond wordt
meestal voorkomen door een geregelde overstuiving met wat klakrijk duinzand uit de
omgeving.
Bij de overgangsgevallen. langs de binnenduinvoet zijn de duinzandprofielen, waarin
het kalk- en schelpgruisrijke zand gemiddeld niet dieper ligt dan 70 cm onder maaiveld
(o.mv.), nog tot de duinzandgronden gerekend.
Ook de strandwalgronden kunnen boven deze diepte kalkhoudend of zelfs kalkrijk zijn.
Het oorspronkelijke bodemprofiel is dan meestal sterk beïnvloed door diep afgraven en/of
verdelven der gronden. Hierdoor wordt de kalkhoudende diepe ondergrond van de ontkalkte
strandwallen nabij of aan de oppervlakte gebracht. Het verdelven is een vereiste cultuurmaatregel voor de bloembollenteelt, zodat vooral de bollengronden dikwijls tot in de teeltlaag
kalkrijk zijn. De meer of minder humeuze, eventueel met ziektekiemen besmette oude bovengrond verdwijnt hierbij naar de diepte, terwijl de meest kalkrijke, verse ondergrond naar
boven wordt gebracht. Wegens kwaliteitseisen is een wat hoger humusgehalte van de teeltlaag
minder geschikt voor de hoofdgewassen, terwijl tevens het gevaar voor het optreden van ziekten
toeneemt. Ook enkele andere tuinbouwgewassen, zoals b.v. aardbeien, zijn zeer dankbaar voor
verse grond, daar men met dit gewas ook dikwijls op eenzelfde perceel terugkomt.
Op de verdrogende tuingronden langs de duinvoet (hfdst. XIV, Ab)is gedurende de laatste
jaren vaak steeds dieper „gediepspit", waarbij in toenemende mate het vroeger in het grondwater liggende kalkrijke zand is bovengebracht. Door het onder invloed van het grondwater
eventueel aangeplempte zand in de diepere ondergrond los te maken, trachtte men de waterbeweging daarin te vergemakkelijken en zodoende de vochthuishouding van deze gronden te
verbeteren. Het zand kan in een dichte ligging een min of meer storende bank vormen.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat een betrekkelijk hoog humusgehalte zich moeilijk kan
vormen of handhaven, althans op de tuingronden. Vooral in de intensief bewerkte, goed
geaëreerde en niet al te natte of te droge duinzandgronden heeft een vrij volledige en snelle
vertering van het organische materiaal plaats. Buiten de laag en eertijds zeer nat gelegen oude
graslandgronden langs de duinvoet is de ophoping van organische stof in de bovengronden
van de duinzand- en strandwalgronden over het algemeen betrekkelijk gering (zie verder
hfdst. XII, 2). Humus heeft echter een grote watercapaciteit en zelfs een geringe hoeveelheid
zal de vochtigheid van het duinzand in de hangwaterzone enigszins ten goede komen.
d. Waterhuishouding en de eisen die de gewassen daaraan stellen
De watercapaciteit van de tamelijk grofkorrelige en humusarme strandwalgronden
en duinzandgronden is onvoldoende voor een enigszins doelmatige vochtvoorziening
van de cultuurgewassen. De capillaire opstijging van het grondwater is eveneens maar
gering, ca 30 cm. Een goede watervoorziening van de gewassen kan op deze gronden
alleen dan voortdurend verzekerd zijn, indien deze steunt op het grondwater.
Op de doorlatende duinzandgronden zakt het neerslagwater grotendeels weg naar
de diepere ondergrond, waar het ten goede komt aan het grondwater. Het zakt tot
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aan het niveau van het capillair water, dat zodoende, evenals de bovengrens van het
grondwater, verhoogd wordt (ENGELHARDT, 1944).
Voor zover grondwater op niet te grote diepte voorkomt, heeft het capillair water in
de duinzandgronden een grote betekenis voor de vochtvoorziening van de planten. De
capillaire opstijging van het grondwater in duinzand is nl. snel genoeg om het door de
verdamping en door de wortels uit de capillaire zone onttrokken water in voldoende
mate te kunnen aanvullen. Deze gunstige voorziening met capillair water gaat echter,
zoals gezegd, gepaard met een geringe stijghoogte. GOETHART (1924) neemt aan, dat de
invloed van het grondwater op de vochtverdeling in het gelijkmatige duinzandprofiel
praktisch niet hoger zal reiken dan 30 à 50 cm boven het phreatisch vlak. De ligging
van het phreatisch vlak moet dus zodanig zijn, dat het grondwater met het daarmede
samenhangende capillaire water tot in de bewortelingszone reikt. Verder moet de
grondwaterstand zo constant mogelijk zijn, opdat het capillair water gedurende de
vegetatieperiode van het gewas niet wegzakt buiten het bereik der wortels. Wordt hieraan
niet voldaan, dan bestaat spoedig het gevaar, dat het gewas in perioden van onvoldoende
of ongunstig verdeelde neerslag verschijnselen van watergebrek gaat vertonen. De
watercapaciteit van de duinzandgronden is ontoereikend voor droge perioden van zelfs
betrekkelijk korte duur, althans voor de vochtvoorziening van intensieve teelten.
Aangezien een verzekerde vochtvoorziening van de gewassen geheel moet steunen
op het grondwater, vereist dus iedere intensieve cultuur op de strandwal- en duinzandgronden een zo juist mogelijk beheerst grondwaterpeil, dus een grondwaterstand, die
zo weinig mogelijk schommelt om een gemiddelde — voor een bepaald gewas of groep
van gewassen — optimale diepte onder het maaiveld.
Zowel door de praktijk als door proeven en onderzoekingen is b.v. de gevoeligheid van
bloembollen ten aanzien van de ligging van het phreatisch vlak aangetoond. De ideale watervoorziening van de bolgewassen in de bloembollenstreek is gebaseerd op een volledig beheerst
waterpeil. Deze duinzandbollengronden zijn dan ook zorgvuldig tot op de juiste hoogte
(50 à 55 cm) boven de normale stand van Rijnlandsboezem aangelegd, welk peil in de vele
vaarten en sloten zo volledig mogelijk op dezelfde hoogte wordt gehouden. De bekende onderzoekingen van BLAAUW (1938) tonen aan, dat de opbrengstcurve voor de voornaamste bolgewassen een duidelijk maximum heeft bij een constante grondwaterstand van 50 cm onder
het maaiveld. BÜNEMEYER (1941) komt na een plaatselijk onderzoek van de bloembollencultuur
op een duinzandterrein in Noord-Kennemerland, dat niet doorsneden is door sloten en vaarten
met constante vrije wateroppervlakken, tot de conclusie, dat zowel een daling als een rijzing
van de grondwaterstand de grootte van de oogst kan beïnvloeden, al naar gelang van de tijd
van het groeiseizoen en de heersende klimatologische en plaatselijke omstandigheden (aard van
de grond, bewortelingsdiepte, groeitijd der gewassen enz.). Bij veel zomerneerslag speelt de
grondwaterstand in de duinzandgronden een minder grote rol dan in droge jaren. Ook BLAAUW
(1938) komt tot deze conclusie.
Het is wel zonder meer duidelijk, dat men zich voor een juist begrip van de meest gewenste
grondwaterstand en van de betekenis van de grondwaterhuishouding in het algemeen voor de
opbrengst en kwaliteitvan de gewassen tevens rekenschap moet geven van de wortelontwikkeling
van de verschillende cultuurplanten en van de invloed, welke de vochthuishouding van de grond
daarop uitoefent (BLAAUW, 1938; GOEDEWAAGEN, 1941). Verscheidene planten bezitten het
vermogen om met hun wortels een niet al te snel dalende grondwaterstand enigszins te kunnen
volgen. Volgens GOETHART (1924) onderscheidt vooral de aardappel zich hierin.
VISSER (1948) vond bij een onderzoek naar de meest gewenste ontwateringsdiepte voor de
aardbei op de zandgronden bij Breda een nauwe marge (50—100 cm o. mv.) met een aanwijzing voor een optimale grondwaterstand van 70 cm. Uit een oriënterend onderzoek van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst (VAN DER HELM, 1949a), waarbij een groot aantal praktijkgegevens over 1949 zijn verzameld, blijkt op de strandwalgronden van Noord-Kennemerland
eveneens een vrij constant grondwaterpeil van ongeveer 70 cm o. mv. de beste resultaten te
geven.
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De Commissie GOETHART (1924) meent, dat ook alle landbouwgewassen in de duinen
grondwaterplanten zijn en neemt aan, dat de waterstand voor bouwland 50—60 cm en voor
grasland 30—50 cm o.mv. moet zijn. Reeds bij 80 cm is de teelt van cultuurgewassen te onzeker en gewoonlijk niet meer rendabel, terwijl grondwater op nog grotere diepte geen praktische betekenis meer heeft.
Voor het huidig cultuurgebruik van de strandwal- en duinzandgronden — overwegend bestaande uit vollegrondsgroenteteelt, meestal gemengd met bollenteelt (hoofdstuk IX) — is dus in het algemeen het meest geschikt een grondwaterstand van ca
50 à 70 cm o. mv., die in het groeiseizoen zo weinig mogelijk schommelt (alleen een
lagere winterstand biedt vele voordelen).
In de duinzandgronden van Noord-Kennemerland wordt echter vrijwel nergens open
water met een vast polder- of boezempeil aangetroffen, zodat van een volledig beheerste
grondwaterstaand geen sprake is. Afzanding van de duinen of van de nog betrekkelijk
hoge strandwallen door middel van het graven van zanderijvaarten, zoals dit in de
bloembollenstreek Haarlem—Leiden geschiedde, heeft in Kennemerland namelijk niet
plaatsgevonden. Zogenaamd boezemland met kanalen en sloten, die gemeen liggen
met de boezems, treft men in het karteringsgebied dus praktisch niet aan.
Onder invloed van neerslag en verdamping schommelen de grondwaterstanden in
de duinzandgronden en de hogere strandwalgronden in sterke mate met de seizoenen
en met langere perioden van droogte en vochtigheid. In normale jaren vertonen zij
het volgende jaarlijkse verloop: een maximum in nawinter of vroege voorjaar (lanuari—
April), een daling, die inzet in het voorjaar met een minimum in de nazomer of het
najaar (October—November), waarna in het late najaar of de vroege winter weer
een stijging volgt (zie ook KRUL, 1947). De voeding van het grondwater heeft vnl.
plaats gedurende het winterhalfjaar, wanneer een groot deel van de neerslag valt en
het verlies hiervan — door verdamping direct aan de lucht of via een opname door
bodem en plant — slechts gering is.
De grondwatervoorraad van de — van oudsher — zeer belangrijke strook cultuurgrond langs de duinvoet wordt tevens op peil gehouden door het z.g. drangwater van
de hoge en brede duingebieden (hoofdstuk XIV, 1). Door een verlaging van de
grondwaterstand in het duinlandschap, welke vooral ten zuiden van Egmond-binnen
ingrijpend is, is de hoeveelheid zijdelings afvloeiend zakwater afgenomen (hoofdstuk
XIV, 3). Reeds gedurende vele jaren is er dan ook op de cultuurgronden langs en
nabij de duinvoet sprake van steeds dieper wegvallende zomergrondwaterstanden.
Het gevolg is o.a. een sterke verslechtering van de waterhuishouding van het merendeel
der tuingronden, die zo doelmatig mogelijk aangelegd en aangepast waren aan het oorspronkelijke — hogere — waterpeil. Perioden met te lage zomergrondwaterstanden gaan
regelmatiger of langduriger en tegenwoordig ook in meer normale jaren optreden,
zodat het droogterisico op deze gronden een steeds grotere omvang en ernstiger
karakter gaat aannemen.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat het bij een waardering van de cultuurwaarde
van de duinzand- en strandwalgronden noodzakelijk is om allereerst ingelicht te zijn
omtrent de laagst mogelijke zomergrondwaterstanden. Deze zijn bepalend voor de
watervoorziening van de gewassen in de warme en droge perioden van het zomerhalfjaar. Bij de overzichtskartering van de duinzand- en strandwalgebieden van NoordKennemerland zijn dan ook in het bijzonder de — tot op het moment van waarneming — laagst voorkomende grondwaterstanden in beschouwing genomen.
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De hoogste standen van het grondwater, eventueel corresponderende met een periodiek
optredende wateroverlast gedurende het winterhalfjaar, kunnen ook van belang zijn. Treden
zij gedurende langere perioden op, dan heeft dit ten gevolge, dat het wortelstelsel zich door
gebrek aan zuurstof niet tot op grotere diepte kan ontwikkelen of, indien aanwezig, afsterft.
In de meeste gevallen zijn dergelijke te hoge en eventueel schadelijke grondwaterstanden
vrij eenvoudig en zonder grote kosten te verhelpen door een doeltreffende ontwatering
(hfdst. XIV, 4, b).
Binnen het verloop van enige decennia is de waterhuishouding van de duinstrook en de
aangrenzende gronden dermate veranderd, dat de ontwatering van dit gebied — vroeger de
grootste zorg, doch ook het middel waarmee men de grondwaterstand vrij behoorlijk kon
beheersen (hfdst. XIV, 4, b) — weinig moeilijkheden biedt en ook weinig aandacht van de
praktijk meer krijgt. Tegenwoordig liggen de voorzieningen van de tuinders voor een goede
vochthuishouding van de gewassen geheel anders dan vroeger. Gedurende de laatste jaren
wordt nl. om de last van de droogte op te heffen in sterk toenemende mate een kunstmatige
bevloeiing toegepast met van grote diepte opgepompt grondwater. De doorlatende en gemakkelijk te infiltreren duinzand- en strandwalgronden lenen zich hiervoor uitstekend, d.w.z. dat
de grondwaterstand zeer goed op deze wijze op het gewenste niveau is in te stellen en te
handhaven (hfdst. XIV, 4, c). Er dient echter gewezen te worden op het gevaar voor verzilting
en het uiteindelijk nog verder wegvallen van het grondwater.
e. Beoordeling van de waterhuishouding met behulp van de gleyverschijnseien
De waterhuishouding van de duinzand- en strandwalgronden wordt dus beheerst
door de stand van het grondwater en de daarin optredende fluctuaties onder invloed
van de neerslag, verdamping en eventuele afvloeiing naar lagere gebieden (hoofd-.
stuk XIV, 1).
Zoals reeds uitvoerig is beschreven door OOSTING (1936 en 1940), EDELMAN (1945)
en PULS (1948) kunnen de waarnemingen omtrent de ligging en de beweging van het
grondwater in de verschillende gronden verricht worden door middel van profielonderzoek en bestudering der z.g. gleyverschijnselen. De gleyverschijnselen en-horizonten, die in het bodemprofiel voorkomen, ontstaan door afwisselende oxydatie en
reductie onder invloed van de op- en neergaande beweging van het grondwater. In
de duinzand- en strandwalgronden omvatten deze gleyverschijnselen vnl. ijzerverbindingen, welke uit het grondwater door inwerking van de luchtzuurstof tot afzetting
komen. Zij tekenen zich scherp af als okergele, oranje tot bruinrode vlekken, vlammen
of aders op het geelblonde zandprofiel en wel in de min of meer gebleekte zone,
waarin de grondwaterstandsschommelingen zich afspelen onder invloed van de verschillende jaargetijden. De grondwatersfeer wordt dus bodemkundig bepaald door de
daarmee samenhangende gleyhorizont.
Het grondwater voert in gereduceerde en opgeloste toestand vrijwel kleurloze,
tweewaardige ijzerverbindingen aan (vnl. ferro-hydrocarbonaat), die, wanneer zij onder
invloed komen van de luchtzuurstof, grotendeels worden geoxydeerd tot de min of
meer roestkleurige onoplosbare, driewaardige ijzerverbindingen (ijzeroxihydraten). Daar
zelfs een duinzandprofiel niet in alle opzichten volkomen homogeen is, heeft dit neerslaan in de gleyhorizont enigszins onregelmatig plaats, bij voorkeur langs holten,
wormgangen en wortelkanalen.
Het grondwater, i.e. het grensvlak „water-lucht" in de bodem, houdt dus een nauwkeurige, moeilijk uitwisbare aantekening van zijn bewegingen in het bodemprofiel (zie
ook hfdst. XIV, 4, a en afb. 29). De gleyhorizont met de vlekkerige of geaderde ijzeraanrijking geeft een beeld van de mogelijke schommelingen in de stand van het grondwater. De onderkant van deze horizont geeft het allerlaagste niveau aan tot waar
het grensvlak water-lucht in zijn jaarlijkse neergaande beweging wel eens is weggezakt.

13
Dit niveau is gekenmerkt door een markante overgang van de roestige zone naar
de grijs tot blauwgrijs gekleurde, gereduceerde ondergrond. Beneden deze laagst voorgekomen standen van het grensvlak „water-lucht", dat we hier verder zullen aanduiden
met reductievlak, ligt dus de gereduceerde zone van het bodemprofiel, welke steeds
volledig met water verzadigd is geweest. Het grondwater is rijk aan opgeloste ferroverbindingen, die in de gereduceerde ondergrond de typische bleekgrijze tot blauwe en
soms wel groene kleuren teweegbrengen. Dit laatste is het geval bij aanwezigheid van
organische stof.
De duidelijkst waarneembare reductievlakken, indicatoren voor de in de voorafgaande jaren laagst voorgekomen zomergrondwaterstanden, zijn dus — althans tot op
het moment van waarneming — kenmerkend voor een verzekerde watervoorziening
van de gewassen en dus in hoge mate bepalend voor de cultuurwaarde van de verschillende duinzandgronden (sub d).
Zowel de gegevens verzameld bij de vele veldwaarnemingen tijdens de kartering
als de praktijkervaringen in de Kennemerlandse tuinbouwbedrijven wijzen uit, dat
wanneer het reductievlak dieper ligt dan ca 110 cm onder het maaiveld, iedere vorm
van meer intensief cultuurgebruik van de duinzand- en strandwalgronden onzeker en
riskant wordt, met het oog op perioden van geringe neerslag. Ter beoordeling van de
mogelijkheden van het grondgebruik zijn dan ook de min of meer vochtige gronden
(bodemreeksen Da en Ww) in een tweetal vochttrappen onderverdeeld, waarbij de
grenswaarde is gesteld bij een reductieniveau van 110 cm o. mv.
Bij de overzichtskartering van de duinzand- en strandwalgronden van NoordKennemerland zijn onderscheiden:
Groep a — voortdurend vochtige tot natte gronden (in dit geval uitsluitend strandwalgronden); reductievlak ondieper dan 110 cm; relatief behoorlijk humushoudend;
Groep b — vochtige tot natte gronden; reductievlak ondieper dan 110 cm;
Groep c — vochtige tot droge gronden; reductievlak dieper dan 110 cm.
Deze uiteraard globale indeling van de cultuurgronden is ten aanzien van het zeer belangrijke en intensieve tuinbouwkundige gebruik vrij scherp gesteld. De gronden van groep a en b
(reductievlak boven 110 cm) zijn zonder meer goed geschikt resp. voor de groenteteelt en
voor het gemengde groente- en bollenbedrijf. Op de drogere gronden van groep c wordt het
teeltrisico steeds groter en dus de land- en tuinbouwkundige waarde minder, naarmate het
reductievlak dieper ligt. De gronden van groep c worden vooral na het droge jaar 1949 op
grote schaal bevloeid, waardoor de tuinders de grondwaterstand kunstmatig op peil houden
of zelfs belangrijk omhoog brengen.
Voor grasland, dat op de duinzand- en strandwalgronden een ondergeschikte plaats inneemt,
is de grenswaarde van 110 cm o. mv. daarentegen wat aan de ruime kant. Op een grasland
met een reductievlak dieper dan 90 cm treedt reeds een merkbare gevoeligheid voor
droogte op. De noodzakelijkheid van een hoge grondwaterstand zal zich hier overigens het
sterkst doen gevoelen, wanneer de wortels zich slechts in geringe mate tot in de diepere ondergrond ontwikkeld hebben, zoals b.v. bij oude, eertijds zeer vochtige graslanden het geval is.
Het grasbestand bestaat echter uit een plantenassociatie met een behoorlijk aanpassingsvermogen. Het grondwaterpeil kan nog heel wat variëren, voordat er grote verschillen in de
grasproductie optreden, althans bij een goede verzorging van het grasland.
Bij de onvergraven en ondiep bewerkte duinzand- en strandwalgronden neemt als
regel het humusgehalte toe naarmate het reductievlak hoger ten opzichte van het
maaiveld ligt (hfdst. XII, 2). De natste groep — de voortdurend vochtige tot natte
strandwalgronden (subreeks Wwa) —, die we alleen in de eertijds zeer vochtige gebieden langs de duinvoet aantreffen, zijn meestal behoorlijk humeus en kunnen zelfs
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tot in hun ondergrond organische bestanddelen bevatten. Grauwe tot grauwblauwe
kleuren, afkomstig van gereduceerd organisch materiaal, treden bij deze gronden in het
profiel op. Allereerst onder de donkerbruingrijze, doorluchte en meestal flink roestige
teeltlaag. Doch ook in het onderste deel van het profiel treden dikwijls blauwe en
groene tinten op, die een gevolg zijn van de reductie van het ijzer en de vorming
van sulfiden. De ondergrond ruikt dan ook vaak sterk naar zwavelwaterstof. Op
verscheidene plaatsen treden bij deze, ten opzichte van de naaste omgeving laag gelegen
gronden zeer sterke roestverschijnselen op tot in de zode of teeltlaag. Deze ijzerafzettingen uit het grondwater getuigen van zeer natte tot drassige omstandigheden,
welke daar althans in vroegere jaren geheerst moeten hebben.
Het belangrijkste kenmerk in bovenstaande indeling verwerkt is de hoogteligging
van de grond ten opzichte van het reductievlak, dat in flauwe trekken de zeer grote
golvingen van het terrein volgt (hfdst. XIV, 1). Deze groepsindeling is gebaseerd op
de bestaande waterstaatkundige toestand van het karteringsgebied. Ingrijpende veranderingen in de huidige hydrologische omstandigheden in de duinstrook (hfdst. XIV,
3) kunnen uiteindelijk ook de nog enkele resterende stroken met behoorlijk vochtige
gronden (subreeksen a en b) langs de duinvoet geleidelijk aan doen verdrogen (zie
bijlage 1). Het reductievlak zal dan ook hier beneden 110 cm o. mv. komen te liggen.
De vochtige tot natte groepen omvatten de gronden, die betrekkelijk laag in het
terrein liggen. Ook al zijn zij hier en daar wat vergraven, als regel nemen zij reeds
van nature deze positie in het landschap in. Op een bodemkaart, waarop alleen de
meer blijvende eigenschappen van de gronden zijn aangegeven, kan een onderscheiding
in deze geest verantwoord heten.
Op een voortgaande grondwaterstandsverlaging behoeven de teelten in het bijzonder
op de voortdurend vochtige tot natte strandwalgronden (Wwa) echter niet direct te
reageren. Zoals gezegd, is het merendeel dezer gronden door hun eerstijds zeer natte
ligging flink verrijkt met humus en met min of meer kolloidale ijzerhydroxydedeeltjes,
die het vochthoudend vermogen van het duinzand zeer ten goede komen. Dit waterbindend vermogen loopt echter geleidelijk terug, doordat bij een droge ligging van
deze gronden de vorming van genoemde bestanddelen zeer vermindert. Door een
sterke doorluchting van het profiel ontleedt het organische materieel vollediger en
de zeer fijne ijzerafzettingen veranderen enigszins van samenstelling en eigenschappen.
Waarnemingen omtrent de mate, waarin de schommelingen van de grondwaterstand
in de duinzandgronden optreden, zijn in dit karteringsgebied over het algemeen weinig
betrouwbaar aan de gleyverschijnselen te verrichten. Zo is het merendeel der gronden
in gebruik als tuinland, dat regelmatig gediepspit wordt, zodat de bovenkant van de
gleyhorizont verwerkt is. Alleen de onderkant van de gleyhorizont, die bij deze gronden
meestal diep onder het maaiveld en voor een groot deel van het jaar flink in het
grondwater ligt, is meestal intact gebleven. Verder heeft er in de Noord-Kennemerlandse duinstreek gedurende de laatste tientallen jaren in meerdere of mindere mate
een verlaging van het grondwaterpeil plaatsgevonden (hfdst. XIV, 4), zodat alleen het
onderste deel van de gleyhorizont representatief is voor de tegenwoordige schommelingen van het phreatisch vlak. Het bovenste deel van de oorspronkelijke grondwaterafzettingen is vrijwel steeds fossiel geworden. Het optreden van z.g. graslandgley is
op de doorlatende duinzandgronden praktisch uitgesloten en is dan ook nergens waargenomen. Ijzerafzettingen uit het grondwater tot in de bovengrond — vooral bij de
onverwerkte profielen der oude graslanden goed waar te nemen — bevestigen de
mededelingen van de praktijk, die bijna overal melding maakt van het feit, dat in het
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bijzonder de gronden in en nabij de duinen in vroegere jaren veel vochtiger waren
(hfdst. XIV, 4, met afb. 28 en 29).
Voor enigszins betrouwbare gegevens inzake de schommeling van het waterpeil
zijn we dus in de hoge gronden in ons karteringsgebied aangewezen op langdurige
geregelde waarnemingen aan grondwaterstandspeilbuizen, wellen of putten (zie verder
hoofdstuk XIV, 4).
Het profiel van de duinzandgronden, die reeds meerdere jaren bevloeid worden,
vertoont meestal weinig gleyroestverschijnselen. De oorzaak hiervan zal wel liggen in
het feit, dat het grondwater op een min of meer constant peil gehouden wordt door
een vrijwel over het gehele jaar neerwaarts gerichte stroom van neerslag- en bevloeiingswater. Op dergelijke langdurig bevloeide terreinen is de toestand van de grondwaterhuishouding bepaald aan de hand van gegevens van gronden uit de naaste
omgeving, welke in vergelijkbare en tevens natuurlijke omstandigheden verkeerden.
ƒ. Bijzondere aanduidingen v en k, storingen in de waterhuishouding
Naast de tot grote diepte homogene of wel gave profielen, geheel uit zuiver duinzand bestaande, komen zowel duinzand- als strandwalprofielen voor met sterk afwijkende lagen in de ondergrond. Zij komen plaatselijk doch zeer veelvuldig voor,
in het bijzonder bij de strandwalgronden.
De dunnere of dikkere lagen bestaan overwegend uit venig materiaal (v), dat, wat
de samenstelling betreft, varieert van venig zand tot al of niet zandhoudend veen.
Slechts op enkele plaatsen bestaan zij uit klei (k).
De venige lagen vormden zich in de drassige geul- of komvormige dalen van het
oorspronkelijke strandwallenlandschap. Door overstuiving en ook wel door overspoeling
bij de vervorming van het strandwallenlandschap en het ontstaan van het duinlandschap
werden deze laagten met duinzand opgevuld, waarbij de vegetatie, welke al of niet
een veenpakket ontwikkeld had, werd toegedekt. Door de overheersende westelijke
winden is vooral langs de oostzijde van de oude strandwallen het veen van de aangrenzende strandvlakte onder opgewaaid duinzand bedolven.
Deze lagen zijn, hoewel sterk vochthoudend, voor water minder goed doorlatend
en kunnen zodoende storend werken op de beweging en de capillaire opstijging van
het grondwater. De grond is dan niet opdrachtig en in tijden van droogte is een
vochtvoorziening van de planten door opstijging van capillair grondwater uitgesloten.
In natte perioden stagneert het regenwater op een dergelijke laag, hetgeen het gebruik
van deze gronden eveneens schaadt.
Meestal zijn het betrekkelijk dunne veenpakketten (hoogstens enkele decimeters
dik) met een beperkte onregelmatige verbreiding, die in de diepere ondergrond voorkomen. Volgens de ervaringen van de praktijk neemt de schadelijkheid van deze lagen
gedurende de laatste jaren toe, hetgeen verband houdt met de algemene daling van de
grondwaterstand in de duinen (hfdst. XIV, 3 en 4). Het is duidelijk, dat kleine verlagingen van de grondwaterstand reeds ernstige schade kunnen veroorzaken, wanneer
hierdoor ondoorlatende lagen nabij of boven het phreatisch vlak komen te liggen.
Ondervindt de tuinbouwpraktijk last, dan worden deze slecht opdrachtige profielen
gediepspit, waarbij de storende lagen verbroken of verwijderd worden. Hierbij vermengt men veelal het venige materiaal met de bovengrond, waardoor vooral voor de
groenteteelt een gunstige vochthoudende teeltlaag verkregen wordt. Ook worden de
storingen wel op regelmatige afstanden met een wijde boor geperforeerd, waarmee de
waterbeweging door de laag, zowel naar boven als naar de diepte, bevorderd wordt
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Is het onderliggende veen- of kleipakket zeer dik en moeilijk te verwijderen, dan
wordt het periodieke verdelven ten behoeve van de bollenteelt op de duur beperkt.
Op de bodemkundige overzichtskaart zijn de duinzandgronden en strandwalgronden
met een venige (v) of kleiige (k), min of meer storende laag slechts aangeduid, wanneer zij een gebied van enige omvang beslaan. Dat wil zeggen, dat ter plaatse en in
de onmiddellijke omgeving enige malen de afwijkende laag boven ca 1,30 m diepte
is aangeboord. Er is in verband met de schaal van de bodemkaart niet getracht de
meestal plaatselijke en zeer onregelmataige verbreiding van deze storingen in de ondergrond op de kaart te omgrenzen.
Voor een goed begrip van de ontwikkelingsgeschiedenis van beide duinlandschappen
kunnen deze aanduidingen eveneens van belang zijn, daar het optreden van de afwijkende lagen hiermede nauw samenhangt (hfdst. VIII, 4, b). Het voorkomen en de
aard van de afwijkingen van het normale gave duinzandprofiel wordt besproken bij de
beschrijving van de bodemkaart (hfdst. VIII, 2 en 3).
2. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE DUINZANDGRONDEN (Dd, Dp en Da)
De al of niet afgegraven, humusarme gronden zijn onderverdeeld in de volgende
bodemreeksen, -subreeksen en -typen.
Dd Woeste duinzanden
Deze hoog opgestoven duinzanden, waartoe de eigenlijke duinen behoren, zijn
dermate droog, dat zij niet zonder zeer diep afgraven voor agrarisch gebruik geschikt zijn.
In het dikwijls zeer geaccidenteerde woeste duinterrein (afb. 2) wisselen zowel de
gemiddelde grondwaterstanden als het microklimaat aanzienlijk, hetgeen van grote
invloed is op de natuurlijke vegetatie. Door de verlaging van het waterpeil is de
samenstelling van de oorspronkelijke begroeiing sterk beïnvloed, zodat o.a. de karakteristieke flora van de vochtige duinpannen vrijwel geheel verdwenen is (hoofdstuk XIV, 4, a).
Het kalkgehalte van het duinzand is ook van grote betekenis voor de samenstelling
van de natuurlijke flora. Op kalkrijk duinzand wordt deze gekarakteriseerd door kalkmannende planten, zoals duindoorn, slangenkruid enz. (KRUSEMAN, 1947).
De kalkloze duinzanden onder Bergen en Schoorl, die vrij van schelpgruis zijn
afgezet, worden daarentegen gekenmerkt door het optreden van kalkvliedende planten,
zoals heide en brem.
Deze bodemreeks is dan ook onderverdeeld in een tweetal bodemtypen:
Ddl Kalkrijk woest duinzand
Dd2 Kalkloos woest duinzand
Het duinzand bij Schoorl en Bergen wijkt echter in meerdere opzichten af van het
zuidelijker gelegen zand. Behalve in de korrelgrootteverdeling en de chemische samenstelling (vnl. wat betreft het kalk- en ijzergehalte) onderscheidt het zich ook in de
mineralogische samenstelling. Deze verschillen zijn ook weer min of meer van invloed
op de kleur van het zand en de samenstelling van het grondwater (KRUL, 1947).
De opmerkelijke eigenschappen van het Schoorlse duinzand, waarvan de witte kleur
opvallend is, zijn reeds uitvoerig beschreven en verklaard (TESCH, 1935; FABER, 1947).
Het heeft geen zin hier verder op het afwijkende karakter van dit over het algemeen
zeer hoog en grillig opgestoven duinlandschap in te gaan, daar het nimmer voor ontginning voor agrarische doeleinden in aanmerking komt (hfdst. VIII, 2).
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Dp Duinzandgronden

van duinvlakken

en -pannen

Zoals de naam reeds aanduidt, liggen deze gronden in hoofdzaak in de natuurlijke
valleien, vlakken of grotere duinpannen, die in het geheel niet of slechts plaatselijk
enigermate afgegraven en geëgaliseerd zijn. De natuurlijke cultuurwaarde, welke deze
gronden aan hun relatief lage ligging ontleenden, ging verloren door de sterke daling
van het phreatisch vlak in het duinlandschap.
Oudtijds waren de gronden in hoofdzaak als grasland — vnl. natuurweiden —
in gebruik. In de loop der jaren zijn zij eveneens voor een belangrijk deel als bouwland in cultuur geweest, hetgeen in een enkel geval ook tegenwoordig nog wel plaatsvindt, zij het op een zeer extensieve manier (afb. 3). Andere terreinen waren tot voor
enige tientallen jaren nog in gebruik als grasland (afb. 28). Op verscheidene plaatsen
zijn zij echter vooral in latere jaren op vrij uitgebreide schaal behoorlijk intensief
beteeld geweest met tuinbouwgewassen (afb. 27).
Afb. 3.
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Fig. 3.

Het uitgestrekte duinvlak ten zuidoosten van de „Brabantse Landbouw" (a), dat temidden van een
dennenaanplant ligt. Op de voorgrond van deze aanplant een voor deze omstandigheden redelijk
geslaagd roggegewas (Juni 1950).
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The extensive dime plain south-eastward to the „Brabantse Landbouw" (a) amidst a plantation of
Scotch pines. In the foreground of this plantation a rye crop to be considered as rather succesful
under the prevailing conditions (June 1950).

In vroegere tijden zijn deze gronden dus alle min of meer intensief in cultuur geweest, doch
tegenwoordig zijn zij wegens droogte voor agrarisch gebruik waardeloos en merendeels verlaten.
De volkomen verdroogde cultuurgronden in het duinlandschap zijn samengevat in het bodemtype:
Dpi Verdroogde duinzandgrond
Vele van deze terreinen vertonen weer nagenoeg het karakter van een natuurlandschap.
Dikwijls valt in deze omgeving de oude percelering op. Droge sloten en greppels, die
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vroeger het overtollige winterwater afvoerden, worden hier nog aangetroffen, evenals
de aarden walletjes en de bekende elzenhagen, die als windkeringen de vroegere tuingronden omsloten (afb. 27).
De eertijds hogere grondwaterstanden in deze gronden zijn te onderkennen aan de z.g.
fossiele gleyverschijnselen (beter fossiele gleyroest), die boven een diepte van 1,30 m
optreden, meestal tot boven in het profiel. Vooral op weinig bewerkte, oude graslandgronden is de fossiele gleyhorizont nog zeer duidelijk waar te nemen tot in de zode, die
tegenwoordig overwegend uit mossen, wat schraal gras of zelfs helmgras bestaat (afb. 29).
De recente gleyhorizont, die samenhangt met de huidige grondwaterstandschommelingen,
ligt bij deze gronden op grote diepte onder het maaiveld.
Alleen wanneer de hydrologische omstandigheden in deze duingebieden sterk verbeterd
worden, zullen deze verdroogde duinzandgronden nog eens in cultuur genomen kunnen
worden. Voor een bevloeiing ten behoeve van tuin- of weidebouw komt het merendeel
dezer gronden waarschijnlijk niet in aanmerking. Zij worden namelijk sterk gedraineerd
door de waterwinning of door de afgravingen, zoals plaatselijk onder Beverwijk langs
het Noordzee Kanaal het geval is (DE ROO, 1949a).
Da Vochtige

duinzandgronden

Bij deze meestal enigermate afgegraven gronden zijn in verband met de vochthuishouding een tweetal subreeksen, z.g. vochttrappen, onderscheiden:
Dab vochtige tot natte duinzandgronden; reductievlak boven 110cm diepte;
Dac vochtige tot droge duinzandgronden; reductievlak beneden 110cm diepte.
Binnen beide subreeksen loopt de grondwaterhuishouding, wat betreft een ver
zekerde watervoorziening van de cultuurgewassen, natuurlijk nog sterk uiteen.
Deze humusarme gronden met hun praktisch homogene en uniforme bodemprofielen komen in hoofdzaak voor in het binnenrandgebied van de duinstrook. Vaak
lagen zij daar van nature reeds zo laag ten opzichte van het grondwater, dat zij vrijwel
zonder meer voor land- en tuinbouw te gebruiken waren.
In de loop der jaren zijn ten gevolge van een geleidelijke en blijvende verlaging
van het phreatisch vlak in het duinlandschap de meeste percelen in meerdere of mindere
mate afgegraven. Hiermede trachtte de praktijk de teeltlaag weer in een gunstige
positie ten opzichte van het dalende grondwater te brengen. In het algemeen is de
vochtigheidstoestand van de duinzandgronden, die behoren tot de subreeks Dac, het
aardigst te typeren met de tuindersopmerking: „je kunt die gronden op je sokken
spitten".
De waterhuishouding van de min of meer vochtige jonge duinzandgronden is in
het algemeen verre van ideaal. Zowel het onderzoek van de gleyverschijnselen als de
waarnemingen aan grondwaterstandspeilbuizen wijzen dit wel uit (hfdst. XIV, 4, a).
Door een te hoge ligging boven de gemiddelde grondwaterstanden zijn zij veelal niet
alleen droog, doch tevens schommelt het phreatisch vlak vrij onregelmatig met een
zeker jaarlijks verloop (vgl. KRUL, 1947). Ds metingen nabij Beverwijk (DE ROO, 1949)
laten zien, dat de seizoenschommelingen over de jaren 1946, 1947 en 1948 resp.
in de orde van grootte van 50, 100 en 100 cm vielen.
Dab Vochtige tot natte duinzandgronden
Deze gronden met een betrekkelijk goede waterhuishouding komen slechts zeer plaatselijk
voor. Bij deze relatief laag gelegen gronden treden gemiddeld minder diepe zomergrondwaterstanden op, zodat de watervoorziening zelfs voldoet aan de eisen, welke een
redelijke graslandcultuur stelt.
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Dac

Vochtige tot droge duinzandgronden
De tot deze subreeks behorende gronden hebben een ongunstige waterhuishouding, daar
zeer diepe zomergrondwaterstanden kunnen optreden.
Voor weidebouw zijn deze gronden niet geschikt. De graslanden, die hier en daar nog
worden aangetroffen (zie bijlage 2), vormen een overblijfsel van de graslandcultuur,
die oudtijds ook hier overheerste.
Tegenwoordig zijn deze gronden in hoofdzaak extensief in gebruik bij de tuinbouw,
voornamelijk voor de groenteteelt. Zomerteelten hebben alleen op de meer vochtige
percelen enigszins kans van slagen. De eertijds behoorlijk intensieve groenteteelt, zoals
b.v. de stambonenteelt onder Wijk aan Zee — Beverwijk, is dan ook wegens watertekorten in het volle groeiseizoen snel achteruitgegaan. Doordat vooral op de lagere
percelen de grondwaterstand in het winterhalfjaar hoog kan oplopen, zijn deze gronden
ook wel zonder bevloeiing plaatselijk vrij intensief in gebruik voor de bloembollencultuur,
zoals onder Beverwijk en Castricum. Een gunstige factor bij deze cultuur is het feit,
dat de vegetatieperiode van de meeste bolgewassen veelal beëindigd is voordat de lage
zomer- en nazomergrondwaterstanden optreden. De aardappelteelt handhaaft zich lang
op de verdrogende gronden, evenals de teelt van diepwortelende gewassen als rhabarber
en wortelen.
Nabij Egmond binnen—Noord Bakkum worden deze gronden al sedert jaren en op
vrij grote schaal bevloeid met opgepompt diep grondwater. Ook onder Castricum,
Heemskerk en Beverwijk treft men nu bevloeiingsinstallaties aan, vnl. ten behoeve van
de bollenteelt. Het is duidelijk, dat naarmate de zomergrondwaterstanden dieper onder
het maaiveld liggen, de bevloeiing kostbaarder wordt. De grondwaterstand moet nl.
veel hoger opgevoerd worden voordat de optimale diepte o. mv. bereikt is, terwijl er
daarnaast een veel sterkere zijdelingse afvloeiing van dit grondwater plaats heeft.
3. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE STRANDWALGRONDEN (Ww)

Met het oog op de gebruiksmogelijkheden, welke allereerst bepaald worden door
de watervoorziening, zijn bij deze bodemreeks — bestaande uit meestal wat minder
humusarme en weinig afgegraven, ontkalkte strandwalzanden — de volgende subreeksen onderscheiden:
Wwa voortdurend vochtige tot natte strandwalgronden; reductievlak boven 110 cm; niet
afgegraven humushoudende gronden;
Wwb vochtige tot natte strandwalgronden; reductievlak boven 110 cm;
Wwc vochtige tot droge strandwalgronden; reductievlak beneden 110cm.
Het zand van de betrekkelijk lage strandwallen van het oude duinlandschap vertoont nog vaak de invloed van de begrosiings- en gebruiksgeschiedenis. Niet of weinig
afgegraven en onverwerkte profielen, zoals b.v. onder oud grasland, bezitten dikwijls
het karakter van een z.g. bosgrond (§ 1, c).
Het profiel van de strandwalgronden varieert dan ook enigszins naargelang van
het bodemgebruik. Tegenwoordig zijn deze gronden voor het grootste deel in gebruik
bij de tuinbouw en zodoende meestal verscheidene keren 2 à 4 steek diep (gemiddeld
70 cm) omgewerkt.
Een gemiddeld tuinlandprofiel vertoont het volgende beeld:
0—ca 70 cm grijsbruin tot bruingrijs duinzand, min of meer humushoudend; bemest met
organische meststoffen. Meestal kalkarm en vrij van schelpgruis. Door bewerking egaal van kleur, zonder duidelijke gleyverschijnselen, met scherpe
grens overgaande in:
ca 70 cm en geelgrijs duinzand, tot aan de onderkant van de gleyhorizont met roodoranje
dieper
bruingele roestafzettingen in vlekken, vlammen of aders. Dieper blauwgrijs
gereduceerd duinzand, rijk aan kalk en zeer fijn schelpgruis.

20
De oude graslandgronden zijn in de bovengrond vaak tot een diepte van 30 à 40
cm onder maaiveld tamelijk humeus en wat grauw van kleur, terwijl het min of meer
bruin gekleurde bosprofiel zich daaronder tot een gemiddelde diepte van 70 cm kan
aftekenen. Het humusgehalte van de weinig vergraven gronden loopt ongeveer parallel
met bovenstaande vochttrappen. Het neemt namelijk toe naarmate de gemiddelde
grondwaterstand minder diep onder het maaiveld ligt.
Wwa Voortdurend vochtige tot natte strandwalgronden
Deze niet afgegeeste gronden liggen van nature zo laag ten opzichte van het grondwater,
dat zij zonder meer voor intensief cultuurgebruik geschikt zijn. Zij komen uitsluitend
langs de duinvoet voor, meestal in relatief lage, enigszins geul- tot komvormige
terreindelen.
De grote vochtigheid danken deze gronden aan een voldoende toevloed van drangwater
uit de aangrenzende, hoger liggende gebieden. Deze zijdelingse aanvoer heeft hier nog
op een dergelijk hoog niveau plaats, dat lage zomergrondwaterstanden niet optreden.
In de winter kunnen deze gronden daarentegen soms wateroverlast hebben.
Het humusgehalte loopt uiteen, doch is in het algemeen betrekkelijk hoog, ca 2J %
(hfdst. XII, 2). Diep humeuze profielen komen op verscheidene plaatsen dicht langs
de duinvoet voor. Het organische materiaal treedt tot in de ondergrond op (70à 100cm
diepte en soms nog dieper) en geeft aldaar bij deze zeer vochtige gronden in gereduceerde toestand aanleiding tot grauwblauwe kleuren en dikwijls tot een kwalijk riekende
lucht van zwavelwaterstof. Vermoedelijk hebben deze drangwaterprofielen voortdurend
een zeer natte ligging gehad, welke behouden bleef bij een geleidelijke ophoging met
verstoven duinzand. Zodoende bleven deze gronden steeds voldoende nat (plaatselijk
zelfs drassig) om een milieu te vormen, waarin een conservering van een betrekkelijk
geringe hoeveelheid organisch materiaal plaats had, zonder dat het hierbij tot veenontwikkeling kwam.
Elders gaat de humeuziteit niet dieper dan de bewerkingszone (ca 70 cm diepte), die
vaak duidelijk gemarkeerd wordt door de ondergewerkte, slechts ten dele verteerde
vroegere zodelaag.
De grauwe humushoudende bovengronden zijn dikwijls uitgesproken roestig. Dit wijst
er op, dat deze gronden eertijds zo nat waren, dat het grondwater zich geregeld aan
de bodemoppervlakte ontlastte van zijn ijzer. Ook tegenwoordig ziet men in de greppels
en sloten nog vele roodbruine, soms drabbig uitgevlokte ijzerafzettingen.
De algemene verlaging van de grondwaterstand in de duinstreek is deze gronden dan
ook in verschillende gevallen ten goede gekomen. Vóór de sterke ontwatering van het
duinlandschap waren zij uitsluitend in cultuur als grasland. Gedurende de laatste
decennia zijn zij grotendeels in gebruik genomen door de tuinbouw (hfdst. XIV, 4, b).
Deze zeer vochtige en min of meer humeuze strandwalgronden zijn in het algemeen
goed geschikt voor de groenteteelt. Gedurende het gehele zomerhalfjaar is zonder meer
zaaien en planten mogelijk. Bevloeiing vindt nergens plaats.
Onder Egmond aan den Hoef zijn zij voor een belangrijk deel in beslag genomen door
de bloembollenteelt. Door het verdelven zijn de gronden daar dikwijls kalkhoudend en
minder humeus in de teelt]aag.
Voor de weidebouw zijn het eveneens zeer „gewasselijke" gronden.
Wwb Vochtige tot natte strandwalgronden
Ook het merendeel van deze weinig of niet afgegraven gronden ligt betrekkelijk laag
ten opzichte van het grondwater. De veranderlijke grondwaterstand zakt ook tijdens
langdurige droogteperioden niet dieper dan ca 110 cm onder het maaiveld weg. De soms
grote rijkdom aan ijzerafzettingen uit het grondwater in de bovengrond wijst op een
oorspronkelijk natte ligging, zodat de algemene waterstandsverlaging ook hier dikwijls
gunstig gewerkt heeft.
Op verscheidene plaatsen, in hoofdzaak op de strandwal Limmen — Alkmaar, zijn zij
echter in meerdere of mindere mate afgegeest.
Bij de huidige waterstaatkundige toestand van het karteringsgebied behoren deze gronden
tot de beste onbevloeide tuinbouwgronden op de geest. Zij zijn geschikt voor het ge-
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mengde groente- en bollenbedrijf, dat in Noord-Kennemerland een zo voorname plaats
inneemt.
De diep omgewerkte en zodoende kalkhoudende strandwalgronden nabij Limmen zijn
bezet met een intensieve bloembollencultuur, al of niet met bevloeiing.
Ook ten behoeve van andere teelten gaat men op deze gronden plaatselijk tot bevloeiing
over, om zodoende door middel van een betere beheersing van het grondwaterpeil tot
een grotere productie en bedrijfszekerheid te komen.
Wwc Vochtige tot droge strandwalgronden
Zoals gezegd kunnen de gronden binnen deze subreeks nog een sterk wisselende hoogteligging boven het grondwater bezitten. Al gaat het hierbij om betrekkelijk geringe verschillen, deze zijn van uitermate groot belang voor de vochthuishouding en dientengevolge voor de cultuurwaarde van de grond.
De voeding van het grondwater is bij deze gronden in het algemeen in sterke mate
afhankelijk van het neerslagwater. Onder invloed van de neerslag, verdamping en de
afvloeiing naar lager gelegen gebieden schommelen de grondwaterstanden in deze
gronden dan ook sterk met de seizoenen en met langere perioden van neerslag en droogte.
Waarnemingen aan peilbuizen en welputten verricht onder Beverwijk en Heemskerk
in 1946 en 1947 geven een indruk van de veranderlijkheid van het grondwaterpeil. De
gronden langs de voet van het duinlandschap hebben tegenwoordig een minder goede
watervoorziening, doordat de toevloed van drangwater uit de hoger liggende duinen op
een, voor deze gronden, te laag niveau onder het maaiveld plaats heeft (hfdst. XIV, 4,a).
Het blijkt dus, dat zeker bij deze gronden niet voldaan wordt aan de reeds hiervoor
(§ 1, c) gestelde en omschreven eis inzake de waterhuishouding, nl. dat de grondwaterstand zo weinig mogelijk moet schommelen om een gemiddelde — voor een bepaalde groep van gewassen — optimale diepte onder het maaiveld.
Vooral meerjarige gewassen, zoals de voor Noord-Kennemerland zo belangrijke aardbei,
ondervinden de nadelige invloed van een sterke schommeling van het phreatisch vlak.
Zo concludeert VISSER (1948) uit een onderzoek met aardbeien in 1942 op de geestgronden in Kennemerland, dat de grondwaterstandsschommeling bij deze gronden de
opbrengst-bepalende factor is. Althans onder de omstandigheden in dat cultuurjaar
had de gemiddelde diepte van ontwatering weinig invloed op de oogst. „Op de percelen
waar het water 'swinters hoog staat en 'szomers laag, doen de aardbeien het zeer slecht;
de ongelijkmatigheid van het grondwaterniveau is een schadelijke factor van zodanige
grootte, dat slechts weinig andere bodemeigenschappen in het minimum zijn".
Temidden van de vochtige tot droge strandwalgronden komen plaatselijk gronden voor,
waarop de vochtvoorziening van de gewassen nog vrij goed voldoet en wel voornamelijk
door een grotere vochthoudendheid van het profiel. Deze gunstige eigenschap danken
deze wat lager gelegen gronden aan een eertijds relatief veel nattere ligging, waardoor
zij ook nu nog wat meer humus bevatten en vrij rijk zijn aan min of meer kolloidale
ijzerafzettingen uit het grondwater, die de watercapaciteit van het zand verhogen.
In het algemeen kan echter gezegd worden, dat het droogterisico voor het al of niet
gemengde groente- en bollenbedrijf snel toeneemt naarmate het reductievlak dieper dan
110 cm onder het maaiveld ligt. Bij het merendeel van deze gronden is de vochthuishouding verre van gunstig en zijn zomerteelten zeer riskant. Op de drogere gronden, die
meestal zeer humusarm zijn en gemakkelijk verstuiven, zijn combinatieteelten uitgesloten.
Ten behoeve van een zo intensief en economisch mogelijk gebruik van deze gronden
moet er allereerst gestreefd worden naar een betere beheersing van het grondwaterpeil.
De praktijk heeft reeds bewezen, dat het door middel van een bevloeiing zeer goed
mogelijk is om gedurende de vegetatieperiode een kunstmatige grondwaterstand op de
vereiste constante hoogte te onderhouden. Zonder bevloeiing zijn de gronden van de
subreeks Wwc merendeels matig tot zeer matig geschikt en op meerdere plaatsen vrijwel
ongeschikt voor het gemengde groente- en bollenbedrijf; met bevloeiing zijn zij uitstekend
geschikt voor tuinbouw en andere agrarische doeleinden.
Gedurende de laatste jaren, in het bijzonder na de droge jaren 1947 en 1949, gaat men
allerwegen tot het aanschaffen van bevloeiingsinstallaties over. Vooral op de strandwalgronden langs de duinvoet geschiedt dit op grote schaal en in sterk toenemende mate
(hfdst. XIV, 4, c).

III. BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING EN AGRARISCHE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN D E STRANDWALOVERGANGSGRONDEN (Wo)
1. INDELING VAN DE GRONDEN
a.

Hoofdindeling

In de bodemreeks strandwalovergangsgronden (Wo) zijn alle min of meer kleihoudende strandwalgronden samengevat. Zij vormen landschappelijk de zwakhellende
overgang van de strandwallen naar de strandvlakten. In laatstgenoemde lage, bepolderde gebieden met veen- en zeekleiafzettinngen komen de strandwalovergangsgronden nog op meerdere plaatsen voor en wel op de opduikingen van het zee- of
strandzand van de oude strandvlakte uit de ondergrond en op de duinzandoverspoelingen en overstuivingen van het strandvlakteveen.
In deze overgangsgebieden tussen strandwalzand en klei zijn de zandgronden met
ingeslibde kleidelen vermengd. Het gehalte aan klei ( < 2 m u ) wisselt sterk. Voor de
overwegend weinig tot matig met klei vermengde bovengronden varieert het percentage
van ca 3,5%—15%. Nemen we echter tevens in aanmerking de min of meer zandhoudende kleilagen, die vaak in de ondergrond optreden, dan bedraagt het kleigehalte
soms wel 20 à 30%. De zandfractie van de kleihoudende tot kleiige mengsels bestaat
praktisch uitsluitend uit duinzand (hfdst. XII, 1). De vermenging vormt als het ware
een specie, waarin het duinzand steeds duidelijk met het blote oog is waar te nemen.
Het zandige karakter overheerst echter, zodat hier slechts sprake kan zijn van kleihoudende strandwalgronden.
Door een sterk wisselende opstuiving en plaatselijk ook door overspoeling met
duinzand kan de vermenging van het duinzand met het door het zeewater aangevoerde
slib zeer onregelmatig hebben plaatsgevonden. Dikwijls zijn hierbij tevens venige lagen
bedekt. Daardoor wisselt de profielbouw van deze gronden op korte afstand sterk
en treden afwijkende en storende lagen voor de grondwaterhuishouding en de beworteling van de gewassen op.
Vooral in verband met het meer intensief tuinbouwkundig gebruik van deze gronden, waarvoor het al of niet aanwezig zijn van storende factoren van uitermate groot
belang is, zijn de gronden, die tot deze bodemreeks behoren, allereerst in een tweetal
subreeksen verdeeld, nl.:
Woa regelmatige strandwalovergangsgronden; gelijkmatige bodemgesteldheid zowel in horizontale als in verticale zin, waarbij zich vrijwel geen storende factoren voor de cultuur van
tuinbouwgewassen voordoen;
Wob onregelmatige strandwalovergangsgronden; dikwijls op korte afstand sterk wisselende
bodemgesteldheid, waarbij overwegend storende factoren voor de cultuur van tuinbouwgewassen optreden, meestal in de vorm van afwijkende bodemlagen.
Bij beide subreeksen kan over betrekkelijk grote oppervlakken boven 130 cm diepte
veen in de ondergrond voorkomen, dat een aaneengesloten laag vormt en deel uitmaakt
van of aansluit op het eigenlijke strandvlakteveen. Zoals de naam aangeeft, heeft dit
veen zich in de oude stradvlakte gevormd, waarbij het later door verstoven of verspoeld
duinzand — in hoofdzaak langs de oostzijde van de strandwallen — en jonge zeekleiafzettingen is afgedekt (zie sub c).
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b.

Waterhuishouding
De strandwalovergangsgronden zijn niet onderverdeeld naar de ligging ten opzichte
van het grondwater, zoals dit — met behulp van de gleyverschijnselen — is geschied
bij de duinzand- en strandwalgronden.
Vooral bij de regelmatige strandwalovergangsgronden (Woa), die merendeels slechts licht
en ondiep (tot ca 60 cm) met kleidelen zijn vermengd, zou een dergelijke indeling voor een
juiste beoordeling van de cultuurwaarde gewenst geweest zijn. Het vochthoudend vermogen
van deze kleihoudende duinzandprofielen is namelijk wel groter dan die van de onvermengde
duinzandgronden, doch nog onvoldoende voor intensieve, bedrijfszekere tuinbouw. Het is dus
ook bij deze gronden noodzakelijk, dat de vochtvoorziening gesteund wordt door het grondwater, dat hiertoe een dusdanige stand onder het maaiveld moet hebben, dat het het vochtgehalte in de bewortelingszone regelt.
De strandwalovergangsgronden — en dus ook de regelmatige subreeks Woa —
komen echter overwegend in smalle overgangsgebieden voor en bezitten dikwijls een
betrekkelijk sterk bodemverhang en bijgevolg een flink vochtigheidsverval. In verband
met de schaal van de bodemkaart is dan ook een onderverdeling van deze gronden
in vochttrappen en een kartering daarvan achterwege gelaten.
De onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob) liggen in het algemeen in de lagere
delen van de overgangsgebieden tussen strandwalzand en zeeklei. Het merendeel dezer profielen
vertoont min of meer kleiige en/of venige lagen in de ondergrond. Deze afwijkende lagen
oefenen in meerdere of mindere mate een storende invloed uit op de waterhuishouding van
het profiel, zodat het in droge perioden slecht opdrachtig is en in tijden van veel regenval
periodiek last heeft van stagnerend water. Het behoeven niet altijd sterk afwijkende lagen in
het profiel te zijn, die een ernstige verstoring van de waterhuishouding en beworteling veroorzaken. Ook lagen met een betrekkelijk gering kleigehalte kunnen, indien zij samenvallen
met de gleyhorizont, zeer compacte structuren krijgen met concretie-achtige ijzerafzettingen
uit het grondwater. Deze min of meer gebleekte grijsgekleurde en roestige, verdichte en weinig
doorlatende gleylagen zijn eveneens zeer storend voor de cultuur, zodat ook deze profielen
bij de onregelmatige strandwalovergangsgronden zijn ingedeeld.
In het Westland worden dergelijke verdichte en ondoorlatende, al of niet kleihoudende
duinzandlagen „heischenen" genoemd. VAN LIERE (1948) beschrijft deze heischeenprofielen
en gaat tevens uitvoerig in op de physische en chemische veranderingen, welke onder invloed
van het grondwater en zijn afzettingen in de gleyhorizont van het bodemprofiel bewerkstelligd
worden.
Over de vochthuishouding van de strandwalovergangsgronden kan in het algemejn
nog het volgende opgemerkt worden. Uit het feit, dat deze gronden ingeslibde kleidelen bevatten, volgt, dat zij in ieder geval minder hoog boven het grondwater liggen
dan de eventueel aangrenzende onvermengde duinzand- en strandwalgronden. De
oorspronkelijke zandgronden lagen van nature zo laag, dat zij bij de afzetting en
verspoeling van de jonge zeekleiformaties door omwoeling en opstuiving van het duinzand met ingeslibde kleidelen vermengd en eventueel gelaagd werden (hfdst. XI, 1).
Overigens bezitten zij tevens een beter vochthoudend vermogen. Behalve door hun
— zij het veelal gering — kleigehalte, wordt dit vooral veroorzaakt door een in het
algemeen wat groter percentage humus in de bovengrond. In de vrij grove duinzandgronden werkt een hoger kleigehalte enigszins conserverend op de humus. Een te sterke
drooglegging van deze gronden, zoals in en langs de randen van de vaak diep bemalen
polders, kan hen echter nog aanzienlijk droogtegevoelig doen zijn.
c. Bijzondere aanduidingen v en k
Evenals bij de duinzand- en strandwalgronden treden ook in de diepere duinzandondergrond van de — overigens ongestoorde — regelmatige strandwalovergangsgronden
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Afb. 4.

Het tuinbouwgebied onder Noorddorp (Gem. Heemskerk). Tuinderijen in het binnenrandgebied van
het duinlandschap (a), langs de duinvoet (b), op de strandwal (c) en de strook strandwalovergangsgronden (d). Op de strandwal plaatselijk nog wat grasland (e) en eikenhakhout (f). De buitenplaats
Marquette (g) ligt in het weidegebied van de Heemskerkerbroekpolder. Let op de slagschaduwen van
de talrijke elzenhagen tussen de percelen tuinland.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 10-9-1944; schaal ca 1 : 13 000.)
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The horticultural area at Noorddorp (Mim. of Heemskerk). Market gardens on the uinde /ringe o/
the dune landscape (a), along the toe oj the dunes (hi. on the beach-hank (c) and a stnp o/ beachbank transitional soils (J). On the beach-bank locally some grassland (e) and oak-iopptce (/). The
Marquette estate (g) is situated in the pastoral area oj the Heemskerkerhroek Polder. 1he cast shadows
of the numerous alder hedges between the separate fields should be noted.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force
10-9-1944; appr. scale 1 : 11,000.)
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(Woa) hier en daar dunnere venige en soms kleiige lagen op, die wegens hun meestal
beperkte en onregelmatige verbreiding niet gekarteerd zijn. Zij zijn resp. aangeduid
met de letters v en k. Bij de onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob) zijn
met v plaatselijke veenlagen in de ondergrond aangegeven.
Bij de bespreking van de bodemkundige overzichtskaart (hfdst. VIII, 4) wordt
nader ingegaan op het voorkomen, de ligging en aard van deze afwijkende en min of
meer storende lagen in de ondergrond van de strandwalovergangsgronden.
2. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE STRANDWALOVERGANGSGRONDEN (Wo)
Woa Regelmatige strandwalovergangsgronden
De gronden, die tot deze subreeks behoren, zijn veelal gekenmerkt door het volgende
profiel:
0—ca 60à 70cm grijsbruin tot bruingrijs gekleurd, vrij gelijkmatig, weinig tot matig
kleihoudend zand; meestal neemt het kleigehalte naar beneden iets
toe en krijgt de grond een meer gebleekte, donkergrijze kleur, gevlekt
met roestafzettingen, soms in de vorm van ijzerconcreties, vrij snel
overgaande in
ca 60à 70cm en los, kalkloos duin- of strandzand; naar beneden dikwijls toenemend
dieper
gevlamd en geaderd met oranjekleurige gleyroest. Het zand van de
gereduceerde diepere ondergrond bevat koolzure kalk (althans ten Z.
van Bergen).
Zij bezitten overwegend tamelijk homogene profielen, zonder belangrijk afwijkende
bodemlagen. Bij een goede watervoorziening zijn deze kleiige strandwalgronden ideale
tuingronden, licht bewerkbaar en enigermate vochthoudend. Het percentage afslibbare
delen ( < 16 mu) schommelt om de 10%. Hierdoor zijn zij minder geschikt voor de
bloembollenteelt. Voor de voornaamste bloembollenteelten zijn de gronden reeds van
aanzienlijk mindere waarde, indien het gehalte aan afslibbare delen of humus in plaats
van 2 %, 4 % bedraagt ( STRUYS, 1949). Voor de intensieve groenteteelt zijn zij daarentegen uitstekend geschikt (afb. 4).
In het algemeen kan echter opgemerkt worden, dat de gronden op de eilandjes en ruggen
midden in de lage weidepolders bij de huidige waterpeilen te diep drooggelegd worden,
althans voor een intensieve graslandproductie en eventuele groenteteelt.
Zij liggen daar temidden van de relatief lagere pikkleigronden (MP) op opduikingen
van de duin- en strandzandformaties van de oorspronkelijke strandvlakte (hfdst. XI, 1
en bijlage 3). De graslanden, die zij dragen, zijn wel vroeg doch in het zomerhalfjaar
lijden zij spoedig aan droogte. Alleen de lagere, smalle randgebieden van deze voorkomens zijn wat vochtiger. De droge graslanden worden gekenmerkt door het veelvuldig
voorkomen van duizendblad en akkerhoornbloem. De droge omstandigheden zijn tevens
bepalend voor de grassenflora, waardoor het grasbestand een slechte hoedanigheidsgraad
bezit (veel rood zwenkgras, kropaar en verder timothee, veldbeemd).
Zeer plaatselijk wordt akkerbouw op deze gronden uitgeoefend, waartoe zij zich goed
lenen. Wanneer zij zich slechts over kleine oppervlakten of smalle stroken uitstrekken
— hetgeen nog al eens het geval is — dan kan het gebruik als bouwland uit een landbouwtechnisch oogpunt bezwaarlijk zijn. Waar dit bezwaar niet zo sterk geldt, kunnen
deze gronden in de uitgesproken weidepolders een rol van betekenis spelen in verband
met het huidige streven naar meer eigen voederbouw op de weidebedrijven.
De regelmatige strandwalovergangsgronden dicht langs de duinvoet kunnen nog enigszins
profiteren van het zakwater, afkomstig uit de hogere duinzandgebieden.
Wob Onregelmatige strandwalovergangsgronden
Deze gronden uit het overgangsgebied tussen duinzand en klei, worden gekenmerkt door
grote bodemverschillen op korte afstand, zowel in vertikale als in horizontale richting.
Het zijn overwegend gelaagde profielen, veelal met sterk afwijkende en storende lagen,
die vaak eerst beneden 70 cm optreden.
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In het algemeen is de bovengrond weinig tot matig kleihoudend en hier en daar zelfs
onvermengd. De bodemgesteldheid is echter onregelmatig door het zeer plaatselijk
voorkomen van min of meer kleiige en soms venige lagen in de ondergrond. Door een
ongelijke ligging loopt ook de hoedanigheid van de bovengrond nog vrij sterk uiteen,
vnl. door verschillen in het humus- en kleigehalte. Kenmerkend is het veelvuldig optreden van een min of meer ernstige storing in de waterhuishouding.
Een verdichte of reeds van nature ondoorlatende laag, ook in de diepere ondergrond, kan
de opwaartse watertoevoer belemmeren, waardoor slecht opdrachtige profielen gevormd
worden. Deze storende werking openbaart zich dikwijls bij het boren, doordat het
grondwater eerst dan plotseling en soms „proestend" in het boorgat opstijgt, wanneer
men de afwijkende laag doorbroken heeft. In natte perioden wordt de waterafvoer
bemoeilijkt, zodat het water op zulke lagen kan stagneren en een slechte invloed heeft
op de structuur van de bovenliggende lagen. Behoorlijk kleihoudende strandwalovergangsgronden worden dan bij opdrogen al gauw korstig (z.g. cementstructuur). Na omspitten vormt een dergelijke grond gemakkelijk vrij harde en grote kluiten.
Een gemiddeld beeld van de bodemgesteldheid is niet te geven. Hier volgen twee profielen, vrij dicht bij elkaar gelegen in de Wimmenummerpolder, gemeente Egmondbinnen.
Nr. Egm. 5, a-f; gemeente Egmond-binnen, Wimmenummerpolder (z.p. 0,97 m —N.A.P.):
0—20 cm zode (0—5 c m ) . In vochtige toestand donkergrauw, weinig kleihoudend
zand, met vrij veel fijne roestaders; sterk doorworteld
— geleidelijk overgaand in
20—34 cm grijs, matig en homogeen kleihoudend zand, sterk met roest gevlekt en
geaderd; goed beworteld
— geleidelijk overgaand in
34—50 cm idem, doch iets grauwer van kleur en iets meer kleihoudend, in de
bovenste helft nog roestig; beworteling neemt haar beneden snel af
— vrij snel overgaand in
50—62 cm blauw getint, grauwgrijs zand, matig tot sterk en vrij heterogeen met klei
vermengd, waardoor kleiige bandjes; vrij vast; met enkele venige plantenresten; op en in deze bank wortelstokken van paardestaartachtigen
— vrij scherp op
62—71 cm bruingrauw, matig tot sterk kleihoudend zand (vrij heterogeen); vrij sterk
humeus, compact en stug; doortrokken met venige plantenresten;
71 cm en blauw getint, lichtgrijs, los, matig grof zand; vrij van schelpgruis en kalk.
dieper
TABEL 1. Analyses van profiel Egm. 5, a—f. 1
a
5—20 cm

pH . . .
CaCO, .
Humus
Afsl. . .
Zand . .
Klei . . .

6,0

—

8,5
9
83
6

b
20—34 cm

6,9

—

1,0
10
89
7

c
34—50 cm

6,8

—

0,6
13
86
10

d
50—62 cm

7,0

—

2,5
15
82
10

e
62—71 cm

f
ca 82 cm

6,5

—

5,5
13
82
8

3,7

—

0,3
0
100
0

1
Kalk, humus, afslipbaar, ( < 16 mu) en totaal zand worden opgegeven in % van de droge grond.
Klei ( < 2 mu) in % van minerale delen.

Nr. Egm. 8, a—f; gemeente Egmond-binnen, Wimmenummerpolder:
0— 15 cm zode (0—7 cm) met een weinig roest. In vochtige toestand grijsgrauw
humeus en weinig kleihoudend zand met vele fijne, bruine roestaders;
sterk beworteld
— geleidelijk overgaand in
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15— 33 cm donkergrijs zwak kleihoudend zand, sterk gevlekt en geaderd met roest;
nog goed beworteld
— vrij geleidelijk overgaand in
3 3 — 50 cm lichtgrijs, zwak tot matig kleihoudend zand met vrij veel bruinrode roest,
vnl. in de vorm van enkele grote aders
— met scherpe grens overgaand in
50— 68 cm

grijs los zand, rijk aan schelpgruis en kalk; tot ca 60 cm met geelbruine
roestvlekken, daar beneden slechts zeer zwak roestig; op ca 64 cm een
dun laagje (1 à 2 cm dik) blauwgrauwe klei, humeus en plaatselijk zandhoudend
— scherp op

68— 80 cm

bruingrauwe, zware, sterk humeuze klei met venige biesresten; compact en
sterk klevend
— vrij scherp overgaand in

80—125 cm grijsblauwe, plaatselijk met groene tint, fijnzandige klei; vet en sterk
klevend, dicht; doortrokken met venige plantenresten van een oude begroeiing, waaronder vnl. wortelstokken van paardestaartachtigen
— geleidelijk overgaand in
125 cm
dieper

idem, doch minder zwaar en klevend; sterk gelaagd met zavelig zand; rijk
aan kalk en zeer fijne schelpfragmenten. Naar beneden geleidelijk in
weinig slibhoudend zand overgaande.

TABEL 2. Analyses van profiel Egm. 8, c—f.
c
33—50 cm

pH
CaCO,
Humus
Afsl
Zand
Klei

6,7
. . . .
. . . .

—

0.9
8
91
5

d
50—68 cm

7,7
6,5
0,3
2
92
1,5

f
80—125 cm

7,5
0,34
1,0
33
65
20

Beide profielen liggen onder goed vochtig grasland, wat uit de diepteligging van de gleyverschijnselen wel blijkt. Zij liggen nabij de duinvoet en ontvangen een voldoende
toevoer van drangwater, zodat de storing van de waterhuishouding in dit geval van
weinig betekenis is. Het is echter duidelijk, dat een kleine blijvende verlaging van het
grondwater, hetzij door een vermindering in de toevoer uit de duinen, hetzij door een
sterkere bemaling, reeds ernstige schade kan veroorzaken, omdat de weinig doorlatende
lagen dan boven of ter hoogte van het phreatisch vlak komen te liggen. De meestal
behoorlijk humeuze bovengronden zijn in het algemeen van goede kwaliteit.
In een vochtige ligging zijn deze onregelmatige strandwalovergangsgronden, behalve
voor grasland, plaatselijk ook wel geschikt voor tuinbouw, ofschoon ze dikwijls wat
koud en laat in het voorjaar zijn. Op meerdere plaatsen komen op deze gronden
tuinderijen voor. Typerend voor de onregelmatige bodemgesteldheid binnen deze subreeks is wel het feit, dat vrijwel alle tuinders klachten hebben over minder gunstige of
slechte „hoeken" van hun tuinen. Bodemkundig advies inzake afwatering, grondverbetering enz. kan op deze gronden eerst plaatsvinden na een gedetailleerd profielonderzoek ter plaatse.

IV. BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING EN AGRARISCHE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE GRONDEN VAN HET JONGE
ZEEKLEILANDSCHAP (M) EN DE ZEEBODEMGRONDEN (N)
1. LANDSCHAPPELIJKE HOOFDINDELING VAN DE GRONDEN
Hoewel de gronden van het jonge zeekleilandschap een geheel andere ontstaanswijze
hebben dan de zeebodemgronden (IJkleigronden) — deze laatste zijn immers onder
water afgezet — worden beide landschappen tezamen besproken, wegens de landschappelijke aansluiting en het geringe oppervlak van de zeebodemgronden. De IJkleigronden worden nader behandeld bij het verjongd marien-erosielandschap (§ 1, c en
uitvoeriger in § 4, a), waartoe de afzetting historisch-geologisch gezien behoort.
In het hoofdlandschap van de jonge zeekleigronden van Noord-Kennemerland zijn
genetisch-bodemkundig verschillende landschapelijke eenheden onderscheiden.
a. Binnendeltalandschap (MD)
Dit landschap is ontstaan bij een krachtige zee-inbraak door het oorspronkelijke
strandwallenlandschap nabij Castricum (hfdst. X, 4). Hierbij werden grote hoeveelheden zandig materiaal verwerkt. Het door het zeegat onder invloed van eb en vloed
heen en weer trekkende zeewater bouwde uit het overvloedig meegevoerde, slibhoudende zand een z.g. binnendelta op (symbool MD; M afgeleid van Marien, D =
Delta). Langs het zich vertakkende stelsel van geulen en prielen vormden zich brede
of smallere plaat- en bankvormige opwassen met een platte, zwak glooiende kruin.
Deze vormingen langs de geulen in dit wadachtige sedimentatiegebied zullen wij hier
verder samenvattend stroomwallen noemen. Uit deze hooggelegen, slibhoudende wadzandafzettingen zijn de stroomwalgronden (MDs) opgebouwd.
In de meestal brede en ondiepe, weinig verlande geulen ontwikkelde zich later
het sterk geërodeerde pikkleilandschap met zijn relatief lagere pikkleigronden op
zandige ondergrond (MPz) en zijn lage, drassige delgronden (MEe). Op de allerlaagste plekken in de geulen van het oorspronkelijke binnendeltalandschap ging aan
de afzetting van het pikkleidek nog enige veengroei vooraf. Op deze plaatsen worden
de MPvz-gronden aangetroffen.
In de gebieden waar beide bodemkundige landschappen in elkaar grijpen — meestal
met een belangrijke overgangszone, waar de oppervlakkig met pikklei vermengde
stroomwalgronden (MDsp) aangetroffen worden — kenmerkt het terrein zich dan ook
in het algemeen door vrij markante hoogteverschillen, die het karteren zeer vergemakkelijken (afb. 5). Vergelijken we de bodemkaart met de hoogtekaarten van het
Afb. 5.

Schematische doorsnede door een stroomwal en geul van het binnendeltalandschap van Castricum.
A, stroomwalgronden (MDs); B, stroomwalgronden, oppervlakkig vermengd met pikklei (MDsp);
C, pikkleigronden op zeezand of lichte zavel (MPz); D, delgronden (MEe); E, slibhoudend tot zavelig
zand; F, sloot.

Fig. 5.

Cross-section of a levee and gully of the inland-delta landscape of Castricum.
A, levee soils (MDs): B, levee soils superficially admixed with pik-clay (MDsp); C, pik-clay soils
overlying sea sand or light silt (MPz); D, dell soils (MEe); E, silty to loamy sand; F, ditch.
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gebied, vervaardigd door de Cultuurtechnische Dienst, dan blijkt er een groe overeenstemming te bestaan. Het door VON FRIJTAG DRABBE (1948) uit luchtfoto's samengestelde kaartbeeld geeft een zeer suggestieve voorstelling van het sterke reliëf van het
binnendeltalandschap. Het strekt zich in zuidoostelijke richting tot halverwege de
polder de Wijkerbroek uit (bijlage 1 en afb. 11).
Het binnendeltalandschap is overwegend een weidegebied, hoewel op de stroomwalgronden (MDs) hier en daar wat bouwland en onder Castricum en Uitgeest (Assum)
tuinbouw wordt aangetroffen. De ongelijkmatige hoogteligging van het land maakt het
doelmatig regelen van de waterstand in deze polders zeer moeilijk. Onder de gegeven
omstandigheden is meestal een enigszins bedrijfszekere graslandproductie alleen maar
mogelijk, wanneer men ruim de beschikking heeft over zowel hoge als lagere gronden.
b. Sterk geërodeerde pikkleilandschap (MP, MR, MEm en MEe)
Het jonge zeekleigebied (M) is voor het grootste deel opgebouwd uit de vroegmiddeleeuwse pikkleiafzettingen (P = Pikklei). Deze stugge zware zeeklei kwam tot
sedimentatie in zeer rustig overstromingswater, dat in Noord-Kennemerland toen
opnieuw bezit nam van de oude wad-strandvlakten (hfdst. X, 6). Het pikkleilandschap
(MP), dat zich hieruit ontwikkelde, bestond oorspronkelijk uit een uitgebreid, vrijwel
aaneensluitend en gelijkmatig pikkleidek, dat zich tussen en achter de strandwallen
uitstrekte. Van een duidelijk geulenstelsel met grotere waterlopen of kreken, waarlangs
het watertransport in hoofdzaak plaatsvond en waarlangs zavelige of zandige stroomafzettingen liggen, is hier vrijwel nergens sprake (hfdst. XI, 1, b). Alleen ten N . van
Alkmaar komen plaatselijk hooggelegen fijnzandige kleiafzettingen voor, die enigszins
het karakter van een sedimentatie uit meer open en snelstromend water vertonen
(MR, R = Rekere). Zij liggen in hoofdzaak langs of nabij de Rekere, een oude
zeearm van de vroegere Zijpe, die ongeveer liep op de plaats van het tegenwoordige
Noordhollands Kanaal tot Alkmaar.
Het oorspronkelijke pikkleilandschap werd vervolgens krachtig door de zee overspoeld, uitgeschuurd en geërodeerd (ME = Marien-Erosielandschap). Dit geschiedde
gedurende de erosiefase van het sterk geërodeerde pikkleilandschap, die ongeveer
vanaf de 10e eeuw tot in de late middeleeuwen voortduurde (hfdst. X, 7). Bij deze
herhaalde overstromingen is op de duur het pikkleidek over grote oppervlakten geheel
verwijderd, waardoor vele uitgestrekte plassen en ondiepe meren gevormd werden
(afb. 6). Elders werd dit dek door de steeds voortschrijdende erosie doorsneden met
geulen en zodoende soms sterk versnipperd (hfdst. XI, 1 en bijlage 3).
De hierboven geschetste, sterk geërodeerde toestand van het pikkleilandschap is
tenslotte als het ware gefixeerd door de bedijkingen. Reeds rond het jaar 1000 na Chr.
begonnen de bewoners van deze gebieden pogingen in het werk te stellen om het
land te beschermen tegen de sterke afbraak. Doch eerst in de loop van de 14e eeuw,
toen o.a. de verbindingen van de meren in Hollands Noorderkwartier met het buitenwater werden afgedamd, trad men met enig blijvend succes op tegen het nog steeds
opdringende zeewater.
Na dit korte overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het sterk geërodeerde
pikkleilandschap is het wel duidelijk dat hier landschappelijk zijn te onderscheiden:
1. Oud Land, opgebouwd uit een dunnere of dikkere laag pikklei (bodemreeks MP) rustend op een ondergrond, die sterk verschillend kan zijn. De verdere
indeling in subreeksen geschiedt naar de aard van de ondergrond, die zandig (symbool
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Afb. 6.

Kaart van de onbedijkte Egmonder en Berger Meren vóór 1564, o.a. met Alkmaar
(A), Heilo (B) en de Abdij van Egmond (C).
(Gekleurde tekening, Museum Alkmaar).

Fi^. 6.

Map of the not enclosed Egmond- and Bergen lakes before 1564 A.D. showing La.
Alkmaar (A), Heilo (B) and Egmond Abbey (C).
(Coloured drawing, Museum at Alkmaar).
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z), kleiig (symbool k) en/of venig (symbool v) is. Bij het laaggelegen, dunne pikkleidek (dunner dan ca 60 cm) op veen is hierbij rekening gehouden met een afwijking
van de bovengrond, die min of meer venig is (subreeks vMPv).
Een min of meer zandig of zavelig kleipakket (bodemreeks M R ) , veelal rustend
op een dunne veenlaag, komt dus slechts plaatselijk voor ten N. van Alkmaar.
Landschappelijk zijn de Oude Land-polders te herkennen aan de zuivere weideaanleg. De weilanden zijn merendeels oneffen en doorsneden met vele kleinere en
grotere, ondiepe kronkelende geulen, die ontstaan zijn door de vroegere mariene erosie.
In deze laagten zijn veelal de weteringen en sloten gegraven. De percelering kan
zodoende erg grillig zijn.
In de vesnpolders, die in hoofdzaak uit de bodemsubreeks vMPv bestaan,
is het reliëf, veroorzaakt door de vroegere mariene erosie, zeer gering. Het meestal
dunne pikkleidek (ter dikte van 30—45 cm) ligt hier vrijwel vlak. Alleen in de polder
de Uitgeester- en Heemskerkerbroek en in een enkel geval in de Dorregeesterpolder
vertoont het pikkleidek althans plaatselijk een aanzienlijk reliëf. De pikkleigronden op
zavel of lichte klei (MPk) liggen op enkele langgerekte en smalle, onregelmatige ruggetjes (afb. 8). Deze in het algemeen flauw welvende ruggen zijn verlande vloedkreekjes, die zich geheel of gedeeltelijk door het onderliggende veen he3nschuurden.
Zij vormen de zuidoostelijke uitlopers van het geulenstelsel van de grote doorbraak
van het strandwallenlandschap onder Castricum, dat in het oorspronkelijke veenlandschap binnendrong (hfdst. X, 4). Het tegenwoordige reliëf in dit overgangsgebied
tussen het binnendeltalandschap en het meer oostelijk gelegen veenlandschap in het
hart van Hollands Noorderkwartier is dan ook voor een belangrijk deel ontstaan door
het differentiële inklinken van het onderliggende veenlandschap. .Na het bepolderen
en het inzetten van de bemaling zijn in de loop der tijden de gebieden met de dikste
en slapste veenpakketten in hun ondergrond het meest geklonken (in het algemeen
de subreeks vMPv). De oude getijgeultjes, die geheel verland zijn met een zavelig
sediment (MPk) en waaronder het veen geheel of ten dele ontbreekt, zijn nauwelijks
of althans veel minder verzakt. Langs de kreekjes werden op het veen zeer kleiige,
zware afzettingen gedeponeerd. Hierop ontwikkelde zich nog een dunne veenlaag, voordat de afzetting van het pikkleidek plaats had (subreeks MPvk). Deze pikkleigronden
zijn weer veel sterker geklonken dan die op kreekgrond (MPk), doch iets minder dan
de vMPv-gronden.
2. D r o o g g e l e g d e p l a s s e n e n o n d i e p e m e r e n , zoals de uitgestrekte
Egmonder- en Bergermeren (afb. 6), de Boekelermeer enz., zijn gevormd door een
sterke afbraak van het pikkleilandschap gedurende de erosiefase. Slechts enkele
eilandjes Oud Land bleven behouden (zie bijlage 1 en 4). Door de bedijking van het
sterk geërodeerde pikkleilandschap kwam kunstmatig een einde aan dit nog in volle
werking zijnde erosieproces. Van een verlanding van deze erosiekommen was toen
vrijwel nog geen sprake. Naast de erosie had nog slechts enige sedimentatie van
verspoelde pikklei plaatsgevonden. Na het aanleggen van de zeeweringen zullen deze
beide invloeden in de binnengedijkte meren en plassen nog geruime tijd doorgewerkt
hebben en wel in de vorm van oeverafslag en bezinking van het verspoelde materiaal
in rustig water. Eerst door de drooglegging van de meren kwam hieraan een einde.
Daarna heeft er nog een geringe verlanding plaatsgevonden, doordat zich op de nog
zeer drassige meerbodems een dunne min of meer venige bovenlaag ontwikkelde. De
Boekelermeer, het Groenewater en het Kooimesr b.v. hebben na hun eerste droog-
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legging weer geruime tijd onder water gestaan. De Boekelermeer was na het beleg van
Alkmaar verwaarloosd en een moeras vol riet en biezen geworden (KOOIMAN, 1936).
De meergronden (MEm) bezitten in het algemeen een sterk humeuze tot zwak
venige bovengrond, gelegen op een min of meer zavelig profiel, dat steeds naar beneden
snel zandiger wordt. Dit materiaal, plaatselijk oppervlakkig beïnvloed door een secundaire afzetting van laagjes verspoelde pikklei (symbool k, toegevoegd aan de subreeks),
vormde de ondergrond van het oorspronkelijke pikkleilandschap en behoorde tot de
onderliggende oude wad-strandvlakte. Het bestaat uit min of meer slibhoudend zee- of
wadzand ( M E m l ) tot vrij lichte, kalkrijke zavel (MEm2). In de westelijke oude wadstrandvlakte liggen in hoofdzaak vrij grofzandige meergronden tot lichte, matig fijnzandige zavelgronden. In de oostelijke oude wad-strandvlakte (Boekelermeer) zijn zij
in het algemeen zaveliger en plaatselijk kunnen zelfs tamelijk zware zavelgronden
optreden. De meergronden liggen het laagst in het sterk geërodeerde pikkleilandschap
en worden het diepst bemalen. De algemene topografie van de westelijke oude wadstrandvlakte is enigszins schotelvormig. De meergronden in de polders, die grenzen
aan de eigenlijke droogmakerijen, de Bergermeer en de polder de Egmondermeer,
worden dan ook meestal niet onderbemalen. Slechts plaatselijk vnl. in de Baafjespolder,
liggen deze profielen wat vochtiger dan normaal.
De kleine droogmakerijen, waarin deze gronden in hoofdzaak voorkomen, behoren
tot de oudste van ons land. De regelmatige verkaveling van de meerpolders onderscheidt zich opvallend van de aangrenzende polders van het Oude Land. De meergronden zijn overwegend in gebruik voor weidebouw (bijlage 2). De grasproductie
op deze zeer opdrachtige gronden is, althans uit een oogpunt van kwantiteit, zeer
goed; het zijn, zoals de boer zegt, zeer gewasselijke gronden.
Wat de bodemgesteldheid betreft, zijn de meestal zeer lichte en gemakkelijk bewerkbare meergronden merendeels uitstekend geschikt voor tuinbouwkundig gebruik, in
het bijzonder de zavelige meergronden (MEm2). Het zijn meest eenvoudige, weinig
gestoorde profielen met een van nature humeuze teeltlaag, die echter meestal wat
aan de dunne kant is (ca 20 cm).
Vrijwel alle tuinbouwgewassen zijn echter zeer gevoelig voor chloorbeschadigingen,
zoals wel duidelijk blijkt uit de proeven van Ir RIEMENS in het Westland (Commissie
inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noordholland, 1946). Het
zoutgehalte van het bodem-, polder- en boezemwater is dan ook een uitermate belangrijke factor. De kwestie of men al of niet tot een volkomen beheersing zal kunnen
komen van de zouthuishouding van de meerpolders of liever van Hollands Noorderkwartier, zal van doorslaggevende betekenis zijn bij vestiging van intensieve tuinbouwbedrijven met kascultures (hfdst. XIII).
Een meer intensieve vollegrondstuinbouw dringt deze gebieden al meer en meer
binnen, vooral in de omgeving van Alkmaar.
3. D e l l e n zijn erosiegeulen, uitgeschuurd in het Oude Land. Zij liggen in het
terrein als opvallende, lage en kronkelende stroken, waarin het merendeel van de
sloten is gegraven. Bezien we b.v. het verkavelingsbeeld van de Castricumerpolder
en van de Heemskerkerbroekpolder, dan blijkt daaruit duidelijk dat de zeer bochtige
sloten in hoofdzaak deze dellen volgen.
Het zijn natte tot drassige landen met sterk uiteenlopende bodemprofielen, die
dikwijls op korte afstand kunnen wisselen. Hoge grondwaterstanden treden op, doordat
er geen onderbemaling is, aangezien de oppervlakte van de dellen meestal te gering is.
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De vochtige ligging is oorzaak, dat de bovengrond steeds zeer humusrijk is; op vele
plaatsen bestaat deze uit veen. De dellen zijn dan ook uitsluitend als grasland in
gebruik.
c. Verjongd marien-erosielandschap (MA, N en MN)
Omstreeks de 11e eeuw begon de mens het sterk geërodeerde pikkleilandschap te
beschermen tegen verdere afbraak door de aanleg van dijken en dammen. Het door
de bedijking buitengeslagen land stond daarentegen nog steeds onder invloed van het
overstromingswater. Hier werd de aanslibbing sterk bevorderd, vooral door de aanleg
van dammen in de meestal lange zeearmen en grote erosiegeulen. Deze wateren werden
zodoende stille inhammen, waar vervolgens de afzetting van slib in een versneld
tempo kon plaatsvinden. Het opwerpen van dijken, kaden en dammen door de mens
was dus van grote betekenis voor de verjonging van het buitengedijkte marien-erosielandschap.
Op grote schaal vond een aan- en opslibbing plaats langs en in het vroegere IJ,
een grote inham van de Zuiderzee. Het noordwestelijk uiteinde van deze lange smalle
zeearm valt binnen ons gebied. Ten W. van de landtong of Nes van Buitenhuizen, die
tegenover Spaarndam in het IJ uitstak, heette deze zeeboezem het Wijkermeer. De
geologische geschiedenis en de bodemgesteldheid van het IJgebied is beschreven door
GÜRAY (1951).

Om het voormalige Wijkermeer en in een uitloper daarvan, de vroegere Krommenije, liggen de betrekkelijk hoog en gelijkmatig aangeslibde, zeer zware IJoeverkleigronden (MA; symbool A = Aanwas). Zij vormen de Meerweiden en de Buitenlanden of Buitendijken. Deze gronden zijn dus aangewassen tegen de hoge gronden
(strandwalgronden) en tegen de oude dijken. Zij zijn tot hoog waterpeil opgeslibd
en de vorm wordt bepaald door de loop van oude kaden en dijken. Oorspronkelijk
waren de IJoever-kleigronden overgaand in sterk humeuze klei (MAx) uitsluitend
als grasland in gebruik, tegenwoordig zijn zij voor een groot deel aangelegd als bouwland. De verkaveling van deze betrekkelijk jonge polders is aangepast aan de periodieke
aanleg van dammen en kaden en vertoont een vrij regelmatig beeld. Door de hoge
opslibbing in de nauwe wateren en door het ontbreken van het sterk klinkende veen
in de ondergrond zijn deze IJoever-kleigronden plaatselijk aanmerkelijk hoger gelegen
dan vele gronden van het Oude Land in de aangrenzende polders. Zo geschiedt de
waterlozing van de Noorderbuitehdijken door afvloeiing op de polder Assendelft.
Het Wijkermeer zelf was reeds in de eerste helft van de vorige eeuw door het
geleidelijk dichtslibben in een moerassige poel veranderd. Na de aanleg van het
Noordzee Kanaal in 1870 is dit gebied tussen 1871 en 1873 drooggelegd. De drooggelegde IJbodem-kleigronden (N) bestaan uit een zwaar, kalkrijk kleidek overgaand
in een sterk humeuze klei (Ns) of rustend op zeezand of lichte zavel (Nd). Deze
relatief laaggelegen gronden, die tot de beste Nederlandse bouwlanden gerekend mogen
worden, liggen in de Noord- en de Zuid-Wijkermeerpolder langs het Noordzee Kanaal.
Landschapelijk is de tegenstelling met het Oude Land wel zeer opvallend. De jonge
polders bezitten een moderne verkaveling. Wegen en perceleringen zijn kaarsrecht en
het land is vrijwel uitsluitend als bouwland in gebruik.
Op veel kleinere schaal wordt een jonge afzetting aangetroffen achter de Hondsbosse Zeewering nabij Camp, in de Z.W.hoek van de Verenigde Harger- en Pettemerpolder. Gedurende dë middeleeuwen was de oorspronkelijke duinenrij hier door de
aanhoudende afslag sterk versmald. De beide St. Elizabethsvloeden van de jaren 1404
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en de polderbemaling nog niet zo effectief functionneerden. Volgens mededelingen van
enkele oudere boeren golden de MDs-gronden vroeger dan ook als de beste gronden in
de polders van het binnendeltalandschap.
De daling van het gemiddeld waterpeil ten gevolge van de tegenwoordige diepere bemaling is voor de hoge lichte stroomwalgronden minder gunstig gebleken, zeker voor een
intensief graslandgebruik. Het waterhoudend vermogen van het merendeel der bovengronden is zonder meer onvoldoende om de nadelige gevolgen van deze verlaging van
de grondwaterstand op te heffen. In de zomer kunnen de graslandgronden in de bewortelingszone dan ook stofdroog zijn.
Onder de huidige omstandigheden is de hierboven beschreven akkervorm dan ook
ongunstig. De hogere delen van de bedden zijn in de droge tijd extra gevoelig voor
droogte. De oppervlakkige afstroming van het zo zeer benodigde neerslagwater wordt
bevorderd door de bolle ligging van het bodemoppervlak. Verder is deze aanleg hinderlijk
voor een eventuele omlegging van het grasland in bouwland. In vele gevallen zal daartoe
eerst een tamelijk ingrijpende egalisatie van het terrein noodzakelijk zijn.
Het merendeel der stroomwalgronden kan in aanmerking komen voor akker- en tuinbouw, vooral voor gewassen, die wat minder vocht behoeven. In het algemeen worden
deze gronden gekenmerkt door een wat minder gunstige bemestingstoestand, zodat een
goede bemesting met organische en anorganische meststoffen noodzakelijk is. Vooral
de vruchtbaarheidstoestand van de gronden met een uitgesproken bruine boskleurige,
ontkalkte en zure bovengrond laat in de meeste gevallen zeer veel te wensen over. Met
een juiste bemesting en een goede verzorging kan in vele gevallen reeds zonder meer
op deze gronden een sterk verbeterde graslandproductie verkregen worden, terwijl tevens
de droogtegevoeligheid zal afnemen.
Hoewel de MDs-gronden niet uitgesproken slempig zijn, treedt onder daartoe geeigende weersomstandigheden spoedig korstvorming (dichtslibbing) op aan het bodemoppervlak der tuin- en bouwlanden. Een geregeld loshouden van de grond en een flinke
voorziening met organische mest is daarom wel zeer gewenst.
De tuinbouw op deze licht bewerkbare gronden breidt zich uit nabij Castricum en
Uitgeest (Assum). De zeer zandige en weinig slibhoudende stroomwalgronden nabij
de duinzand- en strandwalgronden onder Castricum lenen zich zelfs voor het gemengde,
typisch Kennemerlandse tuinbouwbedrijf, wanneer zij tenminste niet al te hoog uit het
grondwater liggen. Bij een groter slibgehalte neemt het vochthoudend vermogen van
de stroomwalgronden wel toe, doch dit maakt hen tevens minder geschikt voor bepaalde
veeleisende teelten, o.a. voor bloembollen (hfdst. III, 2). In het algemeen zullen deze
gronden zich beter lenen voor groenteteelt en de teelt van bijgoed. De teelt van bijgoed,
bloemzaden enz. heeft vooral onder Uitgeest plaats.
MDsp Stroomwalgronden, oppervlakkig vermengd met pikklei
De lage, zeer flauw welvende stroomwallen zijn evenals de lagere delen van de hoge
opwassen tijdens de afzetting van het pikkleidek door het overstromingswater overspoeld.
Dit gaf aanleiding tot de vorming van stroomwalgronden, waarvan het profiel — opgebouwd uit het hierboven beschreven zavelige stroomzandsubstraat — oppervlakkig
(ondieper dan 30 à 40 cm) en betrekkelijk onregelmatig met ingeslibde pikkleideeltjes
is vermengd. Onder de door de pikklei beïnvloede bovengrond ligt de min of meer
matig fijnzandige zavel, welke bovenin nog vrij stug en zwaar kan zijn, doch reeds op
een geringe diepte (ca 50 cm o. mv.) rijk is aan koolzure kalk en fijn schelpgruis.
Het laat zich gemakkelijk begrijpen, dat een dergelijke vermenging op een lagere
stroomwal of in het overgangsgebied tussen de stroomwalgronden (MDs) en de pikkleigronden op zandige ondergrond (MPz) niet overal even gelijkmatig tot stand komt.
De profielen op de hogere delen van de geheel of gedeeltelijk overspoelde stroomwallen
zijn betrekkelijk weinig en ondiep vermengd met pikklei. De donkerbruingrijze zavelige,
matig fijnzandige bovengrond bevat hier enkele dunne lensjes en kleine brokjes stugge
pikklei, die in de meeste gevallen in het profiel zijn waar te nemen. De wat zwaardere,
sterker kleihoudende profielen liggen in de lager gelegen randgebieden langs de pikkleigronden. De beïnvloeding met pikklei gaat hier veelal iets dieper (ca 40 cm), terwijl
tegen de ondergrens van de menglaag-bovengrond een min of meer zandige, vrij zware
pikkleiband kan optreden.
In het algemeen vertoont het overgangsgebied een enigszins hobbelig reliëf. Zodoende
kunnen ook in de hogere delen van het gebied zwaardere MDsp-gronden optreden en
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wel op de iets lagere plekken en in de zeer ondiepe, kronkelende geultjes, waarmede
deze gronden soms doorsneden zijn. Mogelijk isditreliëf vooral tedanken aandeoverstromingen tijdens de erosiefase vanhet pikkleilandschap (hfdst. X,7),toen naast de
ingrijpende afbraak vanhet pikkleidek tevens eensecundaire afzetting van verspoelde
pikklei plaatsvond.
Hieronder volgen de beschrijvingen en analyses van een tweetal profielen, die kenmerkend zijn resp. voor de lichtere en zwaardere MDsp-gronden en die in dezelfde
volgorde de hierboven besproken verschijnselen demonstreren.
Nr. Cas. 3,a—b, gemeente Castricum, Castricummerpolder (z.p. 0,85 m —N.A.P.):
0— 10cm in droge toestand iets bruin getinte, donkergrijze, humeuze zodelaag;
kalkloos;weinig fijne roestaders; structuur los, fijn brokkelig tot kruimelig;
sterk beworteld;
— geleidelijk overgaand in
10— 26 cm donkerbruingrijs, zavelig, matig fijn zand, ongelijkmatig metweinig klei
vermengd; kalkloos met fijne roestaders doortrokken; fijnbrokkelige tot
grofkorrelige structuur; behoorlijk humeus en flink beworteld; vrij veel
wormen worden indeze horizont aangetroffen
— vrij geleidelijk overgaandin
26— 30cm idem, doch iets minder humeus en beworteld; lichter vankleur doorhet
pleksgewijs optreden van geelgrijs, weinig kleihoudend, matig fijn zand;
iets sterker roestig
— geleidelijk overgaand in
30— 38cm donkergeelgrijs, weinig kleihoudend, matig fijn zand; kalkloos; geelbruine
roestvlekken en aders enenkele bruine ijzer- enbruinzwarte ijzermangaanconcreties; vrijvaste cementachtige structuur —met scherpe overgang naar
38— 70 cm grijs, weinig slibhoudend, matig fijn zand; rijk aan kalk en zeer fijn schelpgruis; opca50 cm ineen bandje enkele grote schelpen;
70— 85 cm grijs, iets zwaarder en zwak gelaagd, zavelig, matig fijn zand tot zandige
zavel; rijk aan kalk enfijn schelpgruis;gebleekt met okerkleurige roestaders;
85— 90 cm idem, doch weer zandiger;
90—110
blauwgrijs gereduceerd, slibhoudend totzwak zavelig zand; kalkrijk;
blauwgrijs kalkrijk strandzand.
110 cm (
dieper
Terreingesteldheid: Enigszins oneffen grasland opzeer flauw welvende, lage stroomwal.
TABEL 4. Analyses van profiel Cas. 3, a—b.
a
10—26 cm

pH
CaC03
Humus
Afsl
Zand
105—150 mu
Klei

5,4
5
27
68
40
20

b
40—60 cm

7,9
12,6
0,1
4
83
60
3

Na ditprofiel, datwel alseenzeer licht type van debodemreeks MDsp isopte vatten,
volgt hieronder een kenmerkend profiel van een behoorlijk zwaar type.
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Nr. Hrk 5, a- -c; gemeente Heemskerk, Heemskerkerbroekpolder (z.p. 1,35 m —N.A.P.):
0— 10 cm zodelaag, niet roestig; los, korrelig;
10— 23 cm in droge toestand donkergrijze, humeuze, sterk zandige lichte klei; kalkloos; weinig roest; vrij harde, fijnbrokkelige structuur; sterk beworteld
— vrij geleidelijk overgaand in
23— 35 cm donkergrauwgrijze, matig fijnzandhoudende, vrij zware en stugge klei;
kalkloos; kleine bruine roestvlekken; zwak prismatische structuur, valt in
droge toestand gemakkelijk uiteen in kleinere brokkelige, scherpkantige
structuurelementen; nog beworteld
— via een donkergrauwzwart
overgangslaagje (een zeer dun oud vegetatieoppervlak) overgaand in
35— 40 cm donkerbruingrijs, kleihoudend, matig fijn zand; kalkloos; bruine roestvlekken en aders; vrij vaste structuur
— vrij scherp op
40— 53 cm geelgrijs, weinig slibhoudend, matig fijn zand; kalkloos; sterk gevlekt en
gevlamd met oranjebruine roest
— scherp op
53—110 cm grijs, zavelig, matig fijn zand; naar beneden geleidelijk iets zaveliger
wordend; kalkrijk en rijk aan fijn schelpgruis; vele verticale roestaders
— geleidelijk overgaand in*
110 cm en
blauwgrijs gereduceerd, zavelig, matig fijn zand tot matig fijnzandige zavel;
dieper
rijk aan kalk en fijn schelpgruis; op ca 120 cm o. mv. weinig fijn verspoelde veenrestjes, rijk aan kalknaaldjes (stekels van zeeappels); daar
beneden is het bodemmateriaal zandiger.
Terreingesteldheid: Weiland met grasbestand van matige kwaliteit op brede, zwak
glooiende plaatvormige opwas (stroomwal) van het binnendeltalandschap.
TABEL 5.

Analyses

van profiel Hrk. 5 a—c.
a
10—21 cm

rtH

CaC03 . .
Humus . .
Afsl. . . .
Zand . . .
105—150 mu
Klei. . . .

5,8
7
29
64
41
23

b
24—34 cm

5,9
4,8
46
49
31
33

c
41—52 cm

6,8
0,05
0,4
5
95
64
3,5

Zoals uit bovenstaande opmerkingen inzake de ontstaanswijze van de oppervlakkig met
pikklei vermengde strandwalgronden (MDsp) valt af te leiden, is de ligging van deze
gronden in het binnendeltalandschap relatief middelhoog (afb. 5). Zij zijn dan ook aanmerkelijk minder gevoelig voor droogte dan de onvermengde stroomwalgronden (MDs).
Het vochthoudend vermogen van de bovengrond moet in vele gevallen nog behoorlijk
zijn op te voeren. Door een intensieve bewerking tot op de vereiste diepte, zal men de
door de natuur ingezette vermenging van het zavelige stroomzandmateriaal en de pikklei
moeten vervolmaken, zodat op de duur een teeltlaag ontstaat, die zowel in horizontale
als in verticale richting zo gelijkmatig mogelijk kleihoudend is. In dit weidegebied
kunnen de MDsp-gronden hiertoe het best ingeschakeld worden bij de verbouw van
voedergewassen voor het vee. In verband met hun verspreide ligging en oppervlakten
van betrekkelijk geringe omvang, lenen zij zich uitstekend voor de aanleg van enkele
bouwlandpercelen op verschillende weidebedrijven.
Momenteel overweegt op deze gronden het grasland, howel ze op enkele plaatsen —
waar ze over een wat grotere oppervlakte voorkomen — als bouwland in gebruik zijn.
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Nabij Assum (Uitgeest) wordt enige tuinbouw op deze gronden uitgeoefend. In het
algemeen bezitten deze relatief middelhoog gelegen gronden een gunstige hoogteligging
ten opzichte van de verschillende polderpeilen, hun profielbouw in aanmerking genomen.
Wanneer zij intensief bewerkt en vooral organisch goed bemest worden, zullen zij tot
de goed productieve en oogstzekere gronden behoren.
MDb Stroomgeulgronden
Deze komen slechts op enkele plaatsen met een beperkte oppervlakte voor en wel
temidden van de stroomwalgronden (MDs) onder Castricum. Zij liggen betrekkelijk
laag in weinig opvallende, flauw geulvormige laagten in het terrein. De tuinders in dit
gebied spreken van vennen of dellen. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze gronden zijn
gevormd door een gehele of gedeeltelijke verlanding van enkele geulen en prielen van
het oorspronkelijke binnendeltalandschap. Hoewel dit verlandingsproces geen rol van
betekenis speelde in de ontstaansgeschiedenis van het binnendeltalandschap, is er blijkbaar voor de algehele afsluiting van het zeegat toch nog hier en daar in enkele diepere
geulen wat zwaarder, kleiiger materiaal afgezet. Vervolgens hebben deze gronden door
de eeuwen heen vrij diep in het grondwater gelegen. De praktijknaam del of ven duidt
hierop, evenals de overwegend slechte, compacte structuur van hun ondergronden.
Het profiel wordt in het algemeen van boven naar beneden iets zwaarder, vaak afgewisseld door vrij zware kleilagen of banden. De donkerbruingrijze humeuze bovengrond
(30 à 40 cm diep) bestaat uit een matig fijnzandige zavel; de grijze (slecht geaëreerde)
ondergrond meestal uit een lichte, matig fijnzandige klei — dikwijls gelaagd met vette
kleibanden — met een meestal uitgesproken ongunstige, verdichte structuur. In natte
toestand isdit minof meer kleiige materiaal sterk plastisch en klevend. Opeen variërende
diepte van 60 à 100 cm onder maaiveld gaat het vrij snel over in meer of minder slibhoudend zand met kleiige laagjes, rijk aan kalk en schelpgruis. De diepere ondergrond
is steeds kalkrijk, doch in vele gevallen is het hele profiel kalkhoudend. Het laatste geldt
vooral voor de in de regel wat dieper bewerkte tuingronden. In enkele smalle banen
vertoont het kleiige materiaal tot in de diepere ondergrond (100 à 120 cm o. mv.) een
sterk humeuze tot venige inslag, hetgeen wijst op een begroeiing van kortere of langere
duur van oude diepe geulen.
Het is zonder meer duidelijk, dat de land- of tuinbouwkundige waarde van deze slempige
gronden maar matig tot gering is. Door stagnatie van de waterbeweging in de ondoorlatende ondergrond treedt gedurende het winterhalfjaar wateroverlast op. Voor de tuinbouw zijn deze gronden te nat en dientengevolge te koud en te laat. Zij lenen zich nog
wel voor de teelt van grove tuinbouwgewassen, die voor hun ontwikkeling veel vocht
behoeven. Onder de gegeven omstandigheden zijn deze gronden in de zomer voldoende
vochtig voor grasland.
MDbp Stroomgeulgronden, oppervlakkig vermengd met pikklei
Zij liggen in hoofdzaak over een betrekkelijk kleine oppervlakte langs de duinvoet ten
Z. van Castricum in de Castricummerpolder en de Heemskerkerbroekpolder. Ook langs
de vochtige tot droge strandwalgronden (Wwc) onder Heemskerk komen zij plaatselijk
in een smalle strook voor.
Het profiel vertoont — gelijk dat van de hierboven beschreven gronden — een grijs
gekleurde, vrijwel structuurloze, matig fijnzandige kleiondergrond, welke bovenin
(ondieper dan 45 cm o. mv.) kalkloos en wat stug en taai is, doch dieper (tot ca 70 cm)
kalkrijk en meestal zeer plastisch en kleverig is. De lichtere zavelige bovengrond is
daarentegen ondiep (ca 20 à 30 cm o. mv.) en ongelijkmatig — zowel in verticale als
in horizontale richting — vermengd en enigszins gelaagd met al of niet secundair
afgezette pikklei. Tegen de ondergrens van de menghorizont, op ca 25 à 30 cm, wordt
nog hier en daar aan de onderzijde van een pikkleiband in het profiel een dun, blauwzwart, oud vegetatieoppervlakje aangetroffen, dat veelvuldig optreedt bij de pikkleigronden op zandige ondergrond (MPz). Voorts is de bovengrond in het algemeen flink
humeus en op enkele plaatsen zelfs venig, in het bijzonder in de Castricummerpolder.
Nabij de strandwalovergangsgronden (Wo) is deze door overstuiving tevens met wat
duinzand vermengd.
Deze relatief laaggelegen stroken MDbp-gronden langs de duinvoet en langs de hoge
gronden van het strandwallandschap waren tot voor enige tijd zeer nat door een over-
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vloedige toevloed van drangwater van de hoge duingebieden. De winning van duinwater
heeft deze afstroming doen afnemen, hetgeen op de lange duur zeker een verbetering
van de structuur van de ondergrond van de MDbp-gronden met zich zal brengen.
Ook deze gronden zijn onder de gegeven omstandigheden het best als grasland te gebruiken; in de zomer voldoende vochtig, in de winter meestal zeer nat tot drassig. De
ontwatering laat hier en daar zeer veel te wensen over, zodat de MDbp-gronden daar
met recht z.g. zomerlanden zijn.
3. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE GRONDEN VAN HET STERK
GEËRODEERDE PIKKLEILANDSCHAP (MP, MR, MEm en MEe)
a. Pikkleigronden

(MP)

A l g e m e n e k e n m e r k e n en e i g e n s c h a p p e n v a n d e p i k k l e i g r o n d e n . De pikkleigronden hebben een dek van zware compacte klei, in dikte
variërend van ca 30 tot ruim 100 cm, rustend op een zandige (z), venige (v) of
kleiige (k) ondergrond. Dit zware pikkleidek lag oorspronkelijk als een vrijwel aaneengesloten en gelijkmatige laag over de onderliggende bodemlagen. Ver van het
inbraak-toelvoergebied van het met pikkleideeltjes bezwangerde overstromingswater
wigde dit dek langzaam uit op het veen en de hogere gronden.
In hoofdstuk X, 6 wordt de ontstaansgeschiedenis van deze zeer verbreide stugge
zeekleigronden beschreven. Door de sterk eroderende invloed van het zeewater in de
latere middeleeuwen is het dek over grote oppervlakten sterk versneden, versnipperd
en hier en daar geheel opgeruimd (zie ook hfdst. XI, 1, c). Hierdoor kan dit ogenschijnlijk vlakke polderland een zeer ongelijke ligging hebben. Alleen de dunnere
pikkleigronden op een dikker veenpakket zijn steeds volkomen vlak en laag gelegen,
ten gevolge van een aanzienlijke klink van het onderliggende veen.
De grauwgrijze tot grijze pikkleigronden zijn, wat betreft de lagen onder de dunne,
min of meer zandige of venige bovengrond, zware kleigronden. Het gehalte aan klei
( < 2 mu) is daar 50 à 60%. Plaatselijk wordt zelfs wel een laag met meer dan
60% klei aangetroffen.
In het algemeen bevatten deze gronden geen vrije koolzure kalk; schelpen of
fragmenten daarvan ontbreken geheel. De pikkleigronden zijn z.g. kalkloos afgezet en
zij hebben dus nooit een hoeveelheid koolzure kalk van enige betekenis bevat (zie
hieronder en § 4).
Alleen ten N . van Schoorl wordt wel eens een pikkleiprofiel aangetroffen met
een dunne band fijnzandige klei, die koolzure kalk bevat. Het pikkleidek is in dit
gebied behoorlijk dik (overwegend ruim 90 cm). Het bevat deze lensvormige laagjes
slechts plaatselijk langs de Rekerekleigronden ( M R ) . Ook de kalkarme subreeks (MRp)
van laatstgenoemde gronden bezit in de pikkleiondergrond dikwijls enige, zelfs dikkere,
kalkrijke, zavelige lagen. De min of meer fijnzandige, kalkrijke insluitsels en laagjes
in de pikkleiprofielen zijn afgezet onder invloed van de sterkere getijwerking en
snellere stroombewegingen in de grote vloedkreek, de Rekere (§ 3, b en c). Het meer
open water in deze getijgeul bezat zodoende een groter transporterend vermogen en
voerde periodiek bij krachtige overstromingen het iets grovere, kalkrijke, fijnzandige
materiaal aan.
Het humusgehalte van de pikkleibovengronden varieert sterk, van ca 2—10%,
en het bedraagt bij de venige, dunne pikklei-op-veenprofielen plaatselijk wel 33%.
De daar beneden gelegen lagen bevatten minder organische stof, meestal variërend
van 1,5 tot 3 % .
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De naam „pikklei" danken deze kleigronden aan hun zeer ongunstige physische
eigenschappen. De zware, compacte klei heeft een slechte structuur. In natte toestand
„pikt" de zeer taaie, plastische en sterk klevende klei aan de spade. In een bleekgrijze,
enigszins gereduceerde toestand vertoont de pikklei de geaardheid van stopverf.
De zware, dichte pikkleilaag is zeer moeilijk doorlatend voor water. Dit heeft tot
gevolg, dat er stagnatie van het regenwater in de bovengrond optreedt in tijden van
veel neerslag. In perioden van weinig neerslag en warmte zijn de pikkleigronden
daarentegen zeer gevoelig voor droogte, daar van enige capillaire opstijging van het
grondwater praktisch geen sprake is. De beweging van het bodemwater in de dichte
ondoorlatende pikklei is uiterst gebrekkig. De capillaire vochtaanvoer naar de plantenwortels is onvoldoende.
Bij uitdrogen worden de pikkleigronden eerst zeer stug en vervolgens keihard,
waarbij sterke scheurvorming optreedt. De klei valt langs natuurlijke breukvlakken
in z.g. structuurelementen uiteen met scherpe hoeken en ribben. In vochtige toestand
glimmen de vlakken opvallend. Dit zijn z.g. wrijfspiegels, gevormd door het afwisselend
krimpen en zwellen van de klei. Deze gladde glanzende vlakken zijn, evenals de
scherpe ribben en hoeken, een bewijs voor de slechte structuur van deze klei.
Vooral in de ondergrond zijn deze hoekige structuurelementen in hoofdzaak volgens
de vertikale as ontwikkeld, zodat we hier te maken hebben met een prisma-achtige
structuur. In de diepere pikkleiprofielen treedt bij flinke indroging gedurende de zomer
vaak een duidelijke grove pilaarstructuur op. De pilaren, die dan als het ware mannetje aan mannetje in het profiel staan, vallen meestal betrekkelijk gemakkelijk uiteen
in vele kleinere prismatische structuurelementen. Treedt bij een dergelijk compacte
pilaarstructuur geen verdere desintegratie op, dan hebben we wel met een van de
slechtste structuren te maken.
De grijs gekleurde dichte ondergrond verkeert grotendeels in een min of meer
gereduceerde toestand, vooral binnen de structuurelementen. In deze compacte, weinig
poreuze klei dringen vrijwel geen plantenwortels door. In het profiel ziet men dat de
graswortels zich voornamelijk langs de natuurlijke breukvlakken van de structuurelementen in de diepte ontwikkelen.
Naarmate men hoger in het profiel komt, worden de prismatische structuurelementen kleiner en treedt een meer dobbelsteenvormige structuur op. In de teeltlaag
wordt meestal een fijnbrokkelige tot korrelige structuur aangetroffen, bestaande uit
harde fijne kleibrokjes, waarvan de hoeken en ribben nog scherp ontwikkeld zijn.
De in droge toestand enigszins grofkorrelige tot fijnbrokkelige bovengrond, ter
dikte van 12—30 cm, is dikwijls met de direct onderliggende kleilaag min of meer
bruinroestig gevlekt. Door de afwisselende reductie en oxydatie van de bovengrond,
resp. veroorzaakt door de stagnatie van het neerslagwater in de winter en het uitdrogen met scheurvorming in de zomer, komen hier ijzerverbindingen tot afzetting
in de vorm van aders en vlekken. Dikwijls bestaan deze ijzerafzettingen uit donkerroodbrüine korrelige roestconcreties of kleine, meest zachte ijzerconcreties.
De laaggelegen pikkleigronden bezitten een humusrijke bovengrond; de pikklei-opveenprofielen soms zelfs een venige zodelaag. De pikkleigronden langs de strandwallen
en het duinlandschap bevatten in hun bovengronden in meerdere of mindere mate
duinzand. Dit zand is afkomstig van overstuivingen of van overspoeling met zandrijk
water (zie hfdst. XI, 1, b). Ook de bemesting kan hieraan enigermate debet zijn.
Hier en daar werd en wordt nog wel op het grasland nl. een organische bemesting
toegepast, bestaande uit bloembollenafval, die rijkelijk vermengd is met duinzand. Ook
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kan het in de loop der tijden met de stalmest op het land zijn gekomen, wanneer de
stallen met (duin)zand gestrooid werden. In het Westland heeft dit althans een rol van
betekenis gespeeld (VANLIERE, 1948). De plaatselijk venige, dunne pikklei-op-veenprofielen zijn vaak bezand, vnl. in de Oosterzij- en de Groot-Limmerpolder en wel met
zand afkomstig van de strandweg Boekei—Akersloot.
Buiten Noord-Kennemerland komen dergelijke slechte, in de regel zware kleigronden
eveneens zeer verbreid voor in Friesland en Groningen, waar zij van oudsher bekend
zijn resp. onder de naam knip- en knikkleigronden. In deze streken zijn reeds meerdere
onderzoekingen verricht naar het ontstaan en het wezen van deze kleigronden (HISSINK
en VANDER SPEK, 1938), om zodoende de „knipvorming" tegen te gaan of wel de
knipkleigronden te verbeteren. Vroeger is men er echter niet in geslaagd om een
afdoende verklaring voor het ontstaan van de knip- of knikkleien te leveren.
De uitgebreide kartering van de pikkleigronden van Noord-Kennemerland en van
de vele door ons in het terrein opgemerkte en bestudeerde verschijnselen verschaft ons
de volgende gegevens. Het onderzoek verliep parallel aan dat in overeenkomstige
gebieden (DU BURCK, 1949; VEENENBOS, 1949) en ging gepaard met verifiërend en
tevens met recent experimenteel laboratoriumonderzoek.
1°. De abnormaal slechte physische eigenschappen — de „knippige" structuur — zijn
gebonden aan een nagenoeg gelijkmatig dunner of dikker pakket zware zeeklei, dat in een
bepaalde periode (ongeveer 300 tot 800 na Chr.) tot afzetting is gekomen. Deze formatie
behoort geologisch tot een oudere, vroeg-middeleeuwse of Merovingische sedimentatiefase van
de jonge zeeklei (zie verder hfdst. X, 6).
2°. Een reconstructie van de transport- en afzettingsomstandigheden leidt tot de conclusie,
dat de sedimentatie van deze oudere fase van de jonge zeeklei — het pikkleidek — heeft plaatsgevonden in een b e t r e k k e i ijk o n d i e p , z e e r r u s t i g , m e e r of m i n d e r
b r a k w a t e r m i l i e u a c h t e r de s t r a n d w a l l e n , v e r v a n de o p e n z e e
(hfdst. X, 6 en XI, 1, b).
De onderliggende oude wadstrandvlakten, al of niet begroeid of met een veenlaag bedekt,
slibden in de loop der tijden zeer geleidelijk op onder invloed van een geringe eb en vloed
werking. Deze opslibbing onder invloed van het zeer langzaam transgrederende water had
plaats op betrekkelijk hooggelegen, goeddeels begroeide kwelders, te vergelijken met de vrij
recente aanwassen in de noordwestelijke uitloper en de randgebieden van het oude IJ (§ 4).
Het merendeel der pikkleiprofielen vertoont dan ook geheel willekeurig en op verschillende
hoogten in het kleidek kleine, donkergrauwe tot blauwzwarte (min of meer humeuze) vlekken,
lenzen of bandjes. Deze oude vegetatiebandjes duiden op een wat intensievere begroeiing
gedurende de perioden, dat herhaaldelijke overstromingen uitbleven of van een geringere
betekenis waren.
3°. In dit moerassige, slechts bij hogere vloeden overstroomde milieu werd de pikklei
kalkloos afgezet.
Het transporterend vermogen van het overstromingswater was te gering om schelpen of
zelfs schelpgruis te kunnen aanvoeren. Slechts het allerfijnste slib, gesuspendeerd in het overstromingswater werd aangevoerd en gesedimenteerd. De pikkleiprofielen, welke tijdens de
afzetting niet met duinzand vermengd of achteraf sterk beïnvloed werden, bezitten in het
algemeen nog geen 15 % zand ( > 58 mu), meestal is dit percentage niet groter dan 5 %.
Een koolzure kalkbron in de vorm van fijne schelpdeeltjes ontbrak dus vanaf het moment
van afzetting. Volgens een mededeling van Ir P. DU BURCK bleek uit het onderzoek op foraminiferen van een pikkleimonster uit Geestmerambacht, verricht door deGeologische Stichting
te Haarlem, dat: „hierin geen foraminiferen of andere mariene organismen voorkomen, zodat
deze afzetting als terrestrisch moet worden beschouwd". Ook de dichter bij het inbraaktoevoergebied gelegen slikken en kwelders van Geestmerambacht boden dus te ongunstige
levensvoorwaarden voor deze kleine mariene organismen. Daar de grootte van de foraminiferen, bekend van onze tegenwoordige wadden, overwegend valt in de fractie van 0,30—0,15
mm (VAN VOORTHUYSEN, 1950) is het uit het onder punt 2besprokene welduidelijk, dat ook de
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mogelijkheid van zwevend transport van hun fijne kalkschaaltjes met het overstromingswater
niet grootwas.
Daarnaast moeten de omstandigheden op de slikken en kwelders weinig gunstig geweest
zijn voor de physisch-chemische en microbiologische praecipitatieprocessen van koolzure kalk
uit het water. Voor een eventuele ontkalking tijdens de sedimentatie waren daarentegen alle
voorwaarden vervuld (zie § 4) en bestond ook volop gelegenheid. Deze ontkalking zou nl.
gelijke tred gehouden kunnen hebben met een eventuele geringe aanvoer van kalkrijk slib,
daar de opslibbing vandekwelders metdeuiterst fijne, inhetwater gesuspendeerde kleideeltjes
slechts zeer langzame vorderingen gemaakt kan hebben.
Zodoende vond een geleidelijke, kalkloze opslibbing van de pikklei plaats; er heeft zich
althans geen voorraad koolzure kalk kunnen vormen. Volgens onze mening is er bij deze zeer
ondoorlatende pikkleigronden dan ook geen sprake van verdwenen kalk, welke in de loop der
eeuwen na de ontwatering uitgespoeld zou zijn. Het onderzoek van de vrij recente, eveneens
zeer zware aanwassen langs het vroegere Wijkermeer en de Krommenije (IJoever-kleigronden,
MA), waarvan de gehele wordings- en bedijkingsgeschiedenis bekend is, droeg in belangrijke
mate tot deze opvatting bij (zieverder §4, a).
4°. De hierboven geschetste sedimentatieomstandigheden waren eveneens van grote invloed
op dephysische geaardheid vande pikkleiafzetting.
Blijkens proeven met grondmonsters van knipklei in het Laboratorium voor Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen, onder leiding van Prof. Dr A. C.
SCHOFFELEN, is het zoutgehalte van het water van grote betekenis voor het volume van de
daaruit gesedimenteerde kleideeltjes. Hoe brakker het water (bij deze proeven ging de verdunning tot een zeewaterconcentratie van 25%) des te kleiner het sedimentvolume en deste
dichter dusdepakking van de gesedimenteerde kleideeltjes. Dit kleine poriënvolume heeft weer
een slechte doorlatendheid eneenongunstige structuur tengevolge.
Evenals het water in het vroegere IJ en in de Zuiderzee vóór de afsluiting meer of minder
brak was, moet ook het overstromingswater, waaruit de pikklei tot afzetting kwam, flink brak
geweest zijn. Op zijn lange weg naar Noord-Kennemerland onderging het zeewater een sterk
verzoetende invloed. In het bijzonder tussen en nabij de oude strandwallen en de uitgestrekte
veencomplexen in het hart van Noordholland had een sterke vermenging plaats met zoetwater,
resp. afkomstig van het afstromende grondwater en het oppervlaktewater van de vele beekjes,
veenstroompjes en rivieren. Ook het neerslagwater moet in de ondiepe wateren behoorlijk
verzoetend gewerkt hebben.
Dit alles maakt de veronderstelling wel zeer aannemelijk, dat het pikkleidek reeds bij zijn
vorming geleidelijk aanisopgebouwd uitfijne slibdeeltjes meteendichte ligging.
Zelfs tijdens stormvloeden werd geen grover materiaal afgezet, zodat zand en een bepaalde
gelaagdheid in het algemeen in depikkleiafzetting niet optreden. Dit ontbreken vaneenbodemskelet, bestaande uit grof en fijn zand, is zonder twijfel mede van invloed opde korrelstapeling
en op de onderlinge binding van debodemvormende klei- en stof(silt)deeltjes. Grovere korrels
zouden de binding van de bodemdeeltjes losser maken en de agregaatvorming bevorderen
(HOOGHOUDT, 1948).

Neemt men daarnaast in aanmerking het primair ontbreken van een „kalkkapitaal", zodat
ook geen verbetering in de structuur tot stand kon komen, dan wordt de compacte, weinig
doorlatende opbouw vandepikkleigronden veel begrijpelijker.
5°. Invloeden na de afzetting van het materiaal kunnen echter ook van grote betekenis
zijn voor dephysisch-chemische geaardheid vandebodem.
VAN LIERE (1948) wijst op het verslechteren van de structuur van het bodemprofiel onder
invloed van een eeuwen lange zeer natte ligging. Het grondwater oefent op de lange duur
een verdichtende, aanplempende invloed uit op de grond. Tot voor betrekkelijk kort werden
de Oude Land-polders in het algemeen nogweinig doelmatig en vrij ondiep afgemalen. Vooral
bij de laaggelegen pikklei-op-veenprofielen (vMPv) kan dan ook de ongunstige werking van
het stagnerende grondwater van invloed zijn geweest op de huidige slechte physische eigenschappen van de pikkleigronden. Bijhet merendeel van dein het algemeen relatief middelhoog
gelegen pikkleigronden achten wijderolvandeze factor inhet samenspel vande onderscheiden
factoren van ondergeschikt belang, in het bijzonder bij die op zandige ondergrond (MPz) in
de dieper afgemalen droogmakerijen (b.v.Egmonder- en Bergermeerpolders).
Het feit dat de pikkleigronden (bodemreeks MP) kalkarm zijn afgezet — evenals het
merendeel van de recente IJoever-kleigronden (bodemreeks MA)—moetvandoorslaggevende
betekenis geweest zijn voor de ontwikkeling van dehierboven beschreven ongunstige physische
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eigenschappen van de pikkleigronden. Na het droogvallen en een gedeeltelijke ontzilting van
het opgeslibde land is een ruime voorraad koolzure kalk van uitermate groot belang voor de
omzetting van de „natronklei" in „kalkklei". Voor een losse en luchtige structuur is het nl.
gewenst, dat de overmatige bezetting van het adsorptieve humus- en kleicomplex met de
Na+-ionen uit het zoute water vervangen wordt door één, waarbij de C a + + - i o n e n zich verreweg in de meerderheid bevinden temidden van de andere kationen. Een calciumionen-bezetting
brengt de uitvlokking van de allerfijnste kollodiale bodemdeeltjes teweeg.
Uit percolatieproeven met knipkleigrondmonsters op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde te Wageningen blijkt, dat, wanneer gespoeld wordt met flink brak water (zeewaterconcentratie 50 en 25 % ) , het complex grotere hoeveelheden Na+-ionen bevat dan bij hogere
zeewaterconcentraties. Verder is hier bij een zeewaterconcentratie van 25 % een bezetting van
het adsortiecomplex met C a + + - , M g + + - en Na+-ionen verkregen, die volkomen overeenstemde met het natuurlijke C a + + - , M g + + - en Na+-gehalte van het adsorptiecomplex van een
grondmonster uit de „kwaadaardige laag" van een slecht knipkleiprofiel.
Dus ook de in een brakwatermilieu gesedimenteerde pikklei (punt 4) moet oorspronkelijk
een betrekkelijk overmatige hoeveelheid geadsorbeerde Na+-ionen aan het adsorptiecomplex
bevat hebben.
De inundaties gedurende de laatste oorlogsjaren hebben weer eens duidelijk aangetoond,
dat reeds na een gedeeltelijke ontzilting van het overstroomde land een sterk structuurverval
optreedt, veroorzaakt door een peptisatie van de natronklei. De poriën in de klei raken verstopt
en de bodem slaat dicht. De praktijk heeft geleerd, dat de degradatie van de structuur tegengegaan kan worden door een snelle, afdoende ontwatering en het toedienen van gips (STOLP,
1945). Is de zeekleiafzetting rijk aan koolzure kalk, dan heeft dit regradatieproces van de
structuur in een langzamer tempo op een natuurlijke wijze plaats. Door chemische en microbiologische processen wordt de koolzure kalk in oplosbare vormen omgezet, welke coagulerend
op de natron-magnesiumklei werken, waardoor peptisatie in het verzoetende water wordt
voorkomen.
In de oorspronkelijke pikkleiafzetting ontbrak nu juist een dergelijke overvloedige calciumbron (punt 3 ) . Bij het rijpingsproces van de pikkleigronden kan er dan ook nauwelijks sprake
geweest zijn van een ruime, geregelde toevoer van calciumionen ter vervanging van het N a +
aan het adsorptiecomplex en voor de aanvulling van de kalk, die door de plantengroei of door
uitspoeling verdween.
N a de hierboven geschetste ontstaansgeschiedenis van de pikkleigronden, die weinig gunstig
was voor hun physisch-chemische geaardheid, volgt tot slot nog het feit, dat het pikkleidek
tijdens een langdurige erosieperiode (10e—14e eeuw, hfdst. X, 7) herhaaldelijk krachtig overspoeld werd met min of meer brak water. Zoals gezegd liggen de rampzalige gevolgen van
dergelijke overstromingen voor de physische gesteldheid van de kleigronden ons nog vers in
het geheugen (STOLP, 1945). Vooral zwaardere kleigronden kunnen bij de ontzilting een
volledig structuurverval vertonen, in het bijzonder wanneer zich gedurende de overstroming
achtereenvolgende perioden van emersie en submersie voordoen (DELOFFRE, 1949).
Ook de eroderende overstromingen na de afzetting van het pikkleidek waren zeer bevorderlijk voor een peptisatie van het grote percentage colloïdale bodemdeeltjes van deze gronden.
Deze uiterst kleine deeltjes konden waarschijnlijk dientengevolge over geringe afstanden verplaatst worden, waardoor het reeds relatief kleine poriënvolume, veroorzaakt door de sedimentatie in een brakwatermilieu (zie punt 4) nog meer verminderde. De eventueel nog aanwezige
poriën en capillairen raakten zodoende verstopt met ingespoelde gepeptiseerde pikklei. Het feit,
dat het zware compacte pikkleidek sterk verspoeld en over uitgestrekte oppervlakten volkomen
verwijderd werd, is mede een aanwijzing, dat het tijdens de erosiefase in zijn ontwikkelingsgeschiedenis in een sterk gepeptiseerde toestand heeft verkeerd. Volgens KOZLOV (1947) zijn
Na+-rijke gronden nl. sterker aan erosie onderhevig dan Ca++-rijke gronden.
De laatste verklaring voor de zeer compacte, in vochtige toestand stopverfachtige opbouw
van de pikklei wordt gesteund door onze veldwaarnemingen aan de IJoever-kleigronden, die
deze herhaalde inundaties na hun droogvallen of drooglegging niet gekend hebben. Deze
meestal nog zwaardere gronden, waarvan de sedimentatie onder vrijwel vergelijkbare omstandigheden plaatsgevonden moet hebben, vertonen in hun natuurlijke ligging nog een betrekkelijk
groot aantal zeer fijne gangetjes en kanaaltjes in hun eveneens zeer grofprismatische structuuraggregaten (§ 4 ) . Laatstgenoemde gronden vertonen dus binnen hun structuurelementen
een behoorlijke porositeit. In dit verband zou men bij de pikkleigronden van een fossiele zoutschade kunnen spreken en wel van „fossiel", omdat het adsorptiecomplex van de pikkleigronden
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in de huidige kationen bezetting in het algemeen een voor zeekleigronden normaal percentage
Na+-ionen bezit. Alleen het percentage Mg++-ionen van de kationenwaarde is vaak belangrijk
hoger dan normaal (hfdst. XII, 3).
Omtrent de invloed van het Mg++-ion aan het adsorptiecomplex op de bodemstructuur
is men het in de literatuur nog lang niet eens. Volgens de meeste onderzoekers staat de werking
van het Mg++ in tussen die van Ca++ en Na+. Daarnaast wordt herhaaldelijk een slechte
structuur bij veel adsorptief gebonden Mg++ vermeld. Uit onderzoekingen van HOOGHOUDT
(1948) aan Nederlandse grondsoorten blijkt het Mg++-ion van alle kationen de grootste
onderlinge binding der bodemdeeltjes te geven.
Hoewel wij geen directe aanwijzing vonden voor een correlatie tussen de in het veld
geconstateerde mate van „knippigheid" en de Mg++-bezetting van het complex van de grondmonsters uit de onderscheiden pikkleiprofielen, is het zeer wel mogelijk, dat de structuur van
de pikkleigronden en de IJoever-kleigronden, die ook een iets afwijkend, hoger percentage
Mg++-ionen aan het adsorptiecomplex vertonen, ongunstig beïnvloed wordt door het betrekkelijk hoge Mg++-gehalte van het complex. Deze mening wordt bevestigd door recente onderzoekingen van VAN SCHUYLENBORGH en VEENENBOS (1951).

Daar de structuur van een grond samenhangt met de sterkte van de onderlinge binding van
de bodemdeeltjes is het dus niet uitgesloten, dat het bovenstaande mede een verklaring biedt
voor het zeer stijve karakter en de moeilijke bewerkbaarheid van de pikkleigronden en van de
IJoever-kleigronden. Voor deze zeer zware gronden is men — evenals HOOGHOUDT (1948) —
geneigd, een bepaalde beperkte verlaging van de onderlinge binding van de bodemdeeltjes
(hier meestal meer dan 50 % < 2 mu) als bevorderlijk te beschouwen voor een structuurverbetering. In ons geval denkt men dan onwillekeurig allereerst aan een terugdringen van het
Mg++-gehalte van het complex door Ca++-ionen, hetgeen door de praktijk met een ruime
kalkbemesting (gips) en een goede drainage te verwezenlijken is. Ook een sterke vermenging
van de pikklei met zand en/of met grote hoeveelheden stalmest zal de binding sterk doen
verminderen.
Voor het overgrote deel zijn de pikkleigronden zonder meer weinig geschikt voor
akkerbouw vanwege hun slechte bewerkbaarheid. Zij zijn dan ook van oudsher vrijwel
uitsluitend in gebruik als grasland.
Het profiel van de min of meer venige pikkleigronden op veen (subreeks vMPv)
leent zich alleen voor weidebouw. De laag en vochtig gelegen, dunne pikkleigronden
(kleidek steeds dunner dan 60 cm) vormen in het algemeen goed productieve graslanden, indien zij goed verzorgd worden.
Wat betreft de kwaliteit van het gras, kunnen de weilanden op de overige pikkleigronden eveneens zeer goed voldoen, doch meestal laat de productiviteit te wensen
over. De voornaamste pikkleigronden, die hiertoe behoren, zijn samengevat in de
subreeksen MPz, kleidek dunner dan 60 cm op zeezand of lichte zavel, en MPv, kleidek
dikker dan 60 cm op veen. Op het merendeel van deze gronden wordt de graslandproductie in de zomermaanden regelmatig geremd door een tijdelijk watergebrek.
Een enkel regenbuitje helpt niet, daar het regenwater langs de scheuren vlot naar de
diepere ondergrond wegzakt. Voor het merendeel van de pikkleigronden geldt dan ook het
boerengezegde, dat zij in de zomer iedere dag een buitje nodig hebben en 'sZondags een
stortbui.
Bij de dunne pikkleidekken (dunner dan ca 40 cm) maken de plantenwortels gebruik van
de kanalen en gangen in de — indroge toestand meestal volkomen doorscheurde — pikkleilaag
om naar de onderliggende bodemlaag door te dringen en daar het eventueel aanwezige en zo
zeer benodigde bodemvocht op te nemen (zie b.v. beschrijving profiel nr. Limmen 2 a—c,
blz. 52).
Naarmate het pikkleidek dikker is, is de invloed van de onderliggende bodemlagen op de
vochthuishouding van de pikkleigronden van geringer betekenis. Dit geldt eveneens voor de
invloed van deze lagen op de aard en samenstelling van het pikkleidek. De watercapaciteit
van een dikkere kleilaag is groter dan die van een dunner dek. Het doordringen van een dikker
dek met een voldoend aantal wortels, zodat het gewas onder bepaalde omstandigheden van
een behoorlijke vochtvoorziening verzekerd zou zijn, is bij de physische gesteldheid van de
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pikklei praktisch uitgesloten. De compacte, ondoorlatende, diepere pikkleiondergrond verkeert
gedurende het gehele jaar of althans een groot deel daarvan in een vrijwel volledig gereduceerde
toestand. Deze diepere horizont van het pikkleidek heeft een meer lichtgrijze tot blauwgrijze
kleur met soms flauwgroene tinten en is arm aan roestkleurige ijzerafzettingen. In een dergelijke
ondergrond dringen de plantenwortels niet door. In regenarme perioden veroorzaakt dit spoedig
last van droogte. In het winterhalfjaar met overvloedige regenval kan de ondiepe bewortelingslaag daarentegen verzadigd raken met water en ontstaat zuurstofgebrek. Het wortelstelsel is
dan niet meer in staat normaal te functionneren en kan voor een deel afsterven. Op de ongunstigste pikkleiprofielen ziet men dan ook dikwijls, dat het graswortelstelsel zich oppervlakkig
ontwikkelt tot een viltlaag.
Zoals plaatselijk uit de overzichtskaart (bijlage 1), doch vooral uit de detailkaart
(bijlage 3) en de daarbij behorende profielen A—C (bijlage 3A) blijkt, is vooral het
dunnere pikkleidek (dunner dan ca 60 cm, in hoofdzaak gelegen ten Z. van Bergen)
sterk onderbroken. In het bijzonder het landschap van de pikkleigronden rustend op een
zandige ondergrond, al of niet met een dunne venige tussenlaag (subreeksen MPz,
MPzv en MPvz), bestaat dikwijls uit een sterk versneden hobbelig terrein. De smalle
geultjes — relicten van de vroegere mariene erosie — met een zeer grillig verloop
(zie o.a. afb. 11) zijn op de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) merendeels
niet aangegeven, in verband met de schaal van deze kaart.
Vooral na beschouwing van bovengenoemde detailkaart en de profielen is het wel
duidelijk, dat de erosie enorme schade heeft toegebracht aan de landbouwkundige
waarde van de pikkleigronden. De sterk versnipperde, dikwijls zeer ongelijke ligging
vormt cultuurtechnisch een zeer lastig probleem, dat niet zonder ingrijpende, kostbare
grondverbeteringsmaatregelen is op te lossen. In het bijzonder in de Oude Landpolders
met pikkleigronden op zandige ondergrond (subreeksen MPz, MPzv en MPvz) is
de bodem- en terreinsgesteldheid zeer wisselend. Het is hier zonder meer praktisch
onmogelijk een zodanig waterpeil in te stellen, dat op alle bodemtypen een goede
watervoorziening verzekerd is. Zowel de niet onderbemalen meergronden (MEm) als
de delgronden (MEe) zijn in dit landschap zeer laat en moeilijk te beweiden in het
voorjaar. In regenarme zomers zijn deze gronden echter volkomen ongevoelig voor
droogte en zeer productief. Zij leveren in het algemeen een overvloedig, doch licht
grasgewas. De pikkleigronden produceren daarentegen een zwaar gewas met hoge
voedingswaarde. De zomergroei is hier echter reeds in normale jaren betrekkelijk gering.
De min of meer venige pikkleigronden op veen (subreeks vMPv) zijn steeds zeer
vlak en laag gelegen. Het overwegend dunne pikkleidek (ter dikte van ca 30—60 cm)
is alleen plaatselijk sterk afgebroken en geheel opgeruimd. Elders zijn deze gronden
slechts oppervlakkig geërodeerd, hetgeen zich openbaart in een dunner en slapper
(humeuzer) kleidek en een sterk venige bovengrond.
Ook de dikkere (meer dan ca 60 cm) en wat hoger gelegen pikkleigronden op
veen (subreeks MPv) liggen merendeels vrij effen. Zoals uit het verkavelingsgebied
van het polderland ten N. van Bergen wel duidelijk blijkt, zijn zij echter intensief
doorsneden met vele lengte- en dwarssloten.
De hoge pikkleigronden op kreekgrond (MPk) en de vrij laag gelegen MPvkgronden komen slechts plaatselijk voor in de Uitgeesterbroekpolder (hfdst. VIII, 6, b).
MPz Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel
Deze gronden worden gekenmerkt door een grauwgrijze pikkleilaag, plaatselijk grofzandhoudend, met een min of meer zandige en humeuze bovengrond; het geheel ter
dikte van ca 40—60 cm, rustend op een ondergrond, variërend van meestal ontkalkt, al
of niet slibhoudend zeezand tot kalkrijke, lichte, min of meer zandige zavel. Vooral
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waar de „zandige" ondergrond een zwaarder karakter heeft, treedt op de scherpe overgang, van het pikkleidek naar deze ondergrond een donkergrauw-blauwzwart, oud
vegetatievlak op, bestaande uit een enigszins humeuze en zandige pikkleiband.
De streeksgewijze verschillen in de zandige ondergrond komen ter sprake bij de beschrijving van de plaatselijke bodemgesteldheid (hfdst. VIII, 6). Ook de eventuele
afwijkingen in aard en samenstelling van de bovenliggende pikkleilaag, die hiermede
soms gepaard gaan, worden daar vermeld.
Een typisch pikkleiprofiel op een strand- of zeezandondergrond is het volgende:
Nr. Heiloo 4 a—e, gemeente Heiloo, Baafjespolder (11-11-1948):
0—13 cm zodelaag. Humushoudende grofzandige klei; sterk beworteld; enkele bruine
roestvlekjes. Beneden 9 cm diepte iets minder humeus; losse korrelige
structuur; gevlekt en geaderd met bruine roest
— vrij geleidelijk overgaand in
13—30 cm in vrij droge toestand grijze, stugge zware klei, grofzandhoudend; structuur
fijn (J—1 cm), hoekig prismatisch; nog vrij goed beworteld, vnl. langs de
onregelmatige breukvlakken, die eveneens vrij sterk gevlekt en geaderd zijn
met geelbruine roest en roestkorrels
— vrij geleidelijk overgaand in
30—48 cm blauwe tot grijze, stugge, zware klei met zeer weinig grof zand; zonder
koolzure kalk; dobbelsteenachtige prismastructuur (1—2 cm); weinig
groenachtig geelbruine roestvlekken; slecht tot matig beworteld vnl. weer
langs de regelmatige, gladde, natuurlijke breukvlakken, waarop tevens enige
grove zandkorrels zichtbaar zijn. Dieper dan 45 cm iets grofzandig; via
een ca i cm dik, donker-humeus oud vegetatiebandje — snel overgaand in
48—70 cm geelgrijs middelgrof zand, iets plastisch; zonder koolzure kalk; matig
roestig; dieper dan 60 cm met roodbruine ijzerafzettingen in de vorm van
vlekken en donkerbruine ijzerconcreties;
70 cm en grijs kalkhoudend zand; op 75 cm kalkrijk; op 80 cm blauwgrijs geredudieper
ceerd zand, rijk aan schelpgruis; op ca 86 cm een dun zandlaagje, rijk aan
schelpen.
Grondwaterstand 61 cm onder het maaiveld.
Terreingesteldheid en bodemgebruik (zie afb. 7): in de onmiddellijke omgeving van
deze profielkuil ligt de zware pikkleilaag als een vrijwel aaneengesloten dek; slechts
kleine ondiepe geultjes, die op een betrekkelijk geringe en oppervlakkige erosie wijzen,
veroorzaken een gering microreliëf. Het vrij effen en middelhoog gelegen goede grasland is gevoelig voor droogte.
TABEL 6. Analyses van profiel Heiloo 4 a—e
a
0—13 cm

pH
CaCO a . . . .
Humus . . . .
Afsl
Zand
K l e i ( < 2 mu) .
Duinzandfractie
(105—300 mu)
Totaal fracties < 16 mu.
Gloeiverlies.

5,4

—

8,5 2
42
49
27
43

b
13—30 cm

5,4

—

5
66
29
43
21

c
30—48 cm

6,1

—

1,6
75
23
53
15

d
48—70 cm

6,6

—

0,1
4
96
4,51
88

e
70 cm en
dieper
6,9
7,6
0,3
1
91
1.5 1
96
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Afb. 7.
Het sterk geërodeerde pikkleilandschap langs de Zeeweg Heilo -Egmond aan den
Hoef (a) en de Egmondervaart (b). Het in detail gekarteerde gebied (bijlage 3,
hfdst. XI) ligt in de rechter
beneden helft van de fotoLinks van de Egmondervaart
zijn de pikkleischollen, (c)
plaatselijk duidelijk te onderscheiden. Men lette op de
percelering en de intensieve
bagreppeling van de dellen
o.a. bij d.
(Luchtfoto-archief van de
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Opname Geallieerde Luchtmacht 10-9-1944; schaal ca
1 : 10 500.)

Fig. 7.
The severely eroded pikclay landscape along the
road Heilo-Egmond
aan
den Hoef (a) and the Eg'Hondervaart (Egmond canal)
(b). The area that has been
surveyed in detail (appendix 3) lies in the right
hottompart of rhe picture.
On the left of the Egmondervaart the pik-clay shoals
(c) can be clearly distinguished at some spots. The
attention should particularly be arrested on the parcelling of the land and the
intensive ditch drainage of
the dells, e.g. near d.
(File of aerial photographs
of the Soil Survey Institute,
Wageningen.
Photo: Allied Air-Force 109-1944;appr. scale 1:10,500.)
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De detailkaart en profielen A-C van enige percelen in de Baafjespolder (bijlagen 3
en 3A) tonen duidelijk aan, hoe sterk de bodemgesteldheid op korte afstand kan
wisselen in dit deel van het sterk geërodeerde pikkleilandschap (MPz).
De dunnere pikkleidekken (totale dikte ca 35—45 cm) op een hoge zandige ondergrond
bevatten meestal een kleinere of grotere hoeveelheid grofkorrelig (zee- of duin-)zand,
ook onder de bruingrijze, meestal sterk zandige bovengrond of zodelaag. Bij de door
ons verzamelde grondmonsters bedroeg dit percentage zand ( > 105 mu) in de pikkleiondergrond maximaal 40 %, doch pleksgewijs is het nog groter. Vooral de plaatselijk
optredende dunne pikkleigronden op kleine rug- en kopvormige opduikingen van de
onderliggende oude wad-strandvlakte zijn overwegend over de gehele pikkleidikte vrij
sterk en betrekkelijk gelijkmatig met dit zand vermengd. Ook bij deze grofzandige
pikkleiprofielen blijft echter steeds een dunnere of dikkere kleilaag met een zeer stug
karakter optreden, die eveneens tot harde en prismatische structuurelementen uitdroogt.
Bij de pikkleigronden op zeezand of lichte zavel is het kleidek vrijwel altijd dunner dan
60 cm. Voor een enigszins redelijke vochtvoorziening is het dan ook — althans in de
zomermaanden — wel zeer gewenst, dat er een goed contact bestaat tussen de onderkant
van het pikkleidek en het capillair water in het onderliggende zand. Dit is voor het
sterk geërodeerde en ongelijk liggende polderland met de „pikklei-eilanden" zeer
moeilijk of alleen met zeer hoge kosten te verwezenlijken. Eerst na een uitgebreide egalisatie van de ondergrond zou een meer algemeen geldend, doelmatig
waterpeil ingesteld kunnen worden. Bij de huidige zomerpeilen van de verschillende
polders ligt het phreatisch vlak in het algemeen te diep onder het pikkleidek, waardoor
het in de zomer als het ware gedraineerd wordt.
Door een intensieve bewerking en bemesting met stalmest is de structuur en de daarmede samenhangende watercapaciteit van deze pikkleigronden te verbeteren. De — in
meerdere gevallen — reeds door de natuur ingezette vermenging van pikklei en zand
dient kunstmatig en doelmatig te worden doorgezet. Bij het ploegen moet de pikklei in
voldoende mate en zo gelijkmatig mogelijk vermengd worden met een gedeelte van het
onderliggende — liefst kalkrijke — zand. Alleen het dunne pikkleidek op een relatief
hoge zandondergrond zal ook dan voor grasland een onvoldoende waterberging blijven
bezitten en meer geschikt zijn voor een al of niet periodieke omlegging in bouwland.
Slechts op enkele plaatsen zijn weinig productieve graslanden op hooggelegen MPzgronden door de praktijk gescheurd.
MPzv Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel op veen
Deze gronden komen alleen voor in het noordoostelijk deel van de Groot-Limmerpolder.
Langs de oostzijde van de geestrug Limmen—Heiloo rust het dunne, sterk versneden
pikkleidek op kalkloos zand, dat zelf op het strandvlakteveen ligt. Over de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van dit gebied wordt het een en ander medegedeeld in
hfdst. VIII, 4, b.
Zowel door de vroegere intensieve erosie als door enig reliëf in de oppervlakte van de
i
onderliggende oude wad-strandvlakte en een ongelijkmatige dikte van het zandpakket
op het veen is de profielopbouw van deze gronden nogal wisselend.
In het algemeen ligt het dunne, grauwgrijze, zware en stugge, roestige pikkleidek met
een flink humeuze, weinig zandhoudende zodelaag (het geheel ter dikte van ca 35 cm)
en met een dunne, iets humeuze, kleihoudende zand-overgangslaag op grijswit, kalkloos,
matig grof zand. Dit zandpakket, met een dikte wisselend van ca 20 tot 60 cm, ligt
weer met een sterk roestige overgangslaag op een pakket veen, veelal dikker dan 30 cm.
Plaatselijk wordt nog boven een diepte van 130 cm o. mv. het blauwgrijze, al of niet
kalkrijke en slibhoudende strandzand aangeboord, bovenin met vele venige plantenresten (vnl. riet).
Deze onregelmatige, sterk geërodeerde, dunne pikkleigrondei :jn in het gebied grenzend
aan de Limmertocht en Het Die plaatselijk verveend. Bij de toegemaakte verveende
profielen is de pikkleilaag veelal in de ondergrond terechtgekomen.
Ook hier acht de boerenpraktijk het gras van de pikkleigronden van betere kwaliteit dan
dat van b.v. de naburige delgronden (MEe) en de strandwalovergangsgronden (Wo).
Overigens zijn het matige, weinig productieve graslandgronden, hetgeen niet te verwonderen valt op deze profielen met ernstige storingen van de waterhuishouding.
Noordelijk langs de Uitgeesterweg, tussen Limmen en Uitgeest, vertonen de dunne
pikkleigronden eveneens een ongelijke, hobbelige ligging. Behalve door de vroegere

50
erosie wordt dit vrij sterke reliëf mede veroorzaakt door een uiteenlopende klink van
het onderliggende veenpakket, dat nl. een veranderlijke dikte heeft. De zandige ondergrond bestaat hier uit een zavelige, fijnzandige klei, welke genetisch tot het binnendeltalandschap behoort. Dit veelal kalkrijke materiaal is vanuit het geulenstelsel, dat zich
onder invloed van de zee-inbraak nabij Castricum in Z.O. richting ontwikkelde
(hfdst. X, 4), door het overstromingswater op het aangrenzende strandvlakteveen gedeponeerd.
De dunne pikkleilaag (gemiddeld 35 cm dik) met een bruingrauwe, enigszins matig
fijnzandige bovengrond rust overwegend op een grijze, middelzware, kalkrijke zavel,
op de hogere plaatsen overgaand in een lichte zandige zavel. Naar onderen wordt deze
vrij roestige zavel geleidelijk zwaarder en minder kalkhoudend, om op een diepte van
ca 60 cm o. mv. over te gaan in een vette, vaak sterk klevende en smerende fijnzandige
klei, zonder of met weinig koolzure kalk. Het oude vegetatievlak-overgangslaagje tussen
beide kleiafzettingen tekent zich duidelijk af in de vorm van zwarte (humeuze) vlekken
of van een enkele centimeters dikke, sterk humeuze of zwak venige kleiband.
Dit minerale pakket, ter dikte van 80 à 120 cm, ligt meestal op een dunnere of dikkere
veenlaag, vnl. bestaande uit rietveen. Waar het onderliggende strandzand uit de ondergrond opduikt, ontbreekt de veenlaag of is deze zeer dun (o.a. langs de Startingerweg).
Langs de Schulpvaart ligt het kleidek vlak en betrekkelijk laag ten gevolge van een
sterke klink van het dikke veenpakket in de diepere ondergrond. De zodelaag is op de
lagere plaatsen sterk humeus tot venig.
De tamelijk kleiige ondergrond van de laatst beschreven groep pikkleigronden bezit een
behoorlijk vochthoudend vermogen. Zij vertonen dan ook minder snel verdrogingsverschijnselen dan de eerst besproken pikkleigronden op slibarm zand op veen. Waar
beide grondsoorten in de ondergrond aan elkaar grenzen, tekent — volgens een mededeling uit de praktijk — de zavelige ondergrond zich bij groeizaam weer duidelijk af
door een betere grasgroei.
MPvz Pikkleigronden op veen op zeezand of lichte zavel
De pikklei-op-veen-op-zandprofielen bezitten overwegend een dunne veen-tussenlaag
(dunner dan ca 15 cm). Zij liggen topografisch hoger dan de venige pikkleigronden op
veen (vMPv) en meestal vertonen zij buitendien een meer ongelijke ligging. In de polder
Overdie en Achtermeer onder Alkmaar en Heiloo zijn deze gronden tevens sterk versneden onder invloed van de vroegere mariene erosie.
De dunne, grauwgrijze, zware matig tot sterk roestige pikkleilaag met een donkergrijsbruine, humus- en zandhoudende zodelaag ligt met een vrij scherpe overgang op een
meer of minder kleiige, dunne veenlaag (merendeels 5—15 cm dik), die weer rust op
min of meer slibhoudend tot zavelig kalkloos zand. Deze grijze, met roest gevlekte,
zandige ondergrond, die bovenin wat venige resten van plantenwortels kan bevatten, is
op grotere diepte (ca 70 cm o. mv.) in blauwgrijs gereduceerde toestand rijk aan koolzure kalk en enig schelpgruis.
In het algemeen zijn deze, door het veenlaagje extra gestoorde profielen zonder meer
ongeschikt voor intensief cultuurgebruik. Het zijn snel verdrogende gronden, omdat het
waterbergend vermogen van de dunne pikkleilaag te gering is. De meestal iets kleiige,
ondoorlatende veen-tussenlaag vormt een zeer ernstige storing in de waterhuishouding.
Hierdoor is een bevochtiging van het dunne pikkleidek met capillair water vanuit de
zandige ondergrond uitgesloten. Slechts een intensieve bewerking en vermenging van
de bovenste bodemlagen kan hier verbetering brengen.
De gronden liggen geheel in grasland van matige tot slechte hoedanigheid.
MPv Pikkleigronden op veen
Het minerale dek van deze pikkleigronden is meestal dikker dan ca 60 cm. Een algemene beschrijving van de profielopbouw volgt hieronder.
De bruingrauwgrijze humushoudende bovengrond bevat meestal een weinig grof (duin-)
zand (nabij de duinvoet is deze dikwijls sterk en diep zandig); hij is veelal matig tot
sterk roestig en heeft soms iets van een rodoornachtige grond; de losse korrelige opbouw
van de zodelaag in droge toestand wordt veroorzaakt door harde, scherpkantige, fijne
kleibrokjes; naar de diepte nemen deze structuurelementjes geleidelijk in grootte toe,
tot grofbrokkelig. De zode is dikwijls viltig ontwikkeld.
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Onder deze bovengrond, veelal ca 15 cm diep (op enkele plaatsen nog wel ondieper),
ligt een in droge toestand grauwgrijze, zware en stugge pikklei, sterk scheurend in grove
prismatische structuurelementen, die in harde, scherpkantige, dobbelsteenachtige aggregaten uiteenvallen; geaderd en gevlekt met roestafzettingen, vnl. op de breukvlakken,
naar de diepte in afnemende mate; vrij sterk beworteld, vnl. langs de oude breukvlakken;
vaak treden blauwzwarte-donkergrauwe (humeuze) vlekken of oude vegetatiebandjes
op, vooral op de ondergrens van deze horizont.
Beneden een diepte van ca 35 à 55 cm o. mv. gaan grijze kleuren in de pikklei overheersen, soms met groene of blauwe tinten; hier komen meer geelbruine roestafzettingen
en enkele kleine zachte ijzerconcreties voor; in droge toestand zeer grove pilaarstructuur,
in licht vochtige toestand stugplastisch, in natte toestand zeer taaiplastisch en structuurloos. Naar de diepte geleidelijk in een — in vochige toestand — vette klei met een
zeepachtige structuur overgaande, sterk klevend en smerend, met weinig roestvlekjes
van een meer groenachtige geelbruine kleur. Vaak treedt een zone op, die grotendeels
gereduceerd is en waarin roestafzettingen vrijwel ontbreken.
Tegen de ondergrens van het dek wordt deze pikklei donkerder van kleur, rijk aan
organische stof, slapper en soms weer sterk roestig.
De veenlaag, die hieronder snel volgt (op een variërende diepte van ca 60 tot 130 cm
en soms nog dieper o. mv.), is overwegend zeer dun, hoogstens enkele decimeters dik.
Onder het veen ligt de al of niet spierige (zeepachtige), kleiige bovenlaag van het onderliggende wad- of strandzand. De meestal dunne, slappe bovenlaag van de oude wadstrandvlakte is rijk aan plantenresten (vnl. riet), doch naar de diepte toe wordt deze
gewoonlijk snel zandig en kalkrijk.
De zware pikklei is in het gehele profiel als regel arm aan koolzure kalk; in uitzonderingsgevallen treden kleine lenzen of bandjes zeer fijn meelachtig zand op, die soms
iets zavelig en kalkhoudend zijn.
Hieronder laten we de analytische gegevens volgen van een pikklei-op-veenprofiel met
een middeldik kleidek van ca 80 cm.
TABEL 7. Analyses van profiel nr. Sch.
(z.p. 1,00 m—N.A.P.).

pH . . . . . .
CaC0 3 . . . .
Humus . . . .
Afsl
Klei

14 a—c; gemeente Schoorl, Aagtdorperpolder

a
12—31 cm

b
31—48 cm

c
48—80 cm

6,4

6,5
0,04
3,7
80
16
52

6,6
0,04
2,7
74
24
44

—

4,3
71
25
44

Deze gronden zijn evenals de overige pikkleigronden vrijwel uitsluitend als weiland in
gebruik. De zware en dichte — vooral in natte toestand structuurloze — ondergrond
belemmert de waterbeweging, hetgeen zich in het winterhalfjaar uit ineenzeer natte tot
drassige toestand, welke spoedig optreedt. De wat grotere complexen van deze dikkere
pikkleigronden op veen (subreeks MPv ten N. van Bergen) zijn dan ook ter bevordering
van de ontwatering doorsneden met een groot aantal lengte- en dwarssloten (let b.v.
op de percelering van de Aagtdorperpolder).
vMPv Venige pikkleigronden op veen
Kenmerkend voor deze gronden is de regelmatige, vlakke en lage ligging van het dunne
pikkleidek, overwegend ter dikte van 30—45 cm. De erosieverschijnselen beperken zich
in hoofdzaak tot enkele bredere geulen en gaten of meren (zoals Het Die en het Kerkmeer in de Groot-Limmerpolder; de Wijen Bus en het Vroonmeer in de Uitgeesterbroekpolder), die reeds voor een deel weer verland zijn door de vorming van jong laagveen
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(bodemreeks VI). Daarnaast vertoont het betrekkelijk weinig versneden of ononderbroken pikkleidek hier en daar wat dunnere plekken, waarschijnlijk gevormd door een
oppervlakkige afspoelende werking van het overstromingswater tijdens de erosiefase
(hfdst. X, 7).
De grauwgrijze pikkleilaag is vooral bovenin donker getint (humeuzer) en tevens vrij
sterk roestig. De zodelaag is steeds behoorlijk humeus en op de zeer dunne plekken in
het pikkleidek uitgesproken venig. De bovengrond is in het algemeen enigermate zandhoudend.
Langs de geestruggen kan enige overstuiving met duinzand plaatsgevonden hebben.
Verder zijn zij plaatselijk meestal op eertijds venige plekken bezand, vnl. langs de
strandwal Boekei—Uitgeest.
De meer grijsgekleurde, zware en in vochtige toestand zeer taaie onderlaag van het
pikkleidek ligt met een donkergrauwe tot bruinzwarte, meestal dunne, min of meer
venige klei-overgangslaag op veen.
De bovenste zone van dit veenpakket bestaat uit een bruinzwarte, geoxydeerde en amorfe
(vormloze) veenmassa (in deze streek „mop" genaamd), waarin geen herkenbare
plantenresten te onderscheiden zijn. De allerbovenste veenlagen van deze zone vertonen
meestal in meerdere of mindere mate een kleibijmenging. Dikwijls kan van een duidelijk
te onderscheiden laag z.g. „veenklei" gesproken worden, zoals bij het navolgende, dunne
en venige pikkleiprofiel.
Nr. Limmen 2 a—c, gemeente Limmen, het Over Die, Groot-Limmerpolder (z.p.0,97 m
—N.A.P.).
0— 12 cm in vrij droge toestand bruingrauwe, sterk humeuze tot venige, zandige
(bezande) zodelaag; hard korrelige structuur; weinig geaderd met roest
en sterk beworteld
— vrij scherp overgaand in
12— 25 cm in iets vochtige toestand bruingrijsgrauwe, humushoudende en iets plastische, stijve klei; matig grove, prismatische structuurelementen met
glanzende breukvlakken en scherpe ribben en hoeken; vrij sterk gevlekt
en geaderd met roodbruine tot okerkleurige roest; goed beworteld, vnl.
langs de breukvlakken
— geleidelijk overgaand in
25— 30 cm donkergrauwe, sterk humeuze tot venige klei, met enkele roestaders en
vlekken; nog flink beworteld
— geleidelijk overgaand in
30— 40 cm bruinzwarte, weinig roestige veenklei met enkele wortels
— vrij geleidelijk overgaand in
40— 70 cm zwartbruin, amorf, geoxydeerd, los veen; bovenin nog min of meer kleihoudend
— geleidelijk overgaand in
70—105 cm bruin, grof en los rietzeggeveen
— scherp overgaand in
105-115 cm blauwgrijs, sterk kleiig zand; spierig, vol rietresten;
115 cm en blauwgrijs, kalkrijk, weinig slibhoudend zand; enkele schelpfragmenten.
dieper
Terreingesteldheid: goed grasland, vlak en betrekkelijk laag gelegen t.o.v. het waterpeil;
regelmatige percelering.
TABEL 8. Analyses van profiel Limmen 2 a—c.
a
4—12 cm
pH
CaCOj . . . .
Humus . . . .
Afsl
Zand
Klei ( < 2 mu) .
1
1

5,4

—

33 »
31
36 2
29

b
15—22 cm
5,6

—

9,5i
83
7
68

Gloeiverlies.
Grof zand (i.e. duinzandfractie 105—300mu); in % van minerale delen :47%.

c
30—35 cm
5,2

—

43,5!
43
9
59
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Er is geen nadere studie gemaakt van de samenstelling van het veen in de ondergrond.
In het gekarteerde gebied bestaat het in hoofdzaak uit rietveen met wat zeggeveen.
In de Uitgeesterbroekpolder is het onderliggende veen meestal sterk kleiig. Het oorspronkelijke veenlandschap heeft in deze omgeving sterk onder invloed gestaan van
enige getijgeulen (zie hfdst. X, 4). In het N.O. deel van deze polder is op enkele
plaatsen — onder een weinig kleihoudend veenpakket en boven een diepte van 130 cm
o. mv. •— veen met een duidelijk mosveenkarakter aangetroffen. Volgens de gegevens
van een z.g. zanddieptekaart van de Cultuurtechnische Dienst valt de bovenkant van
het oude zeezand onder het veenpakket in het grootste deel van de Uitgeesterbroekpolder in de klassen van 5—6 m en 6—7 m —N.A.P. Reeds op korte afstand van het
stuk strandwal waarop Uitgeest ligt is een diepte van 5—6 m —N.A.P. bereikt.
De overige veenpolders van het karteringsgebied hebben een veel dunner veenpakket in
de ondergrond, het z.g. strandvlakteveen, dat rust op de zandige oppervlakte van de
wad-strandvlakte. De klink is veel geringer dan in de Uitgeesterbroekpolder. In laatstgenoemde polder is, als gevolg van verschillen in dikte en slapheid van het veenpakket
in de ondergrond, het verschil in klink tussen klei en veen — althans plaatselijk — vrij
aanzienlijk.
De min of meer venige pikkleigronden op veen liggen uitsluitend in grasland, dat als
zeer gewasselijk bekend staat. Vertraging van de grasgroei treedt bij droogte praktisch
niet op. Zij liggen merendeels zo diep in het grondwater, dat het dunne scheurende
pikkleidek in voldoende mate bevochtigd wordt met capillair water vanuit het onderliggende veen. Bovenstaande profielbeschrijving laat zien, dat de graswortels zich vnl.
langs de oude breukvlakken in de pikklei naar de diepte toe voortzetten tot in het min
of meer kleiige veen. De zeer dunne (25—35 cm) venige pikkleidekken zijn vaak te nat.
Het slechte grasbestand bestaat dan in hoofdzaak uit blauwe moerasgrassoorten.
MPk Pikkleigronden op zavel of lichte klei
Deze hooggelegen pikkleigronden op zavel of lichte klei — of wel kortweg op kreekgrond — komen slechts in enkele smalle stroken voor in de Uitgeesterbroekpolder en
op een enkele plaats ook in de Dorregeesterpolder. De ondergrond wordt gevormd door
onregelmatige zavelige kleibanen, voormalige getijgeultjes in het onderliggende veenlandschap. Uit de nagenoeg egale dikte van het bovenliggende pikkleidek in deze polders
(ter dikte van 30—45 cm) blijkt, dat het oorspronkelijke veenlandschap na de totale
verlanding van de vloedkreken zeer vlak gelegen moet hebben. De bestudering van de
verschillende profielen leert ons, dat het stroombed en de oeverwallen van deze vloedkreekjes begroeid waren. De kleistroken op het veen langs de kreekjes waren iets lager
gelegen, zodat zich hierop een zeer dunne veenlaag kon ontwikkelen, voordat het pikkleidek in dit gebied werd afgezet (subreeks MPvk). De veencomplexen op enige afstand
van de kreken ontvingen hieruit slechts de allerfijnste slibdelen en dan nogin betrekkelijk
geringe hoeveelheden. Deze min of meer kleiige veengronden waren vaak weer iets lager
gelegen, gezien de dikte van de veenlaag, die zich hierop voor de pikkleiafzetting ontwikkelde (thans ter dikte van 5—20 cm). Op enkele plaatsen, ver van de kreekjes
verwijderd, ging de veengroei vrijwel ononderbroken door tijdens de inbraakfasen van
het binnendeltalandschap.
In algemene zin liggen de MPk-gronden als tamelijk flauw welvende, meestal langgerekte en kronkelende, smalle ruggen in het terrein. Hierop verheffen zich weer vele
aanzienlijk hogere koppen en ruggetjes, waaraan het geheel zijn sprekend reliëf ontleent
(afb. 8). Deze hoogten in de ondergrondse zavelbanen liggen dikwijls in twee evenwijdig
verlopende reeksen en vormen als het ware de onregelmatig onderbroken oeverwallen
van de kreek in het oorspronkelijke veenlandschap. Het profielonderzoek wijst weer uit,
dat ten tijde van de vorming van het pikkleidek de verlande kreek met zijn omgeving
geen reliëf vertoonde. Wat het toenmalige landschap nog aan reliëf bezat, was voordien
genivelleerd door de hierboven beschreven veengroei. Het ontstaan van deze bultige
oeverwallen is alleen te verklaren door een ongelijkmatige klink van de ondergrond, die
inderdaad onder de kopjes uit een dieper en zandiger zavelpakket bestaat. Het hoogteverschil met de aangrenzende vMPv-gronden varieert van 40 cm tot ca 100 cm.
Het profiel bestaat gemiddeld uit een 40 à 50 cm dik pikkleidek, dat via een donkere
overgangslaag (5 à 10 cm) — bestaande uit een vrij stugge en zware fijnzandige klei
met vele blauwzwarte (enigszins humeuze) vlekken en lensjes van een oude vegetatie —
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Afb. 8.

Luchtfoto van het Z.O. deel van de geïnundeerde Uitgeesterbroekpolder gedurende de laatste
oorlogsjaren. A, spoorlijn Uitgeest -Amsterdam; B, verkeersweg; C, fort; D, oude verlande kreken
in het veenlandschap onder het dunne pikkleidek, thans zichtbaar door differentiële klink t.g.v.
bemaling. D l , hoofdkreek met brede hoge oeverwallen, zich voortzettende via D2 in D3, waar de
oeverwallen sterk onderbroken zijn en uit een reeks eilandjes bestaan; D4, kleine kreekjes; E, de
polder de Noorderbuitendijken, gevormd door opslibbing van de oude Krommenije, die hier op de
zware oeverwallen van de hoofdkreek stootte en kennelijk gedwongen werd naar het oosten af te
buigen, waarna de Krommenije de kreek nabij D2 vernietigde; F, de Nieuwe Dam in de oude
Krommenije; Gl en G2, resp. de boerderijen Veldhuis en Klein Veldhuis.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 26-2-1945; schaal ca 1 •13000 )

Aerial photograph of the south-eastern part of the inundated Uitgeesterbro&k Polder during the last
years of the war. A, railway Uitgeest - Amsterdam; B, main road; C, former fortress; D, old siltedup creeks in the peat landscape overlain by a shallow cap of pik-clay, now visible on account of
unequal shrinkage caused by draining. Dl, main creek with high levees, passing into D3 via D2;
at D3 the levees are frequently interrupted and now consist of a.range of islands; D4, small creeks;
E, the Polder the Noorderbuitendijken, formed by silting-up of the former Krommenije which during
its formation was deflected to the east by the heavy levees of the main creek, annihilating the creek
near D2; F, the Nieuwe Dam (new dam) in the former Krommenije; Gl and G2 the farms Veldhuis
and Klein Veldhuis.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force
26-2-1945; appr. scale 1 : 13,000.)
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rust op een grijze lichte klei, die naar de diepte snel zaveliger en kalkrijk wordt (gemiddeld vanaf een diepte van 50 à 60 cm o. mv.).
Plaatselijk is de overgangslaag sterk humeus en soms een weinig venig. Op enkele van
de hoogste bulten, gelegen tussen de boerderijen Veldhuis en Klein Veldhuis langs de
Hogedijk, is het pikkleidek zeer dun (25 à 30 cm) en wat fijnzandiger, doch nog zeer
stug. Het oude begroeide oppervlak onder het pikkleidek is hier tevens bewoond geweest,
getuige de vele woonresten en scherfvondsten van Fries-Bataafs aardewerk (hfdst. X,
4 en 5).
Op een diepte van 80 à 90 cm o. mv. wordt het profiel meestal weer kleiiger en iets
slapper. De vette zavelige klei bevat dan naar beneden in toenemende mate rietresten
en krijgt soms een modderkleiachtig karakter.
Er is door ons geen systematisch onderzoek ingesteld naar het al of niet voorkomen
van veen in de diepere ondergrond van deze zavelige kleibanen. In het zuidelijk en
westelijk deel van de Uitgeesterbroekpolder zullen de kreekjes in het oorspronkelijke
veenlandschap in het algemeen hun grootste diepte gehad hebben. Hier zal het veen
wel geheel weggeslagen zijn, terwijl er in de kleine uitlopers in het N.O. deel van de
polder een in dikte variërende laag is overgebleven. In de diepere ondergrond van een
profielkuil op de kreek nabij Klein Veldhuis is dan ook geen veen aangeboord (hfdst. X,
4 en 5).
MPvk Pikkleigronden op veen op venige klei
Het profiel van deze relatief middelhoog tot vrij laag gelegen gronden, die in complexen
of stroken langs de MPk-gronden liggen, vertoont het volgende gemiddelde beeld.
Een ca 40 cm dik pikkleidek rust met een veentussenlaag (ter dikte van 5—15 cm) op
een donkerbruingrijze vette en min of meer slappe klei, die bovenin veelal iets venig
is en naar de diepte een zepige structuur krijgt. Op verscheidene plaatsen is nog juist
boven 1,30 m diepte het onderliggende, min of meer kleiige veen aangeboord.
Deze gronden liggen niet geheel effen, ten gevolge van een geringe differentiële klink
van de diepere ondergrond. Hoewel de hoogteverschillen in het algemeen betrekkelijk
klein zijn, zijn zij voor de cultuurwaarde van de gronden van grote betekenis. De wat
lager gelegen, vochtige profielen vertonen — evenals de vMPv-gronden — in het algemeen een sterk humeuze tot iets venige en sterk roestige zodelaag. Plaatselijk komen
ook hier flauw glooiende kopjes of bulten voor, die zich steeds weer kenmerken door
het optreden van een meer zavelige en meer stevige klei in hun ondergrond. De venige
tussenlaag onder het pikkleidek, dat hier een drogere ligging heeft, is dan dunner en
soms alleen in de vorm van een wat humeus kleibandje aanwezig.
Deze oneffen ligging en enigszins afwijkende profielopbouw vertonen de MPvk-gronden
hoofdzakelijk in het gebied van de Uitgeesterbroekpolder, dat ten N. van de spoorlijn
Uitgeest—Amsterdam ligt. Zij liggen in het terrein als weinig opvallende ruggen. Ten Z.
van deze spoorlijn zijn de profielen veel regelmatiger opgebouwd en liggen ook veel
vlakker.
Slechts op een enkele plaats is op een diepte van ca 60 cm o. mv. en dieper, bruingeel
gekleurde, roestige katteklei aangeboord. Katteklei is een zeer onvruchtbare meestal
flink zure klei (EDELMAN, 1946; VAN DER SPEK, 1950).
b. Rekerekleigronden

(MR)

Deze gronden komen in smalle en bredere stroken voor, vnl. langs het Noordhollands Kanaal ten N. van Alkmaar. Zij zijn afgezet in een gebied, waar vooral
in latere stadia van de vorming van het pikkleilandschap, de waterbeweging in en
langs een der weinige grotere getijgeulen — ongeveer gelegen ter plaatse van het
tegenwoordige Noordhollands Kanaal — wat sterker was.
Het minerale pakket op het veen is bij de Rekerekleigronden in het algemeen
zo dik, dat de nadere omschrijving „op vesn", zoals bij de pikkleigronden (subreeksen
MPv en vMPv), niet meer in de legenda is opgenomen. Op enkele uitzonderingsgevallen na, vnl. gelegen in het gebied tussen Alkmaar en Bergen, komt het veen bij
eerstgenoemde gronden niet boven 100 cm o. mv. voor.
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MRp Rekerekleigronden op pikklei
Deze gronden zijn merendeels gekenmerkt door een relatief hoge en vrij onregelmatige
ligging in het sterk geërodeerde pikkleilandschap en door een profiel bestaande uit een
lichte, fijnzandige kleibovengrond, ter dikte van ca 30 à 40 cm, die vrij snel overgaat
in zware pikklei, waarin dunnere of dikkere fijnzandige tot zavelige, al of niet kalkhoudende lenzen of laagjes kunnen optreden.
Een typisch profiel is nr. Sch. 15 a—d, gemeente Schoorl, Grootdammerpolder (z.p.
0,98 m—N.A.P.).
0— 10 cm in droge toestand donkerbruingrijze, humushoudende zodelaag; fijnzandig,
matig tot weinig met roest geaderd;
10— 42 cm bruingrijze, lichte, fijnzandige klei; bovenin los, zavelig karakter, nog
weinig humushoudend en met vrij veel roest; naar beneden geleidelijk
iets zwaarder wordend, met geelbruine roestvlekjes en kleine zachte ijzerconcreties; structuur fijn brokkelig, bovenin nog vrij zacht en te verkruimelen, naar de diepte geleidelijk grover, scherpkantiger en harder
brokkelig, iets prismatisch; vanaf 12 cm o. mv. neemt beworteling snel af
— vrij snel overgaand in
42— 64 cm groen getinte, donkergrijze, zeer stugge, zware, compacte klei, met uitgesproken dobbelsteenachtige pilaarstructuur, met enkele kleine lensjes
fijnzandige klei; kleine bruinzwarte ijzerconcreties en weinig donkerbruine
roestvlekjes; langs breukvlakken van de structuurelementen nog beworteld
—• geleidelijk overgaand in
64— 97 cm in licht vochtige toestand groenachtig grijze, zware, iets stugplastische klei
met vele lensvormige, fijnzandige en kalkhoudende kleilaagjes; weinig tot
matig roestig; onderin met grote geelbruine roestvlekken; enkele ver uit
elkaar liggende verticale scheuren, overigens structuurloos; op 80 cm
worden nog enkele wortels aangetroffen
— geleidelijk overgaand in
97—144 cm donkergrijze vette, taaiplastische klei, met organische stof; naar de diepte
neemt het kleigehalte geleidelijk iets toe; kalkarm; bovenin nog vrij sterk
roestig
— vrij scherp overgaand in
144—170 cm compact veen (vnl. riet), gelaagd kleihoudend;
170 cm en grijze, fijnzandige spierklei met rietresten, kalkarm; naar de diepte snel
dieper
zandiger wordend.
Grondwaterstand tijdens bemonstering profielkuil (Oct. 1948) 2,35 m o. mv.
TABEL 9. Analys es van profiel Schoorl 15a—d.

a
10—42 cm
pH
CaC0 3 . . . .
Humus . . . .
Afsl
Zand
Klei ( < 2 mu) .

5,9

—

2,7
40
58
23

b
42—64 cm
7,7
0,56
1,4
75
23
49

c
64—97 cm
7,9
1,1
1,3
67
31
43

d
97 —144 cm
7,0
0,23
2,4
85
12
56

Geheel willekeurig en op verschillende hoogten in het profiel van de Rekerekleigronden
op pikklei kunnen zich evenals bij de pikkleigronden, donkere tot blauwzwarte (humeuze)
vlekken of lensjes aftekenen. Deze vlekken, iets rijker aan organische stof (oude vegetatiebandjes) duiden er op dat ook hier een begroeiing van het sediment plaats vond
tijdens de min of meer geleidelijke opslibbing. Hier en daar was blijkbaar periodiek een
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wat intensievere begroeiing mogelijk, waardoor een iets grotere ophoping van organisch
materiaal kon plaats vinden. Naar de diepte wordt de pikkleiondergrond nog iets
zwaarder en is vlak boven het veen slap, volkomen structuurloos en rijk aan organisch
materiaal.
De betrekkelijk diepe en losse, fijnbrokkelige tot hard kruimelige bovengrond, de dikkere
eerdlaag — zoals de boerenpraktijk in Kennemerland zegt — maakt deze grond gemakkelijker bewerkbaar en bruikbaar voor akkerbouw. Van de 30 à 40 cm dikke lichte
kleibovenlaag, die in het algemeen wel zeer mestbehoeftig zal zijn, kan een redelijk
bouwdek voor landbouwgewassen worden gemaakt. Doordat de zware, weinig doorlatende pikkleiondergrond meestal vrij ondiep in het profiel ligt, zullen deze gronden
nog betrekkelijk scherp op de weersomstandigheden blijven reageren. Groeistagnaties
als gevolg van droogte zullen echter minder regelmatig optreden, gezien de geringere
waterbehoefte van akkerbouwgewassen in verhouding tot blijvend grasland. Op verscheidene plaatsen worden perceeltjes bouwland op deze gronden aangetroffen.
Het overwegend matige tot slechte grasbestand heeft spoedig last van droogte. Een
doelmatig agrarisch gebruik van deze gronden is geen eenvoudige zaak. De toch al niet
te grote oppervlakten vertonen in het algemeen een onregelmatige verbreiding en een
enigszins ongelijke hoogteligging. De meer vlakke terreinen kunnen echter agrarisch
rendabeler geëxploiteerd worden dan nu meestal het geval is.
MRaen MRb Rekerekleigronden
Zoals hierboven reeds ten dele is beschreven, zijn de Rekerekleigronden grotendeels
opgebouwd uit fijnzandig zavelig materiaal, dat in en langs de oevers van een getij-i
geulenstelsel tot afzetting kwam, waarin later — tijdens de erosiefase van het pikkleilandschap — de Rekere werd uitgeschuurd.
De overstromingen van de transgrederende zee zetten dus bij hoogwater zo geleidelijk
en rustig in, dat het onderliggende dunne veenpakket in het algemeen nauwelijks aangetast werd. Het veen werd vermoedelijk alleen op de plaats van de eigenlijke hoofdgeul
geheel verspoeld. Deze eerste rustige overspoelingen deponeerden op het veen een vrij
zwaar kleiig sediment, dat des te zwaarder, armer aan kalk en dikker wordt naarmate
men zich verder verwijdert van de oorspronkelijke geul. Nog verder gaande, i.e. in
westelijke richting, krijgt men de overgang naar de reeds beschreven Rekerekleigronden
op pikklei (MRp).
Daarna volgde een periode van steeds krachtiger wordende overstromingen en grotere
stroomsterkten in de getijgeul, gedurende welke een kalkrijke fijnzandige zavel in de
geulen en langs de oevers is afgezet. Bij de verdere opslibbing tijdens de verlanding van
de geulen werd het sediment langzamerhand weer zwaarder. Dit vond het eerst en het
sterkst plaats op grotere afstand van de hoofdaanvoergeul en van het inbraak-toevoergebied, dat in het N. (de Zijpe?) gelegen moet hebben.
Zodoende is het bovenste deel van het minerale dek van deze gronden steeds wat
zwaarder en soms ook stugger dan het zavelige deel beneden ca 30 à 50 cm o. mv.
Bij de min of meer geërodeerde, middelhoge tot vrij lage kreekgronden (MRb, zie hieronder) kan aangenomen worden, dat ook de secundaire afzetting van verspoelde pikklei
hierop — althans plaatselijk — een belangrijke invloed heeft uitgeoefend.
Deze kreek- en oeverwalvormige fijnzandige afzettingen zijn echter na de hernieuwde,
krachtige inbraken en overstromingen van de zee tijdens de erosiefase (na de 9e of 10e
eeuw, zie hfdst. X, 7) sterk aangetast en geërodeerd. Het nog resterende, reeds gedeeltelijk verlande geulensysteeem werd weer sterk uitgeschuurd en verwijd. Er ontstond
een brede diepe kreek, de Rekere, die vanaf een ondiepe zeeboezem, de Zijpe, tot nabij
de stad Alkmaar liep (BEEKMAN, 1932). Het overblijfsel van de oude Rekere, waaraan
namen als Rekerpolders, Rijkerdijk enz. nog herinneren, is nagenoeg geheel vergraven
bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Langs deze zeearm werd in het laatst
van de 13e eeuw de Oude Schoorlse Zeedijk aangelegd om Kennemerland te beschermen
tegen de vernielende werking van het zeewater. De afbraak heeft ten gevolge gehad,
dat de oorspronkelijk relatief hoge bank- of oeverwalafzettingen, zoals zij nog op vele
plaatsen elders in het Nederlandse kustgebied aangetroffen worden, nu meestal niet
hoger in het landschap liggen dan de aanliggende Rekerekleigronden op pikklei (MRp).
In het sterk geërodeerde „stroomkomlandschap", zoals we dat vnl. in de Verenigde
Harger- en Pettemerpolder en de Groeterpolder aantreffen, liggen de Rekerekleigronden
zelfs topografisch lager dan de resterende Rekerekleigronden op pikklei. Hier vertonen
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zij merendeels een relatief middelhoge ligging in het sterk geërodeerde pikkleilandschap
en op verscheidene plaatsen zijn zij ten opzichte van de omgeving zelfs laag gelegen.
Slechts plaatselijk, vnl. in de Rekerpolders, worden nog enkele „eilandjes" Rekerekleigrond aangetroffen, die nog de hoge ligging van het oorspronkelijke landschap behouden
hebben.
Tijdens de erosiefase vormden zich brede vlakke erosiegeulen, die zich blijkbaar, geleid
door de nog niet geheel verlande oorspronkelijke kreekbeddingen, een gemakkelijker
weg baanden in de lichtere en lossere kreeksedimenten dan in de aangrenzende gebieden
met hun compacte en vaste pikkleiafzettingen, die vermoedelijk iets lager waren.
In het sterk geërodeerde pikkleilandschap is de bodemreeks Rekerekleigronden (MR)
naar de huidige hoogteligging in een tweetal subreeksen onderverdeeld.
MRa Hoge tot middelhoge Rekerekleigronden
Het profiel bestaat tot een diepte van 40 à 50 cm uit lichte, fijnzandige, ontkalkte klei,
die geleidelijk overgaat in matig zware, fijnzandige zavel. Op 50 cm diepte wordt het
profiel steeds snel kalkrijk. De totale dikte van het minerale dek is ca 1 m eh het rust
op een veenlaag van 10 à 40 cm dikte. De overgangslaag tussen klei en veen is meestal
ca 30 cm dik en sterk roestig.
MRb Middelhoge tot vrij lage Rekerekleigronden
Een kenmerkend profiel is nr. Ber. 4 a—c, gemeente Bergen, Oudburgerpolder (z.p. 1,
33 m —N.A.P.)
0—12 cm in vochtige toestand donkerbruingrijze, flink humeuze zodelaag; vrij vast;
met kleine donkerbruine roestvlekken en aders — geleidelijk overgaand in
12—25 cm bruingetinte, donkergrijze, matig lichte klei; losse, bovenin korrelige, naar
de diepte zachte fijnbrokkelige tot nootvormige structuur; weinig roestig
en mooi regelmatig beworteld
— zeer geleidelijk overgaand in
25—36 cm grijze lichte, fijnzandige klei, nog kalkloos en wat stugger, met geelbruine
roestvlekjes en enkele kleine zachte ijzerconcreties; beworteling neemt naar
beneden sterk af
— snel overgaand in
36—63 cm lichtgrijze, fijnzandige zavel, kalkrijk met enkele schelpfragmenten; meestal
homogeen met een losse, enigszins schilferige structuur; met geelbruine
roestvlekken, soms iets groen getint
— snel via een ca 1cm dik schelprijk laagje overgaand in
63—75 cm blauwiggrijze, vrij zware, kalkhoudende, vette klei met weinig organische
stof; taaiplastisch; rijk aan bruine en roodbruine, korrelige ijzerafzettingen
en met groengeelbruine roestvlekken
— vrij scherp op
75—93 cm zwart, amorf veen; vrij vast; vanaf 80 cm zeer compact, zwartbruin ruig
veen (vnl. riet);
93 cm en blauwe spier, tot 100 cm iets bruin getint en kalkloos; dieper dan 100 cm
dieper
overgaande in een compacte fijnzandige en kalkhoudende, vrij zware
(wad)klei; doortrokken met oude, min of meer verveende wortelresten.
Grondwaterstand tijdens bemonstering (18-11-1948) 75 cm o. mv. Het goed vochthoudende, middelhoge en effen grasland leent zich uitstekend voor verdere intensivering
en iszeer geschikt voor bouwland.
TABEL 10. Analyses van profiel nr. Bergen 4 a—c.
a
12—20 cm
pH
CaC0 3
Afsl
Zand
Klei ( < 2 mu)
Fractie 16—58 mu

6,2
5,5
49
46
32
38

b
40—50 cm

c
60—70 cm

7,7
10,3
0,7
26
63
18
62

7,6
6,6
2,4
51
40
34
38
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Zowel bij de hoge als bij de middelhoge Rekerekleigronden is de kleiige bovengrond
onder de bewortelingslaag vaak wat zwaarder en stugger, donkerder grijs van kleur en
sterker roestig. Hoe verder de profielen van de voormalige aanvoergeul gelegen zijn,
des te zwaarder wordt in het algemeen het kleibovendek. Mogelijk speelt hierbij plaatselijk de secundaire afzetting van verspoelde pikklei een rol. Zo wordt in de scherpe
hoek tussen de Groenedijk en de Klaassendijk in de Oudburgerpolder een ca 50 cm dik,
zwaar en stug, pikkleiachtig dek op een fijnzandige zavelondergrond aangetroffen.
De zwaardere, al of niet kalkhoudende en sterk roestige kleilaag in de diepere ondergrond boven het veen, kan een uitgesproken knip- of pikkleistructuur hebben. De laag
is in dat geval minstens ca 20 cm dik, kalkvrij en heeft een grauwgrijze kleur met vele
groengeelbruine ijzerafzettingen.
De sterk geërodeerde lage en natte tot drassige terreindelen zijn gekarteerd als delgronden (MEe).
Bij de bespreking van de bodemkaart (hfdst. VIII) zullen de Rekerekleigronden (MRa
en MRb) nader ter sprake komen. Zij liggen verspreid over enkele onregelmatige kleine
oppervlakten in het zeekleigebied benoorden Alkmaar—Bergen.
c. Meergronden

(MEm)

In het algemeen hebben meergronden lichte en goed opdrachtige, kalkrijke profielen.
De ligging is relatief laag. Zij zijn gekenmerkt door een donkere, sterk humeuze tot
venige bovengrond, die meestal wat aan de dunne kant is (20 à 25 cm dik). Het
humusgehalte varieert volgens de analyses van de door ons genomen monsters in
hoofdzaak tussen 10 en 20%, maar het zal op verscheidene plaatsen nog wel hoger zijn.
Deze flink humushoudende bovengrond ligt steeds met een scherpe overgang op
een lichtgrijze, min of meer slibhoudende zand- (MEmz) of min of meer zandige
zavelondergrond (MEms). Zij zijn opgebouwd uit z.g. wadafzettingen, gevormd tijdens
de inbraakfase van het strandwallenlandschap (hfdst. X, 4). Bovenin (tot ca 50 cm
o. mv.) kan dit lichte zandige (MEmz) tot zavelige (MEms) materiaal vermengd en
gelaagd zijn met klei, ingespoeld tijdens de erosiefase van het pikkleilandschap (subreeksen MEmzk en MEmsk). Al deze profielen worden van boven naar beneden geleidelijk zandiger of minder slibhoudend. De zavelige profielen zijn boven 50 cm o. mv.
steeds rijk aan kalk en schelpfragmenten, de zandige kunnen daarentegen tot grotere
diepte arm aan deze bestanddelen zijn.
MEmz Zandige meergronden
Deze natte, laag tot zeer laag gelegen gronden zijn getypeerd door het volgende profiel:
Nr. Alk. 3 a—d, gemeente Alkmaar, Bosmolenpolder (z.p. 1,58 m —N.A.P.).
0—10 cm zodelaag;
10—22 cm donkerbruingrauwe, sterk humeuze tot venige, zavelige bovengrond met
donkerbruine roestadertjes; los van structuur; op ca 15 cm diepte enkele
hoornschelpjes
— scherp overgaand in
22—32 cm grijs, weinig humeus, vrij grof zand met een enkel laagje en enige kleine
lenzen vette zware klei; grote roodbruine roestvlekken, waarin enkele
korrelige roestafzettingen; matig beworteld — vrij geleidelijk overgaand in
32—45 cm geelgrijs, vrij grof zand, weinig slibhoudend en flauw blauwgrijs gevlekt;
vrij grote roodbruine roestvlekken; weinig levende wortels, wel vrij veel
oude venige wortelresten
— geleidelijk overgaand in
45—55 cm blauwgrijs, matig grof zand met weinig bruingele roest langs oude wortelgangen; kalkrijk met weinig schelpfragmenten;
55 cm en grijsblauw, matig grof zand; kalkrijk en vele schelpfragmenten; boven
dieper
90 cm nog enkele venige plantenresten van oude begroeiing; op ca 110 cm
een lens verspoelde veenresten.
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Grondwaterstand tijdens het bemonsteren (11-11-1948) 45 cm o. mv.
Terreingesteldheid: een vlak en laaggelegen, sterk begreppeld grasland; langs de greppels
is de zode in vrij ernstige mate vertrapt door het vee.
TABEL 11.

Analyses van

profiel Nr. Alkm. 3 a—d.
a
10—15 cm

pH
CaCO
Humus
Afsl
Zand
58—105 mu
105—300 m u 1
1

6,9
1,2
16
15
68
6
69

b
22—32 cm
6,6
0,07
2,3
11
87
5,5
74

c
40—45 cm
3,8
0,3
3
97
4,5
90

d
95—100 cm
7,3
2,4
0,3
97
3,5
93

Duinzandfractie.

De lage ligging van deze gronden blijkt wel ten duidelijkste uit het niveau van het
reductievlak, dat gemiddeld ca 60 cm onder het maaiveld ligt.
Het merendeel van deze z.g. zandige meergronden is bovenin min of meer slibhoudend,
dikwijls wat zavelig. Direct onder de humusrijke bovengrond komt meestal een donkergrijze, weinig humeuze overgangsband in het profiel voor met bovenin een enkel dun
onregelmatig laagje of lensje zware klei (vnl. verspoelde pikklei). Naar beneden wordt
het profiel snel zandiger en beginnend op een diepte van 60 à 70 cm is het doorgaans
slibarm. Veelal is de ondergrond nog boven 50 cm o. mv. rijk aan kalk.
De bovengrond, in dikte variërende van 10—30 cm, kan plaatselijk een uitgesproken
venig karakter krijgen. Deze profielen zijn zeer laag gelegen en moeten zorgvuldig
beweid worden, daar de zode anders volkomen stuk getrapt wordt door het vee. Dd
allerlaagste gronden, zoals tussen de Groeneweg en de Molensloot in de Bergermeer,
doen zelfs alleen dienst als hooiland. Het grasbestand wordt dan gekenmerkt door
kwalitatief minderwaardige blauwgrassen. Door onderbemaling kunnen dergelijke hooilanden nog wel in productief grasland omgezet worden. In het algemeen gesproken zijn
de weiden op de zandige meergronden zeker vatbaar voor verbetering. De hoedanigheid
van de grasmat wordt nog vnl. bepaald door grassen, die een grote vochtigheid kunnen
verdragen.
MEms Zavelige meergronden
De zavelige meergronden hebben overwegend lichte profielen en zijn gaaf en eenvoudig
van opbouw, zonder bijzondere afwijkende en storende lagen. Het meer of minder
zandige zavelpakket, dat bovenin een geringe gelaagdheid kan vertonen, wordt steeds
naar de diepte vrij snel zandiger, om op een diepte van ca 60 cm tot ruim 100 cm over
te gaan in weinig slibhoudend of slibvrij, matig grof zeezand, dat rijk is aan schelpfragmenten en schelpen.
In de westelijke wad-strandvlakte (Bergermeer en polder de Egmondermeer) zijn het
overwegend zeer zandige, lichte zavels (10—15 % afsl.), waarvan het zand het karakter
van wadzand vertoont (zie tabellen 12 en 12a en hfdst. XII, 1). De z.g. matig grove
duinzandfractie (105—300 mu) is belangrijk in grootte afgenomen, vergeleken bij de
meer westelijk gelegen monsters van het profiel Alk. 3 (a—d), dat representatief is
voor de MEmz-gronden. In de oostelijke wad-strandvlakte (polder de Boekelermeer)
is het percentage fijner zand nog meer toegenomen ten koste van het matig grove zand
(prof. nr. Hei. 7). De zavelgronden van de polder de Boekelermeer variëren in samenstelling van vrij licht tot middelzwaar (ca 15—20 % afsl.).
Verder zijn de profielen steeds op geringe diepte kalkrijk (boven ca 50 cm o. mv.),
dikwijls direct onder de bovengrond. Het kalkrijke zavelpakket bevatmeestal tevenswat
fijn schelpgruis (in een enkel geval wel eens een schelpbankje) en naarmate het profiel
naar de diepte zandiger wordt, nemen de schelpfragmenten in het zand toe.
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Het humusgehalte en de dikte van de grijsbruinzwarte bovengrond variëren in samenhang
met de hoogteligging van het profiel. De zeer opdrachtige, zavelige meergronden zijn
overwegend vrij laag tot middelhoog gelegen gronden. De lagere, zeer vochtige gronden
(reductievlak 70 à 80 cm o. mv.) overheersen en zij worden gekenmerkt door een sterk
humeuze tot zwak venige bovengrond (ca 15—20 % humus). De bovengrond van de
iets hoger gelegen gronden (reductievlak 80 à 90 cm o. mv.) is daarentegen minder
humusrijk, iets dieper (tot ca 30 cm) en gaat geleidelijk in de ondergrond over. Laatstgenoemde gronden komen uitsluitend in de meerpolders van de westelijke wad-strandvlakte voor. Nabij de boerderij Engeland in de polder de Egmondermeer is door ons
een vrij hoog gelegen profiel bemonsterd; het humusgehalte van de bovengrond bedraagt hier 6,5 %.
Hieronder laten we de analytische gegevens van een tweetalprofielen volgen. Het eerste
(tabel 12) ligt in de Bosmolenpolder (Egmondermeer) langs de hoofdweg Alkmaar—
Egmond aan den Hoef, nabij de boerderij Elzenbeek. Het tweede profiel is in de polder
de Boekelermeer genomen, ongeveer halverwege langs de Middentocht.
TABEL 12. Analyses van prof. nr. Alk. 2 a—d; gem. Alkmaar, Egmondermeer (Bosmolenpolder, z.p. 1,58 m — N.A.P.).

Laag
in cm

Hoofdbestanddelen
in % v.d. grond
Korte beschrijving

pH
CaC0 3

0—20

20—50

50—80

> 80

bruinzwarte, sterk humeuze bovengrond;
kalkloos; weinig roest
—scherpovergaandin
grijze, zwak gelaagde,
zandigezavel; kalkrijk,
met grote geelbruine
roestvlekken
— geleidelijk overgaand in
grijs, zeer zwak zavelig
gelaagdzandmetroodbruine roest en blauwe
reductievlekken; vrij
veel schelpen
— geleidelijk overgaand in
blauw gereduceerd zand;
schelprijk.

6,5

7,7

17,9

humus

afslibbaar

Tot.
zand

58—
105
mu

105—
300 »
mu

17,5

14

/
69

15

58

0,7

9

26

51,3

13

81

72

7,4

10,1

0,3

3
87

t

7,1

8

0,1

0

92

7

92

TABEL 12a. Analyses van prof. nr. Hei. 7 a—d; gem. Heiloo, polder de Boekelermeer
(z.p. 2,15 m—N.A.P.).
0—17

1

bruinzwarte, zwak venige
bovengrond; kalkloos;
roestvlekjes
—•scherp overgaand in

Duinzandfractie.

6,3

21,5

17

61

32

35
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Hoofdbestanddelen
in % v.d. grond
Laag
in cm

Korte beschrijving

pH
CaCO a

17—22

22—30

30—55

55—70
> 70

1

donkergrijze zavel, gelaagd met kleiige bandjes; weinig roest; vanaf
20 cm kalkhoudend
— vrij geleidelijk overgaand in
geelgrijze, gelaagde zandige zavel; vele geelbruine roestvlekken
— geleidelijk overgaand in
grijs, zwak zavelig gelaagd zand; meer roodbruine roestvlekken
— geleidelijk overgaand in
blauwgrijs, slibhoudend,
iets grover zand; zeer
weinig roest
blauwgrijs, gereduceerd
zeezand; vele schelpfragmenten; op 90 cm
een laagje fijngeslagen
veendelen

humus

afslibbaar

Tot.
zand

58—
105
mu

105—
300 !
mu

7,5

13,6

1,8

19

66

40

11,5

7,8

11,6

0,3

4

84

35

56

7,5

11,4

0,4

2

86

31

63

Duinzandfractie.

De min of meer zavelige meergronden liggen overwegend in goed vochtig grasland. De
hoedanigheid van het grasbestand wordt echter nog te sterk beheerst door de vochtresistente grassoorten. De wat hoger gelegen gronden in de westelijke meerpolders lenen
zich zonder meer voor het omzetten in bouwland. Het weinige bouwland in deze graslandpolders verkeert in een matige conditie. De onkruidbestrijding op deze zeer opdrachtige gronden vormt een lastig probleem, dat deveeboer van de meerpolders niet ligt.
In het algemeen zijn deze zeer gunstige profielen uitstekend geschikt voor een intensivering ten behoeve van de tuinbouw. Op meerdere plaatsen, inhet bijzonder indepolder
de Boekelermeer (bijlage 2), is reeds tuinbouw gevestigd, in hoofdzaak grove tuinbouw
en vollegrondsgroenteteelt. Een verder gaande intensivering wordt cultuurtechnisch
grotendeels beheerst door de vraag, hoe de zouthuishouding van de boezem- en polderwateren van Hollands Noorderkwartier zich in de toekomst zal ontwikkelen (zie
hfdst. XIII).
MEmzk Zandige, met klei vermengde engelaagde meergronden
Deze subreeks kunnen we in 2 groepen onderverdelen: 1. de weinig kleihoudende, vrij
grofkorrelige en zeer zandige meergronden; 2. de behoorlijk tot sterk kleihoudende,
matig grofzandige meergronden.
De eerste groep treffen we vrijwel uitsluitend aan in de Bergermeer, die bekend staat
om zijn overwegend zandige bodem. Het vrij grove, opvallend witte, schelpvrije en kalkloze zand maakt deel uit van de binnendelta-afzettingen van het oude zeegat onder
Bergen. Het vertoont de kenmerken en eigenschappen van het typische zand van het
Schoorlse duinlandschap (hfdst. II, 2).
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Een dergelijk zeer zandig MEmzk-profiel, dat slechts ondiep met ingespoelde kleidelen
vermengd en gelaagd is,is het volgende:
Nr. Ber. 3 a—b; gem. Bergen, de Bergermeer (z.p. 1,41—1,66 m— N.A.P.).
0—17 cm in vochtige toestand donkergrauw, sterk humeus, kleihoudend zand; kalkloos; weinig roest; sterk beworteld
— vrij scherp overgaand in
17—20 cm donkergrijs, vet en zwaar kleilaagje, enigszins humeus; kalkloos; met vele
roestaders en vlekken; nog goed beworteld; tegen ondergrens reeds goed
vermengd met zand
— vrij geleidelijk overgaand in
20—30 cm licht bruingrijs, vrij grof zand; zwakke roestverschijnselen; bovenin nog
weinig beworteld
— geleidelijk overgaand in
30 cm en grijs, los zand; beneden 47 cm blauwgrijs met weinig roestaders, veelal om
dieper
enkele venige plantenresten; tot in de diepere ondergrond kalkloos en vrij
van schelpgruis.
TABEL 13. Analyses van profiel Ber. 3 a—b.

pH
CaC0 3
Humus
Afsl
Zand

a
5—12 cm

b
24—28 cm

5,4

5,5

10,5
8
82

0,5
1
99

De ligging van de gronden is vrij laag en steeds effen. De bovengrond (overwegend
20 à 30 cm dik) wordt naar onderen veelal wat kleiiger. De overgang naar de slibarme
en kalkloze zandondergrond wordt in het algemeen gevormd door een grauwgrijze laag,
bestaande uit zwak tot matig kleihoudend zand, dat — maximaal tot een diepte van
ca 50 cm — met dunne kleibandjes of lensjes gelaagd is.
De tweede groep is overwegend sterker kleihoudend (10 à 20 % afsl.) en duidelijker
gelaagd met zwaardere en dikkere kleibanden (20—50 % afsl.). De zwaardere laagjes
treden onder de flink humeuze bovengrond op (ca 10 % humus) en bestaan meestal
uit verspoelde pikklei. Op verscheidene plaatsen bleek de zware kleilaag echter duidelijk
een overblijfsel te zijn van het sterk geërodeerde pikkleidek. Als regel zijn de gronden,
die in kleine oppervlakten nabij of temidden van de restanten van het sterk verspoelde
pikkleidek liggen, sterk kleihoudend.
Ten Z. van de Wimmenummerpolder en de Bergermeer treffen we tevensweer uitsluitend
het normale zee- of strandzand aan.
Een gemiddeld profiel met een zware kleiband is:
Nr. Hei. 1 a—e; gem. Heiloo, Baafjespolder (z.p. 0,69 m — en 0,79 m — N.A.P.).
0—13 cm in vochtige toestand donkergrauw, flink humeus, kleihoudend zand; kalkloos; weinig roestaders; sterk beworteld
— geleidelijk overgaand in
13—27 cm grauwgrijs, matig heterogeen, kleihoudend zand; vrij veel roestvlekken en
aders; goed beworteld; tegen ondergrens van deze laag komen op enkele
plaatsen in het profiel 1 à 2 cm dikke bandjes geel onvermengd zand
voor
— scherp op
27—32 cm donkerblauwgrauwgrijze, humushoudende klei; kalkloos;vele roestvlekken;
nog goed beworteld
— vrij scherp overgaand in
32—53 cm grauwblauwgrijs, heterogeen zand, matig met klei vermengd; vooral onderin
doortrokken met venige plantenresten
— scherp overgaand in
53 cm en blauwgrijs, kalkrijk zand; bevat fijn schelpgruis en enkele schelpen, bedieper
nevens enige venige plantenresten.
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TABEL 14. Analyses van profiel Heiloo 1a—e.
a
5—11 cm
pH
CaC0 3 . . . .
Humus . . . .
Afsl
Zand

b
15—25 cm

5,8

5,9

—

—

11
8
82

3
10
87

c
27—32 cm
6,8
0,07
6
48
47

d
34—51 cm
5,4

—.

1,5
13
86

e
ca 60 cm
7,2
7
0,3
2
91

Deze vrij tot zeer vochtige, behoorlijk humushoudende zandige meergronden, die niet
dieper dan ca 40 à 50 cm onregelmatig met klei vermengd en/of gelaagd zijn, liggen
overwegend in grasland.
De niet al te zware profielen zijn merendeels zonder meer geschikt voor vollegrondsgroenteteelt. Een eventueel storende gelaagdheid van het profiel is met behulp van een
iets diepere grondbewerking (2 steek diep) gemakkelijk te verhelpen. Voor het tuinbouwkundig gebruik van deze gronden is natuurlijk ook hier de kwaliteit van het bodemwater in de ondergrond van grote betekenis, gelijk voor de overige meergronden
(hfdst. XIII). Ook de kwaliteit van het sloot- en boezemwater is van belang voor het
eventueel gebruik als gietwater bij kascultures.
MEmsk Zavelige, met klei vermengde engelaagde meergronden
Deze gronden liggen uitsluitend in de polder de Boekelermeer. De opbouw en de samenstelling van het profiel kan vrij sterk variëren, doch de hoofdkenmerken zijn als volgt.
Het zavelige pakket is tot een wisselende diepte van 30 tot 50 cm kalkloos en in meerdere
of mindere mate vermengd en gelaagd met zware zavel of klei. De grauwe, dunne, zware
en taaie kleiige banden vertonen zelf veelal weer een zeer fijne, spekkoekachtige gelaagdheid met millimeter dunne kleilensjes. De bruinzwarte, sterk humeuze bovengrond
(15 à 25 cm dik) is op de laagste plekken dikwijls zwak venig en in een 5 à 10 cm dik
laagje rijk aan biogeen slib met vele hoornschelpjes. Beneden 30 à 50 cm o. mv. bestaat
het profiel uit zavelig tot slibhoudend zand, dat naar de diepte meestal snel zandiger
en kalkrijk wordt.
Plaatselijk, zoals langs de westelijke ringsloot van de polder de Boekelermeer, zijn deze
profielen vrij licht. Steeds zijn zij echter bovenin kalkloos en vertonen een compacte
structuur. In de Z.O. hoek van de polder zijn deze gronden onder invloed van de nabij
gelegen strandwal zeer zandig en ondiep kleihoudend, soms alleen in de bovengrond.
Ook deze profielen zijn merendeels geschikt voor intensivering ten behoeve van vollegrondsteelten, zij het dikwijls eerst na een diepere bemaling en een ondiepe bewerking
ter verbetering van de samenstelling en structuur van de teeltlaag. Aan de noordkant
van hun voorkomen zijn zij reeds vrij uitgebreid bezet met grove tuinbouw (koolteelt).
d. Delgronden (MEe)
Met de algemene beschrijving van deze gronden, gegeven in § 1, sub b, van dit
hoofdstuk, moet hier wel volstaan worden. Zelfs een zeer globaal beeld van hun
profielbouw is niet te geven. De grootste oppervlakten van de delgronden in de verschillende polders zullen echter ter sprake komen in hoofdstuk VIII, 8. Van de betreffende gronden wordt daar — voor zover mogelijk — een karakteristiek gegeven.
Het enige gemeenschappelijke hoofdkenmerk van deze gronden is hun donkere,
humeuze tot venige bovengrond, toe te schrijven aan de natte toestand, waarin zij
zich steeds hebben bevonden. Deze grote vochtigheid, vooral gedurende het winterhalfjaar, maakt hen alleen geschikt voor grasland. De moerassige graslanden, die hier
en daar op de delgronden voorkomen, zijn zelfs alleen bruikbaar als hooiland. Zij
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worden gekenmerkt door blauwgrassen en vele dotters. In het voorjaar kan een dergelijke del (laagte) zich als een kronkelend geel lint in het landschap aftekenen. In de
meeste gevallen moet met het beweiden van de delgronden de grootste voorzichtigheid
betracht worden, daar zij zeer gevoelig zijn voor vertrappen.
4. NADERE OMSCHRIJVING VAN DE GRONDEN VAN HET VERIONGD
MARIEN-EROSIELANDSCHAP (MA, N en MN)
a. Uoever-kleigronden

(MA) en IJkleigronden (N)

Sedert het opwerpen van de Nieuwe Dam in de oude Krommenije (1357) had de
aanslibbing in het Wijkermeer in sterk toenemende mate plaats. Tot in de 17e eeuw
was een doorvaart van dit meer naar het Uitgeestermeer mogelijk. Het vaarwater
heette al spoedig De Kil. Thans is van deze geul nog slechts een poldersloot over.
De normale vloed- en ebstanden verschilden in dit gebied betrekkelijke weinig. In
1634 werden door Mr JAN PIETERZ. D O Uuitvoerige peilingen en waterpassingen uitgevoerd, waarbij bleek, dat in het Wijkermeer deze waterstanden gemiddeld niet meer
dan 40 à 50 cm in hoogte verschilden (SCHOLTENS, 1947). Het messtal rustig stromende
water bezat dus een gering transporterend vermogen, zodat het slechts in staat was
de fijnere slibdelen naar deze gebieden aan te voeren.
Bij aanhoudende N.W. wind werd er echter veel water door de zeegaten binnen
de zeer ondiepe Zuiderzee gestuwd, waarvan langdurige hoge waterstanden in het IJ
het gevolg waren. Hierdoor werden o.a. de St. Aagtendijk en de Asssndelverzeedijk
langs het Wijkermeer steeds bedreigd en ook herhaaldelijk doorbroken. De Gaten of
Braken langs deze dijken getuigen hiervan. In 1718 werden de beide, ook nu nog
bestaande zeeweringen sterk verbeterd en tevens verkort door de aanleg van de
Nieuwe Dijk, waarbij De Kil ten Z. van de Nieuwe Dam werd overgedijkt. Door het
binnendijken van de aldaar aanwezige aanwas, ontstond de polder de Noorderbuitendijken. Ten Z. van de Nieuwe Dijk had daarna de afzetting van slib in versneld
tempo plaats, waardoor weer nieuwe buitenlanden gevormd werden, zoals de polder
de Buitenlanden onder Assendelft en Wijk aan Zee en Duin, de polder de Buitenlanden
onder Beverwijk en de Meerweiden ten noorden van het Noordzee Kanaal.
Langs de oevers van het Wijkermeer werden vanaf de 17e eeuw de aanslibbingen
na voldoende aanwas successievelijk met zomerdijkjes bekaad en ingepolderd. Reeds
vanaf het einde van de 16e of begin 17e eeuw moest de vaargeul de Wijkervaart of de
Pijp naar de Wijkerhaven door havenhoofden tegen dichtslibben beschermd worden.
Daarna was een voortdurende verlenging van de havenhoofden noodzakelijk. In het
midden van de 18e eeuw was het Wijkermeer vrijwel onbevaarbaar.
Het materiaal voor de aanwassen in het Wijkermeer en de Krommenije kwam van
de Zuiderzee en had dus een lange weg langs het IJ af te leggen. Het is duidelijk dat
alleen het allerfijnste slib in het N.W. einde van deze lange smalle zeearm tot afzetting kwam.
In het begin van de opslibbing van het IJ en zijn uitlopers had dit fijne slib ean
zwak venige tot sterk humeuze inslag. Dit was een gevolg van een aanvankelijk
relatief sterke vermenging met zeer fijne verslagen veendeeltjes, die gevormd werden
door een nog steeds voortgaande afslag van het veenlandschap rond het IJgebied.
Ook de oeverafslag van de uitgestrekte veengebieden rond de vele meren en plassen
— Almere —, waaruit de latere Zuiderzee zich ontwikkelde, veroorzaakte vermoedelijk
in het begin een overvloedige aanvoer van dit materiaal. De sterk humeuze klei,
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ook wel om zijn ontstaanswijze en specifieke kenmerken veenslik genaamd, vormt
vrijwel uitsluitend de ondergrond van de IJoever-kleigronden binnen het karteringsgebied. Slechts op enkele plaatsen langs de dijken, die het Oude Land beschermden,
komen in de diepere ondergrond nog dunne overgebleven veenlagen voor. Tijdens de
erosiefase werden deze restanten van het veen niet geheel opgeruimd.
Na de beteugeling van de eroderende invloed van het buitenwater door het aanleggen van dijken en dammen en na het omstreeks 1300—1500 werkelijk binnenzeeworden van het voormalige Almeregebied (VEENENBOS, 1950) kreeg de toevoer van
slibdelen geleidelijk aan de overhand. GÜRAY (1951) duidt deze overheersende invloed
van de Zuiderzee op de verdere ontwikkeling van het IJgebied aan met de term
Zuiderzeefase. Deze invloed bestond uit de vorming van een nieuwe geul in het IJ
en de aanvoer van zout- en slibrijk water. In het gehele IJbekken kwam vervolgens
een speciale z.g. onderwaterklei (IJklei) tot bezinking. Deze klei is zeer typerend
voor de Upolders, zodat hiervoor de naam IJklei is ingevoerd. De kenmerkende eigenschappen hiervan zijn beschreven door GÜRAY (1951). In deze verhandeling wordt
het IJkleidek nader beschreven bij de bespreking van de IJ(bodem)kleigronden ( N ) .
Hiervoor zijn de indeling en de symbolen ontleend aan de studie van GÜRAY (I.e.).
Zoals de naam reeds aanduidt, zijn de IJoever-kleigronden geen zuivere onderwaterafzettingen. Zij zijn op een betrekkelijk hoog niveau afgezet, tenslotte boven de
gemiddelde vloedstand. Het zeer zware IJoever-kleidek (ca 60—70% < 2 m u ) , dat
tegelijkertijd met het wat minder zware IJkleidek (ca 50% < 2 mu) is gesedimenteerd,
wordt dan ook in het algemeen van beneden naar boven armer aan kalk en humus.
De IJkleilaag wordt daarentegen bovenin kalkrijker (en tevens humusarmer), hetgeen
de toenemende invloed van de Zuiderzee demonstreert (vgl. GÜRAY, 1951).
MAx IJoever-kleigronden overgaand in sterk humeuze klei (veenslik)
In hoofdstuk IV, 3, a (2e en 3e punt) is reeds uiteengezet, welke grote invloed de wijze
van sedimentie heeft op de geaardheid van de afzetting. De hoogopgeslibde, meer of
minder welig begroeide opwassen (gorzen) tegen de hoge gronden en oude dijken zijn
overwegend zeer kalkarm tot kalkloos afgezet.
In dit begroeide, met zeer fijn slib bezwangerde, troebele milieu drong waarschijnlijk te
weinig zonlicht door voor de photosynthetische koolzuurassimilatie van de in het water
levende plantaardige macro- en micro-organismen. Onder invloed van de geringe opname
van koolzuur door de geremde C02-assimilatie en van de koolzuurproductie in het
periodiek geaëreerde milieu door ontleding van het organische materiaal op en in de
aanwas, nam de in het water opgeloste hoeveelheid koolzuur eerder toe dan af. Dit hield
de kalk in oplossing of bracht de reeds neergeslagen koolzure kalk weer in oplossing,
volgens onderstaande evenwichtsreactie:
Ca(HC0 3 ) 2 ^

H 2 0 + C0 2 + CaCOa

(door overmaat CO2verloopt deze reactie van rechts naar links).
Daarnaast werd tijdens de opslibbing de eventueel nog aanwezige koolzure kalk sterk
aangetast door andere zure verbindingen, zoals humuszuren, gevormd bij de omzetting
van de organische stof. Volgens VAN DER SPEK (1952) spelen vooral de zure verbindingen, ontstaan door oxydatie van sulfiden (FeS2 en FeS) — gevormd door reductie
van de in het zeewater aanwezige sulfaten — een grote rol. Nabij het meer open en
beter geaëreerde water van het Wijkermeer, i.e. het nog niet dichtgeslibde gedeelte bij de
droogmaking, zijn de IJoever-kleigronden vrijwel over het gehele profiel min of meer
kalkhoudend. In dit diepere water was verder de plantengroei veel geringer of geheel
afwezig, zodat daardoor ook het verlies aan koolzure kalk tijdens de opslibbing gering
was. De omstandigheden waren hier meer geschikt voor de vervulling van de levensvoorwaarden van die micro- en macro-organismen, welke in een beter geaëreerd milieu
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de kalk uit het zeewater in hun schelpen, pantsers en skeletjes vastleggen. De overgang
tussen de bodemreeksen Hoever- en IJ(bodem)kleigronden is hier zeer geleidelijk. Ook
langs de oude geulen in de hogere aanwas, zoals langs De Kil in de oude dichtgeslibde
Krommenije, treden deze kalkhoudende profielen op. Overigens zijn de Doever-kleigronden opgebouwd uit een zeer zwaar en gelijkmatig, effen gelegen kleidek waarin z.g.
stroomzandafzettingen ontbreken. Uit dit alles blijkt wel, dat het oorspronkelijke kalkgehalte van deze zeer jonge zeekleiafzettingen bepaald werd door de omstandigheden,
waaronder zij tot sedimentatie kwamen. Op de verschillende aanwassen traden zodoende
variaties in het kalkgehalte op, die zich natuurlijk na de bekading handhaafden. Zelfs in
smalle polders als de Noorderbuitendijken en de ten Z. daarvan gelegen Buitenlanden
komen dwars op de dijken verschillen in het CaC03-gehalte van de IJoever-kleigronden
voor, die verband houden met de afstand tot De Kil.
Het profiel van de MAx-gronden is in het algemeen zeer eenvoudig van opbouw en
bestaat uit een zeer zwaar kleidek met 60 à 70 % van de bodemdeeltjes kleiner dan 2 mu,
gemiddeld ter dikte van 60 cm, dat meestal vrij geleidelijk overgaat in een sterk humeuze
(12—16 % ) , kalkhoudende kleiondergrond.
Door de zeer grote rijkdom aan kleideeltjes ( < 2 mu) en door het onvoldoende gehalte
aan kalk zijn de physische eigenschappen van de IJoever-kleigronden minder gunstig.
In natte toestand is de donkergrijze zware klei compact en ondoorlatend, taaiplastisch
en sterk klevend. Bij uitdrogen scheurt hij zeer sterk en vertoont dan, evenals de pikkleigronden, een opvallend grofprismatische structuur. De structuur binnen de prismatische
aggregaten is daarenten minder dicht dan bij de pikkleigronden. De aggregaten zijn steeds
min of meer poreus, d.w.z. duidelijk doortrokken met fijne oude wortelkanaaltjes.
Hieronder volgt de beschrijving van een zeer zwaar en kalkarm profiel met analyseresultaten.
Nr. Bev. 3 a—f, gemeente Beverwijk, polder de Buitenlanden onder Assendelft en Wijk
aan Zee en Duin (z.p. 1,65 m tot 2,00 m —N.A.P.).
0—• 27 cm bovengrond. In lichtvochtige toestand donkergrijze, door kleine roestvlekken iets bruin getinte, zeer zware kalkloze klei; stug plastisch en matig
klevend; structuur prismatisch, de grote brokken en kluiten die bovenaan
wat verkruimelen („bloemkoolstructuur") zijn vrij gemakkelijk te verbrokkelen in kleinere structuuraggregaten met scherpe hoeken en ribben
— vrij scherp op
27— 60 cm grijze, zeer zware, kalkarme klei, matig doortrokken met kleine roestvlekjes; de bovenste 5 cm iets sterker met roest gevlekt, benevens vele
kleine ijzerconcreties in nesten; grofprismatische structuur met structuuraggregaten die vetglanzende wrijfvlakken en scherpe ribben vertonen;
tamelijk veel poriën van oude plantenwortels; nog vrij goed beworteld
— scherp op
60— 77 cm donkerbruingrijze, humeuze, kalkloze klei met plantenresten (vnl. riet),
zeer sterk gevlekt met bruinrode roest; deze laag vertoont nog enkele grote
verticale scheuren, bekleed met een dunne film van ingespoelde grijze klei;
nog matig beworteld
— vrij geleidelijk overgaand in
77— 90 cm donkergrauwe, humeuze, kalkloze klei, met vrij veel plantenresten doortrokken (vnl. riet), weinig en fijn met roest geaderd en gevlekt; structuurloos, nog stug en compact; geen beworteling
— zeer geleidelijk overgaand in
90—125 cm grauwe, sterk humeuze, smerende en matig klevende klei, roest vrijwel
afwezig. Dieper dan ca 100cm kalkhoudend tot kalkrijk door het optreden
van vele kleine lensjes en zeer dunne, enkele mm dikke laagjes blauwgrijs
slib, rijk aan kleine Ostracodenschelpjes — zeer geleidelijk overgaand in
125 cm en donkergrauwe, sterk humeuze, kalkhoudende tot kalkrijke klei; consistentie
dieper
pasteiachtig (veenslik). Dieper dan 130 cm toenemend gelaagd met dunne
lenzen (van enkele mm tot ca 1 cm dik) blauwgrijs kalkrijk fijn zand.
Grondwaterstand op ca 140 cm.
Terreinsgesteldheid: Effen bouwland, met moderne ruime bouwlandverkaveling.
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TABEL 15. Analyses van profiel Bev. 3a—f.

pH
CaC0 3 . . . .
Humus . . . .
Afsl
Zand
Klei (< 2 mu).

a
0—27
cm

b
27—60
cm

c
60—77
cm

d
77—90
cm

e
90—125
cm

f
> 125
cm

6,6
0,14
7,—
88
5
67

7,4
0,73
3,3
92
4
72

6,0

3,8

7,3
6,4

7,5
7,8
12
57
24
42

11,5
84
4
64

16
79
5
63

14

67
13

45

Voor het gemiddelde beeld van de MAx-gronden vertoont het bovenstaande profiel een
wat te gelaagd karakter terwijl ook de overgangen tussen de bodemhorizonten en -lagen
te snel of wel te scherp zijn.
Ook de behoorlijk kalkhoudende IJoever-kleigronden, voornamelijk grenzend aan de
kalkrijke IJkleigronden in het drooggelegde Wijkermeer, zijn door het zeer hoge gehalte
aan kleidelen ( < 2 mu) nog stug en zeer moeilijk te bewerken. In droge toestand vertonen deze meer bruingrijs gekleurde kleigronden dezelfde grote en zeer harde prismatische blokken, doch de vlakken van de aggregaten zijn minder glimmend. De opvallende
wrijfspiegels, die bij een uitgesproken z.g. knipstructuur optreden, ontbreken. Tevens
wijst de bruingrijze tint van de bovengrond op een betere algehele doorluchting. In het
algemeen zijn de ijzerverbindingen in het donkergrijze, kalkarme IJoever-kleipakket
sterk geconcentreerd in kleine bruinzwarte ijzerconcreties en in nesten en aders als
min of meer roodbruine, korrelige roestafzettingen.
Oorspronkelijk waren de Iloever-kleigronden uitsluitend in gebruik als grasland. Met
uitzondering van de Noorderbuitendijken zijn zij tegenwoordig overwegend in gebruik
als bouwland. Zij vormen in het algemeen buitengewoon zwaar land, dat goed bruikbaar
is voor akkerbouw en grove tuinbouw. Volgens een mededeling uit de praktijk worden
op deze gronden na een gunstig voorjaar recordopbrengsten verkregen, ook vergeleken
bij de oogstresultaten in de eigenlijke IJpolders. Uit het hier gemaakte voorbehoud blijkt
wel, dat er nog een behoorlijk risico verbonden is aan het gebruik van deze gronden.
Vooral gedurende de laatste jaren tracht men de zware bewerkbaarheid op de kalkarme
profielen te verbeteren door een sterke bekalking.
De zeer kalkarme, zware, stugge kleigronden in de Noorderbuitendijken (z.p. 1,00 m
—N.A.P.) liggen geheel in grasland. Het gemaal de Waterdief bij de Nieuwe Dam
dient voor het opmalen van water bij langdurige droogteperioden. De in het algemeen
tamelijk zure zodelaag (pH 5,5), sterk doortrokken met fijne roestaders en vlekken,
vertoont een „rodoornachtig" karakter en is in droge toestand fijnkorrelig van structuur.
Het gemiddeld 50 cm dikke kleidek gaat hier geleidelijk, via humeuze (9i % ) , kalkhoudende (2,4 %) klei, op een diepte van ca 70 cm over in de donkerbruingrauwe,
sterk humeuze kleiondergrond, die meestal kalkhoudend is, doordat hij vele zeer kleine
Ostracodenschelpjes bevat. Langs de St. Aagtendijk en de Assendelverzeedijk treedt
plaatselijk voor deze sterk humeuze, pasteiachtige klei een dunne veenlaag in de plaats.
Het gehele pakket rust op een diepte van 85—110 cm op min of meer slibhoudend,
kalkrijk zand.
In de polder de Buitenlanden onder Assendelft en Wijk aan Zee en Duin (zomerpeil
wisselt van 1,65 m tot 2,00 m —N.A.P.) is het zware kleidek gemiddeld ca 70 cm dik.
Het rust ook hier met een sterk humeuze, meestal kalkhoudende kleiondergrond (veenslik) op blauwgrijs gereduceerd min of meer slibhoudend, kalkrijk, matig fijn zand, dat
plaatselijk nog juist boven een diepte van 1,30 m is aan te boren. Op vele plaatsen
bevatten de MAx-gronden hier een geringe, met verdund zoutzuur aantoonbare hoeveelheid CaCÛ3. Hier en daar, vnl. langs De Kil en nabij de Zuid-Wijkermeerpolder (het
vroegere Wijkermeer), zijn zij flink kalkhoudend, vooral in de bovengrond.
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De analyses van een zestal bouwlandpraktijkmonsters vertonen het volgende beeld:
pH
6,1 —7,8
afsl.
74—91 %
CaC0 3 0,00—4,8
fijnzand 4—14 %
humus 5,5 •—6
Hieruit blijkt wel duidelijk, dat in het bijzonder het gehalte aan koolzure kalk en bijgevolg de pH vrij sterk wisselt.
Deze polder ligt vrijwel geheel in bouwland, op een enkel perceel grasland na. Het zijn
vruchtbare, doch zeer zwaar te bewerken gronden. Worden zij echter onder gunstige
weersomstandigheden en in de juiste vochtigheidstoestand bewerkt, dan leveren ze een
uitstekend zaaibed op.
Het gebied van de polder de Buitenlanden onder Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin
en de Meerweiden ten noorden van het Noordzeekanaal (z.p. 2,10 m — N.A.P.) wordt
eveneens geheel in beslag genomen door MAx-gronden. In 1432 werd hier reeds gesproken van het Vlietgors, het laagste gedeelte van de Munnikenweide bij de St. Aagtendijk, even ten N.O.van Beverwijk (SCHOLTENS, 1947).
Hier valt duidelijk waar te nemen, dat het IJoeverkleidek geleidelijk aan in de richting
van de droogmakerijen Zuid- en Noörd-Wijkermeerpolder kalkhoudend en zelfs kalkrijk
wordt. In het laatste geval komt dit de structuur van deze zeer zware gronden opvallend
ten goede. De kleur van de relatief kalkrijke gronden is donkerbruingrauw, in het
bijzonder langs de Noord-Wijkermeerpolder, waar de overgang naar de IJkleigronden
onmerkbaar plaats heeft. De hoog opgeslibde, kalkarme profielen langs de hoge gronden
en oude dijken vertonen een soms iets blauw getinte grijzere kleur, doordat zijalof niet
periodiek in een meer gereduceerde toestand verkeren. Het kleidek heeft een gemiddelde
dikte van ca 55 cm. De ondergrond bestaat weervrijwel uitsluitend uit een sterk humeuze
klei, die veelal en dan vooral nabij de Noord- en Zuid-Wijkermeerpolders kalkhoudend
is door een sterke vermenging en gelaagdheid met dunne lensjes Ostracodenschelpjes.
In het zuidwestelijk randgebied van het gekarteerde gedeelte van deze polders duikt
het duinzand uit de ondergrond op, zodat het kalkloze kleidek hier plaatselijk zeer dun
en soms zelfs sterk met duinzand vermengd is.
In het algemeen is de diepere, min of meer slibhoudende, kalkrijke zandondergrond
alleen nog maar in het westelijk en noordelijk randgebied, nabij de Pruimendijk, boven
1,30 m aan te boren. In deze gebieden komt deze diepere ondergrond geleidelijk hoger
in het profiel te liggen, tot een diepte van ca 90 cm.
Ook deze gronden zijn gedurende de laatste jaren grotendeels van grasland in bouwland omgezet. Onder Beverwijk zijn deze zware kleigronden plaatselijk zelfs in gebruik
genomen voor extensieve groenteteelt.
N

IJkleigronden

Deze gronden zijn eerst na de aanleg van het Noordzee Kanaal tussen 1871 en
1873 drooggelegd. Het donkerbruingrijze kleidek is iets lichter van samenstelling dan
dat van de IJoever-kleigronden. Het is echter nog behoorlijk zwaar met 45 à 55%
klei ( < 2 mu). Wegens de wat minder zware samenstelling, een ruim gehalte aan
koolzure kalk (4—5%) en humus (4—6%) hebben de IJkleigronden een goede structuur. Bij een bepaalde vochtigheidstoestand valt de zware klei aan het bodemoppervlak
onder inwerking van de lucht en het zonlicht fijnbrokkelig tot kruimelig uiteen.
'sZomers vormen zich echter ook hier brede en diepgaande droogtescheuren. De brede
zuilvormige structuuraggregaten zijn betrekkelijk gemakkelijk te verbrokkelen en bij
bevochtiging vallen zij los en fijnbrokkelig uit elkaar. De gelijkmatig verdeelde fijne
roestafzettingen, die aan de klei een egale bruine tint geven, wijzen op een goede
doorluchting.
De zeer jonge IJkleigronden zijn dan ook voor het merendeel uitstekende bouwlanden, die tot de beste van Nederland gerekend moeten worden. Zij zijn uitsluitend
voor de akkerbouw in gebruik (bijlage 2). De goede landbouwkundige eigenschappen
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van het IJkleidek kunnen echter ongunstig beïnvloed worden door de ondergrond, die
een zeer wisselend en sterk afwijkende samenstelling kan bezitten (vgl. GÜRAY, 1951).
Verder is het dek niet overal even dik, maar loopt uiteen van ca 30—75 cm. Hoe
dikker het kleidek en hoe minder afwijkend de ondergrond is, des te gunstiger in
het algemeen het bodemprofiel.
Binnen het door ons gekarteerde gebied varieert de samenstelling van de ondergrond in hoofdzaak als volgt.
a. De IJklei gaat naar de diepte geleidelijk over in sterk humeuze klei (veenslik),
dat enkele dunne fijnzandige laagjes kan bevatten (Ns).
b. De IJkleilaag rust met een scherpe overgang op vrij grof zand tot matig fijn,
min of meer kleiig zand (Nd). Het zandige materiaal is dikwijls gelaagd met lenzen
of banden humeuze klei (veenslik) of zavel.
De Ns-gronden zijn ontstaan in de diepere delen van het oorspronkelijke IJbekken,
die ongeveer de loop van het Oer-lJ markeren (GÜRAY, 1951). Ten gevolge van een
veel sterkere klink van de dikkere kleilaag en het onderliggende veenslik liggen deze
gronden thans het laagst in de polders.
De Nd-gronden zijn minder sterk geklonken. Hoe hoger de „zandondergrond" in
het profiel ligt en hoe zandiger hij is, des te geringer de verzakking van het land.
Het oppervlak van deze gronden ligt dan ook iets hoger dan dat van de Ns-gronden,
vertoont een zeer gering reliëf en loopt in het algemeen tegen de randen van de
Noord- en Zuid-Wijkermeerpolders geleidelijk iets op.
Ns

IJkleigronden overgaand in sterk humeuze klei (veenslik)
Deze ongestoorde en gunstige profielen bezitten steeds een vrij dik kleidek (60—75 cm),
dat zeer geleidelijk in de onderliggende humusrijke klei overgaat. De sterk humeuze
(14—19 %) klei met 60—70 % afslibbare delen bevat in dunne laagjes, lensjes of nesten
vele kleine schelpen van Ostracoden, terwijl er eveneens op dezelfde wijze grijs kalkrijk
fijn zand kan optreden. De ondergrond bevat vrijwel steeds kalk (3—6 % ) . Het flink
vochthoudende, donkerbruingrauwe tot bruinzwarte veenslik bestaat uit een vrij vaste,
zachtplastische substantie, die enigszins vettig aanvoelt. Deze ondergrond komt overeen
met en sluit aan bij de sterk humeuze kleiondergrond van deIJoever-kleigronden (MAx).
In de Noord-Wijkermeerpolder is ter typering van deze gronden het volgende profiel
beschreven en bemonsterd:
Nr. Velsen 1a—d; gemeente Velsen, Noord-Wijkermeerpolder (z.p. 2,40 m — N.A.P.).
0— 45 cm in vochtige toestand donkergrijze, kalkrijke zware klei; weinig roest; losse
kruimelige structuur; sterk beworteld
•— geleidelijk overgaand in
45— 58 cm donkerbruingrijze, kalkrijke zware klei, met roodbruine roestvlekken;
structuur losbrokkelig, de poreuze aggregaten zijn zeer gemakkelijk te
verkruimelen; enkele kleine schelpjes
— geleidelijk overgaand in
58— 74 cm vette, humeuze, kalkrijke klei; bevat Ostracoden; vrij veel roestvlekken;
er treden nog enkele onregelmatige scheuren op
— zeer geleidelijk overgaand in
74—140 cm grauwzwart veenslik, kalkhoudend, met Ostracoden en enkele lensjes kalkrijk fijn zand; structuurloos;
140 cm en blauwgrijs gereduceerd matig fijn zand, kalkrijk.
dieper
Grondwaterstand ca 80 cm o. mv.
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TABEL 16. Analyses van profiel Velsen 1a—d.

pH
CaC0 3
Humus
Afsl
Zand
Klei ( < 2 mu)

a
0—45 cm

b
45—58 cm

c
58—74 cm

d
80—130 cm

7,7
5,4
4
59
32
44

7,9
5,1
6
65
24
46

7,6
4,5
9,5
75
11
43

7,7
4,4
16
62
17
49

In de Zuid-Wijkermeerpolder (z.p. 3,00 m —N.A.P.) ligt de zandondergrond meestal
nog binnen het bereik van de boor, nl. op 100 à 130 cm o. mv.
Nd

Ukleigronden op zeezand of lichte zavel
Bij het merendeel van deze gronden ligt de gemiddeld 45 à 55 cm dikke IJkleilaag met
een scherpe overgang op meestal weinig vochthoudend zand van een enigszins uiteenlopende grofheid.
GÜRAY (1951) spreekt van Ukleigronden op duindoorbraakzand (Nd). Het zand is hier
namelijk afgezet onder invloed van de doorbraak van de strandwallen onder Castricum
(hfdst. X, 4).
Nr. Bev. 4 a—f, gemeente Beverwijk, Zuid-Wijkermeerpolder (z.p. 3,00 m — N.A.P.).
0— 33 cm IJklei, donkerbruingrijs; kalkrijk;
33— 45 cm idem, doch bruiner van kleur door iets sterkere roestafzettingen;
45—• 55 cm IJklei, donkerbruingrijs met dunne (2,5 mm) kalkarme zandlaagjes; roestvlekken; beworteling dringt door tot onderkant — scherp overgaand in
55— 89 cm matig fijn zand, met dunne veenslikbandjes; kalkarm; weinig roest, alleen
langs boven- en ondergrens een sterkere roestband — scherp overgaand in
89— 97 cm bruinzwart veenslik, kalkhoudend
— scherp overgaand in
97—-110 cm blauwgrijs gereduceerd, slibhoudend, matig fijn zand met enkele donkerbruine veenslikbandjes; kalkrijk en kleine schelpjes;
110 cm en blauwgrijs, kalkrijk, matig fijn zand; kleiig gelaagd,
dieper
TABEL 17. Analyses van profiel Nr. Bev. 4a—f.

pH
CaC0 3
Humus
Afsl
Zand
Fractie 75—150 mu*
In % vanminerale delen.

a
0—33
cm

b
33—45
cm

7,7
4,3
6
71

8,1
4,4
6
70
19
6

c
45—55
cm

d
55—89
cm

e
89—97
cm

7,9
5,2
4,5
46
44
34

7,6
08
0
1
98
95

7,2
3,0
18,5
62
16
8

f
97—110
cm
7,0
3,4
2
7
87
85
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Zowel de opbouw, als de aard en de samenstelling van het zandpakket variëren niet
alleen in het profiel, doch ook zeer sterk in groter verband van plaats tot plaats. Het
zand is overwegend matig fijn en vertoont het karakter van wadzand van het binnendeltalandschap van Castricum. Dikwijls is dit zand min of meer kleihoudend, terwijl
het pakket vooral onderin gemengd is met dunnere laagjes en banden sterk humeuze
klei (veenslik). De zandige afzettingen, die tot de voet van het binnendeltalandschap
gerekend moeten worden en volgens GÜRAY (1951) tot in het westelijk deel van de
huidige Houtrakpolder voorkomen, zijn min of meer schoksgewijs afgezet. In rustige
perioden kwamen de bandjes en lagen veenslik al of niet met wat zand vermengd tot
afzetting, bij hogere vloeden het zand, op vele plaatsen vermengd en veelal gelaagd met
klei en/of met humeuze klei (veenslik). In het algemeen is de zandige ondergrond
kalkarm en bevat slechts weinig schelpfragmenten. Hoe slibhoudender de ondergrond
echter is,hoe meer vrije koolzure kalk deze bevat.
Hoe dikker overigens de Ilkleilaag is en de afwijkende ondergrond dus dieper in het
profiel voorkomt, hoe minder een eventueel storende werking naar voren treedt. Alleen
die profielen zijn bepaald ongunstig, nl. sterk verdrogend, waarbij kalkloos en zuiver,
vrij grof zand uit deondergrond opduikt en de afdekkende kleilaag zeer dun is (ca 35cm).
Zij komen slechts zeer plaatselijk voor op een flauwe rug in het landschap en wel even
ten Z.O. van de boerderij Bezoeki langs de Kagerweg in de Zuid-Wijkermeerpolder.
Het ontstaan van deze zandkop is ons niet geheel duidelijk. GÜRAY (1951) spreekt van
oude duinkopjes (oer-duinen). Het is inderdaad wel mogelijk, dat we hier met een
restant van duinvorming op een zandplaat in het mondingsgebied van de Oer-IJ te maken
hebben. Tijdens de inbraakfase is het strandwallenlandschap in dit gebied sterk verspoeld
en grotendeels afgedekt met de min of meer slibhoudende stroomafzettingen van het
binnendeltalandschap van Castricum.
In het algemeen is de Ilkleilaag echter minstens ca 45 cm dik. Daarnaast kan ook de
zandondergrond kleiiger (vochthoudender) zijn en bijgevolg minder doorlatend dan het
grovere zand. Deze profielen komen vaak in een smal overgangsgebied naar de Nsgronden voor en verder in een iets lager gelegen terreinstrook langs de westelijke helft
van de Wijker tocht.
In de omgeving van de meest westelijke landpunt van het voormalige schiereiland, polder
De Kaag, is de ondergrond overwegend zavelig en kalkrijk. In de strook, die direct aan
deze vroegere landtong grenst, is de ondergrond echter kleiig en plaatselijk ontwikkeld
als katteklei (bijzondere onderscheiding p). Mogelijk hebben we hier te maken met een
restant van een oeverbank van het Oer-II met bijbehorende kom, respectievelijk vertegenwoordigd door de zavelige en de kleiige afzettingen. GÜRAY (1951) onderscheidt
II-kleigronden op oeverbanken (Nz). Zij worden gekenmerkt door een ondergrond,
die geheel uit lichte zavel tot slibhoudend zand bestaat. Wegens het geringe oppervlak
van deze afzettingen is er van afgezien hiervoor een afzonderlijke reeks in te voeren.
Achter deze oeverwallen en oeverbanken komt volgens Güray onder het normale IJ-kleidek dikwijls een brakwaterklei voor, die evenals in ons geval, beschreven kan worden
als roestbruin van kleur, sterk humeus, rul en vaak met katteklei. Een schadelijke invloed
van de kattekleiondergrond op de stand van de gewassen is door ons niet waargenomen.
Deze ligt dan ook meestal behoorlijk diep in het profiel ( > ca 55 cm).
b. Nieuwland-kleigronden

(MN)

Bij deze bodemreeks is in overeenstemming met de karteringsresultaten in het
Zeeuwse zeekleigebied één bodemtype onderscheiden:
MNs4 Zavelige Nieuwland-kleigrond
Het lichte zavelprofiel is als volgt opgebouwd:
0—30 cm in droge toestand bruingrijze zavel (van ca 20 % afslibbare delen); kalkarm; met vele fijne roestaders
— zeer geleidelijk overgaand in
30—75 à
100 cm

grijze lichte zavel, zwak gelaagd; kalkrijk (ca 7 %) met vooral onderin
vele kleine schelpen; met geelbruine roest
— geleidelijk overgaand in

73
75à 100cm grijze, soms blauw getinte (gereduceerde) zavel; veelal weer iets zwaarder
en dieper van samenstelling; kalkrijk met vele schelpjes; naar de diepte wordt deze
zavel geleidelijk donkerder van kleur, vetter en humushoudend.
In een enkel geval is dieper dan 1,30 m geboord. Hier blijkt dan, dat de donkergrijze
zavel naar beneden geleidelijk wat rijker aan organische stof wordt. Op 160 cm o. mv.
rust deze op een ca 30 cm dikke veenlaag, die zelf weer op het min of meer slibhoudende
zand van deonderliggende oude wadvlakte ligt.
In het zuidelijke randgebied, langs de aangrenzende Wob- en MRp-gronden, is de bovengrond in een 100 tot 200 m brede strook zwak vermengd met een weinig duinzand.
Deze licht bewerkbare, zavelige profielen zijn uitstekend voor intensief cultuurgebruik
geschikt. Vollegrondsteelten ondervinden echter schade van de met zoutdeeltjes beladen
krachtige zeewinden.

V. BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING EN AGRARISCHE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE MARIENE OVERSLAGGRONDEN (Mo)
Op verschillende plaatsen zijn de profielen van het sterk geërodeerde pikkleilandschap afgedekt met een dunnere of dikkere laag licht zavelige tot zandige afzettingen.
De verbreiding van het dek is meestal beperkt. Het ligt voornamelijk langs de oude
zeedijken nabij kolken, gaten, braken of wielen. Bij dijkdoorbraken werd het zand uit
de onderliggende oude wad-strandvlakte opgekolkt en rondom over de gronden van
het sterk geërodeerde pikkleilandschap gedeponeerd.
Op het pikkleidek langs de ringsloot van de polder de Boekelermeer komt eveneens
in een smalle strook een dun zavelig dek voor. Toen deze polder nog een diep open
water was, moet dit materiaal afgezet zijn door over de oevers heenslaand water, dat
met slibdelen en fijn zand beladen was.
Al naar de wijze van hun ontstaan, waarmede een zekere samenstelling en profielopbouw gepaard gaat, worden de overslaggronden onderscheiden in dijkdoorbraakoverslaggronden en meer-overslaggronden. De naam van eerstgenoemde bodemreeks is
door VEENENBOS (1950) gebruikt bij zijn onderzoek van het randgebied van de
Noordoostpolder.
Mod Dijkdoorbraak-overslaggronden
In de Verenigde Harger- en Pettemerpolder en de Leipolder liggen zij langs de oude
Schoorlse Zeedijk nabij de Kolk. Het dek, overwegend ter dikte van 50—70 cm, bestaat
uit een slibhoudend (12 % ) , matig fijn zand (fractie 105—150 mu 43 % ) ; het is kalkloos en bevat soms enkele kalkrijke zavelbandjes. Het ligt hier op een grijze, zware,
vaak kalkhoudende klei, met slechte physiche eigenschappen, waaronder plaatselijk nog
juist het veen is aangeboord. Deze gronden zijn sterk verdrogend en liggen geheel in
slecht grasland.
De smalle reep overslaggronden achter de Hondsbosse Zeewering is zavelig, kalkloos
en ligt op grijze, zware pikklei op veen.
In de polder de Wijkerbroek langs de St. Aagtendijk, een oude zeewering langs de
vroegere Krommenije en het IJ, komen de dijkdoorbraak-overslaggronden tamelijk verbreid voor. Tijdens hevige stormen kon het water in het IJ en het Wijkermeer zodanig
opgejaagd worden, dat de dijken rond deze wateren bezweken. Nogin 1717 bijvoorbeeld
werd de St. Aagtendijk op een tweetal plaatsen doorbroken, waarbij een groot gedeelte
van Kennemerland overstroomde. Deze zeewering en de Assendelverzeedijk, die op
6 plaatsen werd doorbroken, werden daarna in 1718 zeer verbeterd en sterk verkort.
De St. Aagtendijk bestaat ook nu nog en loopt vanaf de hoge gronden ten N.O. van
Beverwijk eerst in oostelijke richting en dan in noordoostelijke richting tot langs het
Uitgeestermeer.
In de polder de Wijkerbroek ten W. van de spoorlijn en het „Gat van den Dijk" (zie
top. kaart schaal 1:25000, blad no. 310, uitgave 1924) ligt een dik kalkrijk, licht
zavelig pakket (ca 70 cm dik) op fijnzandige zware klei. Ten O. hiervan ligt een smalle
strook vrij grofzandige overslaggronden ter dikte van 40 à 50 cm op zware klei. Langs
de dijk zijn de profielen sterk verwerkt. Gedurende deoorlogsjaren werdenhier groentetuintjes aangelegd, waardoor kunstmatig gebroken gronden ontstonden.
In het oostelijk randgebied van de polder de Wijkerbroek, waar de St. Aagtendijk langs
de vroegere Krommenije loopt, bestaat het overslagdek (overwegend ter dikte van ca
40 cm) grotendeels uit grijs zavelig tot kleiig zand, onderin kalkrijk; gelegen op een
dunne laag vette zware klei op veen, met daaronder de oude wad-strandvlakte. In het
meest noordelijke deel van dit voorkomen is het dek dikker (ca 70 cm). Het bestaat
hier uit zavelig materiaal vermengd met vrij grof zand, terwijl de veenlaag in de ondergrond zeer dun is of ontbreekt.
In beide laatstgenoemde stroken met dijkdoorbraak-overslaggronden langs de St. Aagtendijk zijn tevens opgenomen de MPz- en vMPv-profielen, die in hun pikkleidek duidelijk

75
vermengd of gelaagd zijn met meestal kalkrijk, min of meer slibhoudend, tamelijk grofzandig materiaal. Tijdens de vorming van het pikkleidek is dit materiaal op een tweetal
plaatsen door kleine kreekjes uit het zuidelijk gelegen open water van het IJ en het
Wijkermeer aangevoerd.
De hierboven beschreven overslaggronden in de polder de Wijkerbroek liggen allen in
slecht tot matig grasland. Alleen in het laatste geval wordt het dikkere dek plaatselijk
benut voor akkerbouw, met matig resultaat.
Mom Meeroverslaggronden
Langs de ringsloot aan de westzijde van de polder de Boekelermeer ligt een lange smalle
reep meeroverslaggronden. Zij zijn opgebouwd uit een 40—75 cm dik mineraal dek,
bestaande uit een kalkloze fijnzandige zavel op veen. Op de overgang naar de aangrenzende vMPv-gronden treedt dikwijls nog een zwaar kleiig tussenlaagje op onder
het overslagdek (hier ca 30 cm dik), dat als een overblijfsel van de sterk verspoelde
pikkleilaag op veen is op te vatten.
In de noordoosthoek van de polder de Boekelermeer komen tegen de ringsloot nog
meeroverslaggronden voor, die bestaan uit een kalkloos, zavelig tot vrij zandig dek
(30 à 40 cm), gelegen op een min of meer slibhoudende tot zavelige wadzandondergrond,
bovenin vaak gelaagd met zware zavel en meestal eerst op 60 à 70 cm o. mv. kalkrijk.
Een zwaar pikkleiachtig tussenlaagje treedt hier zelden op, doch wel een weinig venig
tot humeus kleiig overgangsbandje op 30 à 40 cm o. mv.
Al deze meeroverslaggronden liggen in relatief hooggelegen, snel verdrogende graslanden.

VI. BODEMKUNDIGE BESCHRIIVING EN AGRARISCHE
GEBRUIKSMOGELIIKHEDEN VAN DE VEENGRONDEN (V)
Dit veen ontwikkelde zich in de erosiegeulen en -plassen van het sterk geërodeerde
pikkleilandschap. Het verlandingsproces van deze wateren, ondiepe plassen en meren
nam op grotere schaal een aanvang na de aanleg van de dijken. Langs de brede
wateren, zoals Het Die in de Groot-Limmerpolder en langs de plassen in de Uitgeesterbroekpolder b.v., vindt de vesngroei tot op de huidige dag nog voortgang.
Bij de delgronden (MEe, hfdst. IV, 3, d) zijn reeds profielen beschreven, in hoofdzaak in het binnendeltalandschap, die bestaan uit een dunne veenlaag op een zandige
tot zavelige ondergrond. In de z.g. veenpolders van de oostelijke strandvlakte, de
Oosterzij- en de Groot-Limmerpolder en in de nog oostelijker gelegen Uitgeesterbroekpolder zijn echter diepere tot zeer diepe, min of meer zuivere veenprofielen ontstaan.
De jongere veenlagen kunnen zich hierbij ontwikkeld hebben op een ouder vesnpakket,
dat bij de mariene erosie van het pikklei-op-veenlandschap niet volledig opgeruimd
werd. De erosiegeulen schuurden zich dan niet door het gehele oorspronkelijke veenpakket heen tot op de onderliggende oude wad-strandvlakte.
VI

Jonge laagveengronden
Deze laaggelegen, zeer natte tot drassige landen bestaan uit diepere, al of niet wat kleihoudende veenprofielen. De samenstelling van het veen is niet nader bestudeerd en er
is ook geen onderscheid gemaakt tussen de zuivere veenprofielen en die profielen, welke
in mindere of meerdere mate nog met wat klei vermengd of gelaagd zijn.
Deze veengronden — oude rietlanden — liggen uitsluitend in gras. Door de slappe zodelaag zijn zij slecht te beweiden en worden zij vaak alleen als hooiland gebruikt.
In de Oosterzij- en de Groot-Limmerpolder ligt het overwegend 70—90 cm dikke veenpakket op min of meer slibhoudend zeezand. Het is dikwijls in een bepaalde laag wat
slibhoudend en rijk aan schelpjes. Nabij Sluisbuurt (gemeente Akersloot) zijn deze
gronden plaatselijk bezand met een ca 30 cm dikke laag strandwalzand (bijzondere aanduiding z), aangevoerd van de nabij gelegen strandwallen.
In de Uitgeesterbroekpolder liggen de overwegend moerassige graslanden op zeer diepe
veenprofielen, die op een wisselende diepte duidelijk kleihoudend kunnen zijn.

VII.

BIJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN EN TOEVOEGINGEN
1. BIJZONDERE O N D E R S C H E I D I N G E N

BI

Opgebaggerde

gronden

Duidelijk opgebaggerde gronden liggen op enkele plaatsen langs of tegen de meest
oostelijke strandwal, nl. die van Boekei—Uitgeest. Voornamelijk in vroegere tijden zijn
de hier gelegen zware kleigronden (vMPv) en strandwalovergangsgronden (Wob) bemest
en opgehoogd met bagger, die opgehaald werd uit de meren en vaarten in het om-,
ringende lage polderland. In de loop der jaren is op deze wijze en door de intensieve bewerking een dikke, zwarte, humeuze laag ontstaan. Door deze beïnvloeding en ophoging
van het profiel is de invloed van de oorspronkelijke ondergrond op de cultuurwaarde
van deze gronden van weinig betekenis. De aard van de ondergrond wordt dan ook niet
nader op de overzichtskaart aangegeven.
In de Binnengeesterpolder langs het Noordhollands Kanaal ligt een grotere oppervlakte
opgebaggerde kalkhoudende kleigronden, bovenin vermengd met (duin)zand; vaak met
veen in de diepere ondergrond. Het veelal ca 40 cm dikke pakket, waarin het gehalte
aan zand naar beneden toe snel afneemt, ligt op een zware, vette en kalkloze klei, welke
plaatselijk veel puin kan bevatten. De diepere ondergrond ( > ca 70 cm) is meestal
venig, naar de diepte in zuiver veen overgaande. De vele scherven van oud aardewerk
(datering o.a. 12e en 13e eeuw), baksteen en kalkpuin duiden op oud, intensief cultuurgebruik van deze gronden. Tegenwoordig zijn deze betrekkelijk laag gelegen gronden
merendeels in gebruik voor grove tuinbouw, vnl. koolteelt.
De kleine oppervlakten opgebaggerde gronden langs de strandwallen van Akersloot en
Dorregeest zijn grotendeels op lagere onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob)
aangelegd. De zwarte, humeuze, kleiige bovengrond, eveneens overwegend ca 40 cm dik,
is hier zandiger van samenstelling en vormt een uitstekende teeltlaag met een goede
structuur. In de diepere ondergrond kunnen zware kleilagen en veen optreden. Deze
gronden zijn thans merendeels als tuinland in gebruik en wel in hoofdzaak voor de teelt
van „bijgoed", zoals ranonkels, tijgerlelies, crocussen enz.
B2

Stortgronden, opgespoten

terreinen

Stortgronden liggen in een lange en zeer smalle strook langs het Noordhollands Kanaal
onder Schoorl en langs dit kanaal in de Rekerpolders ten O. van Bergen. Zij zijn vermoedelijk opgeworpen bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. De sterk wisselende
profielen zijn overwegend opgebouwd uit min of meer kleihoudend, kalkrijk zand met
enkele schelpfragmenten.
Langs het Noordzee Kanaal zijn het overwegend diepe, zeer kalkrijke, fijnzandige zavelgronden, die als bouwland in gebruik zijn.
B3

Vlietlanden
Vlietlanden komen slechts plaatselijk voor langs het Alkmaarder- of Langemeer, dat
deel uitmaakt van de Schermerboezem. Het zijn moerassige rietveenlanden, waarvan
het niveau ongeveer gelijk is met het boezempeil.

B4

Terreinen voor burgerlijk of militair gebruik
Deze terreinen omvatten militaire werken, zoals fortificaties, linies enz., en terreinen
welke reeds bestemd zijn voor stedelijke doeleinden. Laastgenoemde gebieden zijn bodemkundig verkend en kwamen slechts dan voor een kartering in aanmerking, indien binnen
deze gebieden goede cultuurgronden lagen.
Nabij de kom van de gemeente Beverwijk is de kartering echter ongeveer afgerond tot
op de ring van oude fortificaties rond deze plaats. Het gebied gelegen binnen deze „ring"
en benoorden de zeeweg Beverwijk—Wijk aan Zee bestaat grotendeels uit strandwalgronden ( W w ) , die tot grotere diepte uit zuiver zand bestaan. Deze lenen zich uitstekend
voor de tuinbouw, vooral nu gedurende de laatste jaren bevloeiing van het tuinland als
een algemene toegepaste cultuurmaatregel is te beschouwen. Vele percelen in dit gebied
zijn reeds vele tientallen jaren, zo niet eeuwen, in cultuur. Door de vele bewerkingen
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en herhaaldelijke bemestingen zijn het uitstekende cultuurgronden geworden, vooral
wanneer men door middel van een bevloeiing de watervoorziening volkomen in de
hand heeft.
B5

Onlanden
Onlanden bieden weinig gebruiksmogelijkheden en bezitten vrijwel geen cultuurwaarde.
Zij liggen in hoofdzaak achter de Hondsbosse Zeewering in de Leipolder en in de
Verenigde Harger- en Pettemerpolder. Het zijn rheest drassige en sterk verzilte gronden,
grotendeels begroeid met een zoutminnende flora, vooral zeekraal en zeeaster. Enkele
percelen, zoals het Verdolven End langs de Schoorlse Zeedijk, zijn diep uitgegraven.
2. TOEVOEGINGEN

ven k Veen resp. klei in de diepereondergrond
Met de letters v en k zijn resp. venige en kleiige afwijkende en veelal storende lagen
in de diepere ondergrond aangegeven, die vanwege hun plaatselijke en onregelmatige
verbreiding niet begrensd en in kaart gebracht zijn. Zij treden in het bijzonder op bij
de bodemsubreeksen Dab, Dac,Wwb,Wwc, Woa enWob.
p

Katteklei
In de bodemreeks Nd is met de letter p het zeer plaatselijk voorkomen van katteklei
in de ondergrond aangegeven.

z

Zand, opgestoven of opgebracht
De letter z geeft een zandig dekje aan. Dit komt voor bij de bodemreeksen MEe en VI
en bij de subreeks MPv (onder Bergen), alwaar het in hoofdzaak resp. opgebracht en
opgestoven duinzand aangeeft.

Cl

Zilte plekken
Zilte plekken met een zoutvegetatie treden buiten de polders langs de Hondsbosse Zeewering slechts in een enkel geval op en wel op de laagste plekken in de reeks MEe in
de Bergermeer (ten N. van Alkmaar).

T

Turfgraverij, geheel of gedeeltelijk verveende profielen
Verveende profielen in hoofdzaak voor de turfmakerij komen zeer verbreid voor in de
Oosterzij- en de Groot-Limmerpolder. Regelmatige verveningen over een grote aaneengesloten oppervlakte ontbreken. Het aantal kleine verveningen nam vooral gedurende
de oorlogsjaren toe. Veelal hebben zij tevens een grondverbetering ten doel. Door het
verwijderen van de veenlaag wordt een gunstiger ligging van het maaiveld ten opzichte
van het grondwater verkregen (zie verder hfdst. VIII, 4, b).

VIII. BESCHRIIVING VAN DE OVERZICHTSKAART (BIJLAGE 1)
MET OPMERKINGEN OVER DE PLAATSELIJKE GESTELDHEID EN
AGRARISCHE GEBRUIKSMOGELIIKHEDEN VAN DE BODEM
1. INLEIDING
Na de karakterisering van de onderscheiden bodemreeksen en -subreeksen in de
voorafgaande hoofdstukken, worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens de meeste gronden nader besproken in verband met hun regionale verbreiding en de daarmede
gepaard gaande eventuele veranderingen in hun profielbouw en samenstelling.
Deze regionale bespreking van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) geschiedt niet volgens een vast schema, b.v. poldersgewijs. Naargelang het optreden en
de verspreiding van de verschillende bodemreeksen en -subreeksen wordt hierbij telkens
een andere weg gevolgd.
Zo zijn de strandwalgronden (Ww) en de strandwalovergangsgronden (Wo) steeds
per strandwal van noord naar zuid behandeld. Daarbij is begonnen met de meest
oostelijke strandwal, waarna de middelste strandwal Alkmaar—Limmen volgt, terwijl
geëindigd wordt met de bespreking van deze bodemreeksen langs de voet van het
duinlandschap.
Het uitgestrekte, sterk geërodeerde pikkleilandschap (MP, MR, MEm en MEe)
is per wad-strandvlakte beschreven, waarmede in grote lijnen een verandering in de
geaardheid van de ondergrond en soms wel van het gehele profiel kan samengaan,
zoals bij de meergronden (MEm). De volgorde, die hierbij aangehouden is, blijkt
duidelijk uit de onderverdeling van § 6 van dit hoofdstuk.
De delgronden (MEe) zijn ten slotte meer poldersgewijs behandeld. Hierbij is
begonnen in de Verenigde Harger- en Pettemerpolder achter de Hondsbosse Zeewering,
waarna van noord naar zuid de belangrijkste voorkomens in de verschillende polders
zijn beschreven.
2. HET DUINLANDSCHAP (D)
Het duinlandschap met de eigenlijke duinen vormt een natuurlijke zeewering. Het
is over het algemeen zeer breed en hoog en bestaat grotendeels uit een echt natuurlandschap. Alleen in de duinpannen en grote vlakken wordt of werd cultuurgrond
aangetroffen. De duinstrook strekt zich uit van Camp, aan het zuideinde van de
Hondsbosse Zeewering, tot aan het Noordzee Kanaal; de lengte bedraagt ongeveer
30 km en de breedte varieert van 1,5 tot 4,5 km.
De oorspronkelijke natuurlijke toestand van het duinlandschap is echter door het
ingrijpen van de mens sterk gewijzigd en wel door duinwaterwinningen, plaatselijke
afgravingen, helm- en bosbeplantingen enz. (hfdst. XIV, 4, à). Alleen de binnenduinrand is tegenwoordig voor een belangrijk deel meer intensief in cultuur,- o.a. onder
Egmond-binnen — Castricum en Heemskerk — Beverwijk. Onder Beverwijk—Wijk
aan Zee wordt ook nog meer zeewaarts een vrij uitgestrekt complex tuinlanden
aangetroffen.
Ddl Kalkrijk woest duinzand
Hiertoe behoort allereerst de primaire duinenreeks of zeereep langs het strand. Verder
het meer landwaarts gelegen secundaire duinlandschap met vele pannen, dellen, vlakken
of velden, die merendeels eveneens uiterst droog zijn (afb. 2).
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Langs het Noordzeekanaal zijn deze duinzanden op grote schaal diep afgegraven voor
de aanleg van het havencomplex en de aangrenzende industrieterreinen.
Voor de drinkwatervoorziening van Hollands Noorderkwartier is dit duingebied uitermate belangrijk. Het in en onder de duinen aanwezige en infiltrerende neerslagwater
wordt geëxploiteerd door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland (P.W.N.)
door middel van pompstations onder Heemskerk en Castricum — Egmond (hfdst. XIV,
3 en afb. 9).

naarSchoorl

Afb. 9.
Duinterreinen van de Provincie
Noordholland.
(Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noordholland).

ßtrgtnaanZe«

Fig. 9.
Dune grounds owned by the
Province of North-Holland.
(Provincial Water Works of
North-Holland).

Dd2 Kalkloos woest duinzand
Het duingebied bij Schoorl en Bergen is opgebouwd uit opvallend wit, schelpgruis- en
kalkvrij zand, dat nagenoeg geheel uit kwartskorrels bestaat.
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Het duinlandschap bezit hier een grote breedte (ca 4,5 km) en hoogte (nabij de zee
20 à 30 m +N.A.P.; landinwaarts toppen tot 40 à 50 m +N.A.P.). Zowel het Schoorlse
duingebied (ruim 1800 ha), behorende aan Staatsbosbeheer, als de duinen onder Bergen,
ten N. van de tramlijn, zijn voor een groot gedeelte bebost. Bekend zijn de bosjes van
Staring, aangelegd omstreeks 1868.
In dit duingebied bevindt zich nabij Bergen het pompstation „Bergen" van het P.W.N.
De totale oppervlakte cultuurgrond bedraagt slechts ca 5 ha, die extensief als bouw- en
grasland in gebruik zijn.
De overgang van het kalkrijke duinzand (Ddl) naar het kalkloze (Dd2) is in het algemeen zeer geleidelijk en verloopt uiteraard vrij grillig. Door middel van een bodemkundige verkenning van het overgangsgebied is op de overzichtskaart een schematische
bodemgrens tussen beide duinzandtypen aangebracht, welke dus in feite vloeiend in
elkaar overgaan.
Dpi Verdroogde duinzandgrond van duinvlakken en pannen
Deze zeer droge duinzandgrond ligt dus in hoofdzaak in devan nature betrekkelijk vlakke
en laag gelegen valleien en pannen temidden van de duinen en slechts plaatselijk •— onder
Egmond-binnen en Heemskerk — in het randgebied langs de binnenduinvoet.
Het gehele duingebied tussen Bergen aan Zee en het Noordzee Kanaal is bodemkundig
verkend met gebruik van luchtfoto's. Blijkens deze verkenning bedraagt hier het totale
oppervlak van de al of niet volkomen verdroogde cultuurgronden bijna 800 ha. Hiervan
zijn reeds een kleine 400 ha verlaten. Een deel er van is bebost, de rest ligt woest. De
overige gronden, waartoe enkele complexen met de allerdroogste gronden vân de subreeks Dac zijn gerekend, zijn nog in gebruik. Bij deze opname zijn dus inbegrepen zowel
de talrijke-verlaten percelen, als de nog zeer extensief in cultuur zijnde, in feite waardeloze percelen, die zeer verbreid in de vele kleinere en grotere duinpannen voorkomen
(zoals b.v. ten Z. van Egmond aan Zee, afb. 2).
Alleen de grotere complexen van de verdroogde vroegere cultuurgronden zijn aangegeven
op de overzichtskaart. Zij komen voor ten Z. van Egmond-binnen en wel voornamelijk
ten W. van Castricum in het provinciaal duinterrein, waar het pompstation Castricum
van het P.W.N, is gevestigd. Hier ligt in een zeer grote, langgerekte duinvallei een reeks
van duinvlakken (bodemtype Dpi; bijlage 1). In 1829 werd vanaf Zuid-Bakkum een
kanaal naar deze duinvallei gegraven, dat behalve voor de afwatering tevens dienst
moest doen voor de afvoer van de te telen landbouwgewassen en hout (GEVERS, 1826).
De oorspronkelijk zeer natte bodemgesteldheid spreekt ten duidelijkste uit de namen
van de verschillende duinvlakken, zoals het Vennewater, het Vogelwater en het Watervlak. Namen als de Westkroft, het Krochtveld duiden op oud cultuurgebruik. Volgens
SCHOLTENS (1947) werden in de middeleeuwen met de naam Kroft en Croft hooggelegen stukken bouwland aangeduid. Gedurende de laatste jaren wordt nog getracht
wat graanbouw, vnl. rogge, op deze gronden uit te oefenen (afb. 3). Op het Zeeveld
nabij Zuid-Bakkum heeft bevloeiing van grasland plaats. In het algemeen zijn deze
gronden echter te diep ontwaterd en alleen met kostbare en mogelijk weinig rendabele
bevloeiingsinstallaties voor agrarische doeleinden geschikt te maken.
Onder Heemskerk en Beverwijk komen deze gronden eveneens zeer verbreid voor. Ook
in dit duingebied heeft een aanzienlijke ontwatering en een daarmede gepaard gaande
sterke verlaging van het phreatisch vlak plaatsgevonden (hfdst. XIV, 3,o).
Da Vochtige

duinzandgronden

De min of meer vochtige, merendeels nog in cultuur zijnde duinzandgronden liggen
in hoofdzaak langs de binnenduinrand en wel voornamelijk onder Egmond aan den
Hoef —•Castricum en Heemskerk •— Beverwijk. Zij zijn kalkrijk en overwegend in
meerdere of mindere mate afgegraven, doch behoren grotendeels tot de meer droge
groep der duinzandgronden (Dac).
Onder Egmond-binnen en Castricum vindt op vrij grote schaal bollenteelt plaats,
dank zij bevloeiing. De humusarme, kalkrijke gronden lenen zich hiertoe uitstekend.
Eind 1947 werd hier reeds een oppervlakte van ruim 90 ha bevloeid met behulp van
27 pompinstallaties. Kenmerkend voor dit gebied is de teelt van veldslazaad.
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Onder Heemskerk en Beverwijk waren deze gronden tot voor kort wegens droogte
in hoofdzaak slechts extensief in gebruik. Vooral gedurende de droge jaren 1947 en
1949 waren de resultaten van de diverse teelten wel zeer gering. Op verscheidene percelen in het oostelijk randgebied met minder diepe zomergrondwaterstanden gaat men
nu in toenemende mate tot bevloeiing over, voornamelijk ten behoeve van de bollenteelt.
De vochtige tot natte duinzandgronden (Dab) komen alleen maar zeer plaatselijk
voor. In hoofdzaak in de reeds van nature relatief lage terreindelen langs de duinvoet,
zoals ten westen van Egmond-binnen en Beverwijk. Deze eertijds zeer natte gronden
worden nu nog grotendeels door behoorlijk grasland in beslag genomen.
3. DE STRANDWALGRONDEN (GEESTGRONDEN) (Ww)
De strandwal- of geestgronden van Noord-Kennemerland, hier soms ook wel oude
duinzandgronden genoemd, liggen in hoofdzaak in drie stroken, die zich ongeveer in
de richting noordnoordoost—zuidzuidwest uitstrekken.
Van oudsher zijn deze betrekkelijk hoge zandruggen — de z.g. binnenduinen —
in deze streek het aangewezen oord van bewoning geweest. In de loop der tijden is
dit grotendeels reeds vrij oude cultuurlandschap wel sterk geplaneerd, doch over het
algemeen weinig afgegraven. Afzanding van de hoge strandwallen met behulp van
zanderijvaarten, zoals in de bloembollenstreek Haarlem—Leiden geschiedde, heeft hier
nergens plaatsgevonden. De natuurlijke afwatering is gericht op de aangrenzende lage
gebieden, welke bepolderd zijn en door middel van bemaling een bepaald constant
waterpeil bezitten.
a. De strandwalgronden van Boekei—Uitgeest
Deze smallle strook strandwalgronden is de meest oostelijke rug van het strandwallenlandschap. Op verschillende plaatsen is deze wal onderbroken, terwijl hij zich
nabij Akersloot in een tweetal, eveneens zeer smalle, ruggen splitst. Ten zuiden van
Starting is de westelijke uitloper vrijwel geheel weggeslagen. Op het meest zuidelijke
stuk van de oostelijke uitloper ligt Uitgeest.
Deze betrekkelijk lage strandwallen vallen nog sterk op in het landschap. Zij liggen
in het algemeen zo hoog boven de waterstanden van de aangrenzende polders, dat
alleen in de randstroken het grondwater in droge perioden voldoende op peil blijft.
De min of meer afgegeeste gronden, plaatselijk duidelijk te onderkennen aan de iets
hogere ligging van de wegen en woonerven (ca 50 à 75 cm), zijn in het algemeen niet
diep genoeg afgegraven. De gronden behoren dan ook overwegend tot de droge groep
der strandwalgronden (Wwc). Onder Uitgeest is het vochthoudend vermogen van het
duinzand vaak verbeterd door een vermenging met slootbagger, aangevoerd uit de
aangrenzende polders. De hoofdteelt van dit gebied, nl. die van „bijgoed", is hiervoor
zeer dankbaar.
Profielen met afwijkende en storende lagen in de ondergrond komen voornamelijk
in het oostelijk randgebied van deze strandwallen voor (afb. 10). De bodemgesteldheid
kan hier op korte afstand sterk wisselen door het optreden van min of meer zandige
veenlagen. Op de hogere delen van de helling bestaat deze storing veelal uit niet
meer dan een humeus oud vegetatieoppervlak. Ook in het laatste geval kan een ernstige
storing van de waterhuishouding plaats hebben; deze profielen zijn slecht opdrachtig.
Daarnaast worden in dit randgebied vele profielen aangetroffen, die een donkere,
vuilbruin gekleurde, kalkloze ondergrond bezitten, dikwijls reeds vanaf 40 à 60 cm
o. mv. en dieper. Vermoedelijk is dit zand aangerijkt met een oplossing van ijzer-
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en humusverbindingen, afkomstig uit het oudtijds aangrenzende oostelijke veenlandschap.
De homogene^ strandwalprofielen liggen in het midden van de ruggen en meestal
tevens in het westelijke randgebied. Deze profielen zijn op de oorspronkelijke strandwal
gelegen, die de basis van de formatie vormt. Door het afgraven is de kalkhoudende
ondergrond nabij de oppervlakte gebracht, zodat vele profielen reeds op 80 à 100 cm
diepte rijk aan koolzure kalk zijn. Plaatselijk, zoals tussen Sluisbuurt en Dorregeest,
zijn zij kalkrijk tot in de bouwvoor, ten gevolge van diepdelven. Bij een constant, juist
grondwaterniveau zouden deze gronden dan ook tot de eersterangs bollengronden
gerekend kunnen worden. Zij bestaan tot op grote diepte geheel uit zuiver, kalkrijk
zand en zijn dus geschikt om periodiek verdolven te worden.
Slechts zeer plaatselijk, in hoofdzaak in de Zwartedijkspolder, komen de vochtige
tot natte strandwalgronden (Wwb) voor, voornamelijk op enkele diep afgegeeste
percelen. Deze zijn plaatselijk zelfs rijk aan schelpen, afkomstig uit het oude zeezand.
De mogelijkheden van deze gronden voor het ook hier overwegend tuinbouwkundig
gebruik zijn wegens de droge ligging beperkt. De bollenteelt neemt de voornaamste
plaats in, in het bijzonder de teelt van bijgoed, zoals crocussen, gladiolen, lelies enz.
Zeer specifiek is de teelt van bloemen en bloemzaden. Op de bodemgebruikskaart zijn
deze teelten gezamenlijk als bollenteelt aangegeven. Voor groenteteelt zijn zij in het
algemeen weinig geschikt. Bevloeiing wordt hier nog nergens toegepast.
Plaatselijk wordt akkerbouw uitgeoefend. Voor weidebouw zijn deze gronden te
droog, uitgezonderd enkele diep afgegraven percelen.
b. De strandwalgronden van

Heiloo—Limmen

De middelste strandwal, waaropi Heiloo ligt, breekt zowel ten N. van Alkmaar
als ten Z. van Limmen af. Het is een brede, betrekkelijk hoge en effen rug met enkele
aanliggende, smalle ruggen ten Z.W. van Heiloo. De noordelijke helft met de restanten
van het bekende Heilooër bos is agrarisch van weinig belang. Het gekarteerde deel ten
Z. van de kom der gemeente Heiloo wordt nagenoeg geheel ingenomen door de
tuinbouw, met de bloembollenteelt als belangrijkste cultuur.
De brede strandwal verheft zich tamelijk hoog boven het aangrenzende polderlandschap; open water met een bepaald, min of meer constant peil komt dan ook
niet voor.
Onder Heiloo treft men plaatselijk om de afgegraven percelen nog wallen aan,
soms begroeid met hakhout. In de omgeving van Limmen heeft het afgeesten minder
plaatsgevonden. Tot voor een twintigtal jaren bestond hier nog geen behoefte aan het
laten zakken van de gronden. Sedertdien is men geleidelijk en vrij gelijkmatig overgegaan tot afgraven.
De droge groep der strandwalgronden (Wwc) neemt verreweg de grootste oppervlakte in. Vooral nabij Heiloo zijn zij zeer droog. Intensieve teelten zijn welhaast
niet mogelijk zonder bevloeiing. Dit bleek wel gedurende de laatste droge jaren.
De veelal van nature reeds iets lager gelegen, meer vochtige gronden (Wwb) zijn
merendeels vrij diep afgegeest. Van ernstige verdrogingsverschijnselen is hier geen
sprake, zodat zij dan ook in het algemesn niet bevloeid worden.
De bollengronden onder Limmen bestaan ten gevolge van het delven vaak uit
min of meer kalkhoudend humusarm duinzand, zodat de vochtige gronden hier zelfs,
al of niet bevloeid, geschikt zijn voor de veeleisende hyacinthenteelt. Veen- of derrie-
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platen zijn hier in de ondergrond niet aangeboord, behalve in het oostelijk randgebied.
In noordelijke richting, vanaf de gemeentegrens van Heiloo, beginnen daarentegen
locale, humeuze en venige, min of meer storende lagen in de ondergrond op te treden.
Nabij Bollendorp komt zelfs een vrijwel aaneengesloten, soms dikke, veenlaag (v)
onder in het profiel voor; naar het oosten sluit dit veen aan op het overstoven veenpakket in de aangrenzende Oosterzijpolder, waar we de subreeksen Woav en Wobv
aantreffen. Op verscheidene plaatsen heeft men de slecht opdrachtige profielen verbeterd door de storende laag te verbreken of te verwijderen.
Langs de oostrand van deze strandwal is plaatselijk een exploiteerbaar veenpakket
in de ondergrond verveend. Het is te betreuren, dat men hierbij meestal de onbruikbare, min of meer slib- en zandhoudende veenlaag (1 à 2 steken dik) op de overgang
naar het onderliggende zand van de oude strandvlakte laat zitten of onvoldoende
verbreekt. Zodoende worden deze ernstig gestoorde profielen niet volledig omgevormd
tot een volkomen gaaf profiel zonder enige storing van de waterhuishouding. Doordat
echter het bovenliggend zandpakket na het uitgraven van het veen lager komt te liggen,
wordt de vochthuishouding van deze voorheen vaak zeer droge gronden natuurlijk
wel enigszins verbeterd.
De strandwalgronden met een min of meer uitgesproken „boskleurig" profiel komen
slechts op de weinig of niet afgegeeste en omgewerkte oude graslanden voor. Deze
soms opmerkelijk bruin gekleurde, diep ontkalkte en zure gronden worden nog
aangetroffen nabij de buitenplaats Ter Coulster en vrij algemeen op de lagere smalle
strandwallen in de Vennewaterspolder. Voor de tuinbouw zijn zij minder geschikt.
In de Vennewaterspolder zijn het merendeels droge, schrale graslandgronden. De
groei en de samenstelling van de grasmat is slecht, met veel onkruiden als duizendblad
en akkerhoornbloem, planten die op droge omstandigheden wijzen. De schrale droge
koppen en ruggen duidt men veelal aan met de naam Krogtlanden.
Op Eva's Hof nabij Ter Coulster wordt het grasland plaatselijk bevloeid.
c. De strandwalgrondenlangsde duinvoet
Het „patroon" van deze strandwalgronden is vrij onregelmatig. Zij maken althans
geen deel uit van één of meer morfologisch duidelijk in het landschap te herkennen
of te reconstrueren, oude strandwallen. Dat wordt allereerst veroorzaakt door het feit,
dat een belangrijk gedeelte overstoven is met duinzand. Daar komt echter nog bij, dat
voordien de meest westelijke strandwallen het zwaarst door de zee aangetast waren
(hfdst. X, 4). Ten slotte beïnvloedde de mens de natuurlijke toestand nog sterk door
deze gronden plaatselijk sterk te egaliseren, af te graven en daarna regelmatig diep
om te werken.
De watervoorziening met drangwater uit de aangrenzende hoge duinen is gedurende
de laatste decennia sterk in betekenis afgenomen, ten gevolge van een langzame
daling van de gemiddelde waterstand in het duinlandschap (hfdst. XIV, 3). Alleen
plaatselijk — vnl. ten noorden van Egmond aan den Hoef — heeft de ondergrondse
afstroming op een nog voldoende hoog niveau plaats. Daar worden de min of meer
humeuze gronden van de voortdurend vochtige tot natte subreeks Wwa aangetroffen.
De s t r a n d w a l g r o n d e n o n d e r B e r g e n en Schoorl. De smalle strook
strandwalgronden ligt langs de steile voet van het duinlandschap van Schoorl en Bergen.
De samenstelling van het zand lijkt op die van het Schoorlse duinzand en wijkt
dus eveneens af van het zuidelijker gelegen strandwalzand. De korrelgrootte (hfdst.
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XII, 1; afb. 20, nr. Sch. 8a en Sch. 10a) ligt vnl. tussen 105 en 300 mu, de typische
duinzandfractie. Gemiddeld is het zand echter wat grover dan het normale duinzand,
terwijl het tevens een groter percentage grovere zandkorrels bezit. Soms wordt in dit
zand een enkel stukje grind aangetroffen.
Het gehele bodemprofiel is tot diep in het grondwater vrij van schelpgruis en
kalkarm, zodat van een ontkalking geen sprake kan zijn. Dit strandwalzand is dus
evenals het zand van het aangrenzende duinlandschap kalkloos afgezet. Met delven is
hier geen kalkrijk zand boven te brengen. Bloembollencultuur wordt in dit gebied
niet aangetroffen.
De hogere strandwalgronden (Wwc) zijn merendeels zeer droog. Deze schrale,
humusarme gronden bezitten meestal nog een grijsbruin, zwak boskleurig profiel tot
60à 70cmdiepte.Zij zijn in het algemeen weinig geschikt en plaatselijk ongeschikt voor
agrarisch gebruik, in het bijzonder de hoge gronden, waarop Aagtdorp en Schoorl
liggen en die, welke dicht langs de duinvoet voorkomen, vooral ten W. van Hargen.
Sterk afwijkende lagen, ernstig storend voor de waterhuishouding, zijn bij deze
gronden slechts zeer plaatselijk aangeboord en wel uitsluitend ten Z. van Aagtdorp,
vnl. in de vorm van veenplaten (v). Wel is tamelijk verbreid een oud vegetatieoppervlak aangetroffen op 70 à 90 cm diepte. Ofschoon deze min of meer humeuze
oude oppervlakken soms zwak venig zijn en in het oostelijk randgebied tevens wat
ingeslibde kleidelen kunnen bevatten, zijn zij in het algemeen weinig storend. Onder
de huidige hydrologische omstandigheden van dit gebied zijn deze storende factoren
bij de subreeks Wwc van minder belang, daar de gemiddelde grondwaterstand hier
reeds veel te diep onder het maaiveld ligt.
De strandwalgronden nabij Bergen zijn eveneens overwegend zeer droog. Dikwijls
vertonen zij zeer uitgesproken het karakter van een bosgrond, hetgeen ze eens zo
schraal maakt. De afgegraven gronden van Zanegeest zijn uiterst droog en schraal
en nagenoeg waardeloos voor agrarisch gebruik.
Bij een goede watervoorziening (b.v. door middel van bevloeiing — infiltratie)
en voldoende bemesting, kunnen natuurlijk ook deze iets grovere duinzanden goed
voldoen voor meer intensief cultuurgebruik.
De voortdurend vochtige tot natte strandwalgronden (Wwa) zijn geschikt voor
tuinbouw — de zeer vochtige min of meer humeuze gronden uitsluitend voor groenteteelt — en weidebouw, waardoor zij dan ook geheel in beslag genomen worden. De
bpdemgebruikskaart (bijlage 2) geeft overigens aan, dat de tuinbouw in dit gebied
slechts van beperkte omvang is; zeer plaatselijk treft men nog wat fruitteelt en een
enkele boomkwekerij aan.
D e s t r a n d w a l g r o n d e n v a n B e r g e n — C a s t r i c u m . Deze grillige
strook strandwalgronden is grotendeels zeer smal en nabij Castricum zelfs geheel
bedolven onder duinzand. Nabij de voet van het duinlandschap kunnen de profielen
wat schelpgruis bevatten en zodoende min of meer kalkhoudend zijn, hetzij door
overstuiving met duinzand of door diepspitten.
Ten N. van Egmond aan den Hoef komen overwegend de meer vochtige strandwalgronden (Wwa en Wwb) voor, die hun goede waterhuishouding danken aan een
behoorlijke toevloed van drangwater uit het aangrenzende duingebied. De voortdurend
vochtige tot natte strandwalgronden (Wwa) nemen de grootste oppervlakte in. Het
gehalte aan organische stof is meestal niet hoog (ca l i %), doch reikt tot een diepte
van gemiddeld 90 cm. Vooral wanneer deze gronden diep verdolven worden om een
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verse kalkrijke teeltlaag te verkrijgen, zijn zij uitstekend geschikt voor de bollenteelt.
Nabij Egmond aan den Hoef zijn deze gronden vrijwel geheel ingenomen door het
volledige bloembollenbedrijf. Verder noordwaarts overweegt het gemengde tuinbouwbedrijf (groenten en bollen). De aanliggende vochtige tot natte strandwalgronden
(Wwb) lenen zich eveneens tot meer intensief grondgebruik; een groot deel ligt onder
goed grasland.
De vochtige tot droge strandwalgronden (Wwc) ten N. van Egmond aan den Hoef
liggen als betrekkelijk hoge ruggen en koppen op de overgang naar of in het aangrenzende polderland. De in de Damlander-, de Philisteinse en de Wimmenummerpolder pleksgewijs en ten opzichte van het omringende waterpeil betrekkelijk hoog
gelegen gronden zijn zeer droog en schraal. Ze vormen opduikingen van de oude
strand- of zeezandondergrond temidden van min of meer kleiige afzettingen. Ds weinig
of niet afgegeeste profielen in het polderland vertonen in meerdere of mindere mate
het karakter van z.g. duinzandbosgronden. In droge perioden is hier de zone vlak
onder de zode stofdroog en vormt een dorre, poederachtige laag. De praktijk spreekt
van assige gronden. Het snel verdrogende gras is van slechte hoedanigheid, waardoor
deze gronden zich dan ook duidelijk in het veld aftekenen.
Gronden met veen (v) in de ondergrond komen ten N. van Wimmenum zeer
verbreid voor, zij het voornamelijk in een smalle strook. Deze veenondergrond is hier
dikwijls zeer zandig en e;n weinig kleihoudend. Vanwege hun vochtige ligging is het
merendeel dezer gronden geschikt voor tuinbouw en grasland. Vooral wanneer het
venige materiaal uit de ondergrond goed vermengd wordt met het bovenliggende
zand, dan zijn zij goed bruikbaar voor de groenteteelt. De gestoorde profielen, die hoger
op de hellende duinvoet zijn gelegen hebben nog een goede watervoorziening, wanneer
het drangwater voortdurend over de veenlaag blijft afvloeien. In het westelijk deel
van de Damlanderpolder, de Franschman, komen echter slechte, snel verdrogende
profielen voor met een dik veenpakket in de ondergrond.
Ten Z. van Egmond aan den Hoef treft men hoofdzakelijk vochtige tot droge
strandwalgronden (Wwc) aan. Over het algemeen is de toevloed van drangwater uit
de duinen onvoldoende voor een goede watervoorziening van deze gronden. Tussen
Egmond aan den Hoef en Egmond-binnen komen aan de voet van de hier soms zeer
steile duinrand (afb. 2) plaatselijk nog goed vochtige gronden voor (subreeksen Wwa
en Wwb). Deze zijn dan ook intensief in gebruik, voornamelijk bij het bloembollenbedrijf.
De vochtige tot droge strandwalgronden (Wwc) langs de rand van de drainerende
polders zijn zonder meer te droog voor intensief cultuurgebruik. Plaatselijk treft men
hier het gemengde tuinbouwbedrijf aan, doch merendeels liggen deze gronden onder
matig tot slecht grasland, dat spoedig last van droogte heeft.
Veen in de ondergrond (v) komt hier pleksgewijs, doch zeer verbreid voor. Direct
ten Z. van Egmond-binnen ligt een strook strandwalgronden, waarbij een vrijwel
aaneengesloten, dunne, min of meer venige laag in de ondergrond optreedt. In zuidoostelijke richting neemt de dikte en het storende karakter van de veenlaag toe, zodat
deze hier dan ook reeds op vele plaatsen door de tuinders verspit is. Door een iets
lagere ligging zijn deze gronden nog betrekkelijk vochtig en goed bruikbaar voor
grovere tuinbouwteelten en grasland.
Onder Noord-Bakkum, langs de Zanddijk en de noordwestelijke rand van de
Groot-Limmerpolder, liggen zeer droge strandwalgronden, vaak met een ernstig storende
kleilaag in de diepere ondergrond (k).
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D e s t r a n d w a l g r o n d e n o n d e r H e e m s k e r k e n B e v e r w i j k . De lage
en vlakke binnenduinen zijn in dit gebied zeer breed en vormen een aaneengesloten,
uitgestrekt complex van strandwalgronden. Zij zijn in de loop der tijden over het
algemeen weinig afgegraven doch wel sterk geplaneerd. Het bodemoppervlak vertoont
nog een zwak, breed golvend karakter. In het westelijk deel langs de duinvoet liggen
enige, in N.—Z. richting gestrekte, flauw geulvormige terreinstroken met de meer
vochtige strandwalgronden (Wwa en Wwb), welke te beschouwen zijn als delen van
een oude, met stuifzand opgevulde strandvlakte. Slechts op enkele plaatsen onder
Heemskerk worden om de tuinen nog aarden walletjes of restanten daarvan aangetroffen. Oudtijds waren de tuinen algemeen omgeven door deze aarden walletjes,
bezet met hagen en hakhout, die een bescherming vormden tegen de zeewinden en het
stuifzand (SCHOLTENS, 1947). Tegenwoordig doen de bekende elzenhagen dienst als
windkeringen (afb. 4 en 32).
De kaart van het bodemgebruik (bijlage 2) laat zien, dat nagenoeg het gehele
gebied bezet is met tuinbouw. Het grasland, dat nog plaatselijk voorkomt (afb. 4),
vormt het restant van de vroegere weidebouw, welke tot voor enkele tientallen jaren
nog zeer verbreid voorkwam en vnl. de voor tuinbouw te natte gronden in gebruik
had (zie b.v. het topografische blad Beverwijk no. 310, schaal 1:25 000, uitgave 1924).
De vochtige tot droge strandwalgronden (Wwc) beslaan verreweg de grootste oppervlakte. Ook hier is de watervoorziening in de vorm van zijdelingse aanvoer van drangwater uit de duinen gedurende de laatste decennia sterk verminderd. Tegenwoordig
heeft deze toevloed in het algemeen op een te laag niveau plaats (hfdst. XIV, 4, b).
Ten gevolge daarvan treden in dit gebied steeds meer verdrogingsverschijnselen op.
Op het merendeel dezer gronden zijn intensieve tuinbouwcultures, in het bijzonder
zomerteelten, zonder groot droogterisico vrijwel uitgesloten. Vooral gedurende de droge
jaren 1947—1949 is dit wel ten duidelijkste gebleken, zodat de praktijk nu ook allerwegen overgaat tot het bevloeien van deze gronden om zodoende gedeeltelijke of
gehele misoogsten te voorkomen (hfdst. XIV, 4, c). Op de meest droge cultuurgronden
— zoals die, welke westelijk en zuidwestelijk aan de dorpskom van Heemskerk
grenzen — zijn ook in normale jaren meer intensieve teelten met behoorlijke bedrijfsuitkomsten niet meer mogelijk zonder bevloeiing. Dit alles openbaart zich wel zeer
duidelijk in het snel in aantal toenemen van bevloeiingsinstallaties (tabel 21).
Slechts plaatselijk, b.v. op de Waterakkers onder Heemskerk, voldoet de vochthuishouding van deze gronden nog aan redelijke eisen, vnl. omdat ze uit een eertijds
zeer natte ligging (wat de naam in dit geval wel duidelijk aangeeft) esn tot op heden
goed vochthoudend vermogen hebben overgehouden.
De vochtige tot natte strandwalgronden (Wwa en Wwb) liggen in de brede, enigszins geulvormige terreindelen nabij de voet van het hogere duinlandschap. De natuurlijke watervoorziening met drangwater vanuit de duinen voldoet goed, zodat droogteverschijnselen ontbreken en hier ook geen bevloeiing plaats heeft. Deze gronden
zijn lang als grasland in gebruik geweest, omdat ze vroeger 's winters vaak onder
water stonden en te koud en te laat in opbrengst waren voor de tuinbouw. Door
de verminderde toevloed van drangwater uit de duinen en mede door een iets verbeterde ontwatering zijn deze gronden tegenwoordig door de tuinbouw in gebruik
genomen. Zeer plaatselijk, o.a. langs de Gijlweg en ten N. van de Oude Dijk, bevinden
zich nog enkele percelen grasland (afb. 4), welke zonder meer geschikt zijn voor tuinbouwkundig gebruik.
De voortdurend vochtige tot natte, min of meer humushoudende strandwalgronden
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(Wwa) bezitten profielen, die nog duidelijk een eertijds zeer natte ligging demonstreren.
Het zijn meestal betrekkelijk ijzerrijke en humeuze gronden, die uitstekend voldoen
voor een intensieve groenteteelt. Hier en daar zijn deze gronden enigermate slibhoudend.
Dit slib, afkomstig uit de ondergrond, is bij het spitten naar boven gebracht. Zeer
plaatselijk zijn dan ook dunne kleilenzen (k) aangeboord, die zeer rijk zijn aan
schelpjes, in hoofdzaak afkomstig van een zoetwaterfauna.
Voor de fijnere bloembollenteelten zijn deze gronden minder geschikt. De aardbeiencultuur heeft zich hier gedurende de laatste tijd aanzienlijk uitgebreid.
De vochtige tot natte strandwalgronden (Wwb) zijn eveneens zeer geschikt voor
de meer intensieve groenteteelt. Ook op deze tuingronden kan gedurende het gehele
seizoen geteeld worden, terwijl ook hier geen hinder van droogte is ondervonden.
Vooral in droge jaren is de opbrengst aan aardbeien hoog (VAN DER HELM, 1949b).
Min of meer storende venige lagen in de ondergrond (v) zijn ook in dit gebied
veelvuldig, doch zeer plaatselijk aangeboord, het minst nog bij de vochtige groep der
strandwalgronden (Wwb). Het zijn meest dunne zandhoudende veenplaten. Déze plaatselijke veenlagen trekken echter vooral gedurende de laatste jaren in toenemende mate
de aandacht van de tuinders. Onder invloed van de algemene grondwaterstandsverlaging komen zij nl. ondieper in het grondwater te liggen en op vele plaatsen zelfs
— al of niet periodiek —• boven het grondwaterniveau, waardoor zij zeer storend
worden voor de vochthuishouding.
4. DE STRANDWALOVERGANGSGRONDEN (Wo)
Landschappelijk liggen deze gronden in het overgangsgebied tussen de hoge duinzand- en strandwalgronden en de lagere delen van de gedeeltelijk met „strandvlakteveen" en jonge zeeklei bedekte oude strandvlakten.
De onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob) nemen verreweg de grootste
oppervlakte in, terwijl de regelmatige gronden (Woa) — behalve op de eilandjes —
meestal in smalle stroken in de hogere delen van het overgangsgebied langs de strandwalgronden (Ww) worden aangetroffen. Waar dit mogelijk was, in verband met de
schaal van de kaart, zijn deze kleine en meestal langgerekte voorkomens ingetekend.
a. Langs de strandwal Boekei—• Uitgeest
In de Boekelerpolder (z.p. 1,70 m —N.A.P.) komen overwegend weinig kleihoudende, regelmatige strandwalovergangsgronden (Woa) voor. Zij liggen op het lagere
noordelijke uiteinde van de strandwal. Vaak vertonen de profielen een geringe storing
in de vorm van een veelal humeuze, iets meer kleihoudende band op een diepte tussen
30 en 60 cm, terwijl in de diepere ondergrond dikwijls een min of meer humeus,
oud vegetatieoppervlak wordt aangetroffen, soms met enkele veenresten.
Deze gronden liggen in het algemeen belangrijk hoger dan de omgeving en het
aldaar ingestelde polderpeil. Zij zijn dan ook zonder meer te droog voor intensief
agrarisch gebruik. Alleen de enkele flink diep afgegraven percelen hebben goed vochtig
grasland, waarvoor deze gronden in hoofdzaak gebruikt worden. Afgeesten tot op de
juiste hoogte boven het waterpeil van de Boekelerpolder kan de vochthuishouding
van de te droge gronden verbeteren. Hierdoor of eventueel door het verdelven van
het afgegeeste profiel kan met het materiaal, afkomstig van de onderliggende, oorspronkelijke strandwal een zuivere, kalkrijke teeltlaag verkregen worden, geschikt voor
de bollenteelt.
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Ten Z. van de Boekelerpolder liggen langs deze strandwal in hoofdzaak onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob). De profielbouw wisselt hier zeer sterk op
korte afstand, vnl. in een richting loodrecht op de strandwallen. Direct langs de strandwalgronden komen plaatselijk smalle stroken homogene strandwalovergangsprofielen
(Woa) voor, die niet op de overzichtskaart zijn aangegeven.
Het merendeel der gronden bezit een min of meer zand- en soms kleihoudende
venige laag in de ondergrond, welke alleen nabij de strandwalgronden uit het profiel
wigt. Van de eigenlijke strandwal af gaat de venige laag geleidelijk over in een dikker
en zuiverder veenpakket (afb. 10). Nabij de pikkleigronden op veen op zeezand of
lichte zavel (MPvz) komen de overgangsprofielen enigermate overeen met die van
laatstgenoemde gronden. Het minerale dek op het dunne veenpakket bestaat dan uit
al of niet kleihoudend zand (± 40 cm) op een stugge min of meer zandige kleilaag.
Vrijwel overal wordt boven een diepte van 130 cm het blauwgrijs gereduceerde, kalkrijke zand van de oude strandvlakte aangeboord. Het bodemoppervlak is mede door
de vele plaatselijke afgravingen zeer ongelijk.
Afb. 10. Schematische dwarsdoorsnede van de oostelijke flank van de strandwal Boekei - Uitgeest.
a, strandwalgronden (Ww); b, regelmatige standwalovergangsgronden (Woa); c, onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob); d, pikkleigronden op veen op zeezand (MPvz); e, venige pikkleigronden
op veen (vMPv).
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Fig. 10. Cross-section of the eastern fringe of the beach-bank Boekei - Uitgeest.
a, beach-bank soils (Ww); b, regular beach-bank transitional soils (Woa); c, irregular beach-bank
transitional soils (Wob); d, pik-clay soils overlying peat on sea sand (MPvz); e, peaty pik-clay soils
overlying peat (vMPv).

De grootste oppervlakte van deze strandwalovergangsgronden ligt in grasland, dat
spoedig van droogte te lijden heeft, vooral op de hogere gronden. In het algemeen
zijn ze ongeschikt voor de tuinbouw. Op de minst gestoorde en lichtere profielen vindt
de teelt van bijgoed plaats (vnl. ranonkels en tijgerlelies). Alleen daar waar de tuingrond voldoende vochtig ligt en al of niet door regelmatig omwerken betrekkelijk
homogeen en matig kleihoudend is, zijn de omstandigheden gunstiger.
Onder Sluisbuurt en Dorregeest zijn langs de oostkant van de oostelijkste strandwal
nog onderscheiden onregelmatige strandwalovergangsgronden op veen (Wobv). Het
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veen in de ondergrond vormt hier een dikker, vrijwel aaneengesloten pakket, dat
deel uitmaakt van het strandvlakteveen onder de venige pikkleigronden op veen (vMPv).
Nabij Starting en ten Z. daarvan liggen op de voortzetting van de westelijke uitloper van de oude strandwal zwak kleihoudende, regelmatige strandwalovergangsgronden hoog en droog boven het peil van de Groot-Limmerpolder (z.p. 0,97 m
—N.A.P.).
b. Langs de strandwal Heiloo — Limmen
Aan de oostzijde van de strandwal komen de strandwalovergangsgronden (Wo)
zeer verbreid voor. Zowel bij de regelmatige strandwalovergangsgronden (Woa), die
weer in hoofdzaak in smallere stroken in de hogere delen van het overgangsgebied
voorkomen, als bij de onregelmatige gronden (Wob) komt overwegend een veenpakket
(subreeksen Woav en Wobv) in de diepere ondergrond voor, dat op vele plaatsen
reeds verveend is (T).
Over het algemeen is de bodemgesteldheid van dit strandwalovergangsgebied buitengewoon onregelmatig. Niet of weinig met klei vermengde of gelaagde duinzandprofielen
wisselen af met profielen, die behoorlijk door kleiafzettingen beïnvloed en dikwijls
ernstig gestoord zijn. Dit dunnere of dikkere minerale pakket ligt grotendeels op een
veenlaag, die weer op een grillige wijze plaatselijk geheel of ten dele kan ontbreken.
Een kort overzicht van de natuurlijke en kunstmatige wordingsgeschiedenis van het
gebied kan wellicht nog het beste inzicht verschaffen in de uitermate gevarieerde
bodemgesteldheid.
Tussen de strandwal van Boekei - Uitgeest en die van Alkmaar - Limmen ontwikkelde zich
uit een moerasvegetatie een betrekkelijk dik veenpakket, dat rust op het zand van de oude
strandvlakte, hetwelk bovenin tot een diepte van 10 à 20 cm min of meer slibhoudend is. Door
overstuiving en plaatselijk door overspoeling met zand werd dit z.g.strandvlakteveen, voorzover
het grensde aan de strandwal Heiloo - Limmen, bedekt met een ongelijkmatig pakket duinzand.
Dit zand was deels afkomstig van laatstgenoemde strandwal, deels bestond het uit nieuw aangevoerd materiaal. Vooral tijdens de afbraakfase, toen de zee de strandwallen op verscheidene
plaatsen doorbrak (hfdst. X, 4), werden grote hoeveelheden zand verwerkt. In het noordelijk
deel van de strandvlakte werd het strandvlakteveen geheel verslagen en opgeruimd en grote
hoeveelheden zandig en zavelig materiaal gesedimenteerd. Ten Z. van de denkbeeldige lijn
Heiloo - Molenbuurt (een gehucht nabij de noordwesthoek van het Alkmaardermeer) handhaafde het strandvlakteveen zich grotendeels. Het overstromingswater schuurde daar alleen
geulen uit, vnl. in het met een laag duinzand overdekte veenlandschap ten W. van Het Die.
Zuidwaarts van de Limmertocht werd de invloed van het uit zuidelijke richting komende overstromingswater steeds groter. De geulen schuurden zich gedeeltelijk of geheel tot op de zandige
ondergrond door het veen heen. In en langs de stroomgeulen op het min of meer geërodeerde
veenpakket werd zandig materiaal gedeponeerd. Het uit zuidelijke richting komende zand was
iets fijner van samenstelling en een weinig slibhoudend. In het zuidoostelijk deel der strandvlakte, nabij de stroomwalgronden (MDs) langs de Uitgeesterweg, treffen we uitsluitend zavelig
materiaal op het veen aan (hfdst. IV, 3, a).Verder noordwaarts aan weerszijden van het Slikker
Die, tot in de polder Over Die, gaat dit materiaal over in een fijn kleiig sediment, hetwelk in
een dunnere laag boven op het veen uitwigde.
Aan deze overstromingen kwam telkens meestal vrij plotseling een einde. Een opslibbing
van de geulen met fijnere slibdelen heeft dan ook nauwelijks plaatsgevonden. Slechts dunnere
lagen slappe venige klei tot kleiig veen worden hier dikwijls in de ondergrond aangetroffen.
De veengroei, vnl. bestaande uit riet en zegge, nam in de lagere, drassige delen van deze wadstrandvlakte opnieuw een aanvang, terwijl tevens een sterke verstuiving van de zandige afzettingen plaatsvond, welke aanhield tijdens de volgende fasen in de opbouw van dit gebied.
Na verloop van tijd (1 à 2 eeuwen) werd dit gebied nl. weer overstroomd door de zee, zodat
aan de plaatselijke veengroei weer een einde kwam. Uit het ditmaal zeer rustige overstromingswater kwam in de lagere terreindelen van de strandvlakte het betrekkelijk dunne, zeer zware
pikkleidek tot afzetting (hfdst. X, 6). In de hogere delen is het zand slechts oppervlakkig zwak
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tot matig kleihoudend. Op de lager gelegen zand-op-veen profielen in het oostelijk randgebied
van deze overgang vormde zich echter wel een min of meer zandhoudende kleilaag.
De natuurlijke wordingsgeschiedenis van dit gebied eindigde tenslotte ook hier met de sterk
ingrijpende erosiefase (hfdst. X, 7). De hierboven beschreven afzettingen werden weer sterk
verspoeld, waarbij eveneens een flinke vermenging van zand met ingeslibde kleidelen plaats
vond. In het bijzonder de pikklei-op-veen profielen werden sterk aangetast (vorming Boekelermeer, Het Die enz.).
De mens voelde zich bedreigd door deze krachtige overstromingen. Omstreeks de l i e en
12e eeuw na Chr. zijn de bewoners begonnen met de aanleg van dijken. De gronden werden
bekaad, ingepolderd en vervolgens in de loop der tijden beter en dieper bemalen, met als gevolg
een inklinking van het veenpakket. Door de dikwijls op korte afstand sterk veranderlijke
profielbouw in het strandwalovergangsgebied heeft hier de klink ongelijkmatig plaatsgevonden.
Het gevolg van deze differentiële klink is een oneffen hobbelig bodemoppervlak, hetgeen vooral
in de Oosterzijpolder nog op vele plaatsen is waar te nemen.
Tenslotte werd deze reeds van nature sterk wisselende bodemgesteldheid kunstmatig nog
gecompliceerder gemaakt door de vele verveningen van het veen in de ondergrond, hetwelk
slechts plaatselijk in een dusdanige vorm voorkomt, dat een rendabele turfgraverij mogelijk is.
Deze verveningen, welke in het algemeen slechts 4 tot 6 steken turf opleverden, werden vooral
tijdens en direct na de beide wereldoorlogen uitgevoerd. In het bijzonder vlak langs de strandwal en in het zuidwestelijk deel van de Oosterzijpolder, tegen de Limmertocht, is het exploiteerbare veen reeds grotendeels uitgegraven. De door de natuur reeds ingezette vermenging van
de verschillende grondsoorten, zoals zand, klei en veen, is door de mens bij de toemaking van
de verveningen nog eens verstrekt. Zodoende werden b.v. de zandige pikklei-op-zeezand-op-veenprofielen in de oostelijke helft van het overgangsgebied in de Oosterzijpolder volkomen verwerkt.
Het bovenliggende minerale dek is met de onbruikbare „mop" (het zwarte, losse en brokkelige,
geoxydeerde veen aan de bovenkant van het pakket) teruggestort in de veengaten waarbij de
ca 25 cm dikke, zware en stugge pikkleilaag meestal onregelmatig in brokken over het overwegend zandige, kunstmatige profiel is verspreid. Deze volkomen verwerkte profielen zijn dan
ook bij de onregelmatige strandwalovergangsgronden op veen getrokken (Wobv); vandaar dat
deze gronden zich in de Oosterzijpolder zo ver in oostelijke richting uitstrekken en in het
zuiden scherp begrensd worden door de Limmertocht.
Bij het vervenen heeft men in de regel de eveneens voor brandstof onbruikbare zand- en
sübhoudende onderzijde van het veenpakket, op de overgang naar het zand van de strandvlakte
laten zitten. Ook het verveende profiel is dus in het algemeen nog in het bezit van een dunne,
min of meer storende, venige laag, zodat het gehele complex strandwalovergangsgronden op
de overzichtskaart met veen in de ondergrond (Woav en Wobv) staat aangegeven. Door de vele,
zeer plaatselijke verveningen is het bodemoppervlak dikwijls nog oneffener geworden. De toegemaakte verveningen liggen enige tientallen centimeters lager ten opzichte van het grondwaterniveau, zodat in het algemeen de vochthuishouding van deze vergraven profielen wel wat
verbeterd is.
Uit de hier geschetste ontstaansgeschiedenis van deze gronden is het algemene beeld
van de sterk variërende bodemgesteldheid reeds af te leiden. In de diepere ondergrond
van het gehele overgangsgebied ligt het kalk- en schelpgruisrijke, oude zee- of strandzand, dat slechts oppervlakkig min of meer slibhoudend en door de vroegere rietvegetatie ontkalkt is.
In de Oosterzijpolder (z.p. 1,47 m —N.A.P.) bevindt het zand van de oude strandvlakte zich overwegend op een diepte van 0,90 à 1,30 m onder het maaiveld. Hierop
rust het vesnpakket, dat in onverveende toestand een dikte heeft, die varieert van
ca 15 tot 70 cm. De ve;nlaag, die slechts plaatselijk ontbreekt, wordt weer afgedekt
door een duinzandpakket, dat meestal in mindere of meerdere mate onregelmatig met
ingeslibde kleidelen is vermengd. De dikte van dit zandpakket, dat meestal geheel
kalkloos en bovenin min of meer humeus is, loopt vrij sterk uiteen, doch ligt overwegend tussen 40 en 80 cm. Langs de strandwal is de bedekking van het veen met
duinzand het dikst (ca 120 cm en soms meer) om in oostelijke richting zeer onregelmatig tot een gemiddelde dikte van 40 à 70 cm af te nemen.
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De hogere delen van het zeer onregelmatige strandwalovergangsgebied, die met de
oostelijke aangrenzende lage pikklei-op-veengronden één bemalingspeil hebben, worden
zodoende te sterk drooggelegd. Dit overwegend weidegebied lijdt dan ook snel aan
droogteschade en wordt in het algemeen gekenmerkt door een droog en slecht grasbestand. Vooral de hooggelegen en weinig kleihoudende gronden nabij de Ballaan zijn
in regenarme perioden zeer droog. Hier worden op de hogere plaatsen schrale, dikwijls
boskleurige gronden aangetroffen, die dan bovenin stofdroog (z.g. „assig") zijn. Voor
een goede graslandproductie moet een onderverdeling van de Oosterzijpolder noodzakelijk geacht worden, i.e. het instellen van een afzonderlijk waterpeil voor de hier
vrij uitgestrekte hoge gronden, met inmaling in droge perioden.
Komt men voor dit strandwalovergangsgebied in de Oosterzijpolder tot een volledige
en juiste beheersing van een waterpeil, dan moet ook een verdere intensivering van
het bodemgebruik, b.v. door middel van een intensieve bloembollencultuur, mogelijk
geacht worden. Hiervoor zal eerst een zeer diepe grondbewerking toegepast moeten
worden, welke men in navolging van de bloembollenstreek waarschijnlijk het best
uitvoert met behulp van zandzuigers. Deze zuigen het goede, slibarme en kalkrijke
zeezand op grote diepte weg (tot ca 7 m) en deponeren dit op de bovenste, ongeschikte,
kalkloze zand-, klei- en veenlagen, die op deze wijze diep ondergebracht worden. Door
diepere boringen zal eerst onderzocht moeten worden op welke diepte zich de meest
geschikte zandlagen bevinden. Indien het omspuiten of eventueel het diepdelven met
bronbemaling zorgvuldig geschiedt, levert dit goede resultaten op voor een intensieve
bloembollenteelt, waardoor dergelijke dure grondbewerkingsmethoden dan ook rendabel
kunnen zijn (VAN DER MEER, 1948 en 1952).
In de Groot-Limmerpolder (z.p. 0,97 m —N.A.P.) is een groot deel van de regelmatige strandwalovergangsgronden (Woa en Woav) in gebruik als tuinland, vnl. van
gemengde bedrijven. Het betreft in hoofdzaak gronden, die bij de strandwal van
Limmen aansluiten. Door diepdelven kunnen deze gronden tot in de teeltlaag iets
kalkhoudend zijn, terwijl het veen in de ondergrond verwijderd is. Plaatselijk ontbreekt
het veenpakket van nature of is slechts in de vorm van een weinig storend oud
vegetatieoppervlak in het profiel aanwezig. De vochthuishouding van de Woavgronden voldoet in het algemeen voor de tuin- en weidebouw, wanneer het veen
in de ondergrond volledig uitgeveend is. De meer oostelijk gelegen ruggen met en
zonder veen in de ondergrond bezitten snel verdrogende „assige" profielen. Zij zijn
ten opzichte van hun omgeving het hoogst gelegen en zijn zodoende te droog, althans
voor grasland.
De aanmerkelijk lager gelegen, onregelmatige strandwalovergangsgronden op veen
(Wobv) liggen in dit deel van de Groot-Limmerpolder uitsluitend in goed vochtig
grasland.
Langs de westzijde van de strandwal Heiloo—Limmen ligt in de Groot-Limmerpolder een smalle strook onregelmatige strandwalovergangsgronden met profielen, die
tot ca 90 cm diepte duidelijk het karakter van een verlande geul bezitten. Het overwegend zandige profiel met afwisselend humeuze, venige en kleiige banden bestaat
beneden die diepte weer uitsluitend uit kalkrijk strandzand.
De regelmatige strandwalovergangsgronden nabij de Zanddijk worden — gezien de
hoogteligging van deze zwak glooiende ruggen ten opzichte van het Groot-Limmerpolderpeil — te sterk drooggelegd. Deze slechts oppervlakkig en weinig tot matig
kleihoudende duinzandgronden bezitten vaak een boskleurig profiel, hetgeen met de
hoge ligging uit het grondwater de slechte hoedanigheid van de grasmat verklaart. Het
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omleggen in bouwland met een ruime toepassing van stal- en kunstmest is ook hier
het meest aanbevelenswaardig.
Laatstgenoemde opmerkingen gelden eveneens in hoofdzaak voor de regelmatige
strandwalovergangsgronden in de Vennewaterspolder (z.p. 0,77 m —N.A.P.) en
Baafjespolder (z.p. 0,69 m en 0,79 m —N.A.P.). Zij komen hier zeer verbreid voor
op de rug- en eilandvormige opduikingen van de duin- en zeezandondergrond. Ook
deze vrijwel homogene en weinig tot matig kleihoudende duinzandgronden (gemiddeld
tot ca 60 cm diepte) liggen in het algemeen weer te droog voor een intensieve graslandproductie. Het zijn vroege gronden, doch het gras heeft op deze zwak welvende
ruggen in regenarme zomermaanden snel droogteschade. Enkele percelen liggen reeds
in bouwland. De plaatselijk laag gelegen profielen (reductievlak 70 à 80 cm o. mv.)
zijn uitstekend geschikt voor groenteteelt.
De onregelmatige strandwalovergangsgronden liggen voornamelijk in betrekkelijk
smalle, ondiepe dalen. Zij zijn op te vatten als verlande geulen van wisselende diepte
tussen de ruggen met regelmatige overgangsgronden en strandwalgronden. Plaatselijk
treden venige lagen (v) in de ondergrond op, doch in hoofdzaak heeft de opvulling
van deze vroegere geulen plaatsgevonden met een onregelmatig mengsel van verstoven
strandwalzand en klei. In het algemeen geldt dan ook, dat hoe dichter deze gronden
nabij de strandwalcomplexen zijn gelegen, des te zandiger hun profielen zijn, zodat
het bij veldwaarnemingen soms zeer twijfelachtig is of de bovengrond nog kleihoudend
is. In de ondergrond bevatten deze profielen echter wel klei. In het algemeen treden
beneden een diepte van 50 à 70 cm storingen in de vorm van sterk kleiige lagen op,
vaak aangerijkt met vele ijzerconcreties. De gronden nabij de pikklei-op-zandprofielen
zijn daarentegen meestal minder diep kleihoudend en veel kleiiger in de bovengrond.
Een belangrijk deel van deze gronden is door de tuinbouw ingenomen. Plaatselijk zijn
hier ernstig gestoorde profielen verbeterd door een diepe grondbewerking, waarbij de
onderscheiden bodemlagen doorbroken, vermengd of verwisseld werden.
c. Langs de duinvoet
Langs de voet van het Schoorlse duinlandschap liggen de strandwalovergangsgronden in smalle stroken, de regelmatige op de hogere en de onregelmatige op de lagere
delen van de overgangshelling tussen zand en klei.
De regelmatige gronden (Woa) zijn in hun bovengronden in het algemeen weinig
met kleidelen vermengd, doch naar beneden tot ca 60 à 80 cm diepte neemt het kleigehalte toe. Verder zijn de gronden langs de strandwalgronden in de regel minder
kleihoudend en minder humeus dan de relatief lagere gronden, die iets meer kleihoudend, zeer humeus en dikwijls vrij sterk roestig zijn.
De Woa-gronden behoren tot de beste tuinbouwgronden van dit gebied, wanneer
zij tenminste een enigszins redelijke watervoorziening hebben. Op de meeste plaatsen
wordt hierin voorzien door een voldoende toevloed van drangwater van de duinen.
De regelmatige gronden op veen (Woav) onder Aagtdorp, die bovenin een weinig
klei- en zandhoudend zijn, zijn eveneens geschikt voor tuinbouw.
De onregelmatige gronden (Wob) bezitten meestal op 60 à 90 cm diepte een ondoorlatende, zware en vette, sterk klevende kleilaag, welke een ernstige storing van de
waterhuishouding vormt. Vaak bezitten deze gronden op de kleilaag een roestbankje,
terwijl tussen de klei en de diepere zandondergrond nog een dunne laag veen kan
optreden. Deze dikwijls ernstig verdrogende profielen zijn weinig geschikt voor meer
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intensief cultuurgebruik. In de meeste gevallen is hier grondverbetering geen eenvoudige zaak.
Onder Bergen, in de Oudburger- (z.p. 1,33m—N.A.P.), de Zuurvens- (z.p.0,90 m —
en 0,70 m — N.A.P.) en de Sluispolder (z.p. 1,18 m —N.A.P.), komen in west—oost
richting strooksgewijs regelmatige strandwalovergangsgronden voor op zandruggen, gelegen langs de geulen van een voormalig zeegat in de strandwallen nabij Bergen. Deze
zwak welvende ruggen, waarop de verschillende dijken zijn aangelegd, zijn abnormaal
droog, gezien de hoogteligging ten opzichte van de omringende polderpeilen. Op de waterstaatskaart blad Alkmaar 1 (uitgave 1922) staan in dit gebied vele kleine watermolens
voor inmalen aangegeven. Gedurende de kartering werden deze inmalingsinrichtingen
niet meer aangetroffen, wel de greppels van enkele bevloeiingssystemen.
Nabij Zanegeest zijn het zeer schrale, bruin getinte, boskleurige gronden. Na een
regenloze periode is de bovengrond stofdroog en poederachtig, terwijl de meestal weinig
kleihoudende ondergrond vrij vast en dicht van structuur kan zijn. Daaronder ligt het
losse, vrij grove en opvallend witte, zuivere Schoorlse duinzand, dat praktisch geheel
uit kwarts bestaat. De gelijkmatige en zwakke vermenging met slib (6% < 16 mu)
gaat meestal dieper dan 50 cm, soms tot 80 cm. Deze gronden liggen nagenoeg geheel
in grasland, dat begrijpelijkerwijs als zeer slecht bekend staat. Zonder een bevloeiing
is een behoorlijke graslandproductie uitgesloten. Bij de geringste droogte verdort het
gras en — zoals de boeren het uitdrukken — kan men er op schaatsen. De resultaten
op enkele bouwlandpercelen waren eveneens zeer slecht, alleen de verbouw van winterrogge voldeed nog enigermate.
De overige regelmatige strandwalovergangsgronden in de Zuurvens- en de Sluispolder zijn tot ongeveer dezelfde diepte wat sterker kleihoudend en in het algemeen
wat humeuzer en minder vast van structuur. Voor akkerbouw zijn deze gronden dan
ook beter geschikt, vooral wanneer zij goed bemest worden, in het bijzonder organisch.
Voor het grasland, dat hier overweegt, blijft een goede kunstmatige watervoorziening
geboden.
In de N.W. hoek van de Damlanderpolder (z.p. 0,60 m — tot 0,85 m —N.A.P.),
de Franschman, en langs de duinvoet in de Philisteinse polder (z.p. 1,10 m —N.A.P.),
ligt een gebied met een zeer onregelmatige bodemgesteldheid. Als geheel draagt deze
strook het kenmerk van een verland geulenstelsel van een voormalige doorbraak
van het strandwallenlandschap aldaar. De verlanding begon met veengroei, zodat hier
op vele plaatsen onder de verschillende bodemreeksen „veen in de ondergrond" optreedt.
Over het algemeen zijn het dunne veenlagen. In de Franschman treden dikkere
pakketten veen (30 à 70 cm dik) in de ondergrond op, vooral bij de strandwalovergangsgronden. De regelmatige overgangsgronden (Woa) met veen in de ondergrond (v),
die hier vrij verbreid voorkomen, liggen relatief laag en vochtig in het terrein en zijn
dientengevolge sterk humeus tot venig in het bovenliggende minerale dek.
Langs de duinvoet in de Wimmenummerpolder (z.p. 0,97 m —N.A.P.) en de
Bovenpolder onder Egmond-binnen (z.p. 0,80 m — en 1,20 m —N.A.P.) nabij Egmond
aan den Hoef komen de onregelmatige strandwalovergangsgronden zeer verbreid voor.
De bodemgesteldheid is ongelijkmatig door het onregelmatig optreden van sterk
kleiige lagen in de ondergrond, die in banen liggen op een variërende diepte van
50—120 cm onder het maaiveld (zie de profielbeschrijvingen hfdst. III, 2). Deze vrij
grillig verlopende banen geven het geulenstelsel aan van een vroegere doorbraak van
de strandwal onder Egmond aan den Hoef, dat ten dele verlandde met betrekkelijk
zware, kleiige afzettingen. Vaak komen storingen voor die niet ernstig van aard zijn,.
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soms afgewisseld door volkomen ongestoorde profielen. In het noordelijk deel van de
Wimmenummerpolder treedt plaatselijk een dunne venige laag in de ondergrond op (v),
terwijl de bovengrond door een vochtige ligging sterk humeus tot iets venig is. Deze
gronden ontvangen een betrekkelijk overvloedige toevloed van drangwater uit het
duinlandschap. Afgezien van het verschil in humusgehalte is de bovengrond in het
gehele gebied van ongeveer dezelfde kwaliteit en bestaat uit strandwalzand, dat meestal
iets kleiig is.
De strandwalovergangsgronden in de beide polders zijn vrijwel geheel als grasland
in gebruik, waarvoor zij bij een vochtige ligging goed geschikt zijn. Liggen zij echter
te hoog boven de gemiddelde grondwaterstand, dan treedt vooral bij de sterk gestoorde profielen snel droogteschade op. Op de hogere delen van dit overgangsgebied
tussen zand en klei liggen enkele percelen bouwland. Plaatselijk zijn mogelijkheden
aanwezig voor uitbreiding van de tuinbouw, al of niet na een eenvoudige grondverbetering.
De bodemgesteldheid van het overgangsgebied langs de duinvoet in de GrootLimmerpolder is onregelmatig door het optreden van minder ernstige storingen in
de ondergrond, bestaande uit min of meer humeuze en kleiige lagen. De weinig kleihoudende bovengronden verschillen in kwaliteit door een verschil in humusgehalte,
hetgeen weer gebonden is aan de hoogteligging ten opzichte van het grondwater.
De regelmatige strandwalovergangsgronden liggen relatief laag in het terrein en
zijn ten gevolge van een eertijds zeer vochtige ligging sterk humeus in de bovengrond. De praktijk spreekt van „moerige" gronden. Het zijn merendeels vrij homogene
profielen zonder ernstige storingen. In het gebied langs de provinciale weg Limmen—
Zuid-Bakkum treden zeer plaatselijk zware, soms humeuze kleilagen in het profiel op.
Daar zij echter overwegend op minder dan ca 50 cm diepte voorkomen en bij een
iets diepere grondbewerking nog in de bewerkingszone vallen, zijn deze dunne lagen
niet als bijzonder bezwaarlijk te beschouwen voor een eventueel intensief cultuurgebruik
van deze gronden. Nabij de Schulpvaart is de bovengrond plaatselijk sterk venig.
Overal wordt in de ondergrond, maximaal op een diepte van ca 90 cm, het kalkrijke
zeezand aangetroffen, dat bovenin min of meer slibhoudend kan zijn. In het algemeen
zijn deze vochtige, enigszins onregelmatige Woa-gronden, die thans geheel in grasland
liggen, zonder meer geschikt voor de tuinbouw, vnl. voor de groenteteelt. Een volledige beheersing van het waterpeil is zeer wel mogelijk, in het bijzonder voor het
gebied tussen de Schulpvaart en bovengenoemde provinciale weg.
De onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob) nabij Noord-Bakkum, vaak
eveneens zonder ernstige storingen in het profiel, zijn droogtegevoelig. Door een sterke
afname van de drang van grondwater uit de duinen is de watervoorziening van deze
gronden sterk verslechterd (hfdst. XIV, 3). Sedert kort infiltreert men het hoge deel
van de Groot-Limmerpolder ten W. van de spoorlijn door water uit de Schulpvaart
op te pompen en via de kavelsloten aan te voeren. Met behulp van deze voorlopige
bemaling zijn zodoende in 1949 de sloten in een deel van dit gebied tot een peil van
ca 0,20 m —N.A.P. opgemalen. Alleen een systematisch uitgevoerd infiltratieplan
(Grontmij, 1949) zal de watervoorziening van de hogere gronden effectief kunnen
oplossen en ze geschikt maken voor een intensieve weide- of tuinbouw. Zonder een
dergelijke voorziening zijn deze gronden meer geschikt voor bouwland.
De smalle stroken strandwalovergangsgronden langs de duinvoet ten Z. van Castricum en langs het uitgestrekte complex strandwalgronden (Wwc) van het tuinbouwcentrum Heemskerk—Beverwijk zijn voor een belangrijk deel als tuinland in gebruik
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(afb. 4). Er zijn hier dan ook zeer weinig mogelijkheden voor uitbreiding van de
tuinbouw. Ten N. van Marquette profiteren deze gronden nog enigermate van het
drangwater van de duinen. Zodoende zijn zij ondanks hun veelal ernstig gestoorde,
onregelmatige profielen nóg bruikbaar voor tuinderijen.
De strook Wob-gronden, die zich uitstrekt van Marquette via Assumburg tot aan
Oud Adrichem, ligt merendeels tamelijk ongelijk. De zeer onregelmatige profielen
bevatten in de diepere ondergrond meestal ernstig storende, zware, vette kleilagen. In
het algemeen kan gezegd worden dat deze gronden zonder meer weinig geschikt zijn
voor tuinbouw. Zij zijn momenteel voor het grootste deel in gebruik als grasland; de
hogere gronden zijn gevoelig voor droogte.
5. DE GRONDEN VAN HET BINNENDELTALANDSCHAP (MD)
Deze gronden komen voornamelijk voor in het westelijk en zuidelijk deel van de
Groot-Limmerpolder, de Castricummerpolder, de polder de Uitgeester- en Heemskerkerbroek en de polder de Wijkerbroek; daarnaast voor een klein deel in de Dorregeesterpolder (z.p. 1,16 m —N.A.P.) en de polder de Zien (z.p. 1 m —N.A.P.).
Al deze z.g. Oude Land-polders worden gekenmerkt door een onregelmatige bodemen terreinsgesteldheid. Brede ondiepe dalen met weteringen wisselen af met hogere
gronden (afb. 4). Enkele complexen van de hoge stroomwalgronden (MDs) zijn volgens de waterstaatskaart (blad Alkmaar 3, herzien in 1923) ingericht als inmalingsgebieden. Een doelmatige en goed beheerste watervoorziening — allereerst ten behoeve
van een intensief graslandgebruik — zal een verdergaande indeling van deze polders
noodzakelijk maken. Hierbij zal dan zowel de geaardheid als de hoogteligging van
de verschillende gronden nauwkeurig in aanmerking genomen moeten worden.
MDs

Stroomwalgronden

Vanaf de duinvoet onder Zuid-Bakkum — Castricum — Noorddorp strekken deze
gronden zich in een boog in zuidoostelijke richting uit tot in de polder de Wijkerbroek
(afb. 11).
Langs de Uitgeesterweg in de Groot-Limmerpolder en langs de Zanddijk in de
polder de Zien zijn deze kleihoudende wadzandafzettingen als het ware enigszins „uit
de bocht" over het veen in de oude strandvlakte tussen de strandwallen Boekei — Uitgeest en Alkmaar— Limmen heengeschoven. Zodoende kan hier op de overgang naar
de oorspronkelijke strandvlakte plaatselijk nog een dunne onverspoelde veenlaag onder
de stroomwalgronden optreden.
In het hierboven omschreven randgebied wisselt de diepere ondergrond van de
stroomwalgronden vrij sterk van samenstelling. Dikwijls is deze betrekkelijk zwaar en
op verscheidene plaatsen bestaat het profiel naar beneden, vanaf een diepte van ca
60 cm, uit een matig fijnzandige, kalkrijke klei met een slechte structuur.
Elders langs de Uitgeesterweg, nl. in het verlengde van de strandwal Akersloot —
Starting, duikt deze sterk verspoelde strandwal zeer plaatselijk uit de ondergrond op
(hfdst. VIII, 4, a). De bovengrond kan hier vermengd zijn met wat matig grof strandzand, terwijl het profiel dan beneden ca 50 cm uit hetzelfde vrijwel slibvrije zand is
opgebouwd.
De lange smalle reep stroomwalgronden in de polder de Zien is eveneens vrij
onregelmatig. Hier komen naast normale betrekkelijk lichte profielen ook zwaardere
MDs-gronden voor, die reeds tussen ca 30 à 60 cm een dunne grauwgrijze, vrij zware

en stugge, kleiige oude oppervlaktelaag kunnen bezitten. Het grasland ligt in dit gebied
in hoofdzaak op bolle akkertjes of sterk golvende kammen.
Tijdens de erosiefase van het pikkleilandschap (hfdst. X, 7) zijn de stroomwallen
hier en daar overtroomd en geërodeerd. Zij kunnen zodoende plaatselijk van nature
enig reliëf vertonen, doordat zij vrij sterk versneden zijn met betrekkelijk brede en
diepe geulen. Dit o.a. het geval in het zuidelijk deel van de polder de Zien en in
de Groot-Limmerpolder langs de provinciale weg Uitgeest—Limmen en ten N. van
de Startingerweg.
De stroomwalgronden onder Castricum, die in het algemeen wat lichter zijn, zijn
vrij uitgebreid in gebruik voor vollegrondsgroenteteelt. Door diepspitten is de bovengrond van de tuinderijen hier meestal kalkhoudend en soms zelfs verrijkt met schelpfragmenten uit de diepere ondergrond. Beneden ca 70 cm o. mv. bestaat het profiel
vaak uit een onregelmatige afwisseling van lichtere en zwaardere, soms kleiige laagjes,
welke vooral in de nabijheid van de stroomgeulgronden (MDb) vrij zwaar en storend
ontwikkeld kunnen zijn. Op enkele plaatsen worden ernstig storende schelpenbanken in
de diepere ondergrond aangetroffen.
Ten N. van de kom van Castricum zijn de MDs-gronden in een betrekkelijk smalle
strook oostelijk langs de spoorlijn minder slibhoudend (ca 5 à 10%) en vermengd
met duinzand, zodat hier nog bloembollenteelt plaatsvindt. Ook deze gronden langs
de duinvoet hebben tegenwoordig door de afname van de hoeveelheid drangwater
uit de duinen (hfdst. XIV, 3) te kampen met te lage gemiddelde zomergrondwaterstanden. Langs de noordgrens van de Castricummerpolder, even ten N. van de Tweede
Groeneweg, worden eveneîns zeer gelijkmatige, minder slibhoudende, zandige profielen
aangetroffen. Ook ten Z.O. van het dorp Castricum, tot even voorbij Oosterbuurt,
komen dergelijke gronden voor. Zij liggen op brede, zwak welvende stroomwalruggen
met een te hoge ligging ten opzichte van het waterpeil van het omringende land.
Deze ruggen zijn zonder meer op de kaarten terug te vinden, daar zij als het ware
gemarkeerd worden door de loop van de oude wegen en de ligging van de oudere
bewoningen, die oudtijds alleen op de hoge gronden aangelegd konden worden wegens
een geregelde overlast aan water op de relatief lagere landen. Op deze zandige, minder
vochthoudende MDs-gronden kunnen bij de graslanden sterke verdrogingsverschijnselen
optreden en onder de gegeven omstandigheden is het ook niet mogelijk hier tuinbouw
of zelfs akkerbouw uit te oefenen zonder droogterisico.
Volgens een enkele mededeling uit de praktijk zou bevloeiing van de stroomwalgronden
niet voldoen. Dit is zeer wel mogelijk, daar de doorlatendheid van zandgronden reeds sterk
afneemt bij een vrij gering slibgehalte. Ofschoon de stroomwalgronden zeer zandig kunnen zijn,
bezitten zij toch niet de grote doorlatendheid van de vrijwel slibvrije, losse en matig grofkorrelige duinzand- en strandwalgronden, welke het bevloeien van laatstgenoemde gronden zo
eenvoudig en doelmatig maakt.
Andere praktijkervaringen melden, dat vooral de wat zwaardere stroomgronden onder Uitgeest niet voldoende opdrachtig zijn om in regenloze zomerperioden droogteschade te voorkomen. Ook het opzetten van het slootwaterpeil zou niet doelmatig zijn, omdat het water niet
behoorlijk doortrekt.
De Grontmy (1949) stelde een groot infiltratieplan op voor het deel van de Groot-Limmerpolder, dat langs de verdrogende duinvoet onder Zuid-Bakkum en ten W. van de spoorlijn
gelegen is. De stroomwalgronden zijn hier over het algemeen genomen betrekkelijk licht en de
profielen vertonen weinig afwijkende lagen, welke ernstig storend voor de waterhuishouding
zouden kunnen zijn.
Zoals reeds in hoofdstuk IV, 2 is vermeld, neemt vanaf Castricum — Bakkum het
slibgehalte van de MDs-bovengronden in oostelijke en zuidoostelijke richting in het
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algemeen geleidelijk wat toe tot 15 à 20% afslibbaar en soms nog wat hoger (max.
ca 30 % ) . Verder neemt men wel bij een rug of plaat met stroomwalgronden waar,
dat het naar het inbraakgebied onder Castricum gerichte einde iets zandiger is dan
het afgewende einde.
De profielen ten O. en ten Z.O. van de Koogdijk onder Assum — Uitgeest zijn
over het algemeen wat zwaarder (rond 20% afslibbaar), terwijl zij op verscheidene
plaatsen op 30 à 45 cm diepte uit zandige zware zavel of klei bestaan. In de Heemskerkerbroekpolder (afb. 11) zijn de enkele smalle ruggen met stroomwalgronden in
het algemeen weer veel zandiger en bijgevolg gevoeliger voor droogte. Tussen Uitgeest
en Assum, aan weerszijden van de verkeersweg, bestaan de MDs-profielen tot ca 70 cm
uit een gelijkmatige, soms matig zware zavel, op grote diepte plaatselijk gelaagd met
kleiige banden. Op deze vrij slempige, matig fijnzandige zavelgronden, wordt tuinbouw
uitgeoefend, vnl. de teelt van bijgoed en bloemzaden.
Buiten de bovengenoemde gebieden met tuinbouw liggen de stroomwalgronden
geheel in grasland, op een enkel bouwlandperceel na. In droge zomerperioden heeft
men op deze betrekkelijk hooggelegen graslanden geregeld met droogte te kampen,
in het algemeen niet in die mate dat het grasbestand geheel verdroogt, doch wel zo
dat het sterk in de groei belemmerd wordt. Zij kunnen in het voorjaar vroeg en in
nazomer laat beweid worden, doch in de zomer moeten ze gewoonlijk de nodige rust
hebben. Nabij Limmen zijn enige percelen afgegraven bij de aanleg van de provinciale
weg; het zijn nu goed productieve graslanden.
MDsp Stroomwalgronden,

oppervlakkig vermengd met pikklei

In de zwak hellende overgangsgebieden tussen het lichte zavelige stroomzandsubstraat van de stroomwallen en de zware pikklei kwam de oppervlakkige vermenging
tussen beide materialen vrij ongelijkmatig tot stand. Dezelfde verschijnselen in het groot
zijn reeds beschreven van de overgangszone tussen duinzand en pikklei, waar de regelmatige en onregelmatige strandwalovergangsgronden aangetroffen worden (zie ook
hoofdstuk XI, 1).
De meestal matig fijnzandige, zavelige ondergrond (dieper dan ca 40 cm o. mv.)
komt overeen met die der stroomwalgronden. Waar laatstgenoemde gronden een min
of meer plaatselijke afwijking van het algemeen voorkomende profieltype vertonen,
treffen we die ook bij de aanliggende MDsp-gronden aan.
Zo zijn de MDsp-gronden in het zuidoostelijk deel van de Groot-Limmerpolder,
langs de Uitgeesterweg tussen Limmen en Uitgeest, evenals de MDs-gronden in dit
gebied uit kleiiger materiaal opgebouwd. De slempige,zavelige bovengrond is merendeels
slechts weinig met ingeslibde pikklei vermengd; op de lagere plekken en in de geuitjes
daarentegen in behoorlijke mate. Op 30 à 40 cm o. mv. bestaat het profiel uit een
verdichte, soms stugge, matig fijnzandige lichte klei, welke naar beneden geleidelijk
overgaat in een wat meer taaiplastische, zandige zavel, rijk aan kalk. Op een sterk
veranderlijke diepte (tussen 60—110 cm o. mv.) volgt slibarm, matig grof zand, meestal
via een dun venig bandje.
De graslanden vertonen hier een betrekkelijk ongelijke hoogteligging, hetgeen een
ongelijk grasbestand ten gevolge heeft, dat op de hogere plekken uitgesproken droogtegevoelig is. In de oorlogsjaren zijn enkele percelen als bouwland in gebruik geweest,
waarmee ongunstige ervaringen zijn opgedaan, zoals zich uit het bovenstaande gemakkelijk laat begrijpen.
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De MDsp-gronden langs de Dorregeesterweg, in hoofdzaak in de Dorregeesterpolder
gelegen, zijn doorsneden met een aantal vrij brede en diepe erosiegeulen en vertonen
zodoende een aanzienlijk reliëf. Bovendien is het grasland hier oudtijds grotendeels
op zeer bolle akkertjes aangelegd. Ook hier worden onregelmatig met pikklei vermengde, matig fijnzandige, kleiige stroomwalgronden aangetroffen, die in het algemeen
onder de zodelaag een minder gunstige, vaste en compacte structuur vertonen.
In de polder de Zien komen deze minder gunstige, kleiige MDsp-gronden even ten
Z. van het station Uitgeest voor.
Langs de verkeersweg en de spoorlijn Beverwijk — Uitgeest komen MDsp-gronden
voor met een behoorlijk zware en vrij stugge bovengrond, die weer met een scherpe
overgang rust op de normale, lichte, zandige ondergrond. Na een diepe grondbewerking
zijn deze gronden plaatselijk door de tuinbouw ingenomen.
In de Heemskerker Zuidbroekpolder, even ten Z. van het slot Assumburg, bestaat
het profiel onder de weinig door pikklei beïnvloede bovengrond uit een homogene,
lichte kalkrijke zavel. Het terrein vertoont een ongelijke ligging vooral waar oudtijds
het verwoeste kasteel Oud-Haarlem was gelegen. De bodem is hier sterk verwerkt. Op
een door VONFRIJTAG DRABBE (1948) gepubliceerde luchtfoto is de ligging van dit
slot op de door ons gekarteerde stroomwal duidelijk waar te nemen, evenals het verloop
van de brede grachten en oprijlaan (zie ook afb. 11).
6. DE PIKKLEIGRONDEN (MP) EN REKEREKLEIGRONDEN (MR)
a. Polders van de westelijke oude wad-strandvlakte
MPz Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel
In het noordelijk deel van deze strandvlakte hebben slechts enkele eilandjes Oud
Land, bestaande uit pikkleischollen op het zee- of wadzand, de sterk eroderende invloed van het water overleefd (hfdst. IV, 1, b en afb. 5). Het hier meestal dunne
pikkleidek (35 à 40 cm dik) heeft zich vooral langs de duinvoet kunnen handhaven.
In de Damlander- (z.p. 0,60 m — tot 0,85 m —N.A.P.), de Philisteinse (z.p.
1,10 m —N.A.P.) en de Wimmenummerpolder (z.p. 0,97 m —N.A.P.) komen deze
dunne pikkleigronden op een hoge zandondergrond zeer verbreid voor op ruggetjes en
„eilanden". De zandige ondergrond bestaat hier uit het schrale, losse en grove,
kalkloze „Schoorlse" duinzand, dat deel uitmaakt van de binnendelta van het
Bergense zeegat (hfdst. X, 4). De overgang van de pikkleilaag naar de ondergrond
bestaat hier dikwijls uit humeus tot zwak venig, min of meer kleihoudend zand, in
de lagere terreindelen plaatselijk uitgegroeid tot een dikkere veentussenlaag (v). De
bovengrond (20 à 25 cm diep) kan hier sterk zandig zijn, vooral nabij de duinzanden strandwalgronden. In het zuidwestelijk deel van de Philisteinse polder is het dek
over de gehele kleidikte sterk vermengd met duinzand. Landinwaarts verdwijnt het
grofzandige karakter echter snel.
Dit dunne, sterk versneden pikkleidek, dat als lage platte schollen en bulten, dikwijls aaneengeregen tot brede ruggen in het terrein ligt, draagt in het algemeen snel
verdrogend, weinig productief grasland. Deze graslanden zijn te sterk van de weersgesteldheid afhankelijk. Enkele percelen zijn in bouwland omgelegd, doch dit areaal is
sterk voor uitbreiding vatbaar, hetgeen zeker past bij het huidige streven naar meer
eigen voederbouw in de veehouderij.
In de Bergermesr (z.p. 1,41 m — tot 1,66 m —N.A.P.), de polder de Egmondermeer (z.p. 1,32 m — tot 1,58 m —N.A.P.) en de Monniken-, Raven- en Robonsbos-
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polder (z.p. 1,12 m — tot 1,32 m —N.A.P.) ligt het ca 40—60 cm dikke pikkleidek
in de vorm van enige grotere plakkaten op een ondergrond, welke wisselt van « î n
kalkrijke, zandige lichte zavel tot een middelzware zavel, overeenkomende met het
bodemvormende materiaal van de omliggende meergronden (bodemreeks MEm, zie
ook de schematische doorsnede van de Bergermeer en de polder de Egmondermeer,
bijlage 4 ) .
Deze donkere, bruingrauwe pikkleigronden zijn iets hümeuzer en fijnzandiger, lichter van samenstelling dan elders. Vooral waar het pikkleidek uitwigt over de onderliggende zavel zijn zij merkbaar minder zwaar en stug. De overgang naar de aangrenzende zavelige meergronden (MEms) is geleidelijk, zodat deze laatste gronden
in een brede strook om de pikkleischollen heen een wat kleiiger bovengrond bezitten.
De iets hogere, meer centrale delen van deze eilandjes Oud Land bestaan overwegend
uit veel zwaardere kleiprofielen, ter dikte van 50 à 60 cm, met een knippige structuur.
Het blauwzwarte, humeuze, soms venige overgangslaagje is hier meestal zeer opvallend.
In de diepere zandige ondergrond komt op een diepte van 85 à 120 cm o. mv.
plaatselijk een laagje (3 à 4 cm dik) fijn verslagen veenresten voor.
Het grasland op deze pikkleigronden is van goede kwaliteit; plaatselijk komt wat
bouwland voor, waarvoor deze gronden goed te gebruiken zijn. De bewerkbaarheid
zal sterk verbeteren, wanneer wat kalkrijk, zandig materiaal uit de ondergrond door
de bovenliggende kleilaag wordt heengewerkt. Deze veelal goedaardige pikkleigronden
zijn in dit uitgesproken weidegebied met de overheersende lichte meergronden zeer
geschikt voor de verbouw van voedergewassen.
Het dunne en soms zeer zandige pikkleidek in de Bovenpolder onder Egmondbinnen (z.p. 0,80 m — tot 1,20 m —N.A.P.) rust plaatselijk op een vette, fijnzandigs
kleilaag, die in banen in de zandondergrond ligt en bij het onderliggende landschap
behoort. Deze kleiige banen zijn gevormd door een opslibbing van enkele kleinere,
zich vertakkende geulen in de wad-strandvlakte nabij Egmond-binnen, waar een zeeinbraak plaats had. Deze kleilaag sluit aan bij die in de ondergrond van de aangrenzende
onregelmatige strandwalovergangsgronden (zie profielbeschrijving in hfdst. III, 2).
In het zuidelijk deel van deze strandvlakte ligt een wat meer aaneengesloten pikkleidek (overwegend ter dikte van 40—60 cm), dat sterk doorsneden is met een netwerk van kleinere dellen en ondiepe erosiegeultjes.
Voor een algemeen beeld van de bodemgesteldheid in de Sammerspolder (z.p.0,85 m
—N.A.P.), de polder het Maalwater (z.p. 1,30 m —N.A.P.), de Baafjespolder (z.p.
0,69 m — tot 0,79 m —N.A.P.) en de Vennewaterspolder (z.p. 0,77 m —N.A.P.) wordt
hier verwezen naar hfdst. XI, 1, de daarbij behorende detailkaart en profielen (bijlagen
3 en 3A) en hfdst. IV, 3, a met afb. 6.
b. Polders van het binnendeltalandschap

en de

Uitgeesterbroekpolder

MPz Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel
Deze gronden komen zeer verbreid voor in de polders, die tot het binnendeltalandschap behoren. In het algemeen is het pikkleidek hier dun, nl. in hoofdzaak ter dikte
van 25—40 cm. Vooral onder Limmen en Castricum, resp. in de Groot-Limmerpolder,
de Castricummer- en de Heemskerker Noordbroekpolder, is het pikkleidek in de
voormalige stroomgeulen van het binnendeltalandschap wel zeer dun. Tussen de Noordermaatweg en de Heemstederdijk b.v. heeft de pikkleilaag hier en daar slechts een
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totale dikte van 20—30 cm. De pikkleiafzetting wigt in deze gebieden uit tegen de
hogere gronden van het binnendeltalandschap.
De bovengrond van de betrekkelijk laaggelegen pikkleigronden is veelal behoorlijk
zandig en wat humeus. Op enkele plaatsen, zoals in de Heemskerker Noordbroekpolder (de Maden), hebben deze profielen een sterk venige zodelaag ten gevolge van
een zeer vochtige ligging. Tijdens de erosiefase zijn deze gronden dan ook in het
algemeen krachtig overspoeld en sterk geërodeerd.
Het kaartbeeld van deze polders met het netwerk van erosiegeulen of dellen (MEe,
bijlage 1) toont dat wel ten duidelijkste aan. Het afgeschuurde pikkleidek is sterk
versneden en heeft merendeels een oneffen ligging. Nabij de strandwalovergangsgronden
(Wo) langs de duinvoet is de pikklei weer vrij sterk en gelijkmatig met duinzand
vermengd.
De zavelige zandondergrond is bovenin veelal wat kleiig, om meestal reeds op geringe diepte zaveliger en rijk aan kalk en fijn schelpgruis te worden. Ten N. van
Castricum is de ondergrond overwegend zeer zandig en wordt in zuidoostelijke richting
in het algemeen eerst zaveliger en ten slotte wat kleiiger, althans in de laag direct
onder het pikkleidek (10 à 20 cm dik). Deze laag is vaak ontkalkt.
In het zuidoostelijk deel van polder de Wijkerbroek is het zwarte bandje van het
oude vegetatie-oppervlak op de overgang van het pikkleidek (hier ca 45 cm dik) naar
de zandige ondergrond zeer opvallend ontwikkeld. De ondergrond bestaat hier bovenin
uit een enigszins vette en plastische, fijnzandige klei, die naar de diepte zandiger en
kalkrijk wordt (resp. op een diepte van 70 à 100 cm en 50 à 60 cm o. mv.). Afb. 11
geeft een beeld van de mate, waarin het pikkleidek in deze polder door de vroegere
mariene erosie aangetast is. De ongelijke ligging van het land en de overwegend
onregelmatige verkaveling via de betrekkelijk brede en ondiepe erosiegeulen met hun
min of meer venige pikkleiprofielen komen hier goed tot uiting.
In de polder de Uitgeesterbroek ligt het pikkleidek (ca 45 cm dik) op een zavelige
ondergrond, die alleen langs de strandwal van Uitgeest vrij zwaar is.
Al deze gronden liggen in gras. Volgens de mededelingen van enkele gebruikers
is de gevoeligheid voor droogte des te groter, naarmate het pikkleidek zwaarder en
dikker is.
MPvz Pikkleigronden op veen op zeezand of lichte zavel
Deze gronden liggen in de polder de Uitgeester- en Heemskerkerbroek. In de
Heemskerker Noordbroekpolder is de pikkleilaag gemiddeld vrij dun (30—40 cm dik)
om in zuidoostelijke richting geleidelijk aan een dikte van ca 45 cm te verkrijgen.
Het plaatselijk wat humeuze, in de zodelaag soms venige, pikkleidek — in het
algemeen sterk roestig — rust veelal met een onderliggende, min of meer kleiige
veentussenlaag (5 à 10 cm dik) op een zavelige zandondergrond. Meestal wordt deze
ondergrond naar beneden geleidelijk zandiger, waarbij hij reeds op geringe diepte rijk
is aan kalk en fijn schelpgruis. In de diepere ondergrond is plaatselijk op 80 à 100 cm
o. mv. een laagje fijn verslagen veenresten aangeboord. In de Uitgeesterbroekpolder is
de zavelige ondergrond iets zwaarder.
De dikte van de veentussenlaag varieert sterk. Op plaatselijke opduikingen van de
zandige ondergrond ontbreekt de veenlaag, om elders, waar zich een geul in de oorspronkelijke oude wad-strandvlakte bevond, een dikte van 30 à 40 cm te bereiken
(subreeks vMPv).
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Luchtfoto van Beverwijk en omgeving. De Heemskerker Zuidbroekpolder (a) en de polder de Wijkerbroek (b) zijn ten O. van de spoorlijn Haarlem - Beverwijk - Uitgeest (c) geïnundeerd; d, stroomwallen van het binnendeltalandschap van Castricum, waarop bij e het voormalige slot Oud-Haarlem
was gelegen; f, venige pikkleigronden op veen (vMPv), die evenals de delgronden (MEe) bij g onder
water staan; h, dijkdoorbraak-overslaggronden (Mod); i, het sterk geërodeerde pikkleidek op zeezand
of lichte zavel (MPz).
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, Opname Geallieerde Luchtmacht 19-6-1945; schaal ca 1 :23 750.)

Aerial photograph of Beverwijk and environs. The Heemskerker Zuidbroek Polder (a) and the Polder
the Wijkerbroek (b) have been inundated to the east oj the railway Haarlem - Beverwijk - Uitgeest
(c); d, levées of the inland-delta landscape of Castricum, where near e was the site of the former
castle ,,Oud-Haarlem"; /, peaty pik-clay soils overlying peat (vMPv) which, like the dell-soils (MEe)
near g, are flooded; h, dyke-burst crevasse-deposit soils (Mod); i, the severely eroded pik-clay cap
overlying sea sand or light silt (MPz).
(File of aerial photograph of the Soil Survey Institute, Wageningen, Photo: Allied Air-Force 19-6-1945;
appr. scale J : 23,750.)
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De MPvz-gronden liggen, althans in de Heemskerker Noordbroekpolder, vrij vlak
en zij zijn in het algemeen weinig versneden. Door hun betrekkelijk lage ligging in
een brede ondiepe stroomgeul van de vroegere binnendelta, vormen zij vooral in de
Heemskerker Noordbroekpolder goed vochtige graslanden. Plaatselijk is de afwatering
in natte jaargetijden gebrekkig, waardoor deze gronden wat koud en laat kunnen zijn.
Zij behoren echter tot de betere graslanden, omdat ze volgens de boeren lang gras
houden, d.w.z. dat de grasgroei niet snel stagneert onder invloed van droogte.
vMPv Venige pikkleigronden op veen
Binnen het eigenlijke binnendeltalandschap komen deze gronden alleen iri de
polder de Wijkerbroek over een oppervlakte van enige betekenis voor. Het gemiddeld
45 cm dikke pikkleidek ligt hier op een 30 à 40 cm dikke veenlaag. In noordelijke en
westelijke richting wigt deze veenlaag tegen de hogere gronden uit. In deze randgebieden is het veen dan ook veel dunner (5 à 10 cm) en veelal kleiig.
In de Uitgeesterbroekpolder, grotendeels een echte veenpolder, treffen we deze
gronden zeer verbreid aan. De dikte van het pikkleidek varieert van 30—45 cm. Langs
het Alkmaardermeer, aan weerszijden van het Zwaansmeertje (z.p. 2 m —N.A.P.), is
het gemiddeld iets dikker nl. 45 à 55 cm. Een groot deel van het gebied is nog slecht
ontsloten en alleen over het water te bereiken. Het is uitsluitend als extensief grasland
in gebruik. Ook voor het graslandgebruik van deze gronden zijn de mogelijkheden
echter beperkt, daar een ontwatering bij deze gronden met hun zeer dik onderliggend
veenpakket steeds een belangrijke klink ten gevolge zal hebben.
Verder verwijzen we hier naar hfdst. IV, 3, a, waar de verschillende subreeksen
van de pikkleigronden van de Uitgeesterbroekpolder reeds uitvoerig zijn beschreven.
c. Veenpolders van de oostelijke oude

wad-strandvlakte

Deze vroegere wad-strandvlakte ligt tussen twee strandwallen, resp. de rug Limmen — Alkmaar en Akersloot — Boekei. In het zuiden vormen de hogere stroomwalgronden (MDs) langs de Uitgeesterweg (van Limmen naar Uitgeest) een natuurlijke
begrenzing. In het noorden sluiten het Noordhollands Kanaal en de stad Alkmaar
dit poldergebied kunstmatig af.
Het gehele hier omschreven gebied heeft in het algemeen gesproken een dunner
of dikker pakket strandvlakteveen in de ondergrond.
vMPv Venige pikkleigronden op veen
Deze gronden met een betrekkelijk dik veenpakket in de ondergrond nemen hoofdzakelijk het centrale deel van deze strandvlakte in beslag. Een grote oppervlakte van
de Oosterzijpolder (z.p. 1,47 m —N.A.P.) en van de Groot-Limmerpolder, voor zover
de laatste deel uitmaakt van dit gebied, bestaat uit deze gronden met hun humeuze
tot min of meer venige bovengronden.
In grote lijnen is de bodemgesteldheid, althans wat het pikkleidek (met een totale
dikte van 30—45 cm) betreft, weinig wisselend. In de omgeving van het Kerkmeer en
Het Die worden meest zeer vochtig gelegen venige pikkleigronden aangetroffen. De
eigenlijke pikkleilaag is hier dikwijls zeer dun en heeft een humeuze inslag. Het oorspronkelijke kleidek heeft sterk geleden van de herhaaldelijke overstromingen tijdens
de erosiefase van het pikkleilandschap, hetgeen reeds blijkt uit het optreden van beide
bovengenoemde plassen.
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Langs de strandwallen zijn de pikkleigronden op veen bovenin wat vermengd of
afgedekt met opgestoven strandwalzand (zie § 4, a en b).
Het onderliggende veenpakket wordt van noord naar zuid geleidelijk iets dikker.
In het westelijk deel van de polder Overdie en Achtermeer (z.p. 1,60 m — N.A.P.),
langs de strandwal Alkmaar—Limmen, en in de noordelijke helft van de Oosterzijpolder, is het veen gemiddeld 35 cm dik. In de zuidelijke helft van laatstgenoemde
polder bereikt het veen een dikte van ca 60 cm, om tegen de grens met de GrootLimmerpolder weer minder dik en plaatselijk zelfs zeer dun (ca 20 cm) te worden.
Even ten Z. van de Ringsloot om de polder de Boekelermeer duiken enige smalle,
lage ruggetjes uit het polderland op, evenals in het aangrenzende deel van de Zwartedijkspolder (z.p. 1,52 m — N.A.P.), waar het veenpakket in de ondergrond eveneens
overwegend zeer dun is, nl. ca 10 à 20 cm.
Deze kleine rugvormige opwelvingen van de hoog liggende zandige ondergrond
blijken zo hoog afgezet te zijn, dat zij bij de latere veengroei nauwelijks overgroeid
werden. Tijdens de pikkleiafzetting moet hun bovenvlak wel ongeveer op hetzelfde
niveau als het oppervlak van het omliggende veenlandschap gelegen hebben, daar
beide formaties een nagenoeg even dik pikkleidek dragen.
In de Groot-Limmerpolder helt deze hoog liggende, zandige tot zavelige ondergrond
in zuidelijke richting af, zodat hier het veenpakket onder de pikkleilaag weer snel
in dikte toeneemt. Bezuiden Het Die ligt het oppervlak van de onderliggende strandvlakte steeds dieper dan 100 cm o. mv. en plaatselijk is de meestal kleiige, spierige
bovenlaag niet meer aan te boren met een boor van 1,30 m. Ter hoogte van de zuidpunt van Het Die begint tevens in zuidelijke richting een dunne, zepige kleilaag in de
bovenzijde van het veenpakket op te treden. Deze bruingrauwe, zware en slappe
kleilaag, die naar beneden snel sterk venig wordt, is afgezet door het overstromingswater, dat het zuidelijk aangrenzende binnendeltalandschap opbouwde. Het bovenliggende pikkleidek is van deze afzetting gescheiden door een veelal zeer dunne band
(3 tot 10cm dik) min of meer kleiig veen.
In de Groot-Limmerpolder zijn de pikkleigronden op het dikkere veenpakket vooral
gedurende het winterhalfjaar zeer diep in het grondwater gelegen. Zij zijn dan vaak
zeer dras of staan zelfs op verscheidene plaatsen blank. Het zijn dan ook meest
koude, late graslanden. Dank zij het toch meestal stevige pikkleidek wordt echter bij
het beweiden de zodelaag niet spoedig stuk getrapt.
In de polder de Boekelermeer wisselt vooral de zandige bovengrond sterk in dikte
en samenstelling. De profielen langs de Ringsloot van deze polder bezitten een lichter
kleidek, zeer waarschijnlijk onder invloed van een vermenging met overslagmateriaal
vanuit het vroegere Boekelermeer.
De Binnengeesterpolder (z.p. 1,16 m —N.A.P.) omvat de smalle strook pikkleigronden op veen tussen de twee wallen, waaruit in dit gebied de strandwal van
Boekei—Uitgeest bestaat. De bovengrond van het pikkleidek is hier sterk grofzandig,
het veen reikt in vele gevallen tot ca 1,30 m o. mv.
De Klaas Hoorn- en Kijfpolder (resp. z.p. 1,38 m — en 1,25 m —N.A.P.) en de
Hempolder (z.p. 1,14 m —N.A.P.), die langs de oostkant van de strandwallen van
Akersloot liggen (onder Molenbuurt —Sluisbuurt) bestaan praktisch geheel uit dezelfde
min of meer venige pikkleigronden op dik veen.
De zware pikkleilaag (gemiddeld 30—40 cm dik) ligt hier hoofdzakelijk op een
veenpakket, waarvan de ondergrens meestal dieper ligt dan 1,30 m o. mv. Ook hier
ligt het pikkleidek plaatselijk wat lager in het terrein en is dan vnl. bovenin flink venig.
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In het zuidwestelijk deel van de Hempolder onder Akersloot komen deze, vooral in de
winter natte, venige pikkleigronden veelvuldiger voor. Bezanding heeft hier niet plaatsgevonden, doch is sterk aan te raden. Het pikkleidek behoeft maar enkele centimeters
hoger te liggen om weer een uitermate stugge, sterk scheurende kleilaag te vormen. In
de noordoosthoek van deze Hempolder treedt plaatselijk weer een band modderklei
in het veenpakket op.
De hierboven besproken gronden, uitsluitend geschikt en in gebruik voor weidebouw, worden door de boerenpraktijk in het algemeen als zeer productief land gewaardeerd. De kwaliteit van het gras en van het hooi wordt door een minder grote
voedingswaarde niet zo hoog aangeslagen. Dit geldt in het bijzonder voor de lagere
sterk humeuze tot venige gronden, die wel bedrijfszekerder zijn dan de dikkere pikkleigronden, doch een licht grasgewas voortbrengen. Aan de zuurgraad en de bemestingstoestand van de min of meer venige pikkleigraslandgronden op veen mankeert
echter nog wel eens het een en ander.
MPvz Pikkleigronden op veen, op zeezand of lichte zavel
Deze komen in het noordelijk deel van dit gebied tamelijk verbreid voor en wel in
de polder Overdie en Achtermeer, de Oosterzijpolder (inclusief de hierin verenigde
polder het Lood) en de Boekeierpolder.
In de polder Overdie en Achtermeer is het 35—40 cm dikke pikkleidek sterk versneden. De geulen en dellen, tot in de zandige of zavelige ondergrond uitgeslepen en
daarna weer gedeeltelijk verland, geven het terrein vooral in het westelijk deel van de
polder een onregelmatig, bultig karakter. Enkele geulvormige laagten in het terrein,
vnl. in de oostelijke helft van de polder, zijn ontstaan door de sterke klink van een
dikke veenlaag, die zich in een geul in de onderliggende, oorspronkelijke wad-strandvlakte vormde.
In de oostelijke helft van deze polder en de polder het Lood bestaat de zandige
ondergrond uit een kalkrijke, zandige zavel. Zeer plaatselijk kan hier de veentussenlaag
ontbreken, waarvoor dan een sterk humeuze, slibhoudende zandlaag in de plaats treedt.
In de Boekelerpolder is het kleidek (30—40 cm dik) plaatselijk wat dikker en sterk
fijnzandig, vooral langs de Ringsloot van de polder de Boekelermeer. Het dek is hier
sterk beïnvloed door het vroegere Boekelermeer. De ondergrond bestaat uit min of
meer slibhoudend tot zavelig zand, dat op een diepte van ca 75 cm rijk aan kalk wordt.
De hier genoemde pikkleigronden liggen, evenals de vrij vlakke gronden van deze
subreeks in de Oosterzijpolder met hun sterk gestoorde profielen in het algemeen te
hoog boven het grondwater. Het grasland is voor zijn vochtvoorziening geheel aangewezen op de watercapaciteit van het dunne pikkleidek, dat moeilijk water afgeeft.
Het land is zonder grondverbetering weinig geschikt voor intensivering van het
agrarisch grondgebruik.
MPzv Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel op veen
Deze gronden liggen uitsluitend in het zuidwestelijk en zuidelijk randgebied van
deze strandvlakte. In tegenstelling met de venige pikklei-op-veenprofielen (vMPv) vertonen zij een sterk versneden en onregelmatige ligging. De bodemgesteldheid is
beschreven in hfdst. IV, 3, a.
MPz Pikkleigronden op zeezand of lichte zavel
Deze nemen in dit gebied een zeer ondergeschikte plaats in. Zij liggen vnl. op
zandige stroomwalachtige vormingen in de polder Overdie en Achtermeer en in het
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noordelijk deel van de Oosterzij- en de Boekelerpolder. Direct onder het ca 40 cm
dikke pikkleidek heeft de zandondergrond een bruingrauw gekleurde band, veroorzaakt
door organisch materiaal. De hierboven gemaakte opmerkingen betreffende de hoogteligging van de MPz-ruggetjes even ten Z. van de polder de Boekelermeer zijn ook
hier van toepassing.
In het zuidelijk randgebied van de polder de Boekelermeer ligt een sterk geërodeerd
„pikklei-eilandje" met een iets venige overgangslaag op een zandige zavel. Voor een
deel is het als bouwland in gebruik.
d. Polders van de noordelijke oude wad-strandvlakte
De dikkere pikkleigronden op veen (MPv) en de Rekerekleigronden (MR) komen
uitsluitend voor in het noordelijk deel van het karteringsgebied. Zij liggen benoorden
Alkmaar langs het Noordhollands Kanaal, worden in het Z.W. ongeveer begrensd
door de Bergermeer en strekken zich verder uit tot nabij de voet van het strandwallenen duinlandschap onder Bergen en Schoorl.
De Rekerekleigronden, sterk aangetast en geërodeerd tijdens de erosiefase en daarbij
plaatselijk uitgeschuurd tot lage drassige delgronden (MEe), komen in hoofdzaak zeer
onregelmatig alleen langs het Noordhollands Kanaal voor. Deze ligging houdt verband
met een vroeger getijgeulenstelsel, waaruit later door de voortschrijdende erosie de
Rekere gevormd werd, een oude zeearm van de zeeboezem de Zijpe, die zich tot nabij
Alkmaar uitstrekte en ongeveer op de plaats van het tegenwoordige Noordhollands
Kanaal liep (zie verder hfdst. IV, 3, b).
De aangrenzende meestal hooggelegen Rekerekleigronden op pikklei vormen bodemkundig een overgang tussen de Rekerekleigronden en de pikkleigronden. Oorspronkelijk,
voordat de mariene erosie had plaatsgevonden, waren zij ook topografisch een overgang. In de huidige omstandigheden is dit laatste alleen nog maar op enkele plaatsen
waar te nemen. Ook deze gronden hebben een onregelmatig voorkomen, te wijten aan
de afbraak gedurende de erosiefase. Zij strekken zich op verscheidene plaatsen verder
uit in westelijke richting naar de duinvoet, waarschijnlijk langs zijtakken van het
oorspronkelijke geulenstelsel.
De grootste oppervlakte van het gebied wordt ingenomen door pikkleigronden op
veen (MPv), die merendeels aansluiten aan de strandwalovergangsgronden (Wo) langs
de duinvoet.
Het onderliggende landschap bestaat over vrijwel het gehele gebied, dus ten N .
van de lijn Alkmaar — Bergen, uit een oude wad-strandvlakte, waarop zich een betrekkelijk dun veenpakket ontwikkelde. In hoofdstuk IV, 3, b is reeds beschreven dat het
overstromingswater, dat de vorming van het pikkleidek inzette, deze veenlaag grotendeels vrijwel in tact heeft gelaten. Alleen daar, waar de vroegere eigenlijke getijgeulen
liepen, is het veen geheel of ten dele verspoeld.
Het minerale dek van de relatief laag gelegen pikkleigronden is dunner dan dat
van de aangrenzende Rekerekleigronden op pikklei en meestal ook dunner dan het
min of meer geërodeerde dek van de Rekerekleigronden. Vanaf Alkmaar tot aan
Schoorl is het pikkleidek overwegend 60—80 cm dik. Op verscheidene plaatsen, hieronder nader aan te duiden, is het kleidek ook wel dunner (ca 45 cm), waarbij het
enigszins uitwigt op een iets dikker veenpakket of een hogere zandondergrond langs
de duinvoet. Nabij Schoorl is het pikkleidek reeds in hoofdzaak dikker dan 80 cm,
terwijl noordelijk van Schoorl de ondergrens van het dek overwegend ca 100 cm en
meer o. mv. ligt. Hoe noordelijker we komen des te dikker dus het minerale dek op
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de ineengeperste veenlaag, die thans gemiddeld een dikte heeft van één tot enkele
decimeters. Dit hangt samen met het feit, dat we in die richting het voormalige inbraaktoevoergebied naderen van het overstromingswater, dat het pikkleidek tot afzetting
bracht.
D e p o l d e r s t u s s e n A l k m a a r —B e r g e n e n S c h o o r l
De Sluispolder (z.p. 1,18 m —N.A.P.) is gekenmerkt door een onregelmatige topografie. Verschillende smalle stroken lage gronden (o.a. delgronden, MEe) slingeren zich
met een vrij grillig verloop door dit gebied, doch over het algemeen is hun hoofdrichting N.O.—Z.W. Het oorspronkelijke pikkleilandschap is hier dan ook vóór de
bedijking sterk geërodeerd (hfdst. X, 7).
Het sterk in dikte variërende, oneffen minerale dek van de pikkleigronden met
venige ondergrond (MPv) is hier overwegend ca 50 à 75 cm dik. Ook de samenstelling
wisselt enigermate, aangezien naast de min of meer afgespoelde dekken ook secundair
afgezette, minder zware pikkleigronden optreden. Vele ondiepe, geulvormige laagten
komen voor met dunne taaiplastische pikkleilagen direct onder een ondiepe bovengrond.
In het oostelijk deel van de Sluispolder wordt daarentegen een wat diepere fijnzandige
bovengrond aangetroffen.
Het grasland op de minder diep geërodeerde, iets hogere en dikkere pikkleigronden
kan in vrij ernstige mate van droogte te lijden hebben. Op de lagere gronden is de
grasgroei vooral in het zomerhalfjaar goed, doch zij zijn vrij koud en laat in het
voorjaar.
De betrekkelijk hooggelegen Rekerekleigronden op pikklei (MRp) liggen in enkele
onregelmatige ruggen, eveneens met een N.O.— Z.W. strekking. Het minerale dek,
variërend in dikte van 50—100 cm (nabij het Noordhollands Kanaal overwegend
75—100 cm dik), bestaat uit een fijnzandige lichte klei, die op een diepte van ca
30 cm o. mv. geleidelijk overgaat in een zware, zeer stuggge pikklei. Deze gronden,
dikwijls enigszins geaccidenteerd, zijn als grasland weinig productief en zeer gevoelig
voor droogte. Op verscheidene plaatsen zijn zij meer geschikt voor omlegging tot
bouwland.
De min of meer kleiige veenlaag in de ondergrond van het gehele gebied is
meestal zeer dun, gemiddeld 5—15 cm, plaatselijk tot ca 30 cm dik. Wat de diepere
zandige ondergrond onder het veen betreft, deze sluit in het noordelijk deel van de
polders aan op het grove, kalkloze, strand- en duinzand van Bergen en Schoorl.
In het middengedeelte van de Sluispolder treedt een kalkrijke, min of meer zandige
zavel op; langs het Noordhollands Kanaal is deze bovenin dikwijls sterk spierig.
In het zuidelijk deel van deze polder, waar de veentussenlaag plaatselijk ontbreekt,
bestaat de ondergrond uit al of niet slibhoudend, matig grof zand, rijk aan schelpfragmenten. Deze zandige ondergrond vormt een voortzetting van de strandwal
Limmen — Alkmaar.
Over de gehele Zuurvenspolder (z.p. 0,70 m — tot 0,90 m —N.A.P.) verbreid
komen pikkleigronden op veen (MPv) voor in lange en smalle, onregelmatige
stroken langs en tussen de regelmatige strandwalovergangsgronden (Woa). In verband
hiermee is het bovenste deel van het pikkleiprofiel dikwijls sterk zandig. Op verscheidene plaatsen zijn de grofzandige pikkleigronden afgedekt met een weinig kleihoudend
duinzandpakket (30 à 40 cm dik; op de overzichtskaart aangeduid met de bijzondere
aanduiding z). De veenlaag in de ondergrond is overwegend zeer dun.
De sterk geërodeerde pikkleigronden in het oostelijk deel van de polder bezitten
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een middelhoge ligging tussen de delgronden enerzijds en de hogere strandwalovergangsgronden anderzijds. Evenals laatstgenoemde gronden worden de pikkleigronden
onder de gegeven omstandigheden te sterk drooggelegd. Het grasland is dan ook zeer
gevoelig voor droogte.
Het bovenstaande geldt evenzo voor de gronden langs de Oosterdijk, in hoofdzaak
gelegen in de Zuider- en Midden-Rekerpolder (z.p. 1,21 m —N.A.P.), waarvan de
fijnzandige bovengrond (ca 20 cm diep) een betrekkelijk hoge en bultige ligging heeft.
De Rekerekleigronden op pikklei (MRp) met hun diepere (30 à 40 cm) en lichtere,
fijnzandige bovengronden komen in de Zuurvens- en de Zuider- en Midden-Rekerpolder voor in enkele, kleinere, hooggelegen en hobbelige, ruggen en „eilanden".
Plaatselijk zijn zij doorsneden met smalle, kronkelende oude erosiegeultjes, waarin later
afwateringsgreppels en soms sloten zijn aangelegd. Nabij de strandwalovergangsgronden
is hun bovengrond eveneens wat grofzandig. De meestal zeer oneffen graslanden
kunnen in ernstige mate van droogte te lijden hebben.
De Oudburgerpolder (z.p. 1,33 m —N.A.P.) bestaat over een groot oppervlak uit
pikkleigronden op veen (MPv). Het pikkleidek, ter dikte van ca 50—100 cm, ligt over
het algemeen genomen vlak. Slechts hier en daar treedt enig reliëf op door plaatselijke
opwelvingen van de zandige ondergrond onder het veen.
In het westelijk deel van de polder is het pikkleidek veelal wat dunner (ca 45 cm).
Gelijk overal elders is de bovengrond nabij de strandwal- en strandwalovergangsgronden meer of minder zandig. Langs de duinvoet is vaak het gehele pikkleiprofiel
enigszins vermengd met grof (duin)zand. Vooral ten N. van Oudburg (noordelijk
deel van Bergen), dicht langs de duinvoet, ligt op de min of meer grofzandige pikklei
een dek (30 à 40 cm dik), bestaande uit weinig gelijkmatig kleihoudend duinzand (z).
In een vochtige ligging zijn deze licht bewerkbare gronden geschikt voor tuinbouw,
zodat hier in een enkel geval zelfs kascultures aangetroffen worden. Bij grasland valt
waar te nemen, dat op dergelijke sterk grofzandige kleigronden het wortelprofiel dieper
en humeuzer is. Bij een niet al te sterke drooglegging is de grasgroei hier beter dan
op de minder zandige pikkleigronden, die in een overeenkomstige vochtigheidstoestand
verkeren.
Langs de oostzijde van de Oude Dijk en Klaassendijk (hier dus in de Noorder
Reker- en Mangelpolder (z.p. 1,32 m —N.A.P.), vooral nabij het punt waar beide
dijken samenkomen, heeft het dikke, zeer stijve pikkleidek bovenin (tot ca 20 cm)
het fijnzandige karakter van een Rekerekleigrond op pikklei (MRp). De bruingrijze
fijnzandige klei is echter niet zo licht en diep als bij laatstgenoemde gronden (zie
hfdst. IV, 3, b). Evenals de Rekerekleigronden op pikklei bezitten deze dikke pikkleiprofielen (70 à 100 cm) een relatief hoge en hobbelige ligging in het terrein.
De veelal kleihoudende veenlaag, gemiddeld ter dikte van 10—30 cm, onder het
pikkleidek is in het westelijk deel van de polder vaak iets dikker, op enkele plaatsen
ca 70 cm. Het onderliggende zandige materiaal van het oorspronkelijke wad-strandvlaktelandschap bestaat in het oostelijke deel van de polder uit min of meer fijnzandige, compacte klei; onder de spierige bovenlaag is deze dikwijls reeds op 10 cm
diepte rijk aan koolzure kalk. Naar het W. duikt het grofzandige materiaal van het
Schoorlse duinlandschap onder het veen op.
De Rekerekleigronden (MRa en MRb) treden voor het eerst op in de Noorder
Reker- en Mangelpolder en in het noordoostelijk deel van de Oudburgerpolder. Zij
vormen de restanten van de, vóór de inpoldering, sterk aangetaste en geërodeerde, min
of meer zavelige oeverwal- en bankvormige afzettingen langs en in een oude getijgeul.
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In de middeleeuwen (10e—14e eeuw) vormde de voortschrijdende erosie hieruit een
brede kreek, de Rekere.
De Rekere of een belangrijke zijtak daarvan, heeft in dit „stroomzand"-gebied een
zeer brede, vlakke geul uitgeschuurd, waarin de natte tot drassige, zavelige delgronden
(MEe) gelegen zijn (zie § 8). Langs deze machtige erosiegeul is in vroegere jaren
de Klaassendijk aangelegd om het Oude Land tegen verdere afbraak door het
eroderende water te beschermen.
In de Noorder Reker- en Mangelpolder en de Zuider- en Midden-Rekerpolder
komen enkele „eilandvormige" restanten van hoge tot middelhoge Rekerekleigronden
(MRa) voor, die waarschijnlijk weinig afgespoeld zijn tijdens de erosiefase.
Langs de Klaassendijk komt een vrij groot, aaneengesloten complex Rekerekleigronden voor, waarvan het minerale dek gemiddeld 80 cm dik is en het kalkrijke
zavelige materiaal ca 30 cm o. mv. ligt. Door de lagere ligging is tevens de bovengrond
wat humeuzer.
Over het algemeen liggen deze middelhoge tot lage Rekerekleigronden (MRb) vrij
effen. Slechts hier en daar vertonen zij enig reliëf onder invloed van de vroegere
erosie. Zij zijn waarschijnlijk grotendeels oppervlakkig en gelijkmatig geërodeerd,
evenals de oorspronkelijk aanliggende MRp-gronden. Deze gronden langs de Oude
Dijk en de Klaassendijk zijn bij de MPv-gronden getrokken, omdat het (eertijds verspoelde) lichte kleidek hier ondiep (dunner dan 30 cm) en iets zwaarder van samenstelling is.
In de Aagtdorperpolder (z.p. 1,00 m —N.A.P.) ligt de min of meer kleiige, zeepachtige (z.g. spierige) bovenlaag van de onderliggende oude wadstrandvlakte op een
diepte van ca 90 à 130 cm o. mv. De daarop rustende veenlaag kan vrij sterk en op
korte afstand in dikte verschillen, doch gemiddeld is deze 10—45 cm dik.
Het in hoofdzaak 60—100 cm dikke pikkleidek van de subreeks MPv wigt naar de
duinvoet vrij onregelmatig uit op het onderliggende veen. Dit heeft vnl. plaats nabij
het strandwalzand-schiereiland, waarop Aagtdorp ligt. Op verschillende plaatsen is het
kleidek hier minder dik (ca 45 cm) en ligt het op een min of meer kleiige vesnondergrond, waarin klei en veenbanden met elkaar kunnen afwisselen. In een enkel geval
heeft de ondergrond het karakter van een slappe, venige modderklei (VAN LIERE, 1948).
De veengroei in de zuidwesthoek van de Aagtdorperpolder ging blijkbaar nog geruime
tijd door na het inzetten van de overstromingen, die de pikkleideeltjes aanvoerden. Dit
gebied lag als het ware in de luwte van de beide strandwalzand-schiereilanden van
Schoorl en Aagtdorp. Uit de verschillende profielen valt af te leiden, dat het veenlandschap hier slechts in latere stadia van de opslibbing van het pikkleidek geheel en
voor goed overspoeld en met pikklei werd bedekt. Voordien was het doorsneden met
een netwerk van smalle geulen, die verlandden door dichtslibbing en veenontwikkeling.
Tengevolge van de differentiële klink van de venige ondergrond, die in dikte en
samenstelling varieert, vertoont het pikkleidek vnl. in het zuidelijk deel van de polder
een zwak hobbelig reliëf. Lagere plekken treden op door de sterkere klink van een
dikkere en slappere veenlaag in de ondergrond. Het donkere, roestige pikkleidek is
hier wat humeuzer en ook in het zomerhalfjaar steeds taaiplastisch. Verdroging van
de grasmat komt op deze profielen praktisch niet voor.
Nabij de strandwalovergangsgronden kan de bovengrond zeer zandig zijn (20 à
30 cm diep, nabij Schoorl 30 à 40 cm), hetgeen is aangeduid door toevoeging van z
aan het symbool. Op deze beter bewerkbare gronden zijn nabij Aagtdorp verscheidene
perceeltjes tuin- of bouwland aangelegd.
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De Rekerekleigronden langs het Noordhollands Kanaal zijn in het zuidelijk deel
van de polder hoog tot middelhoog (MRa) en in het noordelijk deel middelhoog tot
laag gelegen (MRb). Bij de aanleg van het kanaal zijn zij hier en daar vergraven. In
het algemeen bestaat het profiel minstens tot een diepte van ca 70 cm o. mv. uit een
kalkrijke, matig grofzandige lichte klei tot zware zavel en gaat vrij snel over in een
zware, taaiplastische klei al of niet op grotere diepte rijk aan organisch materiaal.
Beneden 1 m is de dunne veenlaag meestal nog aangeboord.
Verscheidene percelen zijn in gebruik als bouwland, waarvoor deze gronden zeer
geschikt zijn.
De p o l d e r s t u s s e n S c h o o r l en de H o n d s b o s s e

Zeewering

Het zeekleigebied van Noord-Kennemerland benoorden Schoorl omvat van Z. naar
N. de Grootdammerpolder (z.p. 0,98 m —N.A.P.), de Groeterpolder (z.p. 1,13 m
—N.A.P.), de Verenigde Harger- en Pettemerpolder (z.p. 1,32 m —N.A.P.) en de
kleine Leipolder (z.p. 2,60 m — N.A.P.).
Dit open, praktisch boomloze Oude Land-polderlandschap geeft op het eerste gezicht de indruk zeer vlak te zijn. Bij nadere beschouwing is de terreinsgesteldheid in
het algemeen vrij ongelijkmatig. Dit valt reeds af te leiden uit de percelering. Talrijke
kavelsloten hebben een onregelmatig verloop; zij maken allerlei rechthoekige bochten
of verspringen telkens van richting met kleine, messtal haakse hoeken. Wanneer we
de overzichtskaart (bijlage 1) bezien, dan blijkt een dergelijke plotselinge verandering
van richting van de sloten dikwijls in de buurt te liggen van een bodemgrens.
De sterke verspoelingen tijdens de erosiefase (vnl. 10e tot 14e eeuw) zijn in
hoofdzaak verantwoordelijk voor dit grillige microreliëf en de daarmee samenhangende
onregelmatige bodemgesteld. Het patroon van het oorspronkelijke „stroom-komlandschap" is door de erosie zwaar gehavend. Normaal zijn in een dergelijk landschap de
verschillende afzettingen onder invloed van het regime van het overstromingswater
vrij systematisch gegroepeerd, ni. zandige sedimenten in, en relatief hoog gelegen fijnzandige, zavelige afzettingen langs de geul (oeverwallen), die veelal zowel topografisch
als bodemkundig geleidelijk overgaan (via stroom- op komgronden, i.e. Rekerekleigronden op pikklei, elders ook wel overgangsgronden genoemd) in de betrekkelijk lage
komgronden (i.e. pikkleigronden).
Aan de hand van deze werkhypothese zijn echter ook in dit gebied bodemkundig
en landschappelijk te onderscheiden:
1. De meestal sterk geërodeerde, zavelige R e k e r e k l e i g r o n d e n ( M R ) . Deze overwegend, middelhoge tot lage gronden zijn op verscheidene plaatsen zo diep uitgeschuurd, dat zij als natte tot drassige gronden bij de delgronden (MEe) zijn ingedeeld.
Alleen langs het Noordhollands Kanaal bezitten zij nog meestal een middelhoge
tot hoge ligging (MRa).
2. D e R e k e r e k l e i g r o n d e n o p p i k k l e i (MRp), die in dit deel van het
sterk geërodeerde pikkleilandschap een overwegend relatief hoge ligging in het
terrein innemen. Ook zij zijn destijds sterk geërodeerd, vandaar hun betrekkelijk
onregelmatig voorkomen. Waar ten gevolge van de verspoeling het zavelige tot
lichte kleibovendek zwaarder en ondieper (dunner dan ca 30 cm) is, zijn de dientengevolge ook iets lagere gronden als pikkleigronden gekarteerd.
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3. D e p i k k l e i g r o n d e n o p v e e n (MPv) bestaan in de Groeterpolder en de
Verenigde Harger- en Pettemerpolder voor een deel uit betrekkelijk hoog gelegen,
afgespoelde of onthoofde profielen van Rekerekleigronden op pikklei. Overigens
zijn het vrij lage tot middelhoge gronden.
In de diepere ondergrond van praktisch het hele poldergebied komt een veenlaag
voor. Over het algemeen is het minerale dek betrekkelijk dik en wel minstens ca 90 cm
buiten de delgronden (MEe). Zodoende valt de ondergrens van de veenlaag vrijwel
steeds buiten het bereik van de boor (1,30 m). Doch ook het bovenvlak van het veen
is met deze boor alleen nog maar bij de MPv-gronden te bereiken. Is dit soms niet
het geval, dan is toch altijd op een diepte van ca 100 cm o. mv. de zware, min of
meer plastische, donkere kleilaag aan te boren, die zich altijd boven het veen bevindt
en naar beneden steeds rijker aan organisch materiaal en slapper wordt. Bij de MRpgronden ontbreekt laatstgenoemde indicatie vaak, daar het kleiprofiel beneden 1 m
arm aan organische stof en zeer stug blijft.
Uit een aantal profielkuilen en diepere boringen blijkt echter overal een 30 à 40 cm
dikke veenlaag voor te komen op een diepte variërend tussen 1,40 en 2 m o. mv.
Alleen langs het Noordhollands Kanaal, waar ongeveer de vroegere hoofdgetijgeul
liep, ontbreekt het veen hier en daar.
In de ondergrond van de kleigronden in dit gebied kan op een sterk wisselende
diepte in het profiel (tussen ca 30 à 110 cm o. mv.) grijswit grof zand voorkomen.
Het optreden van deze sterk afwijkende en soms storende laag is in het algemeen
zeer onregelmatig. De verbreiding van deze profielen is bij de overzichtskartering niet
in kaart gebracht. In onderstaande bespreking van de bodemkaart wordt het een en
ander medegedeeld omtrent het voorkomen van dit grove zand.
Hieruit blijkt dat het vrijwel langs de gehele duinvoet in een betrekkelijk smalle
strook (ca 200 à 500 m breed) in de pikkleiondergronden kan optreden. Dit wijst op
een inspoeling van het grove, witte zand van het strandwallenlandschap onder Schoorl
tijdens de vorming van het pikkleilandschap. Het zand in de zeekleiondergronden is
eveneens kalkarm en ook wat de korrelgroottesamenstelling betreft, komt het met dit
duinzand vrijwel overeen.
Het merkwaardige is echter, dat de Grootdammerpolder tussen de Catrijpermoor
en Bregtdorp, dit zand in de pikkleiondergronden langs de duinvoet vrijwel ontbreekt
en daar juist in hoofdzaak langs de Tarruwdijk optreedt, vanwaar het in banen naar
het midden van deze polder ligt. Hierbij volgt het dikwijls de op de bodemkaart uitgebeelde lobben van de MRp-gronden, om zich vervolgens nog een eindje in dezelfde
richting voort te zetten. Toch menen wij ook in dit geval niet met grove, eigenlijke
stroomzandafzettingen te maken te hebben, daar schelpfragmenten, evenals met zoutzuur aantoonbare hoeveelheden kalk steeds ontbreken.
MRa Hoge tot middelhoge Rekerekleigronden
Deze komen in een smalle strook langs het Noordhollands Kanaal voor en zijn
slechts schematisch aangegeven, d.w.z. dat de Tarruwdijk gemiddeld als westelijke
begrenzing is aangenomen. Deze bodemgrens maakt hier in feite enige kleine slingers,
juist aan weerszijden van de Tarruwdijk. Deze MRa-gronden liggen vrijwel even hoog
als de aanliggende MRp-gronden en plaatselijk nemen zij zelfs een iets lagere po3itie
in het landschap in.
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Het zijn merendeels zandige klei- tot zavelprofjelen, die op een diepte van 30 à 40
cm iets lichter en zeer kalkrijk worden. Op grotere diepte dan ca 90 cm o. mv. wordt
het zavelige materiaal kalkloos, bevat naar de diepte in snel toenemende mate organische stof en gaat vaak geleidelijk in een min of meer venige klei over. Op verscheidene plaatsen is nog juist boven een diepte van 1,30 m het veen aangeboord. De
bovengrond is ontkalk en is onderin wat zwaarder en stugger. Het bodemprofiel en
de waterhuishouding maken deze gronden uitstekend geschikt voor bouwland.
MRb Middelhoge tot lage Rekerekleigronden
Deze liggen in banen, die vanuit noordelijke richtingen naar de centrale delen van
de Groeterpolder en de Verenigde Harger- en Pettemerpolder doordringen. Zij zijn
gevormd door een wat sterkere erosie van een oorspronkelijk verland getijgeulensysteem, vertakkingen van de hoofdgeul, die zeer waarschijnlijk juist oostelijk van dit
gebied liep. Op meerdere plaatsen zijn zij zo diep uitgeslepen door het overstromingswater tijdens de erosiefase, dat natte tot drassige delgronden (MEe) ontstaan zijn.
De niet of weinig geërodeerde restanten van de Rekerekleigronden op pikklei
(MRp) nemen in deze beide polders de hoogste ligging in in het sterk geërodeerde
pikkleilandschap.
Het profiel van de middelhoge tot vrij laag gelegen Rekerekleigronden (MRb)
vertoont het volgende gemiddelde beeld;
De bovengrond bestaat uit een bruingrauwgrijze, ontkalkte, lichte en soms vrij
stugge klei tot zware zavel, die op een diepte van 30 à 40 cm vrij snel overgaat in een
diepe (tot 75 à 100 cm o. mv.) lichtgrijze kalkrijke zavel. Deze vrij zware fijnzandige
zavel, meestal een weinig gelaagd met zwaardere bandjes, wordt naar de diepte
(vanaf 45 cm) min of meer geleidelijk lichter (tot ca 15% afslibbaar). Dikwijls gaat
deze zavel reeds op een diepte van 75 à 90 cm snel over in een grijze, vette, al of
niet kalkarme, lichte klei. Op ca 100 cm o. mv. wordt gewoonlijk een donkergrijze,
vette, zachtplastische, min of meer zavelige klei aangetroffen, naar de diepte rijker
wordend aan organische stof. Bij enkele laaggelegen profielen is beneden 100 cm
veen aangeboord.
De kalkloze bovenlaag kan plaatselijk (vnl. langs de Coggelaan in de Verenigde
Harger- en Pettemerpolder) sterker kleihoudend zijn, mogelijk door een secundaire
afzetting van verspoelde klei. Gewoonlijk is deze bovenlaag onderin wat zwaarder
en in droge toestand stug en hard brokkelig.
Voor zover deze gunstige profielen esn vrij vlakke en middelhoge ligging hebben,
hetgeen overwegend het geval is, zijn zij uitstekend geschikt voor akkerbouw. Op
verscheidene plaatsen zal dan echter aandacht aan een goede ontwatering in het winterhalfjaar besteed moeten worden. Zij zijn uitsluitend als grasland in gebruik. Het grasbestand is goed en het bodemprofiel biedt voldoende ruimte voor een diepgaand
wortelstelsel.
MRp Rekerekleigronden op pikklei
Deze gronden zijn zowel wat verbreiding als hoogteligging betreft betrekkelijk
onregelmatig. Zij zijn oudtijds eveneens vrij sterk geërodeerd, zodat op vele plaatsen
het lichte kleibovendek geheel of ten dele afgespoeld is. Deze gronden zijn bij de
pikkleigronden (MPv) ingedeeld, wanneer de fijnzandige kleibovenlaag thans dunner
is dan ca 30 cm, hetgeen meestal gepaard gaat met een zwaardere en stuggere
geaardheid.
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De MRp-gronden vertonen in het algemeen een zwak hobbelig reliëf; plaatselijk
kan dit echter sterker ontwikkeld zijn. Duidelijke erosiegeultjes, zoals bij de dunnere
pikkleigronden in het algemeen het geval is, treffen we hier niet aan. Door de vele
hoekige sloten en de daarop aansluitende greppeltjes, met enigszins bol liggende
akkertjes daartussen, krijgt het terrein een extra oneffen karakter. Deze cultuurtechnische maatregelen zijn evenals bij de pikkleigronden (MPv) noodzakelijk om het
winterwater af te voeren, dat stagneert op de zware ondoorlatende pikkleiondergrond.
In de Grootdammerpolder sluiten de middelhoog tot hooggelegen MRp-gronden
aan op de MRa- en MRb-gronden langs het Noordhollands Kanaal. Nabij de Tarruwdijk is de kleiondergrond minder zwaar en stug, plaatselijk zavelig en kalkhoudend tot
kalkrijk, meestal in lagen in de diepere ondergrond. Overigens is de grens tussen
de bodemreeksen langs de Tarrauwdijk slechts schematisch aangegeven.
Het minerale dek is hier in het algemeen zeer dik, zodat slechts in enkele gevallen
min of meer kleiig veen boven een diepte van 1,30 m is aangeboord.
Ten Z. van de Catrijpermoor treden op vrij onregelmatige wijze en op een
variërende diepte tussen 30 à 110 cm o. mv. lagen grijswit grof zand in het profiel
op, al of niet met wat klei vermengd. De ligging en de dikte van deze zandlaag
in de ondergrond is zeer veranderlijk, doch meestal 20 à 30 cm, soms wel 50 cm dik.
Ligt dit losse zand, dat in de zomer droog en dor is, hoog in het profiel, dan betekent
dit een ernstige storing van de toch al gebrekkige waterhuishouding van deze gronden
in droge perioden. Onder de 30 à 40 cm dikke boven- of eerdlaag, die plaatselijk
eveneens iets grofzandig kan zijn, bestaat het profiel boven ca 100 cm diepte dikwijls
uit een vrij stugge, min of meer fijnzandige en kalkhoudende klei.
In de Groeterpolder bestaat het profiel van de MRp-gronden beneden een diepte
van ca 40 cm steeds uit een zeer stugge, compacte zware klei, welke alleen bij de
gronden langs de Schoorlse zeedijk meer of minder gelaagd kalkhoudend is. Op een
diepte van ca 60 à 80 cm wordt de klei stug- tot taaiplastisch en beneden ca 100cm
naar de diepte rijker aan organische stof. Plaatselijk is op 120 cm o. mv. het veen
aangeboord. In de noordelijke punt van deze polder, langs de Slaperdijk, zijn deze
gronden vrij laag gelegen en dus vochtiger; het veen ligt hier hoger in het profiel,
tot ca 90 cm.
In een smallere of bredere strook langs de strandwalovergangsgronden treedt
meestal in de diepere ondergrond, gemiddeld op ca 60à 80 cm o. mv.,een grofzandige
laag in het profiel op. Tevens kan hier de bruingrijze lichte bovenlaag enigermate
grofzandig zijn.
In de Verenigde Harger- en Pettemerpolder zijn de MRp-gronden tijdens de erosiefase sterk verspoeld. Slechts enkele restanten zijn van de oorspronkelijke afzettingen
overgebleven, welke gedurende de laatste oorlogsjaren als eilandjes boven het innundatiewater uitstaken (afb. 12).
Uit de luchtfoto (afb. 12) blijkt wel duidelijk de relatief hoge ligging van de
Rekerekleigronden op pikklei in dit deel van het sterk geërodeerde pikkleilandschap,
waartoe we ook de Groeterpolder kunnen rekenen.
Het iets donkerder getinte schiereiland tussen de Oudendijk, Nessendijk en de Coggelaan werd nog juist niet overstroomd. Het bestaat uit een betrekkelijk weinig geërodeerd gebied, dat oorpsronkelijk uit MRp-gronden bestond. Zijzijn als MPv-gronden
in kaart gebracht, daar de eerdlaag hier slechts een diepte van 20 à 30 cm bereikt
en tevens zwaar en vrij stug is. We hebben hier dus te maken met een hooggelegen
complex pikkleigronden, die een voor deze gronden diepe en iets minder zware
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Afb. 12. Luchtfoto van de geïnundeerde Verenigde Harger- en Pettemerpolder. A, Hondsbosse Zeewering;
B, Schoorlse Zeedijk met de Kolk bij C; D, tankgracht, waarlangs stortgronden bij E; F, Coggelaan;
G, de Oudendijk; H, de Nessendijk.
(Luchtfoto-arehief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht 26-2-1945; schaal ca 1 : 12 800.)

Fig. 12. Aerial photograph of the inundated Verenigde Harger and Pettetner Polder. A. Hondshos Sea Wall:
B, Schoor! Sea Dyke with the Kolk near C; D, moat with dumped soils alongside near E; F, Coggelaan; G, the Oudendijk; H, the Nessendijk.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force
26-2-1945, appr. schale I :12,800.)
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bovengrond kunnen bezitten. Verschillende percelen zijn hier dan ook voor akkerbouw
in gebruik.
De luchtfoto geeft ons tevens een indruk, hoe in een Oude Land-polder de grillige
percelering en de aanleg van de dijken en wegen nauw verband houden met de
terrein- en bodemgesteldheid (bijlage 1).
Het minerale dek van de MRp-gronden is in deze polder zeer dik. Het profiel
blijft bïneden 1 m arm aan organische stof, is daar taaiplastisch, veelal kalkhoudend
en bevat hier en daar schelpjes. Wel een bewijs dat dit gebied tijdens de vorming
van het pikkleilandschap dichter bij de hoofdaanvoergeul gelegen moet hebben. Het
in droge toestand zeer harde en vaste, zware en kalkloze kleiprofiel boven 1 m
o. mv. was nu en dan nauwelijks te doorboren.
Het grasland zal alleen in zeer vochtige zomers geen last van droogte hebben.
Langs de strandwalovergangsgronden is de bovengrond matig vermengd met grof
zand, terwijl in de ondergrond (op ca 70 cm o. mv.) een dunne laag lichtgrijs grof
zand voorkomt.
MPv Pikkleigronden op veen
Deze gronden liggen in de Grootdammer- en de Groeterpolder in een vrijwel aaneengesloten complex langs de strandwalovergangsgronden (Wo).
De in droge toestand bruingrijze, korrelige tot fijn-brokkelige, humeuze en vrij
sterk roestige bovengrond bevat dan ook enig grof zand. Als regel geldt, dat hoe
dichter zij bij de de strandwalovergangsgronden liggen, des te zandiger en dieper de
bovengrond is.
Ook bij deze gronden treden in de ondergrond dunne lagen of banden grijswit,
los en kalkloos grof zand op, vnl. in of soms op de grijze, stugge tot taaiplastische
pikkleiondergrond. Op verscheidene plaatsen heeft dit grofkorrelige zand zich — al
of niet gelaagd — vermengd met de grijze pikklei. Het betreft hier meest dunne lagen
(ter dikte van ca 10 cm of minder), met een grillige verbreiding. Deze betrekkelijk
smalle en onregelmatige grofzandbanen in de ondergrond zijn tijdens de overzichtskartering niet uitgekarteerd. Slechts plaatselijk tekenen dergelijke banen zich in het
terrein af, doordat het bodemoppervlak aldaar een smal, flauw, meestal hobbelig
ruggetje vormt. Alleen ten N. van de Catrijpermoor sluiten deze profielen in een strook
aan op de strandwalovergangsgronden. Ten Z. van Bregtdorp nabij Schoorl bestrijken
zij ongeveer het hele gebied tot aan het Noordhollands Kanaal. Is de bovenliggende
pikkleilaag dun, dan is een dergelijk zandlaagje ongunstig voor de vochthuishouding
van het profiel.
Het minerale dek van deze betrekkelijk laag en vlak gelegen gronden is behoorlijk
dik. Alleen in enkele lagere terreindelen is het onderliggende veen nog aangeboord,
doch steeds beneden 90 cm diepte. Een enkele maal is de vesnlaag doorboord en daarbij
blijkt deze steeds zeer dun te zijn (ca 10—40 cm). Elders ligt op ca 1 m o. mv. een
donkergrijze tot grauwe, humeuze, vette en sterk klevende klei, welke naar de diepte
snel in een zeer roestige, venige klei overgaat.
In de Verenigde Harger- en Pettemerpolder zijn deze gronden veelal ontstaan door
een oppervlakkige verspoeling van oorspronkelijke Rekerekleigronden op pikklei tijdens
de erosiefase. Zij vertonen hier dan ook een onregelmatige hoogteligging en verbreiding. Merendeels liggen deze gronden vrij laag, met uitzondering van het complex
tussen de Oudendijk en de Coggelaan (afb. 12). Het minerale dek is in de diepere
ondergrond vaak kalkhoudend en gelaagd met laagjes kalkrijke, zware zavel. Beneden
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ca 1 m gaat het profiel meestal snel over in plastisch, zavelig materiaal, naar de diepte
spoedig rijk aan organische stof. Ook hier is weer op enkele plaatsen het onderliggende veen boven 1,30 m o. mv. aangeboord.
7. DE MEERGRONDEN (MEm)
Deze gronden komen in hoofdzaak voor in westelijke en oostelijke wad-strandvlakte van het strandwallandschap. Zij zijn grotendeeels opgebouwd uit wadzand, dat
de zee in de oorspronkelijke strandvlakten deponeerde gedurende de inbraakfase. De
zee baande zich toen een weg door de westelijke strandwallen.
Wat de algemene verbreiding van de verschillende meergronden betreft, de zandige
meergronden (MEmz en MEmzk), die rijk zijn aan de vrij grove duin- of zeezandfractie, liggen voornamelijk nabij de inbraakgebieden. De zavelige meergronden (MEms
en MEmsk) zijn verderaf gelegen. In de westelijke oude wadstrandvlakte liggen zij
vanaf het centrale deel van de polder de Egmondermeer in een brede strook in noordoostelijke richting om het einde van de strandwal, waarop Alkmaar ligt. Bij toenemende
afstand tot de oude zeegaten nam de stroomsterkte van het binnenstromende vloedwater in kracht af. In het meer rustige water kwamen de wat fijnere zandkorrels met
een grotere hoeveelheid slibdelen tot bezinking. In de oostelijke wad-strandvlakte
was in het begin het sediment ook nog zeer zandig, doch vooral in het zuidelijk deel
van de polder de Boekelermeer werden de afzettingen in latere stadia van de opslibbing
geleidelijk aan steeds slibrijker. De oorspronkelijke wadvlakte naderde dan ook geleidelijk het kwelderstadium (hfdst. XII, 1; afb. 20).
MEmz Zandige

meergronden

Onder de humusrijke tot venige bovengrond kan het bodemvormende materiaal
variëren van kalkrijk, zavelig zand via kalkloos, min of meer slibhoudend zand tot
slibvrij, betrekkelijk zeer grof zeezand, vrij van schelpen en kalk. De meestal grauwgrijze laag onder de bovengrond (ter dikte van 5 à 10 cm) is echter vrijwel steeds
min of meer kleiig gelaagd, vooral bovenin.
Allereerst kunnen onderscheiden worden de slibarme grofzandige meergronden, gelegen in de Philisteinse polder, in het noordelijk deel van de Wimmenummerpolder
en in het noordwestelijke deel van de Bergermeer. Dit grovere schelp- en kalkvrije zand
is oorspronkelijk afkomstig van het strandwallandschap onder Bergen. Het werd hier
afgezet onder invloed van het voormalige zeegat onder Bergen en deze afzettingen
maken dus deel uit van de binnendelta.
De zandige meergronden (MEmz) liggen hier overwegend in schotelvormig uitgeschuurde terreindelen, ontstaan tijdens de erosiefase. De 20 à 30 cm dikke bovengrond is meestal uitgesproken venig en ligt met een dunne (ca 5 cm), vrij kleiige
overgangslaag op de grofzandige ondergrond, die bovenin nog een weinig ingespoelde
kleidelen kan bevatten. In de Bergermeer tussen de Groeneweg en de Bergerweg, zijn
het merendeels zeer lage of drassige, ondiep (10 à 15 cm) venige gronden. Op verschillende plaatsen in het zuidelijk en zuidoostelijk randgebied van dit voorkomen bestaat
het profiel onder deze venige bovenlaag tot een diepte van ca 60 cm uit modderachtig
materiaal, rijk aan kleine schelpen van zoetwaterslakken. Hieruit blijkt wel, dat na de
drooglegging van het meer sommige terreindelen nog langdurig in moerassige omstandigheden verkeerden. Enkele percelen in dit gebied mogen ook nu nog alleen maar
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gehooid worden volgens een bepaling in het pachtcontract. In het algemeen zijn deze
gronden in de Bergermeer te nat en liggen zij in minderwaardig grasland.
In het zuidelijk deel van de Wimmenummerpolder en het westelijk randgebied van
de polder de Egmondermeer zijn de profielen uit het meer „normale", matig grove
zeezand opgebouwd, doch het is boven ca 100 cm o. mv. nog vrij van schelpen en
kalk. In oostelijke richting gaande komen laatstgenoemde bestanddelen al spoedig
steeds hoger in het profiel te liggen. Tevens is het zand in deze gebieden reeds wat
slibhoudender.
De overige MEmz-gronden in de polder de Egmondermeer hebben een zavelig
karakter, althans in de zone direct onder de bovengrond en zij zijn steeds boven een
diepte van ca 50 cm rijk aan kalk in de ondergrond. In de Geestmolenpolder nabij
Alkmaar zijn deze gronden reeds op verschillende plaatsen door tuinbouw in gebruik
genomen (bijlage 2).
In de Baafjes- en de Sammerspolder is de venige bovengrond op verscheidene
plaatsen zeer dun of ook wel zeer zandig, zoals langs de Egmondervaart.
In de oostelijke oude wad-strandvlakte komen de zandige meergronden (MEmz)
slechts over een beperkte oppervlakte voor. In hoofdzaak liggen zij in het drooggemaakte vroegere Heilooërmeer, dat bestaat uit 2 delen: het Groenewater of Rietmeer
en het Kooimeer (z.p. 1,60 m —N.A.P.). Het venige dek is hier betrekkelijk dik
(gemiddeld ca 50 cm) en wisselt nogal van samenstelling en opbouw. In het Kooimeer
bestaat de bovengrond tot een diepte van ca 30 cm uit een homogene, zeer venige
toplaag. Hieronder ligt dan een wat venige en zandige slibrijke laag, die sterk varieert
in dikte en samenstelling. De laag bevat vrijwel steeds vele kleine schelpen (afkomstig
van een zoetwaterfauna) en is dus kalkrijk. In het Groenewater of Rietmeer heeft een
deel van deze gronden een diepe grondbewerkinig ondergaan, waarbij de venige
bovengrond intensief vermengd is met wat slibhoudend tot zavelig zand uit de ondergrond. Bij de oorspronkelijke profielen is dit zandige materiaal steeds op'geringe diepte
kalkrijk (ca 60 cm o. mv.). Deze gronden worden voor de intensieve tuinbouw met
toepassing van glas gebruikt.
In de noordwesthoek van de polder de Boekelermeer wordt nog een kleine oppervlakte zeer zandige meergronden aangetroffen. Zij hebben hier een afwijkende, onregelmatige hoogteligging en een daarmede gepaard gaande afwijkende profielbouw. Zij
worden doorsneden door enkele N.— Z. lopende geulen, zodat het bodemoppervlak
enigszins golft. De profielen in de smalle laagten bezitten een diepe, soms wel ca
75 cm dikke, venige bovenlaag, waaronder in de regel een vrij zware zavel met venige
plantenresten ligt. De hooggelegen profielen hebben daarentegen een zeer dunne, weinig humeuze bovengrond, zodat deze hoge gronden onder droge omstandigheden
zelfs stuiven.
MEms Zavelige

meergronden

In hfdst. IV, 3, c is reeds uiteengezet, dat deze gronden in de polder de Boekelermeer in het algemeen wat zwaarder en dieper zavelig zijn dan die van de meerpolders
van de westelijke oude wad-strandvlakte.
In de Bergermeer en de polder de Egmondermeer vertonen de overwegend zeer
zandige zavelgronden enig verschil in hoogteligging en een daarmede samenhangende
variatie in de profielbouw. De middelhoge gronden zijn minder humusrijk dan de vrij
laag gelegen gronden en hebben een homogener zavelpakket.
De hogere gronden strekken zich in een vrij smalle, onregelmatige strook van de

118
Koetermeer (zuidwesthoek polder de Egmondermeer) uit in noordoostelijke richting
door de polder de Egmondermeer (via de boerderij Engeland) en door de oostelijke
helft van de Monniken-, Raven- en Robonsbospolder tot in de Bergermeer. In de Bosmolenpolder (deel van de polder de Egmondermeer) ten Z. van de Berger Ringsloot,
vormen deze gronden een zwak welvende, platte rug, die duidelijk in het terrein is
waar te nemen en die zelf weer enig microreliëf bezit. Deze gronden zijn zonder meer
geschikt voor intensivering van het agrarisch grondgebruik. Zij liggen thans in grasland
op een enkel slecht verzorgd perceel bouwland na. Het grasbestand is, hoewel voorzien van goede grassen, in het algemeen zeer matig.
In het zuidoostelijk deel van de Bergermeer is de ligging van de zavelige meergronden in het algemeîn weer vrijwel vlak en tamelijk laag. Juist ten O. van de
Bergerweg liggen de gronden op eîn enkele plaats zeer laag, zodat zij tot de delgronden
(MEe) zijn gerekend. Op de laagste plaatsen worden hier zilte plekken (Cl) aangetroffen met een zoutvegetatie. Nog meer oostelijk, nabij de Ringsloot even ten N.
van Alkmaar, liggen zeer zandige en bijzonder schelprijke profielen.
Langs de Bergerweg en de Groeneweg zijn deze gronden op verscheidene plaatsen
in gebruik als tuinland.
In de polder de Boekelermeer varieert de ligging van de zavelgronden (MEms) ten
opzichte van het grondwater minder sterk. Het niveau van het reductievlak wisselt
hier in groter verband in hoofdzaak van 65 tot 75 cm o. mv. In het zuidelijk deel
van de polder, ongeveer samenvallende met met gebied ten Z. van de weg Heiloo —
Boekei, is het zavelpakket veelal zwaarder en tevens dieper. Het gaat hier tot 70
à 90 cm, soms tot 130 cm o. mv. Meer naar het noorden komt de min of meer
zavelige zandondergrond hoger in het profiel te liggen. In het meest noordelijke deel
van de polder reikt het zavelige pakket gemiddeld echter weer tot ca 60 cm o. mv. Ds
MEms-gronden zijn hier, evenals de aangrenzende MEmsk-gronden, ten behoeve van
de grove tuinbouw (vnl. koolteelt) opgebaggerd. De teeltlaag van deze gronden is
kalkrijk, minder humusrijk en tot 55 cm dik. Op verscheidene plaatsen zijn de sloten
reeds zeer breed uitgebaggerd. In navolging van Geestmerambacht is een enkele tuinder
er reeds in geslaagd om ongeveer een kwart van zijn land in water om te zetten.
Ten slotte worden de zavelige meergronden nog in een kleine droogmakerij ten
O. van de meest oostelijke strandwal aangetroffen. Nabij Dorregeest in de Dielofsmeer
(z.p. 1,63 m —N.A.P.) komen zowel zware als zeer grofzandige, kalkrijke zavelgronden
met een sterk humeuze toplaag voor. Op een diepte van 80 cm wordt het profiel
dikwijls vetter, zwaarder en rijk aan venige plantenresten. Op enkele plaatsen is in dit
poldertje veen aangeboord, nog juist boven 130 cm o. mv. De MEms-gronden liggen
hier dus, althans voor een deel op veen doch dit is niet verder stelselmatig gekarteerd.
MEmzk Zandige, met klei vermengde en gelaagde meergronden
De zeer zandige, kleiarme gronden van de Bergermeer zijn beschreven (hfdst. IV,
3, c). De profielen van het vroegere vliegveld zijn op vele plaatsen sterk verwerkt.
Volgens mededelingen zijn bij de aanleg van het vliegveld verschillende „kleistroken"
uitgegraven. Vervolgens is het gebied diep gedraineerd. Gedurende de laatste oorlogsjaren werd het vliegveld geploegd, waarna opnieuw kavelsloten gegraven zijn. Momenteel wordt het veld weer beweid. In een smalle strook aan weerszijden van de Ringsloot
langs de noordkant van de polder, zijn de MEmzk-gronden wat dieper vermengd en
gelaagd met klei (tot ca 70 cm o. mv.). Tevens vertonen zij in deze strook dikwijls
een sterk humeuze tot venige inslag in de ondergrond (tussen 30—70 cm o. mv.). We
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hebben hier blijkbaar te maken met een oude verlande geul, die zich vanaf de Philisteinse polder langs de noordelijke ringsloot van de Bergermeer tot in de Sluispolder
voortzette.
In de Philisteinse polder liggen deze gronden temidden van de sterk verspoelde
pikkleigronden op zeezand (MPz). Zij zijn hier dan ook veel kleiiger (ca 20% afslibbaar) en onder de bovengrond (ca 25 cm dik) bestaat het profiel over een diepte
van 50 à 10 cm meestal uit een kalkloze, humus- en zandhoudende klei. Deze kleilaag
is onregelmatig vermengd en gelaagd met zand, waaronder dan weer het losse, vrij
grove en kalkloze zand ligt van het Schoorlse duinlandschap. Op de laagste plekken
van komvormige terreindelen tussen de pikklei-eilandjes kan de bovengrond sterk
humeus tot zwak venig zijn. Deze gelijkt dan veel op die van de aangrenzende MEmzgronden. De MEmzk-gronden zijn echter in het algemeen niet zo laag gelegen en
zodoende ook minder venig of humusrijk. De zodelaag is dan ook niet zo gevoelig
voor vertrappen door het vee. Verder is bij de MEmz-gronden de vermenging of
gelaagdheid met de ingespoelde kleideeltjes minder sterk en gaat deze ook niet zo diep.
In de Geestmolenpolder van de polder de Egmondermeer, langs de Hoevervaart,
zijn de MEmzk-profielen zeer licht en betrekkelijk hoog gelegen. Deze gronden zijn
reeds op een vrij uitgebreide schaal in gebruik voor de tuinbouw (bijlage 2).
8. DE DELGRONDEN (MEe)
In de twee noordelijkste polders van het karteringsgebied komen deze gronden
op beperkte schaal voor. In de Verenigde Harger- en Pettemerpolder bestaan zij uit
een zavelig tot kleiig pakket, gemiddeld ter dikte van 80 tot ruim 100 cm, rustend
op een veenlaag, die vermoedelijk in het algemeen niet dikker is dan 30 cm. In de
Groeterpolder is het overwegend iets dikkere minerale pakket relatief zeer laag en nat
gelegen, waardoor de zavel of lichte klei een uitgesproken slechte structuur heeft. Ook
hier is de ondergrond meestal kalkhoudend.
In het polderland ten oosten van Bergen komen de delgronden zeer verbreid voor.
Het karteringsgebied steekt hier enigszins uit in de polder Geestmerambacht, die tijdens
de afbraakfase van het jonge zeekleilandschap zeer sterk geërodeerd is en dan ook
gekenmerkt wordt door het voorkomen van vele, thans drooggelegde, meren en dellen.
In de noordoosthoek van de Oudburgerpolder, de Noorder Reker- en Mangelpolder
en in de Zuider- en Midden-Rekerpolder nemen de delgronden een vrij aanzienlijke
oppervlakte in. In laatstgenoemde polders maken de zeer laag gelegen gronden waarschijnlijk deel uit van de voormalige kreek de Rekere (hfdst. IV, 3 b). Zij zijn hier
meestal opgebouwd uit een vrij heterogeen zavelig pakket, dat onderin veelal kalkhoudend en rijk aan schelpen en roodbruine roest kan zijn, terwijl de donker gekleurde
kalkloze bovengrond sterk humeus tot venig is. Het gehele pakket, ter dikte van
40—50 cm, ligt overwegend met een dunne veentussenlaag (5 à 15 cm dik) op een
slappe kleiige oppervlaktelaag van de onderliggende oude wad-strandvlakte. Vooral
in de overgangsgebieden naar de MPv-gronden en in z.g. stille hoeken is het
kleidek zwaarder, zoals b.v. langs de Braakmeerdijk. De dunne veenlaag in de ondergrond kan ontbreken en wel voornamelijk in het meest zuidelijke deel van de MiddenRekerpolder en verder in de Zuider-Rekerpolder. Gedurende de vroegere marieneerosie is deze veenlaag hier geheel weggeslagen. In het overige gebied is zij nagenoeg
steeds oppervlakkig wat afgeschuurd, daar de laag over het algemeen opmerkelijk
dunner is dan bij de aangrenzende bodemreeksen, die de veenlaag in haar niet ge-

120
erodeerde toestand in de ondergrond hebben. Gedurende de oorlogsjaren zijn enkele
percelen, die wat droger liggen, gescheurd en in bouwland gelegd. Dit voldeed echter
slecht, daar de physische geaardheid van deze gronden in het algemeen ongunstig is,
zodat zij o.a. keihard opdrogen.
De Zuurvens- en de Sluispolder vertonen vele kleinere oude erosiegeulen en
-kommen, waarin zich ook hier na een gedeeltelijke verlanding de natte tot drassige,
sterk humeuze tot zwak venige delgronden ontwikkelden met hun sterk gevarieerde
profielen.
In de Zuurvenspolder zijn het overwegend kleiige gronden, min of meer vermengd
met duinzand en humushoudend, 40—60 cm dik, op zandige ondergrond. Dikwijls
treedt er een dunne veentussenlaag in de ondergrond op, zoals in de noordoosthoek
van deze polder.
In de Sluispolder bestaan zij merendeels uit vrij zware kleiprofielen, die vooral in
de ondergrond een slechte taaiplastische structuur hebben. Meestal treedt er een dunne
veenlaag (5—30 cm dik) in de ondergrond op. Alleen plaatselijk langs de Ringsloot
in de noordwesthoek van deze polder ontbreekt de veenlaag geheel, evenals bij de aangrenzende delgronden in de Damlanderpolder. De delgronden gaan in dit gebied zeer
geleidelijk over in de MEmzk-gronden, die minder sterk en niet zo diep met klei vermengd en gelaagd zijn.
Het zuidoostelijk deel van de Bergermeer bezit over een beperkte oppervlakte zeer
drassige delgronden, bestaande uit een zware, kleiig gelaagde, kalkrijke zavel, die
naar de diepte snel lichter wordt en op ca 40 cm gereduceerd is. De bovengrond
is venig en draagt op de lagere plekken een zoutvegetatie, gekenmerkt door zeeasters en -spurrie, haargras enz.
Langs de Egmondervaart in de Sammers- en de Baafjespolder komen vele profielen
voor, die uit een ca 40—60 cm dikke laag z.g. moerasveen bestaan, welke rust op een
min of meer slibhoudende zeezandondergrond. Vooral bovenin kan het veen behoorlijk
zandig zijn. In de Sammerspolder komen echter ook vele slappe, venige kleiprofielen
voor. De profielen in de Baafjespolder worden ten dele uitvoerig besproken in hfdst.
XI, 1. De Vennewaterspolder bezit eveneens lichte venige tot zware kleiige delgronden,
60—100 cm diep, op zeezand.
In het westelijk deel van de Groot-Limmerpolder zijn het overwegend zandige
profielen, tot een diepte van ca 45 à 60 cm sterk vermengd en gelaagd met klei, met
een sterk humeuze tot venige bovengrond. Ten O. van de strandwal Limmen—Heiloo
hebben de delgronden in de kronkelende erosiegeulen overal een veenpakket (ca 30 à
60 cm dik) in de ondergrond, dat gemiddeld op een diepte van ca 100 cm o. mv. op
de oude strandvlakte rust. Het minerale dek bestaat hier uit een 45—75 cm dikke laag
matig fijn zand, bovenin kleihoudend en weer sterk humeus tot venig. De verveende
profielen (T) zijn totaal verwerkt. Noordelijk langs de Uitgeesterweg en langs het
aldaar gelegen deel van de Schulpvaart is het minerale dek zavelig. Boven in het
profiel is de zavel vrij licht; naar de diepte wordt deze zwaarder en heeft juist boven
het veen meestal een zeer slechte structuur. De zuidoosthoek van de Groot-Limmerpolder, de Limmerkoog, bezit langs de Koogdijk een vrij uitgestrekte oppervlakte natte
tot drassige delgronden. Het profiel bestaat onder de sterk humeuze tot venige bovengrond uit een vette plastische, matig fijnzandige klei, dieper dan ca 60 à 120 cm
o. mv., op veen op zand.
Rond de Dielofsmeer komen in de Dorregeesterpolder MEe-gronden voor. De
gronden, die grenzen aan de Vlietlanden (B3), zijn zeer nat en opgebouwd uit venige,
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taaiplastische klei (30—40 cm) op min of meer kleihoudend zand, dat op ca 70 cm
o. mv. weer rust op vette fijnzandige klei. Nabij de strandwal, waarop Uitgeest ligt,
zijn de profielen veel zandiger, terwijl hier de diepere ondergrond uit zeezand bestaat.
In het binnendeltalandschap van de Castricummerpolder en de polder de Uitgeesteren Heemskerkerbroek komen de delgronden zeer verbreid in smallere en bredere, laaggelegen erosiebanen voor. Zij bestaan merendeels uit een dun (moeras)veendek (15 à
30 cm dik) rustend op een zandige ondergrond, die in samenstelling kan variëren van
weinig slibhoudend zeezand tot vrij zware zavel, rijk aan kalk en schelpfragmenten.
In de smallere geulen temidden van de MPz-gronden treedt er meestal een dunne,
humeuze, zware kleitussenlaag in het profiel op. Zuidelijk langs de Uitgeesterweg in
de Castricummer- en de Groot-Limmerpolder kan de profielbouw sterk wisselen op
korte afstand. De zwaardere profielen, die hier worden aangetroffen, zijn grotendeels
opgebouwd uit een min of meer humeuze kleilaag, via een meestal dunne veenlaag
overgaand in zand. De kleilaag kan gedeeltelijk en soms geheel bestaan uit de pikkleilaag van een sterk geërodeerd, oorspronkelijk vMPv-profiel. Overigens hebben we
hier te maken met een secundaire afzetting van verspoelde pikklei.
In de Heemskerker Zuidbroekpolder en de polder de Wijkerbroek ten slotte komt
langs de strandwalovergangsgronden (Wo) nog een vrij aanzienlijke oppervlakte delgronden voor (vgl. afb. 11). Het zijn overwegend zavelige profielen, die vooral op de
lagere terreindelen onder de voortdurende invloed van het grondwater in een slechte,
onderin zeer compacte structuur verkeren. De bovengronden, flink humeus en venig,
zijn langs de Wo-gronden met strandwalzand vermengd. Plaatselijk zijn zij met een
30—50 cm dikke laag kalkloos duinzand toegedekt (bijzondere aanduiding z).

IX. TOELICHTING BIJ D E OVERZICHTSKAART VAN HET
BODEMGEBRUIK (bijlage 2)
Gedurende de oorlogsjaren is door de medewerkers van het Rijkstuinbouwconsulentschap Amstelveen, onder leiding van Ir G. W. VANDER HELM, een kaart (schaal
1:10 000) samengesteld, waarop het to2nmalige bodemgebruik binnen het ambtsgebied
staat aangegeven. Uit deze gedetailleerde gegevens, die ons welwillend door Ir VAN
DER HELM ter beschikking zijn gesteld, is de hierbij gevoegde bodemgebruikskaart van
Noord-Kennemerland (bijlage 2, schaal 1 :25000) samengesteld. Ten behoeve van onze
overzichtskaart zijn in het bijzonder de tuinbouwteelten enigszins schematisch weergegeven en zoveel mogelijk samengevat tot groepen van teelten, die voor de verschillende Kennemerlandse tuinbouwbedrijfstypen kenmerkend zijn. Verder zijn door
ons slechts enkele kleine aanvullende opnamen van het bodemgebruik verricht en wel
in hoofdzaak binnen de gemeente Akersloot, welke buiten het ambtsgebied Amstelveen ligt.
Aan de hand van de gegevens van de bodemgebruikskaart (bijlage 2) kan een goed
inzicht verkregen worden van het bodemgebruik op de diverse bodemreeksen en subreeksen van het karteringsgebied. Bezien we de kaart in zijn geheel, dan valt allereerst
op, dat het grasland sterk overheerst. Het uitgestrekte en aaneengesloten graslandareaal
wordt op deze kaart slechts onderbroken door enkele verspreid liggende percelen bouwland. Alleen in de Uitgeesterbroekpolder, grotendeels een echte veenpolder, ontbreken
zij geheel. Deze percelen zijn ten gevolge van de scheurplicht tijdens de oorlog omgezet
in bouwland, doch het merendeel is thans weer als blijvend grasland ingezaaid. Buiten
de IJpolders is de Kennemerlandse boer allereerst of beter uitsluitend weideboer, zodat
de nodige animo, technische kennis en werktuigen ontbreken voor een enigszins
redelijke beoefening van de akkerbouw. Na de rundveehouderij en het grasland beslaat de tuinbouw in bepaalde gebieden een zeer belangrijke oppervlakte.
Vergelijken we de overzichtskaart van het bodemgebruik met de bodemkundige
overzichtskaart (bijlage 1), dan valt op, dat de oppervlakten, ingenomen door de
hierboven genoemde agrarische bedrijfstakken, in grote lijnen de gebieden van bepaalde bodemreeksen of groepen van bodemreeksen in beslag nemen.
De t u i n b o u w beperkt zich vrijwel geheel tot de strandwalgronden (Ww) met
de aanliggende strandwalovergangsgronden (Wo) en de vochtige duinzandgronden
(Da). Op deze gronden, die tot grotere diepte overwegend uit zuiver duinzand bestaan,
is het typisch Kennemerlandse gemengde tuinbouwbedrijfstype tot ontwikkeling gekomen. Naast de vollegrondsgroenteteelt (w.o. veel aardbeien) beoefent men in meerdere of mindere mate de bloembollenteelt. De gemengde bedrijfsvorm biedt, behalve
de mogelijkheid van een goede vruchtwisseling, tevens het voordeel van verdeling van
het teeltrisico. Doordat men echter op de duur met de verschillende teelten dikwijls op
eenzelfde perceel terugkomt, is diep omwerken — het z.g. diepspitten — van het
tuinland nodig ter bestrijding van de vele ziekten en plagen. In het bijzonder voor
de hoofdgewassen van de bloembollencultuur is het verdelven van de grond een eerste
vereiste. Doch ook andere teelten zoals aardbeien zijn zeer gevoelig voor verse grond,
terwijl dan tevens de teeltlaag vrij van onkruiden wordt gemaakt. Verder wordt de
waterbeweging in de losgemaakte ondergrond verbeterd (hfdst. II, 1, a). Al deze noodzakelijke grondbewerkingen voor de verschillende teelten kunnen zeer gemakkelijk uitgevoerd worden op de diepe homogene duinzandprofielen.
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De strandwallen en de voet van het duinlandschap zijn van oudsher het aangewezen oord
van bewoning geweest. Het agrarische bodemgebruik verfijnde zich in de loop der tijden tot
tuinbouw. Gedurende de middeleeuwen waren veeteelt en landbouw in ons gebied de voornaamste welvaartsbronnen (SCHOLTENS, 1947). Op de strandwallen was de landbouw overheersend. Men verbouwde veel graangewassen en er had nog geen specialisatie tot tuinbouw
of warmoezerij plaats. In de eerste helft van de 17eeeuw waren dewarmoeshoven en-neringen
hier echter reeds een van de voornaamste bronnen van bestaan. De aardbeienteelt werd bijna
uitsluitend als tussen- en ondercultuur beoefend. In het midden van de 17e eeuw was ook
op de strandwalgronden onder Akersloot en Uitgeest de groenteteelt een van de hoofdbronnen
van bestaan, naast enige ooftbouw, akkerbouw en veehouderij. Asperges waren hier toentertijd
de specialiteit. Reeds tegen het einde van de 18e eeuw stond te Uitgeest de bloemkwekerij op
een hoog peil. Rond Velsen en Beverwijk was in die tijd de teelt van kersen zeer bekend,
evenals de teelt van de Wijker bessen en peulen. In Heemskerk werden eveneens veel boomgaarden en tuinderijen aangetroffen. Le Franc van Berkhey was van oordeel, dat de Kennemers
op het gebied van de warmoezerij alleen door de Westlanders en de Veeners overtroffen werden.
De geest onder Beverwijk en Heemskerk is van oudtijds het centrum van de
Kennemer-tuinderijen. Deze bestaan hier thans uit intensieve vollegrondsbedrijven met
overwegend groenteteelt, waarbij men zich toelegt op het combineren van gewassen.
De teelt van groentegewassen overweegt, vnl. spinazie, bonen, erwten e.d. en daarnaast
speelt de zo bekende aardbeienteelt een zeer belangrijke rol. Het gemengde bedrijf
neemt in dit gebied echter ook een grote plaats in evenals onder Limmen, Bakkum
en Castricum.
Andere minder belangrijke centra voor de vollegrondsgroenteteelt zijn Castricum
en Heiloo. Ten N. van de lijn Egmond aan den Hoef — Heiloo — Boekei is de tuinbouw op bovengenoemde gronden, die hier slechts een betrekkelijk geringe oppervlakte
innemen, van minder belang en deze bestaat hoofdzakelijk uit vollegrondsgroenteteelt.
Vooral de strandwalgronden en duinzandgronden onder Bergen en Schoorl, die tot
grote diepte kalkloos zijn, zijn minder geschikt voor de intensieve bloembollenteelt.
Langs de binnenduinvoet onder Noord-Bakkum — Egmond-binnen —Egmond aan
den Hoef en op de strandwal onder Limmen treffen we het meer zuivere bloembollenbedrijf aan. Vooral in het laatste gebied neemt echter ook het kleine gemengde bedrijf
een zeer belangrijke plaats in.
Op de meest oostelijke strandwal onder Uitgeest en Akersloot hebben overwegend
de teelten van bijgoed, bloemzaden en bloemen plaats.
Bezien we nu de mogelijkheden tot uitbreiding of verplaatsing van de hierboven
beschreven Kennemerlandse tuinbouwbedrijfstypen, dan blijken deze slechts in geringe
mate voorhanden te zijn. Vooral ten Z. van de lijn Egmond aan den Hoef — Heiloo —
Boekei worden de superieure zuivere duinzandprofielen op de strandwallen en langs
de duinvoet (resp. behorende tot de bodemreeksen Ww en Da) practisch geheel door
de tuinbouw ingenomen. Slechts enkele graslandpercelen op deze gronden vormen in
de verschillende tuinbouwgebieden een kleine reserve, die al of niet met behulp van esn
bevloeiing nog in gebruik is te nemen.
Overigens heeft de tuinbouw zich reeds uitgebreid, vnl. vanuit de intensief beteelde
strandwalgronden, over de aangrenzende bodemreeksen, zoals de strandwalovergangsgronden (Wo). In het algemeen zijn deze min of meer kleihoudende duinzandprofielen
minder geschikt voor het typisch Kennemerlandse gemengde bedrijfstype. Alleen voor
de groenteteelt zijn zij zeer goed bruikbaar, in het bijzonder de regelmatige stranwalovergangsgronden (Woa) en de niet te zware of ernstig gestoorde onregelmatige strandwalovergangsgronden (Wob).
In het duinlandschap was voorheen een grotere oppervlakte bij de tuinbouw in

124
gebruik. De duinzandgronden van duinvlakken en -pannen (Dp) waren toen nog in
cultuur en de vochtige duinzandgronden (Da) werden veel intensiever beteeld. Gedurende de laatste jaren heeft in het bijzonder op de strandwalgronden van NoordKennemerland de bevloeiing noodgedwongen een hoge vlucht genomen (hfdst. XIV,
4, c), zodat deze wijze van watervoorziening nu reeds als een vrij normale cultuurtechnische maatregel is te beschouwen. Dank zij deze gang van zaken wordt thans Joor
de tuinbouw weer enig terrein gewonnen in het duinlandschap. Het gemengde bedrijfstype met groente- en bollenteelt of het zuivere bollenbedrijf kan zich dan ook langs
de binnenduinrand plaatselijk nog wat uitbreiden, wanneer tenminste een bevloeiings—
installatie wordt ingeschakeld.
Op de duinvlakken (Dp) is de grondwaterstand in het algemeen te sterk verlaagd
en ook vele eertijds behoorlijk vochtige duinzandgronden (Da) zouden alleen met zeer
kostbare bevloeiingsinstallaties geschikt te maken zijn, daar het grondwater hier in het
zomerhalfjaar tot diep onder het maaiveld kan wegvallen.
De woeste duinzanden (Ddl en Dd2) zijn als zodanig ongeschikt voor alle soorten
van tuinbouw. Zij zouden eerst diep afgegraven moeten worden, voor zij al of niet
met behulp van een bevloeiing eventueel voor tuinbouw gebruikt zouden kunnen
worden. Slechts kleine oppervlakten langs de binnenduinrand kunnen hier en daar nog
afgegraven worden, zonder in moeilijkheden te komen met andere belangen, zoals
natuurbescherming, het Provinciale Waterleidingbedrijf van Noordholland enz.
Buiten de gebieden met de hierboven besproken bodemreeksen worden slechts op
enkele plaatsen kleine oppervlakte door de tuinbouw ingenomen. Onder Castricum
treft men op de zandige stroomwalgronden (MDs) nog wat tuinbouw aan, overwegend
een betrekkkelijk extensieve groenteteelt. De iets zwaardere stroomwalgronden onder
Uitgeest (Assum) worden benut voor de teelten van bijgoed, bloemzaden en bloemen,
waarvoor deze gronden geschikt zijn. Verder heeft zich nabij Beverwijk wat grove
tuinbouw gevestigd op de kalkhoudende IJoever-kleigronden (MAx). Ook de beste kleigronden in het karteringsgebied, de IJkleigronden ( N ) , lenen zich echter niet voor
het Kennemerlandse tuinbouwbedrijfstype en de grove groenteteelt is voor deze streek
van weinig betekenis. Binnen de uitgestrekte gebieden met de moeilijk bewerkbare,
zware en stugge pikkleigronden (MP) kan van scheuren van het grasland ten behoeve
van de tuinbouw geen sprake zijn.
Ten slotte moeten nog de lichte, gemakkelijk bewerkbare meergronden (MEm)
onder de loupe worden genomen. De vollegrondsgroentebedrijven dringen deze gebieden
rond Alkmaar reeds binnen, waarbij in de polder de Boekelermeer de grove tuinbouw
(koolteelt) een rol van betekenis speelt. De mogelijkheid tot uitbreiding van deze
teelten is hier nog in zeer ruime mate aanwezig, zoals uit de bodemgebruikskaart
duidelijk blijkt. De bodem van de drooggelegde meerbodems is in het algemeen uitstekend geschikt voor de tuinbouw, terwijl men de watervoorziening van de gewassen
in deze kleine droogmakerijen naar behoren zal kunnen beheersen. Vooral bij een
intensivering van de vollegrondsgroenteteelten tot allerlei glascultures zal echter de
waterhuishouding van deze gebieden ook uit een oogpunt van de kwaliteit van het
water aan zeer hoge eisen moeten voldoen. Dit geldt niet alleen voor het bodemwater, doch ook het zoutgehalte van het slootwater zal, wanneer dit voor gietwater
moet worden gebruikt, beneden een zekere waarde moeten blijven (ca 0,5 g keukenzout
per liter, zie verder hfdst. XIII).
De a k k e r b o u w beperkt zich in hoofdzaak tot de Wijkermeerpolders en de
aangrenzende Buitenlanden en Meerweiden. De kalkrijke IJkleigronden (N) in eerst-
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genoemde polders zijn uitstekend geschikt voor akkerbouw; zij kunnen tot de beste
Nederlandse bouwlanden gerekend worden. De oudere, min of meer kalkhoudende
IJoever-kleigronden (MAx) van de Buitenlanden en Meerweiden vormen goed maar
zeer zwaar en moeilijk te bewerken bouwland.
De Oude Land-polders in het karteringsgebied vormen daarentegen een uitgesproken
w e i d e gebied. De zeer zware kalkloze pikkleigronden (MP) hebben in het algemeen
een ongunstige bodemgesteldheid voor akkerbouw. In het bijzonder de venige pikkleigronden op veen (vMPv) zijn volkomen ongeschikt voor akkerbouw, doch zeer geschikt voor grasland. Het grote gebrek van de zware pikkleigronden, nl. dat bij geringe
regenval het gras verdroogt, vertonen deze gronden niet en vooral wanneer het pikkleidek niet al te dun is, leveren zij bij een goede bemesting een grote grasproductie.
Uit het bovenstaande blijkt dus wel, dat — althans in grote lijnen — het bodemgebruik in duidelijke mate is aangepast aan de bodemgesteldheid, vooral wanneer we
in aanmerking nemen, dat eerst met de afsluiting van de Zuiderzee een belangrijke
verbetering in de zouthuishouding van het polder- en boezemwater van Hollands
Noorderkwartier is verkregen (afb. 21a en b). Wellicht heeft voordien het hoge
zoutgehalte van het sloot- en grondwater belemmerend gewerkt op de uitbreiding van
de tuinbouwteelten tot de daartoe geëigende gronden — in ons geval in het bijzonder
de meergronden (MEm) — in de lage poldergebieden, daar vrijwel alle tuinbouwgewassen een grote gevoeligheid voor chloorbeschadiging bezitten.
Volgens het Rapport van de Commissie inzake het zoutgehalte der boezem- en
polderwateren van Noordholland (1946) zijn in de Provincie Noordholland in vele
streken glastuinbouwcultures onmogelijk, terwijl in de streken waar wel glasteelt is,
voor de tuinbouw zeer belangrijke financiële voordelen te verwachten zijn, wanneer
polder- en boezemwater en grond voldoende zouden worden ontzilt. Vóór 1935 was
de kwaliteit van het slootwater slechts in enkele polders in Noordholland bevredigend,
zoals in de Grootdammerpolder langs de voet van het hoogopgaande Schoorlse duinlandschap door het zoete zakwater, dat in deze polder opkwelt. Een polder bleef alleen
dan zoet, wanneer deze blootstond aan een natuurlijke of kunstmatige kwel, die niet
alleen zoet was, doch ook zo sterk, dat in de zomermaanden vrijwel geen water
behoefde te worden ingelaten. Hieruit blijkt eens te meer van welke grote betekenis
de handhaving van een zo groot mogelijke voorraad zoetwater in het hooggelegen
duinlandschap is (hfdst. XIV, 4, d).
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Afb. 13. Het strandwallen- en duinlandschap
van Noord-Kennemerland.

Fig. 13. The beach-bank and dune landscape of North-Kennemerland.
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X. GEOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE WORDINGSGESCHIEDENIS
VAN NOORD-KENNEM ERLAND
1. INLEIDING
Bij het zoeken naar het verband in de veelheid van bodemkundige verschijnselen worden veel gegevens verzameld, die kunnen leiden tot een reconstructie van de
natuurlijke en kunstmatige ontstaansgeschiedenis van het karteringsgebied. Omgekeerd
is kennis van de genese en opbouw van de verschillende landschappen onontbeerlijk voor
het verkrijgen van een goed inzicht in de geaardheid, de ligging vanen het verband tussen
de verschillende bodemreeksen van een bepaalde streek. Bij de bodemkundige beschrijving van Noord-Kennemerland is reeds in vele gevallen een uiteenzetting gegeven
over het ontstaan van een zeker gebied, landschap of landschapselement. Dit werd dan
gedaan ter verklaring van het karakter van de bodem en voor een eventuele datering
daarvan.
In dit hoofdstuk zullen we ons in hoofdzaak beperken tot een enigszins beknopt
chronologisch overzicht van de geologische geschiedenis van Noord-Kennemerland.
Verder bepalen we ons tot de oppervlakkige aardlagen en gaan hierbij niet veel dieper
dan nodig is om de voornaamste verschillen in de door ons gekarteerde ondergrond
te kunnen verklaren.
De geologie van de diepere ondergrond van Hollands Noorderkwartier is beschreven
door TESCH (1947) en staat afgebeeld in de profielen op de desbetreffende kwartbladen
van de Geologische Kaart van Nederland (voor Noord-Kennemerland zie: 14 Medemblik, Kwartblad III; 19 Alkmaar, Kwartbladen I en III; 25 Amsterdam, Kwartblad I ) .
Voor onze beschouwingen is het voldoende te beginnen met de jong-holocene afzettingen, die het beeld van de oppervlaktegeologie bepalen.

2. VORMING VAN DE SCHOORWAL
Na de laatste ijstijd kwam er door het afsmelten van geweldige ijsmassa's grote
hoeveelheden water vrij, waardoor het zeeniveau aanzienlijk verhoogd werd. In het
Atlanticum, dat het begin vormde van het Jong-Holoceen, rees de zeespiegel zodanig,
dat dikke mariene afzettingen over het onderliggende veenlandschap („veen op grotere
diepte") werden afgezet (ca 4000 j . v. Chr., BENNEMA en VAN DER MEER, 1949).
De jong-holocene reeks begint met het „oude wad- of zeezand" (Hz van de Geologische Kaart), dat het voetstuk van het gehele karteringsgebied vormt. In het westen
vormde zich uit en op dit oude zeezand een z.g. schoorwal (ca 3000 j . v. Chr.), enige
tientallen kilometers uit de toenmalige kust gelegen, bestaande uit enkele reeksen vlakke
strandwallen, waartussen brede laagten of strandvlakten lagen. Hieruit ontwikkelde
zich het z.g. oude duin- of strandwallenlandschap (12z; voor de vorming zie VAN DER
MEER, 1949 en 1952), dat in ons gebied ongeveer evenwijdig aan en voor een groot
deel binnen de tegenwoordige kustlijn ligt (afb. 13).
Achter dit strandwallenlandschap kwam in een niet geheel afgesloten waddenzee
de oude zeeklei (I3k) tot afzetting, die thans de oppervlakte vormt van de droogmakerijen in het hart van Hollands Noorderkwartier. In het gebied van de IJpolders
reikt deze oude zeeklei tot ca 4 m —N.A.P. (GÜRAY, 1951).
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3. VEENGROEI ACHTER DE SCHOORWAL
Tegen het einde van het Atlanticum en vooral na het intreden (ca 1800 j .v. Chr.)
van een nieuwe, drogere klimaatsperiode — het Subboreaal — vormde zich veen
op het oude zeekleilandschap en in de vochtige laagten van het strandwallenlandschap.
Ten gevolge van een tijdelijke daling van de zeespiegel (UMBGROVE, 1947) had de zee
gedurende deze periode geen geregelde toegang meer tot deze gebieden. Een verzoeting
van de oorspronkelijke waddenzee en de strandvlakten achter de schoorwal kon beginnen en daarmede een overvloedige plantengroei, die aanleiding was tot het ontstaan
van een dik veenpakket (I5v). De vorming en samenstelling van dit z.g. oppervlakteveen in West-Nederland is beschreven door BENNEMA (1949).
Binnen ons karteringsgebied verliep de veengroei achter de strandwallen vrijwel
nergens ongestoord. Alleen in het meest oostelijke randgebied, in de noordoosthoek
van de Uitgeesterbroekpolder, had een vrijwel doorgaande veengroei plaats van het
Laat-Atlanticum tot enige tijd na het begin van onze jaartelling, toen overstromingen
van de zee ook hier de plantengroei doodden en het alhier zeer dikke veenpakket
met pikklei (jonge zeeklei, IlOk) toedekten.
4. DOORBRAKEN VAN HET STRANDWALLENLANDSCHAP
Volgens de vroegere opvattingen werd het strandwallenlandschap vanaf de mond
van de Oude Rijn tot aan de Zijpe als een breed zeer stevig duineiland beschouwd,
dat een ononderbroken schoorwal vormde, waarachter een langdurige rustige veengroei
plaats vond. Uit onze onderzoekingen en die van GÜRAY (1951) blijkt echter, dat ook
dit deel van het strandwallenlandschap een zeer bewogen ontwikkelingsgeschiedenis
achter de rug heeft. Op vele plaatsen vonden doorbraken plaats, die waarschijnlijk
alleen ten tijde van de sterkste zeespiegeldaling in het Midden-Subboreaal geheel achterwege bleven. Steeds echter sloot dit strandwallenlandschap zich weer, dit in tegenstelling
met de schoorwal ten Z. van Monster, die grotendeels door de zee vernietigd werd.
Zoals VLAM (1943) reeds uiteenzette, treft men bij een kust als de onze, bestaande
uit strandwallen, het verschijnsel aan van de — wat tijd en plaats betreft — min of
meer rhythmische doorbraken (afb. 14). VAN VEEN (1950) merkt op, dat inbraken
Afb. 14. Rhythmische doorbraken van een strandwalkust. a, zee; b, strandwal; c, veengebied; d, bestaande
zeegaten, die afsterven na ophoging van hun binnendelta's (f) met zand en klei; e, buitendelta's;
g, toekomstige zee-inbraken naar achterliggende lage veenkommen; k, plaatsen, waar zich nieuwe
binnendelta's (h) zullen vormen.

Fig. 14. Rhythmic breaches of a beach-bank coast, a, sea; b, beach-bank; c, peat area; d, existing sea inlets
which succumb after accretion of their inland-deltas (f) with sand and clay; e, outward-delta's; g,
sites of expected sea encroachments extending into peat basins; k, spots where new inland-deltas (h)
will be formed.
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niet zozeer een gevolg zijn van een actieve stootkracht van de zee, dan wel van het
passieve aanwezig zijn van lage kommen achter de schoorwal. Het is dan ook zeer
aannemelijk, dat nu eens hier, dan weer op een andere plaats de strandwallen bezweken, zodat het getij toegang kreeg tot zo'n kom. Het aanwezige veen werd verslagen,
waarna de kom met zandig of zavelig en eventueel kleiig materiaal werd opgevuld,
totdat het zeegat ten slotte werd dichtgeslagen. Elders, waar de veengroei tot dan toe
min of meer ongestoord voortgang had gevonden, ontstond dikwijls weer een nieuwe
doorbraak.
Hieronder worden de verschillende doorbraken van de schoorwal binnen ons karteringsgebied besproken.
a. H et „O er-IJ" kan als de oudste opening in de Kennemerlandse strandwalkust
beschouwd worden. Reeds betrekkelijk kort na het begin van de veengroei bestond in
het gebied van de huidige IJpolders een open water, dat door GÜRAY (1951) als
„Oer-IJ" is aangeduid. Hij vermoedt, dat dit water reeds als kreek in het oude zeekleilandschap heeft bestaan.
Letten we op de ligging en de vorm van de verschillende strandwallen rond het
toegangsgebied van het Oer-IJ nabij Beverwijk (afb. 13), dan wordt het inderdaad wel
zeer aannemelijk, dat het Oer-IJ, althans in het begin van de vorming van deze strandwalkust, als een zeearm aanwezig was. Het algemene beeld vertoont nl. overeenkomst
met de situatie rond het mondingsgebied van de Oude Rijn. Deze Rijnarm was in
vroegere tijden een belangrijke riviertak, die steeds een opening in de strandwalkust
gehad moet hebben. De strandwallen zijn hier dan ook aangepast aan de Oude Rijn
(zie verder VAN DER MEER, 1949 en 1952).
Ten Z. van het Beverwijkse zeegat breekt de meest oostelijke en oudste strandwal
af bij Spaarnwoude en alleen de door GÜRAY gekarteerde oerduinkop in de zuidwesthoek van de Houtrakpolder kan als een voortzetting hiervan beschouwd worden. Deze
kop werd aan de flanken nog juist bedekt met een dunne laag oude zeeklei (GÜRAY,
1951). De meer westelijk gelegen strandwal Haarlem — Schoten reikt tot even voorbij
laatstgenoemde plaats.
In het N. bezit de meest oostelijke strandwal Boekei— Uitgeest, die men zou
kunnen beschouwen als een voortzetting op grote afstand van laatstgenoemde strandwal, een zijtak bij Akersloot; een verschijnsel, dat opvallend optreedt bij de strandwallen in het bloembollengebied nabij het mondingsgebied van de Oude Rijn (VAN DER
MEER, 1952). De overige strandwallen in dit gebied, nl. die van Alkmaar — Limmen en
die langs de duinvoet, zijn in dit verband morfologisch moeilijk te bestuderen, daar zij
sterk beïnvloed zijn bij de vorming van het binnendeltalandschap van Castricum, terwijl
de meest westelijke strandwal daarna voor een belangrijk gedeelte overstoven is door
het duinlandschap.
Langs de duinvoet onder Beverwijk en Velsen ligt echter een brede strook strandwalgronden, die ononderbroken is. Tijdens de kartering zijn hier geen verschijnselen
waargenomen, die duiden op een latere doorbreking of overstroming door de Noordzee,
zodat we mogen aannemen, dat het Oer-IJ niet meer van invloed is geweest op het
ontstaan van de meest westelijke strandwal(len).
Het Beverwijkse zeegat is dus zeer waarschijnlijk reeds tijdens de vorming van de
meest oostelijke strandwal in werking geweest of anders kort daarna, terwijl het ook
nog zijn invloed uitoefende op de opbouw van de strandwallen van Schoten en van
Uitgeest — Akersloot. Daarna is dit zeegat vermoedelijk vrij plotseling verzand en dicht-
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geslagen. Hoewel de oeverbanken in de binnenbochten van de scherpe meanders van
het Oer-IJ hoog opslibden (GÜRAY, 1951), werd de getijdegeul zelf niet opgevuld.
Het inbraakgebied van het Oer-IJ is zodoende als een laagte in en achter het
strandwallenlandschap achtergebleven. Dit bekken fungeerde in latere tijden weer
als kom voor de zee-inbraken onder Castricum. Tot aan het moment van de
drooglegging van de IJpolders (1871) is er waarschijnlijk in dit gebied steeds een vrij
diep, open water blijven bestaan. In het pikkleidek (MPz en vMPv), in het zuidelijk
randgebied van de polder Wijkerbroek, zijn althans enkele kleine kreekjes gekarteerd,
die dit gebied vanuit het Z. zijn binnengedrongen en tijdens de afzetting van de zware
pikklei geringe hoeveelheden kalkrijk grof zand aanvoerden. Deze z.g. stroomafzettingen, duiden op meer open en snelstromend water, dat uit het westelijk IJgebied
afkomstig geweest moet zijn.
b. D e d o o r b r a a k v a n d e s t r a n d w a l k u s t o n d e r B e r g e n is vermoedelijk heel wat jonger. Hier werden grote hoeveelheden van het opvallende, vrij
grove en kalkloze zand van de westelijke rijen van het Schoorlse strandwallenlandschap
(hfdst. II, 2) naar binnen geworpen, waaruit een brede binnendelta werd opgebouwd.
Nabij Bergen ligt deze vrij hoog in het landschap en ten O. van deze plaats zijn de
daarin aanwezige stroomgeulen en -wallen duidelijk in het terrein tot op enige honderden meters afstand van het Noordhollands Kanaal waar te nemen.
Deze ruggen of stroomwallen zijn opgebouwd uit zuiver zand, dat bij latere
overstromingen oppervlakkig en zwak tot matig vermengd is met ingeslibde kleidelen.
Op de overzichtskaart zijn deze gronden dan ook bij de strandwalovergangsgronden
(Woa) gerekend.
Op deze ruggen zijn later de wegen en dijken aangelegd, zoals de Braakmeerdijk,
het Zakedijkje, de Koogdijk en de Zuurvensdijk. Bergen, Oostdorp en Zanegeest liggen
grotendeels op deze slibloze zandafzettingen.
Onder invloed van dit Bergense zeegat heeft zeer waarschijnlijk tevens de dooren afbraak plaatsgevonden van het achterliggende deel van het strandwallenlandschap.
De strandwal van Limmen — Alkmaar werd doorbroken of althans vervormd, waarna
niet alleen het strandvlakteveen in de oostelijke strandvlakte (polder de Boekelermeer
en Oosterzijpolder) grotendeels werd weggeslagen, doch ook de meest oostelijke strandwal van Uitgeest— St. Paneras werd ten Z. van Oudorp doorbroken, zodat in de
Schermer nabij Omval nog enige naar binnen geworpen zandruggetjes voorkomen
(VON FRIJTAG DRABBE, 1948). Mogelijk werd deze strandwal toen ook even ten Z. van
Boekei overstroomd.
De oostelijke oude wadstrandvlakte is allereerst opgevuld met matig fijn wadzand,
dat bij voortgaande opslibbing, mogelijk mede onder invloed van het hierna te bespreken zeegat onder Egmond aan den Hoef, geleidelijk slibrijker werd en ten slotte
bij het bereiken van het kwelderstadium in zavel overging (hfdst. VIII, 7). Het profielonderzoek in het westelijk deel van de polder Overdie en Achtermeer wijst inderdaad
op een tweefasige opbouw, althans van dit gebied. Het wordt gekenmerkt door een
meer zandige, vrij hoog gelegen ondergrond onder het dunne pikkleidek (subreeksen
MPz en MPvz).
De invloedssfeer van deze zee-inbraak (of -inbraken) in de oostelijke strandvlakte
reikte tot aan de kleine rugvormige opwelvingen van de zandige ondergrond in de
Zwartedijkspolder (hfdst. VIII, 6, c) en verder in zuidwestelijke richting (hfdst. VIII,
4, b). Het ontstaan en de opbouw van het strandwallenlandschap in het Geestmer
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ambacht met de strandwal St. Paneras— Oudorp is beschreven door DU BURCK (1949).
De zavelige afzettingen in de oude wadstrandvlakten kunnen beschouwd worden als
de oudste fase van de jonge zeeklei (IlOk) in ons karteringsgebied.
c. D e z e e - i n b r a k e n i n d e w e s t e l i j k e s t r a n d v l a k t e , waarin de polder de Egmondermeer en de Bergermeer liggen, vonden plaats via enige doorbraken
van de westelijke strandwallen tussen Bergen en Noord-Bakkum.
Het aldaar oorspronkelijk aanwezige strandvlakteveen werd geheel verspoeld en
alleen het veelvuldig optreden van de plaatselijke dunne banden fijn verslagen veenresten in de ondergrond op een diepte van ca 90 à 110 cm o. mv. vormt hiervoor nog
het bewijs (zie b.v. profiel nr. Alk. 3, a-d, in hfdst IV, 3, c; hfdst. XI, 1 en 2 ) .
Afb. 13 laat zien, dat hier meerdere doorbraken van zwakke plaatsen in de strandwalkust plaatsvonden. Als eerste grotere zee-inbraak zien we de doorbraak onder
Egmond-binnen, die een grotendeels zandige binnendelta opwierp. Na een overstroming
van de strandwal Limmen— Alkmaar (zie verder hfdst. VIII, 4, b) ontstonden tegen
laatstgenoemde strandwal enige kleinere secundaire strandwalformaties: het strandwallenlandschap in de Vennewaterspolder met zijn vele Wwc- en Woa-ruggetjes (zie
ook hfdst. XI, 2). Deze binnendelta beperkte de invloed van de latere zee-inbraken
onder Castricum in de westelijke wad-strandvlakte in noordelijke richting.
Een tweede, grote inbraak vormde zich onder Egmond aan den Hoef, die de kom
in het noordelijk deel van de westelijke strandvlakte enigermate opvulde. Voornamelijk
onder invloed van dit zeegat kwamen de meer zavelige wadformaties (subreeks
MEms) in de polder de Egmondermeer en de Bergermeer tot afzetting, die in laatstgenoemde polder uitwiggen tegen het vrij grove zand van de binnendelta van het
Bergense zeegat. In de ondergrond van het inbraakgebied is, in hoofdzaak in de
Bovenpolder onder Egmond-binnen ten N.O. van Egmond aan den Hoef, een enigszins
verland geulensysteem gekarteerd (zie b.v. profiel no. Egm. 8, a—f, in hfdst. III, 2;
hfdst. VIII, 6, a).
Naast deze beide grote zeegaten zijn tijdens de bodemkartering nog enkele kleinere
doorbraken gelocaliseerd (op afb. 13 aangeduid met kleine pijltjes). Deze kleine doorbraken vormen waarschijnlijk zijtakken van de grotere zeegaten. Zoals afb. 13 duidelijk
laat zien, zijn al deze zee-inbraken van invloed geweest op de morfologie van het
strandwallenlandschap langs de duinvoet. Voor zover dit niet overstoven is door jong
duinzand, zijn de oude doorbraakplaatsen en -geulen topografisch nog als flauw
glooiende laagten in het terrein waar te nemen.
d. D e d o o r b r a a k v a n d e s t r a n d w a l k u s t o n d e r C a s t r i c u m , die
de vorming van het uitgestrekte binnendeltalandschap van Castricum ten gevolge had,
is in twee fasen geschied.
Met de hernieuwde zeespiegelrijzing aan het einde van het Subboreaal, die vermoedelijk aansprakelijk gesteld moet worden voor onder b en c genoemde zee-inbraken,
zijn we langzamerhand bij de subatlantische transgressie terechtgekomen, die zich in
hoofdzaak in historische tijden door periodieke overstromingen kenbaar maakte. Deze
schoksgewijs optredende overstromingsfasen in het Subatlanticum werden afgewisseld
door regressies of wel door rustige perioden, teweeggebracht door de verplaatsing en
nieuwvorming van strandwallen en duinruggen, welke van tijd tot tijd de zee de toegang tot ons gebied geheel of ten dele versperden.
Zoals hieronder zal blijken, zette de omvangrijke doorbraak van het strandwallen-
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landschap onder Castricum, tussen Noorddorp en Noord-Bakkum, nog in tijdens de
prae-Romeinse transgressiefase.
Achter het inbraakgebied vormde zich een uitgestrekte binnendelta, waarbij de
oostelijke strandwallen op vele plaatsen doorbroken en zelfs ten dele opgeruimd
werden. Allereerst werd de strandwal Alkmaar — Limmen ten Z. van laatstgenoemde
plaats vernietigd en als het ware in een punt afgeschuurd. De meest oostelijke strandwal
Boekei — Uitgeest onderging hetzelfde lot ten Z. van Uitgeest, terwijl er tussen Uitgeest — Dorregeest en nabij Sluisbuurt kleinere doorbraken plaatsvonden. De secundarie
strandwal, waarop Akersloot is gelegen, werd nabij Starting weggeslagen en afgeslepen.
De binnendelta met in het veld duidelijk waarneembare stroomwallen en geulen
(afb. 5), ontwikkelde zich voornamelijk in zuidoostelijke richting, waarbij het getij
toegang kreeg tot het inbraakgebied van het Oer-U, dat als een vrij diepe kom in het
landschap was achtergebleven. Het Oer-IJ zelf werd in het W. opgevuld met een ca
0,5—1 m dikke laag verspoeld duindoorbraakzand (GÜRAY, 1951). Tevens werd veel
veen in het IJgebied weggeslagen, waardoor nieuwe IJgeulen en eilanden ontstonden.
Enkele kleinere kreken baanden zich via de doorbraken in de oostelijke strandwal
een weg in oostelijke richting in het achterliggende veenlandschap, waar geulen in het
veen uitgeschuurd werden (op afb. 13 met zwarte pijltjes aangeduid).
De vorming en opbouw van het binnendeltalandschap zelf zijn uitvoerig beschreven
in de hoofdstukken IV, 1, a; IV, 2 en VIII, 5. Uit het profielonderzoek van de stroomwalgronden onder Castricum (hfdst. IV, 2) blijkt duidelijk, dat de binnendelta althans
in dit gebied in twee fasen is opgebouwd. De archaeologica, bewerkt door Dr P. J. R.
MODDERMAN, duiden op een bewoning van het gekarteerde oude vegetatieoppervlak (zie
o.a. profiel nr. Cas. 4, a-d) in de Ie en 2e eeuw na Chr. Uit het feit, dat de horizont
direct onder het oude oppervlak en woonvlak gelegen, steeds weinig of niet ontkalkt
is en dus niet aan een betrekkelijk langdurige begroeiing en verwering blootgesteld
geweest kan zijn, menen we te mogen concluderen, dat de oudste doorbraak bij Castricum niet lang voor de Romeinse tijd heeft plaatsgevonden. Zeer waarschijnlijk is deze
inbraakfase te correleren met de trangressiefase, die VAN LIERE (1948) bij zijn onderzoek van de bodemgesteldheid van het Westland onderscheidt.
Gedurende de Romeinse tijd is de strandwalkust in dit deel van Noord-Kennemerland blijkbaar beter gesloten geweest. Elders langs de Nederlandse kust leiden onderzoekingen tot de conclusie, dat er in deze periode sprake was van een regressie welke
een regionaal karakter gehad zou hebben ( BENNEMA en VAN DER MEER, 1950). Hoe
dan ook, de stroomwallen van Castricum konden vrij intensief bewoond worden, gezien
de vele door ons gevonden bewoningsresten. De woonlagen in de Castricummerpolder
zijn gewaterpast en liggen op ca 50 cm —N.A.P..
Ook op de oeverwallen van de kreek in het veenlandschap van de polder de
Uitgeester- en Heemskerkerbroek leefde men in die tijd en wel in hoofdzaak in de
zuidoosthoek van deze polder, in de omgeving waar thans de boerderijen Veldhuis en
Klein Veldhuis zijn (afb. 8). De scherfvondsten in de woonlaag (op ca 95 cm —N.A.P.,
zie verder § 5) zijn hier gedaan direct onder het 30 à 40 cm dikke pikkleidek (hfdst.
IV, 3, a, bodemsubreeks MPk) en zijn dus hier niet zoals elders bedolven onder
het sediment van de jongste zeeinbraak van Castricum. Hieruit blijkt wel, dat de oudste
inbraak als de grootste beschouwd moet worden, althans deze drong het meest in
oostelijke richting in het achterliggende veenlandschap door.
De jongste zeeinbraak onder Castricum heeft dus na ca 200 A.D. plaatsgevonden.
Daarna moet het zeegat vrij plotseling achteruitgegaan en dichtgeslagen zijn, daar
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het merendeel van de zandige beddingen van de brede en ondiepe getijdegeulen en
prielen in de binnendelta weinig opslibbing met kleiige sedimenten vertonen. Deze
worden in het algemeen bij het ondieper worden van de geulen en dus bij het afnemen
van de stroomsnelheid afgezet.
In Noord-Kennemerland werd hiermede de reeks van doorbraken van het strandwallenlandschap afgesloten. De westelijke strandwallen vormden in deze streek sedertdien
een gesloten, hechte, natuurlijke zeewering, die vooral door de opstuiving van het
duinlandschap in latere eeuwen (vanaf de Frankische periode) zeer verstevigd werd.
5. HERNIEUWDE VEENGROEI ACHTER DE SCHOORWAL
Achter deze soliede schoorwal van Noord-Kennemerland volgde nu, na het buitensluiten van de zee en het verzoeten van het milieu, een vrij langdurige begroeiingsperiode van de wad-strandvlakten. In de lagere delen, in hoofdzaak meer landinwaarts gelegen, vormden zich dunnere of dikkere veenpakketten, zoals in de oostelijke
wad-strandvlakte tussen de strandwallen van Uitgeest — Boekei en Limmen — Alkmaar
(het veen in de ondergrond van de subreeksen vMPv en MPvz) en in de noordelijke
wad-strandvlakte achter het Schoorlse strandwallenlandschap (subreeks MPv). In de
westelijke wad-strandvlakte groeide het veen in hoofdzaak in de diepere geulen. Deze
profielen met plaatselijke veenlagen in de ondergrond (v) treffen we in hoofdzaak
aan langs de duinvoet in de Damlander-, de Philisteinse en de Wimmenummerpolder.
Elders wordt deze periode van rustige veengroei voornamelijk gekenmerkt door het
veelvuldig optreden van een donkere vegetatieband op de overgang van de zandige
ondergrond naar het pikkleidek (MPz).
In de brede en ondiepe, langzaam landwaarts afhellende stroomgeulen van het
Castricumse binnendeltalandschap hebben wij, aan de hand van de hoogtekaarten
van de Cultuurtechnische Dienst, in de Heemskerkerbroekpolder ongeveer de hoogte
kunnen bepalen, waarop in dat gebied geen veenvorming meer plaats had. Het blijkt
dat, wanneer de toenmalige oppervlakte van de binnendelta hoger lag dan ongeveer
130a 140cm—N.A.P., het milieu in deze omgeving niet voldoende vochtig was voor zelfs
een geringe veenvorming. In die tijd was dit dus de kritieke hoogte voor veenvorming.
Dit zou in overenstemming zijn met de ligging van de woonlaag met archaeologica uit
de Ie en 2e eeuw op de zavelige oeverwal van de kreek in de Uitgeesterbroekpolder,
nabij Klein Veldhuis. In laatstgenoemde omgeving is de mogelijkheid van klink
praktisch uitgesloten, daar de kreek zich in deze omgeving nog door het gehele oorspronkelijk aanwezige veenpakket heen een bedding heeft geschuurd (hfdst. IV, 3, a,
subreeks MPk).
In het Geestmerambacht, het oostelijk deel van de noordelijke oude wad-strandvlakte, verrichte DU BURCK (1949) een oudheidkundige waarneming in de vegetatieband onder het pikkleidek, waaruit blijkt, dat het onderliggende kwelderlandschap
aldaar in de Romeinse tijd bewoonbaar was.
Ten slotte moge hier nog gewezen worden op het feit, dat het profielonderzoek
van de stroomwalgronden (MDs) van het binnendeltalandschap van Castricum (hfdst.
IV, 2) aantoonde, dat deze betrekkelijk hoog gelegen gronden in aansluiting op de
aangrenzende strandwalgronden vele eeuwen lang intensief met bos begroeid geweest
moeten zijn. Deze bosbegroeiing, die na de tweede inbraakfase tot stand kwam, vormde
mogelijk in latere eeuwen het zo veel besproken grensbos „Suithardeshage", dat de
natuurlijke grens vormde tussen Gerulfsgraafschap in 889 en Dirksgraafschap in 922
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(916) of wel tussen Kinhem (Kennemerland) en Holtland (Holland) (GOSSES, 1915).
Volgens DEJONG (1926) moet men deze grensaanduiding niet te hoog boven Haarlem
zoeken, zo ongeveer in de streek van het latere Holland-op-zijn-Smalst.
6. VORMING VAN HET PIKKLEILANDSCHAP
De volgende fase van de subatlantische transgressie in de vroegste middeleeuwen
(4e à 5e eeuw tot 8e à 9e eeuw) bracht voor de lagere terreindelen van NoordKennemerland een nieuwe overspoelingsperiode met zich mee. Deze transgressie wordt
ook van vele andere kustgebieden beschreven (VAN LIERE, 1948; BENNEMA en VAN DER
MEER, 1950). Het inbraak-toevoergebied lag ten N . van ons gebied, waarschijnlijk ter
hoogte van de Friese wadden, waar ten O. van het Vlie de duinkust nooit volkomen
gesloten schijnt geweest te zijn. Het overstromingswater had zodoende achter de schoorwal langs een zeer lange weg naar Noord-Kennemerland af te leggen. Als gevolg
daarvan nam de stroomsnelheid en dus het transporterend vermogen sterk af, zodat
in hoofdzaak slechts de allerfijnste slibdeeltjes werden aangevoerd uit noordelijke en
oostelijke richtingen. Op deze wijze kwam dus ver van de open zee, achter de gesloten
schoorwal van Noord-Kennemerland, het pikkleidek tot afzetting (de middeloude fase
van de jonge zeeklei IlOk) onder invloed van een geringe eb-en-vloedwerking (zie
verder hfdst. IV, 1, b en 3, a en hfdst. XI, 1, b).
Omstreeks de 9e eeuw is het pikklei-kwelderlandschap zeer waarschijnlijk bewoonbaar geweest. Hiervoor zijn althans in aangrenzende landstreken met dezelfde opbouw
en ontwikkelingsgeschiedenis bewijzen in de vorm van archaeologische vondsten en
aanleg van dijken en terpen (BRAAT, 1947). In Friesland vond zelfs een verkaveling
van het z.g. knipkleigebied plaats (VEENENBOS, 1949).
7. MARIENE EROSIE VAN HET PIKKLEILANDSCHAP
De laatste fase van de subatlantische transgressie, althans voor de aanleg van
zwaardere dijken in en rond Noord-Kennemerland, vond plaats in de late middeleeuwen en nam een aanvang in de 10e à l i e eeuw. BRAAT (1947) meent het opwerpen
van terpen nabij Schagen te kunnen verklaren met een inbraak van de Zijpe in de
9e of 10e eeuw. De zeegaten in het N. namen in grootte en aantal toe, hetgeen de
inzet betekende van de bekende catastrofale afbraak van Hollands Noorderkwartier.
De zee maakte geweldige veroveringen op het land, waarbij het veen over grote oppervlakten weggeslagen werd, zodat zich uitgestrekte meren vormden (Schermer, Beemster
enz.). Het hoogtepunt van deze afbraak bestond in de vorming van de Zuiderzee,
waaromtrent talrijke gegevens bestaan (zie b.v. VEENENBOS, 1950).
Ook voor het juist gevormde pikklei-kwelderlandschap in Noord-Kennemerland
brak een intensieve afbraak- of erosiefase aan (DEROO, 1949b). Herhaalde krachtige
overstromingen oefenden ook hier hun afbrekende en uitschurende werking uit (zie
verder hfdst. IV, 1, b en 3, a; hfdst. XI, 1, c).
8. AANLEG VAN DIJKEN, VORMING VAN HET VERJONGD
MARIEN-EROSIELANDSCHAP
Sedert de 13e eeuw begon de mens zich werkelijk krachtdadig te verzetten tegen
de verdere afbraak van Hollands Noorderkwartier. De bestuursperiode van Graaf
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Floris V (1256—1296) kan als het keerpunt worden beschouwd in de strijd tegen
het nog steeds vanuit het N., O. en Z.O. opdringende zeewater.
Noord-Kennemerland beschermde zich met de Schoorlse zeedijk, lopende van
„Pethem bi der Zipe" tot Alkmaar, tegen het water van de Zijpe. De Rekere werd
omstreeks 1300, zowel in het N. bij Krabbendam, als in het Z. bij Alkmaar afgedamd.
De monniken van de Abdij van Egmond legden reeds vroeg de nodige waterkeringen
aan, zoals de Alkmaarder-, de Boekeler- en de Limmerdijk. De Zanddijk bij NoordBakkum, die tegen wateroverlast vanuit het Z. (het IJ) moest dienen, zou reeds in
1036 opgeworpen zijn.
De Sint-Aagtendijk langs het vroegere Wijkermeer, de Krommenije en het Uitgeestermeer zou tegen het einde van de 13e eeuw zijn aangelegd.
De bekende kaart van BEEKMAN (1917) geeft de toestand van Hollands Noorderkwartier omstreeks 1300 weer. Het deel van deze kaart, dat van belang is voor ons
karteringsgebied is weergegeven in afb. 15. Het vaste land van Kennemerland vormde
een schiereiland en eindigde bij Kamp. Bij Petten lag een smalle duinenrij, die in
1421 tijdens de St. Elizabethsvloed bij „Pethem dat Hondsbos hiet" werd doorbroken.
Noord Kennemerland werd dus in die tijd in het N. en N.O. begrensd door een
waddengebied met een reeks eilanden, zandplaten en banken, door geulen (zipen)
gescheiden. De Zijpe bleef een gevaarlijke inham, waarin zeer hoge vloedstanden
mogelijk waren. In 1597 werd de Zijpe voor goed drooggemaakt. Eerst in de 19e eeuw
(na 1839) werd de kunstmatige Hondsbosse en Pettemer Zeewering, welke aansluit op
het hoge Camperduin, zodanig verstevigd, dat dit gebied afdoende beschermd was
tegen de invloed van de Noordzee.
Het oostelijk van Kennemerland gelegen gebied bestond uit een waar „waterland"
en werd vrijwel geheel door een aantal grote en kleinere meren in beslag genomen.
Deze grote meren, onderling meestal verbonden, stonden omstreeks 1300 nog op drie
plaatsen met de zee in verbinding. Een van de verbindingen werd gevormd door de
Krommenije, die het Wijkermeer en het IJ verbond met het Alkmaardermeer. Deze
verbinding werd evenals de andere door een dam, de Nieuwe Dam, grotendeels
gedicht in 1357, waarna de dichtslibbing van de Krommenije zeer snel plaatsvond.
Tegen het einde van de 13e eeuw, begin 14e eeuw, was dus het sterk geërodeerde
pikkleilandschap van Noord-Kennemerland bedijkt, waardoor tevens de toenmalige
erosieverschijnselen van het Oude Land als het ware werden gefixeerd. Aan het elders
nog in volle gang zijnde erosieproces kwam hier grotendeels een einde, doch ook
latere opslibbingen werden vrijwel onmogelijk.
In de buitengedijkte erosiegeulen, waar de zee nog zijn invloed kon doen gelden,
had daarna al spoedig sedimentatie plaats. De zeearmen en nauwe wateren slibden
meestal dicht met zware klei — de jongste fase van de jonge zeeklei (HOk) —, zoals
b.v. de vroegere Krommenije. Door de aanleg van dijken, dammen en kaden werd
deze slibafzetting in het voormalige mariene erosielandschap sterk gestimuleerd (zie
verder hfdst. IV, 1, c en 4, a).
De verdere ontwikkeling van Noord-Kennemerland onder invloed van de mens
(bedijking, afwatering, verstuiving enz.) is historisch genoegzaam bekend (zie o.a.
BRAAT, 1947 en MULDER, 1947).
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Afb. 15.
Noord-Kennemerland en aangrenzende gebieden
omstreeks 1300 (naar B t a a t , 1947).
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XI. BODEMKUNDIG EN MORFOLOGISCH ONDERZOEK IN HET STERK
GEËRODEERDE PIKKLEILANDSCHAP (MP, MEe en MEm)
1. BESCHRIJVING VAN DE DETAILKAART MET PROFIELDOORSNEDEN
IN DE BAAFJESPOLDER (Bijlagen 3 en 3A)
a. Inleiding
Een overzichtskartering in een onbekend gebied vangt meestal aan met het maken
van enkele kleine detailkarteringen. Met behulp van een bodemkundige verkenning
van het gehele karteringsgebied wordt getracht deze detailkarteringen aan te leggen
op die plaatsen, welke karakteristiek zijn voor een bepaald landschap of sublandschap.
Zodoende kan een goed inzicht verkregen worden in de bodemkundige eigenaardigheden, de verschillende profieltypen en het ontstaan van het betreffende landschap.
Voor het sterk geërodeerde pikkleilandschap, rustend op een zandige ondergrond,
werd hiertoe een terrein gekozen, dat aan weerszijden van de Zeeweg Heiloo—Egmond
aan den Hoef en ten O. van de Egmondervaart ligt. Zoals achteraf is gebleken, behoort
deze detailkartering, wat de bodemgesteldheid betreft, tot een van de meest gecompliceerde gebieden van dit sublandschap. Na het beëindigen van deze detailkartering is
een gedeelte van dit gebied nog iets meer gedetailleerd onderzocht en wel een blok,
dat enige percelen omvat en even ten Z. en ten O., resp. van de Zeeweg en de
Egmondervaart, ligt (zie situatieschets van bijlage 3). Dit blok maakt geheel deel uit
van de Baafjespolder.
Omtrent de werkwijze van dit meer gedetailleerd onderzoek het volgende. Allereerst
werd het aantal boorpunten sterk uitgebreid. Vooral op enkele raaien is zeer nauw
geboord, plaatselijk op een afstand van enkele meters of zelfs nog minder. De raaien
werden zo gelegd, dat de erosieverschijnselen naar verwachting het best bestudeerd
konden worden. De boringen zijn verricht tot een diepte van maximaal 1,50 m. Van
het merendeel der boringen is de aard en dikte van de verschillende bodemlagen en
horizonten genoteerd en de hoogteligging van het maaiveld ten opzichte van een
bepaald vast punt gemeten. De nauwkeurig beschreven en opgemeten boorpunten
op de raaien zijn hierbij maximaal 25 m van elkaar gelegd; meestal was het echter
noodzakelijk deze afstand korter te nemen. Achteraf, onder daartoe gunstige omstandigheden, is de ligging ten opzichte van N.A.P. van het vaste punt zo goed mogelijk vastgesteld. Dit geschiedde met behulp van het waterpeil in de Egmondervaart, welke
gemeen ligt met de Schermerboezem, waarvan de waterstand nabij Alkmaar is af te
lezen. De cijfers bij de boorpunten geven zodoende bij benadering de ligging aan van
het maaiveld in centimeters + of — N.A.P. Voor zover de overzichtelijkheid dit toeliet,
zijn deze hoogtecijfers op de gedetailleerde bodemkaart aangegeven (bijlage 3).
Door de resultaten van de boringen, welke in een raai gelegd zijn, uit te zetten
ten opzichte van N.A.P. en deze met elkaar te verbinden, worden doorsneden verkregen,
die een min of meer schematisch beeld geven van de horizontale en verticale verbreiding en samenhang van de verschillende bodemlagen en horizonten (profielen
A, B en C, bijlage 3A). De ligging van deze doorsneden staat aangegeven op de
gedetailleerde bodemkaart (bijlage 3).
b. Opbouw en vorming van het pikkleidek
Bij het samenstellen van de bodemkaart (bijlage 3) en de bijbehorende profielen
(bijlage 3A) zijn in hoofdzaak de hiervoor reeds bescheven bodemreeksen en sub-

138
reeksen van de overzichtskartering aangehouden. De voor ons doel noodzakelijke,
verdergaande indeling bij dit detailonderzoek is gemaakt, zonder daarbij in een afzonderlijke benaming van een groot aantal bodemtypen te vervallen (zie verder de
legenda op bijlage 3).
Het betrekkelijk hoog gelegen, niet of weinig geërodeerde pikkleidek op zeezand
(type I) bestaat uit een laag grauwgrijze, zware en stugge, kalkloze klei, die overwegend
een horizont met een uitgesproken knipstructuur bezit. Laatstgenoemde horizont kan
echter ook ontbreken (profielen C2, C5 en C6). Het grove zand in de onderlaag
van dit pikkleidek is afkomstig uit de ondergrond. In het begin van de pikkleiafzetting
is deze vrij homogeen en over een geringe hoogte met het onderliggende, opgewoelde
zee- of wadzand vermengd. Naarmate de sedimentatie vorderde, werd het zand steeds
meer door de pikklei afgedekt en vastgelegd.
Langs en nabij de strandwallen of opduikingen van het zeezand uit de ondergrond
heeft ook hoger in de pikkleilaag vermenging van klei en zand plaatsgevonden (type
IV). Het dunnere kleidek (ca 40 cm) is dan over de gehele dikte min of meer grofzandhoudend (profielen C3 en C4). Ook bij deze profielen blijft tegen de ondergrens van
het kleidek vrijwel steeds een dunnere of dikkere, minder zandige pikkleilaag met een
zeer stug karakter optreden, welke tot harde hoekige structuurelementen uitdroogt en
daardoor duidelijk opvalt (deze laag is in de profielen van bijlage 3A niet onderscheiden). Deze profielbouw, evenals die bij de hierna te bespreken strandwalovergangsgronden, duidt op een vermenging van klei en zand, waarbij verspoeling en vervlakking
van de strandwallen optrad. De vermenging had eerst in sterkere mate plaats in een
later stadium van de pikkleiafzetting, toen het vloedwater hogere standen bereikte. De
bruingrijze bovengrond van het pikkleidek heeft zijn in het algemeen grofzandig karakter
vermoedelijk grotendeels te danken aan de herhaalde krachtige overstromingen tijdens
de erosiefase van het pikkleilandschap. Hierbij is het zand uit de blootgespoelde zandige ondergrond opgewoeld en o.a. over de resterende pikkleidekken verspreid.
De regelmatige en onregelmatige strandwalovergangsgronden (type XI en XII van
bijlage 3) zijn de hoogste gronden in ons onderzoekingsgebied. Deze opduikingen van
de zandige ondergrond lagen te hoog voor de afzetting van een werkelijke pikkleilaag.
Hier heeft een vermenging van zee- en strandwalzand met ingeslibde kleidelen plaatsgevonden, welke door de verplaatsing van het zand op een min of meer homogene
(regelmatige) wijze tot stand is gekomen (profiel C3). De strandwalovergangsgronden
langs de zuidelijke en oostelijke rand van de detailkaart vertonen een duidelijke invloed
van een vroegere langdurige bosbegroeiing. Het zijn schrale, zure, gering tot matig
homogeen kleihoudende strandwalgronden met tot een diepte van ca 50 cm typisch
bruingekleurde profielen, die in dat gebied meestal tevens gekenmerkt worden door
een enigszins grauw gekleurde (zwak humeuze) zandlaag in de diepere ondergrond
(bijlage 3A, profiel C3, laag nr. 12). Zeer waarschijnlijk hebben we hier te maken
met een oud vegetatieoppervlak, dat bij het opwerpen van de secundaire strandwallen onder invloed van de zee-inbraak onder Egmond-binnen (hfdst. X, 4) werd
toegedekt. Het nest met fijn verslagen veenresten (profiel C3, legenda punt nr. 14)
duidt hier eveneens op.
Langs de westkant van de kaart zijn deze gronden vergraven en geëgaliseerd, vermoedelijk omdat zij vrij sterk geërodeerd waren en oorspronkelijk zeer ongelijk lagen.
Het pikkleidek rust praktisch in het gehele gebied op het zeezand van de onderliggende oude wad-strandvlakte. Slechts op een enkele plaats wordt in dit gebied een
kleine plek met venige pikkleigronden op veen (type V) aangetroffen en wel in de
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rechter benedenhoek van de kaart. De zandige ondergrond vertoont hier een diepe (tot
1,70 m —N.A.P.) komvormige laagte, als het ware een kolk, waarin vóór de pikkleiafzetting veenvorming plaatsvond. Ook waar de ondergrond geheel uit zand bestaat,
vertoont de ondergrens van het pikkleidek niet zelden een blauwzwarte kleur. Deze
dunne, soms enkele centimeters dikke, donkere, humeuze band duidt op een oud
vegetatieoppervlak, dat op lagere, meer vochtige plaatsen aanleiding gaf tot de vorming
van een dunnere of dikkere veenlaag (hfdst. X, 5).
De zandige ondergrond is bovenin vrij van koolzure kalk. Naar beneden wordt dit
zand met een scherpe grens plotseling kalkrijk en met toenemende diepte neemt het
gehalte aan schelpgruis toe, om op het niveau van de oorspronkelijke strandvlakte
zeer rijk aan grove schelpfragmenten te worden. Plaatselijk wordt dit niveau tevens
gekenmerkt door bandjes en nesten sterk verslagen hout- en veenresten. Bij nader
onderzoek blijken deze zwartbruine veenlenzen zeer rijk te zijn aan kleine, fijne koolzure kalknaaldjes, afkomstig van de stekels van zeeappels (Echiniden). Deze naaldjes
zijn met grote hoeveelheden zandig materiaal via de doorbraken van de westelijke
strandwallen door het met geweld binnenstromende zeewater aangevoerd, waarbij het
oorspronkelijk in de oude strandvlakte aanwezige veen geheel weggeslagen en verspoeld
werd (hfdst. X, 4).
Na afloop van deze vóór-Romeinse transgressieperiode trok de zee zich weer terug
achter de nu vrijwel voor goed gesloten westelijke strandwalkust. De drooggevallen oude
wad-strandvlakte vertoonde enkele bredere ondiepe getijgeulen of prielen en vele
kleinere smalle geultjes. In ons gebied had tevens de vorming van enkele lage strandwallen plaatsgevonden. Overigens traden hier geen belangrijke reliëfverschillen op. In
de weinig verlande geulen had vervolgens een geringe veengroei plaats.
Tijdens de volgende fase van de subatlantische transgressie (4e à 5e tot 9e eeuw)
is op deze wad-strandvlakte het zware pikkleidek afgezet (hfdst. X, 6). Opvallend is,
dat deze formatie min of meer als egale laag over het onderliggende landschap ligt.
Een duidelijk sedimentatie-systeem met bij elkaar behorende landschappelijke en bodemkundige kenmerken als getijgeulen of kreken met oeverwallen en kom- of poelkleiafzettingen ontbreekt praktisch geheel. In Noord-Kennemerland worden deze alleen
ten N. van Alkmaar aangetroffen langs de vroegere Rekere (hfdst. IV, 3, b). De
stroombeweging van het overstromingswater, dat met de fijne pikkleideeltjes bezwangerd was, moet zeer gering geweest zijn.
Gedurende deze overstromingsperiode kan het water dan ook nauwelijks een uitschurende werking uitgeoefend hebben. Vanuit het N . drong de zee ons gebied binnen
met gebruikmaking van de min of meer begroeide laagten, geultjes en van eventueel
nog aanwezige watergangen. Merkwaardig is, dat alleen langs de grotere erosiegeulen
in het huidige, sterk geërodeerde pikkleilandschap hier en daar fijnzandige pikkleiprofielen worden aangeboord. Dit wijst erop, dat er ter plaatse van de tegenwoordige
erosiegeul reeds een grotere geul in de oorspronkelijke wad-strandvlakte bestond, waarlangs een wat snellere stroombeweging plaatsvond. Tijdens de latere erosiefase van het
pikklei-kwelderlandschap zijn deze geheel of gedeeltelijk met pikklei opgevulde geulen
weer sterk uitgeschuurd en verbreed (zie c). Deze laat-middeleeuwse eroderende overstromingen hebben het eventueel nog aanwezige sedimentatie-patroon in de pikkleiformatie geheel uitgewist.
De profielen B2, C5 en vooral het weinig door de latere erosie beïnvloede profiel
C4 (bijlage 3A) vertonen bovengenoemde geultjes in de wadzandondergrond. Deze
ondiepe geulen, die reeds voor een deel met min of meer humeus tot venig en zandig
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materiaal waren verland, slibden dicht gedurende de pikkleiafzetting. We zien dan ook
dat het pikkleidek, voor zover het nog in zijn oorspronkelijke vorm verkeert, met een
zwakke knik zonder onderbreking of stoornis over de geultjes in de ondergrond heenloopt. Het zeer gelijkmatig afgezette zware pikkleidek zal oorspronkelijk geen oppervlaktereliëf van enige betekenis vertoond hebben. Tijdens het droogvallen van dit
pikklei-kwelderlandschap omstreeks 800 na Chr. (hfdst. X, 6) trad er echter een
differentiële klink in de pikkleiformatie op. In het algemeen ontstond er door deze
klink van het pikkleipakket, dat naargelang de diepteligging van de zandondergrond
in verschillende dikten (thans variërend van 40 tot ca 90 cm) was afgezet, in het
pikkleilandschap een reliëf, dat een verzwakt beeld gaf van de reliëfverschillen van de
zandige ondergrond. De eventueel nog aanwezige, grotendeels dichtgeslibde geultjes
in dit pikklei-kwelderlandschap, waarvan de aanleg dus bepaald was door het geulenstelsel in de onderliggende oude wad-strandvlakte, werden door deze klink weer sterker
geaccentueerd.
Zo is b.v. de huidige lagere ligging van het maaiveld boven de geul in de ondergrond van het C4-profiel, ten opzichte van de naastliggende, ondiepe en grofzandige
pikkleiprofielen, in hoofdzaak op rekening te stellen van een sterkere klink van het
geulprofiel, dat een veel grotere diepte en kleidikte bezit boven de vaste zandbodem.
Het zand uit de ondergrond klinkt nl. praktisch niet, doch hoe kleiiger en/of humeuzer
het materiaal des te sterker de inklinking.
Omtrent de toenmalige opbouw van de pikkleiprofielen in de grotere geulen valt
weinig te zeggen, omdat deze laatste door de latere eroderende overstromingen sterk beïnvloed en uitgeschuurd zijn (profielen Cl en C6). In de zandige ondergrond langs en
onder deze geulen worden nog vele venige plantenwortels aangetroffen, die getuigen
van een intensieve plantengroei op de lagere plaatsen van de oude wad-strandvlakte.
c. Erosie van het pikkleidek, vorming van de del- en meergronden
Volgens oudheidkundige onderzoekingen (BRAAT, 1947) vonden reeds omstreeks de
10e eeuw krachtige overstromingen in het noordelijk deel van Hollands Noorderkwartier plaats (hfdst. X, 7). Een hernieuwde stijging van het zeeniveau deed het water
agressief worden en luidde de afbraak in o.a. van het pikklei-kwelderlandschap, waardoor het zijn tegenwoordige vorm verkreeg. Onder invloed van grotere getijverschillen
trad dit overstromingswater ten slotte ook eroderend in ons onderzoekingsgebied op.
Bezien we nu allereerst de detailvormen van deze afbraak wat nader en wel op die
plaatsen, waar de oorspronkelijke toestand niet al te ingrijpend gewijzigd is, dan blijkt,
dat de gang van het erosieproces weer voornamelijk beïnvloed en geleid werd door het
min of meer door klink verdiepte geulenstelsel in het pikkleidek.
De detailkaart (bijlage 3) laat duidelijk zien, dat de nog bestaande pikkleidekken
of schollen meestal grote gaten of inhammen vertonen en wel op de plaatsen, waar
ondiepe geultjes in het pikkleidek voorkomen. Waar een dergelijke geul aan de rand
van een pikkleischol in een aangrenzende laagte of del uitmondt, is dus door de erosie
meestal een grote hap uit het kleidek weggenomen. Deze aantasting begint steeds met
de vorming van een soort trechter of wel de geultjes verwijden zich aan de mond
tot estuariën.
Deze verschijnselen duiden op het volgende verloop van het erosieproces. Na de
vloeden verzamelde het snel afstromende ebwater zich in de hierboven beschreven
geulen in het pikkleidek en oefende hier in hoofdzaak een sterk uitschurende invloed

141
Afb. 16. Erosie van het kwelderlandschap nabij Buren op Ameland. (Foto Ir J. Bennema).

Fig. 16. Erosion of the foreshore landscape near Buren on the island of Ameland {photograph J. Bennema).

uit. Een dergelijk aangrijpingspunt werd al spoedig uitgehold en vergroot, zodat e;n
begin van een pikkleiloze laagte in het terrein, een del, tot stand kwam. Tijdens e;n
bezoek aan een kwelderlandschap nabij Buren op Ameland konden wij dit erosieproces
zeer fraai in werking zien (afb. 16).
Tijdens de erosieperiode voerde het overstromingswater dus de gesuspendeerde pikkleidesltjes langs dezelfde weg af als waarlangs zij enige eeuwen voordien waren aangebracht. Het erosieproces kwam ten slotte vrijwel tot stilstand door de aanleg van
dijken (13e à 14e eeuw, hfdst. X, 8).
Naast erosie en afvoer van pikklei, blijkt ook afzetting van verspoelde pikklei plaatsgevonden te hebben. Mogelijk geschiedde deze secundaire opslibbing met verspoelde
pikklei in hoofdzaak na de eerste menselijke pogingen tot beteugeling van de vernielende invloed van de zee. Hierdoor toch wordt de sedimentatie zeer bevorderd, zoals
in onze landaanwinningswerken langs de Fries-Groningse waddenkust valt waar te
nemen. Doch ook tijdens de erosieperiode van het pikklei-kwelderlandschap kan een
plaatselijke opslibbing plaats hebben gevonden, zoals op afb. 17 wordt gedemonstreerd.
In de geultjes en inhammen van het pikkleidek, waar de terugschrijdende erosie
van de resterende pikkleischollen dus het verst gevorderd was, toen de toestand door
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de aanleg van dijken gefixeerd werd, wordt nu overwegend een dunnere of dikkere
laag secundair afgezette, verspoelde pikklei aangetroffen. Deze onderscheidt zich door
een wat donkerder tint (te wijten aan een iets hoger gehalte aan organische stof
hetgeen tevens van invloed is op de algemene physische eigenschappen van deze pikklei) en een meestal zeer fijne gelaagdheid met grofzandige kleilaagjes. In de geul van
profiel C5 treffen we een zeer dun laagje secundair afgezette pikklei aan. In de profielen A2 en vooral B2 heeft daarentegen een vrij sterke opslibbing van de z.g. estuariën
met verspoelde pikklei (type III) plaatsgevonden.
De brede en diepere geulen in het oorspronkelijke pikklei-kwelderlandschap die
waarschijnlijk met geheel dichtgeslibd waren, vormden de hoofdbanen waarlangs de
erosie plaatsvond. Deze geulen, zoals die van profiel Cl en C6 en de voortzettingen
daarvan in noordelijke richting, maken in het tegenwoordige landschap deel uit van
de dellen, waar het oorspronkelijke pikkleidek geheel ontbreekt (type VI). De uit-'
schurende werking van het snel stromende ebwater in deze grotere geulen reikte vaak
tot diep in de zandige ondergrond (profiel C6). Grote hoeveelheden pikklei en ook
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zand zijn hierdoor afgevoerd. Voornamelijk langs de dellen en de meergronden komen
de op bijlage 3 aangegeven steilrandjes voor, die duiden op een afkalving van het
pikkleidek. Het losse zand „loopt" in een met water verzadigde toestand gemakkelijk
onder het vaste en compacte pikkleidek uit. De kleideeltjes plakken aan elkaar en er is
een betrekkelijk grote kracht nodig om ze uit hun verband te trekken. Het op deze
wijze door het eroderende water onderwoelde kleidek stort bij laag water na en zo
vindt een voortdurende afbrokkeling plaats. Ook dit onderwoelings- en afkalvingsproces (klifvorming) werd door ons op de kwelder op Ameland in volle werking
waargenomen langs een der grotere geulen (afb. 18).
Afb. 18. Het onderwoelings- en afkalvingsproces van het dunne kleidek langs een der grotere geulen op de
kwelder nabij Buren op Ameland. Rechts op de foto heeft juist een nastorting van het kleidek plaats
gehad. In het midden en links op de foto zakken de oevers meer geleidelijk weg. (Foto Ir J. Bennema).

Fig. 18. The undermining and caving-in process of the shallow clay-cap along one of the larger gullies in
the tidal washes' near Buren on Ameland. On the right of the picture a secondary collapse of the
clay-cap has just taken place. In the centre and on the left the margins succumb more gradually
(photograph J. Bennema).

Elders is de overgang van het relatief hooggelegen pikkleidek op de schollen of
eilandjes naar de lagere del- of meergronden meer geleidelijk. Plaatselijk heeft hier e;n
sedimentatie van verspoelde pikklei plaatsgevonden. Voorts ligt het voor de hand, dat
er tijdens de overstromingen hele brokken van het doorweekte kleidek langs deza
erosieranden en geulen als een papperige massa van de hogere naar de aangrenzende
lager gelegen plaatsen zijn afgeschoven. Een vorm van bodemvloeiing dus (zie ook
afb. 18).
Langs en in de dellen zelf had door het snel stromende water ook een oppervlakkige
erosie (sheet-erosion) plaats van de pikklei-eilandjes of hun randgebieden (type II).
Hierdoor werd het erosiereliëf dus weer wat geëffend.
Op de duur verwijdden en verdiepten dergelijke dellen zich meer en meer, zodat
zich uitgestrekte, zeer laag gelegen moerassige gebieden, ondiepe plassen en meren,
vormden, als het Egmonder- en het Bergermeer (afb. 6). De bovenkant van de detailkaart maakt nog juist deel uit van de zuidelijke uitlopers van het vroegere Egmonder-
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meer met zijn vele eilandjes „Oud Land", bestaande uit een overgebleven pikkleischol,
„drijvende" op een zandige bodem. Een luchtfoto van dit gebied (afb. 7) geeft helaas
slechts op enkele plaatsen een indruk van de tegenwoordige toestand van het sterk geerodeerde pikkleilandschap.
De zandige meergronden van ons onderzoekingsgebied (type IX) liggen in het lage
deel van de Baafjespolder (z.p. 0.79 m —N.A.P.), terwijl het gebied ten Z. van de
landweg een hoger deel van deze polder vormt, met een gewenste zomerstand van
0,69 m —N.A.P. De delgronden bezitten vanwege hun geringe oppervlakte zelden
een onderbemaling.
Langs de oevers van de plassen, in ondiep en rustig water van bochten en inhammen, had veelal enige aanslibbing van verspoelde pikklei plaats, sterk vermengd en
gelaagd met grof zand (type X ) . Het in profiel A weergegeven type X heeft echter
esn aanmerkelijk grotere kleidikte dan het gemiddelde profiel van de zandige met klei
vermengde en gelaagde meergronden (MEmzk).
De delgronden vertonen in het algemeen sterk uiteenlopende profielen, welke op
korte afstand kunnen variëren van iets kleiige zandprofielen tot diepe zware kleiprofielen (zie de profielen BI, Cl en C6). Uit deze doorsneden blijkt wel, dat vooral
de diep in de ondergrond ingesneden geulen dikwijls met materiaal van sterk wisselende
samenstelling opgevuld zijn. Vaak heeft in de dellen sedimentatie van verspoelde
pikklei plaatsgevonden, overwegend in een dunne laag, die direct onder de humusrijke
tot venige bovengrond ligt (profiel BI, type VI). Elders, doch meîstal zeer plaatselijk,
kwamen dikkere lagen in hoofdzaak secundaire pikklei tot afzetting (type VIII), terwijl
op weer andere plaatsen de kleilaag onder de bovengrond kennelijk als een restant
van het oorspronkelijke sterk geërodeerde pikkleidek is op te vatten (type VII). De
ondergrond is bij deze profielen dus nog voor een belangrijk deel van primaire aard.
De zeer ondiepe geulen in deze gronden (type VII) geven een in hoofdzaak door klink
veroorzaakt beeld van het oorspronkelijk geulenstelsel in de onderliggende zee- en wadzandformaties. Vóór de pikkleiafzetting waren deze geulen verland met sterk humeus
tot venig materiaal. Dit wordt dus thans afgedekt door een dunne laag pikklei, die zo
op het oog en gevoel dezelfde homogene en onvermengde samenstelling heeft als
de oorspronkelijke pikkleilaag van de profielen van type I. De bovengrond van deze
delgronden is kleiiger en minder humeus dan die van het drassige type VI, zodat het
grasland hier van betere kwaliteit is.
Wat het algemene beeld van de bodemgesteldheid in de dellen van Noord-Kennemerland betreft, nemen in dit onderzoekingsgebied de beide laatste typen qua verbreiding esn te belangrijke plaats in. In het algemeen neemt het niet of weinig opgeslibde deltype VI de grootste oppervlakte in beslag.
De brede, ondiepe dellen en vroegere plassen en meren zijn overwegend weinig
of niet opgeslibd met verspoelde pikklei. Na de bedijking vormde zich in deze uitgestrekte erosielaagten meestal een dunne venige bovengrond. Alleen de diepere, smalle
erosiegeulen verlandden met min of meer humeus, modderig materiaal (profiel B I ) .
Het verloop van de erosiegeulen en dellen bepaalde natuurlijk in sterke mate de
aanleg van de kavelsloten, zoals het verkavelingsbeeld van bijlage 3 en afb. 7 duidelijk
demonstreert.
De grofzandige pikkleigronden (type IV), die vrij hoog op de strandwallen liggen,
zijn aangetast door de erosie, evenals de hoogste gronden in het onderzochte gebied,
de regelmatige en onregelmatige strandwalovergangsgronden (type XI en XII).
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2. ENKELE OPMERKINGEN OVER DE SCHEMATISCHE DOORSNEDE D - E
DOOR EEN DEEL VAN DE BERGERMEER EN DE POLDER
DE EGMONDERMEER (Bijlage 4)
De profieldoorsnede D—E, van de verkeersweg Alkmaar—Egmond aan den Hoef
in de polder de Egmondermeer via de westpunt van de Monniken-, Raven- en Robonspolder tot de Groeneweg en Molensloot in de Bergermeer (zie de bodemkundige overzichtskaart, bijlage 1), is niet anders dan zeer schematisch bedoeld. Het waterpassen,
doch vooral het inmeten van de verschillende boorpunten is globaal geschied. Voor het
verkrijgen van een algemeen beeld in de opbouw van deze gebieden is deze doorsnede
echter voldoende.
In dit sterk geërodeerde pikkleilandschap met overwegend meergronden (MEm)
valt allereerst weer op het optreden van enkele z.g. pikklei-eilandjes, ditmaal met een
dunnere of dikkere laag zeer venige klei, rustend op zavelige wadafzettingen en in de
Bergermeer ten dele op grof zand. Het grote pikklei-eiland is geworteld in een vrij
zware kleiige formatie van de onderliggende oude wad-strandvlakte. Mogelijk hebben
we hier te maken met een oude dichtgeslibde getijgeul. De verspoelde pikklei, die hier
meestal zeer sterk vermengd en gelaagd is met zandig of zavelig materiaal, is vooral
tussen en tegen de verschillende pikklei-eilandjes tot afzetting gekomen.
Bezien we de opbouw van de ondergrond, dan blijken de zavelige formaties, afgezet
onder invloed van het zeegat onder Egmond aan den Hoef (zie hfdst. X, 4), uit te
wiggen tegen het losse, grove en kalkloze zand, dat kenmerkend is voor het Schoorlse
strandwal- en duinlandschap en dat hier deel uitmaakt van de binnendelta van het
Bergense zeegat.
De overgang van de zandige zavel naar het onderliggende min of meer zavelige
zand is meestal zeer geleidelijk. Op een enkele plaats is weer een lens met fijn verslagen veenresten aangeboord, die de overgang naar de oorspronkelijke oude strandvlakte markeert.
Verder kan hier nog gewezen worden op het verloop van het reductievlak (hfdst.
II, 1, e), dat onder de pikkleischollen wat omhoog buigt. Het afsluitende, zware
pikkleidek voorkomt hier blijkbaar een sterke verdamping van het bodemvocht aan
de lucht, zodat het profiel niet zo diep uitdroogt en doorlucht wordt als dat van de
meergronden.

XII. ENKELE BODEMKUNDIGE OPMERKINGEN EN BESPREKING VAN DE
RESULTATEN VAN HET GRONDMONSTERONDERZOEK
1. GRONDSOORTEN
De voornaamste grondsoorten, die in Noord-Kennemerland voorkomen zijn:
zandgronden = duinzand- en strandwalgronden;
kleihoudende zandgronden = strandwalovergangsgronden;
kleihoudende wadzandgronden = zavelige zandgronden tot zandige zavelgronden = stroomwal- en meergronden;
kleigronden = pikkleigronden, Rekerekleigronden, IJoever- en IJ(bodem)kleigronden;
veengronden = jonge laagveengronden.
De verdeling van de fracties van de minerale grondsoorten is weergegeven in afb.
19, waarin zijn verenigd de analyses van de bovengronden van de standaardprofielen,
die merendeels zijn beschreven in de hoofdstukken II t/m VIII.
Afb. 19. Korrelgrootteverdeling van bovengrondmonsters van Noord-Kennemerlandse standaardprofielen.
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In de driehoeksgrafiek (afb. 19) zijn de grenzen van de hoekpunten: klei < 2 mu,
stof 2—50 of 58 mu en zand > 50 of 58 mu.
We zien, dat het merendeel van de kleigronden minder dan 10 à 15% zand bevat
en dat het zandgehalte bij de zuivere kleigronden maximaal ruim 25% kan bedragen.
Ds met zand vermengde pikkleigronden bevatten 40—50% zand. Het kleigehaalte
varieert in hoofdzaak van 40—65%; alleen bij de Rekerekleigronden en bij de met zand
vermengde pikkleigronden wisselt dit op een lager niveau, nl. tussen 20 en 40%.
De kleihoudende wadzandgronden (stroomwal- en meergronden) bevatten meer dan
60% zand (het gehalte varieert van 60 tot 85%, terwijl het kleigehalte ligt tussen
5 en 15%).
De kleihoudende zandgronden bestaan voor meer dan 80% uit zand, met een kleigehalte van ca 5 tot 10%.
De zandgronden bevatten niet meer dan 5% stof en het gehalte aan klei is nog
lager.
De zandgronden en ook de kleihoudende zandgronden bestaan in Noord-Kennemerland uitsluitend uit duinzanden, waarvan de korrelgrootte in het algemeen zeer gelijkmatig is en overwegend tussen 105 en 300 mu ligt, de z.g. typische duinzandfractie
(hfdst. II, 1, b). Deze zanden zijn door ons bij de bodemkundige beschrijvingen in
de voorafgaande hoofdstukken steeds aangeduid met matig grof, alleen het nog iets
grovere duinzand onder Bergen en Schoorl is omschreven als grof.
Het zand van de kleihoudende wadzandgronden of wel de stroomwal- en de meergronden is daarentegen iets fijner van samenstelling, hetgeen met matig fijn is omschreven. De zandfractie 105—150 mu is hier steeds het meest aanwezig (hfdst. IV, 2 ) .
Deze verschillen in de korrelgrootteverdeling van de meer of minder zandige gronden in Noord-Kennemerland kunnen duidelijker gedemonstreerd worden in een z.g.
zand-driehoeksgrafiek (afb. 20), waarvan de grenzen van de hoekpunten als volgt
zijn genomen:
stofzand < 50 of 58 mu;
fijnzand 50 of 58 — 150 mu, en
grof zand > 150 mu.
Uit afb. 20 blijkt, dat de kleihoudende wadzandgronden voor ca 45—70% uit
fijn zand bestaan en dat het grove zand ( > 150 mu) maximaal 30% bedraagt.
Bij de al of niet kleihoudende duinzandgronden wisselt het fijnzandgehalte vrij
sterk. Het meest naar links op de grafiek ligt het grovere zand van het strandwal- en
duinlandschap onder Schoorl en Bergen, dat gekenmerkt wordt door een groter gehalte
aan grof zand (monsters Sch. 8a en Sch. 10a; de kleihoudende duinzandgronden laten
we nu verder buiten beschouwing).
De monsters met 15—40% fijn zand vertegenwoordigen het normale duinzand.
Alleen het strandwalmonster Hei. 3a vertoont een vrij hoog percentage (8%) stofzand,
hetgeen volgens een mededeling van Dr D. J. DOEGLAS bij duinzand o.a. optreedt als
er begroeiing is.
Bev. la is een strandwalgrond, die bij het veldonderzoek als opvallend fijnkorrelig
is beoordeeld. Deze grond komt plaatselijk onder Beverwijk voor. Het gehalte aan
fijnzand bedraagt 60%. Monster Hrk. 3a blijkt nog iets fijner van samenstelling te zijn
en is afkomstig van een zeer vochtige, vrij humeuze (2,5%) strandwalgrond, door de
praktijk als „zware" tuingrond gewaardeerd. Nu ligt Bev. la in de lijzijde van het
duinlandschap en bestaat zodoende uit een mengsel van het normale en een beter ge-

148
Afb. 20. Korrelgrootteverdeling van de bovengrondmonsters van de standaardprofielen van de zandige gronden
in Noord-Kennemerland.
10Q/V\ <50/5Bmu

100%
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stroomwalgronden
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I ' kleihoudend wadzand
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Fig. 20. Particle size distribution in topsoil samples of the standard profiles of the sandy soils in NorthKennemerland.

sorteerd duinzandtype (DOEGLAS, 1946). Hrk. 3a ligt in een geulvormige laagte onder
Heemskerk. Deze laagte is te beschouwen als het overblijfsel van een uitloper van een
oude strandvlakte, die waarschijnlijk in hoofdzaak opgevuld is met wadzand, afkomstig
van de zee-inbraken onder Castricum. De granulaire samenstelling van Hrk. 3a komt nl.
volkomen overeen met die van het wadzand van monster Hei. 7c, dat met Hei. 7d de
ondergrond van profiel Hei. 7 a—d vormt (hfdst. IV, 3, c).
De monsters a, b, c en d van de profielkuil Hei. 7 in een lichte tot middelzware
zavel-meergrond van de polder de Boekelermeer zijn, volgens Dr DOEGLAS, kenmerkend
voor een kweldertype. Hun samenstelling demonstreert de opslibbing van een wad tot
een kwelder. Op de wadden in het noorden vinden we een dergelijke serie in een
dwarsprofiel enkele honderden meters voor de kust. Monster d ligt dan b.v. 600 m en
de monsters a—b 100 m uit de dijk voor de kwelder.
2. NADERE GEGEVENS BETREFFENDE DE DUINZAND- EN
STRANDWALCULTUURGRONDEN
Monster Egm. 10a (afb. 20) is representatief voor die strandwalgronden, die
door de praktijk als „assig" gekenmerkt worden. De ongunstige teeltresultaten op de
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assige gronden wijt men in het algemeen aan een grote fijnheid van het zand. Het
granulair onderzoek bevestigt deze opvatting niet. De slechte hoedanigheid van deze
z.g. assige duinzandprofielen worden allereerst veroorzaakt door een slechte vochthuishouding, terwijl voorts de verzadigingsgraad van de humus een rol speelt (Egm. 10a:
humus 3,1% en pH 5,3). De weinig vochthoudende, uitgeloogde bovengrond is in droge
omstandigheden stofdroog en stuift gemakkelijk.
De samenstelling van de horizonten van een strandwalgrond (Wwc) onder grasland
verschaft de volgende gegevens, die voor de tuinbouwpraktijk van belang zijn.
TABEL 18. Samenstelling van de horizonten van een strandwalgrond.
Profiel Hei. 3
gem. Heiloo
Laaga: 15—55cm . . .
Laagb:55—98cm . . .
Laagc: > 98cm . . .

pH

5,2
5,3
7,0

CaC0 3

7,5

Humus

Afsl.
< 16 mu

1,4
0,3
0,1

6
1
0

zand
fijn< 105mu

grof > 105mu

4,7
2,5
0,7

89,5
96,5
99,1

De diepere ondergrond vertoont een hogere pH, een hoog kalkgehalte, een lager humus-,
slib- en fijnzandgehalte dan de beide bovenliggende horizonten. De bovenste horizont
(15—55 cm) vertoont nog duidelijk het karakter van het wortelprofiel van een vroegere
bosbegroeiing. Het materiaal van de diepste laag blijkt uitstekend te voldoen aan de hoge
eisen, die aan een bloembollengrond worden gesteld.
KALISVAART (1935) komt b.v. tot de conclusie, dat op basis van de praktische gegevens
en de uitkomsten van de analyses een goede hyacinthengrond vergeleken met een goede narcissengrond (dit gewas, althans bepaalde soorten hiervan, is minder kieskeurig) wordt gekenmerkt door: 1. een laag klei- en fijnzandgehalte; 2. een behoorlijk koolzure kalkgehalte; 3. een
alcalische reactie; 4. een laag humusgehalte. Volgens STRUYS (1949) is de gemiddelde samenstelling van een goede, specifieke duinzandbollengrond ongeveer ais volgt: 88 % grof zand;
3 % fijn zand; 2 % afslibbare delen; 2 % humus en 5 % koolzure kalk. Vele narcissen geven
eveneens dèbeste resultaten op de kalkrijke duinzandgronden.
Wanneer een goede watervoorziening tot stand is te brengen, kan het dus onder bepaalde
omstandigheden economisch verantwoord zijn dergelijke ontkalkte en droge geestgronden te
verdelven en/of af te graven ten behoeve van de bloembollencultuur.
In de loop der jaren zijn door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen
een groot aantal grondmonsters geanalyseerd, welke met behulp van de Rijksvoorlichtingsdiensten door de tuinders en boeren voor een vruchtbaarheidsonderzoek waren ingezonden.
Door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst zijn o.a. in de jaren 1938—1941 zeer veel grondmonsters voor onderzoek genomen ten behoeve van de „Steunverlening aan kleine tuinders",
om de bedrijven weer op te bouwen en in betere conditie te brengen. Afschriften van de rapporten van deze analyses werden ons welwillend ter inzage verstrekt door de Rijkslandbouwconsulent teAlkmaar en de Rijkstuinbouwconsulent te Amstelveen.
Omtrent de chemische samenstelling van de teeltlaag (0—25 cm diep) van de onderscheiden
duinzandgronden kan het volgende vermeld worden.
De duinzandgronden (Dac) onder Wijk aan Zee, welke reeds vele jaren in cultuur zijn,
oudtijds als grasland en daarna vnl. voor de groenteteelt (stambonen enz.), reageren vrijwel
alle alcalisch; de pH varieert van 6,9—7,4; 90 % van de monsters (totaal aantal bedraagt
18 stuks) bezit een pH > 7,0; het koolzure kalkgehalte ligt tussen 0,51—6 %; ruim 80 % der
monsters vertoont een kalkgehalte groter dan 1%; het humusgehalte, wisselende van 0,5—3 %,
is bij 60 % van de monsters 1,5 à 2 %.
Op de droge groep der strandwalgronden (Wwc) onder Heemskerk en Beverwijk kon van
114 praktijkmonsters de plaats van monstername gelocaliseerd worden. Vrijwel steeds bezitten
de gronden een zure reactie; bij 91 % der grondmonsters varieert de pH van 5—7, waarvan
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weer 45 % ligt tussen een p H van 5,6 — 6. Slechts een aantal monsters hebben een p H > 7,
waarvan 5 monsters van diepgedolven profielen een kalkgehalte groter dan 1 % bezitten.
Vooral bij de vochtige groep (Wwb, 11 monsters) wisselt de p H sterk (4,6—7,4), doch
komt ook slechts in een enkel geval boven een p H van 7. Dit zijn de diepgespitte, zeer vochtige
gronden, welke door hun hogere grondwaterstanden (reductievlak ca 80—100 cm o. mv.)
minder diep ontkalkt zijn. Het kalkhoudende (hier ca 2 % ) , „verse" zand wordt bij een diepe
grondbewerking gemakkelijker bereikt. De grotere vochtigheid heeft tevens een enigermate
conserverende invloed op de organische stof. Het humusgehalte is nl. steeds hoger dan 1,5 %
en varieert met een gemiddelde van 2 tot 2,5 % .
Bij de droge groep van de strandwal-tuingronden (Wwc) rondom Heemskerk en Beverwijk
is het gehalte aan humus in het algemeen (75 % van de monsters) geringer, nl. 1 à 1,5 % ;
slechts op de relatief lagere en vochtiger plekken, zoals de Waterakkers, is het humuspercentage
gemiddeld 2 (23 % van de grondmonsters). Plaatselijk, meestal waar veen uit de ondergrond
vermengd is met de bovengrond, kan het gehalte aan organische stof stijgen tot 4,5 %.
De voortdurend vochtige tot natte strandwalgronden (Wwa, 18 monsters) onder Heemskerk
en Beverwijk hebben voor duinzand-tuingronden in Noord-Kennemerland een flink humusgehalte, dat vrijwel steeds (bij 90 % van de monsters) 2Vi % en hoger (tot 4 % ) bedraagt;
de p H ligt vrij hoog, nl. bij 66 % van de analysen tussen 6,4—7,4; 4 monsters zijn zwak
kalkhoudend ( < 1 % ) .
Ook de veelal grauwblauw gekleurde,
min of meer gereduceerde ondergrond van laatstgenoemde gronden bevat nog wat humus.
TABEL 19. Chemische samenstelling van de diepere ondergronden van de voortdurend vochtige
tot natte strandwalgronden ( W w a ) .
Vindplaats
Heemskerk . .
Heemskerk . .
Egmond-binnen.
Egmond-binnen.
Schoorl . . . .

Profiel

Diepte

Hrk. 6a
Hrk. 7a
Egm. 2b
Egm. l b
Sch. 8b

70—110 cm
50— 90 cm
80— 95 cm
ca 70 cm
35— 49 cm

Humus
2
3
2,5
1,5
1,2

pH
6,5
3,6
6,1
5,6
6,0

In het algemeen is het humusgehalte van de diepere ondergrond van deze humushoudende
strandwalgronden aan de matige kant; dat van de blauwzwart gereduceerde, iets smerende
ondergrond van profiel Hrk. 7a vertegenwoordigt een extreem geval.
Uit een veertigtal praktijkmonsters van tuingronden op de strandwal van Heiloo blijkt
80 % van de humusgehalten te variëren tussen 0,5 en 2 % ; 82 % bezitten een p H tussen
6 en 7, terwijl 58 % van het totale aantal monsters een p H van 6,5 heeft; 80 % van de koolzure
kalk analysen liggen tussen 0,1 en 0,7 %.
3.

Na- E N Mg-GEHALTE V A N D E P I K K L E I G R O N D E N E N
IJOEVER-KLE1GRONDEN

Bij de beschrijving van de algemene k e n m e r k e n en eigenschappen v a n de pikkleig r o n d e n (hfdst. IV, 3, a) is reeds vermeid, d a t een aantal monsters van deze kleig r o n d e n in het L a b o r a t o r i u m v o o r L a n d b o u w s c h e i k u n d e t e Wageningen zijn geanalyseerd o p h u n kationengehalte. D a a r n a a s t zijn tevens enige g r o n d m o n s t e r s van IJoeverkleiprofielen met een meer of m i n d e r knippige structuur onderzocht. H e t aantal m o n sters van deze kleigronden b e d r o e g resp. 16 en 8 stuks en o m v a t t e n zowel boven- als
o n d e r g r o n d m o n s t e r s ; de analyses zijn verricht d o o r de heren J. M E I N D E R T S M A en
H.

KUIPERS.

Zoals gezegd, heeft dit onderzoek n a a r de kationenbezetting van het adsorptiecomplex geen positieve aanwijzingen opgeleverd, die het in meerdere of mindere m a t e
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optredende verschijnsel van de knippigheid bij deze zware kleiprofielen zouden kunnen verklaren.
Het algemene beeld van de analyses is, dat het Na-gehalte (in procenten van de kationenwaarde) van het adsorptiecomplex van de kleien vrij normaal tot iets aan de hoge kant is,
terwijl het Mg-gehalte steeds hoger is dan normaal.
Het Na-gehalte van alle monsters varieert in hoofdzaak van 3—6 % en ligt voor bijna
60 % van de gevallen tussen 4,5—6 %. Slechts de ondergrondmonsters van twee pikkleiprofielen vertonen een hoog gehalte, nl. 12 en 13,5 %. In het algemeen echter neemt het Nagehalte naar de diepte in het profiel weinig of niet toe. Met uitzondering van beide laatstgenoemde monsters kan dit Na-gehalte de structuur van deze kleigronden niet in die mate
nadelig beïnvloeden, dat het verschijnsel van de knippigheid er door verklaard kan worden.
In het algemeen gesproken treden eerst structuurmoeilijkheden op, wanneer het Na-gehalte
meer dan 7,5 % van de geadsorbeerde basen bedraagt. Is het groter dan 15 %, dan is de
structuur zeer slecht.
Bij het Mg-gehalte van de verschillende monsters valt ook geen correlatie met de mate van
knippigheid te constateren. Wel is het gehalte algemeen hoog te noemen, terwijl het tevens
steeds naar beneden in het profiel toeneemt. Voor ruim 70 % van alle monsters is het percentage Mg van de kationenwaarde 20—40 %. Bij de pikkleigronden varieert het gehalte in de
bovengrondmonsters van ca 20—40 %; in de ondergrondmonsters van 30—60 %. Voor de
Ilkleigronden zijn deze gehalten resp. 15—30 % en 30—40 %.
Omtrent de werking van het Mg-ion op de structuur van deze kleigronden is reeds het een
en ander medegedeeld in hfdst. IV, 3, a.
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XIII. WATERHUISHOUDNG VAN HET GEBIED VAN DE LAGE
BEPOLDERDE GRONDEN IN NOORD-KENNEMERLAND
De waterstaatkundige toestand van Noordholland en zodoende ook van het karteringsgebied is uitvoerig beschreven door KOOIMAN (1936). Zowel de waterstaatkundige
kaart (schaal 1 : 100.000) bij laatstgenoemd werk gevoegd als de Waterstaatskaart
(bladen Alkmaar 1 en Alkmaar 3, schaal 1 :50.000) geven een goed overzicht van de
verschillende waterschappen en polders, die binnen het karteringsgebied voorkomen.
Het grootste gedeelte van het polderland van Noord-Kennemerland loost op de door
het „Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland" beheerde Schermerboezem, die zich uitstrekt van het Noordzee Kanaal tot Den
Helder en een oppervlakte van ca 2000 ha beslaat. De geschiedenis van dit Hoogheemraadschap is beschreven door BELONJE (1945), ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan
(1544—1944). Het zuidelijk randgebied van het karteringsgebied met de Noord- en
Zuid-Wijkermeerpolders en aanliggende Meerweiden en Buitenlanden, de polder de
Wijkerbroek en de hoge gronden onder Beverwijk loost zijn overtollig water op het
Noordzee Kanaal.
Op de bemalingstoestand en de daarmede samenhangende beheersing van de
waterstand van de verschillende polders kunnen we hier niet ingaan. Dat deze ook
tegenwoordig in een enkel geval nog veel te wensen kan overlaten, bleek ons wel uit
de mededelingen van de praktijk in de Baafjespolder, waar men in ernstige mate
overlast van het winterwater kan hebben.
Zoals uit de beschrijving van de bodemgesteldheid van het polderland (hfdst. VIII
en XI) wel blijkt, zal men ten behoeve van een goede watervoorziening in vele polders
tot een veel verder gaande indeling met afzonderlijke, aangepaste zomerpeilen moeten
komen. Zo worden b.v. de hogere gronden in de Oosterzijpolder en Groot-Limmerpolder, resp. langs de strandwal Alkmaar—Limmen en langs de duinvoet, bij de huidige
peilen te sterk drooggelegd. Het dieper afmalen van de polders langs de duinvoet in
de winter veroorzaakt ook afvloeiing van het duinwater, dat bij het vroegere evenwicht
tot de zomerreserve behoorde (hfdst. XIV, 2, a). Een algemeen bevredigende juiste
regeling van de waterstand in de polders met een sterk geërodeerd pikkleidek op zeezand of lichte zavel (subreeks MPz) zal steeds zeer moeilijk blijven (hfdst. XI; zie ook
de bijlagen 3 en 4). Dit geldt eveneens voor de polders van het binnendeltalandschap,
waar het land wel zeer onregelmatig ligt (afb. 5).
Onder het begrip waterhuishouding wordt tegenwoordig echter niet alleen de zorg
voor de watervoorziening en de waterafvoer begrepen, doch ook de reinhouding van
de openbare wateren, waaronder begrepen de strijd tegen de verzouting. Het waterstaatkundig beheer moet zich dus niet beperken tot een regeling van de waterstanden, doch
ook de beheersing van de waterkwaliteit vormt een belangrijke taak. Zo is bij het
besluit van de Provinciale Staten van Noordholland van 20 Dec. 1938 o.a. bepaald,
dat in het Reglement van Bestuur voor bovengenoemd Hoogheemraadschap wordt
opgenomen, dat tot de zorg voor de boezem o.a. behoort de ontzilting en het verhinderen van verontreiniging van alle wateren, die deel van deze boezem uitmaken.
De „natuurlijke" ontzilting als gevolg van de vorming (in 1932) en ontzilting
(1932—1937) van het Ilsselmeer was wel belangrijk maar niet voldoende (afb. 21 a
en b). In 1938 werd daarom een proef genomen met het doorspoelen van de Schermerboezem met in hoofdzaak Ilsselmeerwater. In het bijzonder in het centrale deel van de
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boezem en in de omgeving van Alkmaar bracht dit een grote vermindering van de
zoutgehalten teweeg.
Over de ontzilting van Noordholland is een belangrijk rapport verschenen (Commissie inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noordholland, 1946).
Hierin wordt o.a. duidelijk gemaakt, welke grote betekenis de ontzilting heeft voor de
land- en tuinbouw. Hoewel er in Noordholland reeds maatregelen zijn getroffen ter
verlaging van het zoutgehalte van boezem- en polderwateren, blijkt ook wel dat verdere en blijvende aandacht aan de ontzilting geschonken zal moeten worden om het
zoutgehalte zo volledig mogelijk binnen de perken te houden. Hierbij is de hoop gevestigd op het IJsselmeer, dat reeds zo'n gunstige „automatische" invloed heeft uitgeoefend op de ontzilting van Noordholland en Friesland.
Zoet water in de sloten is allereerst met het oog op een intensivering van de tuinbouw tot cultures onder glas van primair belang, in verband met het gebruik van het
slootwater als gietwater. Uit de proeven van Ir RIEMENS te Naaldwijk is de invloed van
gietwater met verschillende keukenzoutgehalten op de groei en opbrengst van verschillende tuinbouwgewassen bekend. Hieruit blijkt, dat een ver gaande ontzilting noodzakelijk is en wel tot beneden 0,5 g (hetgesn ongeveer hetzelfde is als 0,3 g chloor
per liter) of nog beter tot beneden 0,25 g NaCl per liter.
In de betrekkelijk laag gelegen Bergermeer, polder de Egmondermeer en polder de
Boekelermeer, waarvan in het bijzonder de zavelige bodemprofielen uitermate gunstig
voor de tuinbouw zijn, zijn door ons enige ondergrondmonsters met grondwater
en in de polder de Boekelermeer een enkel slootwatermonster genomen. In de lichte,
zandige tot zavelige, zeer opdrachtige meergronden (MEm), die vooral via de zandige,
sterk doorlatende ondergrond gemakkelijk infiltreerbaar zijn, moet echter een vlotte
wisselwerking bestaan tussen het sloot- en grondwater. In het algemeen is het zoutgehalte van het slootwater als een gevolg en niet als een oorzaak van het zoutgehalte
van het grondwater te beschouwen.
Allereerst is bemonsterd een profiel van de „ziltplek" (Cl) van de delgronden
(MEe) in de Bergermeer, even ten N.W. van Alkmaar. Hier is een ondergrondmonster
met grondwater op een diepte van ca 100 cm o. mv. gsnomen, waarvan het C-cijfer
(dit is het aantal grammen NaCl per liter bodemvocht), bepaald door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek, 16 bedroeg. De zoutvegetatie op deze plek vormt een duidelijke aanwijzing voor zoutschade aan het grasgewas. We hebben hier met betrekkelijk iets lager gelegen gronden te maken, zodat
de bewortelingslaag onder invloed van het capillair samenhangende grondwater staat.
De nabij gelegen MEmz-gronden aan de overzijde van de verkeersweg Alkmaar—
Bergen, tussen de Groeneweg en de Molensloot in, liggen eveneens zeer laag — zo
niet lager dan de ziltplekken —, maar deze vertonen, hoewel zeer drassig en slecht
ontwaterd, deze zoutvegetatie niet. Het aantal grammen NaCl per liter bodemvocht
van een ondergrondmonster met grondwater (90 cm o. mv.) bedroeg hier op hetzelfde
tijdstip (medio Aug. 1949) 0,9.
Zeer waarschijnlijk is er dus in het geval van de ziltplekken sprake van een diepe,
zoute bodemkwel via grovere pleistocene zandlagen op grote diepte. Mogelijk is deze
diepe kwel bevorderd door de ontgronding (w), die in dezelfde strook delgronden
heeft plaatsgevonden. Als gevolg van een zandwinning uit diepere lagen kunnen nl.
de z.g. afsluitende oud-holocene klei- en veenlagen — die het ondiepe grondwater
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scheiden van het diepe grondwater in de goed doorlatende zanden van pleistocene
ouderdom (hfdst. XIV, 1) — kunstmatig verbroken zijn, hetgeen esn belangrijke vermeerdering van de diepe zoute kwel ten gevolge kan hebben. Het zoetwaterlichaam
in de duinen vormt een barrière, een „zoetwaterdijk", tegen deze zoutwaterbeweging
en is dus van grote betekenis voor het tegengaan van brakke of zoute kwel vanuit de
Noordzee. Het brakke of zoute grondwater, dat zich in het strandwallen- en duinlandschap onder de zoetwaterlaag bevindt, stroomt landinwaarts onder invloed van de
aanwezige potentiaalverschillen naar de diepe polders en droogmakerijen, waarvan de
grondwaterspiegel aanzienlijk onder de zeespiegel ligt (hfdst. XIV, 1 en afb. 25 en 26).
De stroombanen van de zoute kwel kunnen ook beperkt zijn tot de dijklichamen of
de oppervlakkige bodemlagen en zich slechts over betrekkelijk geringe afstanden uitstrekken. Deze ondiepe kwel heeft b.v. plaats door en onder de Hondsbosse zeewering en is verantwoordelijk voor het hoge zoutgehalte van de Leipolder en de Verenigde Harger- en Pettemerpolder. Over grote oppervlakken treffen we hier een typische
zoutminnende flora aan (bijzondere onderscheiding B5).
In het centrale deel van de polder te Boekelermeer zijn door ons tegelijkertijd
(eveneens medio Aug. 1949) een watermonster uit een kavelsloot en een ondergrondmonster met grondwater (ca 10 cm o. mv.) genomen. De C-cijfers van
deze monsters bedragen resp. 0,6 en 0,2. Het zoutgehalte van het slootwater lag dus,
althans op dat moment, nog juist boven de schadelijkheidsgrens van gietwater voor de
verschillende tuinbouwgewassen. Uit de bespreking van de overzichtskaart van het
bodemgebruik (hfdst. IX) blijkt wel duidelijk, dat een verlaging van de zoutgehalten
tot liefst ver beneden de „tuinbouwgrens" (ca 0,5 g NaCl per liter) urgent wordt,
wanneer de toekomstige ontwikkeling van de economische toestand tot uitbreiding van
het tuinbouwareaal en tot vestiging van glascultures op de meergronden (bodemreeks
MEm) van Noord-Kennemerland dringt. Ook een vereiste gedeeltelijke verplaatsing
van het tuinbouwareaal rond de dichte bevolkingscentra op de strandwal- en duinzandgrondën naar de lage bepolderde gebieden, onder druk van de steeds toenemende vraag
naar gronden voor burgerlijk gebruik, kan een bespoediging van de verbetering van
de zouthuishouding van de Noordhollandse boezem- en polderwateren noodzakelijk
maken. Bij het bepalen van de benodigde hoeveelheden water voor aanvulling en doorspoeling van de boezem- en polderwateren zal tevens rekening gehouden moeten worden
met de mogelijkheid, dat land- en tuinbouw in de toekomst in droge tijden meer water
van goede hoedanigheid zullen vragen voor bevloeiings- en beregeningsdoeleinden.
Zo vindt infiltratie van grasland reeds plaats in het meest westelijke deel van de GrootLimmerpolder onder Bakkum, waartoe water uit de Schulpvaart in de kavelsloten wordt
gepompt. PULS (1950) wijst in dit verband op de belangrijke taak, die de landbouwwetenschap nog te vervullen heeft bij het tot stand komen van een zodanige uitvoering
van de voorgenomen werken, dat de landbouwbelangen daarmede het best en het snelst
zullen worden gediend. De water- en zoutbalans van de verschillende waterschappen en
polders of liever van geheel westelijk Nederland zal o.a. bestudeerd moeten worden.

XIV. WATERHUISHOUDING VAN HET GEBIED VAN DE HOGE GRONDEN
IN NOORD-KENNEMERLAND
1. INLEIDING
De duinstreek is een gebied met een eigen waterhuishouding. Het grondwater in de
uitgestrekte hogere duinzandgebieden, waarin geen open wateren met een afvoer liggen,
wordt gevoed en op peil gehouden door het neerslagwater. Het heeft hier een hogere
stand dan in de lage landen en het phreatisch vlak volgt in grote zeer flauwe trekken
de hoogteligging van het bodemoppervlak.
Het grondwater in het doorlatende duinzand komt betrekkelijk gemakkelijk tot
afstroming en wel in algemene zin van het hoger liggende duinlandschap, in hoofdzaak
bestaande uit het gebied met de eigenlijke duinen, enerzijds naar de zee, anderzijds
naar het lagere strandwallenlandschap met de bekende geestgronden, waar het grondwater zich op de laagste plaatsen in het open water van sloten enz. ontlast. De natuurlijke afwatering daarvan heeft plaats op de landwaarts aangrenzende lage gebieden,
welke bepolderd zijn en door middel van bemaling een bepaald constant waterpeil
bezitten.
De watervoorziening van de nabij het duinlandschap gelegen hogere strandwalgronden wordt dan ook beheerst door het afstromende zak- of drangwater uit de
duinen. De practijk spreekt van „wel" en „welwater". Dank zij deze toevoer kunnen
ook nog vrij hoog gelegen duinzandgronden langs de binnenduinrand toch een behoorlijke watervoorziening hebben. Ook gedurende langere droogteperioden kan hier de aanvulling van het grondwater verzekerd zijn, onafhankelijk van de neerslag.
Een goede vochthuishouding, een eerste vereiste voor ieder intensief land- of tuinbouwkundig gebruik van de duinzandgronden, is geheel afhankelijk van deze zijdelingse
aanvoer van duinwater en wel in het bijzonder van het feit of deze aanvulling van het
grondwater min of meer gestadig en in voldoende mate plaats heeft.
Behalve voor de tuin- en landbouw is het duinwater echter eveneens van groot
belang voor de drinkwatervoorziening van geheel Hollands Noorderkwartier, waar
ander zoet en goed bruikbaar grondwater voor dit doeleinde niet in voldoende mate
aanwezig is (afb. 22). Daar we hier ten slotte met een beperkte voorraad duinwater
te maken hebben, waarvan de aanvulling tot dusver geheel afhankelijk is van de neerslag, is het begrijpelijk, dat op de duur conflicten van cultuur- en waterleidingbelangen
niet kunnen uitblijven, vooral doordat de behoefte aan leidingwater steeds groter wordt.
Zoals onder meer blijkt uit de nota van Gedeputeerde Staten van Noordholland van
18 October 1950, heeft het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland reeds lang
plannen beraamd tot voorzieningen, die een vermindering van de wateronttrekking,
resp. een suppletie daarvan, beogen. Het voorstel aan de Provinciale Staten strekt tot
samenwerking met de Gemeente Amsterdam, om gezamenlijk water te onttrekken aan
het Amsterdam-Rijnkanaal bij Vreeswijk en transport daarvan naar het duinterrein
van de provincie.
Dit in de duinen geïnfiltreerde rivierwater zal zoveel mogelijk weer worden gewonnen als kunstmatig duinwater en overigens de geslonken duinwatervoorraad aanvullen. Deze voorraad zou dan alleen in tijden van maximaal gebruik worden aangesproken.
Gedurende de laatste bijzonder droge jaren is er sprake van een nijpend waterprobleem en is de waterhuishouding van de Noord-Kennemerlandse duinstreek een
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Afb. 22. Schematische hydrologische W. -O. doorsnede door westelijk Holland. Het voorkomen van zoet
water — het ,,drijvende duinwatereiland" —, brak en zout water in de dipe ondergrond (naar
K r u l , 1936).
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aangelegenheid, waarmee menzich ook in tuin- en landbouwkundige kringen druk
bezighoudt, hetgeen o.a. geleid heeft tot een actie voor een goede waterregeling in
Kennemerland.
Het „waterprobleem" van Noord-Kennemerland staat echter niet op zichzelf. In
de loop der jaren zijn tussen verschillende duinwaterleidingen en eigenaren van aan
de binnenduinvoet gelegen cultuurgronden reeds vele moeilijkheden ontstaan over de
wateronttrekking. Deze moeilijkheden uitten zich door het aanhangig maken van processen, hetprotesteren tegen hinderwetsaanvragen e.d.en zij zijn al bijna even oud als
de duinwaterleidingen zelf. Over deze kwestie zijn dan ook reeds meerdere onderzoekingen verricht enis reeds veel geschreven. Gezien het uitermate grote belangvan
een goede watervoorziening envoor goed begrip vande vele factoren, dievan invloed
zijn op de waterhuishouding vande duinstreek, komt het onsalleszins gewenst voor,
van deelders opgedane ervaringen endedaaraan ontleende conclusies kennis te nemen.
We laten hier dan ook een vereenvoudigde weergave volgen vande beschikbare
kennis inzake dehydrologische gesteldheid en geschiedenis vande Hollandse duinstreek
in hetalgemeen en voor zover mogelijk die van Noord-Kennemerland inhet bijzonder.
2. DE HYDROLOGIE VAN DE DUINWATERSTROMINGEN
De goed doorlatende en weinig begroeide, humusarme bodem vanhet hooggelegen
duinlandschap vormt eenuitstekend infiltratiegebied. Een groot gedeelte vande neerslag, 50—65% van dejaarlijkse hoeveelheid, zakt nl. vlot en diep weg inde middelgroten gelijkkorrelige, totvrij grote diepte homogene enporeuze duin- en zeezandlagen. Dit
infiltrerende neerslagwater komt, zoals de drinkwaterdeskundigen dit noemen, als z.g.
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„nuttige neerslag" aan de vorming van het grondwater ten goede. De rest van de nesrslag gaat door directe verdamping aan de lucht verloren, wordt door de planten benut
of stroomt oppervlakkig af; de laatste hoeveelheid is, gezien het reliëf van het duinlandschap, te verwaarlozen.
Het phreatisch vlak van het aldus aangevulde grondwater gaat stijgen. Door de
hoge ligging van het duinlandschap ten opzichte van de omgeving beweegt zich dit
grondwater deels naar de aangrenzende lagere gebieden en overigens naar de diepte.
Bij deze afvloeiing ondervindt het grondwater een weerstand, die afhankelijk is van de
doorlatendheid. Door de afstroming naar de zes- en landzijde stelt zich in beide richtingen in het grondwater een verhang in, dat toeneemt met de af te voeren hoeveelheden. Waar het phreatisch vlak door het bodemoppervlak wordt gesneden, welt het
grondwater op en stroomt bovengronds langs de beken af. Zo is ten minste de situatie
in de duinen, waar geen wateronttrekking plaats heeft.
In de breedste en hoogste duingebieden verheft de duinwatermassa zich vrij aanzienlijk
boven het gemiddelde zeeniveau en het aangrenzende lage land en vormt met zijn elliptisch
gebogen bovenbegrenzing een grondwaterrug met een waterscheiding ongeveer in de lengteas
van de duinstrook. In de Schoorlse duinen liep de bovengrondwaterstand op tot ruim 10 m
+ N.A.P. (OLDENBORGH, 1916).
In evenwicht met deze zich vormende grondwaterrug heeft het infiltrerende neerslagwater
het zoute grondwater, dat oorspronkelijk in het holocene duin- en zeezand en het daaronder
liggende pleistocene zandpakket aanwezig was, verdrongen. Zout en zoet water vermengen zich
in het algemeen niet gemakkelijk en onder deze omstandigheden zeer slecht, zodat het zoete
duinwater (s.g. 1) als het ware drijft op het soortelijk zwaardere zoute grond-zeewater (s.g.
pl.m. 1,025). Theoretisch zou dan ook de benedengrens van het zoete grondwater 40 maal zo
diep kunnen zijn als de grondwaterrug zich boven de zeespiegel verheft, terwijl beide afhankelijk zijn van de breedte van de duinstrook.
In de loop der eeuwen heeft zich op deze wijze en mede onder invloed van de afvloeiing
naar de omgeving en van het over het algemeen tot grote diepte doorlatende zandige geologische
profiel onder de duinstreek een geweldige zoetwaterzak gevormd (afb. 22). Zolang de mens
niet ingrijpt, is de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van boven, in de vorm van nuttige neerslag,
groter dan de gemiddelde jaarlijkse afvoer, die voornamelijk door ondergrondse afstromingen
plaats heeft. Uit het verschil wordt de zoetwatervoorraad ieder jaar aangevuld, totdat er een
z.g. dynamisch evenwicht in de massa optreedt, waarna geen zout water meer weggedrukt
wordt. Deze dynamische eindtoestand zal zich eerst instellen, wanneer de afvloeiing door het
zodoende toenemende verval voldoende groot is om de gemiddelde jaarlijkse nuttige neerslag
te neutraliseren.
Het zoute grondwater kan onder de last van een dergelijke zoetwatermassa, die dus in een
bewegingstoestand verkeert, tot een diepte van meer dan 100 m verdrongen zijn. In de duinen
bij Schoorl ligt het grensvlak tussen het zoute en het zoete grondwater b.v. maximaal op ongeveer 125 m —N.A.P. (KRUL, 1947). De afstroming uit het duinwaterreservoir heeft plaats
zowel naar de zee als landinwaarts; ten dele in het jong-holocene duin- en zeezand, doch vooral
in het grofzandige, beter doorlatende, pleistocene zand (afb. 23).
KRUL (1947) die de hydrologie, dat wil dus zeggen de beweging en samenstelling van het
grondwater, van Hollands Noorderkwartier behandelt, omschrijft dit stromingsbeeld van het
grondwater in de duinen van Noord-Kennemerland als volgt (I.e. blz. 26):
„het afstroomende grondwater komt ten slotte in het oppervlaktewater terecht, deels langs
korte stroombanen (in afb. 23 met pijlen aangegeven) aan den duinvoet, op het strand en in
de zee eenerzijds, in het boezem- en polderwater aan den binnenduinvoet anderzijds, deels
langs langere stroombanen, doordat het op grooteren afstand van de waterscheiding opkwelt
in zee en in het gebied der verder landinwaarts gelegen polders en droogmakerijen".
BIEMOND (1940 en 1948) heeft de waterstromingen voor het duingebied van de Amsterdamse waterleiding tussen Bloemendaal en Zandvoort in quantitatieve zin uitgewerkt (afb.
25 en 26).
In het algemeen stelt men zich de snelheid waarmee het grondwater „stroomt" te groot voor.
Deze snelheid is afhankelijk van de doorlatendheid van het bodemmateriaal, van de wijdte
van de poriën tussen de zandkorrels dus, en het beschikbare verschil in stijghoogte, het z.g.
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Afb. 23. De hydrologische gesteldheid van de Hollandse duinstreek (volgens de Commissie „Drinkwatervoorziening in het Westen des Lands", 1940).
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Fig. 23. The hydrological conditions in the Holland dune region (according to Commissie
ziening in het Westen des Lands", 1940).

„Druinkwatervoor-

potentiaalverval. Zelfs in het duinlandschap met zijn in het algemeen behoorlijk doorlatend
bodemprofiel was volgens DUBOIS (1911) bij de toenmalige verhangen, de beweging van het
grondwater in de Haarlemse duinen niet sneller dan 20—60 m per jaar. Volgens KRUL (1936)
kan men zich in het algemeen in goed doorlatende lagen met verhangen van 1 : 600 à 1 : 1000
de stroomsnelheid in de orde van grootte van 35 m per jaar voorstellen. Het zoute grondwater
onder de duinen zou per jaar slechts afstanden van ca 10 m afleggen.
Deze betrekkelijk geringe stroomsnelheid heeft dan ook tengevolge, dat verstoringen van
het bovengeschetste dynamische evenwicht slechts vertraagd verwezenlijkt worden. Nivellering
van het grondwaterniveau heeft dus zeer langzaam plaats.
De bewegingsrichting en de oorsprong van het grondwater is vast te stellen door stijghoogtemetingen; de bewegingsrichting is die van het sterkste verval.
Het uitvoerige en fundamentele onderzoek van PENNINK (1904) op de duinterreinen van de
Amsterdamse waterleiding en talrijke diepboringen elders in de duinen toonden aan, dat verschillende weinig doorlatende of meer weerstandbiedende fijnzandige tot kleiige lagen in de
diepe ondergrond van invloed zijn op de beweging en samenstelling van het grondwater. Volgens
de over een groot gebied verrichte waarnemingen van DUBOIS (1904) is de klei van deze lagen
zeer onzuiver; zuivere klei komt bijna nooit voor en het kleigehalte van de zwaarste monsters
bedroeg nog geen dertig procent.
In de duinstreek van Noord-Kennemerland bevindt zich een dergelijk betrekkelijk dun
pakket min of meer slibrijke, fijnzandige, oud-holocene wadafzetting met schelpen meestal op
een diepte van ongeveer 15 —20 m —N.A.P. Deze formatie omvat op meerdere plaatsen al
of niet uitgestrekte lensvormige kleilagen. Veenlagen („het veen op groter diepte") komen
slechts hier en daar voor.
Communicatie tussen het grondwater op geringe diepte in het duinlandschap — het z.g.
ondiepe grondwater of boven(duin)water — en het diepe grondwater — het z.g. diep (duin)water — moet echter mogelijk zijn, zeker plaatselijk, om de eenvoudige reden dat anders die
geweldige zoetwaterzak zich niet had kunnen vormen. Zowel volgens PENNINK (1904) als
KRUL (1947) en BIEMOND (1948) kunnen de grof- tot fijnzandige pleistocene formaties onder
deze oud-holocene formatie, welke als geheel beschouwd minder doorlatend voor water is, als
één watervoerend pakket beschouwd worden, hoewel de ook hierin voorkomende klei- en
leemlagen plaatselijk grote weerstand kunnen bieden tegen de beweging van het diepe grondwater.
Ofschoon er dus nergens sprake is van doorlopende, weinig of niet doorlatende lagen over
grote uitgestrektheden, zijn vooral de min of meer dikke, zandige, oud-holocene kleilagen op
de overgang van het jonge en oude duin- en zeezand naar de onderliggende, over het algemeen
goed doorlatende, soms grindachtige, pleistocene zandlagenreeks zeer zeker van betekenis voor
de waterhuishouding van de duinstreek en voor de invloed van het menselijk ingrijpen daarin
(afb. 23, 25 en 26).
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Zo heeft de waterwinning voor drinkwatervoorziening en industrieën — en tegenwoordig
ook in toenemende mate voor bevloeiingsdoeleinden — in hoofdzaak plaats uit de diepe,
pleistocene, sterk watervoerende zandlagen. Bevindt zich nu juist boven het zandpakket, waaraan het water onttrokken wordt, een weinig doorlatende laag van voldoende uitgestrektheid,
dan is deze van invloed op de grondwaterbeweging. De grote plaatselijke verlaging van het
phreatisch vlak nabij de pompputten van een intensieve waterwinning treedt dan in minder
sterke mate op en kan soms zelfs nagenoeg achterwege blijven. Het opgepompte water wordt
in dat geval aanvankelijk in hoofdzaak aangevuld door toevloeiing van diepwater van terzijde
en uit de diepte, daar de minder doorlatende, bovenliggende lagen een toestroming van bovenwater belemmeren of vertragen.
De lagen boven de putfilters kunnen een zodanige ondoorlatendheid hebben, dat de door
het pompen teweeggebrachte drukverlaging onder deze lagen eerst na enige maanden of soms
wel enige jaren een belangrijke daling van het phreatisch vlak veroorzaakt.
Zodoende is het mogelijk, dat ook een zeer intensieve wateronttrekking eerst na geruime
tijd het phreatisch vlak van het bovenduinwater nabij de winplaats zal verlagen. Op grotere
afstand van de pompputten, waar deze meer weerstandbiedende laag al of niet plaatselijk
ontbreekt, kan om de rand van de scheidende laag heen een kleiner of groter gebied beïnvloed
worden. Dit houdt in, dat een winning van diepwater onder weinig doorlatende lagen in de
duinen een meer directe verlagende invloed kan uitoefenen op het ondiepe grondwater in aangrenzende cultuurgronden.
Zoals afb. 23 schetsmatig demonstreert, kan het afstromende diepe grondwater — de diepe
kwel — een opwaartse druk uitoefenen op het ondiepe grondwater in het strandwallenlandschap.
Volgens het door KRUL (1947, blz. 39) geconstrueerde hydrologische dwarsprofiel over Noordholland is deze toestand in het westelijk deel van de Groot-Limmerpolder nog aangetroffen.
Vermindert deze stroming of houdt hij geheel op (afb. 26) door een zeer sterke onttrekking
van diepwater, dan neemt die overdruk af of houdt op te bestaan. Dit zal weer ten gevolge
hebben, dat daar waar de oud-holocene overgangslagen het maar even toelaten het bovengrondwater met het neerslagwater dieper zal wegzakken.
Uit het voorgaande en de hier opgenomen figuratieve voorstellingen is welhaast zonder
meer de invloed na te gaan van de wateronttrekking op de zoetwaterbeweging, de ligging van
het phreatisch vlak en dat van de overgangszone tussen het zoete en zoute grondwater. Het
zoete duinwater wordt nagenoeg aan alle zijden omgeven door zout grondwater, dat in samenstelling vrijwel met zeewater overeenkomt, omgeven en is daarvan gescheiden door een betrekkelijk dunne brakwaterzone.
Het duinwaterlichaam heeft zich gevormd in een maagdelijk duinlandschap onder invloed
van de hoeveelheid infiltrerende neerslag endeweerstand van het bodemprofiel tegen afstroming
van dit water. Het is dus duidelijk, dat een zich reeds ingesteld natuurlijk evenwicht verstoord
zal worden en dat de zoetwatermassa moet slinken, indien er duinwater uit dit reservoir wordt
afgetapt of er aan onthouden wordt. Wordt op welke wijze dan ook doorlopend meer water
onttrokken dan de hoeveelheid nuttige neerslag bedraagt, zodat de gehele aanvoer ondervangen
wordt, dan moet het grensvlak zoetwater -zoutwater met de diffusie- en mengingszone geleidelijk aan stijgen en in overeenstemming daarmede het phreatisch vlak dalen, zodat de duinen
gaan uitdrogen. Na een langdurig tijdsverloop zou een dergelijke exploitatie het reservoir zelfs
vrijwel geheel uitputten.
De zoetwatermassa vormt tevens een barrière tegen de beweging van het zoute grond- en
zeewater naar het achter de duinen gelegen polderland, waar het waterpeil plaatselijk aanzienlijk
beneden de zeespiegel ligt. Door het „optrekken" van de zoetwaterzak wordt de brakke of zoute
bodemkwel in de droogmakerijen en polders bevorderd (afb. 25). BIEMOND (1948) vermeldt,
dat juist het plegen van roofbouw op de diepwatervoorraad deze zoute kwel doet afnemen.
De zoetwaterzak wordt namelijk kleiner en om het weggenomen zoetwater te vervangen moet
(zout)water van de zijkanten, van de zeezijde zowel als van de landzijde, toestromen. Dit kan
echter slechts tijdelijk gelden.
3. DE HYDROLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN DE
HOLLANDSE DUINSTREEK
De waterhuishouding van een duinstreek in zijn oorspronkelijke toestand wordt dus
beheerst door een groot zoetwaterreservoir, waarin een zeker natuurlijk dynamisch
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evenwicht bestaat tussen aanvoer en de grotendeels ondergrondse afvloeiing naar de
zeezijde en de lagere streken van het aangrenzende polderland, het kwelgebied. De
aanvoer wordt gevormd door de z.g. nuttige neerslag, zijnde ongeveer 50 à 60% van
de totale jaarlijkse neerslag in het infiltratiegebied, gevormd door het duinlandschap.
De oude kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288 (DEVRIES, 1894) geeft de
meren en plassen in het duingebied schematisch aan. Nog bestaande namen van vele
vlakken, zoals het Vennewater, Vogelwater, Watervlak, Polderland enz. in de duinen
tussen Egmond en Velsen duiden erop, dat hier nog niet zo lang geleden water in
overvloed was.
Over een ruim aantal jaren gerekend zijn de gemiddelde waarden van de neerslag van
eertijds echter gelijk te stellen aan die van tegenwoordig. Althans voor meer recente tijden komt
BIEMOND (1948) aan de hand van een bestudering van de literatuur tot de conclusie, dat er
geen aanwijzingen bestaan voor een klimaatswijziging, die van invloed kan zijn op de vochtigheidstoestand van de duinen. Ook VUYCK (1898) merkte op, dat de gemiddelde jaarlijkse
regenval over een aantal jaren wel schommelingen vertoonde, doch dat van een werkelijke
vermindering van de jaarlijks gevallen regen niets was te bespeuren.
Het is duidelijk, dat, wanneer in een reeks van droge jaren de aanvoer sterk vermindert,
de grondwaterrug in grootte zal afnemen door de doorgaande afvoer en de verdamping. Allereerst worden de plassen kleiner en ondieper en tevens neemt de afvoer langs de beken af.
KOPS (1798), die uitvoerig de toenmalige zeer grote vochtigheid en geschiktheid voor cultuurdoeleinden van de uitgestrekte duinvalleien tussen Egmond en Bloemendaal beschreef,
maakte tevens melding van de veranderlijkheid, welke de grondwaterstanden in de vlakken
vertoonden. Hij merkte o.a. op, dat: „bij al onze inspectiën, zoo in het noorden als zuiden,
hebben de ervarenste lieden ons eenparig berigt, dat er sedert tien Jaeren, van Jaer tot Jaer
minder water dan te voren in de vlakken wordt gevonden" en vond dit onverklaarbaar,
vooral in verband met het stijgende peil van de rivieren en binnenwateren, dat toch de
afzakking van duinwater in toenemende mate zou moeten belemmeren. De vlakken waren
blijkbaar zo nat, dat deze omstandigheid allergunstigst was voor alle volgende ondernemingen
(plannen tot vruchtbaarmaking) in de duinen. In de duinen onder Castricum en Heemskerk
stond zelfs een watermolen om de valleien beter te ontwateren.
TWENT (1805) spreekt van grote droogte en het verdwijnen van duinpiassen. Een tiental
jaren later (omstreeks 1820) waren de grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld echter
weer zó hoog, dat vele pannen envlakken al of niet tijdelijk onder water stonden. GEVERS (1826)
rapporteerde eveneens zeer uitvoerig over bovengenoemde en andere duinvalleien en volgens
hem kon een belangrijk gedeelte ontgonnen worden, vooral voor het landbouwbedrijf. Hij
wilde dit bereiken door kanalen te graven van de landzijde tot in de valleien en deze vaarten
moesten behalve voor afwatering tevens dienen voor de afvoer van producten en hout. In
1829 werd dan ook met het graven van een dergelijk kanaal onder Zuid-Bakkum in NoordKennemerland begonnen.
Sedert het midden van de vorige eeuw blijken de duinen blijvend droger te worden. Reeds
VUYCK (1898) kwam door onderzoek tot de conclusie, dat 75 jaar voordien de duinen een veel
grotere waterrijkdom moest worden toegeschreven, d.w.z. in de vorm van vrij water dat zich
als plassen, meren of moerassen voordeed. Volgens VUYCK moest het dan ook iedereen duidelijk
zijn, dat de duinen veel droger waren geworden dan vroeger (begin 19e eeuw), ook op plaatsen
waar de waterleidingen geen invloed konden hebben. Hij weet de verlaging van de grondwaterstanden voor een groot deel aan het feit, dat ook in begroeide duinterreinen de pannen langzaam maar zeker opgevuld worden met verstoven duinzand. Ook hij achtte de verschillen b.v.
in de stand van het boezemwater van Rijnland tegering om van invloed tezijn opde waterstand
in de duinen.
GOETHART (1924) is van mening, dat in het algemeen het verdrogen van het duingebied
meer indruk op de mens heeft gemaakt dan het toenemen van de vochtigheidstoestand of het
groter worden van de duinpiassen. In geheel ongerepte duingebieden merkte hij in Juni 1919
op, dat de plassen zich tamelijk hadden uitgebreid; dat het duin natter was geworden in de
jaren sedert ongeveer 1913.
DUBOIS (1909) gaat uitvoerig in op deze veranderlijkheid van het klimaat, waarbij vrij
duidelijk droge en natte tijdvakken met elkaar afwisselen. Hij merkte op, dat:
„in de aldus gedurende meer dan een eeuw blijkende periodieke verandering van den grond-
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waterstand in de duinen een treffende overeenkomst valt waar te nemen met de gemiddelde
35-jarige door BRÜCKNER ontdekte periode, volgens welke, in de allermeeste landstreken der
aarde, de regenval en de waterstand van meren verandert".
Berekenen we deze periodiciteit door tot op de huidige dag, dan moeten we zo in de dertiger
jaren een droge tijd beleefd hebben en in de veertiger jaren een nat tijdvak met een maximum
omstreeks 1950. Blijkens recente onderzoekingen moet deze periode van Brückner als waardeloos beschouwd worden. De perodieke schommelingen en langzame veranderingen inhet klimaat
vormen een ingewikkeld probleem op zichzelf, waarop hier niet verder ingegaan kan worden.
KRUL (1947) concludeert uit een lange reeks van 14-daagse peilingen, die sedert 1896 in
het hoge duin bij Schoorl worden verricht in een aantal geboorde peilputten in het bovenduinwater (filters tot even beneden N.A.P.), dat:
1. het verloop van het phreatisch vlak een jaarlijkse periodiciteit vertoont met nagenoeg steeds
een maximum in het voorjaar (Januari—Maart) en een minimum in het najaar (October—
November) met een amplitude in de orde van grootte van 0,50 m;
2. in dit algemene, meer normale verloop een ongelijkmatige periodiciteit overheerst van
opeenvolgende reeksen van natte en droge jaren met amplituden in de orde van grootte van
1,50 m. In het infiltratiegebied wisselen de bovengrondwaterstanden dus onder invloed van
neerslag en verdamping met de seizoenen en met langere perioden van droogte en vochtigheid.
Vanaf het einde der vorige eeuw is er echter op steeds toenemende schaal sprake
van een voortdurend ongunstiger worden van de gemiddelde grondwaterstanden in de
Hollandse duinstreken, hetgeen aanleiding gaf tot meerdere onderzoekingen naar de
oorzaak van dat verschijnsel. Algemeen komt men hierbij tot de conclusie, dat het
ingrijpen van de mens in de natuurlijke hydrologische gesteldheid de verslechtering
van de waterhuishouding van het strandwallen- en duinlandschap in de hand gewerkt
heeft.
a. Verbetering van de afwatering in het strandwallenlandschap
droogmakerijen

en de aanleg van de

De oorspronkelijke hydrologische omstandigheden van de verschillende duinstreken
werden reeds beïnvloed door het bepolderen van de aangrenzende lage landen. Sedert
de 15e eeuw had hier op toenemende schaal een steeds verbeterde bemaling plaats.
Hierdoor kwam een voortdurend lager waterpeil en dus een drukverlaging in het bepolderde kwelgebied tot stand, hetgeen begrijpelijkerwijs een vergrote afstroming naar
deze zijde uit het duinreservoir tengevolge had.
Zo is b.v. volgens KRUL (1947) de daling van het phreatisch vlak in het duingebied benoorden Petten, die geleid heeft tot verdroging van de plassen, vermoedelijk voornamelijk te
wijten aan de verbetering van de afwatering in de landbouwgebieden aan de binnenduinvoet
aldaar. Vooral de latere diepe droagmakerijen als de Schermer (1633; pp ca 4,30 m—N.A.P.),
de Wijkermeer- en de IJpolders (1870—1873), de Haarlemmermeerpolder (1853; pp 5,65 tot
5,75 m —N.A.P.), met waterpeilen dus die aanzienlijk beneden N.A.P. liggen, zouden de
afwatering van de duinstreek bevorderd hebben. De droogmakerijen in het hart van Hollands
Noorderkwartier liggen echter op zo'n grote afstand van de duinen, dat hier vermoedelijk geen
sprake is van belangrijke duinwaterstromen, die uit en onder invloed van het hooggelegen
duinlandschap-infiltratiegebied door de diepe ondergrond naar dit poldergebied afvloeien
(KRUL, 1947).

Hoe ingrijpend deze invloeden ook geweest mogen zijn, zij kunnen geen voldoende verklaring bieden voor een blijvende, geleidelijke daling van het phreatisch vlak in de duinstreek.
Wat nu wel de invloed van de min of meer diepe bemaling van het polder-kwelgebied
precies is geweest op de inmiskenbaar blijvende uitdroging der duinen, is volgens DUBOIS (1931
in het algemeen moeilijk te zeggen. In een tijdsverloop van minder dan een eeuw zijn er dooi
het toedoen van de mens twee belangrijke duinwaterafnemende factoren gevormd: 1. de droog
makerijen Haarlemmermeer en de IJpolders met het Noordzee Kanaal; 2. de winning vai
duinwater voor de drinkwatervoorziening en plaatselijk voor industriële doeleinden. Zeker i
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echter, dat de factor duinwaterleiding in snel tempo voortdurend groter wordt en dat zijn
invloed in steeds grotere mate op het geheel van het duinwaterlichaam inwerkt, door de onttrekking van diepwater.
b. Wateronttrekking aan de duinen ten behoeve van de waterleidingen en de industrieën
Een groot deel van het duinlandschap is in beheer bij de verschillende waterleidingbedrijven en in gebruik voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Duinwater is uitstekend drinkwater, dank zij zijn gemakkelijke reiniging,
goede samenstelling en smaak. Hierdoor en mede door de onmogelijkheid om elders
in West-Nederland goed grondwater voor dit doeleinde te kunnen winnen (afb. 22) is
tot op de huidige dag alle aandacht geconcentreerd geweest op deze functie van het
duinwater. De winning van grondwater in de duinen voor drinkwatervoorziening nam
reeds een aanvang na het midden der vorige eeuw: Winplaats Leiduin, onder Zandvoort
(1851), Heemskerk (1885), Bergen (1885) en Castricum—Egmond (1924).
De winning geschiedde aanvankelijk door middel van open of gesloten draineerleidingen
in het bovenduinwater, waartoe diepe kanalen in de winplaatsen werden gegraven. Deze
kanalen of vrij diep liggende buizen brengen, afhankelijk van de diepte, min of meer uitgestrekte en diepgaande bekkenvormige verlagingen in de zoetwaterrug teweeg. Door aan de
draineersystemen een grotere uitbreiding te geven, werd in latere jaren het draineergebied van
de watervangen, het z.g. watergevend of beheerst neerslaggebied, aanzienlijk uitgebreid (voor
Leiduin zie PENNINK, 1904, en afb. 24)
Afb. 24. Het duinterrein met draineerkanalen van de
Amsterdamse waterleiding onder Zandvoort
(pompstation Leiduin). Het door de watervang
beheerste gebied, aangevende de oppervlakte
waarover het bovenwater afvloeit naar de
punten van onttrekking, nam van 1854 tot
1917 sterk in omvang toe.

Fig. 24. The dune grounds with draining canals of the
Amsterdam Water Board near Zandvoort
(pumping station Leiduin). The area affected
by the intake of water — being the area over
which the water from above the clayey layer
(see fig. 26) flows to the spots, where the
water is withdrawn — expanded substantially
in the period from 1854 tot 1917.

VUYCK (1898) constateerde, dat op talrijke plaatsen water uit de duinen afvloeide, hetzij
als.beken, of ondergronds, waardoor de z.g. geestgronden hun hoge waarde hadden. Voorts dat,
behalve het nadeel dat deze gronden door wateronttrekking ondervonden, er geen enkel bezwaar was om dit overtollige water als drinkwater te bezigen. Hij achtte het bestaan van waterleidingen niet van het minste bezwaar voor de waterrijkdom, wanneer ten minste de wateronttrekking niet groter werd dan de hoeveelheid, die anders op de een of andere wijze „nutteloos"
zou wegvloeien. Hij stelde deze hoeveelheid (nuttige neerslag) op 40 % van de regenval en
sprak eerst van abnormale exploitatie, wanneer die een verlaging van het grondwater tengevolge had, behalve dan een plaatselijke door het aanbrengen van buizen of het graven van
kanalen. Ten slotte merkte hij op, dat de waterleidingen zich niet altijd tot het natuurlijke
watersurplus beperkten.
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Een door VUYCK aangehaalde slotsom uit het rapport van de Amsterdamse Waterleidingscommissie (1891) luidt:
„wij menen op grond van een en ander als onze conclusie omtrent dit onderwerp te mogen
samenvatten, dat de lager gelegen geestgronden van drainering nadeel, althans winstderving,
kunnen ondervinden; dat de drainering in de bestaande prise d'eau (Leiduin) op de aangrenzende geestgronden reeds gedeeltelijk van ongunstige invloed is geweest en verdere verlaging
van de grondwaterstand die invloed tot op grotere afstand zal doen gevoelen.".
Toentertijd was men dus reeds overtuigd van het feit, dat de winning van duinwater (althans
op de hierboven omschreven wijze) ten koste van de watervoorziening van de cultuurgronden
langs de binnenduinvoet moest gaan.
De sterk toenemende behoefte aan goed leidingwater deed de onttrekking van duinwater
in snel tempo groter worden. De winning van bovenduinwater door middel van drainering
voldeed in verschillende gebieden al spoedig niet meer. In deze eeuw werd dan ook vrijwel
algemeen omgeschakeld op de winning van diepduinwater met behulp van geboorde pompputten (o.a. door de P.W.N, in de watervang Heemskerk). De nieuwe winplaatsen (Bergen
1920, Castricum 1924) van het in 1920 gestichte Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland (afgekort P.W.N.) onttrekken van de aanvang af uitsluitend diepwater.
Voordat algemeen hiertoe overgegaan werd, had PENNINK (1904) reeds zijn vermaarde
onderzoekingen omtrent de hydrologische toestand van de winplaats Leiduin verricht. Hij was
van mening (in 1903!), dat het drinkwatervraagstuk voor Amsterdam in de duinen onder
Zandvoort op te lossen was, maar niet voordat de nodige maatregelen getroffen waren om
het tekort aan regenwater aan te vullen. PENNINK stelde voor met bekwame spoed een aanvang
te maken met de nodige bevloeiingswerken om de grondwatervoorraad steeds naar behoren
te kunnen regelen en aanvullen met van elders aangevoerd water. Bij deze plannen schakelde
hij tevens in de winning van diepwater met behulp van overvloeiende bronnen, die dan regelbaar moest zijn.
De ervaringen met de in latere jaren sterk toenemende waterwinning in de duinen, vooral
na de ontwikkeling van de streekwaterleidingen (vnl. van 1920 af), hebben deze onderzoeker
wel in het gelijk gesteld.
De Leidse Duinwaterleiding pompt reeds enkele jaren een mengsel van boezemwater en
afstromend duinwater aan de duinvoet op en infiltreert hiermede de winplaats (LINDENBERGH,
1940).
De Haagse duinwaterleiding voert momenteel een millioenen „rivier-duinplan" uit, om
gedeeltelijk gezuiverd rivierwater uit de Lek door een persleiding naar de watervang in de
duinen te brengen (LIEFRINCK, 1947). Door deze voorziening zal de onttrekking van het
eigenlijke duinwater verminderen, zodat een verdere intering van het duinwaterkapitaal wordt
voorkomen. Bovendien zal er weer voorraadvorming kunnen plaatsvinden, waaraan een ruime
irrigatie van het duinterrein naar verwachting kan meewerken. De vermindering van de voorraad diepduinwater kan zodoende omslaan in een langzame toeneming.
Amsterdam, dat reeds geruime tijd inteerde op de dieptevoorraad van het duinwater, betrekt reeds vele jaren tevens leidingwater van elders en overweegt eveneens
de mogelijkheid van een irrigatie van zijn watervang in de duinen (BIEMOND, 1940 en
1948). Deze plannen verkeren thans in het eerste stadium van uitvoering.
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland, dat het duinwater in NoordKennemerland exploiteert, onderzocht de mogelijkheid om voor aanvulling van zijn
behoeften gebruik te maken van IJsselmeerwater, met een proefbedrijf te Enkhuizen.
Voor de toekomst wordt met een aanmerkelijke vergroting van de behoefte rekening
gehouden en het kan volgens BIEMOND (1948) als vaststaand worden aangenomen, dat
het leveringsvermogen van de P.W.N.-winplaatsen op de duur onvoldoende zal zijn
om de toekomstige behoefte te dekken. Bij het uitwerken van zijn rivierduinplannen,
die de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving afdoende zullen oplossen,
heeft hij dan ook tevens rekening gehouden met de mogelijkheid tot levering aan de
waterleidingbedrijven en industrieële bedrijven, die winplaatsen in de duinen van Kennemerland hebben. Deze plannen voor de bevloeiing van het duingebied met rivierwater
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hebben in 1950 geleid tot de oprichting van de N.V. Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (N.V. W.R.K.) door de Provincie Noordholland, tezamen met de gemeente Amsterdam. Het gecombineerde plan omvat het stichten van een wateronttrekkingspunt met snelfilterinrichting bij Jutphaas, het leggen van een buisleiding van
Jutphaas naar Leiduin en Castricum, met aftakkingen te Leiduin naar de Amsterdamse
winplaats en te Velsen ten behoeve van de aldaar gevestigde industrieën. De voorbereidende werken voor de aanleg van de buisleiding hebben reeds een aanvang
genomen.
In de duinen langs het Noordzee Kanaal worden namelijk eveneens grote hoeveelheden diepduinwater voor industriële doeleinden gewonnen, o.a. door de papierfabriek
en het hoogovenbedrijf.
De vele beschouwingen en onderzoekingen inzake exploitatie van het duinwater in
en onder het duinlandschap-infiltratiegebied, al of niet onder z.g. „afsluitende" lagen,
leiden tot de conclusies, dat:
alle waterleidingen, die water aan de grond onttrekken, op welke wijze dan ook, in
de practijk op de duur de grondwaterspiegel verlagen en hierdoor zelfs de stroomrichting van het grondwater kunnen veranderen (Heidemaatschappij, 1901);
bij een voortgezette diepwateronttrekking in zeer veel opzichten de grootste voorzichtigheid in acht dient te worden genomen (PENNINK, 1904);
waterleidingen in het duin aanleiding geven tot grondwaterverlaging; de mate van
verlaging is afhankelijk van de wijze van onttrekken, geologische structuur, hoeveelheid
onttrokken water en afstand van de watervang (GOETHART, 1924);
slechts tijdelijke onttrekking van water aan het duingebied tot e?n zeker maximum
(nuttige neerslag) geoorloofd is (BOREEL VAN HOGELANDEN, 1931);
de mening, dat zelfs een belangrijke onttrekking van diepwater geen invloed uitoefent
op het phreatisch vlak, niet is vol te houden (STEYN, 1933);
van belangrijke uitbreiding van de duinwaterwinning geen sprake zal kunnen zijn,
terwijl veeleer naar beperking moet worden gestreefd (KRUL, 1936);
het in betrekkelijk nabije toekomst noodzakelijk zal zijn, dat verschillende waterleidingbedrijven hun wateronttrekking aan de duinen verminderen, waardoor niet alleen
het gevaar van verzouting der winplaats zal worden verkleind of opgeheven, maar
bovendien de bovenwaterstanden zullen rijzen, hetgeen aan de vegetatie in de duinen
te goede kan komen en in sommige gevallen de waterafvoer naar de aangrenzende
cultuur- en bosgronden zal kunnen vergroten (Commissie „Drinkwatervoorziening in
het Westen des Lands", 1940);
de wateronttrekking geenszins onbegrensde mogelijkheden biedt, doordat het zoete
duinwater aan de benedenzijde door het brakke water begrensd is; bij intensieve
exploitatie de intering op het duinwaterkapitaal reeds bedenkelijke afmetingen aangenomen heeft (KRUL, 1941);
bij handhaving van de tegenwoordige wateronttrekking op de duur onder grote
duingebieden het zoete water geheel of grotendeels zou verdwijnen; dat het dwarsprofiel van de landwaarts gerichte zoutwaterstroming toeneemt, hetgeen tot een vergroting van de zoute kwel in de diepe polders achter de duinen zou leiden (Commissie
inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noordholland, 1946).
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De meer indirecte gevolgen van de wateronttrekking voor de cultuurgronden van het duinen strandwallenlandschap nabij de voet van het duinlandschap komen bij bovenstaande beschouwingen eveneens ter sprake, doch zeer in het algemeen en onvoldoende met het oog op
de aldaar gevestigde waardevolle cultures.
Zo is volgens KRUL (1936) ook de invloed van wateronttrekking aan het duin op de cultuur langs de duinvoet van belang. De capillaire stijghoogte is betrekkelijk gering, zodat de
op het grondwater aangewezen cultures spoedig bij wateronttrekking nadeel ondervinden;
verlaging van het phreatisch vlak dient in het algemeen zoveel mogelijk beperkt te worden
met het oog op de belangen van natuurschoon in de duinen en de land- en tuinbouw langs de
duinvoet.
De Commissie „Drinkwatervoorziening in het Westen des Lands" (1940) merkt in dit verband op, dat een gevolg van de wateronttrekking aan de duinen kan zijn, dat de hoeveelheid
naar de landzijde afvloeiend water vermindert, hetgeen zich kan uiten in lagere grondwaterstanden aan de duinvoet en het verminderen van de afvoer van waterlopen.
Bij een zeer intensieve wateronttrekking is het zelfs mogelijk, dat de terreinen langs de
duinvoet gedraineerd worden, d.w.z. dat het grondwater naar de duinen toestroomt. Dit is o.a.
nabij Leiduin geconstateerd (CLEVERINGA, 1933).
Vooral de ervaringen met de oudere winplaatsen in de verschillende duingebieden tonen
aan, dat de bos-, land- en tuinbouwbelangen veelal onvoldoende in acht genomen zijn. Deze
gang van zaken is zeker bevorderd door het ontbreken van een speciale wettelijke regeling van
het vraagstuk der wateronttrekking. De hinderwet schiet hierin te kort en uit de talrijke
kwesties, die de laatste jaren op dit gebied zijn gerezen, blijkt meer en meer hoezeer een afdoende regeling gewenst is (PFEIFFER, 1940).
Reeds in 1901 achtte de Directie der Nederlandse Heidemaatschappij het dringend noodzakelijk, dat:
„een wettelijke voorziening wordt getroffen om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat
in de streken, die hun grondwatervoorraad moeten afstaan ten dienste' van de stedelijke
waterleidingen, cultuurbelangen worden geschaad."
BOREEL VAN HOGELANDEN (1931) vestigt de aandacht op de grote onbillijkheid, die erin
gelegen is, dat het water thans onttrokken wordt ook tot ongerief van de aangrenzende gronden,
die daarbij grote schade ondervinden, zonder dat de eigenaren daarvan in de gelegenheid
worden gesteld een actie tot schadevergoeding te voeren, anders dan op hoogst bezwaarlijke
wijze en langs indirecte weg. Hij doet tevens voorstellen om in deze tekortkomingen van onze
wetgeving te voorzien.
Ook KRUL (1941) wijst op het ontbreken van een bevredigende mate van rechtszekerheid
voor benadeelden.
Volgens EDELMAN (1949) staan de tuinders op de duinzandgronden machteloos tegenover
de verdroging van hun land; zij zijn niet in staat zelfstandig een bevredigende regeling te bewerkstelligen.
In 1931 heeft de regering, mede met het oog op de toenemende kansen op conflicten
tussen de verschillende belangen en functies der samenleving, aan de Centrale Commissie voor
Drinkwatervoorziening opgedragen een onderzoek in te stellen naar de richting waarin de oplossing van het vraagstuk der drinkwatervoorziening van het Westen van ons land zal moeten
worden geleid. De resultaten van dit uitvoerige onderzoek zijn neergelegd in het Rapport van
de Commissie „Drinkwatervoorziening in het Westen des Lands" (1940).
Bij de toepassing van de hinderwet wordt door de overheid sinds 1934 een voor dergelijke
en andere vraagstukken op dit gebied ingestelde Commissie inzake Wateronttrekking aan den
Bodem (CoWaBo) geraadpleegd. In de commissie is een samenwerking tot stand gekomen
tussen het Staatsbosbeheer, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, de Cultuurtechnische Dienst en het Bodemkundig Instituut T.N.O.
De wenselijkheid om de zoetwatervoorraad in en onder de duinen te behouden, wordt tegenwoordig algemeen erkend en heeft nu ook, allereerst uit eigenbelang, de aandacht van de duinwaterleidingmaatschappijen. Toch blijft volgens de Commissie inzake het zoutgehalte der
boezem- en polderwateren van Noordholland (1946) in dit opzicht waakzaamheid geboden.
Zij acht het standpunt van de Commissie „Drinkwatervoorziening in het Westen des Lands"
ten aanzien van de mate waarin drinkwater blijvend aan de duinen kan worden onttrokken te
optimistisch. Een onttrekking van 75 % van de nuttige neerslag moet volgens de Commissie tot
een zo sterke vermindering leiden van de voor aanvulling van de voorraad aan zoet grondwater en voor afstroming naar zee en polderland beschikbare hoeveelheden, dat de zoetwater-
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lens onder de duinen zal blijven afnemen en op de duur practisch geheel zal verdwijnen. Ook
al zal dit proces zeer lange tijd in beslag nemen, zo is toch een dergelijke intering ophet zoetwaterkapitaal aan ernstige bedenkingen onderhevig, daar grote belangen in de waagschaal
gesteld worden.
KRUL (1936) is van mening, dat „met het oog op de moeilijkheden, die de winning van
oppervlaktewater kan brengen en ook met het oog op de militaire mogelijkheden het bezit
van de duinwaterwinplaatsen, waarin een groot nationaal kapitaal is gestoken, behouden dient
te blijven." Voorts wijst hij er nog op, dat het in beginsel zeker mogelijk is om door irrigatie
de grondwaterstand in de duinen te verhogen.
BIEMOND (1940 en 1948) acht na uitvoerige onderzoekingen inzake het drinkwatervoorzieningsprobleem van Amsterdam, het „rivierduinplan" de beste oplossing. De
duinwaterwinplaats vervult hierbij de functie van een dicht bij Amsterdam gelegen
reservoir, dat met Lek- of Nederrijnwater geïnfiltreerd zal worden om zodoende
kunstmatig duinwater te vormen. Hoewel bij deze plannen de winning van duinwater
hoofddoel is, zal het een en ander zeker een aanzienlijke verbetering van de hydrologische omstandigheden in de duinterreinen onder Zandvoort en Bloemendaal tengevolge
kunnen hebben. Een noodzakelijkheid die door BIEMOND (1948) ten duidelijkste gedemonstreerd wordt in afb. 25 en 26, waarin hij de oorspronkelijke en de huidige
hydrologische gesteldheid met elkaar vergelijkt.
Afb. 25.
Duinwaterstromingen omstreeks
1850.
Elke pijl stelt 1 millioen m3 water per
jaar voor (naar B i e m o n d , 1948).
Legenda zie afb. 26.
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'.Fig. 25.
,*.o Movements of dune-water about 1850.
Each arrow represents 1 million cub.
metres water per annum (after B iemond, 1948).
Legend see fig. 26.

4. DE ONTWATERING VAN HET DUINLANDSCHAP-INFILTRATIEGEBIED IN
NOORD-KENNEMERLAND
Ten Z. van de Hondsbosse Zeewering begint een langgerekt en breed duingebied
met een totale oppervlakte van bijna 8000 ha, dat zich uitstrekt tot het Noordzee
Kanaal. Ruim 4000 ha van deze duinen zijn provinciaal bezit en in beheer bij het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland (zie afb. 9). Een groot gedeelte
dezer terreinen is sinds 1924 op meer uitgebreide schaal en intensieve wijze voor de
waterwinning in gebruik, terwijl de rest grotendeels voor eventuele verdere uitbreiding
van deze exploitatie is bestemd.
In dit in het algemeen betrekkelijk hoge en brede duinlandschap was een belangrijke
zoetwatermassa aanwezig. Bij verschillende diepboringen bleek, dat de zoetwatergrens
in het midden van de duinstrook tot dieper dan pl.m. 125 m —N.A.P. reikte. Volgens VAN OLDENBORGH (1915) waren deze duinen oorspronkelijk rijk aan water, zodat
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Afb. 26. Duinwaterstromingen omstreeks 1950.
Legenda:
A. Noordzee
B. Jong duinlandschap-infiltratiegebied
C. Oud duinlandschap-strandwalgronden met Rijnlandsboezem
D. Haarlemmermeer, drooggemaakt in 1853
E. Holoceen, vnl. duin- en zeezand
F. Oud-Holoceen, kleüge laag
G. Pleistoceen, fijne en grove zanden met plaatselijk klei
H. Tertiaire formatie,, voor water nagenoeg ondoorlatend
a. neerslag
b. verdamping
c. nuttige neerslag
d. afvloeiing bovenwater
e. infiltratie
/. afvloeiing zoet diepwater
g. zoutwater
h. verdringing zout water
/. beheerst gebied
k. vergroting voorraad
/. bovenwateronttrekking
m. diepwateronttrekking
n. toestroming zoet water
p. verkleining zoetwatervoorraad
q. aanvulling met zout water
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Fig. 26. Movements of dune water about 1950.
Legend:
A. North sea
B. Young dune landscape-infiltration area
C. Old dune landscape-beach bank soils with Rijnland-boezem
catchment region)
D. Haarlemmermeer, drained in 1853
E. Holocene, mainly dune- and sea sand
F. Old-Holocene, clayey layer
G. Pleistocene, fine and coarse sands with clay locally
H. Tertiairy formation, virtually impervious to water
a.
precipitation
b. evaporation and transpiration
c. effective precipitation
d. drainage water from above the clayey layer
e. percolation of water through the clayey layer
f. discharge of fresh water below the clayey layer
g. salt water
h. replacement of salt water by fresh water
j . water-catchment area
k. water reservoir increment
1. withdrawal of water above the clayey layer
m. withdrawal of water below the clayey layer
n. supply-flow of fresh water
p. diminution of the fresh-water reservoir
q. replenishment with salt water
Each arrow represents I million cubic metres water per annum.

(water reservoir of the Rijnland
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het bovenduinwater in betrekkelijk grote hoeveelheden naar de polders werd afgevoerd
langs waterloopjes en het kanaal bij Zuid-Bakkum. Namen als Waterrijk, Vogelwater
enz. duiden nog op deze overvloed aan water, evenals de praktijkervaringen van voor
1924 op de weilanden en tuingronden in de duinen en langs de duinvoet.
Reeds gedurende vele jaren is er op de hoge gronden van Noord-Kennemerland
sprake van een blijvende langzame daling van het grondwaterpeil. De verdroging van
deze duinzandcultuurgronden is vooral in de laatste jaren in een accuut stadium
gekomen, hetgeen zich o.a. manifesteert in de toename van het aantal bevloeiingsinstallaties. Voor een deel is dit te wijten aan de betrekkelijk geringe en abnormaal
verdeelde regenval in de jaren 1947—1949.
De voornaamste factoren, die de ontwatering van de duinen van Noord-Kennemerland veroorzaakt kunnen hebben, zijn in § 2 en 3 behandeld aan de hand van onderzoekingen en ervaringen in de Hollandse duinstreek in het algemeen. Andere factoren,
die elders van grote betekenis voor de verdroging kunnen zijn, spelen in deze duinstreek
geen of een zeer ondergeschikte rol. Zo is hier een versnelde afstroming van duinwater
langs open vaarten van zanderijen niet mogelijk geweest. Grote en diepgaande afgravingen waren echter die voor de aanleg van het Noordzee Kanaal met het sluizenen havencomplex van IJmuiden en Velsen en de aangrenzende industrieterreinen.
In het algemeen gesproken is de binnenduinrand weinig afgegraven voor de verschillende cultures. Dit geldt in het bijzonder voor de reeds van nature vrij effen duinvlakken, welke bij het in cultuur nemen slechts enigermate geëgaliseerd en alleen
plaatselijk wat dieper afgegraven werden. Het uitgraven van duinpannen en tuinlanden
langs de duinrand is op beperkte schaal eerst begonnen in meer recente tijd, nadat een
verlaging van de gemiddelde grondwaterstand reeds had plaatsgevonden.
De aanliggende geestlanden — de lage en vlakke binnenduinen (strandwallen) —
zijn in de loop der tijden wel sterk geplaneerd, doch eveneens over het algemeen
weinig diep afgegraven. Afzanding van de hoge strandwallen heeft niet plaatsgevonden
en boezemland treft men vrijwel niet aan (hfdst. II, 1, d).
De bovengenoemde afgravingen in de gemeente Velsen, evenals de diepe ingraving
voor het Noordzee Kanaal, hebben een sterk ontwaterende invloed uitgeoefend op
de aangrenzende duingebieden onder Velsen, Beverwijk en Wijk aan Zee (KRUL, 1947).
VUYCK (1898) merkte reeds op, dat het houtgewas in de nabijheid van het Noordzee
Kanaal minder goed groeide dan voorheen, doordat de grondwaterstand zeer merkbaar .was verlaagd. In de duinen langs de noordzijde van het Noordzee Kanaal is
tengevolge van een zeer intensieve diepwateronttrekking door de industrie, het zoetwaterkapitaal aangetast, met als gevolg een rijzing van de brakwaterzone (KRUL, 1947).
De sterke verlaging van het phreatisch vlak in het duinterrein onder Beverwijk—
Heemskerk, grenzend aan de watervang Heemskerk, is ten dele te wijten aan de drainering van het nabijgelegen open draineerkanaal (DE ROO, 1949). Sedert vele jaren wordt
in deze watervang ook ondiep- en diepwater gewonnen door middel van pompputten,
die resp. tot ca 14 m en tot ca 40 m —N.A.P. reiken.
Zoals reeds in § 2 is uiteengezet, kunnen ook bij het oppompen van uitsluitend
diepduinwater sterke grondwaterstandsverlagingen optreden, doordat dikke en doorlopende, meer weerstandbiedende lagen in de diepere ondergrond ontbreken. Zijn dergelijke lagen plaatselijk afwezig of vertonen zij lekken, wat, gezien de ervaringen, wel
nagenoeg overal in de Hollandse duinstreek het geval zal zijn, dan laat de daling van
het phreatisch vlak meestal niet lang op zich wachten. Zo werd b.v. te Bennebroek bij
een in 1933 in werking gestelde waterwinning een voor de cultures schadelijke water-
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standverlaging aangetoond, veroorzaakt door de onttrekking van diepwater. Dientengevolge kon op grond van de Hinderwet het pompstation in 1938 worden stopgezet,
doordat nog geen vergunning was verleend (PFEIFFER, 1940).
Wat de winplaats Bakkum—Castricum betreft, meende KRUL (1941), dat het niet
uitgesloten was, dat op grotere afstand van het pompstation invloed op het phreatisch
vlak wordt uitgeoefend en wel daar waar de scheidende lagen verspringen of afwezig
zijn. Ter plaatse van de watervang, waar het water deels op 55—75 m en deels op
23—35 m beneden het maaiveld gewonnen wordt, achtte hij dit vrijwel uitgesloten.
Volgens onderzoekingen van de CoWaBo (1946) brengt deze winning van diep grondwater, althans de uitbreiding che daaraan in 1939 is gegeven door het oprichten van
nieuwe secundaire pompstations onder Castricum—Egmond, geen extra verlaging van
de gemiddelde grondwaterstanden in dit deel van de duinstreek met zich mee. Er zou
hier dus geen sprake zijn van schadelijke gevolgen van deze uitbreiding van de waterwinning voor de cultuurgronden langs de binnenduinvoet.
Van werkelijk afsluitende lagen is echter ook in dit gebied geen sprake. Volgens
het CoWaBo-rapport (1946) zijn in 2 van de 3 raaien diepboringen slechts kleibrokjes
aangetroffen op een diepte van ca 15 m —N.A.P., mogelijk afkomstig van door het
boren vernielde uiterst dunne kleilagen in het Oud-Holoceen. Omtrent deze lagen wordt
dan ook opgemerkt, dat zij niet dik genoeg zijn om zonder nader onderzoek hiervan
aan te nemen, dat zij een doeltreffende afsluiting vormen tussen een afzonderlijk bewegend „bovenwater" en „middenwater". Op ca 40 m —N.A.P. wordt hier ni. dit
watervoerend pakket van onderen grotendeels begrensd door een keileemlaag, waaronder het „diep" grondwater zich bevindt.
De Commissie „Drinkwatervoorziening in het Westen des Lands" (1940) vermeldt,
dat de duinen ten gevolge van de ontwatering sterk geleden hebben en dat in de
laatste eeuw de gemiddelde grondwaterstand in de duinen van Camperduin tot Terheide
vrij belangrijk gedaald is. Volgens het jaarverslag over 1950 van de Commissie inzake
Wateronttrekking aan de Bodem is het wel buiten twijfel, dat de hydrologische toestand
langs de oostelijke duinvoet in Kennemerland in vergelijking met vroeger veel ongunstiger is geworden. De meer plaatselijke zeer diepgaande verlagingen van het phreatisch
vlak worden aangetroffen op geringe afstanden van de winplaatsen. Hier zijn de verlagingen meestal het eerst merkbaar, waarna zij zich met toenemende wateronttrekking
steeds meer uitbreiden. Reeds in 1930 waren dan ook meerdere tuinders onder
Egmond—Bakkum, vnl. bollenkwekers, genoodzaakt over te gaan tot het in werking
stellen van eigen bevloeiingsinstallaties.
Ook het bodemkundig profielonderzoek, zoals dit verricht is bij de bodemkartering
van Noord-Kennemerland, toonde met behulp van de gleyverschijnselen een algemene
verlaging van het phreatisch vlak aan, welke plaatselijk zeer aanzienlijk kan zijn
(§ 5, a). Aan de hand van de op deze wijze waargenomen verdroging komen wij tot
de conclusie, dat in de duinstreek onder Castricum—Egmond, evenals in het duingebied Heemskerk—Beverwijk, een sterke ontwatering heeft plaatsgevonden. Dus ook
bij eerstgenoemde betrekkelijk jonge waterwinning een gang van zaken, welke geheel
in overeenstemming is met de algemene ervaringen, welke elders met de duinwaterleidingen is opgedaan (§ 3, b).
Wanneer nu ook de oudere pompstations (van vóór 1939, zie hierboven) onder
Castricum—Bakkum geen ontwatering van deze duinstreek veroorzaakt zouden hebben,
dan zou de onmiskenbare daling van het phreatisch vlak voornamelijk op rekening
komen van een sinds de twintiger jaren eventueel verbeterde bemaling van de polders,
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die langs de duinvoet liggen. De reeds sedert vele jaren geconstateerde, blijvende grondwaterstandsverlaging is tenslotte niet te verklaren met een diepgaande meerjarige
schommeling onder invloed van een reeks „droge" jaren.
Bekijken we de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) wat nader, dan blijkt de
hierboven veronderstelde ontwatering door een min of meer verbeterde bemaling van
deze polders niet aannemelijk. Deze factor zou zijn invloed moeten uitoefenen op de
gehele duinstreek Castricum—Bergen. Ten N. van Egmond-binnen en in het bijzonder
ten N . van Egmond aan den Hoef, buiten het door de winplaatsen beïnvloede gebied,
komen echter overwegend vochtige tot natte duinzandcultuurgronden aan de binnenduinvoet voor. En dit terwijl zij op betrekkelijk korte afstand liggen van de droogmakerijen, de polder de Egmondermeer en de Bergermeer, welke een diepere bemaling
bezitten dan de overige polders langs de duinrand. Tevens kan hier nog gewezen worden op het feit, dat de sterk uitgedroogde en waardeloze oude cultuurgronden (bodemtype D p i ) steeds voorkomen in en nabij duinterreinen, waar water aan de bodem
onttrokken wordt.
Ook door middel van regelmatige metingen aan grondwaterpeilbuizen kan het al of niet
optreden van een voortdurende daling van de gemiddelde grondwaterstanden waargenomen
worden. KRUL (1947) wijst er echter op, dat deze beoordeling van grondwaterstanden alleen
waarde kan hebben, in het bijzonder ten aanzien van de daarop invloed uitoefenende factoren,
indien dit geschiedt op grond van cijfermateriaal dat zich over een lange reeks van jaren uitstrekt. Hij demonstreert dat aan de bekende lange reeks van 14-daagse peilingen, die sedert
1896 in de duinen bij Schoorl worden verricht. Zoals reeds is vermeld, blijkt, dat onder invloed
van de neerslag en verdamping, de bovengrondwaterstanden, naast de jaarlijkse seizoenschommelingen, tevens over die periode meer overheersende ongelijkmatige wisselingen van ca 1,50 m
vertonen, veroorzaakt door opeenvolgende reeksen natte en droge jaren. In dit verband is het
dan ook te betreuren, dat ten gevolge van de oorlogsomstandigheden het onderzoek van de
CoWaBo (1946) naar een mogelijke schadelijke invloed van de werking van de pompstations
onder Bakkum—Egmond op de grondwaterstand in de aangrenzende cultuurgronden aldaar,
zich beperkte tot een kleine reeks van waarnemingen, nl. gedurende het jaar 1941—1942 en
ten dele nog zeer onregelmatig in 1943.
De geschiedenis van de duinwaterwinning (§ 2, b) heeft echter wel bewezen, dat
de algemene conclusie gewettigd is, dat evenals overal elders in de Hollandse duinstreek, iedere intensieve diepwateronttrekking in Noord-Kennemerland moet resulteren in een verlaging van het phreatisch vlak, eventueel vertraagd en over een al of
niet uitgestrekt gebied. Tevens kan als vaststaand worden aangenomen, dat deze
nadelige invloed in toenemende mate zal inwerken en om zich heen zal grijpen. Door
het steeds groter wordende verbruik van leidingwater, door uitbreiding van de z.g.
waterbeschaving en de aanwas van de bevolking, is iedere waterleiding wel genoodzaakt ieder jaar een steeds grotere hoeveelheid water te onttrekken!
Stelt men zich van land- of tuinbouwkundige zijde op het standpunt, dat een waterwinning in de duinen niet ten koste van de watervoorziening van de reeds van oudsher
voor land- en tuinbouw in gebruik zijnde gronden mag geschieden, dan moeten aan de
exploitatie van het duinwater voor waterleiding- en industriële doeleinden zekere
voorwaarden gesteld worden.
Het feit namelijk, dat zich onder invloed van de neerslag en ondanks de weinig
doorlatende lagen, in en onder de duinen een zoetwatervoorraad heeft kunnen vormen,
houdt reeds in, dat een wateronttrekking van langere duur zich niet zal beperken tot
het diepwater, doch ook een deel van de nuttige neerslag zal wegnemen. Uit het duinwaterreservoir heeft, zoals reeds is beschreven (§ 2), doorlopend verlies plaats door
ondergrondse afstroming en wanneer dit verlies niet voortdurend aangevuld wordt door
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aanvoer in de vorm van nuttige neerslag, dan moet de inhoud van het reservoir en dus
de hoogteligging van het phreatisch vlak afnemen. De waterwinning zal zich dan ook
moeten beperken tot dat deel, hetwelk niet benodigd is voor de instandhouding van
het duinwaterlichaam in een dusdanige vorm, dat het zijn vele uitermate belangrijke
functies goed kan blijven vervullen. Tot deze functies behoort in Noord-Kennemerland,
naast de drinkwatervoorziening, het vormen van een barrièrre tegen de landwaartse,
ondergrondse zoutwaterstroming, voorts het onderhouden van een uit de hogerliggende
duinen afvloeiende grondwaterstroom voor een goede watervoorziening van de hoge
duinzandcultuurgronden nabij de duinvoet.
Deze zijdelingse gestadige toevloed van drangwater uit de duinen was van oudsher
het fundament, waarop deze gronden in Noord-Kennemerland uitgebreid en behoorlijk
intensief in cultuur genomen konden worden (§ 5, b). Het laat zich dan ook begrijpen, dat de exploitatie van de duinwatervoorraad moeilijkheden teweegbracht met
de bodemgebruikers langs de binnenduinvoet en in het aangrenzende deel van het
strandwallenlandschap. Dit geldt voornamelijk het gebied ten Z. van Egmond-binnen,
dat parallel loopt aan de voornaamste duinwaterwingebieden en bezet is met tuinbouw.
De merendeels kleine tuinders in dit gebied voelen zich door de uitdroging van hun
gronden in hun bestaan bedreigd.
Volgens de jaarverslagen van de Commissie inzake Wateronttrekking aan de Bodem
(1950 en 1951) wordt de toestand op hydrologisch gebied steeds moeilijker. Een sanering zal pas tot stand kunnen komen, wanneer de voorgenomen aanvoer van rivierwater zal zijn verwezenlijkt, waardoor de voorziening van drink- en industriewater
gewaarborgd zal zijn. Het plan tot bevloeiing van de strandwalgronden met water uit
de Schermerboezem zal in de behoeften van de tuinbouw moeten voorzien.
Zoals afb. 22 al schematisch aangeeft, zijn de hydrologische omstandigheden in
West-Nederland précair met betrekking tot de drinkwatervoorziening van dit dichtbevolkte gebied. Een zonder meer op korte termijn stopzetten van de duinwaterwinning
voor dat doeleinde behoort dan ook tot de onmogelijkheden. Voorlopig zal men in de
wateronttrekking in zijn huidige vorm hebben te berusten. Ook de benadeelden zullen
de noodzakelijkheid hiervan wel inzien en zich tijdelijk bij deze situatie kunnen neerleggen, indien ten minste algemeen erkend wordt, dat een rationele watervoorziening
op andere grondslagen gevestigd zal moeten worden en met alle voortvarendheid naar
verbetering gestreefd wordt.
Reeds in 1931 achtte BOREEL VAN HOGELANDEN de tijd voor bezinning gekomen: „Een
waterwinning volgens het oude recept, zelfs wanneer geen intering op het duinwaterkapitaal
beoogd werd, moet als geheel steeds ten koste van de gemeenschap en van reeds gevestigde
rechten van anderen geschieden. De overheid zal in het algemeen regelend moeten optreden en
daarbij zorgvuldig de door de winning voor de gemeenschap verkregen voordelen tegen de
nadelen, die de gemeenschap uit anderen hoofde en de belangen van enkelen daarvan, ondervinden, in het oog moeten houden."
Men zal moeten komen tot een coördinatie van de belangen bij de duinwatervoorraad van
het waterleidingbedrijf en de agrarische bodemgebruikers. De Leidse Duinwatermaatschappij
(L.D.M.) is hierin reeds op kleinere schaal voorgegaan. In 1939 kwam door medewerking van
vrijwel alle belanghebbenden een regeling tot stand met de tuinders langs de binnenduinvoet.
Volgens deze overeenkomst zorgt o.a. de L.D.M, zowel voor de bevloeiing van 50 ha duinzandland, vnl. waardevolle bollengronden, als voor het terugpompen van het polderwater langs
de duinvoet in de duinen (LANDMETER, 1940).
Het Provinciaal Bestuur van Noordholland heeft inmiddels een Commissie Geestgronden
Kennemerland benoemd, die zich met het watervoorzieningsprobleem van de duinstreek ten
N. van het Noordzee Kanaal zal bezighouden. In aansluiting op reeds uit 1936 daterende
plannen zal o.a. de mogelijkheid onderzocht worden of het met behulp van irrigatie mogelijk
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zal zijn de grondwaterstand in de duinzandcultuurgronden op een bepaald niveau te brengen
en daarop te handhaven. Hiertoe is het z.g. Schermerboezemplan weer opgevat.
Het is wel gewenst, dat de hydrologische omstandigheden van deze duinstreek in
het algemeen belang op 'zo kort mogelijke termijn een sterke en afdoende verbetering
zullen ondergaan (§ 5, b). Ook het feit, dat vele tuinders thans in het bezit zijn van
een bevloeiingsinstallatie, kan zeker op de lange duur weinig afdoen aan deze noodzaak. Voorlopig zijn deze tuinders in staat een definitieve oplossing voor de verbetering
van de algemene hydrologische gesteldheid van deze duinstreek af te wachten, doch,
zolang zij voor hun watervoorziening diepgrondwater uit het duinwaterreservoir betrekken, moeten zij toch van deze gesteldheid afhankelijk blijven (§ 5, c en afb. 24).
Algemeen komt men meer en meer tot het inzicht, dat de duinwaterleidingen
hoogstens als reserve dienst kunnen doen, tenzij bepaalde voorzieningen ter aanvulling
van de hoeveelheid neerslag getroffen worden (vgl. PENNINK, 1904; BIEMOND, 1940 en
1948). Deze voorzieningen zullen een voortdurende ruime waterwinning mogelijk maken,
terwijl tevens in beginsel met het van elders aangevoerde zoete water b.v. van de
rivieren of het IJsselmeer de hydrologische omstandigheden in de duinstreek verbeterd
kunnen worden. Gezien de ervaringen elders opgedaan met de duinwaterwinning, zal
ook een voor de toekomst verzekerde drinkwatervoorziening van Hollands Noorderkwartier bepaalde voorzieningsmaatregelen noodzakelijk maken. BIEMOND (1948) hield
hiermede reeds rekening bij de uitwerking van zijn thans in uitvoering zijnde rivierduinplannen voor de Amsterdamse Waterleiding. Deze ervaringen leren ons echter tevens,
dat een sterk ingrijpende roofbouw op het duinwaterkapitaal, zoals in de duinen onder
Zandvoort is geschied, vele jaren kan duren voordat de zoetwatervoorraad min of
meer is uitgeput.
Wanneer door een goede samenwerking van de verschillende belanghebbenden en
hun deskundigen de hydrologische omstandigheden in de Noord-Kennemerlandse duinstreek afdoende verbeterd en, ook met het oog op de wateronttrekking, veilig gesteld
zouden kunnen worden, dan kan dit voor alle partijen een reële verbetering betekenen,
ook ten aanzien van de oorspronkelijke, natuurlijke waterhuishouding.
Een eventueel groot opgezet bevloeiingsplan, al of niet gekoppeld aan een irrigatie
van de duinwaterleidingterreinen, is in zekere zin te vergelijken met het wederom
inschakelen van de vroegere overvloedige toevloed van drangwater naar de landwaarts
gelegen cultuurgronden. Met dit verschil echter, dat deze zijdelingse aanvoer nu regelbaar is, zodat zeker bij de toepassing van een trappenverdeelsysteem voor de gronden,
op een verschillend niveau gelegen, het grondwaterpeil overal vrijwel volkomen is te
beheersen, met als gevolg minder sterke grondwaterstandsschommelingen en minder
onzekere bedrijfsuitkomsten voor tuin- en landbouw.
Het duinlandschap kende deze hinderlijke onregelmatige grondwaterstandsschommelingen ook toen er nog geen sprake was van duinwaterwinning (§ 3). Wordt een goed
geregelde infiltratie hier tevens dienstbaar gemaakt aan een behoorlijke beheersing
van de grondwaterstanden, dan betekent dit een verbetering van de vochthuishouding
van de aldaar gelegen cultuurgronden, ook ten aanzien van de toestand van voor de
aanvang van de wateronttrekking. Door een stijging van het phreatisch vlak zullen
eventueel niet alleen de verlaten en nu waardeloze, oude cultuurgronden (bodemtype
Dpi van de overziehtskaart) weer in gebruik genomen kunnen worden, doch tevens
zal het wellicht mogelijk zijn om het areaal van de cultuurgronden uit te breiden.
Ook dit betekent winst met het ook de de tegenwoordige landhonger van onze
agrarische bevolking.
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5. DE GEVOLGEN VAN DE ONTWATERING VAN HET DUINLANDSCHAP VOOR
DE VOCHTHUISHOUDING VAN DE CULTUURGRONDEN IN DE DUINSTREEK VAN
NOORD-KENNEMERLAND
Bij de bespreking van de gevolgen van de wateronttrekking wordt onderscheid gemaakt tussen de cultuurgronden gelegen in het duinlandschap-infiltratiegebied en die
in het strandwallenlandschap-draineer- of -kwelgebied.
De grens tussen beide gebieden staat globaal aangegeven op de bodemgebruikskaart
(bijlage 2). Deze lijn is opgesteld door de Provinciale Planologische Dienst van Noordholland aan de hand van grondwaterstandsmetingen en de geologische kaart. De begrenzing van het infiltratiegebied, zonder zichtbare afwatering, valt vrijwel samen met die
van de duinzandgronden van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1).
a. De

duinzandgronden

De gevolgen van de ontwatering van de duinstrook en de daardoor veroorzaakte,
min of meer diepgaande grondwaterstandsverlaging zijn funest voor de cultuurgronden
in het duinlandschap zelf. Nagenoeg alle vroegere gras-, bouw- en tuinlanden in de
echte duingebieden droogden diep uit. In en nabij de terreinen van de winplaatsen is
vrijwel iedere vorm van agrarisch bodemgebruik verdwenen.
Afb. 27. Verdroogde en verlaten tuinlanden in het duinlandschap onder Heemskerk (Heemskerkerduin). Op
de achtergrond de oude elzenhagen, die de percelen omsloten en als windkering dienst deden. Tussen
de beide eerste hagen helmopslag onder een verdroogde, afgestorven aanplant van bitterwilg, aangelegd om het verstuiven van de vroegere tuingronden tegen te gaan.

-j**-

'üt'

-

s^T*'± >.=T <•***• *->c^7 '*-

-M1

*

\

LI***™

• _."- •

- - *

-•"'' '"• " • -- •'<w

«*v
Fig. 27. Desiccated and abandoned market-gardens in the dune landscape near Heemskerk (Heemskerk dunes).
In the background the alder hedges which confined the fields and served as shelter belts. Between
the first two hedges suckers of beach-grass (Ammophila arenaria) as an undergrowth of a desiccated,
drought-killed willow plantation (Salix purpurea), originally planted to prevent the blowing of former
market-gardens.
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Op de topografische kaart (bladen no. 310, 294 en 278, schaal 1:25000; resp.
uitgave 1924, 1910 en 1907) staat aangegeven, dat de uitgestrekte duinvalleien in hoofdzaak als grasland in gebruik waren. Vele van deze terreinen, welke vroeger extensief
benut werden, verkeren weer in eenware natuurstaat. Ook vele gronden, die meer intensief in cultuur waren, liggen thans waardeloos of zijn plaatselijk bebost (afb. 27). Het
duingebied is tegenwoordig grotendeels weer een echt natuurlandschap. Alleen onder
Wijk aan Zee—Beverwijk wordt nog een betrekkelijk groot complex tuinlanden aangetroffen.
Het merendeel van de terreinen, die op de bodemgebruikskaart (bijlage 2) nog als
gras-, bouw- of tuinland staan aangegeven, mag die naam nauwelijks dragen. Vrijwel
alle graslanden zijn in waardeloze vlakten veranderd, begroeid met slecht gras (veel
rood zwenkgras), mos en helmgras. Dikwijls treft men nog de overblijfselen van sloten
en greppels aan, die dienden om het overtollige water af te voeren (afb. 28).
De minst droge percelen zijn nog extensief in gebruik voor de teelt van aardappelen
en bepaalde groenten (spruitkool, rabarber en wortelen), voornamelijk door gebrek
aan tuinland elders. Zomerteelten zijn ook hier zonder bevloeiing vrijwel overal uitgesloten.
Afb. 28. Het duinvlak „De Kaag" onder Heemskerk -Beverwijk met verdroogd grasland.
A. Boerderij; B. Greppels; C. Sloot.
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Fig. 28. The dune-plain ,,De Kaag" near Heemskerk - Beverwijk, a completely desiccated grassland.
A, Farm; B, Shallow ditches; C, Deep ditch.
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Doch ook in vroegere tijden, toen er nog geen sprake was van een intensieve wateronttrekking en het phreatisch vlak algemeen aanzienlijk hoger lag, is de waterhuishouding van de duinzandgronden dikwijls weinig geschikt geweest voor intensieve
cultuurdoeleinden. De natuurlijke wisselingen in de stand van het grondwater vertonen
in het duinlandschap-infiltratiegebied een jaarlijkse schommeling onder invloed van de
seizoenen en voorts een nog grotere, zeer onregelmatige periodiciteit onder invloed
van opeenvolgende reeksen van betrekkelijk droge en natte jaren (hfdst. II, 1, d). De
watervoorziening van de gewassen moet meestal zeer onzeker geweest zijn; in langdurige droogteperioden zullen in het algemeen ernstige nadelen ondervonden zijn,
terwijl in natte tijden het water meermalen overlast veroorzaakt zal hebben. Dit blijkt
wel uit de opmerkingen van sommige tuinders op de verdroogde cultuurgronden. Ter
illustratie van de eertijds grote vochtigheid van deze gronden wordt nl. geregeld mededeling gedaan over het zo nu en dan „wegdrijven" van aardappelen of bloembollen.
Alleen in de relatief laaggelegen duinvalleien, waartoe de meer intensieve teelten
zich in het algemeen beperkten, had men de waterstand enigermate in de macht, wanneer ten minste een goede afwatering mogelijk was. Dit was plaatselijk het geval, b.v.
in de duinterreinen onder Beverwijk en Wijk aan Zee (het duinvlak De Kaag met
omgeving) en op de duinvlakken onder Heemskerk (de Kruisberg) en Castricum—
Egmond, waar de afwatering vnl. via het kanaal onder Zuid-Bakkum en de daarop
uitkomende afvoerleidingen plaatsvond.
Zoals reeds in hoofdstuk II, 1, d is beschreven, stelt het bodemkundig profielonderzoek ons in staat om door middel van een bestudering van de z.g. gleyverschijnselen en gleyhorizonten tot een beoordeling van de waterhuishouding en dus van de
cultuurtoestand van de duinzandgronden te komen. Ook lang nadat de gemiddelde
grondwaterstand is verlaagd, is in vele gevallen een reconstructie mogelijk van de
vroegere grondwaterstand en zijn schommelingen en wel door acht te slaan op het
optreden, de aard en de zonering in het bodemprofiel van de z.g. fossiele gleyroestverschijnselen. Hiermede kan men zich een idee vormen omtrent de gebruikswaarde
voor cultuurdoeleinden van de betreffende grond vóór de grondwaterstandsverlaging.
Het bodemprofiel, b.v. dat van het volkomen verdroogde grasland op het duinvlak
De Kaag (afb. 28), vertoont een zeer duidelijke aan de onderzijde scherp begrensde,
fossiele gleyhorizont, die reikt tot in de zode en zich uitstrekt tot een diepte van 85 cm
onder het maaiveld. Bodemkundig valt hieruit op te maken, dat dit terrein een zeer
vochtig grasland is geweest, althans voor de omstandigheden zoals die zich gewoonlijk
voordoen in het duinlandschap. De onderkant van de fossiele gleyhorizont geeft nl. aan,
dat de vroegere allerlaagste grondwaterstanden zich op een zelfs voor grasland redelijk
niveau van 85 cm onder het maaiveld instelden (afb. 29). Het grondwater moest hier
wel voortdurend en in overvloedige mate door z.g. zakwater gevoed zijn, terwijl voor
de overlast aan winterwater, die daarmede welhaast onvermijdelijk gepaard gaat, blijkens de nog aanwezige sloten en greppels (afb. 28), een goede afwatering mogelijk was.
De jongste of wel actieve gleyhorizont, representatief voor de tegenwoordige grondwaterstand en zijn fluctuaties, tekent zich eerst duidelijk op het bodemprofiel af tussen
de diepten 2,6—3,1 m onder het maaiveld. Gezien de scherpe ondergrens van de fossiele
gleyhorizont is dit duinvlak snel diepgaand ontwaterd, hetgeen verklaarbaar zou zijn
in verband met de aanleg van de watervangen van het pompstation Heemskerk in de
aangrenzende duinterreinen.
Voor een oriëntering inzake de vroegere cultuurtoestand om zodoende de invloed van een
eventuele ontwatering te kunnen beoordelen, zijn we met behulp van een dergelijk onderzoek
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Afb. 29. Het bodemprofiel van het duinvlak „De Kaag" met fossiele gleyhorizont.
A. maaiveld met volkomen verdroogde zodelaag
B. een vroegere bewerkingszone met fijne roestaders
C. overblijfselen van een ondergewerkte, oude zodelaag
D. grove gleyroestvlekken en aders
E. onderkant fossiele gleyhorizont, welke zich uitstrekt van 0 - 8 5 cm diepte
F. enigermate humeuze, overstoven oude vegetatieoppervlakken, welke geen storende invloed uitoefenden op de vroegere grondwaterbeweging
G. egaal, grijs duinzand zonder gley-roestverschijnselen met konijnenhol.
Grondwaterstand op 3,12 m diepte onder het maaiveld (Sept. 1948).
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Fig. 29. The soil profile of the dune plain „De Kaag" with a fossil gley horizon.
A. soil surface with thoroughly desiccated turf layer
B. a former tilth-zone with fine rust-veins
C. remains of a former turf-layer, incorporated by tillage practices
D. coarse gley-rust spots and veins
E. bottom of fossil gley horizon, extending to a depth of 85 cm
F. slightly humous, overblown old vegetation surfaces, which did not interfere with the former
watertable movements
G. uniformly grey dune sand without gley-rust symptoms.
The hole is a rabbit furrow.
Watertable at a depth of 3.12 m from the surface (Sept. 1948).

niet meer afhankelijk van de mededelingen van belanghebbenden. Naast de vele mededelingen
van inwoners van deze streek over duinvlakken, plassen en sloten, die vroeger nog vol water
stonden, of dat daar en daar in dat en dat jaar nog geschaatst werd, zijn deze fossiele gleyroestverschijnselen de enige beschikbare aanwijzingen, die ons door de natuur verschaft zijn. Zelden
heeft men, althans tot dusverre, de beschikking over andere gegevens zoals b.v. verminderde
oogstopbrengsten op de verdrogende cultuurgronden. Lange jaren ervaring leerde OOSTING
(1940) reeds, dat zulk een eigen profielonderzoek tot juister gegevens leidt dan de ondervraging
van de gebruikers van de grond.
Buiten de hierboven genoemde duinvalleien was er vroeger in de vele duinpannen
en overige duinvlakken nochtans enige, zij het extensieve, cultuur mogelijk, vnl. de
teelt van de bekende duinaardappelen, die steeds met succes werd volgehouden. Tegenwoordig is ook deze teelt in de ontwaterde duinvalleien uitgesloten, daar het grondwater
zelfs ook niet tijdelijk dicht genoeg aan de oppervlakte komt.
Het terugdringen van de aardappelcultuur door een grondwaterstandsverlaging is
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indertijd nagegaan door de Nederlandse Heidemaatschappij (1909) in het duingebied
van het landgoed Elswout, gelegen nabij het terrein van de Haarlemse duinwaterleiding. De invloed van de waterwinning blijkt uit het verloop van de grafiek over de
oppervlakte verpacht aardappelland gedurende 20 jaren en op verschillende afstanden
van de watervang. De vele kleine aardappelveldjes in de duinen onder Egmond aan
Zee geven gedurende de laatste jaren hetzelfde beeld te zien. Plaatselijk wordt de aardappelcultuur in deze duinsn nog uitgeoefend, veelal op terreinen die nog niet zo lang
geleden zijn uitgegraven. Door een te lage of vrij snel dalende grondwaterstand sterft
dit gewas echter in het algemeen te vroeg af, waardoor zowel de opbrengst als de
kwaliteit van de oogst gering zijn. Onder Beverwijk namen we tijdens de kartering op
een dergelijk aardappelveld een zeer gunstige werking waar van een toen nog primitieve bevloeiing met opgepompt diep grondwater.
Zoals GOETHART (1924) reeds uiteenzette, heeft de waterwinning echter niet alleîn
een blijvende verlaging van het phreatisch vlak ten gevolge, zodat de grondwaterstandsschommelingen zich op grote diepte afspelen, doch tevens kan de wijdte van deze
schommelingen belangrijk toenemen. Tegenover een toenemend waterverbruik in droge
en warme perioden staat een geringere hoeveelheid nuttige neerslag, waardoor dus de
natuurlijke schommelingen van het phreatisch vlak versterkt worden. Hierdoor komen
zowel de jaarlijkse als de veeljarige hoogste en laagste standen van het grondwater nog
verder uit elkaar te liggen dan toen zij nog alleen onder invloed van neerslag en verdamping stonden. Ook deze invloed is zeer ongunstig voor de cultuurtoestand (vochthuishouding) van de duinzandgronden (hfdst. II, 1, d).
Tijdens de detailkartering van het complex tuingronden in het duingebied onder
Beverwijk—Wijk aan Zee en Heemskerk werd in de periode Februari—December 1948
een gemiddelde grondwaterstandsschommeling gemeten van ca 1 m; de maximale
fluctuatie bedroeg 1,12 m (DEROO, 1949a).
Ook op de duinzandgronden nabij de binnenduinvoet begonnen de tuinders op verschillende plaatsen reeds vele jaren terug hun land af te graven om de teeltlaag in
een gunstiger positie ten opzichte van het grondwater te brengen. Onder Heemskerk en
Beverwijk hadden zelfs enkele jaren geleden nog vrij diepe afgravingen van enige percelen plaats. De praktijk heeft echter wel bewezen, dat het afgraven van deze gronden
volkomen ondoelmatig is, daar zelfs behoorlijk diep afgegraven percelen in het gunstigste geval slechts een paar jaar voldoende vochtig liggen.
Langs de duinrand onder Bakkum—Egmond gingen de bloembollenkwekers dan
ook reeds omstreeks 1930 over tot het kunstmatig omhoog brengen of houden van de
zomergrondwaterstanden in hun gronden, met behulp van Nortonpompen. D s gunstige
resultaten, die hiermede verkregen werden, hadden tot gevolg, dat het aantal bevloeiingen zich steeds meer uitbreidde (§ 5, c). In het duinlandschap onder Beverwijk—
Heemskerk gaat men thans ook tot bevloeiing over. Deze watervoorziening is echter
met het oog op de rentabiliteit alleen daar toe te passen, waar de gemiddelde grondwaterstand niet al te diep onder het maaiveld ligt. Naarmate deze dieper ligt, wordt
de bevloeiing kostbaarder, doordat de grondwaterstand hoger opgevoerd moet worden en
een sterke zijdelingse afvoer plaats heeft. Vooral terreinen, die gedraineerd worden
door de wateronttrekking, zijn weinig geschikt. Het bevloeiingswater zakt hier snel en
verticaal uit de greppels naar de diepte weg, zodat er van zijdelingse infiltratie met
een algemene verhoging van het waterpeil in de tuingronden geen sprake kan zijn.
De enig mogelijke oplossing voor dergelijke duinzandgronden kan eventueel alleen
verwacht worden van een beregening van het land.
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b. De strandwalgronden

(geestgronden)

De gevolgen van de grondwaterstandsverlaging zijn eveneens fnuikend voor de
waterhuishouding van de strandwalgronden en eventueel duinzandgronden langs en
nabij de voet van het duinlandschap-ihfiltratiegebied. Hoewel deze nadelige gevolgen
wat minder in het oog springen dan die op de volkomen verdroogde duinvlakken en
in het algemeen ook eerst na langere tijd duidelijk merkbaar zijn, zijn zij, zoals gezegd,
beslist schadelijker in dit gebied, daar zij hier een behoorlijk intensieve tuin- en landbouw treffen.
Het euvel is, dat door de verlaging van de gemiddelde waterstand in het duinlandschap-infiltratiegebied, de toevloed van het drangwater uit de duingebieden voor de
voeding van het grondwater in de cultuurgronden langs de duinvoet in onvoldosnde
mate of wel op een te laag niveau plaats heeft (afb. 30). Dit geldt in het bijzonder
voor de perioden dat de neerslag het grondwater ter plaatse niet voldoende aanvult,
hetgeen normaal het geval is in het zomerhalfjaar, vooral gedurende een reeks van
betrekkelijk droge jaren.
Afb. 30. Grondwaterstandsverlaging door wateronttrekking:
A, duinlandschap-infiltratiegebied; B, duinvoet; C, strandwalIenIandschap-geestgronden,intensief in
cultuur; D, pompput.
a, gemiddelde grondwaterstand vóór de wateronttrekking; b, gemiddelde grondwaterstand, onder
invloed van de wateronttrekking; cl, oorspronkelijke waterscheiding; c2, waterscheiding langs de
binnenduinvoet, teweeggebracht door de wateronttrekking.
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Fig. 30. Lowering of the watertable due to withdrawal of water:
A, dune landscape-infiltration area; B, toe of dune; C, beach-bank landscape; D, pumping-well.
a, average watertable-level before the withdrawal of water; b, average watertable-level, effected by
the withdrawal of water; cl, original groundwater divide; c2, groundwater divide along the landward
toe of the dunes, effected by the withdrawal of water.

Het is duidelijk, dat de verlaging van het niveau, waarop de zijdelingse aanvoer van
het zakwater uit de duinen gemiddeld plaats heeft, zich allereerst uit het drooglopen
van de beken. In Noord-Kennemerland zijn de meeste beken of watergangen langs de
binnenduinrand, die b.v. nog op de in 1923 herziene waterstaatskaart (blad Alkmaar 3)
staan aangegeven, niet of nauwelijks meer in het veld terug te vinden. De eertijds
grote vochtigheid van de bodemprofielen langs de vroegere waterloopjes verraadt zich
plaatselijk nog wel door een grote rijkdom aan roodbruine ijzerafzettingen en concreties, die uit het grondwater aan de bodemoppervlakte tot afzetting zijn gekomen.
Hier en daar worden nog restanten van een vroegere rietvegetatie aangetroffen.
Doch ook de onzichtbare, ondergrondse afvloeiing van het bovenduinwater vermindert en wel sterker naarmate het verhang afneemt. Dit maakt zich weer kenbaar
door het al of niet tijdelijk droogvallen van greppels en sloten in de lagere terreindelen
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langs de duinvoet. Het is tegenwoordig een bekend verschijnsel, dat de sloten in deze
duinstreek een groot deel van het jaar droogstaan. Alleen in het winterhalfjaar, wanneer
het grondwater behoorlijk gevoed wordt door de neerslag, treedt het als vrij water in
de sloten en heeft er weer afvoer plaats.
Het profielonderzoek bij de bodemkartering van de gronden langs de duinvoet
heeft uitgewezen, dat deze gronden vroeger in het algemeen zeer vochtig waren. Bijna
overal treden de gleyroestverschijnselen in het bodemprofiel tot aan het maaiveld op.
Tevens is bij dit onderzoek gebleken, dat de grondwaterafzettingen, wat hun aard en
ligging in het profiel betreft, vrijwel nergens geheel corresponderen met de huidige
grondwaterstanden en hun schommelingen. Het algemene beeld geeft een verlaging
aan van de gemiddelde grondwaterstanden, die hier en daar wat minder (zoals b.v.
langs de duinvoet tussen Bergen en Egmond), elders weer sterker heeft plaatsgevonden
(overwegend ten Z. van Egmond-binnen). Hier werd in tegenstelling met het duinlandschap-infiltratiegebied slechts in enkele gevallen bij de hogere gronden een min of
meer gescheiden ligging van de vroegere (fossiele) en de op lager niveau gelegen,
nieuwe gleyhorizont in het bodemprofiel aangetroffen (§ 5, a). Dit is een bewijs, dat
er in het strandwallenlandschap-kwelgebied een meer geleidelijke en langzame daling
van het grondwaterpeil heeft plaatsgevonden.
Tengevolge van de grotere toevloed van drangwater uit de duingebieden lag dus
eertijds het daarmede samenhangende waterpeil algemeen hoger. Door egalisatie en
afgraving werd de bouwvoor van de tuin- en landbouwgronden, indien nodig, in de
meest gewenste positie t.o.v. de toenmalige, gemiddelde grondwaterstand gebracht.
Blijkbaar was de aandrang van het duinwater zelfs zo overvloedig, dat de praktijk
meestal slechts zorg had te dragen voor een tijdige en voldoende afvoer van een eventuele periodieke overlast aan winterwater. Slechts hier en daar zoals onder Nooddorp
en Noord-Bakkum zijn dan ook door ons nog bestaande permanente stuwtjes in de
afvoersloten aangetroffen, die voor opstuwing van het afstromende water dienst deden.
Op een oud graslandbedrijf onder Noord-Bakkum, dat vrij hoog tegen de duinvoet is
gelegen, zijn deze waterkeringen systematisch aangelegd om zodoende de afvoer uit de
duinen op te houden en het overtollige water telkens in een lager gedeelte te laten
overstromen. Tegenwoordig staan deze afvoergoten ook in het winterhalfjaar volkomen
droog.
Niet overal langs de duinvoet was echter de waterafvoer goed geregeld. In het zeer
uitgestrekte geestgebied onder Beverwijk—Heemskerk b.v., dat in het algemeen slechts
een gering bodemverhang bezit, leverde de afwatering moeilijkheden op, althans plaatselijk. De lagere delen van dit zeer zwak golvende landschap hadden in het winterhalfjaar veelal last van het water en lagen dan ook uitsluitend in grasland (zie in de
§ 5, a aangehaalde topografische kaartbladen). De afvoer had hier overwegend
plaats door middel van een beperkt en meestal primitief en slecht werkend afwateringssysteem, bestaande uit greppels, smalle sloten en min of meer „gekanaliseerde" beekjes,
die hun water als vanouds natuurlijk loosden op de aangrenzende polders. Vooral de
duikers onder de wegen waren veelal van onvoldoende capaciteit om het snel afstromende oppervlakte-winterwater naar behoren te kunnen verwerken. In overeenstemming met de ervaringen van de tuinders valt hieruit af te leiden, dat de praktijk op
deze cultuurgronden de beschikking had over een veel overvloediger watervoorziening
vanuit de duinen, doch dat er in het algemeen geen sprake was van een werkelijk
volledige beheersing van het waterpeil in deze gronden. Dit kan slechts op die plaatsen
het geval geweest zijn, waar het mogelijk was het overtollige winterwater behoorlijk
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en snel te verwijderen en eventuele tekorten aan water in droge perioden aan te vullen
door opstuwing van het waterpeil. Omdat de grondwaterstand in het duinzand snel en
vrijwel nauwkeurig het vrije waterpeil in de sloten volgt, zijn op deze wijze fluctuaties
van het phreatisch vlak grotendeels te nivelleren. Hoe uitermate belangrijk een dergelijke
vorm van infiltratie voor zeer intensieve teelten is, blijkt wel uit het feit, dat men in
de bloembollenstreek Lisse en Hillegom in het volle groeiseizoen der bolgewassen,
April—Juni, het boezempeil indien nodig 5 à 6 cm opzet, waarmee het phreatisch vlak
weer binnen het bereik der wortels wordt gebracht (DE GRUYTER, 1947).
Doch ook door middel van brede, ondiepe sloten en greppels is een snelle afvoer
van overtollig water in natte perioden mogelijk, terwijl in de tijden van droogte de
gronden niet te diep ontwaterd worden. Zodoende houdt men bij voldoende aandrang
de zomergrondwaterstand hoog en kan een min of meer constant, minder sterk schommelend grondwaterpeil over het gehele jaar verkregen worden.
Men moet echter op deze doorlatende duinzandgronden een periodieke wateroverlast, die normaal in de wintermaanden of het vroege voorjaar optradt, niet te
zwaar tellen. Voor de meeste teelten op de geestgronden, in het bijzonder die van
groentegewassen, is een tijdelijke overlast aan winterwater minder bezwaarlijk. Bij een
dalend slootwaterpeil verloopt de drooglegging van deze doorlatende zandgronden
zeer vlot. Voor belangrijke zomerteelten (bonen en erwten) viel het eventueel teveel
aan water normaliter buiten het groeiseizoen. De overwinterende bolgewassen en de
meerjarige gewassen, zoals de-voor Noord-Kennemerland zo belangrijke aardbei, werden
in hoofdzaak op de iets minder vochtige gronden geteeld. Voor de bloembollencultuur
doet zich hierbij de gunstige omstandigheid voor, dat de vegetatieperiode reeds beëindigd is,voordat de lage zomergrondwaterstanden optreden.
De vestiging en ontwikkeling van een uitgebreide en behoorlijk intensieve tuinbouw
langs de duinvoet in Noord-Kennemerland is ten slotte wel een bewijs, dat de oorspronkelijke waterhuishouding van dit gebied zich daartoe leende of althans dat het
bodemgebruik en de verschillende cultures zich voldoende hadden aangepast aan deze
natuurlijke omstandigheden. Intensieve zomerteelten, zoals combinatieteelten, slaagden
vroeger in het algemeen zeer goed en hadden slechtsonder buitengewone klimatologische
omstandigheden en dan nog meestal slechts voor korte duur en op de hogere gronden
last van de droogte. Tegenwoordig behoren dergelijke teelten, zonder droogterisico en
met redelijke opbrengsten, op deze gronden tot de uitzonderingen, wanneer ten minste
geen bevloeiing wordt toegepast.
Reeds een betrekkelijk geringe daling van de gemiddelde grondwaterstand kan de
cultuur onzekerder doen worden en ernstig benadelen, doordat de perioden met een te
lage grondwaterstand gaan optreden of worden vergroot. Deze verlaging behoeft slechts
minder dan enkele tientallen centimeters te bedragen om de perioden met droogteschade
veelvuldiger, langduriger en dus ernstiger van aard te doen zijn, wat weer verband
houdt met het geteelde gewas. Voor bolgewassen tonen deproeven van BLAAUW (1938)
aan, dat een blijvende verlaging van 10 cm van het bij deze proeven constante grondwaterpeil reeds een opbrengst vermindering van 10% met zich meebrengt. De opbrengstcurve vertoont bij een grondwaterstand van 50 cm een duidelijk maximum, terwijl de
oogsten bij 60, 70, 80 en 90 cm resp. tot ca 90, 78, 67 en 64%van dat maximum dalen.
Terwijl dus in vroeger jaren onder buitengewone weersomstandigheden en voor
korte duur verdrogingsverschijnselen op dehoogstegronden nietuitgeslotenwaren,treden
deze tegenwoordig op steeds grotere schaal en ook in jaren met meer normale neerslag
op (afb. 31). De eertijds natte graslanden vormen nu de beste tuinbouwgronden,
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Afb. 31. Aardbeiplanten, die beginnen te „strijken". Het resultaat van één zonnige dag (17 Juni 1950)na
egin Juni I95
t™?™^»»^?",^*'
"t™^Wwc
ï?,n bvan
° ' °P K » d r o 8 e r e (onbevloeide) strandwalgrond
onder Heemskerk (bodemsubreeks
de overachtskaart).

Fig. 31. Strawbe,
Strawberry plants, starting to wither on adrier (not irrigated) beach-bank soil (Wwc) near Heemskerk. The result of one sunny day (June 17, 1950) after a short hot and dry spell in the beginning
of June 1950.

waarop nog geen bevlosiing wordt toegepast en waarop het gehele jaar door zaaien
en planten mogelijk is. In geheel Noord-Kennemerland omvatten deze gronden echter
slechts enkele, smalle, relatief laag gelegen terreinstroken langs de duinvoet. Behoudens
onder Beverwijk—Heemskerk komen deze gronden — de bodemreeksen Wwa en Wwb
van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) — alleen ten N. van Egmond wat
meer verbreid voor. In het laatste geval liggen zij dus in hoofdzaak buiten het gebied,
dat direct ofindirect onder invloed staat van de duinwaterwinplaatsen.
In de Noord-Kennemerlandse duinstreek heeft dus tengevolge van de algehele grondwaterstandsdaling een verschuiving plaatsgevonden inde cultuurwaarde van de verschillende strandwalgronden. Vooral op de oudere cultuurgronden, die in vroegere jaren
een gunstige grondwaterstand hadden, is het teeltrisico voortdurend groter geworden.
Tegenwoordig kampt men op het merendeel van de strandwalgronden met een sterk
schommelend grondwaterpeil, dat gemiddeld op een te laag niveau t.o.v. het maaiveld
ligt. De perioden, gedurende welke de gewassen over het zo noodzakelijke grondwater
en het daarmede samenhangende capillair gebonden water kunnen beschikken, zijn
verkort, waardoor zij in droge perioden gebrek aan vocht krijgen, met alle daaraan verbonden gevolgen. Alleen bovengenoemde stroken, die vroeger te nat en te koud waren
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voor tuin- of landbouwkundig gebruik, zijn momenteel zonder meer voldoende vochtig
om groeistagnaties door droogte te voorkomen. Op verschillende plaatsen kunnen zij
ook nu nog wel eens in de winter wateroverlast hebben.
In het algemeen gesproken is echter binnen een tijdvak van enkele tientallen jaren
de voornaamste zorg van de praktijk, die in vroeger jaren vrijwel steeds het waterbezwaar gold, verlegd naar het watertekort. Plaatselijk greep men allereerst weer naar
het oude middel, nl. het afgraven of afgeesten der gronden tot nabij het grondwater.
Afgezien nog van het feit, dat deze maatregel tegenwoordig zeer hoge kosten met zich
brengt, is hij ook meestal niet doelmatig, omdat men slechts een sterk fluctuerend
grondwaterpeil nabij de bodemoppervlakte brengt. Voorts heeft de ervaring wel bewezen, dat sterk afgegraven gronden slechts esn zeer tijdelijke verbetering in de watervoorziening opleveren, gewoonlijk ten koste van de hoger gelegen gronden. Wil men
op de lange duur met afgraven iets bereiken, dan dient dit te geschieden tot nabij
een min of meer bestendig waterpeil, het liefst tot nabij een waterpeil, dat men volledig
in de hand heeft, zoals het Rijnlands boezempeil in de bollenstreek.
Het nijpend waterprobleem in Noord-Kennemerland omvat dan ook reeds gedurende
vele jaren de hierboven beschreven verslechtering van de waterhuishouding van de
duinzandcultuurgronden. Door de enigszins afwijkende verdeling en de betrekkelijk
geringe totale hoeveelheid neerslag sedert de zomer van 1946 en in het bijzonder door
de droge en warme zomers van 1947 en 1949 is de verdroging van deze cultuurgronden
in een acuut stadium gekomen. Vooral de abnormale „droge" winter van 1948/49 deed
zijn invloed sterk gelden in het cultuurjaar 1949, doordat een enigermate belangrijke
voeding van het grondwater uitbleef en zodoende de grondwaterstand in het voorjaar
reeds veel te laag was.
Gedurende de kartering zijn door ons in dit gebied geen geregelde, periodieke peilingen
omtrent de jaarlijkse seizoenschommelingen van het phreatisch vlak verricht. Langs de duinvoet
onder Beverwijk en Heemskerk zijn echter over de jaren 1946 en 1947 regelmatig grondwaterstandsmetingen verricht aan peilbuizen en welputten door verschillende Overheidsdiensten. Uit
de gegevens blijkt, dat het verschil in hoogste (medio Februari) en laagste stand (medio
Augustus) van het grondwater in de respectievelijke peilbuizen en putten (totaal 8 stuks) in
1946 varieerde van 25—40 cm en in een welput maximaal 67 cm bedroeg. In 1947 wisselde
het verschil in hoogste stand (eind November) en laagste stand (omstreeks begin September)
bü de verschillende waarnemingsputten van 80 tot bijna 100 cm. De hoogste stand in 1947
(eind November) lag tengevolge van een overvloedige neerslag in November 1947 in de peilbuizen en de meeste welputten weer 10 à 15 cm hoger t.o.v. het maaiveld dan de hoogste stand
in 1946 (medio Februari; zie verder DE ROO, 1949). Langs de verdrogende duinvoet onder
Bakkum blijkt uit de peilbuiswaarnemingen van het P.W.N, en de Provinciale Waterstaat van
Noordholland, dat de jaarlijkse schommeling van het phreatisch vlak op gemiddeld ca 80 cm
gesteld kan worden (Grontmij, 1949). Dit geringe aantal cijfers over een klein aantal jaren
kan ons slechts een indruk geven omtrent de grondwaterstandsschommeling; werkelijk deugdelijk cijfermateriaal moet zich over een lange reeks van jaren uitstrekken (vgl. KRUL, 1947).
c.

Bevloeiing

De bevloeiingen in Noord-Kennemerland dateren al vanaf 1929, toen langs de
duinvoet onder Egmond—Bakkum de eerste bloembollenkwekers genoodzaakt waren
over te gaan tot de aanschaffing van een eigen bevloeiingsinstallatie. In 1947 werden
in dit gebied reeds 90 ha tuinland, in gebruik bij 22 kwekers, met behulp van 27 bronnen
bevloeid (DRIESSEN, 1948). Ook onder Heiloo en Limmen worden reeds gedurende
vele jaren de hogere strandwalgronden bevloeid, tot voor kort weer in hoofdzaak bollengronden. Gewoonlijk zijn het allereerst de grote kwekers van de waardevolle bloem-
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bollen geweest, die tot de aanschaffing van de vrij kostbare pompinstallaties voor een
eigen watervoorziening overgingen. Het betreft hier meestal pompen met een capaciteit
van 10 à 20 m3 per uur, waarvan de filters overwegend gesteld zijn op 20 à 30 m
onder maaiveld.
De praktijk heeft bewezen, dat zowel de duinzandgronden als de stranwalgronden
in Noord-Kennemerland zich uitstekend lenen voor bevloeiing. Door middel van een
eenvoudig greppelsysteem wordt het van grote diepte opgepompte grondwater
over het land verdeeld en via deze greppels zakt het water in de bodem. Vooral dank
zij het feit, dat een aanzienlijke zijdelingse infiltratie in het vrij grofkorrelige en
uniforme duinzand mogelijk is, slaagt men erin om met een betrekkelijk beperkt gotenstelsel het grondwater en het daarmede samenhangende capillaire water binnen het
bereik van de wortels tehouden (zie afb. 32).
Op deze wijze is niet alleen iedere vorm van droogteschade te voorkomen, doch
tevens de grondwaterstand behoorlijk te beheersen. Deze ervaring is reeds gedurende
Afb 32 Bevloeiing van een strandwalgrond onder Heemskerk. De Nortonpomp in het stenen pompgebouwtje
(a) met een bovengrondse leiding op het elctrische net aangesloten, stort het yan grote diepte
opgepompte water in een gemetselde bak (b) van waaruit men het water m de hoofdgreppel (c) ziet
stromen. Langs en midden tussen de elzenhagen in, monden hierop zijgreppels uit. Het hoopje grond
met tuinvuil (d) doet dienst om, indien nodig, daarmede de hoofdgreppel af te dammen, juist
benedenstrooms van een dergelijke aftapping.
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Surface-irrigation of a beach-bank soil near Heemskerk. The pump
the water pumped from a great depth into a brick tank (b) from
flowing into the trench (c). Along and in the centre between two alder
into the surface ditches. The small heap of soil and garden waste
blocking up the trench, if necessary, just beyond an outlet.

in the brick shed (a) discharges
which one can see the water
hedges these trenches discharge
(d) is intended to be used for

185
vele jaren en op ruime schaal opgedaan bij de bevloeiing van bollengronden, die hoge
eisen aan de vochthuishouding van de grond stellen. Zodoende zijn zelfs de vrij hoog
gelegen gronden langs de binnenduinvoet onder Castricum—Egmond nog geschikt
voor de veeleisende bloembollencultuur. Van belang is, dat men in het voorjaar bij een
dalende grondwaterstand, meestal omstreeks April—Mei, niet te lang wacht met het
inzetten van de irrigatie. Zelfs voor tuinlanden, die betrekkelijk ver van de duinvoet
in het duinlandschap-infiltratiegebied zijn gelegen, is bevloeiing nog doelmatig, zoals
de gegevens van tabel 20 demonstreren. Deze waarnemingen zijn ontleend aan het
CoWaBo-rapport (1946) en gaan over de jaren 1939—1944. Zij betreffen de perioden
Januari—Juli van de verschillende jaren, aangezien alleen deze van belang zijn voor
de bloembollencultuur. De waarnemingsputten (no. 33 en no. 46) bevinden zich in
het duinlandschap onder Noord-Bakkum en Egmond en staan aangegeven op de
bodemgebruikskaart.
TABEL 20. Waargenomen hoogste en laagste grondwaterstand tussen 1 Januari en 1 Juli.
Waarnemingsput 46, onbevloeid terrein

Waarnemingsput 33, bevloeid terrein
hoogste stand

laagste stand

verschil

hoogste stand

laagste stand

verschil

datum

m+
N.A.P.

datum

m+
N.A.P.

cm

datum

m+
N.A.P.

datum

m+
N.A.P.

cm

10-2-'39
27-3-'40
26-3-'41
25-3-'42
14-l-'43
15-3-'44

3,78
3,83
3,94
3,77
3,95
3,61

30-6-'39
30-1-40
18-6-'41
26-5-42
2-6-'43
28-6-'44

3,32
3,47
3,43
3,43
3,42
3,23

46
36
51
34
53
38

24-3-'30
27-3-'40
12-3-'41
25-3-'42
14-l-'43
16-2-'44

3,34
3,44
2,42
3,15
3,47
2,99

30-6-'39
30-l-'40
18-6-'41
3-6-'42
30-6-'43
28-6-'44

2,77
3,02
2,93
2,76
2,75
2,53

57
42
49
39
72
46

Uit de cijfers blijkt, dat de grondwaterstand in het onbevloeide terrein een grotere
en meer misselvallige schommeling over deze periode vertoont dan die op het bevloeide
tuinland. De laagste standen in het bevloeide duinzand variëren veel minder dan die
op het onbevloeide terrein. Het verschil van de in deze jaren waargenomen hoogste en
laagste stand op het onbevloeide en bevloeide land bedraagt resp. 94 cm en 72 cm.
Na de ernstige droogteschade van de laatste jaren neemt nu ook noodgedwongen
het aantal pompinstallaties voor andere bedrijfstypen zeer sterk toe. Van Egmond—
Alkmaar tot Velsen gaat men nu allerwege op de drogere gronden (bodemreeksen
Dac en Wwc van de overzichtskaart) over tot het slaan van diepe Nortonboringen.
Niet alleen voor de bevloeiing van de tuinlanden van gemengde (groente- en bollenteelt) en zuivere groentebedrijven, doch ook wel van grasland (Heiloo—Bakkum).
Alleen op de meer vochtige gronden (Wwa en Wwb) wordt, zoals reeds werd vermeld,
in het algemeen nog geen bevloeiing toegepast. In het tuinbouwcentrum Heemskerk—
Beverwijk werd in Maart 1949 de eerste bevloeiing in werking gesteld, een paar
maanden later (1 Aug. 1949) werden reeds een kleine 40 ha tuingrond bevloeid.
Voor nadere gegevens, ons verstrekt door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te
Amstelveen, inzake de stand van de bevloeiing in Noord-Kennemerland einde 1949,
zie tabel 21.
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TABEL 21. Stand van de bevloeiing in Noord-Kennemerland, eind 1949.

Gemeente

Oppervlakte
tuinland bevloeid of besproeid; ( )
het aantal
tuinders

Aan- Aantal pompen, welke
tal
het hieronder vermelde
pompaantal bedrijven beinst.
dienen
1

2

3

4

Aantal pompen, welke het hieronder of het ( ) vermelde aantal
ha tuinland bevloeien

5 1 6

1

2 j3

4

5

1
3
7
1

1
5 6
14 10
2 2

2
4
5

3
1

3

3
3

3
2

5

1

3

6

> 6

1

Velsen N . . .
Beverwijk . .
Heemskerk .
Castricum. .

2.1 ha (2)
28,4 ha (25)
74.6 ha (63)
62 ha (25)

2
16
38
14

2
11
24
7

1
9
3

4
1
4

Egmond . .
Limmen . .

54.8 ha (31)
79.9 ha (33)

12
19

4
12

3
4

1
1

Heiloo .
Alkmaar
Bergen .
Schoorl.

28.7 ha (18)
l , 1 5 h a (1)
1,75ha (1)
1.2ha (2)

12
1
1
2

8

2

. .
. .
. .
. .

Totaal . . .
1

334,6 ha (201)

117

2

2

2

3

1
2
4
1
1 (0,2)

2

70 22

5

4

1

18

1

1 3'
1 (8,5)
5 1(10)
3 2 (8)
1(10)
1 (8)

2

28 27

10

9 9

3 pompen op 1 bedrijf van 18,5 ha.

13

18

De teeltresultaten zijn in het algemeen dermate gunstig, dat het inzetten van een
bevloeiing meestal snel navolging vindt. VAN DER HELM (1949a) vermeldt o.a. de
gunstige werking van een bevloeiing op de opbrengsten van de voor Noord-Kennemerland zo belangrijke aardbeicultuur en wel speciaal op de drogere strandwalgronden.
De aanleg van een bevloeiingsinstallatie is echter nogal kostbaar. Een grote groep
kleinere tuinders is dan ook niet bij machte om zich uit eigen middelen, al of niet in
combinatie met anderen, op deze wijze van water te voorzien, teneinde tot een betere
beheersing van het grondwaterpeil te komen en tegenslagen door droogte te voorkomen
(VAN DER HELM, 1949).

Aan deze oplossing van het waterprobleem zijn echter bezwaren verbonden van
hydrologisch-technische aard. De Nortonboringen voor de bevloeiingen gaan nl. voor
een voldoende pompcapaciteit meestal minstens tot esn diepte van ca 40 m en soms
wel tot 80 m onder het maaiveld. Evenals de waterleidingen in de duinen en de
industrieën nabij Velssn, onttrekken dus ook de agrarische bodemgebruikers diepduinwater aan de sterk watervoerende, grofzandige lagen van voldoende dikte in de diepere
ondergrond. In het algemeen gaat het bij het oppompen van bevloeiingswater slechts
om relatief kleine hoeveelheden, doch ook hier geldt: vele kleintjes maken één grote.
Heeft er in het aangrenzende duingebied reeds een intensieve diepwaterwinning plaats,
dan resulteert de winning van bevloeiingswater tot een nog snellere intering van het
duinwaterlichaam. Het is dan ook niet uitgesloten, dat na verloop van tijd de bronnen
van de tuinders zullen verzouten, door een verdere stijging van het grensvlak zoetzoutwater, evenals dit het geval blijkt te zijn met de oudere pompstations in de duinen.
Omtrent de verzouting van pompputten staan ons geen nadere gegevens ter beschikking.
Het Hoogovenbedrijf heeft echter esn aanvraag om vergunning voor het slaan van
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drie nieuwe putten ter vervanging van drie verzoute bronnen op het fabrieksterrein
(CoWaBo, 1951) ingediend.
d. Infiltratie
In navolging van de bloembollenstreek, zou althans plaatselijk een doelmatige verbetering in de vochthuishouding van de cultuurgronden in het strandwallenlandschap
verkregen kunnen worden door ze diep af te graven en zorgvuldig op de juiste hoogte
boven een vast waterpeil te leggen. Hiervoor zouden de beide oostelijke strandwallen,
resp. die van Boekei—Uitgeest en Alkmaar—Limmen in aanmerking kunnen komen.
Het afzanden zal hier althans geen noemenswaardige invloed op de hydrologische
gesteldheid en de daarmede samenhangende belangrijke functies van de duinstrook met
zich meebrengen. Een goed georganiseerde exploitatie van het af te graven zand voor
industriële (kalkzandsteenfabricage) of andere doeleinden kan dit afzanden eventueel
ook uit andere economische overwegingen wenselijk maken.
Volgens BLAAUW (1938) en de ervaringen van de bollenpraktijk zou ten behoeve
van t i e bloembollenteelt ver de voorkeur gegeven moeten worden aan een waterbeheersing, waarbij de percelen in voldoende mate omringd worden met sloten, die
door bemaling op het vereiste peil worden gehouden.
Op de duin- en zeezandgronden langs de duinvoet in de polder De Zijpe regelt
men de watervoorziening van de cultuurgronden door het inlaten van water uit het
Noordhollands Kanaal, dat behoort tot de Schermerboezem. Vervolgens brengt men
het grondwater kunstmatig op een scherp beheerst peil (40—60 cm onder de graslanden) door op afstanden van 15 à 20 m een vrij watervlak in de greppels aan te
leggen en dit met behulp van stuwtjes op peil te houden. Hiermede komt een uitstekende graslandcultuur tot stand (CLEVERINGA, 1933).
Het is echter zonder meer wel duidelijk, dat een dergelijke ingrijpende en kostbare
voorziening, bij uitvoering op enige schaal, allerlei belangrijke economische, sociale en
agrarische consequenties met zich meebrengt.

SUMMARY
SOIL CONDITIONS IN NORTH-KENNEMERLAND
1. INTRODUCTORY
The surveyed region of North-Kennemerland (fig. 1) is part of the dune region of the
province of North-Holland extending from the North Sea Canal to the Hondsbosse Zeewering
(Sea Wall).
This region can be divided into several landscape units that are distinguishable by their
topographical and pedological features. This classification coincides with the divisions based
upon the utilization of the soil (compare appendices 1and 2).
Along the coast of the North Sea is the y o u n g d u n e l a n d s c a p e (symbol D),
a real dune region with substantial disparities in elevation, at least for this country (fig. 2).
It consists mainly of waste land (young dune sands) which is cultivated only in the lower
portions known as the dune plains or "pannen", although even here the soil is more or less
desiccated (Dpi and Da; see fig. 2, 3, 27 and 28).
Only the inner edge of the dunes near Egmond, Castricum and Beverwijk is intensively
farmed to-day and that only in part,mainlybecause surface irrigation isavailablefor bulbculture. Behind this ridge of dunes isthelesselevated, so called old dune landscape consisting of
three ranges of old beach banks (fig. 13) — the b each-b a n k l a n d s c a p e (W) — with
the low lying old beach-plains in between. Within the latter the various l a n d s c a p e s of
t h e y o u n g s e a - c l a y s (M) have evolved.
The flat beach-bank landscape, composed of the renowned "geest soils" (also called,
in this paper, beach-bank soils, Ww), is intensively used for horticultural crops, although
some of it is in pasture. For centuries these "old dune ridges", leveled in the course of time,
have been renowned locations for inhabitations, particularly along the toe of the dunes.
The low-lying embanked and drained young sea-clay region (M) along and between the
beach-banks, being as a whole a pronounced pastoral area, is mainly a rigorously eroded
pik-clay 1 landscape.
This pedological landscape consists mainly of:
1. medium high to rather low lying p i k - c l a y s o i l s (MP), composed of heavy chalkless
clay cap of a poor structure, overlying a sandy (z), peaty (v) or clayish (k) subsoil
(fig. 5 and 10);
2. the topographically lowest l a k e - f l o o r s o i l s (MEm), being the former floors of
the drained pools and lakes (fig. 6), originating from marine erosion of the pik-clay cap.
They consist of the material of the original tidal flat or beach-plain, overlain by the pikclay cap, with occasional intervening deposits of a peaty layer of varying thickness.
In some places these easily tilled soils have already been adopted for horticulture, a type
of land-use, that is gradually expanding here.
An inland-delta landscape can be differentiated at Castricum, Uitgeest, Heemskerk and
Beverwijk. It consists mainly of (a) levée soils (MDs), of relatively high elevation, composed
of more or less clay-containing tidal flat sands and (b) the moderately high levée soils
admixed at the surface with pik-clay (MDsp).
All these soils are mainly under grass. At some places the levée soils are utilized chiefly
for horticulture. This is particularly true near Castricum, where they adjoin young dunesand soils and therefore may be rather sandy.
In the former II-region (fig. 15) the r e j u v e n a t e d m a r i n e - e r o s i o n l a n d s c a p e is to be found. It consists of younger heavy sea-clay soils (MA and N) mostly used
for arable farming.
A feature of the low lying embanked and drained polder regions is that the level of the
watertable can be controlled more or less. This is not true of the more elevated beach-bank
landscape and the very high young dune landscape. When comparing the general soil map
(appendix 1) and the map on soil utilization (appendix 2), it will be clear that horticulture
1

Pik-clay is the local name for a sticky, very tight marine clay. The word means that the clay sticks to the
spade; cfr the English word pitch.
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has developed on the rather narrow strips of beach-bank soils (Ww), and that this industry,
being of extreme economic and social importance to the country, is now almost exclusively
occupying these soils. The Kennemerland horticultural industry is focusing its interests
mainly on market-gardening, usually in combination with bulb farming. Moreover there are
also pure bulb farms (appendix 2).
Although these beach-bank soils (and also the not overdrained dune-sand soils (Da)
whether irrigated or not) are exceedingly congenial to the types of holdings just referred to,
they may be taken over in substantial portion for other purposes by the growing population.
On account of this population increment, a feature of the Netherlands particularly in evidence
during the last few decades, not only the farming population and with it the demand for
tillable land has increased, but also the need for land for non-agricultural purposes, such as
building sites for dwellings, shops, factories, etc., has expanded and is still expanding.
Especially acute problems have arisen from the establishment and development of manufacturing industries near the point where the North Sea Canal joins the North Sea, which has
stimulated the demand for sites for all kinds of civic developments in and near the horticultural villages of Heemskerk, Beverwijk and Velsen, which have been for centuries the
centre of Kennemerland Horticulture.
A somewhat similar situation is to be found in other centres of population which have
developed, by preference, on the higher beach banks and along the toe of the dunes. In the
long run the area of productive land and with it the economic basis of the horticultural
villages, is adversely affected or at least changed.
In particular, the feasibility of moving or expanding the pure or mixed bulb farms,
which are of such extreme economic importance, is very questionable. The requirements
of bulb farming as to soil conditions are so exacting that its success on any but the pure
and deep beach-bank and dune-sand soils is highly improbable.
By utilization of cultivated land for non-agricultural purposes, soils with very distinct
features, on which a type of husbandry is carried on that could not possibly develop elsewhere, are frequently withdrawn from agriculture.
Thus it is easy to understand why, in a densely populated country like the Netherlands,
where the unavoidable decrease of the cultivated area is so badly felt, it is imperative to
collect ever more reliable data on the nature of the soils.
With a more extensive knowledge of the soil characteristics the agricultural and especially
the horticultural value of the soils, the authorities concerned will be better able to take
cognizance of the quality and the potentialities of the land when contriving schemes for
urban development, for building of roads, harbours and docks, factories, airfields, etc.
However, they will not always find solutions that will meet the requirements and wishes of
all interested parties but in many cases it will be possible to prevent good farm- and horticultural land from being utilized for other purposes.
As a matter of fact, the soil survey of North Kennemerland was authorized by the
Provincial Authorities of North-Holland largeley as a means of solving the problems arising
out of the forementioned changes in land use. This regional soil survey is intermediate
between a general and a detailed survey. The aim has been to collect and file those soil data
that could most expediently serve the purpose explained. Such a soil classification, though
essentially rough, denotes the principal features and characteristics of the soils that are of
significance both from the point of view of soil utilization and of farm-technique in particular. In preparing this detailed general survey no systematic investigation on a quantitative
basis has been conducted as regards the agricultural and horticultural values and feasibilities
of the discernible soil-units, such as bodemreeksen, bodemsubreeksen (which terms resp.
could be translated by soil sequence and soil sub-sequence 1 and soil types. The adjudication
as regards values and possibilities of utilization is based upon personal observations and upon
information supplied by farmers and market gardeners. More particularly during field
operations effort was made to prepare a reliable record of the practical experiences of the
occupants of the land.
Our soil surveys are based upon a very detailed study of representative areas (appendix 3),
profile pits and about one boring to a depth of 1.30 m per ha. EDELMAN'S „Soils of the
Netherlands", to which is appended a provisional soil map of the Netherlands, presents a
review of soil science and soil survey in that country. The principal soil-units including those
of North Kennemerland are briefly described.
1

See "Soils of the Netherlands" by C. H. EDELMAN, 1950.
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2. DESCRIPTION OF THE PRINCIPAL SOILS
a. The soils of the y o u n g d u n e l a n d s c a p e (symbol D) and of the b e a c h b a n k l a n d s c a p e (W) consist of pure dune sand. From a scientific standpoint these soils
are not very interesting.
As a whole the elevated dune-sand soils (D) are calcareous, due chiefly to the presence
of the fine shell grit. The lower and flat beach-bank soils (Ww) have been decalcified in
the course of centuries by vegetation and weathering down to about the level of the watertable in summer. The former presence of forest vegetation is frequently evidenced by an old
root zone in the relatively undisturbed profiles. These acid forest soils are as such not very
suitable for agricultural purposes. If the level of the watertable is favourable, the dune-sand
soils as a whole lack only chemical fertility to ensure good productivity. This fertility can
be brought about by a proper manurial treatment both with organic and anorganic fertilizers.
The high need for manure is coupled with rather quick leaching of nutrients, as the porous
soil, being poor in humus, has a low adsorption capacity. From the point of view of manurial
treatment, these cultivated soils belong to the most expensive ones of the Netherlands.
Where the level of the watertable can be maintained close to its optimum, all other
conditions affecting the development of crops such as the proportion between air, water and
soil particles, are virtually ideal. Being so valuable to bulb-farming because of their extraordinary qualities, these dune-sand soils can rarely, if ever, be substituted by other ones.
The intensively managed farms, where bulbous crops are grown exclusively require a calareous, almost pure, very deep, sea- and dune-sand profile.
Such a profile, homogeneous to a great depth, can be double or treble dug, an operation
of fundamental importance in bulb-farming. Also strawberries, being grown in North Kennemerland on a large scale, respond favourably to fresh soil. This operation is easy to perform on these dune-sand soils and it implies that the old topsoil, being too much contaminated with all kinds of pathogenic organisms is worked down and replaced by fresh soil
from below.
The cultural quality of dune-sands of a low water-holding capacity is defined in the
first place by proper utilization of the water-resources, the latter in turn being determined
by the level of the watertable and its fluctuations as affected by precipitation, evaporation
and eventually seepage to lower lying areas. The classification of the dune-sand soils of
both landscapes (D and W) is therefore based upon the utilization of the water supplies.
On account of the gley-phenomena the following soil-units are being recognized.
Moist dune-sand soils (Da), like the beach-bank soils (Ww), are characterized by recent
gley-phenomena above a depth of 1.30 m of the surface. These soil (mapping) units (bodemreeksen), for the matter of judging their agricultural or horticultural values are divided into
the following groups of soils: moist to wet (symbol b) and moist to dry soils (symbol c),
respectively indentificable by a reduction-horizon (top-side of the completely reduced zone
in the soil profile) at a higher level than 1.10 meters and at a level more than 1.10 meters
below the land surface. In the dune-sand soils with a reduction-horizon deeper than 1.10 m
the average levels of the watertable in summer are as a whole too low for intensive cultures,
particularly for horticulture or pastoral farming. On the latter soils the crops soon show
lack of moisture during droughts, resulting in stunted growth and ultimately even in a partial
or absolute failure of crops (fig. 31). Recently the number of irrigation plants is rapidly
increasing, particularly on the dry class of the beach-bank soils (Wwc). The irrigation-water
is pumped up from great depth and is distributed by a simple system of ditches over the
nurseries or market-gardens (fig. 32). The lateral infiltration of the water from the ditches
into the soil is so intense that the summer levels of the watertable can be either successfully
sustained or brought to the optimum dephts. The risks involved by the cultures can be
reduced to a minimum and they are even smaller here than on soils where the natural
summer levels of the watertable are at a satisfactory depth. The soils just referred to, the
permanently moist to wet beach-bank soils (Wwa) may, as a matter of fact, suffer from
water-logging in winter. They occur in some narrow strips along the toe of the dunes, lying
relatively so low, that up-to-now they can profit adequately from the push water from the
very elevated dune landscape.
As the result of the gradual drop in the mean level of the watertable under the dunes,
occasioned by (a) the withdrawal of water for supplying mains, and (b) by deep excavations
of building sites for factories along the North Sea Canal etc., the quantity of ooze water
from the dune landscape has been reduced substantially in recent decades. The over-drainage
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of the dune landscape has not only caused a desiccation of the originally very moist dunesand soils on dune plains and in "pannen" (Dpi) (fig. 27 and 28) but also a gradual drop
of the mean summer levels of the watertable of cultivated land along the toe of the dunes
(fig. 30). Scientific investigations of profiles containing the gley-rust phenomena (fig. 29)
which are to be found in the topsoil almost anywhere, proves these soils were much moister
in years gone by.
b. Between the dune-sand soils dealt with above and the clay soils is usually a strip of
so-called b e a c h - b a n k t r a n s i t i o n a l s o i l s (Wo), which to a lower or higher
degree, are usually admixed, evenly (Woa) or unevenly (Wob) with water-borne clay
particles. The structure of the profile is in general very irregular, particularly if peat (v)
occurs in the subsoil (fig. 10). By distorting the intervening layers or by excavating them,
these soils can be made suitable for vegetable crops. If bulb-farming is being contemplated
then they must either be deeply trenched or overturned by suction-dredging as is frequently
done in the bulb-district.
c. The l e v é e - s o i l s (Mds) of t h e i n l a n d - d e l t a l a n d s c a p e belong to the
oldest types of young-sea-clay formations (M). These tidal flat-sand deposits (fig. 19 and 20),
containing smaller or larger quantities of clay, have been deposited at the beginning of the
Christian era under the influence of rising and receding tides in the former sea inlet of the
original beach-bank landscape near Castricum (fig. 13). Along the branching systemof gullies
and narrow channels relatively elevated, wider or narrower flat or bank-shaped shoals were
formed.
At the lower part of this inland-delta the extremely eroded pik-clay landscape developed
later on, with transition zones of levée soils, admixed with pik-clay at the top (MDsp).
The irregular elevation of the land (fig. 5) interferes with an effective control of tha
water-level in the polders.
d. The strongly eroded p i k - c l a y l a n d s c a p e (MP, MEm and MEe) consists for
the main part of a very tenacious heavy non-calcareous sea-clay of varying depth, being a
deposit dating from the early Middle Ages (the medium aged phase of the young-sea-clay
formation, M). These so-called pik-clay soils (MP) settled behind and between the levées,
far from the open sea.
The original very even pik-clay cap was once more rigorously flooded, eroded and broken
down by the sea in the latter part of the Middle Ages (as from about the 10th century). In
consequence of these frequent, eroding floods the pik-clay cap has been worn away from large
areas and many vast pools and shallow lakes have been formed (fig. 6).
Elsewhere this cap was intersected by the proceeding erosive forces with gullies („dells")
and sometimes very much split up (see fig. 7, 11 and 12, appendix 3 and 3A profiles A,
B and C).
Pik-clay soils (MP) owe their name (Pik=Pitch) to their very impropitous physical properties. The heavy, compact clay shows a poor structure, is impermeable to water and when
wet, the very tough, plastic and very adhesive clay sticks to the spade like pitch. When desiccating it first becomes very tough, subsequently hard like a brick, involving rigid cracking.
These soils show clearly a prismatic structure, whereas with deep pik-clay profiles a so-called
pillar structure can be noticed when desiccated by summer drougths. Thus pik-clay soils
are only congenial to pastoral farming.
The deposition of the pik-clay cap took place in a relatively shallow, very calm, rather
brackish water behind the western beach-banks of the old-dune landscape. The breach-supply
area of the flood-water was far to the north, approximately where the Friesian tidal flats
are to-day.
The old tidal flats and beach-plains, which were either barren or covered by a vegetation
or by a shallow peat layer, accreted very gradually in the course of time by the influence
of a very smooth action of high and low tides. Thus only the finest silt particles, suspended
in the flood-water, were deposited on comparatively elevated tidal washes, which were
overgrown, at least partly, by a natural vegetation of reed and other plants. From an investigation on more recent accretions, such as in the former IJ and the former Krommenije
(fig. 15), it can be deducted that the conditions prevailing at the pik-clay tidal washes and
mud flats were rather unfavourable to physico-chemical and micro-biological processes of
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chalk-precipitation from the water. The conditions propitious to decalcification of the silt
at the time of settling were however fully met.
When the pik-clay deposit emerged from the water it lacked an adequate amount of
calcium carbonate to establish a somewhat friable and crumbly structure. Due to the weak
carrying power of the flood water, rather substantial supplies of fine and coarse sand were
lacking. The absence of this as a soil frame has undoubtedly greatly affected the accumulation of particles and the mutual adhesion of the soil-forming clay- and silt particles.
Coarser particles would have loosened the adhesion of the soil components and would have
stimulated aggregation.
The heavy pik-clay contains, as a rule, less than 15 percent of sand ( > 0.058 mm).
Usually the percentage does not exceed 5 (fig. 19).
Experiments at the Laboratory for Agricultural Chemistry at Wageningen have shown that
the salt-content of clay-suspension water is of considerable influence on the quantity of clay
particles settling from it. The more brackish the water (with these experiments the dilution
exentded to a sea-water concentration of 25 percent) the smaller is the sediment volume and
the more compact the sediment of the particles. The small pore space results in its turn into
a poor permeability and a poor structure.
The inference from what has been stated is that the pik-clay cap was actually built up
gradually from fine silt particles being rather closely arranged at the time of its formation.
As a store of calcium carbonate was wanting, the compact impervious structure of the pik-clay
soils could not improve naturally after de-salination. Of course, also after deposition of the
soil forming materials considerable influence can be exerted by various factors upon the
physico-chemical nature of the soils. VAN LIERE (1948) points to the decay of the structure
of the soil-profile in consequence of very wet conditions persisting for ages. HISSINK and VAN
DER SPEK (1938) attribute poor structure phenomena of sea clay soils mainly to decalcification,
sustained while the deposits are aging. In our opinion these two factors are of minor importance in explanating the poor conditions of structure noticeable in pik-clay soils to-day.
It may be that the recurring floods with more or less brackish sea-water during the
prolonged erosion phase of the pik-clay landscape (10th—14th century) have exerted a considerable influence. The catastrophic consequences of such floods to the physical conditions
of clay soils have shown themselves once more with the inundations during the latter war
years. Especially the heavy clay soils, after de-salination, show a complete decay of structure,
caused bij deflocculation of sodium clay, and more particularly if during the inundation periods of emergency and submergence aresucceeding eachother (DELOFFRE, 1949).Also eroding
floods after the deposition of the pik-clay cap have surely stimulated deflocculation of the
high fraction of colloidal particles in these soils. Very likely these particles have been moved
over short distances within the soil profile, resulting in a further decline of the already
relatively small pore space in these soils, on account of settlement in a brackish water medium.
In consequence the pores and capillaries, originally still available, were blocked up by suspended deflocculated pik-clay. Indeed, the pik-clay soils are virtually impervious within their
coarse prismatic structure units.
In this respect it might be correct to speak of fossile saline damage to the pik-clay soils
of North-Kennemerland. The cation concentration of the adsorption complex represents as a
matter of fact a rate of Na+-ions virtually normal to sea-clay soils. Only the rate of
Mg++-ions in the cation-equivalent is often above normal. In the topsoil samples the rate
varies from about 20 to 40 percent, in the subsoil samples from 30—60 percent. Investigations
of HOOGHOUDT (1948) on Dutch soils have brought out that of the cations the Mg++ions bring about the most powerful mutual adhesion of soil particles. As the structure of a soil
is linked up with the force of the mutual adhesion of soil particles, it could be presumed that
the foregoing represents some explanation of the very tenacious nature of pik-clay soils.
With regard to these heavy soils the feasibility of a reduction of the mutual adhesion of
soil particles (usually over 50 % < 0.002 mm) within certain limits, must be considered as
a contribution to an improvement of structure. A repulse of the Mg++-ions content from the
complex bij Ca++-ions can be achieved in practice by a liberal dressing with lime (by preference in the form of gypsum) and proper drainage.
The mapping unit (bodemreeks) of pik-clay soils (MP) has been sub-divided into a number of smaller units (bodemsubreeks) in accordance with the nature of the underlying
material that may be sandy (z), clayey (k) or peaty (v). Northward of Bergen the pik-clay
cap has, as a rule, a depth of over 60 cm up to 1 m and is always overlying a shallow peat
layer. Southward of this village the depth of the cap varies between 35 and 60 cm.
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The more shallow pik-clay soils overlying a deep peat layer, are low lying and moist
and consequently more or less humous to peaty in the topsoil.
Lake-floor soils (MEm) are to be found on reclaimed floors of lakes and pools, which
were formed during the erosion phase of the pik-clay tidal-wash-landscape in the later part
of the Middle Ages (10th—14th century). These soils are mainly built up from calcareous,
more or less silty sea- or tidal-flat sand (MEmz) to rather light silt (MEms). This material,
locally slightly affected, by a secondary deposition of washed pik-clay (symbol k, added to
the soil units already mentioned), formed the subsoil of the original pik-clay landscape and
belonged to the underlying former tidal flats and beach-plains. The topsoils, as a rule, are
very humous to slightly peaty.
The lake-floor soils, together with the gully or "dell" soils, are the lowest ones in the
strongly eroded pik-clay landscape and are separately drained, comparatively to the greatest
depth. Particularly the rather silty soil profile, grading rapidly downward to a more sandy
texture, is exceedingly congenial to horticulture. An eventual settlement by establishing
intensively managed glasshouse-holdings would be feasible only if efforts to keep the salt
content of the underground- and polder depository water within bounds, were successful (by
preference far below the so-called horticultural limit of approximately 0.5 grams NaCl per
litre). Hopes are entertained that the IJssel-lake, established since the construction of the
exclosure-dam of the Zuyder Zee will supply an adequate quantity of fresh water for the
de-salination of North Holland. As a matter of fact, it has already exerted automatically a
very favourable influence in this respect (fig. 21a and b).
Dell-soils (MEe) are to be found in the so-called dells or marine erosion gullies, also
formed during the late medieval period of erosion. They are wet to soggy soils with very
different soil profiles, frequently occurring at short distances from each other (compare
e.g. appendix 3A, profiles A, B and C; fig. 7 and 11). On account of theirrestricted area, they
have no pumping equipment of their own and therefore the watertable often attains a high level.
Their moist position implies that the topsoil is often very rich in humus and at many places
it consists of peat. The dells are exclusively utilized for grassland.
e. T h e r e j u v e n a t e d m a r i n e - e r o s i o n l a n d s c a p e (MA and N) has been
built up during thelast phase of theyoung sea-clay formation, M.
About the end of the 13th and the beginning of the 14th century, the efforts of man to
protect the rigorously eroded pik-clay landscape from further destruction by the sea were,
at last rewarded with some success. Heavy embankments and dams were built everywhere
with the result that the marine-erosion formation of the enclosed old land were perpetuated.
On the other hand the land outside the embankments was still affected by flooding.
By embanking and damming, the long meandering sea tributaries and big erosion gullies
became calm inlets. Hence along and inside the former IJ, a silting up and accretion of the
vast inlet of the Zuyder Zee started to take place on a large scale.
U-shore-clay soils (MA; symbol A = accretion) are relatively elevated and equally
accreted around the former „Wijkermeer" and in a northwestern branch of the lake, the
former Krommenije (fig. 15). As these heavy clay soils were built up to a higher level
against the old sea walls and high dune-sand soils and as they are of an earlier origin, they
have a lower lime content. The IJ-shore-clay soils, which are not extremely low in lime are
suitable for arable farming, even though very heavy.
IJ(floor)clay soils (N). The northwestern part of the IJ, the „Wijkermeer" had already
changed into a swampy pool in the first part of the last century. This area was enclosed
and drained between 1871 and 1873 after the North Sea Canal had been built. The reclaimed
IJ(floor)clay soils (N) consist of a heavy calcareous clay cap which either grades into a
very humous clay (s) or is underlain by sea-sand of light silt (d). The relatively low-lying
soils, ranging amongst the best Dutch arable soils, occur in the two reclaimed lake-floors
of the Northern and Southern Wijkermeer polders along the North Sea Canal. As regards
landscape, they show a remarkable contrast from the "old land". The young IJ-polders have
been divided up in accordance with modern conceptions. Roads and field-boundaries are as
straight as an arrow and the land is almost exclusively utilized for arable farming. Coarse
vegetables could thrive on these soils, but the latter would not suit the Kennemerland type
of horticultural husbandry.
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3. GEOLOGICAL AND PEDOLOGICAL GENESIS OF NORTH-KENNEMERLAND
To depicit the surface geology, only the young-holocene deposits are of importance.
a. Formation of the old-dune landscape,the shore bank
The young holocene range opens with the "old tidal flat or sea sand" (Ilz of the geological
map of the Netherlands), being the foundation of the region as a whole. In the west a so-called
shore bank was formed from and on the old seasand (about 3000B.C.),sometens of kilometres
from the coast at that time, consisting of a few chains of flat beach-banks, with wide depressions or beaches in between. The whole system is known as the old-dune landscape (I2z),
running in the region concerned almost parallel to the present coast lineand for a considerable
part lying beyond it (fig. 13). Landward to this beach-bank landscape the old sea clay (I3k)
was deposited forming to-day the soils of the reclaimed lakes within the vast peat region in
the core of the "Hollands Noorderkwartier" (Holland Northern Quarters). In the region of
the IJ-polders, the depth of this old sea clay extends to about 4 metres below N.A.P. (mean
sea level).
b. The growth of peat behind the shore bank
At the end of the Atlanticum and more particularly during the succeeding, more arid
climatic eras — the Subboreal — peat was formed upon the old sea-clay landscape and in
the moist depressions of the old-dune landscape. Due to a temporary drop of the sea-level
(UMBGROVE, 1947) the sea in this period had no continuous access to these regions.
A freshening of the tidal flats behind the shore bank could start and accordingly a
luxurious vegetation could develop, resulting in the formation of a deep peat layer (I5v).
The growth of peat on the beach-plains of North Kennemerland was however hardly an
undisturbed process. But in the north-eastern corner of the Uitgeesterbroek-polder, at the
extreme eastern border region, peat accretion proceeded almost undisturbed from the end
of the Atlanticum to some centuries after the birth of Christ. Then floods by the sea killed
the vegetation here also and covered the very deep peat layer with pik-clay (the medium old
phase of the young sea clay, 110k).
c. Breaches into the beach-bank landscape
The beach-bank landscape of North Kennemerland has a very complicated history. At
many places the sea invaded this landscape, disturbing not only the western beach banks,
but also the beach banks more eastward. Again and again, however, the inlets were filled
up and the beach-bank landscape consolidated afresh; this in contrast to the conditions
prevailing in the beach-bank landscape to the south of the Hague, where the shore bank
was almost entirely destroyed by the sea.
As explained by VLAM (1943) breaches can be expected to occur, rhythmically asto time
and place (fig. 14), where the coast consists of beach banks, as it does in Holland. These
breaches are due not so much to the pushing power of the sea as to the passive occurrence
of low basins behind the shore bank. From this it will be obvious that the beach-bank ranges
succumbed, one time here, and another time there, giving the tides free access to the basins.
The accumulated peat was swept away and subsequently the basins were filled up with sandy
or silty or sometimes clayey material, until finally the inlet was also silted up once more.
The Beverwijk inlet with the "Primeval II" can be considered as being the oldest inlet forced
into the Kennemerland beach-bank coast. GÜRAY (1951) assumes that this water already
existed as a creek in the old sea-clay landscape. Taking due notice of the location and outline
of the various beach banks around the inlet-region of the Primeval II near Beverwijk (fig. 3)
it seems very likely indeed that the Primeval IJ, at least at the beginning of the formation
era of this beach-bank coast, already existed as a branch of the sea.
The great breach in the beach-bank coast near Castricum is the most recent one. After a
renewed rise of the sea-level at the end of the Subboreal there was a gradual change to the
subatlantic transgression, mainly demonstrating itself in historic times by periodical floods.
These spasmodically occurring flood phases in the Subatlanticum were alternated with
regression or calm periods caused by displacement or by fresh formations of beach banks and
dune ridges which, from time to time debarred the sea from this region either wholly or in
part. From a discovery of a former surface that was inhabited at a certain early period and
from a study of its archaeological finds, it can be deduced that the formation of the comparatively elevated and vast inland-delta landscape beyond the inlet of Castricum was
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accomplished in two phases. The breach by the sea began during the pre-Roman transgression phase. During the Roman epoch (1st and 2nd century A.D.) the beach-bank coast
in this part of North-Kennemerland was apparently effectively consolidated once more. Anyhow, the flats and levées along the gully system within the original inland-delta landscape and
the levées of the small creeks in the peat landscape of the Uitgeesterbroekpolder (fig. 8)
further beyond, were congenial to a rather dense inhabitation, as is proved by the numerous
remains of it. Elsewhere along the Dutch coast investigations have led to the conclusion that
a regression took place in this period. This regression is likely to have been of a regional
nature (BENNEMA and VAN DER MEER, 1950). The inhabitation layers are between levels of
about 50 cm and 100 cm below N.A.P. The second breach by the sea near Castricum, though
of a smaller scope, occurred after 200 A.D. This breach caused the old surfaces with the
inhabitations, particularly those in the Castricum-polder, to be capped by a silty sea-sand
layer of about 60 cm in depth. Afterward the inlet must have succumbed rather suddenly
and have been filled up, as the main proportion of the sandy beds of the wide and shallow
tidal gullies and narrow channels within the inland-delta show only little accretion by clayey
sediments.
In North-Kennemerland the series of breaches into the beach-bank landscape was terminated herewith. The western beach-banks and old-dune ridges constituted henceforth a
staunch, natural and continuous sea wall, which in later ages (from the Frankish era onward)
was considerably re-inforced, particularly by the formation of the dune landscape.
d. Renewed peat accretion behind the shore bank
Behind the reconsolidated beach-bank coast of North Kennemerland a rather prolonged
period of vegetation on the beach-plains and former tidal flats set in. This took place after
the sea had been shut out and the medium had freshened (about the 3rd and 4th century
A.D.). In the lower parts of the beach-bank landscape, mainly to the landward side, another
layer of peat of varying depth was formed, as in the eastern beach-plain between the beach
banks running from Uitgeest to Boekel and from Limmen to Alkmaar (the peat in the subsoils of the soil units vMPv and MPvz) and on the northern beach-plain beyond the Schoorl
beach-bank landscape (soil unit MPv). In the western beach-plain'thepeat developed mainly in
the deeper gullies (symbol v). On the higher parts of the former tidal flats of the seabreaches referred to above, this period of steady peat accretion is rather well characterized
by a frequently occuring dark coloured vegetation zone noticeable at the transition between
the sandy subsoil and the pik-clay cap (soil unit MPz).
e. Formation and marine-erosion of the pik-clay landscape
The next phase of the subatlantic transgression in the early Middle Ages (4th to 5th until
8th to 9th century) brought about another period of submergence to the lower tracts of land
in North-Kennemerland. This transgression has also been described for other coastal areas in
the Netherlands (BENNEMA, 1950 and VAN LIERE, 1948). As has been stated, the breachwater-supply area was far to the north of the region under review, probably near the Friesian
tidal flats where eastward of theVliethe dune-coast seemsneverto havebeen quite continuous.
The pik-clay cap (medium-aged phase of the young sea clay, 110k), described above, was
deposited behind the continuous shore bank of North-Kennemerland. This pik-clay tidal wash
landscape was probably inhabitable in the region under review about the 9th century. In
adjacent landscapes of the same structure and development, evidence of this inhabitation is
produced by archaeological finds and the lay-out of dykes and mounds. In Friesland the
so-called pik-clay region has even been allocated (VEENENBOS, 1949).
The last phase of the subatlantic transgression, at least as far as the building of stronger
dykes in and around North-Kennemerland was concerned, extended over the 10th and 11th
century. The inlets of the sea increased in size and number, being an introduction to the formation of the Zuyder Zee and the catastrophic devastation of the Holland Noorderkwartier.
The sea made enormous encroachments into the land, the peat being swept away from large
areas, with the result that vast lakes were formed (Schermer, Beemster; fig. 15).
Also, the recently formed pik-clay tidal-marsh landscape in North Kennemerland was
subjected to a period of intensive destruction and erosion. Vast pools were formed at that
time, such as the Boekel-lake and the Bergen- and Egmond-lakes, embracing several pik-clay
islands (fig. 6).
The formation and development of the strongly eroded pik-clay cap overlying sandy
formations are discussed in reference to the soil- and morphological investigation. A small
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detail-map of this region was prepared (see appendix 3 and the profiles A, B, C of appendix 3A and fig. 7). On a still uncapped tidal marsh on the island of Ameland it was possible
to study the erosion process in full swing (see fig. 16, 17 and 18).
ƒ. Building of dykes; formation of the rejuvenated marine-erosion landscape
Since the end of the 13th century man started to resist the further destruction of the
Holland Noorderkwartier with real vigour. The reign of Count FLORENCE V (1256—1296)
can be considered as the turning point in the combat against the sea water, ever pushing
forward from the NE and SE.
As a result of the construction of strong dykes the eroded condition of the pik-clay landscape remained permanent. The well-known map of BEEKMAN (1917) depicts the state of the
Holland Noorderkwartier about the year 1300. The part of that map having a bearing upon
the region under review is reproduced in fig. 15. Most of the lakes and pools formed in
consequence of the marine erosion were embanked and drained in the 16th and 17th century.
Precipitation of silt soon set in in the erosion gullies outside the dykes, as still being affected
by the action of the sea. The sea inlets and narrow channels were usually silted up with heavy
clay, this being the youngest phase of the young-sea-clay formation (110k). The further
developments in North-Kennemerland as affected by man are historically well known.
4. UTILIZATION OF THE WATER RESOURCES IN THE REGION OF THE
HIGH DUNE-SAND SOILS IN NORTH-KENNEMERLAND
During recent decades an ever receding level of the watertable is noticeable in both the
beach-bank and the dune landscapes along the coast of the North Sea in North-Kennemerland. The water under the dunes has become a very important source of water for the densely
populated western part of the Netherlands.
On account of an ever increasing rate of extraction of drinking water (fig. 9 and 24)
the original hydrological conditions of the dune landscape (fig. 23) have been changed
fundamentally (fig. 25 and 26). The consequences in and along the toe of the dune landscape are detrimental (fig. 30).
A perpetuated drop in the level of the watertable can be recognized bythefossile gley-rust
phenomena. Through examination of profiles and study of the fossile gley-horizons it is
possible to reconstruct the former position of the watertable line and its fluctuations and
therefore, also, the cultural conditions of these soils before the receding of the watertable
level (fig. 29). In the long run the extraction of drinking water shall have to be very much
reduced unless, as is planned recently, the fresh water reserve (fig. 22) is replenished by
surface water from the rivers.
Conservation of this fresh water reserve is of paramount importance:
a. it constitutes a barrage to the landward flow of salt underground- and sea water (fig. 22,
25 and 26). The salt water ooze is due to the low altitude of the western part of the
Netherlands in relation to the present sea-level. Deep drainage of polders and reclaimed
lake floors by pumping stimulates the salt water ooze;
b. this reserve governs the water supply to the less elevated dune-sand soils and beach-bank
soils situated immediately behind the dunes. Because of the abundant flow of water from
the high water-mound within the dunes, there has developed in this area, in the course
of time, intensive culture of valuable horticultural crops (bulbs, strawberries and vegetables). During recent years these cultivated soils are irrigated more and more with underground water pumped up from great depths;
c. it maintains the moisture supply in the dunes to a satisfactory extent. Moist dunes are
less liable to blow, which is a decisive factor in their effectiveness as a natural sea-wall.
Only moist dunes, clad in a luxurious natural vegetation, can contribute to the great
need for suitable public recreation grounds.
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