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FIG. 1. Overzicht van die delen van Zuid-Holland, waarvan gedetailleerde gegevens beschikbaar waren, op schaal 1 :25 000 of groter.
Door samenvoeging en vereenvoudiging van kaarteenheden werd de Bodemkaart van Nederland, schaal I :200 000 afgeleid.

Bodemkaart van de Bloembollenstreek, schaal 1 :25 000 (Van der Meer, 1952)
^ H
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Overzichtskaart van het Westland, schaal 1 :25 000 (Van Liere, 1948)
Bodemkaart Voorne, schaal 1 :25 000 (Van Liere, 1948 Intern rapport Stichting voor Bodemkartering nr. 172)
Diverse verkenningen van de Zuidhollandse Eilanden, schaal 1 :25 000 (Van der Linde, Van der Meer)
Bodemkaarten van de Vijfherenlanden, schaal 1 :20 000 en 1 : 10000 (Pons, 1951 Intern rapport Stichting voor Bodemkartering nr. 272)

Inleiding

De Bodemkaart van Nederland op schaal 1 :2000001, is vervaardigd met het doel bodemkundige gegevens te verschaffen voor het onderzoek naar dewaterhuishouding van deNederlandselandbouwgronden, datdoordeCommissie
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN) werd uitgevoerd.
De kaart verscheen in 10bladen: 9kaartbladen pluseenlegendablad. Ter vervollediging werd in 1965„De bodem van
Nederland. Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000", gepubliceerd. Dit werk dat, zoals
uit de titel blijkt, betrekking heeft op de gehele kaart, wordt gevolgd door toelichtingen, die een uitgebreider overzicht van de bodemgesteldheid van de provincies afzonderlijk geven. Zo ook voor Zuid-Holland, kaartblad 6.
Voor zover het de binnendijkse gronden betreft is de Bodemkaart door de Stichting voor Bodemkartering vervaardigd. Bij de samenstelling van de legenda was voor de gronden van de IJsselmeerpolders en de buitendijkse gronden
de Bodemkundige Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders betrokken. Van die delen van de provincie
Zuid-Holland, waarvan gedetailleerde gegevens beschikbaar waren, werd door samenvoeging en vereenvoudiging
van kaarteenheden de kaart 1 :200 000 afgeleid. Deze karteringen zijn, voor zover met een schaal 1:25000 of
groter, weergegeven in figuur 1. Voor het noordelijke deel van de provincie werd tevens gebruik gemaakt van de
gegevens van een bodemkundige verkenning o.l.v. Dr. Ir. W. J. van Liere (1953).
Waar nodig, werd in 1954 en 1955 aanvullend veldwerk verricht. De resultaten hiervan zijn voor een gedeelte van
het gebied gevat in een intern rapport, getiteld: Rapport over de verkenning van de bodemgesteldheid van de voornaamste droogmakerijen van Zuid-Holland ten zuiden van de Oude Rijn (Pons en De Visser, 1960).Het aanvullende
veldwerk alsmede de verwerking van de gedetailleerde kaarten werden uitgevoerd door: P. Sonneveld, A. de Visser,
C. Hoekstra, W. C. Markus en J. L. Kloosterhuis onder leiding van Ir. J. van der Linde (zuidelijk Zuid-Holland)
en Dr. Tr.L.J. Pons(noordelijk Zuid-Holland). Detoelichting bij kaartblad 6isverzorgd door Ir. C.van Wallenburg.
Voor het gedeelte over de geologische opbouw en de bodemkundige landschappen werd hierbij medewerking verleend door Dr. Ir. L. J. Pons.
De Nebo-kaart heeft een schaal van 1 :200000, d.w.z. dat 1cm2 op de kaart in werkelijkheid 400 ha is. Bij het
aanvullende veldwerk werd de waarnemingsdichtheid en de opnametechniek aan deze schaal aangepast. De bodemgrenzen werden meestal naar secondaire kenmerken, hoofdzakelijk ontleend aan het landschap, vastgesteld. Bovendien zijn de kaarteenheden in de legenda meestal ruim omschreven, zodat de Nebo-kaart als een globale bodemkaart moet worden beschouwd: het gebruik dient inovereenstemming tezijn met dekaartschaal. Erzij gewaarschuwd
tegen een veel voorkomend misbruik, dat van kleinschalige kaarten wordt gemaakt, namelijk de kaart te vergroten.
Dit boek wil de gebruiker van kaartblad 6, voor zover het de provincie Zuid-Holland betreft, inlichten over de
betekenis van de gemaakte onderscheidingen en over een aantal facetten ervan, die niet op de kaart zijn aangegeven.
Omtrent de geschiktheidsbeoordeling van de gronden in de hoofdstukken IV t/m IX kan worden opgemerkt, dat
deze meestal in tabelvorm is gegeven. Degene die meer wil weten over de geschiktheidsclassificatie van de diverse
Nebo-kaarteenheden, verwijzen we naar de Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en Weidebouw
1

De Bodemkaart van Nederland kreeg al spoedig bekendheid onder de naam Nebo-kaart.

van Nederland, schaal 1 :200000; met toelichting door de Stichting voor Bodemkartering onder redactie van Dr.
Ir. A. P.A. Vink en Ir. E.J. van Zuilen (i.V.).
Bij de belangrijkste eenheden zijn analyses weergegeven van door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek onderzochte grondmonsters.
Een keuze uit de literatuur maakt het mogelijk zich nader over bepaalde onderwerpen te oriënteren.

Wageningen, voorjaar 1963.

Fysiografie
I GEOLOGISCHE OPBOUW
HET PLEISTOCEEN
Zand en lemige zanden, behorend tot het Pleistoceen, vormen de diepe ondergrond van Zuid-Holland. Ten zuiden
van de lijn Loosduinen-Gouda-Vianen zijn het voornamelijk fiuviatiele, ten noorden ervan overwegend eolische
sedimenten. De bovenkant van deze ondergrond ligt op een diepte, variërend van ca. 10tot ca. 20 m beneden NAP
en duikt naar het westen geleidelijk dieper weg(fig. 2) (Pons en Bennema, 1958;Jelgersma, 1961).
HET HOLOCEEN
Indeling vanhet Holoceen met devoornaamsteafzettingen van± 8000v.Chr.totheden.

TABEL 1. Indeling van het Holoceen en de verschillende sedimentatieperioden
Geologische periode

Datering

Benaming van de karakteristieke afzettingen en sedimentatieperioden

Boreaal
Atlanticum

± 7500-5500 v. Chr.
± 5500-3000 v. Chr.

Subboreaal

± 3000-700 v. Chr.

Subatlanticum

t 700 v. Chr. tot heden

Veen-op-grotere-diepte (voltooid in het begin van het Atlanticum)
Laag van Velzen
Oud Holocene Wadafzettingen
Hoofddorpafzettingen (Nootdorp en Berkel)
Strandwallen (voltooid vóór ± 3500 v. Chr.)
Wieringermeerafzettingen - droogmakerijen van Zuid-Holland; Strandwallen voltooid ± 2300 v. Chr.
Oppervlakteveen (na ± 2300 v. Chr.) en plaatselijk onderbroken door midden- en
laat-Subboreale getijdenafzettingen (Voorne)
Strandwallen voltooid ± 2000 v. Chr. (de Zilk, Voorhout-Lisse)
Strandwallen voltooid ± 1250-1000 v. Chr. (o.a. Noordwijk-Noordwijkerhout)
Pre-Romeinse afzettingen ( ± 300 v. Chr. tot omstreeks het begin van de jaartelling, Duinkerke I fase)
Vroeg-Middeleeuwse afzettingen (250- 500 à 600, Duinkerke II fase)
Ottoonse afzettingen (850-1000)
j
DuinkerkeIII fase
Afzettingen uit recente tijd (1200 tot heden)

Basisveen (Veen-op-grotere-diepte)
Op de pleistocene ondergrond heeft zich een veenlaag gevormd, die ter onderscheiding van het oppervlakteveen,
basisveen of Veen-op-grotere-diepte wordt genoemd. Als gevolg van de postglaciale zeespiegelrijzing stagneerde de

FIG. 2. Schets van de diepteligging van de bovenkant van het Pleistoceen (naar Pons en Bennema, 1958; Jelgersma, 1961).
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waterafvoer en werd een grondwaterstijging veroorzaakt. Daarna begon de veenvorming, die blijkens de botanische
samenstelling van het veen plaatshad in een gebied van moerassen en zoetwatermeren (Burck e.a., 1956).
Daar waar het veen later weer bedekt is met dikke minerale afzettingen is het sterk samengeperst en heeft het thans
een dikte van enkele decimeters tot ongeveer één meter. Door latere overspoeling en afslag werd het veen en ook de
pleistocene ondergrond op vele plaatsen door erosie aangetast. Door sterke mariene invloed werd de veengroei aan

de zeezijde afgesloten, maar in het oosten, buiten bereik van zee- en rivierwater kon hij gewoon doorgaan. Daar
gaat het basisveen over in het oppervlakteveen (zie pag. 5).
De Atlantische en vroeg-Subboreale getijdenafzettingen
In het Atlanticum en in het begin van het Subboreaal, werd onder invloed van de zee en de getijderivieren in een
zeergroot gebiedten westen van het doorgroeiende Veen-op-grotere diepte een dik pakket zandigeenkleiïge sedimenten afgezet. De afzettingen staan bekend onder de naam Oude Zeeklei (Edelman, 1950) of afzettingen van Calais
(DeJonge.a., 1960). Van west naar oost vinden we verschillende sedimentatiegebieden met een eigen milieu; in het
westen het mariene sedimentatiegebied, in het oosten het fluviatiele en daartussen een brak en een zoet getijdegebied.
Bij toenemende zeeinvloed schoof het mariene sedimentatiegebied naar het oosten en weer naar het westen naarmate
deze invloed verminderde. Onder invloed van door het gebied stromende rivieren liepen de grenzen van de sedimentatiegebieden niet evenwijdig aan elkaar, maar vertoonden grote uitstulpingen (Pons, 1962).
Alseersteafzetting op het Veen-op-grotere-diepte vinden weplaatselijk een 1 à2meter dikke kleilaag, de zogenaamde
Laag van Velzen. Gedurende het grootste deel van het Atlanticum werd boven het Veen-op-grotere-diepte en boven
de Laag van Velzen zandig en kleiïg materiaal afgezet. De afzettingen uit die tijd staan bekend onder de naam
Oud-holocenewadafzettingen (Burck e.a., 1956). De sedimentatie van de eigenlijke oude zeeklei boven deze wadafzettingen had in fasen plaats (Pons en Wiggers, 1959-1960). In elk zo'n fase werd een getijdegebied gevormd en
daarna opgevuld metafzettingen endoor verlanding weer minof meerafgesloten vandezee.Erontstaan sedimentatiebekkens. Na omstreeks 4300 v. Chr. gaan de sedimentatiebekkens zich duidelijk van elkaar onderscheiden.
Als eerste in de reeks noemen we de Hoofddorpafzettingen, door Haans (1954) voor het eerst in de Haarlemmermeerpolder onderscheiden. Van der Knaap (1959) en Pons en De Visser (1960)vonden deze afzettingen bij Nootdorp
en Berkel.
Nog voor 3400 v. Chr. werd een tweede reeks sedimenten gevormd, die overeenstemmen met dezogenaamde Watergraafsmeerafzettingen, die reeds beschreven zijn door Pons en Wiggers (1959-1960). Van der Knaap (1959) vond ze
eveneens bij Nootdorp. De strandwal van Nootdorp-Leidschendam en de iets jongere strandwal van RijswijkVoorschoten, zijn vermoedelijk aan het einde van de sedimentatieperiode van de twee bovengenoemde reeksen
gevormd.
In de ondergrond van sommige droogmakerijen, o.a. in de Prins Alexanderpolder en de Zuidplaspolder, komen
brakke en zoete getijdenafzettingen voor, die waarschijnlijk reeds ontstaan zijn vóór 4000 v. Chr. In het zuidelijke
deel van de Prins Alexanderpolder liggen deze afzettingen over een klein gebied aan het oppervlak (zie ook figuur 3:
FIG. 3. Doorsnede door de Prins Alexanderpolder.
West

estuariumklei en zavel).In het begin van het Subboreaal kreeg de zeedoor diverse zeegaten indezich reeds vormende
strandwallenkust toegang tot een zeer groot gebied. De klei- en zavelafzettingen uit deze tijd zijn door Pons en
Wiggers (1959-1960) Wieringermeerafzettingen genoemd en door Jelgersma (1961) vroeg-Subboreale afzettingen.
In de meeste Zuidhollandse droogmakerijen liggen deze afzettingen aan de oppervlakte. Figuur 4 geeft een beeld
van deze afzettingen tussen de Oude Rijn, de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas. De strandwallen, in deze tijd
gevormd, zijn die van Loosduinen-Den Haag-Den Deil en van Oegstgeest-Lisse-Vogelenzang. Ook verder naar het

Oost

FIG. 4. De Wieringermeerafzettingen tussen Hollarulsche Ussel. Nieuwe Maas en Oude Rijn.
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zuiden zijn in die tijd en ook nog daarna, voor de koppen van de Zuidhollandse Eilanden strandwallen gevormd,
doch deze zijn alle later opgeruimd door de zee (Van Regteren Altena e.a., 1963).
Gedurende de sedimentatie van de Wieringermeerafzettingen lag het mondingsgebied van de Rijn en de Maas ter
plaatse van de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Estuariumafzettingen uit dezetijd bevinden
zich dan ook uitsluitend in deze gebieden. Dejongste archeologische onderzoekingen wijzen duidelijk op bewoning
van de stevige oeverwallen langs de kreken van de overwegend brakke getijdenafzettingen (Van Regteren Altenae.a.,
1962, 1963). Omstreeks 2300 v. Chr. eindigde de sedimentatie vrijwel geheel, doordat de strandwallenkust zich op
enkele riviermondingen na, geheel sloot. Toen werden de omstandigheden gunstig voor veengroei.

Het oppervlakteveen, de verdere uitbouw van de strandwallen en de laat-Subboreale
getijdenafzettingen
Achter destrandwallenkust begon deveengroei door verzilting van het moeraswater, terwijl dezedoorgingopplaatsen
waar reeds veen groeide, dus daar waar geen oudere getijdenafzettingen deveengroei hadden onderbroken. Deze zeer
grote uitbreiding van het veen vanaf omstreeks 2300 v. Chr. tot enigeeeuwen voor of na het begin van dejaartelling
(afhankelijk van plaatselijke omstandigheden) wordt alsoppervlakteveen of alsHolland-veen (De Jong, Hageman en
Van Rummelen, 1960) aangeduid.
Doordat aanvankelijk het water nog enigszins brak was,begon op demeesteplaatsen deveenvorming uit een riet- en
biezenvegetatie. De aard van de verdere veenvorming issterk afhankelijk geweest van de ecologie, die voornamelijk
werd beheerst door de waterhuishouding (Bennema, 1949). Langs de rivieren en de riviertjes ontstonden door de
aanvoer van eutroof rivierwater grote moerasbossen, waaruit heteutrofe bosveen werd gevormd. Daar, waar de zee
nog enige invloed had, zoals in de mondingsgebieden van de Oude Rijn en de Maas, ontstonden brakke eutrofe
rietvenen, zeebiesvenen en zeggerietvenen. Buiten de invloedssfeer van zee en rivieren, was de vegetatie uitsluitend
afhankelijk van het regenwater en daar werden oligotrofe heide-, veenmos- en wollegrasvenen gevormd. Langs de
strandwallen en in de strandvlakten had, door kwel, aanvoer plaatsvan mesotroofv/ater en werden mesotrofe zeggevenen en berkenvenen gevormd. Ook op de overgang van oligotroof naar eutroof veen vormde zich plaatselijk
mesotroof zeggeveen en berkenveen.
Het bosveen vinden we voornamelijk in het oosten van de provincie, langs de Oude Rijn, en in het oostelijke deel
van de Zuidhollandse Eilanden; het ligt aan het oppervlak (eenheid 84) of het is bedekt met een dunne kleilaag
(eenheid 85). Tussen de rivierarmen ontstonden grote oligotrofe veenmoerassen, zoals ter plaatse van de Vierambachtspolder, de Nieuwkoopse en de Zevenhovense polder, de centrale droogmakerijen en het westelijke deel van
de Zuidhollandse Eilanden. Het oligotrofe veen isafgegraven, bedekt metjonge zeeklei of geërodeerd. Puur mosveen
iser vrijwel niet meer.
Figuur 5 geeft een beeld van de verbreiding van de botanische veensoorten omstreeks het begin van de jaartelling
inhetgebiedten noorden vanhet Haringvliet. Degebieden, waar de botanische samenstelling van het veen in verticale
richting sterk varieert zijn aangegeven met „gemengd veen".
De vorming van het oppervlakteveen is niet overal ongestoord verlopen. Zowel in het Westland als op Voorne
treffen we laat-Subborealegetijdenafzettingen aan, die vanuit de Maasmond zijn afgezet (De Jong, Hageman en Van
Rummelen, 1960). Een beeld van de laat-Subboreale afzettingen van Voorne geeft figuur 6, die ontleend is aan gegevens van Ir. J. van der Linde. Waarschijnlijk zijn deze afzettingen vergelijkbaar met de Westfriese afzettingen II
in Noordholland (Pons en Wiggers, 1959-1960).
In de tijd dat het oppervlakteveen werd gevormd, had ook een verdere uitbouw plaats van de strandwallenkust
(Van der Meer, 1952; Bennema, 1954; Pons en Wiggers, 1959-1960; Jelgersma, 1961). Achtereenvolgens werden de
strandwallen van Oud Scheveningen-Wassenaar, van Voorhout-Lisse-De Zilk (omstreeks 2000 v. Chr.) en de strandwallen van Kijkduin-Rijksdorp en Noordwijk-Noordwijkerhout (omstreeks 1500 v. Chr.) gevormd. Figuur 7 geeft
een beeld van de oudere strandwallen (voor ^ 2300 v. Chr.) en dejongere strandwallen (tussen ± 2300 en 1000 v.
Chr.). Tussen de strandwallen vormden zich strandvlakten. Bij de vorming van een nieuwe strandwal aan de zeezijde werden de bestaande strandvlakten steeds moerassiger. Er kon onder invloed van drangwater zeggeveen worden
gevormd. De strandvlakten liggen hoger, naarmate zij jonger zijn en bij een hogere zeestand zijn gevormd. Ten
noorden van Monster snijden de strandwallen de huidige kustlijn. Ze liepen in bijna westelijke richting door en
sloten daar aan op strandwallen, die vóór de Maasvlakte, Voorne en Goeree gelegen moeten hebben.
Dejonge zeeklei
Tijdens het Subboreaal beschermden de strandwallen de kust van Zuid-Holland goed tegen aanvallen van de zee.
Deze kon alleen via de mondingen van de rivieren het land binnendringen, hetgeen tijdens de zogenaamde tweede
pre-Romeinse transgressiefase,waarvan het begin opca. 300v.Chr. wordt gesteld, ook gebeurde. Mariene sedimenten

FIG. 5. De verbreiding van de botanische veensoorten in Zuid-Holland, omstreeks het begin van de jaartelling.
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FIG. 6. Dwarsdoorsnede door Voorne-Putten (ontleend aan gegevens van Ir. J. van der Linde).
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uit deze tijd zijn bekend uit Goeree, Voorne, het Westland en het mondingsgebied van de Oude Rijn. Brakke tot
zoete sedimenten zijn gevonden in de Hoeksche Waard, IJsselmonde, de Alblasserwaard en het gebied langs de
Oude Rijn. De brakke sedimenten zijn aangegeven met toevoeging a, de zoete met toevoeging b.
Op Goeree ligt een dik pakket zavel en klei ten zuidwesten en zuidoosten van Ouddorp (eenheden 23, 38 en 129)
(Van der Linde, 1954, 1953). Dit materiaal werd aangevoerd vanuit een zeegat ten zuidwesten van Goeree. De verbreiding van de pre-Romeinse afzettingen op Voorne beslaat ongeveer hetzelfde gebied als de reeds eerder genoemde
laat-Subboreale afzettingen (zie figuur 6) en is daarvan veelal gescheiden door een dun veenlaagje. Ze bestaat uit
kleine kreekruggen met daartussen gelegen kommen. Deze afzetting is duidelijk afkomstig uit het Maas-estuarium
dat ter plaatse van het huidige eiland Rozenburg reeds flinke afmetingen had bereikt. Aan de noordzijde van dit
estuarium, in het Westland, werden grote kreken in het veen geslagen en werd veel klei en zavel afgezet (Van Liere,
1948).
De pre-Romeinse kreken lopen tot voorbij Delft en Pijnacker (eenheden 21 en 25) (zie figuur 8). In de omgeving van
Leiden werden langs de Oude Rijn en tussen de strandwallen mariene en brakke afzettingen gedeponeerd, waarvan
de kreekruggen tot voorbij Zoeterwoude en bij Rijpwetering te vervolgen zijn (Van der Meer, 1952).
Tijdens de Romeinse tijd zijn de hiervoor genoemde afzettingen op vele plaatsen bewoond geweest. In de tweede
helft van de derde eeuw na Chr. breekt deze bewoningsperiode plotseling af. De oorzaak hiervan moet onder meer
gezocht worden innieuwe overstromingen, die bekend staan alsvroeg-Middeleeuwse transgressie, ook wel Duinkerke
II genoemd (De Jong, Hageman en Van Rummelen, 1960).
De strandwallen ten zuiden van Monster werden opgeruimd, de rivieren verlegden zich, grote gedeelten van het

FIG. 7. De strandwallen.

jongere strandwallen ( ± 2300-1000 v. Chr.)
oudere strandwallen (voltooid vóór I 2300 v. Chr.)

oppervlakteveen werden met dunne kleilagen bedekt, terwijl ook veel ervan werd aangetast en opgeruimd. Naast
zich verder uitbreidende zeegaten zoals de Maasmond, ontstonden ook nieuwe. De mondingsgebieden van de grote
rivieren vormden in deze tijd grote estuaria.
Vroeg-Middeleeuwse afzettingen zijn bekend uit het mondingsgebied van de Oude Rijn, het Westland, langs de
rivieren en getijdestromen in het gebied van de Zuidhollandse Eilanden en Goeree.
In het mondingsgebied van de Oude Rijn drong de zee opnieuw binnen. De invloed van de post-Romeinse overspoeling was veel groter dan die van de pre-Romeinse. Kreken drongen diep het land in en bereikten zelfs de Haarlemmermeer (Van der Meer, 1952). De sedimentatie had voornamelijk in een brak en zoet milieu plaats.
In het Westland, Delfland en Schieland werd in deze periode een deel van het zogenaamde Westlanddek afgezet
(fïg. 8) (Van Liere, 1948). Recente onderzoekingen geven echter aan, dat een belangrijk deel van het Westlanddek in
het begin van de laat-Middeleeuwse transgressie is afgezet.
In de Hoeksche Waard en op IJsselmonde werden zoete en brakke broekgronden gevormd in smalle stroken als
oeverwallen langs de bestaande rivieren, zoals de Waal, de Maas, de Devel. De tussen de rivieren en riviertjes gelegen veeneilanden werden slechts plaatselijk met klei bedekt.
Op Goeree liggen de afzettingen van devroeg-Middeleeuwse transgressie op de pre-Romeinse zavel en klei (eenheden
23 en 38) (Van der Linde, 1954).
Na een korte onderbreking tussen ± 700en ± 850vernieuwt dezee haar invloed op het land. De overstromingen van
i 850 tot i 1200 werden veroorzaakt door een transgressieperiode, die bekend staat als Ottoonse transgressie of
Duinkerke III. De invloed van deze transgressie op het gebied dat nu de Zuidhollandse Eilanden vormt, is groter
geweest dan die van de voorgaande. Grote stukken veen werden opgeruimd, grote nieuwe getijdekreken ontstonden
X

FIG. 8. De afzettingen in het Westland (naar: Faber, I960; enigszins gewijzigd).
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(o.a. het Haringvliet). Inhet Westland ontstond boven dereeds bij eerderetransgressies gevormde afzettingen nogeen
klei-en zaveldek (Westlanddek). Ook op de Zuidhollandse Eilanden werd plaatselijk kleien zavel afgezet. Gedurende
deze transgressiefase is de mens, hoewel defensief, tot bedijking (bekading) van bepaalde gedeelten overgegaan
(zie pag. 20). Daardoor zijn de Ottoonse afzettingen slechts duidelijk herkenbaar in deoudste bedijkte polders van
Goeree, (enkele polders ten oosten van Ouddorp), Voorne (o.a. enkele polders bij Abbenbroek en Zwartewaal),
het Westland (o.a. ten noordwesten van Vlaardingen) en Delfland. Buiten deze oude kernen zijn ze bij latere overstromingen opgeruimd of bedekt met dikke pakketten jong materiaal of niet meer als Ottoonse afzettingen herkenbaar.
Aan het eind van de transgressieperiode waren op de Zuidhollandse Eilanden reeds wat afzonderlijke kleine bedijkingen in het westen (o.a. Heenvliet) en een aantal grote bedijkingen in het oosten. De waarden in het oosten

(de Grote of Zuidhollandse Waard, de Riederwaard, de Zwijndrechtse Waard) hadden een bodemgesteldheid die
bij benadering gelijk is aan die van de huidige Alblasserwaard.
Nieuwe grote overstromingen in de veertiende en vijftiende eeuw hebben een aantal van deze waarden geheel doen
verdwijnen. Zo viel tijdens de beruchte St. Elisabethsvloed van 1421 de Grote Waard ten offer aan de zee. In deze
oude bedijkingen, die door klink een grote waterberging gekregen hadden en het zeewater zeer ver naar binnen
trokken, ontstonden brede getijdegeulen en veel veen en klei-op-veen werd door de eroderende werking van het
overstromingswater opgeruimd. Uit die tijd dateren de Koedood (IJsselmonde) en het Hollands Diep (Van der
Linde, 1953). Een groot deel van de Zuidhollandse Eilanden werd bedekt met vrij dikke pakketten zavel en klei.
Het milieu van deze recente afzettingen is gevarieerd. De echte mariene sedimenten vinden we in een brede gordel
langs de huidige kust (Goeree en Overflakkee, Voorne en Rozenburg). In het oosten van de Zuidhollandse Eilanden
vinden we de zoete getijdenafzettingen (Oostelijk IJsselmonde, Eiland van Dordrecht), aangegeven met toevoeging
b. Daartussen ligt een gebied met brakke sedimenten (o.a. Hoeksche Waard), aangegeven met toevoeging a. In de
vijftiende tot en met de zeventiende eeuw werden veel opwassen temidden van de stromen en aanslibbingen tegen de
oude kernen (aanwassen) bedijkt. Door deze offensieve bedijking werd zeer veel nieuw land gewonnen en kregen de
Zuidhollandse Eilanden voor een groot gedeelte hun huidige vorm.
Dejonge duinen
De strandwallenkust, die gedurende het Subboreaal het achterland beschermde, werd in het begin van het Subatlanticum in het zuidwesten ernstig aangetast.
Tevens veranderde het sedimentatiebeeld; er werden nu geen wallen meer gevormd, maar duinen. Het zand, afkomstig van de onderwaterdelta's van de zeegaten, werd tot stranden: daarop ontstonden door opwaaiïng duinen.
In het Zuidwesten werd langs de Zuidhollandse Eilanden een reeks duinen gevormd. Op Goeree en Voorne kan wat
ouderdom van de duinen betreft nog onderscheid worden gemaakt in een ouder deel (vorming beëindigd ~ 1000)
aangegeven met eenheid 129en eenjonger deel, eenheid 100(zie figuur 9). Het oudere deel van dejonge duinen is
FIG. 9. Dejonge duinen op de Zuidhollandse Eilanden.
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over het algemeen vlakker en meestal tot aanzienlijke diepte ontkalkt. Ook langs de strandwallenkust van het vasteland van Zuid-Holland hebben zich na het begin van dejaartellingjonge duinen gevormd. Ook op de strandwallen
vormden zich kleine duintjes, terwijl een deel van de met veen overgroeide strandvlakten overstoven werd met
duinzand.
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FIG. 10. Patroon van oeverwallen en veenstroomruggen van verschillende ouderdom in de Vijfherenlanden en de Alblasserwaard.
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De afzettingen in het rivierklei-veengebied
Ten oosten van het zoete getijdegebied komen de volgende zones voor:
a. het rivierklei-veengebied
b. het echte rivierkleigebied
Door de Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard hebben de Maas en de Rijn steeds hun voornaamste weg naar zee gevonden. Ook het pleistocene Rijn-Maasdal komt hier in de ondergrond voor (zie figuur 2).
In het begin van het Holoceen had de fluviatiele sedimentatie uitsluitend plaats in ditt.o.v. het dekzandlandschap
enkele meters dieper gelegen dal. Naarmate de zee echter steeg, werd het dal steeds verder met fluviatiele sedimenten
opgevuld. In het Atlanticum had vervolgens ook fluviatiele sedimentatie plaats ter weerszijden van het dal en vooral
ten noorden ervan. Zo vinden we in de ondergrond van de Zuidhollandse droogmakerijen ten zuiden van de Oude
Rijn vaak fluviatiele of zoete getijdenafzettingen. Door opdringen van de zee wordt het echte fluviatiele gebied steeds
verder naar het oosten gedrongen.
Tijdens het vroeg-Subboreaal v= t 3000 tot 2300 v. Chr.) vond de afstroming plaats via de Tielerwaard, de Vijfherenlanden, de Alblasserwaard, IJsselmonde en de Hoeksche Waard. We kennen uit deze periode de Zijderveldse stroom
uit de Vijfherenlanden (zie figuur 10) (De Boer en Pons, 1960). In het midden van het Subboreaal hadden Rijn en
Maas eveneens een belangrijke afstroming naar het westen. Uit deze periode dateert derug van Schaik (zie figuur 10).
Vanlatere datum, maar toch allangetijd alsweinigactieveveenstroom aanwezig,isde Schoonrewoerdse stroom (Vink,
1954; zie ook figuur 10). Gedurende de voor Zuid-Holland zo belangrijke pre-Romeinse transgressie was er ook een
11
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grote activiteit van de rivieren.Actief waren bijv. deOude Rijn, de Linge,deAlm en deMaas(De Boeren Pons, 1960;
Burcke.a., 1956).
In deze tijd, vlak voor dejaartelling dus, wordt het grote zandlichaam van de Oude Rijn opgebouwd. Zo rond het
begin van dejaartelling treffen we in het oosten van de provincie een gebied aan met smalle rivierarmen, waarlangs
meestal smalle oeverwallen van zandige klei, klei of klei-op-veen. Tussen de rivierarmen bevinden zich uitgestrekte
moerasbossen. Bij de overstromingen, die ± 300 begonnen, tegelijk met de vroeg-Middeleeuwse overstromingen
langs de kust, komt aan de vorming van bosveen een einde en een gedeelte hiervan raakt bedekt met klei of wordt
door de overstromingen beïnvloed. De klei wordt voornamelijk afgezet vanuit de grote rivieren, zoals de Oude Rijn,
de Linschotenstroom en de Linge.
Aan het begin van de Ottoonse transgressiefase slibt het zeegat bij Katwijk dicht en wordt het rivierstelsel nogmaals
grondig gewijzigd. De Linschotenstroom, de Oude Rijn en deLingeverlanden,terwijl de Lek,de Hollandsche IJssel,
de Waal en de Merwede als nieuwe rivieren ontstaan. Ook vanuit deze rivieren werd klei afgezet over het al dan niet
met een dunne kleilaag bedekte bosveen.
II BODEMKUNDIGE LANDSCHAPPEN
In figuur 11zijn de bodemkundige landschappen van Zuid-Holland weergegeven. De volgende landschappen werden
onderscheiden:
a. De buitendijkse gronden
b. De jonge zeeklei:
1. het inversielandschap
2. het Nieuwland
c. De oude zeeklei (droogmakerijen):
1. het wadden- en kwelderlandschap
2. het landschap van de rietgorzen
d. Het rivierkleilandschap
e. Het rivierklei-veen-inversielandschap
f. Het veenlandschap
g. De strandwallen en strandvlakten
h. De jonge duinen
Enkele bijzonderheden en kenmerken van deze landschappen zullen nu worden behandeld.
DE BUITENDIJKSE GRONDEN
De buitendijkse gronden omvatten de stranden, zandbanken, rietgorzen, weidegorzen en langs de grote rivieren de
grienden en rietlanden. Voor zover ze gelegen zijn langs bestaande bedijkingen, vertonen ze heel duidelijk het karakter van aanwassen. De begroeiing is sterk afhankelijk van de ligging t.o.v. gemiddeld hoogwater, het milieu
(brak, zout of zoet) en de textuur. Zo is de grote strandvlakte (groene strand) ten noordoosten van Goeree begroeid,
doordat het zand als gevolg van de afvoer van rivierwater door het Haringvliet, iets slibhoudend is. In het algemeen
neemt begroeiing toe, naarmate het water een lager C-cijfer (C-cijfer is gr. NaCl/1 liter water) heeft.
DE JONGE ZEEKLEI
De jonge zeeklei, waartoe ook de afzettingen van de pre-Romeinse transgressie worden gerekend, kan aanzienlijke verschillen vertonen in sedimentatiemilieu, (zie hiervoor pag. 27) sedimentatiepatroon en dikte van de
afzetting. Het landschap van de jonge zeeklei is op verschillende manieren ingedeeld. Kuipers (1960) maakte voor
Zeeland onderscheid in Oudland, Middelland en Nieuwland, terwijl Van Liere(1948)dejonge zeekleigronden van het
Westland, Delfland en Schieland indeelde in een inversielandschap en een estuariumlandschap. Ook Van der Meer
(1952) rekende de jonge zeekleigronden in het mondingsgebied van de Oude Rijn tot het estuariumlandschap.
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FIG. 11. De bodemkundige landschappen van Zuid-Holland.
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De jonge zeekleigronden, die in gebieden met duidelijke inversie voorkomen, zullen worden gerekend tot het zeeklei-inversielandschap. Tot deze groep behoren dus het door Kuipers (1960) onderscheiden Oudland en Middelland, het door Van Liere (1948) onderscheiden inversielandschap en het door Van der Meer (1952) onderscheiden
estuariumlandschap. De overige jonge zeekleigronden behoren tot het Nieuwland (Kuipers (I960): Nieuwland,
Van Liere (1948): estuariumlandschap).
HET IN VERSIEL AND SCHAP
Dit landschap omvat de zeekleigronden in het mondingsgebied van de Oude Rijn, het inversielandschap van Delfland en Schieland, het gebied van de getijderuggen in het westen van de Alblasserwaard en voorts de „oude kernen"
van de Zuidhollandse Eilanden.
In het mondingsgebied van de Oude Rijn treffen we een verjongd pre-Romeins landschap met kreekruggen en kommen aan. Het verjongingsdek wisselt sterk indikte en ligt aan deflanken alseenfilmover het veen inde strandvlakten
en het veen ter weerszijden van de Oude Rijn (eenheden 12, 13 en 38). Langs kreken en langs de Oude Rijn liggen de hoger gelegen oeverwallen (eenheden 7, 8en 17).
In Delfland en Schieland komt een gebied met hooggelegen ruggen (woudgronden, eenheid 25) en lager gelegen
kommen (eenheden 38, 83 en 86) voor. De ruggen - verlande vloed- en ebkreken - liggen door inversie thans 1à
2 meter hoger dan de kommen.
Van polder tot polder zijn de hoogteverschillen tussen de onregelmatig verlopende ruggen en dekommen verschillend
en afhankelijk van de dikte van het veenpakket, de aard van dediepe ondergrond, de dikte van dekleilagen boven het
veen en de ontwateringsdiepte. Kenmerkend voor de kommen is het veen in de ondergrond. In enkele polders
(o.a. de Zouteveensepolder) is vrijwel geen klei meer aanwezig (eenheid 83). Deze gebieden zijn dan ook tot het
veenlandschap gerekend (zie figuur 11).
Op de Zuidhollandse Eilanden vinden we in de „oude kernen" ook een landschap metduidelijke oeverwallenenkommen. Ook hier bestaan de kommen uit klei-op-veen (eenheden 38 en 86). De oeverwallen (o.a. eenheid 17) zijn
weinig of niet ingeklonken, de kommen deste meer, waardoor de meeste nu duidelijk beneden NAP liggen. In de
Zwijndrechtse Waard zijn het behalve de oeverwallen langs de Devel en de Waal (eenheid 17) ook nog de met klei
opgevulde veenstromen in het bosveen, die een grillig verschil in hoogteligging veroorzaken. De verkaveling van
de „oude kernen" is geheel anders dan van het Nieuwland. Figuur 12geeft hiervan een voorbeeld.
Ook het gebied met de getijdekreken in het westen van de Alblasserwaard (zie figuur 13) is nog tot het inversielandschap gerekend. De grens met het rivierklei-veen-inversielandschap is hier uiterst vaag en daardoor vrij willekeurig getrokken.
HET NIEUWLAND
Tot het Nieuwland behoort het grootste deel van de Zuidhollandse Eilanden en een belangrijk deel van het Westland. Het bestaat uit een groot aantal polders, die overwegend na de dertiende à veertiende eeuw zijn bedijkt. Onderscheid wordt gemaakt in polders, waarbij een oud landschap in de ondergrond nog duidelijk door klankverschillen
in het maaiveld waarneembaar is, zoals grote delen van Voorne en oostelijk IJsselmonde die op de Bodemkaart
toevoeging q kregen en polders waar dikke pakketten jonge sedimenten voorkomen. De eerst genoemde groep polders vormen de overgang naar het inversielandschap.
In de tweede groep polders vinden we getijdenafzettingen, die gekenmerkt zijn door een dikke laag (wad)zand, dat
naar boven gewoonlijk overgaat in zavel of klei.
In het sedimentatiepatroon kunnen twee typen worden onderscheiden, nl. opwassen en aanwassen (zie figuur 14).
Opwassen,min of meer rond van vorm,zijn ontstaan als platen temidden van snel stromende getijdegeulen. Daardoor
kan tot op vrij grote hoogte zand worden afgezet, meestal afgedekt door zavel of klei.
Aanwassen, gewoonlijk langgerekt van vorm, zijn aangeslibd (aangewassen) tegen reeds bestaande bedijkingen. Bij
polders, die zijn ontstaan als hoog opgeslibde aanwassen wordt in veel mindere mate dan bij de opwassen, zand
ondiep in het profiel aangetroffen. Alleen als de aanslibbing in een vroeg stadium door bedijking is afgesloten, kan
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FIG. 12. Nieuwland en Inversielandschap op Putten. Linksonder de Polder Oud Stompaard met bouwland als bodemgebnük. Het overige
gedeelte wordt ingenomen door de Polder Biert en Simonshaven met als bodemgebruik hoofdzakelijk grasland, duidelijk herkenbaar aan de
begreppeling. De kreek op het midden van defoto is de Welvliet.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen: 45-VII-6; 29 nov. '44; schaal
±1 : 11 000)
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FIG. 13. Zoete, pre-Romeinse getijdekreken in de Alblasserwaard.

ondiep in het profiel zand voorkomen. Eenvoudige aanwassen worden meestal gekenmerkt door eenafneming in
zwaarte van de bovengrond vanaf de oude dijk in de richting van de nieuwe dijk. Er komen ook polders voor, die
gedeeltelijk een aanwas-, gedeeltelijk een opwaskarakter hebben.
In het Westland zijn de hoog gelegen en weinig of niet met zavel en klei afgedekte zandbanken van het Maasestuarium ook tot het Nieuwland gerekend (zie ook fig. 8). Hierin komen typische hoog gelegen duinen voor (o.a.
Staelduin).
Ook de opgevaren gronden zijn tot het Nieuwland gerekend, evenals de overgangen naar het inversielandschap
(o.a. broek- en gorsgronden rond de Lier).

DE OUDE ZEEKLEI (DROOGMAKERIJEN)
Zowel ten noorden als ten zuiden van de Oude Rijn komen aaneengesloten complexen droogmakerijen voor, die
ontstaan zijn door het droogleggen van meren en plassen.
De meren en plassen ten zuiden van de Oude Rijn, een vrijwel aaneengesloten gebied, zijn grotendeels ontstaan,
doordat het veen werd afgegraven. Dit veen, overwegend mosveen, werd in de Middeleeuwen gebruikt als brandstof.
Er waren ook enkele meertjes aanwezig o.a. het Zoetermeer en de Bleiswijkse meren, die door veenstroompjes met
elkaar in verbinding stonden. De voornaamste veenstroom, waardoor het water in het gehele gebied werd afgevoerd
was de Rotte, die nu nog voor het grootste deel als boezemwater aanwezig is. Ook de Schie en de Gouwe zijn als
waterafvoerende veenstromen te beschouwen. De veenplassen zijn, op enkele na, in het tijdvak van ca. 1612 tot
ca. 1850 drooggelegd.
De droogmakerijen ten noorden van de Oude Rijn zijn drooggemalen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Ook hier vinden we behalve plassen (o.a. de Nieuwkoopse plassen) ook meren (o.a. het Braassemermeer).
Het ontstaan van het landschap van de droogmakerijen is onder meer afhankelijk van het sedimentatiemilieu en
het sedimentatiebeeld van de afzettingen, de menselijke activiteit van het veenafgraven en de invloed van het piasof meerstadium. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in het wadden- en kwelderlandschap (eenheden 54, 55
56, 58, 59, 60 en 61) en het landschap van de rietgorzen (eenheden 57, 62en 63:zie ook fig. 15).
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FIG. 14. De bodemgesteldheid in een opwas (polder Oude Land van Middelharnis, 1465) en in enkele
aanwassen (Johannes polder, 1762; Polder Oostplaat-Flakkee, 1808).
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Dit landschap bestaat uit zandige afzettingen, die bij de kwelders bedekt zijn met een laag klei van wisselende dikte.
Inhet algemeen isde inklinking gering. Kreken, voorkomende in het kwelderlandschap, hebben zandige oeverwallen.
In Zuid-Holland wordt de kern van de Centrale Droogmakerijen ingenomen door wadden en kwelders (zie figuur 4).
De ligging t.o.v. NAP varieert sterk, maar is gemiddeld —4 m.
HET LANDSCHAP VAN DE RIETGORZEN
Tussen het wadden- en kweldergebied en het groeiende veen liggen de rietgorzen - een zone met slappe riethoudende
klei tot kleiïge rietvenen - door Edelman (1950) het modderkleilandschap genoemd. Er komen veel kreken voor met
smalle zandige oeverwallen, die grote kommen omsluiten waarin de inklinking groot is. De polders met modderklei
in de ondergrond liggen daardoor in het algemeen lager dan de polders in het wadden- en kweldergebied. De laagste
delen (bijv. de Prins Alexanderpolder) liggen op ± 6m —NAP.
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Tot de rietgorzen zijn ook gerekend de gebieden waar het veen tijdens de turfwinning niet geheel is verwijderd
(eenheden 91 en 92). Boven de slappe rietklei bevindt zich dan een in dikte wisselende laag restveen, meestal zuur
rietveen. De ondergrond van de restveengronden is echter gelijk aan die delen van het rietgorzengebied waar het
veen geheel of bijna geheel is afgegraven (o.a. eenheid 62).
In de figuren 4 en 11zien we de rietgorzen de kwelder- en waddengebieden als een gordel omgrenzen.
Figuur 16geeft een dwarsdoorsnede door een gebied met dikke pakketten restveen.
In de gronden van het rietgorzengebied komt veel katteklei voor (zie pag. 30e.V.).
Bij de vervening is het bovenste deel van het veen in het water teruggestort. Te zamen met de produkten, die ontstaan zijn uit afslag van oevers, erosie van restveen en nieuw gevormde organische stof, vormen ze de zgn. bagger
of meermolm, die meestal langs de westelijke oevers van een plas of op stille plaatsen ligt. Niet alleen in plassen maar
ook in meren kan een belangrijk deel van de meerbodem bedekt zijn met bagger.
De meermolm komt zowel in het kwelder- (eenheden 58en 59) als inhet rietgorzengebied (eenheden 61,62,91en92)
voor. In het waddengebied is plaatselijk de meermolm wel aanwezig geweest, maar deze dan veelal dunne laag is
later door o.a. ploegen geheel vermengd met mineraal materiaal van de meer- of piasbodem en als zodanig niet meer
als een meermolmbovengrond te herkennen (o.a. eenheden 54 t/m 56).

F I G . 15. Op de voorgrond de Nieuwkoopse plassen met het dorp Nieuwkoop, waarvan de uitbreiding ligt in de droogmakerij Polder Nieuwkoop die een strakke systematische verkaveling heeft. In deze droogmakerij komen veel dunne restveengronden met katteklei en verdrogende
lagen in de bovengrond voor (kaarteenheid63 h).
(Foto KLM Aerocarto N.V.)
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FIG. 16. Een gebied met dikke pakketten restveen in doorsnede (Polder Zevenhoven).
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Situatie doorsnede A-B in de Polder Zevenhoven

stroomresten, opgevuld met veen, venige klei of katteklei

HET RIVIERKLEILANDSCHAP
Het gebied, waar een dik pakket rivierklei aan de oppervlakte ligt beslaat slechts een klein deel van de provincie.
We vinden de echte rivierklei-afzettingen in de Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en rond Woerden. Het rivierkleilandschap van de Vijfherenlanden en de Alblasserwaard omvat de oeverwallen van Lek en Linge (eenheden 65,
66 en 67) en een hoog gelegen stroomrug, die zich van Hagestein naar het westen slingert. De oeverwallen gaan
vrij snel over in komgronden-op-veen (eenheid 69 met toevoeging u), waardoor echte dikke komkleigronden weinig
voorkomen. Plaatselijk vinden we enkele grote overslagen. Deze zijn ontstaan bij dijkdoorbraken, waarbij diepe
gaten in het land worden geslagen (wielen) en het geërodeerde materiaal in de omgeving wordt afgezet.
Woerden ligt op het kruispunt van de stroomrug van het Linschoten-systeem (zie pag. 11)en deOude Rijn. Degrens
tussen het rivierkleilandschap en het rivierklei-veen-inversielandschap is gelegd iets ten oosten van Bodegraven.
De gronden van het rivierkleilandschap liggen hoog t.o.v. hun omgeving, nl. 0,5 m tot 3m + NAP.
HET RIVIERKLEI-VEEN-1NVERSIELANDSCHAP
Het gehele middengebied van de Vijfherenlanden (ongeveer 80% van de oppervlakte), het oosten en midden van de
Alblasserwaard, de randen van de Krimpenerwaard, en een smalle strook gronden ter weerszijden van de Oude Rijn
worden tot dit landschapstype gerekend. Deze gebieden zijn steeds beïnvloed geweest door de getijderivieren, die
het rivierwater naar het westen afvoerden. Een groot deel van deze getijderivieren en riviertjes (veenstroompjes) is
verland en merendeels overgroeid met veen.
Door klinkverschillen tussen de veenstromen of-stroompjes en het veen zijn de verschillen in hoogteligging ontstaan
(inversie), die kenmerkend zijn voor dit landschap (vandaar de naam inversielandschap). De klinkverschillen zijn
zodanig, dat ook de kleinste stroompjes door hun iets hogere ligging nog in het maaiveld zichtbaar zijn. De veen19

stroomruggen liggen nu het hoogst. Figuur 10 geeft een schetsvan de belangrijkste veenstroomruggen inde Alblasserwaard en de Vijfherenlanden, terwijl figuur 17de geologische opbouw van een veenstroomrug weergeeft. De meeste
veenstromen of-stroompjes zijn stroomafwaarts met veen verland, stroomopwaarts met komklei; daarna zijn ze al
dan niet overgroeid geraakt door veen.
FIG. 17. De geologische opbouw van een veenstroomrug (ontleendaan De Boer en Pons, I960).
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Een voorbeeld van een veenstroomrug, die tot ver in de Alblasserwaard niet met veen overgroeid is, is de Overlekse
stroomrug of Schoonrewoerdse rug (De Boer en Pons, 1960). Bij deze veenstroomrug ligt het zandige materiaal van
de oeverwallen, soms nog bedekt met een later afgezette laag komklei, aan de oppervlakte. Sommige veenstroomruggen zijn gefundeerd in de pleistocene ondergrond, andere, de zgn. zwevende veenstroomruggen liggen als een zandkern, omgeven door een kleimantel en kleiwiggen in het veen (zie ook fig. 17).
In het rivierklei-veen-inversielandschap bestaat het veen meestal uit bosveen; slechts plaatselijk komt broekveen en
zeggeveen voor. Het veenpakket wordt van oost naar west gaande steeds dikker. In het westen is de inklinking dan
ook groter dan inhet oosten. Het veen isdoor desteedswisselendeinvloedvanderivierenmeerofminderslibhoudend;
kleilenzen van veenstroomruggen kunnen soms zeer ver in het veen doorlopen. De hoogte t.o.v. NAP varieert in
dit landschapstype van ongeveer 1,5 m —NAP tot ongeveer 1m -(-NAP.
HET VEENLANDSCHAP
Tot het veenlandschap behoren de kernen van de Alblasserwaard en Krimpenerwaard, het grote veengebied ten
zuiden van de Oude Rijn (van Voorschoten tot aan Oudewater) en enkele gedeelten ten noorden van de Oude Rijn
en tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. In principe behoren de randen van het veenlandschap, te weten de dunne
klei-op-veengronden ook tot het veen, maar zezijn, met het oog op de vrij grote hoogteverschillen, tot het reeds eerder besproken rivierklei-veen-inversielandschap gerekend.
Het „veengedeelte" van het rivierklei-veen-inversielandschap en de gebieden behorend tot het veenlandschap zijn
in de Middeleeuwen ontgonnen en in cultuur genomen. De ontginning vond plaats vanuit de goed bereikbare gebieden langsderivieren enriviertjes. Volgens Van der Linden (1955)worden de oudste veenontginningen aangetroffen
ten noorden van de Oude Rijn en wel bij Rijnsaterswoude, Oudshoorn en Aarlanderveen. Bij het uitzetten van dete
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ontginnen stroken, gebruikte men een systeem, waarbij de diepte in voorlingen en de breedte in roeden werd uitgedrukt. Men vindt veelal een breedte van 30 roeden en een diepte van meestal zes voorlingen (is ca. 1250 m). De
ontginningseenheden, de zogenaamde hoeven, waren 16 à 18 morgen groot (bij zes voorlingen) of 33 à36morgen
(bij twaalf voorlingen).
Door het in cultuur nemen van de veengebieden en door de ontwatering is het veen gaan klinken. De klink is van
gebied tot gebied verschillend en bedraagt 1 à 2 meter. Vóór de ontginning lagen de veengebieden zo omstreeks
NAP of iets hoger. Op grote schaal heeft men de veengronden verbeterd door „toemaak" (bagger vermengd met
stalmest) over het land te brengen. Aan de brede sloten in het landschap, die soms wel 1/3 deel van de oppervlakte
innemen, is duidelijk te zien waar veel gebaggerd is (fig. 34).
In het veenlandschap komen enkele gebieden voor waar gedeelten zijn verveend (o.a. De Nieuwkoopse Plassen).
DE STRANDWALLEN EN STRANDVLAKTEN
Langs de kust vinden we een typisch Iandschap,kdat reeds lang in cultuur is. Het is ontstaan uit de strandwallen en
de strandvlakten, dievóór het begin van dejaartelling zijn gevormd (zie pag. 15).Een beeld van de strandwallen geeft
figuur 7. In het gebied tussen Katwijk aan Zee, Leidenen Heemstede heeft de mens t.b.v. de bollencultuur zeer veel
gronden vergraven, gediepspit, afgegraven en omgespoten. Echte natuurlijke strandwallen zijn daar vrijwel niet meer
aanwezig. Tussen 's-Gravenhage en het gebied van de Oude Rijn vinden we het natuurlijke landschap nog terug. De
strandwallen liggen ongeveer 1 tot 4 m +NAP. De afgezande strandwallen liggen ongeveer op NAP. Bepaalde
strandwallen waren reeds voor de jaartelling in cultuur, andere echter zijn altijd (tot het tijdstip van de afzanding)
begroeid geweest met bos (Van der Meer, 1952). De laag gelegen strandwallen, benoemd met de naam Geest (Poelgeest, Oegstgeest) vormen de oude cultuurgronden en zijn bijna nooit t.b.v. de bollenteelt afgegraven. De strandvlakten liggen steeds beneden NAP. Er komen door plaatselijke verschillen in overstroming, inklinking van het veen
en ligging van het zand van de strandvlakte vrij grote hoogteverschillen voor.
DE JONGE DUINEN
Ten noorden van Monster gaat het strandwallen- en strandvlaktelandschap meestal geleidelijk over in de jonge
duinen, die door verstuiving hoog zijn opgewaaid. Het grootste deel van de duinen is woest en niet in cultuur.
Plaatselijk (o.a. bij Noordwijk) is de binnenhelling afgegraven t.b.v. de bollenteelt. Ten zuiden van Monster worden
dejonge duinen zo smal, dat ze beschermd moeten worden door de beroemde Delflandse hoofden.
Op de Zuidhollandse Eilanden komen twee vormen van jonge duinen voor, die qua hoogteligging, begroeiing,
waterhuishouding e.d. aanzienlijk van elkaar verschillen. De vrij lage duinen aan de binnenvoet van het duingebied
zijn meestal kalkarm en gedeeltelijk in cultuur. Samen met de zeer lichte geestgronden zijn ook deze gronden met
sterk wisselende waterhuishouding tot de jonge duinen gerekend. De soms vrij brede strook „vervlogen" gronden
met zeer gevarieerde profielopbouw met meestal veel klei en zavel in het profiel is ingedeeld bij het Nieuwlandlandschap van dejonge zeeklei.
De langs de kust gelegen strook hoge, meestal kalkrijke duinen, isniet in cultuur. Op Goeree worden de laag gelegen
oudere duinen (zie ookfig.35),die daar gedeeltelijk zijn afgegraven, van dehoog gelegen duinen gescheiden door een
strandvlakte opgevuld met klei en zavel. De polders in deze strandvlakte worden strandpolders genoemd.
III HYDROLOGIE
De hydrologische gesteldheid van Zuid-Holland is door Stol (1958) beschreven. Vrijhof (1958) heeft de verzilting
van de open wateren onderzocht. De hier volgende gegevens over afwatering, ontwatering en verzilting zijn voor een
belangrijk deel ontleend aan de bijdragen van bovengenoemde schrijvers.
DE AFWATERING
De meeste polders lozen het water door middel van gemalen. Op de Zuidhollandse Eilanden wordt plaatselijk nog
door middel van sluizen rechtstreeks op het buitenwater geloosd (o.a. Tien Gemeten).
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DE ONTWATERING
D a a r waar de grond als bouwland geëxploiteerd wordt, heeft men veel buizendrainage toegepast. De gronden, die
in gebruik zijn als grasland zijn meestal begreppeld.
G R O N D W A T E R S T A N D E N IN WINTER EN ZOMER
Afhankelijk van het ontwateringssysteem, de afwateringsmogelijkheden en de bodemgesteldheid vinden we in de
winter van gebied tot gebied (van grond tot grond) vrij grote verschillen in grondwaterstand. In de zomer zijn de
verschillen in waterstand echter nog groter.
Stol heeft de diepte van het grondwater in de winter en in de zomer weergegeven op kaarten. Tabel 2 geeft een samenvatting van de winter- en zomergrondwaterstand in de gebieden, voorgesteld in figuur 18.

TABEL 2. Percentage van voorkomen van winter- en zomergrondwaterstanden per gebied (volgens gegevens van Stol)

Gebied (naar Stol, 1958)

Belangrijkste kaarteenheden

Gemiddeld %
grasland van
totale oppervl.
cultuurgrond

% wintergrondV•aterstancr
020>40
20
40

a. Krimpenerwaard
b. Alblasserwaard
c. Land van Gouda en Woerden

38, 84, 85, 86
38, 85, 86
38, 84, 85

d. Rijnland
e. Vijfherenlanden
f. Delfland en Schieland

8,13,16,17,38,66,67 ,69 ,84, 85,86
38,65,66,67,69,86
8,9,10,13,21,25,38, 83. 86

g. Centrale Droogmakerijen
h. Noordelijk klei-en veengebied

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
91,92
57,58,59,61,62,63,80,84,85,91,92

i. Zuidhollandse bollen- en
weidestreek
j . Westland

7,12,13,17,38,127,128,135
8,9,10,18,129

55
35

44
23

7,8,23,38,86
7,8,38,129,153

50
45

7,8,9,13, 17,23
7,8,9,23,38,86
7, 8,10, 11
7,8,9,11,129

35
25
20
15

k. Putten
1. Voorne
m.IJsselmonde + Eiland van
Dordrecht
n. Hoeksche Waard
o. Rozenburg
p. Goeree-Overflakkee

% zomergrondwaterstand
<100 100- >14C
140

100
95
95

89
71
80

9
22
10

2
7
10

98
88
72

1
8
16

1
4
2

90
85
75

57
54
63

17
25
23

26
21
14

58
76
66

13
12
24

29
12
10

61
63

17
19

24
27

32
50

75
43

23
45

2
12

32
14

54
36

14
50

48
19

41
36

11
45

22
9
4
7

39
34
23
12

39
57
73
81

18
12
18
11

48
36
45
21

34
52
37
68

60
80

31
39

33
28

36
33

21
18

Uit de tabel blijkt, dat naarmate het percentage bouwland toeneemt, de klasse met winterwaterstanden van 0-20
cm beneden maaiveld afneemt. Bij gedraineerd bouwland vinden we bijna altijd winterwaterstanden dieper dan 20 cm.
Dat wil niet zeggen, dat het grasland in de winter overal grondwaterstanden heeft ondieper dan 20 cm. Er zijn voornamelijk in de goed ontwaterde zeekleipolders vele percelen grasland met winterwaterstanden dieper dan 20 cm.
De hoogste winterwaterstanden treffen we aan in de veengebieden (Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Land van
G o u d a en Woerden en in de Vijfherenlanden), maar ook in de oude kernen van de Zuidhollandse Eilanden, Delfland
en Schieland, Rijnland, de strandvlakten en vele polders van de droogmakerijen. Winterwaterstanden dieper dan
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F I G . 18. Gebiedsindeling ten behoeve van het landbouwwaterhuishoudkundig
(naar Stol, 1958).

onderzoek

UTRECHT

40 cm komen in Zuid-Holland alleen maar voor op de stroomrug- en oevergronden langs de Oude Rijn, de Linge,
de Lek, de strandwalgronden, de zanderijgronden, de goed ontwaterde polders in de droogmakerijen en op de Zuidhollandse Eilanden.
Diepe zomerwaterstanden, dieper dan 140 cm beneden maaiveld treffen we alleen van betekenis aan op de Zuidhollandse Eilanden, in het gebied rond Benthuizen en Moerkapelle en in de duinen, de hoog gelegen strandwalgronden en rivierkleigronden.
De veengronden, een deel van de klei-op-veengronden, de veenontginningsgronden, de zanderijgronden en bepaalde
strandvlaktegronden hebben zomerwaterstanden van 40-70 cm beneden maaiveld.
In tabel 2a zijn ten slotte voor de belangrijkste kaarteenheden van de Bodemkaart de winter- en zomerwaterstanden
gegeven, zowel voor bouwland als voor grasland. De gegevens zijn ontleend aan de reeds eerder genoemde grondwaterstandskaarten van Stol, gegevens van het Archief van Grondwaterstanden TNO en resultaten van karteringen
van de Stichting voor Bodemkartering.
WATEROVERLAST EN VERDROGING
Ernstige wateroverlast komt volgens Stol voor op ± 5%van de oppervlakte en wel hoofdzakelijk in lagere gedeelten
van de polders, langs boezemwateren en langs kreken. In het algemeen is de wateroverlast slechts tijdelijk, niet
alleen bij grasland, maar ook bij gedraineerd bouwland. Zo zou door een goede begreppeling van de graslanden
voornamelijk in de veengebieden wateroverlast, die daar veelvuldig voorkomt, kunnen worden teruggedrongen.
Verdroging vinden we alleen daar, waar zuur restveen aan de oppervlakte ligt of waar de profielopbouw zodanig is,
dat diepe zomergrondwaterstanden nadelig zijn.
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TABEL 2a. Winter- en zomergrondwaterstanden van bouw- en grasland gerangschikt per kaarteenheid(heden) van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 :200 000

Belangrijkste kaarleenheden

Wintergrondwaterstanden in cm beneden maaiveld
Bouwland
Grasland

Jonge zeekleigronden
7 , 8 , 9 , 10, 11
12, 13
21,23
25
38
Oude zeekleigronden
54, 55, 56
57
58, 59, 60, 61
62, 63
Rivierkleigronden
65, 66, 67
68,69
Veengronden
80, 82, 83, 84, 85, 86
91,92
Zandgronden
127
128
135

Zomergrondwaterstanden in cm beneden maaiveld
Bouwland
Grasland

30-80
20-50
20-50

10-60
10-40
10-30
20-60
10-30

120-200
70-140
100-160

100-200
70-140
100-160
140-200
70-120

20-60
20^10
20-50

10-50
10-30
10-30
0-20

120-200
100-140
100-200

120-200
100-140
100-200
50-100

40-100

40-100
20-50

120-200

120-200
70-140

0-20
0-20

50-80
50-100

30-60
40-80

120-200
40-80

10-40

50-120

KWEL EN VERZILTING
De ligging van het maaiveld beneden de gemiddelde zeestand veroorzaakt kwel, die afhankelijk van de doorlatendheid van dediepe ondergrond voor een groot deel van de provincie zwak en min of meer brak is.In de droogmakerijen kan de kwel aanzienlijk zijn. De Gruyter (1957) schat deze in de Vierambachtspolder zelfs op 240 mm/jaar.
Daar waar zoute of brakke wateren grenzen aan zoete boezem- en polderwateren, treedt door binnendringen van
zout of brak water verzilting op. In de Hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland komt slechts
plaatselijk polder- en boezemwater voor met een chloorgehalte van meer dan 300 mg Cl/liter. Dit is o.a. het geval
ten westen van Vlaardingen.
Het polder- en boezemwater van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rozenburg en het zuidelijk deel van de
Hoeksche Waard hebben chloorgehalten van 500-5000 mg Cl/liter. De polders langs de Grevelingen en Krammer
hebben polderwater met meer dan 5000 mg Cl/liter. Men vindt daar het verschijnsel van de zoute kwel. Op GoereeOverflakkee komen hierdoor enkele sterk verzilte kreekbeddingen voor.
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Bodemvormende factoren en processen
I HET ONTSTAAN VAN DE BODEM
Het bovenste deel van de aardkorst verandert voortdurend onder invloed van allerlei processen. De factoren, die
deze verandering veroorzaken, zijn klimaat, plantengroei, dierlijke organismen en de mens. De som van deze processen noemen we bodemvorming. In de oorspronkelijke geologische formatie ontstaat als resultaat van de bodemvorming, een bodem. Zowel het moedermateriaal (geologische afzetting) als de bodemvormende processen bepalen
de kenmerken en eigenschappen van de gevormde bodem (Steur, 1961).
Bodemkundig zijn de gronden in Zuid-Holland nogjong. Er zijn nog slechts bodemvormende processen opgetreden,
dievoor zulkejonge gronden kenmerkend zijn,zoalsrijpingenontkalking.Deeigenschappen vanhet moedermateriaal
zijn daarom van zeer grote betekenis. De aard en de samenstelling ervan bepalen voor een belangrijk deel de erin
optredende bodemvormende processen.
Het bestaat uit minerale sedimenten, organische sedimenten en sedentaten (veen).
De minerale sedimenten worden onderverdeeld in eolische (duinzand, rivierduinen), fluviatiele1 (rivierklei, rivierzand) en mariene (zeeklei, zeezand).
Tot de organischesedimenten behoren o.a. verslagen veen, bagger. Het ter plaatse gegroeide veen kan moeilijk als
sediment worden beschouwd; het is een sedentaat.
Er zijn enkele bodemvormende processen, zoals de rijping en de ontkalking, die het oorspronkelijke sediment veranderen en een bepaalde profielontwikkeling veroorzaken. Het resultaat van deze profielontwikkeling noemen we
het bodemprofiel. De verschillende lagen van het bodemprofiel kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen,
bijv. in hun gehalte aan humus, ijzer, lutum, koolzure kalk, of door kleur, structuur en consistentie. De lagen, die
door de bodemvorming zijn ontstaan, worden horizonten genoemd. De hoofdhorizonten worden aangegeven met de
letters, A, B, C, D en G.
In de A-horizont vindt ophoping, afbraak en uitspoeling van organische stoffen en/of mineraal materiaal plaats.
In de B-horizont worden sommige van uit de A-horizont uitgespoelde stoffen weer neergeslagen. Het onder de Aof B-horizont gelegen, grotendeels onveranderde moedermateriaal wordt C-horizont genoemd. Indien onder de Bof C-horizont een laag voorkomt met sterk verschillend moedermateriaal (bijv. veen onder een kleilaag) wordt deze
D genoemd.
De hoofdhorizonten worden door toevoeging van (een) cijfer(s) of letter(s) nader onderverdeeld.
Bij debeschrijving van deprofielen van deverschillende kaarteenheden indehoofdstukken IVt/m IX zijn de volgende
horizontbenamingen gebruikt:

1
worden gezien hun geringe oppervlakte niet verder behandeld. Voor nadere informatie verwijzen wijnaar hoofdstuk III van De bodem
van Nederland. Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000(1965).
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Al

bovenste, donkergekleurde horizont met een relatief hoog gehalte aan organische stof, intensief gemengd
met minerale bestanddelen.
Ap Bouwvoor of verwerkte laag, diedieper reikt dandeoorspronkelijke Al-horizont.
AC overgang van A naar C-horizont met evenveel kenmerken van A alsvanC.
Cl
ontkalkt moedermateriaal
C2 kalkrijk moedermateriaal
G
vollediggereduceerde horizont
D
vanhet moedermateriaal afwijkende laag
Enkele lettertoevoegingen zijn:
..g
duidelijke roest- en/of reductieverschijnselen (bijv. Alg, Clg)
..G overwegend gereduceerde horizont; kenmerken van de betreffende horizont zijn nog aanwezig (bijv.C1G).
II ENIGE EIGENSCHAPPEN VANVEEN ENDE SEDIMENTEN
VEEN EN ORGANISCHE SEDIMENTEN

Indien devorming vanorganische stof deafbraak ervan overtreft, wordt veengevormd. Meestal vindtdeveenvorming
plaats onder bepaalde hydrologische omstandigheden, nl. alleen dan, indien er in een reducerend milieu een overmaat aan water is.
Veen, ter plaatse gevormde en opgehoopte organische stof, iseen sedentaat.
Bennema (1949) onderscheidt bij de vorming vanhet oppervlakteveen vier sedentatiemilieus, nl:
a. oligotroof milieu
Door aanvoer van zeer voedselarm regenwater vindt vorming van veenmosveen plaats.
b. mesotroof milieu
Door aanvoer vanweinig voedselrijk water (kwel uit zandgebieden) wordt o.a. fijn zeggeveen gevormd.
c. eutroof zoet milieu Door aanvoer van voedselrijk en kleihoudend rivierwater wordt bosveen gevormd.
d. eutroof brak milieu Door vermenging van het zoete rivierwater met zeewater kan rietveen en zeggerietveen
worden gevormd.
De fysische en chemische eigenschappen van veen zijn nauw verwant met het sedentatiemilieu en de botanische
veensoort. Zo is de C/N-verhouding van het chemisch rijke bosveen veel lager dan van het chemisch arme veenmosveen.
Op niveau II van de legenda (blad 10)worden de veengronden nader ingedeeld naar de botanische veensoorten in
drie groepen:
a. veenmosveen en zeggeveen
b. rietveen, rietzeggeveen en veenslik
c. bosveen.
Als veensedimentkunnen o.a. worden onderscheiden: verslagen veen en bagger. Meestal zijn zechemisch rijk d.w.z.
ze hebben eenrelatief hoog stikstofgehalte en hebben C/N-verhoudingen vanca.7tot ca.30.
Bagger vinden we in lagen van verschillende dikte afgezet, voornamelijk aan de luwe zijde van plassen of meren.
Het iseen mengsel van verslagen veen (ontstaan door oeverafslag), resten van de oorspronkelijke veenbovengrond
(bij het turfbaggeren in het water gestort) en nieuw gevormde organische stof uit het piasstadium (afgestorven
waterplanten, e.d.). Het wordt nogveel aangetroffen in de bestaande plassen en meren, zoals de Westeinderpias en
het Braassemermeer. Erkomen verschillende soorten bagger voor. Desamenstelling endeeigenschappen ervan zijn
onder meer afhankelijk vandebotanische veensoort, waaruit hetisontstaan endeaard (zoals textuur en kalkgehalte)
van de minerale plas- of meerbodem. De meeste bagger is kalkarm, hoewel er ook wel kalkhoudende en kalkrijke
bagger voorkomt. Eengroot gedeelte vandedrooggemaakte meren en plassen isbedekt geweest meteenlaag zwarte
zeer slappe bagger, diedoor indroging envermenging metdeminerale ondergrond (onder invloed vanfloraen fauna)
de zwarte bovengrond levert van vele oude zeekleigronden. Naast de term bagger wordt ook meermohn gebruikt,
vooral incombinatie methet woord grond, zoals bij meermolmgronden en meermolmachtige bovengrond.
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EOLISCHE SEDIMENTEN (duinzand en rivierduinen)
Bij de eolische sedimenten wordt onderscheid gemaakt naar de chemische rijkdom (percentage gemakkelijk verweerbare mineralen) en wel in: arm zand en zeer arm zand.
Gronden waarvan het moedermateriaal uit zeer arm zand bestaat komen in Zuid-Holland nietvoor. Deduinen langs
de kust, de zanderijgronden en de duinzandgronden (eenheden 100, 128t/m 130) worden in de legenda als gronden
met arm zand onderscheiden. De rivierduinen (donken in de Alblasserwaard, eenheid 124) zijn wat de aard van het
zand betreft complex en in de legenda onderscheiden als arm en zeer arm zand.
Het moedermateriaal van de duinen, de zanderijgronden en de duinzandgronden bevat weinig lutum en heeft een
top in de fractie 150-210mu en een M50(mediaan van het zand), van ± 150-190(zietabel 3en pag. 40).

TABEL 3. De granulaire samenstelling van duinzand (in gewichtsprocenten)
<2

2-4

4-8

8-16

16-25

25-35

35-50

50-75

0,4
2,5
0,3

0,2
0
0

0,3
1,0
0,3

0,1
0,3
0.3

sp
0

0,5
0,4
1.5

0,4
0.2
0,5

0,5
0,5
0,3

15-105

105-150

150-210

0
210-300

42
43
11
1,5
38
41
II
3,5
1,0
43
21
31
sp. betekent sporen, < 0,1 gewichtsprocent.

300^20

420-600

600-850

850-1200

M50

0,4
0,4
1,5

sp
0,1
0.1

0
0
0

0
0
0

157
158
187

MARIENE SEDIMENTEN
De mariene sedimenten zijn onder invloed van de getijden afgezet in een zout, brak of zoet milieu. Het sediment
bestaat uit een mengsel van lutum ( < 2 mu), silt (2-50 mu) en zand (50-2000 mu) met daarnaast koolzure kalk en
organische stof.
In de lutumfractie ( < 2 mu) neemt het kleimineraal illiet de belangrijkste plaats in ( ^ 70%). Daarnaast komen kaoliniet en kwarts voor. De grovere fracties bestaan overwegend uit kwarts. Enkele zeer belangrijke eigenschappen
van het slib, zoals de kationenbezetting, de aard en de hoeveelheid van de organische stof, de lutum-slibverhouding
en het gehalte aan polysulfiden zijn in sterke mate afhankelijk van het afzettingsmilieu. Er wordt daarbij onderscheid
gemaakt in een zout, zoet en brak sedimentatiemilieu.
Zoet slib heeft een kationenbezetting, die voor 90% bestaat uit Ca ++ , dit in tegenstelling tot zout slib, waar Ca + +
slechts 30 à 40% van de som der kationen inneemt. In zout slib zijn de kationen Na + en Mg + + van grote betekenis,
terwijl ook K+ een veel belangrijker plaats inneemt dan bij zoet slib.
Vers slib uit het brakke getijdegebied heeft kationenbezettingen, die niet veel verschillen met vers zout slib, alleen
Na+ en K+ komen wat minder voor. Het verschil in kaligehalte (uitwisselbare kali) tussen zoet en zout slib is van
groot belang voor een indeling van de mariene sedimenten naar afzettingsmilieu (zie tabel 4).
De aard van de organische stof hangt ook samen met het afzettingsmilieu. In zoet water, waar het plantaardig leven
relatief sterker is ontwikkeld dan het dierlijke, zal stikstof- en fosfaatarmere organische stof worden gevormd,
hetgeen resulteert in hogere C/N-cijfers van zoet slib in vergelijking met zout slib (Zonneveld, 1961).
De hoeveelheid organischestof, die het nog niet gerijpte sediment na de afzetting bevat, isin een brak en zoet milieu
als gevolg van de sterkere begroeiing veel hoger dan in een zout milieu. In een brak en zoet milieu kunnen daardoor
afzettingen ontstaan, die zeer rijk zijn aan organische stof en die speciaal in de oude zeeklei voorkomen en daar met
de naam modderklei worden aangeduid.
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Bijdejonge zeeklei hebben de afzettingen uit het zoete getijdegebied in het algemeen eenlagere lutum-slibverhouding
dan de afzettingen uit het zoute getijdegebied. De verhouding tussen lutum en slib is voor het zoute gebied meestal
groter dan 0,6, voor het brakke gebied varieert deze van 0,55 en 0,65 en voor het zoete gebied van 0,45 en 0,6.
Een belangrijke eigenschap van de sedimenten is het gehalte aan polysulfiden (o.a. pyriet). Slib uit het zoete getijdegebied bevat evenals rivierslib nagenoeg geen pyriet. Daarentegen kan het slib uit het brakke en zoute getijdegebied
veel pyriet bevatten. Volgens nog niet voltooide onderzoekingen van Pons is het waarschijnlijk, dat in verschillende
sedimentatieperioden en -gebieden de mate van vorming van pyriet verschilt. De in een sediment aanwezige hoeveelheid polysulfiden is van grote betekenis voor het verloop van de chemische rijping (zie par. III).
Bij de jonge zeekleigronden worden de verschillen in afzettingsmilieu zo belangrijk geacht, dat deze op de Bodemkaart als een toevoeging zijn aangegeven, nl.:
toevoeging a. sedimenten afgezet in brak water - op de Bodemkaart omgeven door een rode bies,
toevoeging b. sedimenten afgezet in zoet water - op de Bodemkaart omgeven door een blauwe bies.
In figuur 19 zijn degebieden met brakke enzoete sedimenten weergegeven. Tabel 4geeft een overzicht van de verschillen in kalihuishouding en lutum-slibverhouding van jonge zeekleigronden uit het zoete, brakke en zoute getijdegebied.

TABEL 4. Enige analysegegevens van lagen uit diverse profielen van jonge zeekleigronden op de Zuidhollandse Eilanden.

Gronden uit het zoete getijdegebied
(blauwe bies, toevoeging b)

Gronden uit het brakke getijdegebied
(rode bies, toevoeging a)

Gronden uit het zoute getijdegebied
(geen bies)

Uitwisselbare kali in
CaCOa %v.d.som der
kationen

Kalifixatie

<2 mu

laag (in cm
—m.v.)

<2 mu

humus

pH

32-50
18-40
20-40
30-50

34
36
41
39

1,5
4,6
2.8
2,1

7,5
7,1
7,0
6.4

12,5
3,4
10,7
0,3

0,9
1,1
0,9
1,1

69
83
73

49
55
57
57

25-45
25-45
25-45

30
34
26

3.2
2.5
1,9

7,1
7.2
5,3

2,4
11,5
0,1

2.0
1,5
2,3

24
48
33

61
56
54

25-40
50-65
35^10
35-50
0-40

20
24
18
26
32

2,0
1,7
1,0
1.2
2,8

7,3
7,2
7,3
7,0
7,2

6,1
7,3
8,2
7,0
5,7

2.0
4,0
1,5
1.7
4,1

28

67
60
69
68
62

28

<16 mu

Hoewel de gronden uit het zoete getijdegebied chemische eigenschappen (kalihuishouding, kationenbezetting) vertonen, die nagenoeg gelijk zijn aan die van dejonge rivierkleigronden, zijn ze toch bij de Zeekleigronden gerekend.
Een argument hiervoor is, dat het afzettingspatroon en de landschappelijke opbouw grote gelijkenis vertoont met
dat van de Zeekleigronden.
Bij de oude zeekleigronden zijn de verschillen inafzettingsmilieu niet op de Bodemkaart aangegeven. Het overgrote
deel van de oude zeeklei, dat nu in de droogmakerijen aan de oppervlakte ligt is afgezet in een brak en zout milieu.
Gedeeltelijk weerspiegelt het afzettingsmilieu zich in de verschillende onderscheiden kaarteenheden. Zo zijn de
gronden van kaarteenheden 62 en 63 overwegend ontstaan uit brakke sedimenten. Het was echter niet mogelijk de
onderscheiding brak, zoet, ook voor deze kaarteenheden op de Bodemkaart weer te geven.
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FIG. 19. De gebieden met sedimenten afgezet in brak of in zoet water.

sedimenten afgezet in brak water (op de Bodemkaart aangegeven met toevoeging a, rode bies)
sedimenten afgezet in zoet water (aangegeven met toevoeging b, blauwe bies)

III ENKELE BODEMVORMENDE PROCESSEN
Het door water of wind aangevoerde materiaal (klei, zand, bagger) en het ter plaatse gevormde organische materiaal
(veen) ondergaan onder invloed van allerlei processen bepaalde veranderingen. De rijping is het eerste belangrijke
bodemvormende proces in klei en veen. Men maakt wel onderscheid in fysische, chemische en biologische rijping.
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Aangezien het moedermateriaal bij de rijping een belangrijke rol speelt, zullen de rijpingsprocessen voor klei en veen
afzonderlijk worden behandeld. Na de rijpingsprocessen kan voortgaande bodemvorming optreden (Zonneveld,
1961). Dit is,de ontkalking uitgezonderd, echter bij de nog zeer jonge klei- en veengronden in de provincie ZuidHolland niet het geval. Alleen in duinzand komt plaatselijk vorming van een vage podzol voor. De mens kan een
grond ingrijpend veranderen door o.a. diepe grondbewerking, ophogen en afgraven. De invloed van de mens op
landschap en bodemgesteldheid zal daarom in een afzonderlijke paragraaf (Antropogene beïnvloeding, pag.33)
worden toegelicht.
DE RIJPING VAN KLEI
Het proces,waarbij uit eenweke modder,eenvaste,stevigegrond wordt gevormd, wordt alsfysische rijpingaangeduid
(Zonneveld, 1956). Het belangrijkste aspect is de volumeverandering van de grond, die ontstaat door irreversibel
waterverlies. In het slappe materiaal ontstaan scheuren en worden structuurelementen gevormd. Het irreversibel
waterverlies geeft aanleiding tot inklinking en deze isgroter naarmate de grond meer lutum en organische stof bevat.
De snelheid van de fysische rijping is onder meer afhankelijk van de vegetatie, de afwatering (greppels) en de profielopbouw. In de buitendijks gelegen zeekleigronden zijn de gronden van kaarteenheden 2, 4 en 5 met uitzondering
van de bovenste 10 à 30 cm fysisch meestal niet gerijpt. Bij de oude zeekleigronden hebben de gronden van de
kaarteenheden 57,62,63en 64het proces van defysische rijping slechts ten dele doorlopen. Deondergrond (beneden
40à60cm) isslaptot zeer slap. Hetzelfde kan gezegd worden voor dekleiondergrond van de veenontginningsgronden
(kaarteenheden 91en 92). De overige zee-en rivierkleigronden hebben een profiel dat tot 60à 80cm geheel is gerijpt.
Tijdens en ook wel na de fysische rijping treden er een aantal chemische processen op, die met chemischerijping
worden aangeduid. Enkele belangrijke processen zijn:
a. oxydatie van polysulfiden, vorming van driewaardige ijzerverbindingen, vorming van katteklei
b. omzetting bij de uitwisselbare kationen.
Bij de oxydatie vanpolysulfiden (voornamelijk pyriet) wordt zwavelzuur gevormd. Indien voldoende koolzure kalk
aanwezig is, wordt het gevormde zwavelzuur geneutraliseerd en er ontstaat gips (CaSÛ4. 2H2O). De hoeveelheid
gips is bij kalkrijke afzettingen afhankelijk van de rijkdom aan zwavelverbindingen. Voor verschillende afzettingen
en rijpingsstadia loopt het gehalte aan sulfiden uiteen (volgens nog niet voltooide onderzoekingen van Pons). Is
er na de omzetting van het calcium-carbonaat nog zwavelzuur over, dan ontstaat, via tussenprodukten, het zure
basische ferrisulfaat. Klei, die duidelijk de gelevlekken van het basisch ferrisulfaat vertoont wordt katteklei genoemd
(Van der Spek, 1950). In dejonge zeekleigronden wordt weinig of geen katteklei aangetroffen. Het komt veel voor
bij de kalkloze oude zeekleigronden en wel hoofdzakelijk in de eenheden 62en 63en in de klei-ondergrond van sommige veenontginningsgronden, hoofdzakelijk bij kaarteenheid 92. De gronden met veel katteklei kunnen zeer zuur
zijn: pH's van 3à 4 zijn meer regel dan uitzondering.
Bij voortgaande fysische rijping en toetreding van lucht worden de tweewaardige ijzerverbindingen, die de grond
een grijze tot zwarte kleur geven, geoxydeerd en er ontstaan driewaardige ijzerverbindingen. De driewaardige ijzerverbindingen hebben gele tot rode (bruine) kleuren. Ze veroorzaken mede een kleuring van de grond, één van de
belangrijkste en goed zichtbare kenmerken van de rijpingsprocessen.
De omzetting bijde uitwisselbarekationen. Bij gronden uit het brakke en zoute sedimentatie milieu worden de Naen Mg-ionen van het complex, door Ca-ionen verdrongen. De snelheid waarmee dit gebeurt isonder meer afhankelijk
van de concentratie van Ca-ionen in het bodemvocht en de afvoermogelijkheden van de uitwisselingsprodukten.
Tn afzettingen waar veel gips wordt gevormd, vindt een snelle omzetting plaats van Na-Mg-klei in een Ca-klei
(Van der Molen, 1957).
Dekalkrijke en kalkhoudendejonge zeekleigronden (kaarteenheden 6t/m 18) hebben uiteindelijk kationenbezettingen, waarbij Ca-ionen de belangrijkste plaats innemen (85 à 90%Ca++, 3-6% Mg++, 1-4% K + , 1-3% Na+, 2-5%
H+). De in Zuid-Holland voorkomende ondiep kalkarme en kalkarme jonge zeekleigronden (kaarteenheden 21,
23 en 38) daarentegen hebben een complexbezetting met een hoog Mg-gehalte (15-30%) en soms ook een hoog
Na-gehalte.
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De oude zeekleigronden (kaarteenheden 53t/m 64) hebben kationenbezettingen, die nagenoeg gelijk zijn aan die van
de kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden. Bij de zeeklei uit het zoete getijdegebied en bij rivierklei vindt
tijdens de fysische rijping of vlak erna geen grote omzetting van kationen plaats, omdat de kationenbezetting van
vers rivierslib al overwegend uit Ca-ionen bestaat.
De rijpingsprocessen waarbij de bodemfauna en bodemflora een grote rol spelen, worden samengevat met de term
biologischerijping.
De bovengrond van zee- en rivierkleigronden bevat relatief meer organische stof dan de eronder gelegen lagen
en is hierdoor donkerder gekleurd. Door biologische activiteit wordt de organische stof intensief vermengd met de
minerale delen. Vers aangevoerde organische stof wordt geregeld afgebroken en omgezet. De laag waarin door biologische activiteit deze processen plaatsvinden wordt Al-horizont genoemd. Bouw- en grasland vertonen onderling
aanzienlijke verschillen betreffende de structuur en het humusgehalte van de bovengrond. Op bouwland is het
humusgehalte lager dan op grasland, waardoor mede onder invloed van de grondbewerking, de structuurstabiliteit
van bouwland geringer is.
Bij de gronden, die ontstaan zijn uit een plas- of meerbodem en de bagger (uit het plas- of meerstadium) in de droogmakerijen, treffen we vaak een bovengrond aan, die een nagenoeg zwarte kleur heeft en meestal humusrijk of sterk
humeus is. De gronden met een dergelijke bovengrond staan bekend als meermolmgronden of gronden met een
meermolmachtige bovengrond. De meermolmlaag bestaat uit bagger door biologische activiteit vermengd met de
minerale bestanddelen van de plas- of meerbodem. Onder grasland is de humus van de meermolmachtige bovengrond stabiel, terwijl onder bouwland minerale delen en organische stof zich kunnen scheiden en na verplaatsing
in de bouwvoor of eronder, weer kunnen neerslaan als huidjes om de structuurelementen (Jongerius, 1961). Onder
gunstige omstandigheden - diepe grondwaterstanden, gunstige pH en profielopbouw en toevoer van organische
stof- gaat de biologische activiteit diep in het profiel door. Er ontstaan dan diep homogene profielen. Het proces
is door Hoeksema (1953) als „natuurlijke homogenisatie" beschreven. Vooral op „hoog" gelegen rivierkleigronden
(bijv. kaarteenheden 65en 66) en bepaalde, vooral in gras gelegen zeekleigronden treffen we diep gehomogeniseerde
profielen aan.
DE RIJPING VAN VEEN
Bij veen begint de fysische rijping pas goed na de eerste ontwatering (sloten en greppels). Doordat veen in slappe
toestand veel meer water bevat dan slappe klei, is de inklinking van veen veel groter dan van klei. De geringe ontwateringsdiepte bij delaagveengronden (kaarteenheden 80t/m 87)heeft tot gevolgdat dezegronden een slappe ondergrond hebben. De fysische rijping van veen kan onder bepaalde omstandigheden te ver doorgaan. Het veen droogt
dan te sterk inen het gevolgis,dat na uitdrogen maar moeilijk water kan worden opgenomen (Hooghoudt e.a., 1960).
De irreversibeleverdrogingkan worden veroorzaakt (Pons, 1961) door:
a. te hoge ligging boven het grondwater;
b. onvoldoende contact met vochtige, dieper gelegen lagen;
c. zeer sterke uitdroging van de bovengrond door ondiepe bewortelingsmogelijkheden.
Op de Bodemkaart is de irreversibele verdroging aangegeven met toevoeging h (zie blad 10): meer dan 50% van de
oppervlakte vertoont neiging tot sterke verdroging. Deze toevoeging komt als een bepaalde signatuur voor bij de
kaarteenheden 62, 63 en 92.
De chemische en biologische rijpingvan veen hangen nauw met elkaar samen (Pons, 1961) en worden daarom gezamenlijk behandeld. Door toetreding van lucht worden langs chemische en biologische weg (lagere organismen)
de gemakkelijk aantastbare koolhydraten en eiwitten aangetast en ten dele omgezet in CO2en H2O. Het wordt door
verdamping (ammoniakverlies) en oxydatie (nitraatverlies) absoluut stikstofarmer. De koolstofverliezen (oxydatie
tot CO2) zijn echter veel groter, waardoor het CN-quotiënt daalt. Er ontstaat een verweerde laag in het veen, die
meestal een zwart- tot donkerbruine kleur heeft. De oorspronkelijke structuur van het veen is echter nog wel te
herkennen.
Bij een proces dat bekend staat als veraarding wordt o.a. door regenwormen, duizendpoten, micro-arthropoden,
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de verse organische stof en ook de gevormde excrementen opgegeten en omgezet. Indien dit proces maar lang genoeg
doorgaat, verdwijnt deveenstructuur en worden nieuwe humusvormen geproduceerd. Door verschillende omstandigheden worden de aard en kwaliteit van de veraarding bepaald. In een voedselrijk milieu (door bijv. het aanwezig
zijn van klei in het veen of aangevoerde bagger) kunnen goed veraarde bovengronden ontstaan, die gekenmerkt zijn
door een gunstige pH, een zwarte kleur, een laag CN-quotiënt en stabiele structuur. In eenvoedselarm milieu treedt
ook veraarding op, maar deze is gekenmerkt door een lage pH ( < 5,5),een hoog CN-quotiënt en een weinig stabiele
structuur. Goed veraarde bovengronden komen voornamelijk voor bij de bosveengronden (kaarteenheden 84 en
85). Bij de overige veengronden vinden we meestal dunne of onvolledig veraarde bovengronden. Bij de kaarteenheid
92 van de veenontginningsgronden vinden we zo goed als geen veraarde bovengrond.
DE ONTKALKING VAN KLEIGRONDEN
Marien slib bevat steeds een hoeveelheid vrije koolzure kalk. Toch komen er betrekkelijk veel kalkarme en kalkloze
zeekleigronden voor. Gedurende de afzetting, de fysische rijping of als gevolg van uitloging kan de koolzure kalk
over een bepaalde diepte uit het bodemprofiel verdwijnen. De ontkalking kan een gevolg zijn van een grote CO2produktie, maar ook optreden ten gevolge van oxydatie van polysulfiden, waarbij het gevormde zwavelzuur de
CaCC>3inoplossing doet gaan (zie pag.29e.V.).Ineen nat, slecht geaëreerd milieu, lost het bij afbraak van organische
stof gevormde CO2 in het water op, waardoor het bicarbonaat-carbonaat evenwicht Ca (HCO3) % CaCOß + H2O
+ CO2 naar links wordt verschoven en koolzure kalk in oplossing gaat. De mate van ontkalking is dan afhankelijk
van de hoeveelheid organische stof en de aëratie. Bennema (1953) schat, dat op deze wijze 40 cm grond in 250 jaar
10% CaCÛ3zou kunnen verliezen. Omdat de opslibbing van zware kleien slechts langzaam verloopt, kunnen op die
manier geheel kalkloze afzettingen ontstaan. Bij de kalkloze klei-op-veen (kaarteenheid 38) is een dergelijk verloop
van het ontkalkingsproces dan ook voor de hand liggend.
Bij zeeklei, waarin veel zwavelverbindingen voorkomen, is de ontkalking onder invloed van het bij de oxydatie
van de polysulfiden gevormde zwavelzuur echter minstens zo belangrijk. Een deel van de kalkloze oude zeekleigronden heeft op deze wijze de vrije koolzure kalk verloren.
Ook na de fysische rijping en na het in cultuur nemen van de gronden, gaat de ontkalking door. Ze wordt dan veroorzaakt door de neerslag, die via het profiel wordt afgevoerd en ook wel - en dan bij lage, natte ligging en aanwezigheid van veel organische stof- door het gevormde CO2. Zo is bij de kalkhoudende en kalkrijke zeekleigronden
de ontkalking onder grasland veel groter dan onder bouwland. Bij vele kalkhoudende enondiep kalkarme zeekleigronden is de kalkarmoede in de bovengrond een gevolg van de ouderdom. Bij de kalkarme en kalkloze rivierkleigronden ishet nog niet geheel duidelijk of de kalkarmoede wordt veroorzaakt door ontkalking ten gevolge van CO2produktie in een slecht geaëreerd milieu of door de lage kalkgehalten in het aangevoerde rivierslib. Ontkalking ten
gevolge van oxydatie van zwavelverbindingen komt echter bij fluviatiele sedimenten niet voor.
ONTKALKING EN VOORTGAANDE BODEMVORMING VAN DUINZAND
In minerale gronden, die overwegend uit zand bestaan, komt het op pag. 29 e.v. omschreven proces van de Alvorming en homogenisatie in geringe matevoor. Afhankelijk van grondwaterstanden, pH, etc.vinden weiets donkergekleurde bovengronden, die echter merendeels een geringe structuurstabiliteit hebben. Een van de belangrijkste
processen in zand is de ontkalking. Bijna alle duinzandgronden zijn ontkalkt, uitgezonderd de zeerjonge, vlak langs
de kust gelegen duinen (kaarteenheid 100).
Bij de oudere duinzandgronden (kaarteenheden 127, 128, 129) heeft de ontkalking plaatsgevonden onder invloed
van een bosvegetatie (Van der Meer, 1952). Door het uitlogen van de kalk treedt er verzuring op, waardoor ook
humus en ijzer uit de bovengrond verdwijnen en een zogenaamde gebleekte laag ontstaat, die meestal gekenmerkt is
door een violetachtige kleur. Van een typische inspoelingszone (B-horizont), zoals o.a. inde pleistocene zandgebieden
wordt aangetroffen isechter meestal weinig te zien. De oudere duinzandgronden kunnen daarom worden beschouwd
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als ontkalkte en soms zwak gepodzoliseerde gronden. Door diepe grondbewerkingen en afgravingen vinden we niet
overal de oorspronkelijke profielontwikkeling terug.
IV ANTROPOGENE BEÏNVLOEDING
De invloed van de mens op de bodemvorming is van grote betekenis. De menskan door o.a. diepe grondbewerking,
verplaatsing van materiaal (opvaren) ofvervening, grote invloed uitoefenen op de bodemgesteldheid. De belangrijkste
menselijke beïnvloedingen zullen hieronder worden besproken.
MOERNEREN
Het veen- of darinkdelven vond in de Middeleeuwen plaats voor brandstof- en zoutwinning. Dit gebeurde zowel
systematisch en goed geleid, als in het wilde weg. Vooral deze laatste vorm van moerneren kan worden beschouwd
als een ernstige vorm van landvernieling. De gevolgen daarvan zijn nog duidelijk zichtbaar, doordat er percelen zijn
ontstaan met grote hoogteverschillen op korte afstand. Op de Bodemkaart is de toevoeging e gebruikt om aan te
geven, dat meer dan 50% van de oppervlakte is gemoerneerd. Deze toevoeging is in Zuid-Holland alleen gebruikt
in Voorne-Putten bij de kaarteenheid 7.
VERVENING
Een andere vorm van veen winnen, hoofdzakelijk voor brandstof, vond in de Middeleeuwen plaats in centraal
Zuid-Holland. Daar werd het merendeel van het veenmosveen afgegraven. Er ontstonden hierdoor grote plassen,
die inlateretijden zijn drooggelegd (droogmakerijen). Een gedeelte van het veenheeft mensomslatenzitten, waardoor
in een aantal droogmakerijen nog min of meer dikke lagen restveen worden aangetroffen. Andere stukken restveen
zijn weggeslagen en in bepaalde gedeelten van een plas (luwe zijde) weer gesedimenteerd als bagger.
UITMIJNEN
In de binnenduinen van Zuid-Holland zijn veel duinzandgronden afgegraven. Het afgraven, ook wel uitmijnen
genoemd, gebeurde om verschillende redenen. In de bollenstreek heeft men veel zand afgegraven tot op de kalkrijke
ondergrond, omdat de bollenteelt een kalkrijke, niet zure bovengrond eist, en om het maaiveld op goede hoogte
(ca. 60cm) t.o.v. het waterpeil te brengen. Deze gronden zijn verenigd in kaarteenheid 128:de zogenaamde zanderijgronden. In het Westland en op deZuidhollandse Eilanden zijn veel duinen afgegraven om dichter bij het grondwater
te komen. Het afgegraven zand werd verkocht aan de grote steden, weggevaren naar de tuinbouwcentra (Westland)
of gebruikt als strooizand in de stallen in de veengebieden.
Op Goeree (eenheid 129), waar men voor het afgegraven zand geen gebruik had, heeft men het als wallen rond de
percelen gebracht (fig. 20).
KLEIDELVEN
Plaatselijk is in de binnenduinen van Zuid-Holland klei naar boven gehaald. Daarmee probeerde men droge zandgronden een vochthoudend kleidek te geven, bovendien werd het stuiven tegengegaan. Op Goeree is dit op vrij grote
schaal uitgevoerd en deze vorm van grondverzet wordt daar „omzetten" genoemd. De naar boven gehaalde klei
heeft echter niet altijd even goede eigenschappen, zodat deze gronden dikwijls bepaalde gebreken (structuurbederf)
vertonen.
OPBAGGEREN - OPVAREN
In het Westland zijn veel kleigronden verbeterd door er zand opte brengen. Ditzand werd uit de binnenduinen door
afgraven verkregen en per schip naar de kleigronden gebracht en daar meestal vermengd met slootbagger of mest.
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De aanduiding „opgevaren gronden" isdus niet ten onrechte gegeven. Zo ontstonden gronden met een licht humeus
dek van 30-60 cm dikte.
Op de Bodemkaart zijn deze gronden door kaarteenheid 18weergegeven. Bij Roelofarendsveen heeft men kalkrijke
bagger uit het Braassemermeer op het veen gebracht (opbaggeren). Ook deze gronden worden tot kaarteenheid 18
gerekend. In de bosveengebieden tussen de grote rivieren is veel gewerkt met slootbagger vermengd met mest. Deze
zgn. „toemaak" werd op het land gebracht. Vrij dikke toemaakdekken vinden we bijna altijd gecombineerd met
brede sloten (dit is niet op de Bodemkaart aangegeven) (zie ook fig. 34, pag. 84).
OMSPUITEN
Omspuiten wordt toegepast in de Bollenstreek en wel in de strandvlaktegronden (kaarteenheid 135). Met een zandzuiger wordt kalkrijk zand naar boven gehaald, terwijl de slechte bovengrond naar onderen verdwijnt. Voor de teelt
van bloembollen isnl. kalkrijk, humusarm zand noodzakelijk. De resultaten van het omspuiten hangen ten nauwste
samen met de aanwezigheid van storende klei-en zavellagen in het profiel. Komen deze veel voor, dan beantwoorden
de resultaten meestal niet aan de verwachting.
DIEPPLOEGEN
Diepploegen wordt toegepast in de droogmakerijen op kalkarme en kalkloze, zure gronden, met het doel de kalkrijke, lichtere ondergrond naar boven te halen en zodoende een lichte, kalkrijke bouwvoor te verkrijgen voor de
akkerbouw. Gediepploegde percelen zijn meestal te herkennen aan de lichtgekleurde bovengrond.
Het gebeurt ook wel om de te humusrijke bouwvoor te verschralen met humusarm materiaal.

FIG. 20. Uitgemijnde percelen te Ouddorp. Om meer profijt van het grondwater te hebben is een belangrijk deel van de „oudere" duinen
van Goeree afgegraven; het afgegraven zand wordt op wallen (schurvelingen) gestort.
Foto Stichting voor Bodemkartering nr R27-127
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De Legenda
INLEIDING
Voor een goed begrip enjuist gebruik van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000 is het nodig, zowel een
toelichting te geven op de indeling van de legenda, als ook de hierin toegepaste bodemkundige termen en begrippen
nader te verklaren.
Achtereenvolgens zullen worden behandeld:
De indeling van de legenda
De kaarteenheden
Koolzure-kalkgehalte en het verloop daarvan in het profiel
Organische stof, humusklassen, dikte van humeuze lagen en kwaliteit van de humus
De indeling in textuurklassen
Profielverloop
Vochthuishouding

I DEINDELINGVANDELEGENDA
Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000 zijn in totaal 157 kaarteenheden weergegeven, die elk met
een bepaalde kleur opdekaart zijn voorgesteld. Voor deprovincie Zuid-Holland zijn er 55kaarteenheden. Soms kunnen binnen elk van deze eenheden nog bijzonderheden in het bodemprofiel worden onderscheiden, welke dan als
toevoegingen, meestal voorgesteld door een bepaalde signatuur, over de kleur van de kaarteenheid heen, aangegeven zijn.
Om de veelheid van onderscheidingen overzichtelijk te maken zijn deze in de legenda (blad 10)volgens een bepaald
systeem gegroepeerd.
De niveaus vanindeling
Erzijn zesniveausvan indeling onderscheiden. Opniveau I,het laagste,vindt mendeeenheden,zoalszeopdeBodemkaart zijn weergegeven. Op het hierboven volgend niveau II is telkens een aantal kaarteenheden samengevat tot een
hogere groepering. De aldus op niveau II geformeerde groeperingen zijn op het eerstvolgende hogere niveau III
weer in hogere groeperingen samengevat. Dit wordt voortgezet tot op het hoogste niveau VI (ziefig.21).
Bij de beschrijving van de kaarteenheden (hoofdst. IV t/m X) wordt de analytische benaming die de legenda via
de verschillende koppen heeft, vervangen door een min of meer landschappelijke benaming.
De indelingper niveau
Bij de tot nu toe in Nederland verschenen bodemkaarten hadden de kaartlegenda's merendeels een landschappelijke
of geogenetische grondslag, d.w.z. de indeling werd sterk bepaald door de aard van het moedermateriaal, de wijze
van afzetting, de ligging in het landschap, enz. Binnen kleine gebieden is een dergelijke indeling goed bruikbaar,
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ZEEKLEIGRONDEN
OUDE ZEEKLEIGRONDEN
Kalkrijk en kalkhoudend
Ondiep humeus
Aflopend
kleiarni tot matig kleiig zand
sterk kleiig zand en sterk zandige klei
matig zandige en lichte klei
zware klei

Ondiep kalkarm
Ondiep humeus
Aflopend en met min of meer slappe ondergrond
klei

Complex: ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische
stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen)
Aflopend
zandige en lichte klei
zware klei

Kalkarm, soms beneden 50 cm kalkhoudend
Ondiep humeus
Aflopend
zandige tot zware klei

Complex: ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische
stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen)
Aflopend
zandige tot zware klei
Aflopend of homogeen en met min of meer slappe ondergrond
klei

Complex: ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische
stof van de bovengrond met ongunstige eigenschappen )
Aflopend of homogeen en met slappe ondergrond
kle,

Complex: kalkrijk tot kalkarm
Humusarm en ondiep humeus
Aflopend of homogeen, soms met min of meer slappe ondergrond
complex van kalkrijk kleiïg zand tot kalkarme zware klei
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maar wanneer een groot gebied in kaart gebracht moet worden, zijn hieraan bezwaren verbonden. In de legenda
van de Bodemkaart is daarom op de lagere niveaus minder nadruk gelegd op landschappelijke maatstaven bij de
indeling, dan tot nu toe gebruikelijk was. Veel meer werden aan het bodemprofiel ontleende kenmerken als criteria
bij de indeling gehanteerd.
De indelingscriteria van de verschillende niveaus in de legenda zijn in tabel 5 weergegeven.
TABEL 5. Indelingscriteria voor de verschillende niveaus van de legenda. (Zie de achterzijde van blad 10 voor terminologie en indeling)
Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

Landschappelijk

Landschappelijk

Overwegend
profielkenmerken

Overwegend
profielkenmerken

Profielkenmerken

Profielkenmerken

Buitendijkse gronden

Zeekleigronden

Jonge zeekleigronden
Zuiderzeebodemgronden 1
Oude zeekleigronden

Rivierkleigronden

Aératie (rijping)

Begroeiing
Humusgehalte en
dikte van de humeuze bovengrond

Textuurverloop en
afwijkend materiaal
in de ondergrond

Textuur van de
bovengrond

Jonge rivierkleiGehalte en verloop
gronden
van de koolzure
Oude rivierkleigronden 1 kalk in het profiel

Vochthuishouding

Textuurverloop en
afwijkend materiaal
in de ondergrond
Bodemvorming

Textuur van de
bovengrond

Veengronden

Veengronden
Veenontginningsgronden

Diepte van het
grondwater

Mate van vervening
Aard organische stof
en vochthuishouding

Veendikte en veensoort

Aard, textuur en
humusgehalte van
de bovengrond

Zandgronden

Zandgronden
Associaties

Koolzure-kalkgehalte

Vochthuishouding

Bodemvorming, gehalte verweerbare
mineralen en
humusgehalte

Textuur van de
bovengrond

Leemgronden 1

Lössleemgronden
Associaties

Koolzure-kalkgehalte

Vochthuishouding

Bodemvorming

Textuur van de
bovengrond

Algemene Onderscheidingen

Geklassificeerde
gronden
Niet geklassificeerde
gronden
Toevoegingen

Gehalte en verloop
van de koolzure kalk
in het profiel

Humusgehalte en
vochthuishouding
Topografische
bijzonderheden

Textuurverloop

Textuurverloop van
de bovengrond

Gehalte en verloop
van de koolzure
kalk in het profiel

'Deze gronden komen op kaartblad 6 binnen de provincie Zuid-Holland niet voor.

Het is duidelijk dat op de niveaus VI en V een zuiver landschappelijke indeling is gevolgd. De gebruikte nomenclatuur spreekt voor zichzelf. Op de volgende niveaus (IV t/m I) zijn veelal aan het profiel ontleende kenmerken
bepalend voor de indeling. Deze worden ter sprake gebracht in de hoofdstukken IV t/m X, waarin de hierboven
genoemde gronden, alsmede de toevoegingen - voor zover van toepassing - worden behandeld.
II DE KAARTEENHEDEN
De bij de kartering gemaakte en op de kaart met kleuren voorgestelde onderscheidingen dragen de naam kaarteenheden en niet bodemtypen. Volgens recente opvattingen is deze laatste benaming gereserveerd voor de kleinste
bodemkundige eenheid, die wordt onderscheiden bij het classificeren van gronden, dus geheel los van het opstellen
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van een indeling van gronden voor de weergave op een kaart met een bepaalde schaal. In deze zin kunnen de op
de Bodemkaart weergegeven eenheden dus uit één bodemtype, maar ook, hetgeen meestal het geval zal zijn, uit meer
dan één bodemtype bestaan.
De eigenschappen en kenmerken van de gronden, behorend tot elk van de onderscheiden kaarteenheden, zijn in de
legendavermeld.Eenkaartvlakje vaneenbepaaldeeenheidzaldusgronden bevatten meteigenschappen en kenmerken,
zoals in de legenda beschreven, maar daarnaast zullen er vrijwel steeds insluitsels van andere gronden in voorkomen.
Bijde kartering iserechter naar gestreefd dekaarteenheden zote begrenzen, dat de binnen een kaartvlak voorkomende gronden voor ongeveer 70% aan de beschrijving volgens de betreffende kaarteenheid beantwoorden, m.a.w.
dat ongeveer 30% van de gronden afwijkende eigenschappen en kenmerken kan hebben. De onzuiverheden in de
kaarteenheden kunnen bij het karteringswerk niet worden vermeden. Ten gevolge van verschillen in landschappelijke
opbouw bevatten bepaalde kaarteenheden dikwijls meer onzuiverheden dan andere. In de laagveengronden (kaarteenheden 80 t/m 86) bijvoorbeeld wisselt het bodemprofiel over grote afstanden slechts weinig. Het profiel van de

FlG. 22. Verkleind weergegeven gedeelte uit de Bodemkaart van de Bloembollenstreek, schaal 1 :25 000 (Van der Meer, 1952) met het
overeenkomstige fragment uit de Bodemkaart van Nederland, schaal I :200 000.

Wwl
droge strandwalgrond
Wzl t/m 5
zanderijgronden
Wvl, 2 en 2a strandvlakte-zandgronden op veen
Ddl
droog kalkrijk woest duinzand
Dal
vochtige kalkrijke duinzandgrond
Do2
droge kalkloze duinzandgrond
B6, 7 en 8
omgespoten, diepgedolven of uitgeveende en ingevaren
gronden

op de Bodemkaart
(zie fragment)
aangegeven met:
127
128
135
100
100
129

100
127

C U ]129
155

155
6km

1.2,3.4.5
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in de oude zeeklei onderscheiden eenheden (kaarteenheden 54 t/m 63) daarentegen kan op korte afstand sterk wisselen. De kans op het voorkomen van onzuiverheden zal hier dus groter zijn. Bij deZeekleigronden kunnen onzuiverheden optreden ten gevolge van het voorkomen van verschillen over korte afstand in profielverloop, zwaarte van
de bovengrond, etc.
In bepaalde gebieden is de bodemgesteldheid zeer ingewikkeld. Het is niet mogelijk om de samenstellende eenheden
bij de kaartschaal 1 :200000 afzonderlijk weer te geven. Dit probleem is ondervangen door het invoeren van associaties en complexen, eenheden met een ruimere inhoud dan de normale kaarteenheden, associaties zijn i.h.a.
samengestelde kaarteenheden, met landschappelijke begrenzing. Op een kaart met grotere schaal (bijv. 1 : 10000)
kunnen de samenstellende eenheden die meestal een bepaald geografisch patroon vormen, gemakkelijk worden
voorgesteld. Bij de complexen is dit meestal in veel mindere mate het geval, omdat de samenstellende eenheden
weinig systematisch gerangschikt zijn.
De verschillen tussen associaties en complexen en tussen deze beide en de overige kaarteenheden zijn van graduele
aard en niet steeds scherp te trekken. Een voorbeeld van een complex is eenheid 10,waar de zwaarte van de bovengrond kan wisselen van kleiïg zand tot klei. Binnen één kaartvlakje van deze eenheid worden in het algemeen meerdere textuurklassen aangetroffen. Voorbeelden van associaties zijn de eenheden: 128 (zanderijgronden), 129 (duinzandgronden) en 135 (strandvlakte- en strandwalgronden). Figuur 22 geeft van een gebied nabij Lisse, waar deze
associaties voorkomen, een gedetailleerder beeld van de bodemgesteldheid (ontleend aan Van der Meer, 1952).
III KOOLZURE-KALKGEHALTE EN HET VERLOOP DAARVAN IN HET
PROFIEL
Voor de benaming van de grond naar zijn gehalte aan koolzure kalk zijn de termen kalkrijk, kalkhoudend en kalkarm gebruikt. De met deze benamingen corresponderende percentages CaC03 zijn in een tabel op de achterzijde
van blad 10 vermeld. Zoals uit de tabel blijkt, moet, wanneer de grond zwaarder is, het kalkgehalte hoger zijn,
wil de grond in een bepaalde klasse geplaatst worden. De voor het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het
profiel toegepaste benamingen, kalkrijk en kalkhoudend, ondiep kalkarm en kalkarm, zijn eveneens op de achterzijde van blad 10 aangegeven.
IV ORGANISCHE STOF, HUMUSKLASSEN, DIKTE VAN DE HUMEUZE
LAGEN EN KWALITEIT VAN DE HUMUS
De indeling in humusklassen en de daarvoor gebruikte terminologie zijn aangegeven op de achterzijde van blad 10.
Bij de indeling is uitgegaan van het principe dat naarmate de grond een hoger lutumgehalte heeft, het humusgehalte
ervan hoger moet zijn om de grond in een bepaalde humusklasse te kunnen plaatsen.
Dikte vande humushoudende bovengrond
Voor zover zulks toepasselijk is, zijn bij de diverse gronden twee onderscheidingen gemaakt, nl. ondiep en diep.
Ondiep wil zeggen, dat de humushoudende bovengrond dunner is dan 30 cm, bij diep is de dikte meer dan 30 cm.
Bij de Zeekleigronden zijn van elke kaarteenheid in de legenda de humusklassen en de dikte van de humushoudende
bovengrond vermeld. Bij de Rivierkleigronden komen vrijwel steeds ondiep humushoudende bovengronden voor.
Eigenschappen van de organische stof vandebovengrond
In de legenda werd een aantal kaarteenheden van de oude zeekleigronden en de veengronden ingedeeld naar de
kwaliteit van de organische stof van de bovengrond. Deze werd verdeeld in twee klassen nl.:
a. de structuur is goed (onder grasland) met onderlinge samenhang tussen de structuurelementen
b. de pH is gunstig (meestal hoger dan 5)
c. na verdroging wordt weer gemakkelijk water opgenomen
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d. de organische stof is intensief gemengd met de minerale bestanddelen - een goed veraarde bovengrond is aanwezig (Eenheden 58, 59, 61,62 en 91).
a. de structuur is slecht; de structuurelementen zijn meestal zeer klein (stoffige bovengrond) en vertonen weinig
of geen onderlinge samenhang
b. de pH is laag tot zeer laag (meestal lager dan 5)
c. na verdroging wordt moeilijk water opgenomen
d. de veraarding van de venige - of veenbovengrond is slecht (Eenheden 63 en 92).
V INDELING IN TEXTUURKLASSEN
Zee- en Rivierkleigronden
De indeling berust op het gehalte aan de fractie < 2 mu (lutumgehalte). De gebruikte terminologieën indeling is
aangegeven op de achterzijde van blad 10.
In de legenda werden steeds de in de eerste kolom vermelde benamingen toegepast.
Zandgronden
Deze zijn ingedeeld naar het gehalte aan deeltjes < 50 mu, zoals op de achterzijde van blad 10is aangegeven.
Verder wordt het zand ingedeeld naar de M50, de mediaan van de fractie > 50 mu. Dit M50-cijfer is het getal, dat
dekorrelgrootte aangeeft, waarboven en waaronder 50 gewichtsprocenten van de fracties 50-2000 mu voorkomen.
De grens tussen grof en fijn zand ligt bij 200 mu.
VI PROFIELVERLOOP
Bij de indeling van de Zeeklei- en Rivierkleigronden en bij enkele Algemene Onderscheidingen is gebruik gemaakt
van het profielverloop, d.w.z. de verandering in korrelgrootte in het profiel van boven naar beneden. Wanneer het
profiel aflopend is, wil dat zeggen, dat het lutumgehalte bij toenemende diepte geleidelijk afneemt. Homogeen is
een profiel, wanneer bij toenemende diepte het lutumgehalte vrijwel gelijk blijft. Tenzij anders vermeld, gelden deze
begrippen voor de bovenste 80 cm van het profiel. Verdere bijzonderheden over het profielverloop zullen, voor
zover nodig in de hoofdstukken V, VI en VII worden besproken.
VII VOCHTHUISHOUDING
De Rivierkleigronden en de Zandgronden werden op niveau III ingedeeld in lage, middelhoge en hoge gronden of
in een combinatie van deze onderscheidingen. Bij de Zeekleigronden en de Veengronden werd deze onderscheiding
niet doorgevoerd, omdat hier, wegens ligging in polders met meestal kunstmatige peilen een dergelijke indeling minder zinvol werd geacht.
Gronden met de kwalificatie laagzijn ontwikkeld onder sterke invloed van het grondwater. Tenzij door kunstmatige
ontwatering het grondwaterregime aanzienlijk veranderd is,zal de grondwaterstand een groot deel van hetjaar boog
zijn (om de gedachten te bepalen minder dan ongeveer een meter beneden maaiveld), of althans zal een belangrijk
deel van het profiel lange tijd verzadigd zijn met water.
De hoge gronden hebben zich zonder grondwaterinvloed ontwikkeld. Ook het tegenwoordige grondwaterverloop
speelt zich diep beneden maaiveld af en verzadiging met water van de bovenste 50 à 100 cm van het profiel komt,
althans voor een tijdsduur van enige betekenis, niet voor.
Profielen als deze worden ook als hangwaterprofielen gekenschetst.
De middelhoge gronden zijn ontwikkeld in een tussenpositie. Tijdens de vorming zal de grondwaterstand gedurende
een deel van het jaar (vooral in de winter, doch ook in voor- en najaar) tamelijk hoog en het onderste deel van het
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profiel met water verzadigd zijn geweest. Ook nu nog treft men hier dit beeld van de grondwaterhuishouding aan,
tenzij een ingrijpende wijziging in het grondwaterregime heeft plaatsgevonden.
Met deze indeling wordt dus een onderscheid gemaakt naar de diepte, gerekend t.o.v. het maaiveld, waarop zich de
grondwaterbeweging tijdens de profielvorming afspeelde. De profielontwikkeling wordt er sterk door beïnvloed.
Voor de landbouwkundige waardering van de grond is echter de actuele diepteligging van het grondwater van grote
betekenis, aangezien de mogelijkheid van vochtlevering aan de gewassen uit het grondwater en de luchthuishouding
van de grond, er sterk door bepaald worden. Nu geschiedt bij de kartering de toekenning vandekwalificatie hoog,
middelhoog of laag op grond van de af- of aanwezigheid van diverse kenmerken in het profiel, die een gevolg zijn
van de grondwaterinvloed tijdens de profielvorming. Het komt echter voor, dat gronden, die bijvoorbeeld duidelijk
profielkenmerken van een lage grond vertonen, na hun vorming zo sterk ontwaterd zijn, dat de huidige grondwaterinvloed overeenkomt met die in middelhoge of zelfs hoge gronden. Zulke gronden staan als laag op de kaart. Ten
gevolge hiervan geeft de indeling: hoog - middelhoog - laag niet overal een beeld van de werkelijke, actuele grondwaterinvloed.
Onder kenmerken, die een gevolg zijn van de grondwaterinvloed, nemen de gleyverschijnselen een belangrijke plaats
in. Hiertoe worden de roest- en reductieverschijnselen en de zone van permanente reductie gerekend. De diepte
beneden maaiveld, waarop deze voorkomen, eventueel gecombineerd met te stellen eisen inzake de duidelijkheid
ervan, zijn bepalend voor de indeling. Algemene regels voor de kenmerken, die moeten voorkomen, wil een profiel
als hoog, middelhoog, resp. laag gekenschetst worden, kunnen echter moeilijk gegeven worden. Bij een bepaald
grondwaterregime kunnen, afhankelijk van factoren als: textuur, structuur en doorlatendheid van de grond en het
eventueel voorkomen en de aard van organische stof, zeer verschillende kenmerken ontstaan. De grenzen tussen de
onderscheidingen hoog, middelhoog en laag kunnen daarom niet steeds scherp worden getrokken.
Bijde Rivierkleigronden zijn roest- en reductieverschijnselen de onderscheidende criteria voor de indeling in hoog,
middelhoog en laag. De indeling is nauw vervlochten met de landschappelijke gesteldheid van het rivierkleigebied:
de komgronden, speciaal de komgronden-op-veen zijn laag, de stroomgronden zijn middelhoog tot hoog.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat enkele bijzondere aspecten van de vochthuishouding als toevoeging door middel
van een arcering op de Bodemkaart werden aangegeven. Op deze wijze zijn bekade gronden langs de rivieren en
de kust, die bij hoge rivierstander of hoge vloeden overstroomd worden met toevoeging w onderscheiden. Dit
geldt ook voor die gronden, waarvan meer dan 50% van de oppervlakte neiging tot min of meer irreversibele verdroging vertoont (toevoeging h). Deze onderscheiding komt vooral bij veengronden of gronden met een humeuze
tot venige bovengrond voor.
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De buitendijkse gronden
Eenheid 1, 6700 ha / Eenheid 2. 3400 ha / Eenheid 3, 800 ha / Eenheid 4, 2300 ha / Eenheid 5, 500 ha

I LEGENDA
De buitendijks gelegen gronden in het zoute, brakke en zoete getijdegebied vertonen een grote variatie in textuur.
Desondanks zijn ze in slechts 5kaarteenheden samengevat.
Op niveau IV van de legenda worden ze onderscheiden in:
a. gronden, gelegen tussen gemiddeld laagwater en gemiddeld hoogwater (eenheden 1 en 2)
b. gronden, gelegen omstreeks gemiddeld hoogwater en iets daarboven (eenheden 3, 4 en 5).
De eerste groep bestaat uit gronden, die weinig of niet zijn geaëreerd, terwijl de tweede groep de ondiep en soms diep
geaëreerde gronden omvat.
Als voornaamste criterium voor deindeling is dus de diepte van aëratie gekozen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op
de geringe mate van aëratie en de daarmee samenhangende geringe of nog niet diep in het profiel doorgaande
fysische rijping van de buitendijkse gronden t.o.v. overeenkomstige binnendijkse gronden. De verdere onderverdeling berust op de textuur.

II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 1. Laag gelegen zandplaten
Deze platen zijn slibarm en onbegroeid. Het (zee)zand is kalkrijk en heeft een M50, variërend tussen 90 en 170 mu.
Eenheid 2. Rietgorzen en laaggelegengrienden
Ze hebben een bovengrond die bestaat uit kleiïgzand tot klei; het merendeel van de rietgorzen en laag gelegen grienden op blad 6echter heeft een bovengrond, die zwaarder is en meer dan ± 25%lutum bevat. De rietgorzen hebben
profielen, die geleidelijk lichter worden (aflopend), terwijl de grienden veelal bij toenemende diepte gelijk blijven
in zwaarte (homogeen). Plaatselijk komt binnen 80cm zand voor. De meeste profielen zijn geheel kalkrijk. Bij Tien
Gemeten en aan de noordoostzijde van Overflakkee komen echter geheel kalkarme bovengronden voor. De bovenste
10à 25 cm bevat veel organische stof (8-20%).
Toevoegingen: a. sedimenten afgezet in brak water (zie pag. 27 e.v.)
b. sedimenten afgezet in zoet water (zie pag. 27 e.v.).
Sedimenten zonder deze toevoeging zijn afgezet in zout water (zie pag. 27 e.v.).
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TABEL 6. Enkele analyses van bovengronden bij eenheid 2.
in % . .d. grond

in % v.d. minerale delen in mu

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOs

humus

<2

<16

<50

0-20
0-20
0-20

7,8
7,7
6,5

13,2
8,7
0,1

9,7
14,0
17,3

29
43
41

46
72
67

86
95
94

Eenheid 3. Strandvlakten en hooggelegenstranden
De gronden van deze kaarteenheid hebben profielen bestaande uit kleiarm, kalkrijk zand met een M50 tussen 150
en 200 mu. Het overgrote deel is onbegroeid; aan de noordzijde van Goeree komt echter een gedeeltelijk begroeide
strandvlakte voor, bekend onder de naam: het groene strand van Goeree (fig. 23).

FIG. 23. Het groene strand van Goeree. Op de voorgrond de zeezijde van de hoge kalkrijke jonge duinen (eenheid 100); op de achtergrond,
lage recent gevormde zwak begroeide kalkrijke jonge duinen. Daartussen een strandvlakte die als gemeenschappelijke weide in gebruik is.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R27-124)

. .
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FIG. 24. De verbreiding van de buitendijkse gronden in Zuid-Holland.

12

16

20krr

zandplaten en strandvlakten (eenheden 1en 3)
rietgorzen (eenheid 2)
weidegorzen en grienden (eenheden 4 en 5)

Eenheid 4. Weidegorzen engrienden
Binnen 80 cm wordt geen slibarm zand aangetroffen. De bovengrond die meestal uit klei bestaat kan variëren van
kleiïg zand tot klei. Het gehele profiel is kalkrijk. De diepte van aëratie schommelt van 10-50 cm. De weidegorzen
hebben een diepere aëratie en een steviger bovengrond dan de grienden.
Toevoegingen: a. sedimenten afgezet in brak water (zie pag. 27 e.v.)
b. sedimenten afgezet in zoet water (zie pag. 27 e.v.).
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Eenheid 5. Weidegorzen en grienden met een ondergrond vanzand
Alseenheid 4, maar met kleiarm zand beginnend binnen 80 cm diepte. Het zijn potentiële plaatgronden, d.w.z. dat
zij zich na bedijking - als gevolg van inklinking bij de rijping - zullen ontwikkelen tot plaatgronden (eenheden 10
of 11).
Toevoegingen: a. sedimenten afgezet in brak water (zie pag. 21 e.V.).
III DE VERBREIDING
In figuur 24 zijn de buitendijkse gronden weergegeven in drie groepen nl.:
1. zandplaten en strandvlakten (eenheden 1en 3)
2. rietgorzen
(eenheid 2)
3. weidegorzen en grienden
(eenheden 4 en 5).
Zoals in figuur 20 duidelijk te zien is,komen de rietgorzen, de weidegorzen en grienden voor langs rivieren en andere
wateren, die veel rivierwater afvoeren of in het verleden hebben afgevoerd (o.a. Brielse Maas).
De door de getijden beïnvloede rietlanden, grienden e.d. langs de Nieuwe Merwede, Merwede en Lek zijn ook tot
de buitendijkse gronden gerekend, voorzien van toevoeging b.
IV WAARDERING EN GEBRUIKSMOGELIJKHEID
Een belangrijk deel van de buitendijkse gronden wordt gebruikt voor de riet- en griendcultuur, een klein deel als
weiland. Daarbij hebben de weidegorzen een gebruiksmogelijkheid, die weinig meer onderdoet voor de overeenkomstige gronden binnendijks.
De geschiktheid tot inpolderen of bekaden hangt samen met de zwaarte van de bovengrond en het profiel. Het
merendeel van de rietgorzen, weidegorzen en grienden (eenheden 2en 4) heeft geen zandbinnen80cm. Deze gronden
kunnen zonder bezwaar worden ingepolderd. Door het typische aanwas-karakter van deze gronden zijn ze echter
al vrij zwaar in de bovengrond en daardoor voor bepaalde akkerbouwteelten minder aantrekkelijk.
De stranden en zandplaten zijn niet geschikt om te worden ingepolderd. Ze kunnen voor zover ze in toekomstige
bedijkingen mochten voorkomen t.b.v. de recreatie worden gebruikt.
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De jonge zeekleigronden
Kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden:
Eenheid 7,27400 ha/ Eenheid 8,46 700ha/Eenheid 9, 5200 ha/Eenheid 10,2000 ha/Eenheid 11,800 ha/Eenheid
12,400ha/Eenheid 13,5000ha/Eenheid 15,200ha/ Eenheid 16,400ha/ Eenheid 17, 1700ha/Eenheid 18, 1 900ha.
Ondiep kalkarme jonge zeekleigronden:
Eenheid 21, 5300ha/Eenheid 23, 1800 ha/Eenheid 25,2800 ha.
Kalkarme jonge zeekleigronden:
Eenheid 38,27 500 ha (in combinatie met komkleigronden-op-veen).

I LEGENDA
De jonge zeekleigronden worden op niveau IV onderverdeeld naar het gehalte aan koolzure kalk in het profiel.
Er wordt onderscheid gemaakt in:
a. kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden
b. ondiep kalkarme, jonge zeekleigronden
c. kalkarme, jonge zeekleigronden.
Er is verder ingedeeld naar de humositeit van de bovengrond, de profielopbouw en de bouwvoorzwaarte.
De kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden zijn in bodemgenetisch opzicht nog erg jong, hetgeen o.a. tot
uiting komt door de nog aanzienlijke hoeveelheden koolzure kalk, die ze bevatten. Landschappelijk worden deze
gronden onderverdeeld in schorgronden, plaatgronden, gorsgronden, griendgronden, broekgronden. Daarbij hebben
de benamingen gorsgronden, griendgronden en broekgronden hoofdzakelijk betrekking op gronden uit het brakke
- en zoete- getijdegebied. De .,normale" gronden van dezegroep hebben aflopende of homogene profielen (eenheden
7 t/m 9). Een kleine groep gronden echter heeft dunne klei- en zaveldekken op zand (eenheden 10 en 11). Voorts
komen plaatselijk over aanzienlijke oppervlakten afwijkende ondergronden voor bestaande uit veen of zware klei
(kaarteenheden 12, 13, 15, 16 en 17).
Het merendeel van de kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden heeft een humusarme of ondiep matig
humeuze bovengrond. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er een aanzienlijk verschil in humusgehalte bestaat
tussen bouwland en grasland. Voor zover de bovengenoemde gronden worden gebruikt als bouwland is het humusgehalte van de bouwvoor nooit veel hoger dan ca. 4%. Op grasland varieert het humusgehalte van ca. 6tot ca. 15%.
De diep humeuze kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden (eenheid 18) zijn ontstaan door menselijke
activiteit. De kationenbezettingen van de kalkrijke tot kalkhoudende jonge zeekleigronden worden voor meer dan
85à 90% bepaald door Ca ++ . Een ondergeschikte plaats nemen Mg ++ , K+, Na + en H+ in (zie tabel 7).
De ondiep kalkarme jonge zeekleigronden omvatten gronden, die tot een zekere diepte de koolzure kalk hebben
verloren. De bovengrond is tot 30 à 50 cm kalkarm of kalkloos, terwijl de ondergrond meestal kalkhoudend of
kalkrijk is.
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TABEL 7. Kationenbezettingen van kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden van de Zuidhollandse Eilanden

Gebied

Voorne

,,
»>
»»
Barendrecht

,,
Mijnsherenland

,,
Flakkee

Diepte
in cm

Lutumgehalte (in
% v/d min.
delen

pH

0-25
0-25
0-35
0-25
25-45
0-25
25-45
0-25
25-45
0-40

10
10
17
17
20
34
34
28
30
32

7,1
6,9
7,1
7,3
7,3
7,1
7,2
7,0
7,1
7.2

In % v

/. grond

Metaalkationen in %

van de som van de basen

CaCOi

humus

Na

K

Mg

Ca

2,1
2,1
4,1
6,1
6,1
9,5
11,5
2,5
2,4
5,7

2,8
2,4
2,3
2,2
2,0
3,4
2,5
3,2
3,2
2,8

2,5
1,6
1,3
1,9
0,7
1.1
0.8
0.8
0,8
2,3

1,7
1,6
2,6
2.5
2,0
1,8
1,5
2,0
2,0
4,1

4,2
4,0
3,2
5.0
4.6
5,4
4,2
4,5
4,4
5.0

91,6
92,8
92,9
90,6
92,7
91,7
93,5
92,7
92,8
88,6

De in de provincie Zuid-Holland voorkomende gronden van deze groep worden naar de humositeit van de bovengrond ingedeeld in:
a. humusarme of ondiep humeuze ondiep kalkarme jonge zeekleigronden
b. diep humeuze, ondiep kalkarme jonge zeekleigronden.
De verdere onderverdeling berust op profielopbouw en de bouwvoorzwaarte.
De humusarme of ondiep humeuze, ondiep kalkarme, jonge zeekleigronden hebben kationenbezettingen, waarin
Mg ++ en H' al een belangrijke rol spelen. In tegenstelling tot de kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden
neemt Ca++ minder dan 83 à 90% van de uitwisselbare kationen in.
De kalkarme jonge zeekleigronden hebben profielen, die tot dieper dan 50 cm kalkarm of kalkloos zijn. Meestal
is het gehele profiel kalkarm of kalkloos.
Er komt op blad 6in de provincie Zuid-Holland slechts één eenheid voor (38), die hieronder zal worden behandeld.
II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 7. Lichte schor- engorsgronden
De bovengrond bestaat uit kleiïg zand (3-12% lutum) of lichte zavel (12-17,5% lutum). Ze hebben aflopende
(d.i. geleidelijk lichter wordende) of homogene (d.i. met toenemende diepte gelijkblijvend in zwaarte) profielen.
Plaatselijk komen profielen voor met een zwaardere laag onder de bouwvoor of met een abrupte overgang naar zeer
licht materiaal. Tot 80cm blijven de profielen echter wel slibhoudend. Meesta.1ishet gehele profiel kalkrijk; plaatselijk komt een dunne ontkalkte bovengrond voor, die binnen 30 cm overgaat in een kalkrijke ondergrond.
Toevoegingen
1
sedimenten
afgezet
in
brak
water
(zie pag. 27 e.v.)
a.
1
„
„
„ zoet water (zie pag. 27 e.v.)
b.
e. meer dan 50% van de oppervlakte gemoerd; komt voor op Voorne-Putten ter weerszijden van het kanaal door
Voorne (zie ook pag. 33)
1

Het ontbreken van deze toevoegingen houdt in dat de sedimenten in zout water zijn afgezet.
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q. oudere ondergrond van zware tot zandige, soms slappe klei, beginnend tussen 80 en 120 cm; ten dele storend
(zie tabel 8)
w. bekade gronden, die bij hoge vloeden en hoge rivierstanden overstroomd worden.

TABEL 8. Enkele gegevens van oudere ondergronden (toevoeging q) uit Voorne en IJsselmonde

Gebied

Diepte

In % v.d. grond

pH
(KCl)

CaCOs

humus

Lutumgehalte (in ^asen
% vjd
min. delen)

m

%

van

"e

Na

som

der metaalkationen

K

Mg

Ca

Voorne

80-100
80-100
75-90

7,3
7.3
7,5

2,6
0.9
3.6

1,6
2.9
1,9

39
40
23

10,9
30,8
2,3

4,7
2.9
2.9

17,1
29,0
5,9

67,3
37,3
88,9

IJsselmonde

90-115
90-110

7.2
7,2

1,6
2,4

2,8
4,1

50
45

0,6
1,9

1.2
0,9

8,5
14,1

89,7
83,1

Op Voorne bestaat de oudere ondergrond uit pre-Romeinse afzettingen, die meestal zwaar zijn. De koolzure-kalkgehalten kunnen op korte afstand sterk variëren. Indien zwaarte en kalkarmoede samengaan met een te grote
hoeveelheid uitwisselbaar natrium en magnesium kan deze pre-Romeinse ondergrond een zeer storend karakter
vertonen.
Op IJsselmonde bestaat de oudere ondergrond uit komklei, die meestal kalkarm of kalkhoudend isenvrijwel altijd
meer dan 35% lutum bevat.

TABEL 9. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 7
Plaats: Goeree-Overflakkee
Profielbeschrijving:
Ap
0-25 cm
C2 25^10 cm
C2gl 40-60 cm
C2g2 60-100 cm

donker grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel
grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel
grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel, met weinig, duidelijke roest
licht grijsbruin, humusarm, matig kleiïg zand, met matig veel duidelijke roest.

Analyse
in % ]//d grond

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOs

humus

5-20
30-40
60-100

7,6
7,9
8,2

6,6
8,8
7.6

1,4
0,8
0,3

v/dmin. delen

in mu

<2

<16

<50

13
14

19
22
10

39
41
11

in %

5

<2
•
x 100
<16
68
64

Eenheid 8. Matig zware schor-,gors- engriendgronden
Als eenheid 7, maar met een bovengrond van zware zavel (17,5-25% lutum) of lichte klei (25-35% lutum).
Toevoegingen: zieeenheid 7, uitgezonderd toevoeging e, die bij deze eenheid niet voorkomt.
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TABEL 10. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 8 (met toevoeging a)
Plaats: IJsselmonde - Portlandpolder
Profielbeschrijving:
Ap
C2gl
C2g2
C2G1
C2G2

0-27 à 30 cm
27 à 30-55 cm
55-70 cm
70-80 cm
80-100 cm

donker grijsbruine, humeuze, kalkrijke lichte klei
grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte klei, met matig veel duidelijke roest
grijsbruine, humusarme, kalkrijke zware zavel, met matig veel duidelijke roest
grijsbruine, humusarme, kalkrijke zeer lichte zavel, met veel duidelijke roest
grijs, humusarm kalkrijk matig kleiïg zand, met zeer veel duidelijke roest.

Analyse

Diepte
m cm

pH
(KCl)

12-17
32-37
57-62
72-77
92-98

7,2
7,4
7,7
7,9
8,0

in %v ld grond

in % v/d min. delen in mu

humus

<2

<16

<50

kalifixatie

5,5

6,5

28

8,4
17,4
14,4
12,2

2,8
1,4
0,7
0,5

33

49
61
48
22
12

75
85
82
47
23

44
60
52
26
11

CaCOz

23
11

7

<2
x 100

M50

<16
57
54
48
50
81

Eenheid 9. Zware schor-,gors-, griend-en broekgronden
Als eenheid 7, maar met een bovengrond van zware klei ( > 3 5 % lutum). Bij de griendgronden en een deel van de
gors- en broekgronden zijn de profielen homogeen en soms in de ondergrond iets slap. Bij de zware schorgronden
daarentegen treffen we overwegend aflopende profielen aan.
Toevoegingen: zie eenheid 7, uitgezonderd een w, die bij deze eenheid niet voorkomen.

TABEL 11. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 9 (met toevoeging b)
Plaats: Eiland van Dordrecht
Ap
0-23 cm donker grijsbruine, humeuze, kalkrijke matig zware klei
ACg 23-34 cm donkergrijze tot donkergrijsbruine, humusarme, kalkrijke matig zware klei, met
matig veel duidelijke roest
C2gl 34-50 cm grijsbruine, humusarme kalkrijke, matig zware klei met veel duidelijke roest
C2g2 50-65 cm grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte klei met matig veel duidelijke roest
C2G1 65-100 cm grijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei, met matig veel duidelijke roest;
matig stevig tot slap.
Analyse
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pH

in % v/d grond

in % •ld min. delen in mu

Diepte
in cm

(KCl)

CaCOz

humus

<2

<16

<50

5-20
35-50
50-65
70-90

7,3
7,4
7,6
7,6

9,0
15,1
19,3
22,5

4,1
1,4
1,5
2.1

44
40
34
41

80
79
70
74

100
100
94
99

kalifixatie

70
66
56
45

<2
- x 100
<16

55
51
49
55

Eenheden 10en 11. Plaatgronden
Het verschil tussen deeenheden 10en 11berust op dediepte, waarop het losse kleiarmezand begint, nl. bij eenheid 10
tussen 50 en 80cm en bij eenheid 11ondieper dan 50 cm.
De zwaarte van de bovengrond is complex en bestaat uit kleiïg zand tot klei. Het kleiarme zand, dat ondieper dan
80 cm begint is fijnzandig en heeft een M50, die varieert van 90 en 170 mu. De profielen zijn geheel kalkrijk.
De diepte, waarop het zand begint, kan over korte afstand sterk wisselen. In de kaarteenheden 10 en II komen
daardoor onzuiverheden voor van de kaarteenheden 7, 8 en 9, die zo grillig lopen, dat er niet aan te denken valt,
hun verbreiding op een 1:200000-kaart voor te stellen.
Toevoegingen
a. sedimenten afgezet in brak water
w. bekade gronden, die bij hoge vloeden en hoge rivierstanden overstroomd worden.
Eenheden 12en 13. Kalkhoudende (kalkrijke) broekgronden-op-veen
Een kalkhoudende, soms kalkrijke bovengrond rust op veen, dat begint tussen 40 en 80 cm. Het verschil tussen de
eenheden 12 en 13 berust op de zwaarte en opbouw van de minerale bovengrond. Bij eenheid 12 bestaat deze uit
kleiïg zand en zavel (3-25%lutum) en bij eenheid 13uit lichte klei (25-35%lutum) of uit matig zware klei (35-50%
lutum), die via zware klei ( > 3 5 % lutum) overgaat in veen. Het veen kan zowel bosveen, rietzeggeveen of zeggeveen
zijn. De diepte waarop het begint, kan over korte afstand nogal variëren. Daardoor komen er voornamelijk in kaarteenheid 13onzuiverheden voor (eenheden 8, 9, 16en 17).
Bij grasland is de bovengrond (0-15 à 20 cm) humeus tot humusrijk, bij bouwland (0-25 à 35 cm) meestal matig
humeus.
Toevoegingen
a. sedimenten afgezet in brak water
b. sedimenten afgezet in zoet water.
TABEL 12. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 13
Plaats: IJsselmonde (Zwijndrechtse Waard)
Profielbeschrijving:
Alg
C2gl
C2g2
C2g3
ClG
D

0-16 cm zeer donker grijsbruine, humusrijke kalkloze matig zware klei, met veel duidelijke
roest
16-25 cm grijsbruine, humeuze kalkhoudende matig zware klei, met zeer veel duidelijke
roest
25-40 cm grijsbruine, humeuze kalkrijke matig zware klei, met zeer veel duidelijke roest
40-55 cm grijsbruine, humusarme kalkhoudende zeer zware klei, met zeer veel duidelijke
roest
55-65 cm grijze, humusarme kalkloze zeer zware klei, met veel duidelijke roest
65-90 cm slibhoudend bosveen.

Analyse
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in% v/dgrond

in % v/d n/n. delen in mu

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCO i

humus

<2

7-12
30-35
45-50

5.7
6.2
6,7

0.0
3,6
1,2

16,9
5,5
3,2

43
49
51

16
62
73
79

<50

<2
- x 100
<16

94
98
98

69
67
65

Eenheden 15, 16en 17. Kalkhoudende (kalkrijke) broekgronden met een ondergrond
vanzware klei
Eenjong kalkhoudend, soms kalkrijk zavel- of kleidek rust op een oudere ondergrond van zware tot zeer zware klei.
De zware kleiondergrond begint tussen 60 en 100cm en is meestal kalkarm of kalkloos.
Het onderscheid tussen de eenheden 15, 16en 17 berust op de zwaarte van het jonge dek en op de zwaarte van de
oudere klei-ondergrond.
Eenheid 15: zware zavel en lichte klei (17,5-35% lutum) op matig zware klei (35-50% lutum).
Eenheid 16: zware zavel en lichte klei (17,5-35% lutum) op zeer zware klei ( > 5 0 % lutum).
Eenheid 17: lichte en matig zware klei (25-50% lutum) op zeer zware klei ( > 5 0 % lutum).
De oudere klei-ondergrond bestaat meestal uit komklei, soms echter uit knipklei.
Toevoegingen
a. sedimenten afgezet in brak water
b. sedimenten afgezet in zoet water.
Eenheid 18. Opgevaren of opgebaggerde gronden
Deze kaarteenheid omvat gronden die ontstaan zijn door menselijke activiteit (zie pag. 33). De diep humeuze kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden, waartoe dezeeenheid wordt gerekend, hebben een humeusdek van 40à
70cm dik. De ondergrond (dieper dan 40à 70cm)varieert van kalkrijke zavel tot kalkloze zware klei en klei-op-veen.
Waar het opgevaren dek regelrecht overgaat in veen of veenslik is dit aangegeven met de toevoeging u. Dit is nl.
het geval bij de opgevaren gronden ten westen van het Braassemermeer, die nauw verwant zijn met de veengronden
maar door het kalkhoudende „baggerdek" toch tot de jonge zeekleigronden zijn gerekend. Het humeuze dek van
de opgevaren gronden bevat meestal voldoende koolzure kalk, hoewel plaatselijk de bouwvoor kalkarm kan zijn.
Eenheid 21. Ondiepkalkarme broekgronden
Dit zijn gronden met een bovengrond van zware klei ( > 3 5 % lutum) en met homogene of aflopende profielen. Er
komen veel profielen voor, waarbij de bovengrond via een zeer donker gekleurde en in dikte variërende humushoudende vegetatieband (waarschijnlijk een oude bovengrond) overgaat in een ondergrond van kalkrijke gelaagde
zavel. In de laagst liggende delen echter treffen we bij deze eenheid een slappe kleiondergrond aan. De bovengrond
kan plaatselijk iets indrogend zijn en een lage pH hebben. Het humusgehalte varieert sterk al naar gelang het bodemgebruik. Bij grasland komen in de bovenste 20 cm humusgehalten voor van 10 à 15%.

TABEL 13. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 21
Plaats: Maasland
Profielbeschrijving:

Al g
Clgl
Clg2
C2G1
C2G2
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0-5 à 8 cm zeer donker grijsbruine, humusrijke kalkloze, matig zware klei, met veel duidelijke roest
5 à 8-30 cm donker grijsbruine, humusrijke kalkloze matig zware klei, met matig veel duidelijke roest
30-45 cm donkergrijze, humusarme kalkloze zeer zware klei, met matig veel duidelijke
roest (laklaag)
45-80 cm olijfgrijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei, met veel duidelijke roest
80-120 cm olijfgrijze, humusarme, kalkrijke, gelaagde lichte klei, met veel duidelijke roest.

Analyse
in %v/dgrond

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOz

10-25
55-70

4,6
7,1

0,0
19,1

in %v/dmin.delen in mu

humus

<2

<16

<50

15,6
1,6

46
45

73
73

93
92

<2
kalifixatie

<16

38

xlOO

63
62

Eenheid 23. Poelgronden
Een bovengrond van zavel of lichte klei (12-35 % lutum) rust op een ondergrond van zware klei of zware klei-op-veen.
Deze oudere ondergrond begint tussen 60 en 100 cm. Het humusgehalte van de bovengrond varieert sterk naar gelang
van het bodemgebruik. Het „zavelgedeelte" van deze kaarteenheid is erg slempgevoelig. Meestal echter bestaat
de bovengrond uit lichte klei, die kalkarm of kalkloos is en soms iets indrogend kan zijn.
Toevoeging: a. sedimenten afgezet in brak water.

TABEL 14. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 23
Plaats: Hoeksche Waard, polder ,,De Oude Korendijk"
Profielbeschrijving:
Al
Clgl
Clg2
C1G

0-10
10-33
33-70
70-120

cm
cm
cm
cm

zeer donker grijsbruine, humeuze kalkloze lichte klei met weinig, vage roest
donkergrijze, humeuze, kalkloze lichte klei met veel duidelijke roest
grijze, humusarme, kalkloze lichte klei, met matig veel duidelijke roest
grijze, humusarme, kalkloze, matig zware klei met matig veel duidelijke roest.

Analyse
Diepte

17-22
36-41
48-53
78-83

Eenheid 25.

"i %

v/d grond

in % \>/dmin. delen in mu

pH
(KCl)

CaCO.

humus

<2

<16

<50

5.6
5,4
5,6
6,2

0,1
0,1
0,1
0.1

3,2
1,6
1,3
1.9

25
32
32
48

44
51
53
80

11
80
80
98

<2
kalifixatie

x 100
<16

17
25
28
35

57
63
60
60

Woudgronden

De diep humeuze, ondiep kalkarme jonge zeekleigronden, bekend onder de naam woudgronden hebben een zwarte
of zwartbruine humeuze bovengrond, die 30 tot 50 cm dik is en uit zware zavel of lichte klei (17,5-35% lutum)
bestaat. Het gehalte aan koolzure kalk is in het humeuze dek minder dan ± 1 %. De overgang van de humeuze
bovengrond in de kalkhoudende of kalkrijke humusarme ondergrond verloopt vaak zeer geleidelijk. Deze gronden
liggen als ruggen (toevoeging v) te midden van broekgronden en veengronden. Laatstgenoemde liggen ten gevolge
van klink thans veel lager dan voorheen. Er is inversie van het reliëf opgetreden.
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TABEL 15. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 25.
Plaats: Zouteveense polder
Profielbeschrijving :
Al
ACg

0-35 cm
35-45 cm

C2gl 45-70 cm
C2G1 70-120 cm

zeer donker grijsbruine, humeuze, kalkloze, lichte klei met weinig, vage roest
zeer donker grijsbruine, humeuze, kalkhoudende lichte klei met matig veel
duidelijke roest
olijfgrijze, humusarme kalkrijke zware zavel met matig veel duidelijke roest
grijze, humusarme kalkrijke lichte zavel met matig veel duidelijke roest, sterk
gelaagd.

Analyse

Diepte
in cm

pH
(KCl)

20-30
50-60

6.4
7,1

in % v/dgrond

in % v/d min. delen in mu

<2
x 100

CaCO-s

humus

<2

<16

<50

0,4
17,7

8,1
1,2

31
18

46
27

73
44

<16
67
67

Eenheid38. Kalkarme broekgronden~op-veen en poelgronden-op-veen
Deze eenheid omvat de klei-op-veengronden. Het veen, rietveen, rietzeggeveen, zeggeveen, bosveen en plaatselijk
ook mosveen, begint tussen 40 en 80cm, soms tussen 80en 120cm. Het kleidek is zwaar tot zeer zwaar en vertoont
meestal ongunstige eigenschappen, zoals indroging, lage pH, knippigheid.
De kationenbezettingen van deze gronden lijken in zekere zin op die van de ondiep kalkarmejonge zeekleigronden
(eenheden 21 en 23), alleen nemen Mg ++ - en H+-ionen nog een iets grotere plaats in, terwijl soms ook Na+ een belangrijke rol speelt (zoals op Goeree). Het humusgehalte van de bovengrond varieert meestal van 5tot 15%.
Toevoeging: a. sedimenten afgezet in brak water.

TABEL 16. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 38
Plaats: Voorne-Putten - polder Heenvliet
Profielbeschrijving:
Alg

0-15 cm

zeer donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze lichte klei met weinig, duidelijke
roest
ACg 15-25à 30cm donker grijsbruine, humeuze, kalkloze lichte klei, met weinig, duidelijke roest
C l g l 25à 30-40 cm grijze, humusarme, kalkloze matig zware klei met matig veel duidelijke roest
C1G1 40-65 cm
grijze, humusarme, kalkloze matig zware klei met veel duidelijke roest
D1
65-90 cm
zeer donkergrijs, verweerd mosveen
D2
90-120 cm
donker roodbruin mosveen
Analyse
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in % > ld grond

in % vd min. delen in mu

Diepte
in cm

PU
(KCl)

CaCOi

humus

<2

<16

<50

0-25
30-40
40-50

4,9
6,0
6,1

0,0
0,1
0,1

10,7
2,4
3,6

33
40
42

57
61
68

83
92
93

<2
x 100
<16
61
66
62

FIG. 25. De verbreiding van dejonge zeekleigronden in Zuid-Holland.

schor-, plaat-, gors- en griendgronden (eenheden 7, 8, 9, 10 en 11)
kalkhoudende broekgronden op veen of op zware klei (eenheden 12, 13, 15, 16 en 17)
opgevaren gronden (eenheid 18)
ondiep kalkarme broekgronden en jonge poelgronden (eenheden 21 en 23)
woudgronden (eenheid 25)
kalkarme broekgronden en oude poelgronden (eenheid 38)
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Ill DE VERBREIDING
In figuur 25 zijn dejonge zeekleigronden weergegeven, verdeeld in 6 groepen:
a. schor-, plaat-, gors- en griendgronden (eenheden 7, 8, 9, 10 en 11)
b. kalkhoudende broekgronden op veen of op zware klei (eenheden 12, 13, 15, 16en 17)
c. opgevaren gronden (eenheid 18)
d. ondiep kalkarme broekgronden enjonge poelgronden (eenheden 21 en 23)
e. woudgronden (eenheid 25)
f. kalkarme broekgronden en oude poelgronden (eenheid 38).
Zoals figuur 25 duidelijk laat zien, wordt het overgrote deel van de Zuidhollandse Eilanden ingenomen door jonge
zeekleigronden. Verder komen deze gronden voor in het Westland, Delfland en Schieland en in het mondingsgebied
van de Oude Rijn. De belangrijkste groep ( ± 70%) jonge zeekleigronden wordt ingenomen door de schor-, plaat-,
gors- en griendgronden.
DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN
De Bodemkaart laat duidelijk zien, dat de gronden in het westen in het algemeen lichter zijn dan die in het oosten.
Lichte schorgronden (eenheid 7) komen veel voor op Goeree-Overflakkee en Voorne. Men vindt daar over grote
gebieden gronden met 8-17,5% lutum. Op IJsselmonde, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht daarentegen komt eenheid 7 voor met een wat zwaardere bovengrond, nl. 12-17,5% lutum. In grote lijnen kan hetzelfde
worden gezegd van eenheid 8, die op Goeree-Overflakkee slechts een gering percentage lichte klei (25-35% lutum)
bevat en in de Hoeksche Waard voor ongeveer 2/3 deel uit lichte klei bestaat. In grote lijnen wordt dit verschil in
bouwvoorzwaarte in tabel 17 weergegeven.

TABFL 17.

Bouwvoorzwaarte van de kalkrijke en kalkhoudende jonge zeekleigronden op de Zuidhollandse Eilanden

Gebied

Goeree-Overflak kee
Tien Gemeten
Voorne
Putten
De Hoeksche Waard
IJsselmonde
Eiland van Dordrecht

Ca. 75% van de oppervlakte heeft een
bouwvoorzwaarte, die ligt tussen:
8 en 2 5 % lutum
18 en 3 5 %
8 en 25%
18 en 3 5 %
18 en 3 5 %
18 en 4 0 %
18 en 50%

Verspreid tussen de eenheden 7t/m 11liggen ,,de oude kernen" nl.:
Op Goeree de polders Oudeland van Diepenhorst en de Oude Oostdijk.
Op Voornede polders Heenvliet, Oudeland van Abbenbroek.
Op Putten de polders Geervliet, Spijkenisse, Biert, Vriesland, Brabant, Oud- en Nieuw Schuddebeurs.
Op IJsselmonde de polders Oudeland van Poortugaal, polder West IJsselmonde en de Zwijndrechtse Waard.
In de Hoeksche Waard de Oude Korendijk, Munnikenland van Westmaas, Oudeland van Strijen en St.-Anthoniepolder.
In de Alblasserwaardhet gebied rond Alblasserdam.
In de meeste van bovengenoemde polders komt binnen boorbereik (meestal ondieper dan 80 cm) veen voor. Het
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kleidek boven het veen kan zeer verschillend van karakter zijn. In Voorne, Putten, het westen van de Hoeksche
Waard en Goeree is dit kleidek kalkloos en knippig en heeft soms veel uitwisselbaar natrium. Op IJsselmonde en
in de Alblasserwaard daarentegen vinden we boven het veen kleidekken met een redelijke structuur en soms nog
enige koolzure kalk. In de Hoeksche Waard komen bij eenheid 38veel stoffige zure tot zeer zure bovengronden voor
met lage en zeer lage pH's.
HET WESTLAND, DELFLAND EN SCHIELAND
Ten westen van de Maasdijk (Vlaardingen-Monster) treffen weveel plaatgronden (eenheid 10)aan, met een bovengrond, die ook op korte afstand grote schommelingen in zwaarte vertoont. Ten noorden van 's-Gravenzande ligt
een groot gebied met opgevaren gronden (eenheid 18), waarvan bijv. het Tuinveld bestaat uit dik opgevaren tuinen
met in de ondergrond zavel. Een brede strook langs de Gantel is plaatselijk zelfs meer dan een meter dik opgevaren.
Tussen de strandwal Loosduinen-Monster, de opgevaren gronden van Poeldijk en de strandwal van Wateringen
ligt een gebied met broekgronden, waarvan een deel binnen boorbereik op veen ligt.
Het gebied ten oosten van de Maasdijk en de lijn Naaldwijk-Wateringen heeft in het westelijke deel de broek-en
gorsgronden van het Westlanddek (eenheden 8, 9 en 13). Het inversielandschap tussen Maassluis-Rotterdam in het
zuiden, en 's-Gravenhage-Delft-Pijnacker in het noorden heeft behalve hoog gelegen ruggen (woudgronden) ook
kommen, waar veen in voorkomt. Het kleidek in de kommen wordt in oostelijke richting steeds dunner (eenheid 38
gaat over in eenheid 86). De woudgronden, die temidden van de veengronden liggen, hebben een zeer donker gekleurde bovengrond en zijn meestal niet erg zwaar. Daarentegen zijn de woudgronden bij Schipluiden, Delft en
Pijnacker in de regel zwaarder en hebben een bruinzwart gekleurde bovengrond en plaatselijk onder de bouwvoor
een zwart gekleurde laklaag. Deze laklagen, die soms wel 30cm dik kunnen zijn, zijn kenmerkend voor vele gronden
van eenheden 21, 13en 38. De laklagen bevatten 35 à 50% lutum en zijn kalkloos.
HET MONDINGSGEBIED VAN DE OUDE RIJN
Het centrum van het gebied bestaat uit kalkrijke gorsgronden (eenheden 7 en 8), die aan weerszijden overgaan in
kalkhoudende broekgronden op veen (eenheden 12 en 13) of in kalkarme broekgronden-op-veen (eenheid 38). De
gorsgronden tussen Leiden en Katwijk aan Zee zijn licht (5-20% lutum) en grotendeels in gebruik voor de tuinbouw
(zie fig. 26). De gorsgronden ten oosten van Leiden zijn aanzienlijk zwaarder. Plaatselijk, buiten de eigenlijke oeverwallen, vinden we gronden, die men kan beschouwen als verjongde broekgronden (eenheden 15, 16 en 17). Het
verjongingsdek bestaat uit kalkhoudende klei of zware zavel, meestal met een humeuze dun ontkalkte bovengrond.
De ondergrond, die uit zware klei bestaat, is in het westen ontwikkeld als knipklei en in het oosten (tussen Leiden
en Koudekerk) als komklei.
IV BODEMGEBRUIK
Per eenheid of groep eenheden zal het bodemgebruik worden aangegeven. Daarbij wordt het belangrijkste bodemgebruik eerst genoemd. De toelichtingen, die tussen haakjes zijn geplaatst hebben een regionaal karakter.
Eenheden 7 en 8 Akkerbouw, fruitteelt (Zuidhollandse Eilanden) (zie ook fig. 27), groenteteelt (Westland), bollenteelt en groenteteelt (tussen Katwijk aan Zee en Leiden)
Eenheid 9
Weidebouw (Eiland van Dordrecht en het Westland) en plaatselijk ook akkerbouw. In het
Westland verspreid enige tuinbouw
Eenheden 10en 11 Akkerbouw en in het Westland tuinbouw
Eenheden 12en 13 Weidebouw, akkerbouw en tuinbouw (Zwijndrechtse Waard)
Eenheden 15, 16, 17 Weidebouw
Eenheid 18
Tuinbouw
Eenheden 21 en 23 Weidebouw, akkerbouw (op de Zuidhollandse Eilanden)
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Eenheid 25
Weidebouw, tuinbouw (plaatselijk in Delfland en Schieland)
Eenheid 38
Weidebouw
Op de eenheden 7en 8op de Zuidhollandse Eilanden vinden we moderne akkerbouwbedrijven (zie fig. 28).
V DE GESCHIKTHEID VOOR AKKER-, WEIDE- EN TUINBOUW
In deze paragraaf zal in tabelvorm (tabel 19) een globale beoordeling worden gegeven van de geschiktheid voor
akker-, weide-entuinbouw. Alleen debelangrijkste kaarteenheden worden eventueel incombinatie met toevoegingen,
beoordeeld. Per kaarteenheid zijn tevens enige fysische eigenschappen van de gronden opgenomen. Gezien de soms
vrij grote verschillen in bodemgesteldheid binnen één kaartvlak en de regionale verschillen tussen kaartvlakken met
eenzelfde legenda-eenheid moet de beoordelingstabel als zeer globaal worden gezien, waarbij alleen een gemiddelde
relatieve waardering van de eenheden wordt gegeven.
De gehanteerde relatieve waardering is gegeven in drie trappen, waarbij de + altijd de gunstige kwaliteit of eigenschap voorstelt (zie tabel 18).

FIG. 26. Intensieve tuinbouw (bloementeelt) op kaarteenheid 7 in het mondingsgebied van de Oude Rijn.
Defoto geeft een beeld van deze tuinbouw langs de weg van Katwijk a/d Rijn naar Rijnsburg.
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(Foto KLM Aerocarto N. V.)

TABEL 18. De relatieve waardering van kalkgehalte in de bovengrond, slempigheid, vroegheid, bewerkbaarheid en geschiktheid

Kalkrijkdom van de bovengrond
Slempigheid
Vroegheid
Bewerkbaarheid
Geschiktheid

kalkrijk

kalkhoudend

niet of weinig slempig slempig
vroeg
matig vroeg
goed
matig
zeer geschikt en
matig geschikt
geschikt

kalkarm of kalkloos
sterk slempig
laat
slecht
weinig geschikt

TABEL 19. Globale beoordelingstabel van de jonge zeekleigronden
Enkele fysische
eigenschappen

^J

7
7M

7w
9a,
10
13
18
18u
21
23
25
38

Lokale benaming van de kaarteenheid
Lichte schor- en gorsgronden
Lichte schorgrond op oudere ondergrond
Lichte schorgrond - bekaad
Matig zware schor-, gors- en griendgrond
Idem op oudere ondergrond
Zware schor-, gors-, griend- en broekgrond
Plaatgrond
Kalkhoudende broekgrond-op-veen
Opgevaren gronden
Opgevaren gronden op veen
Ondiep kalkarme broekgrond
Jonge poelgrond
Woudgrond
Oude poelgrond en kalkarme broekgrond

-5 S o
B< .5 v_

^ -5

+
+,±
+
±
+,±
±

g*
3- 17*
3- I7i
317f
17f 35
> 3 535
>3
25-50
3-35
3-35
>35
>12
174-35
>35

m

Opmerkingen: ' sterke zomerdepressie voor de lichtste gronden
2
lichtste gedeelten zijn slempig
3
de zwaardere gedeelten hebben een matige bewerkbaarheid
4
de lichtste delen zijn weinig geschikt voor blijvend grasland
5
alleen de lichtste gedeelten zijn matig geschikt voor fruitteelt
6
de laagste delen zijn gevoelig voor vertrapping
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FlG. 27. Op de voorgrond de polders Rozenburg en Blankenburg en de polder Volgerland op het eiland Rozenburg; op de achtergrond
gescheiden door de Brielse Maas, Voorne.
Intensieve tuinbouw enfruitteelt op kaarteenheid 7 (voorgrond) en bouwland en grasland op kaarteenheid 8.
(Foto KLM Aerocarto
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N.V.)

se•i ft

f}.,

•).

FIG. 28. Oude (boven) en moderne (onder) oogstmethoden in de akkerbouw.
boven: Tarwe gemaaid met de zelfbinder. De schoven worden op hokken gezel.
onder: Tarwe perceel. Gemaaid engedorst met de „combine". De balen geperst stro opgetast in hokken.
(Foto's Stichting voor Bodemkartering nr. R27-119 en R27-II6)
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De oude zeekleigronden
ICalkrijke en kalkhoudende oude zeekleigronden:
Eenheid 54, 1800 ha / Eenheid 55, 2300 ha / Eenheid 56, 4 100 ha.
Ondiep kalkarme oude zeekleigronden:
Eenheid 57, 4 500 ha / Eenheid 58, 1 900 ha / Eenheid 59, 3300 ha.
Kalkarme oude zeekleigronden:
Eenheid 60, 400 ha / Eenheid 61, 1500 ha / Eenheid 62, 5600 ha / Eenheid 63, 8 600 ha.
I LEGENDA
De oude zeekleigronden zijn landschappelijk van de jonge zeekleigronden gescheiden. De sedimenten, die in de
droogmakerijen aan het oppervlak liggen zijn voor het grootste deel vóór ± 2300v. Chr. door zeeen rivieren afgezet
(zie pag. 3). Wat tijd van afzetting betreft zijn ze dus aanzienlijk ouder dan dejonge zeekleigronden.
De in de provincie Zuid-Holland voorkomende kaarteenheden worden als volgt onderverdeeld:
a. kalkrijke en kalkhoudende oude zeekleigronden (eenheden 54 t/m 56)
b. ondiep kalkarme oude zeekleigronden (eenheden 57t/m 59)
c. kalkarme oude zeekleigronden (eenheden 60 t/m 63).
Er wordt verder onderscheid gemaakt naar de humositeit van de bovengrond, de profielopbouw, de bouwvoorzwaarte en de mate van rijping van de ondergrond.
De kalkrijke en kalkhoudende oude zeekleigronden zijn ondiep humeus en hebben aflopende profielen. Meestal zijn
de profielen geheel kalkrijk.
Deondiepkalkarme oudezeekleigronden hebben eveneens aflopende profielen dietussen 30en 50cm kalkrijk worden.
De bovenste 30 à 50 cm zijn kalkarm of kalkloos. Wat humositeit van de bovengrond betreft worden ze onderverdeeld in twee groepen:
a. ondiep humeus
b. ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen).
De kalkarme oudezeekleigronden hebben aflopende (eenheden 60 en 61) en aflopende of homogene profielen (eenheden 62 en 63) die geheel kalkarm of kalkloos zijn, of tussen 50 en 120cm kalkhoudend of kalkrijk worden. Naar
de humositeit van de bovengrond worden ze als volgt onderverdeeld in drie groepen:
a. ondiep humeus
b. ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen)
c. ondiep en diep zeer humeus tot venig (organische stof van de bovengrond met ongunstige eigenschappen)
II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
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Eenheid54. Lichte, kalkrijke oude zeekleigronden
De bovengrond bevat 8-17,5% lutum (zeer lichte zavel en lichte zavel) en heeft humusgehalten, waarvan de variatie
mede door het bodemgebruik wordt bepaald. Voor bouwland is het humusgehalte ca. 2-6% en voor grasland ca.
5-10%. Het profiel is tot 80 cm stevig en veelal zelfs tot 120cm of dieper stevig en goed gerijpt.
TABEL 20. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 54
Plaats: Centrale Droogmakerijen - Zuidplaspolder
Profielbeschrijving :
Al
C2gl
C2g2
C2g3
C2G

0-25
25^*0
40-55
55-70
70-100

cm
cm
cm
cm
cm

zeer donker grijsbruine, humeuze, kalkrijke lichte zavel
donker grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel met veel duidelijke roest
donker grijsbruine, humusarme, kalkrijke zware zavel met veel duidelijke roest
donker grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel met veel duidelijke roest
grijze, humusarme, kalkrijke zeer lichte zavel met veel duidelijke roest.

Analyse
in % v/d minerale
delen in mu

in % v/d grond

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOi

humus

< 16 mu

<2

2-12
12-25
25-40
40-55
55-70
70-90

7.1
7,3
7.4
7,5
7,6
7,5

10,5
11,9
13,0
13,5
14,6
14,9

7,3
3.0
1,6
1.0
0.8
0.2

23
23
22
31
26
17

15
16
15
21
17
11

Eenheid55. Matig zware, kalkrijke oude zeekleigronden
De bovengrond bevat 17,5-35% lutum (zware zavel en lichte klei). Verder als eenheid 54.
TABEL 21. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 55
Plaats: Centrale Droogmakerijen - Benthuizen
Profielbeschrijving:
Ap
0-28 à30cm donker grijsbruine, humusarme, kalkrijke lichte klei
C2gl 28 à 30-40 cm grijsbruine, humusarme, kalkrijke zware zavel, met matig veel duidelijke roest
C2g2 40-80 cm
olijfgrijze, humusarme, kalkrijke lichte zavel, met zeer veel duidelijke roest
C2G 80-120 cm
grijze, humusarme, kalkrijke lichte zavel, met zeer veel duidelijke roest.
Analyse

Diepte
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in % v 'd grond

in % f/d min. delen in mu

m cm

pH
(KCl)

CaCOa

humus

<2

<16

<50

0-25
30-40
40-80

7,0
7.4
7,6

4,5
11,9
13,2

3.6
1,0
0,7

26
20
16

39
29
25

79
67
67

<2
x 100

kalifixatie

<16
67
69
64

12
15

Eenheid56. Zware, kalkrijke oude zeekleigronden
De bovengrond bevat meer dan 35%lutum (zware klei). Het profiel is soms in de ondergrond, dieper dan 80cm, al
iets slap. Plaatselijk komt een dun ontkalkte bovengrond voor, die echter nooit veel dikker is dan 30 cm.
TABEL 22. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 56
Plaats: Centrale droogmakerijen - Hazerswoudse Droogmakerij
Profielbeschrijving:
Ap
0-30 à 33 cm donkergrijze, humeuze, kalkhoudende, matig zware klei met weinig, vage roest
C2gl 30 à 33-50 cm olijfgrijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei met zeer veel duidelijke
roest
C2g2 50-60 cm
grijze, humusarme, kalkrijke, lichte klei, met zeer veel duidelijke roest
C2g3 60-90 cm
donkergrijze, humeuze, kalkrijke zware zavel met veel duidelijke roest
C2G 90-110 cm
donkergrijze, humusarme, kalkrijke zware zavel met veel duidelijke roest.
Analyse
in % \ jd grond

in % v/d min. delen in mu

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOs

humus

<2

<16

<50

0-30
35-50

6,9
7,0

1,6
6,7

5,5
2.S

43
46

68
73

97
98

<2
x 700
<16
63
63

Eenheid 57. Ondiep kalkarme oude zeekleigronden met iets slappe ondergrond (soms
met een meermolmachtige bovengrond)
De kalkarme of kalkloze bovengrond bestaat uit klei ( > 2 5 % lutum). Het profiel is aflopend en in de ondergrond
iets slap. De bouwvoor heeft gewoonlijk een zwarte tot zwartbruine kleur, terwijl ook het humusgehalte gemiddeld
hoger is dan bij de eenheden 55 en 56. Plaatselijk komt katteklei voor; de kalkrijke ondergrond begint dan meestal
iets dieper dan 50 cm.
Eenheid58. Ondiepkalkarme oudezeekleigronden met lichte meermolmachtige bovengrond
De humeuze of humusrijke bovengrond is25à 40cm dik en bevat 12-35%lutum (zavel en lichte klei). De organische
stof van de bovengrond heeft gunstige eigenschappen, zie pag. 39 en 40.
De profielen zijn stevig tot minstens 80cm. Plaatselijk komt onder de bouwvoor een laag kalkloze, zware klei voor.
TABEL 23. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 58
Plaats: Noordelijk klei- en veengebied - Wassenaarse polder
Profielbeschrijving:
Al 1

zeer donker grijsbruine, humusrijke, kalkarme lichte zavel met weinig, duidelijke roest
A12 15-28 à 32 cm donker grijsbruine, humusrijke, kalkarme zware zavel met weinig, duidelijke
roest
ACg 28 à 32-47 cm grijsbruine, humusrijke, kalkrijke lichte klei met matig veel duidelijke roest
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0-15 cm

C2gl 47-70 cm
C2g2 70-82 cm
C2G 82-90 cm
G

90-110 cm

licht olijfgrijze, humusarme, kalkrijke lichte klei met matig veel duidelijke
roest
flets olijfbruine, humusarme, kalkrijke zware zavel met matig veel duidelijke
roest
grijze olijfbruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel met matig veel duidelijke
roest
grijsgroenblauwe, humusarme, kalkrijke, lichte zavel, geen roest.

Analyse
in % i lelgrond

in nut

<2

<16

<50

<16

28
34
47
43
33
22
20

47
48
71
76
65
34
35

in % v/d min. delen

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOa

humus

<2

3-15
15-30
30-47
47-70
70-82
82-90
90-105

6,8
6.9
7,2
7,4
7,5
7,6
7,6

0,5
7.7
2,3
13,4
13,3
12,7
13,3

16,7
13,9
12,4
1,7
1,5
1,9
1,7

17
23
31
25
19
13
12

x 100

61
68
66
58
58
59
60

Eenheid 59. Ondiepkalkarme oudezeekleigronden met zware meermolmachtige bovengrond
De humeuze of humusrijke bovengrond is25à 40cm dik en bevat > 35%lutum (zware klei). Verder alseenheid 58.
Eenheid 60. Kalkarme oude zeekleigronden - Hoofddorpgronden
De bovengrond, die uit zavel of klei bestaat (12-50% lutum) is ondiep humeus en goed veraard. Het merendeel
van de gronden heeft een bouwvoorzwaarte, die varieert van 12tot 37% lutum. Het profiel is aflopend met vaak iets
slappe lagen. Indien de ondergrond kalkloos is, wordt deze fel gekleurd door oranjegele roestvlekken, die hier niet
op katteklei duiden. Bij gebruik als bouwland varieert het humusgehalte van 4 tot 7% en bij gebruik als grasland
van 7 tot 13%.
Eenheden 61 en 62. Kalkarme oude zeekleigronden met een goed veraarde meermolmachtigebovengrond
Deze gronden hebben een 20à 45cm dikke,humusrijke tot venigebovengrond, die meestal rust op een laag kalklozs
klei vaak met kattekleivlekken. De organische stof van de bovengrond heeft gunstige eigenschappen, zie pag. 65 en
66. Het verschil tussen de eenheden 61 en 62 berust op de zwaarte van de bovengrond, hetprofielverloop ende mate
van stevigheid van het profiel.
Eenheid 61:zware zavel tot zware klei (17,5-50% lutum) met aflopend profiel en een ondergrond die tot minstens
80 cm stevig of matig stevig is.
Eenheid 62: klei ( > 2 5 % lutum) met aflopend of homogeen profiel en een ondergrond, die binnen 80 cm al min of
meer slap is.
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TABEL 24. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 61
Plaats: Noordelijk klei- en veengebied - Vierambachtspolder
Profielbeschrijving :
Al
0-30 à 35 cm
zeer donkergrijze, humusrijke, kalkloze lichte zavel (meermolm)
ACg 30 à 35-50 à 60 cm donker grijsbruine, humeuze, kalkloze lichte klei met matig veel duidelijke roest
olijfgrijze, humusarme, kalkloze lichte klei met veel duidelijke roest
Clgl 50 à 60-68 cm
olijfgrijze, humusarme, kalkloze zware zavel met zeer veel duidelijke roest
Clg2 68-78 cm
bruine, humusarme, kalkrijke lichte zavel met zeer veel duidelijke roest
C2G 78-95 cm
Analyse
in % v/d grond

in % v/d min. delen in mu

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCOs

humus

<2

<16

<50

0-10
10-20
34-52
52-68
68-78
78-92

5,8
5,7
5,9
6,1
6,4
7,4

0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
6,0

16,1
12,3
6,5
3,1
1,9
1,8

17
17
34
32
19
12

31
30
57
49
30
22

45
43
75
74
52
33

<2
x 700
<16
55
57
60
65
63
55

kalifixatie

19
36

TABEL 25. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 62
Plaats: Noordelijk klei- en veengebied - Vierambachtspolder
Profielbeschrijving :
Al
0-25 cm
Alg 25-35 à 40 cm
Clgl 35 à 40-75 cm

zeer donkergrijze, humusrijke, kalkloze lichte klei (meermolm)
zwarte, venige, kalkloze lichte klei
olijfgrijze, humusarme, kalkloze, matig zware klei met kattekleivlekken en
veel duidelijke roest
C1G 75-90 cm
iets slappe, grijze, humusarme, kalkloze, matig zware klei met kattekleivlekken en veel duidelijke roest
C2G 90-100 cm
slappe, grijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei met veel duidelijke
roest
G
100 cm en dieper zeer slappe, grijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei.
Analyse

Diepte
in cm

12-22
50-65
90-100

65

in % v ld grond

in % v/d min. delen in mu

pH
(KCl)

CaCOs

humus

<2

<I6

<50

5,5
5,5
7,1

0.1
0.0
7,9

16,1
3,1
3,6

26
49
43

43
72
67

75
93
96

<2
x 700

C/N

<16
60
68
64

7
9
10

C/TV

13
13
11

Eenheid 63. Kalkarme oude zeekleigronden met een slecht veraarde meermolmachtige
bovengrond en slappe ondergrond - modderklei-gronden
De zeer humeuze tot venige bovengrond, die 20à 40cm dik is en meer dan 25%lutum (klei) bevat, gaat via een min
of meer dikke laag restveen over in een kalkloze slappe tot zeer slappe riethoudende klei. Op de overgang van de
venige of veenlaag en de minerale ondergrond vinden we vaak een laag met duidelijke katteklei, die meestal een zeer
lage pH heeft.
De organische stof van de bovengrond heeft ongunstige eigenschappen, zie pag. 39 en 40.
Plaatselijk komt sterke verdroging voor. Op de Bodemkaart isdit weergegeven met een bepaalde signatuur (toevoegingh). De delen van eenheid 63,waar toevoeging h is aangegeven vertonen over meer dan 50%van de oppervlakte
neiging tot sterke verdroging.

TABEL 26. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 63
Plaats: Noordelijk klei- en veengebied - Nieuwkoopse polder
Profielbeschrijving;
Al
Clg

0-25 à 30 cm zeer donkergrijze, indrogende, humusrijke, kalkloze, matig zware klei
25 à 30-45 cm donkergrijsbruine, humeuze, matig zware klei met veel kattekleivlekken en
veel duidelijke roest
C1G 45-60 cm
iets slappe, olijfgrijze, humeuze, kalkloze matig zware klei met veel kattekleivlekken en veel duidelijke roest
G
60 cm slappe, grijze, humeuze kalkloze zware klei (modderklei).
Analyse
in % v/d grond

in % v/d min, delen in mu

<2

in cm

(KCl)

CaCOs

humus

<2

<16

<50

0-28
28-60
60-80

4.8
3,3
2,1

0,1
0,1
0.1

18,6
9,7
10,1

38
46
56

59
73
84

90
98
98

<16

x 100

64
63
67

III DE VERBREIDING
In figuur 29zijn de oude zeekleigronden weergegeven, verdeeld in:
a. kalkrijke en kalkhoudende oude zeekleigronden met stevige ondergrond (eenheden 54, 55 en 56)
b. ondiep kalkarme oude zeekleigronden met iets slappe ondergrond (soms met een meermolmachtige bovengrond;
eenheid 57)
c. ondiep kalkarme en kalkarme oude zeekleigronden met een meermolmachtige bovengrond en stevige ondergrond
(eenheden 58 en 59)
d. kalkarme oude zeekleigronden met een goed veraarde meermolmachtige bovengrond en iets slappe ondergrond
(eenheden 60, 61 en 62)
e. kalkarme oude zeekleigronden met een slecht veraarde meermolmachtige bovengrond en slappe ondergrond
(modderkleigronden; eenheid 63).
Ook de landschappelijk bij de oude zeekleigronden behorende en in hoofdstuk VIII te bespreken veenontginningsgronden (eenheden 91 en 92) zijn op deze figuur weergegeven.
De oude zeekleigronden komen voor in de Centrale Droogmakerijen (ten zuiden van de Oude Rijn; zie ook fig. 30)
en in de droogmakerijen ten noorden van de Oude Rijn.
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FIG. 29. De verbreiding van de oude zeekleigronden en de veenontginningsgronden in Zuid-Holland.

kalkrijke en kalkhoudende oude zeekleigronden met stevige ondergrond (eenheden 54, 55 en 56)
ondiep kalkarme oude zeekleigronden met iets slappe ondergrond (soms met een meermolmachtige bovengrond; eenheid 57)
ondiep kalkarme en kalkarme oude zeekleigronden met een meermolmachtige bovengrond en stevige ondergrond (eenheden
58 en 59)
kalkarme oude zeekleigronden met een (goed veraarde) meermolmachtige bovengrond en iets slappe ondergrond (eenheden
60, 61 en 62)
kalkarme oude zeekleigronden met een (slecht veraarde) meermolmachtige bovengrond en slappe ondergrond (modderkleigronden; eenheid 63)
veenontginningsgronden (restveen- en dikke meermolmgronden; eenheden 91 en 92)
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DE OUDE ZEEKLEIGRONDEN IN DE CENTRALE DROOGMAKERIJEN
In het centrum ligt in de omgeving van Zoetermeer, Bleiswijk, Zevenhuizen, Moerkapelle en Benthuizen een gebied
met kalkrijke en kalkhoudende zavel- en kleigronden met stevige profielen (eenheden 54 t/m 56). De bovengrond
ismerendeels matig humeus. De lichtste gronden vinden weineen langgerekte zuid-noord lopende strook van Berkel
tot iets ten zuiden van Hazerswoude.
In het oosten van de Centrale Droogmakerijen gaan de kalkrijke zavel- en kleigronden via eenheid 57 over in de
modderkleigronden (eenheid 63).
Tussen Hazerswoude en Waddinxveen vinden wemodderkleigronden (63)met veel katteklei tussen20en60cmdiepte.
In het zuiden worden de kalkrijke zavel-en kleigronden (54t/m 56)veelal rechtstreeks begrensd door de modderkleigronden (63), die tussen Rotterdam en Bergschenhoek slechts plaatselijk enige katteklei bevatten, maar tussen de
Rotte en Gouda daarentegen veel (o.a. Zuidplaspolder).

FIG. 30. Op de voorgrond kaarteenheid 84 (bosveengronden) in de Voorofsche Polder langs de Gouwe; in het midden vandefoto de droogmakerij Polder dePutte met indragende dunne restveengronden (kaarteenheid 63, toevoeging h). Op de achtergrond Polder Achterof, eveneens
een droogmakerij, met de kaarteenheden 57 (langs de dijk) en 56 (reehterbovenzijde). Degronden van kaarteenheid 56 worden hoofdzakelijk
gebruikt als bouwland, die van kaarteenheid 57 zowel voor bouwland als grasland, terwijl die van kaarteenheid 63 (met toevoeging h) als
grasland in gebruik zijn.
(Foto KLM Aerocarto N.V.)
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In het gebied ten westen van de lijn Pijnacker-Zoetermeer-Stompwijk komen alleen slappe totzeer slappe profielen
metkatteklei voor indeomgeving vanStompwijk. OokinhetgebiedtussenPijnacker en Rotterdam treffen wegronden
met veel katteklei en sterk indrogende bovengronden aan (o.a. in de polder Schieveen).
Bij Nootdorp dringen twee zavelruggen vanuit het westen het gebied binnen. Verder komt in de omgeving van Nootdorp een groot gebied voor met kleiïg tot kleiarm zeezand beginnend op 70 à 100 cm diepte (o.a. in eenheid 58).
Tussen Leidschendam en Nootdorp komen enkele smalle oude strandwallen voor, diewaarschijnlijk verband houden
met de zgn. Hoofddorprug van Nootdorp.
DE OUDE ZEEKLEIGRONDEN TEN NOORDEN VAN DE OUDE RIJN
Het merendeel van de gronden heeft een donker gekleurde zeer humeuze tot venige bovengrond, die wat de dikte
betreft, van polder tot polder verschilt. In het algemeen is deze bovengrond zwart en meermolmachtig en 25 à 40cm
dik. In de polder Zevenhoven komen gronden voor, die deze donker gekleurde bovengrond missen of waarbij door
aanploegen van grijze klei of zavel de kleur „verschraald" is.
Ten oosten van het Aarkanaal vinden we veel modderkleigronden, waarin plaatselijk katteklei voorkomt (eenheid
63). Sterk verdrogende gronden vinden we o.a. bij Nieuwkoop en Aarlanderveen.
Tussen het Aarkanaal, het Braassemermeer en de Westeinderplassen liggen oude zeekleigronden, waarvan een belangrijk deel stevige profielen heeft (eenheden 58, 59 en 61). Ter weerszijden van dit gebied met stevige profielen
liggen gronden met iets slappe tot zeer slappe ondergronden. Echte modderkleigronden nemen een minder belangrijke plaats in.
IV BODEMGEBRUIK
Het bodemgebruik is in sterke mate afhankelijk van:
a. aard van de bovengrond - humositeit en kalkrijkdom
b. stevigheid en ontwateringsmogelijkheden van de grond (profiel).
In tabel 27 is per kaarteenheid het bodemgebruik in volgorde van belangrijkheid weergegeven. De toelichtingen,
die tussen haakjes zijn geplaatst hebben een regionaal karakter.
TABEL 27. Bodemgebruik van de oude zeekleigronden
Eenheden

Bodemgebruik

54

akkerbouw, tuinbouw (glastuinbouw o.a. bij Bleiswijk)

55
56
57
58
59
60
61
62
63

akkerbouw, tuinbouw (glastuinbouw o.a. bij Bleiswijk)
akker- en weidebouw
weidebouw, akkerbouw, tuinbouw (o.a. bij Berkel)
akkerbouw, weidebouw, tuinbouw (glastuinbouw o.a. bij Nootdorp)
akkerbouw, weidebouw, tuinbouw (glastuinbouw o.a. bij Berkel)
akkerbouw
weidebouw, akkerbouw
weidebouw, tuinbouw (glastuinbouw o.a. bij Rodenrijs en Nootdorp)
weidebouw.

V DE GESCHIKTHEID VOOR AKKER-, WEIDE- EN TUINBOUW
In tabel 28 wordt een globale beoordeling gegeven van de geschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw. Alleen de
belangrijkste kaarteenheden worden, eventueel in combinatie met toevoegingen, beoordeeld. Per kaarteenheid
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zijn tevens enigefysische eigenschappen opgenomen. Voor de indrietrappen gehanteerde relatieve waardering wordt
verwezen naar pag. 58, tabel 18.
Bijgevoegd worden:
stevigheidprofiel
+
±
—
ondieper dan 80 cm
stevig matig stevig en iets slap slap en zeer slap

TABEL 28. Globale beoordelingstabel van de oude zeekleigronden
Enkele fysische eigenschappen

-.5
S3
kaarteenheid

lokale benaming van de kaarteenheden

54
55
56
57

lichte kalkrijke oude zeekleigronden
matig zware kalkrijke oude zeekleigronden
zware kalkrijke oude zeekleigronden
ondiep kalkarme oude zeekleigronden
met iets slappe ondergrond
58 ondiep kalkarme oude zeekleigronden
met lichte meermolmachtige bovengrond
59 idem met zware meermolmachtige bovengrond
61 kalkarme oude zeekleigronden
met meermolmachtige bovengrond
62 idem, maar met iets slappe ondergrond
63 idem, maar met slappe ondergrond
63h idem, maar met sterk verdroogde
bovengrond
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Opmerkingen: ' lichtste delen zijn slempgevoelig
2
laagste en zwaarste delen zijn matig vroeg
3
zwaarste delen zijn matig bewerkbaar
4
zwaarste delen matig geschikt
5
laagste delen gevoelig voor vertrapping, matig geschikt
6
zwaarste delen weinig geschikt
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De jonge rivierkleigronden
Kalkrijke en kalkhoudende (soms ondiep kalkarme) jonge rivierkleigronden:
Eenheid 65, 400 ha/ Eenheid 66, 5300 ha/ Eenheid 67, 2 500 ha.
Kalkarme (soms beneden 50cm kalkhoudende) jonge rivierkleigronden:
Eenheid 38, 27 500 ha (in combinatie met kalkarme broekgronden en oude poelgronden) / Eenheid 68, 1100 ha/
Eenheid 69, 3 100 ha.
I LEGENDA
De jonge rivierkleigronden zijn evenals de Zeekleigronden naar het gehalte aan koolzure kalk in het profiel als
volgt onderverdeeld:
a. kalkrijke en kalkhoudende (soms ondiep kalkarme) jonge rivierkleigronden
b. kalkarme (soms beneden 50 cm kalkhoudende) jonge rivierkleigronden.
Tot de eerste groep behoren in de provincie Zuid-Holland de stroomruggronden, de oevergronden en de uiterwaarden;tot de tweede groep behoren de komgronden en de komgronden-op-veen.
De kalkrijke en kalkhoudende jonge rivierkleigronden vormen wat indeling naar de vochthuishouding betreft een
associatie van middelhoge en hoge gronden, hetgeen wil zeggen dat deze gronden zich hebben ontwikkeld zonder
of met zwakke invloed van het grondwater. De verdere onderverdeling berust op het profielverloop en de zwaarte
van de bovengrond.
De kalkarme jonge rivierkleigronden van de provincie worden ingedeeld in:
a. lage gronden - ontwikkeld onder sterke invloed van het grondwater
b. associatie van lage en middelhoge gronden - ontwikkeld onder sterke tot zwakke invloed van het grondwater.
De verdere onderverdeling berust op het profielverloop in:
a. profielen met veen beginnend tussen 40 en 80 cm - komkleigronden-op-veen
b. aflopende profielen - komklei-op-stroomruggronden
c. homogene profielen - komkleigronden.
II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 65. Oevergrondenen uiterwaardgronden
Deze lichte rivierkleigronden met in de bovengrond 3-17,5% lutum (kleiïg zand en lichte zavel) hebben aflopende
of homogene profielen. Plaatselijk komt binnen 80 cm los, grof rivierzand of eenaanzienlijk zwaardere ondergrond
voor. Het humusgehalte in de bovengrond varieert naar gelangvanhet bodemgebruik, maar iszelden hoger dan 6%.
De uiterwaarden bij Gorkum zijn op de Bodemkaart met een bepaalde signatuur weergegeven, hetgeen betekent
dat ze bij hoge rivierstanden overstroomd worden (toevoeging w).
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Eenheid 66. Oevergronden,stroomruggrondenen uiterwaardgronden
De bovengrond is meestal kalkhoudend, soms ondiep kalkarm: de zwaarte varieert van 17,5 tot 35% lutum (zware
zavelenlichteklei).Hethumusgehalte kanvoornamelijk langsdeOudeRijn oplopen totca. 12%.Verderalseenheid65.
De uiterwaarden die voor het overgrote deel tot deze eenheid worden gerekend, zijn op de Bodemkaart met een
bepaalde signatuur weergegeven, hetgeen betekent dat ze bij hoge rivierstanden overstroomd worden (toevoeging w).

TABEL 29. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 66
Plaats: Alphen aan den Rijn
Profielbeschrijving:
Al
AC
Clg
C2g
C2G

0-18 cm
18-23 à 25 cm
23 à 25-40 cm
40-80 cm
80-130 cm

zeer donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze, matig zandige klei
donker grijsbruine, humeuze, kalkloze lichte klei
donker grijsbruine, humusarme, kalkloze lichte klei
grijsbruine, humusarme, kalkrijke, lichte klei met matig veel duidelijke roest
grijsbruine, humusarme, kalkrijke, matig zandige klei met matig veel duidelijke
roest.

Analyse:
in % i /clgrond

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCO'.

humus

0-18
18-40
50-80
80-100
110-130

6,1
6,2
7,4
7,4
7.6

0,1
0,2
13,0
15,3
15,6

12,6
3,8
1.1
1,1
1,2

dd min. delen

in mu

<2

<2

<16

<50

<16

21
31
30
21
19

42
53
60
42
32

72
84
93
79
72

in %

x 100

50
58
50
50
59

CjN

10
10
8
7
15

Eenheid 67. Oever- en stroomruggronden met zware klei-ondergrond (komklei)
De bovengrond is meestal kalkhoudend, soms ondiep kalkarm en bestaat uit zavel of lichte klei (12-35% lutum).
Tussen 60en 120cm begint de komklei die zwaarder dan 35%lutum en kalkarm of kalkloos is.
Eenheid38. Komkleigronden-op-veen
Bij de komkleigronden-op-veen begint het veen altijd tussen 40 en 80 cm. Zij hebben hetzelfde eenheidsnummer
gekregen als de oude poelgronden en de broekgronden-op-veen. Toch zijn deze gronden in de legenda apart vermeld,
aangezien ze op de overgang van het rivierkleigebied naar de estuariumgronden (broek- en gorsgronden) en de veengronden liggen en meer het karakter van komkleigronden hebben. Ze verschillen ook in enkele opzichten duidelijk
met de overeenkomstige gronden in de zeeklei en wel in het volgende:
a. Het kleidek boven het veen is in het algemeen zwaarder (zie tabel 30)
b. De kationenbezetting bestaat voor een groter deel uit Ca + + ; Na' en Mg ++ zijn van veel minder betekenis (zie
tabel 30)
c. De veengrond bestaat bijna overal uit bosveen, terwijl in het zeekleigebied voornamelijk andere veensoorten onder
het kleidek voorkomen (het westen van de Alblasserwaard vomt hierop een uitzondering).
In tabel 30 is wat betreft de punten a en b voor 8 monsters van zeeklei-op-veen en voor 8 monsters van rivierkleiop-veen een samenvatting gegeven. De monsters hebben betrekking op de bovengrond (0- ± 40 cm).
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TABEL 30. Analysegegevens van zeekleigrond-op-veen en rivierkleigrond-op-veen
In ^ v/d
grond

zeekleigrond-op-veen
rivierkleigrond-op-veen

metaalkationen in % van hun som
(KCl)

33-50
38-61

4,9-6,4
4,7-6,0

Na

K

3-13
0,7-2

1-2,0
0,6-2,5

Mg

20-28
10-15

Ca

57-74
83-88

Binnen 150 cm komt in deze eenheid plaatselijk zand voor (toevoeging m).
TABEL 31. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 38
Plaats: Alblasserwaard - Nieuw Lekkerland
Profielbeschrijving:
A l g 0-5 à 8 cm
ACg 5 à 8-28 cm
Clg 28-50 cm
D

50-75 cm

zeer donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze matig zware klei met enige
duidelijke roest
donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze, matig zware klei met enige duidelijke
roest
donker grijsbruine, humeuze, kalkloze matig zware klei met matig veel duidelijke roest
verweerd, zeer donkergrijs, slibhoudend bosveen.

Analyse:

Diepte
in cm
10-25
30-40

pH
(KCl)

5,5
5,7

in %v/dgrond
CaCOa

(),()
0,1

in % v/d min. delen in mu

humus
19,9

8,1

<2

<16

39
45

<2

<50

61
70

<16

85
96

X 700

64
64

Eenheid 68. Komkleigronden-op-stroomrug
De kalkarme of kalkloze bovengrond bevat meer dan 35% lutum (zware klei). Tussen 60 en 120 cm komt lichter
materiaal voor, dat meestal kalkhoudend of kalkrijk is. Plaatselijk gaat op de veenstroomruggen de komkleigrond
via een zwarte, zeer dichte laklaag over in de stroomruggrond. Een beeld hiervan geeft figuur 31.
Toevoeging m: zand binnen 150 cm.
Eenheid 69. Komkleigronden
Deze zware kalkloze rivierkleigronden met een homogeen profiel zijn door middel van toevoeging uonderverdeeld in:
a. komgronden zonder veen of veenslik binnen 120cm
b. komgronden met veen of veenslik beginnend binnen 120cm.
Het mineraie deel van het profiel bestaat uit zware humeuze klei ( > 3 5 % lutum).
III DE VERBREIDING
In figuur 32 zijn de rivierkleigronden in drie groepen weergegeven nl.:
Oevergronden, stroomruggronden en uiterwaarden (eenheden 65, 66 en 67)
komkleigronden
(eenheden 68 en 69)
komkleigronden-op-veen
(eenheid 38).
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FIG. 31. Komkteigrond met een aflopend profiel. De komkleigrond gaat via een zwarte zeer dichte
laklaag over in stroomruggrond (ontleend aan De Boer en Pons, 1960). Profielbeschrijving ziepag. 75.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R20-193)
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Ze komen voor in het oosten van de provincie en langs de rivieren de Oude Rijn, de Hollandsche IJssel, de Lek,
de Linge en de Merwede. Aangezien er tussen de rivierkleigronden langs de Oude Rijn en de overige wel enige verschillen bestaan zullen ze afzonderlijk worden besproken.
DE RIVIERKLEIGRONDEN IN DE VIJFHERENLANDEN, ALBLASSERWAARD EN KRIMPENERWAARD
Echte rivierkleigronden komen slechts in vrij belangrijke oppervlakte voor in de Vijfherenlanden. Dit gebied heeft
een bodemgesteldheid, die bepaald wordt door een aantal verlande veenstromen - oude getijderivieren- en door de
jonge afzettingen van de zogenaamde Hagesteinse stroom, de Linge en de Lek.
De belangrijkste veenstroomruggen zijn: (zie ook figuur 10) (De Boer en Pons, 1960).
a. De Zijderveldse rug (eenheden 68, 38 en 86); het grootste deel van deze rug is aangegeven door middel van toevoeging m (zand beginnend binnen 150 cm)
b. De Schoonrewoerdse rug (eenheden 66,68en 69). Deze hooggelegen stroomrug iszeer grillig van opbouw en is op
vele plaatsen niet of slechts gedeeltelijk met komklei bedekt, afgezet vanuit de Linge, zodat de bodemgesteldheid
evenals de hoogteligging van plaats tot plaats sterk varieert.
Enkele kleinere veenstroomruggen (zie figuur 10) zijn:
de Schaikse rug (eenheden 68 en 38)
de Broekse rug ten zuidoosten van Ameide (eenheid 68)
de Linge rug ten noorden van Gorinchem (eenheid 66).
De komkleigronden (eenheden 68 en 69), die op of langs de flanken van de veenstroomrug liggen, zijn veelal gekenmerkt door een dikke schoensmeerachtige laklaag (zie figuur 31).
De oevergronden van de Lek en de Linge (eenheden 65 en 66) en de stroomruggronden en stroomruggronden-opkomklei van de Hagesteinse stroom (eenheden 66 en 67) worden tot de echte rivierkleigronden gerekend. De Lekoeverwalisplaatselijk zeerzandigo.a. bij Lexmond.Destroomrug-enoevergronden gaansomsviastroomruggrondenop-komklei (eenheid 67) over in de komkleigronden (eenheid 69), een eenheid, die slechts van geringe betekenis is.
Het merendeel vande komkleigronden heeft dan ook albinnen boorbereik veeninhet profiel, hetgeen met toevoeging
u op de Bodemkaart is weergegeven.
De komklei-op-veengronden vormen in de Vijfherenlanden de overgangen naar de veengronden (eenheid 86). In
de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard komt eenheid 38 voor langs de rivieren. Ook daar vinden we een geleidelijke overgang naar de veengronden (eenheid 86).

Profielbeschrijving bijfig.31 :
0-11 cm
Sterk humeuze, iets bruinachtige grijze, zeer zware klei ( ± 65à 70% afslibbaar).
Ietsroest. Viltige,zeersterk bewortelde zodemet vrijveel dodewortels. Structuur:
sterk ontwikkeld; fijne regelmatige en onregelmatige afgeronde tot scherphoekige
blokken. Dichte elementen.
11-18 cm
Grijze, tamelijk roestige, iets humeuze, zeer zware klei. Structuur: onregelmatig
scherphoekig blokkig (J-l cm), dichte elementen. Vrij sterk beworteld, nog viltig.
18-38cm
Grijze, niet humeuze, zeer zware klei met vrij veel oranje roest. Structuur:
prisma's ( ± 10cm)bestaande uit onregelmatige scherphoekige blokken (± 2cm).
Elementen dicht. Matig beworteld langs de vlakken der structuurelementen. Via
een gevlekte zone overgaande in:
38- dz60cm
Pikzwarte, weinig humeuze, zeer zware en taaie klei. Laklaag. Vrij veel verteerde
veenresten elzenwortels. Structuur: enkele zeer grote prisma's met persstructuur
zonder poriën. Vooral bovenin fijne roestvlekjes. Vrij veel, uitsluitend zeer fijne
worteltjes.
± 60- ± 100cm Lichtgrijze, vette,slappe,zeer zwareklei met enkele roestvlekken om oude wortelkanalen. Geen structuur. Geenwortels meer.
rfc 100cm Overgaande in grijze, zandige, kalkrijke klei. Op ± 90cm totale reductie.
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FIG. 32. De verbreiding van de Rivierkleigronden in Zuid-Holland.
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oevergronden, stroomruggronden en uiterwaarden (eenheden 65, 66 en 67)
komkleigronden (eenheden 68 en 69)
komkleigronden-op-veen (eenheid 38)

HET R1VIERKLEÏGEBIED LANGS DE OUDE RIJN
Dit gebied strekt zich wat betreft het Zuidhollandse gedeelte uit van Koudekerk tot iets voorbij Woerden.
We treffen hier een gebied aan met hoog gelegen stroomruggronden (eenheid 66 en 67), die qua kleur en humositeit
afwijken van de typische stroomruggronden uit Utrecht en Gelderland (zie ook tabel 29). De sterk humeuze soms
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humusrijke donkergekleurde bovengrond gaat meestal geleidelijk over in een bruingrijze ondergrond. De gehalten
aan organische stof zijn gemiddeld aanzienlijk hoger dan van de stroomruggronden uit het rivierkleigebied. Geheel
overeenstemmend met de andere stroomruggronden is de profielopbouw, die meestal aflopend tot homogeen is,
terwijl plaatselijk (o.a. tussen Bodegraven en Woerden) inlanggerekte stroken grof rivierzand binnen80cm voorkomt.
De stroomruggronden gaan via stroomruggronden-op-komklei (eenheid 67) of via komkleigronden (eenheid 69)
over in de humeuze komkleigronden-op-veen (eenheid 38). Ook eenheid 69en 38zijn humeuzer dan de overeenkomstige gronden elders.
Vele stroomruggronden en ook gedeelten van de komkleigronden zijn 50 à 100cm diep afgegraven t.b.v. steen- en
pannebakkerijen. Waar dit afgraven over aaneengesloten oppervlakten voorkomt is kaarteenheid 155 gebruikt,
die tussen Woerden en Utrecht vrij veel voorkomt (zie hoofdstuk X).
IV BODEMGEBRUIK EN GESCHIKTHEID VOOR AKKER-, WEIDE- EN
TUINBOUW
In tabel 32 wordt een globale beoordeling gegeven van de geschiktheid voor akker-, weide-, en tuinbouw. De kaarteenheden worden, eventueel in combinatie met toevoegingen, beoordeeld. Tevens zijn per kaarteenheid het bodemgebruik en enige fysische eigenschappen weergegeven. Voor de in drie trappen gehanteerde relatieve waardering
wordt verwezen naar pag. 92, tabel 18.

TABEL 32. Globale beoordelingstabel van de jonge rivierkleigronden
enkele fysische
eigenschappen

geschiktheid

5^
*

65

lokale benaming van de
kaarteenheid

bodemgebruik
fruitteelt, bouwland,
grasland
grasland, fruitteelt,
bouwland 7
grasland

Oevergronden

66

Oevergronden, stroomruggronden
66w Uiterwaardgronden
67
Oever- en stroomruggronden met zware kleiondergrond
38
Komkleigrond-op-veen
68
Komkleigrond-opstroomruggrond
69
Komkleigrond
69u Komkleigrond
Opmerkingen :

1

grasland, fruitteelt 7
grasland
grasland, bouwland,
fruitteelt
grasland
grasland
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hoogst liggende delen nog matig bewerkbaar
4
sterke zomerdepressie, bij eenheid 66 slechts plaatselijk
5
hoogst liggende delen en profielen met laklagen, sterke zomerdepressie
6
hoogst liggende delen nog matig geschikt
7
Langs de Oude Rijn overweegt het grasland zeer sterk
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De veen- en veenontginningsgronden
Veengronden: Eenheid 80, 300 ha/Eenheid 82, 2000 ha / Eenheid 83, 1 800 ha/Eenheid 84, 9600 ha/Eenheid
85, 24 500 ha /Eenheid 86, 23 500 ha / Eenheid 87, 1200 ha.
Veenontginningsgronden: Eenheid 91, 1500 ha/Eenheid 92, 6000 ha.

I LEGENDA
De veen- en veenontginningsgronden in Zuid-Holland zijn alle uit laagveen ontstaan.
Tot de veengronden worden gerekend gronden met minstens 40 cm veen of venig materiaal aan of nabij de oppervlakte. Dit laatste wil zeggen, dat dergelijke gronden met een dun zand- of kleidek ook nog tot de veengronden worden gerekend. Deverdere onderscheiding isgemaakt naar deveensoort en vervolgensnaar dehumositeit ende textuur
van de bovengrond. Hierbij kan worden opgemerkt dat zuiver mosveen niet voorkomt, daar het is afgegraven.
De veenontginningsgronden omvatten gronden waar vroeger turf isgebaggerd of gestoken en waar het terrein daarna
weer geschikt is gemaakt voor land- en tuinbouw. De drooggelegde meren zijn, voor zover dit van toepassing is,
gelijk gesteld met turfwinningen. Het gehanteerde indelingscriterium is de kwaliteit van de organische stof in de
bovengrond.

II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 80. Zeggeveengronden
De bovengrond bestaat uit kleiarm, kleiïg of zandig kleiïg veen, hetgeen wil zeggen dat de gehalten aan organische
stof meestal groter zijn dan ca. 33%.Veenmosveengronden komen in Zuid-Holland niet voor.
Eenheden82 en 83. Rietveen-, rietzeggeveen- enveenslikgronden
Beneden 40 cm bestaat het profiel uit rietveen, rietzeggeveen of veenslik, plaatselijk nog wel afgewisseld met dunne
kleilagen, die slap en meestal humusrijk tot venig zijn.
De verdere indeling berust op de humositeit van de bovengrond. Er wordt onderscheid gemaakt in:
a. een bovengrond, bestaande uit kleiarm, kleiïg en zandig kleiïg veen ( > ca. 33% organische stof) - eenheid 82
b. een bovengrond, van venige, humusrijke of zandige klei ( < ca. 33% organische stof) - eenheid 83.
In eenheid 83 komt plaatselijk (o.a. Delfland en Schieland) verdroging voor, doordat een zeer compacte dunne
kleilaag in het veen de beworteling en de capillaire opstijging belemmert.
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Eenheden 84 en 85. Bosveengronden
Beneden 40 cm bestaat het profiel uit bosveen (of broekveen) dat door de invloed van rivieren of riviertjes (veenstroompjes) meer of minder slibhoudend is. Bosveen bevat meer fijne minerale bestanddelen (meest slib) dan bijv.
zeggeveenof broekveen.
Plaatselijk (o.a. Alblasserwaard) wordt het veen afgewisseld door kleilenzen.
De verdere indeling berust op de humositeit van de bovengrond. Er wordt onderscheid gemaakt in:
a. een bovengrond, bestaande uit kleiarm, kleiïg en zandig kleiïg veen ( > ca. 33% organische stof) - eenheid 84
b. een bovengrond van venige, humusrijke of zandige klei ( < ca. 33% organische stof) - eenheid 85.

TABEL 33. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 84
Plaats: Noordelijk klei- en veengebied, Ter Aar
Profielbeschrijving :
Al
0-20 cm goed veraard kleiïg veen
ClGl 20-40 cm kleiïg veen, sterk verweerd
C1G2 40-60 cm zeer donker grijsbruin kleiïg veen
G
60-80 cm donker roodbruin kleirijk bosveen.
Analyse:
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-20
20-40
60-70

4,4
4,5
5,2

in

%vld grond

CaCOz

0,0
0,0
0,2

humus

32,9
32,6
65,3

TABEL 34. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 85
Plaats: Alblasserwaard
Profielbeschrijving:
Alg
CIg
D
G

0-8 cm zeer donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze zware klei met matig veel duidelijke
roest
8-32 cm donker grijsbruine, humusrijke, kalkloze zware klei met veel duidelijke roest
32-65 cm zwart, verweerd, slibhoudend bosveen
65- cm donker roodbruin, gereduceerd slibhoudend bosveen.

Analyse van de bovengrond:
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in % v/d grond

in % v/d nin. delen in mu

Diepte
in cm

pH
(KCl)

CaCO 3

humus

<2

<16

<50

0-8
8-25

5,1
5,1

0,0
0,0

16,3
22,9

60
59

86
82

100
99

Eenheid 86. Dunneklei-op-veengronden
Het veen begint binnen 40 cm. De humeuze tot venige bovengrond gaat via humusarme (soms humeuze) zware klei
over in de veenondergrond. Indien het kleidek is afgezet vanuit de rivieren vertoont het een nauwe verwantschap
met het komkleidek van eenheid 38, zie hoofdstuk VII; de veenondergrond bestaat dan uit bosveen. Is het kleidek
afgezet door de zee, dan vertoont het meestal nauwe verwantschap met het kleidek van de poelgronden-op-veen
(zie hoofdstuk V); de veenondergrond bestaande uit rietveen of rietzeggeveen is dan meestal zout (o.a. in Putten).
Tussen de gronden met een dun komkleidek-op-veen en een dun poelkleidek-op-veen ligt ten slotte een zone, waar
de klei, die boven het veen ligt afgezet is in een zoet milieu vanuit getijderivieren. De veenondergrond bestaat dan
meestal uit bosveen, plaatselijk ook wel uit broek- en zeggeveen.
Binnen 150cm komt in deze eenheid plaatselijk zand voor, hetgeen weergegeven is door toevoeging m.

TABEL 35. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 86
Plaats: Alblasserwaard
Profielbeschrijving :
Alg
Clg
D

0-12 cm zeer donker grijsbruine, humusrijke zware klei met weinig, duidelijke roest
12-35 cm donker grijsbruine, humeuze tot humusarme klei met veel duidelijke roest
35-60 cm zwart slibhoudend bosveen.

Analyse:
in % v/dgrond

in % v/d min. delen in mu

Diepte
in cm

(KCl)

CaCOi

humus

<2

<16

<50

7-12
28-33

4,7
5,0

0.0
0.0

15,9
6,7

54
69

77
84

95
99

pH

Eenheid87. Gedeeltelijk uitgebeende gronden
Verlandende en reeds verlande trek- en petgaten, en plaatselijk soms aangemaakte veengronden zijn tot deze eenheid
gerekend. Deze trek- en petgaten zijn ontstaan tijdens de vervening en later door de begroeiing weer geheel of gedeeltelijk verland. In de verlande trek- en petgaten ligt een rietzuddelaag op zeer slappe bagger of verslagen veen,
plaatselijk vinden we nog geheel natuurlijke veenprofielen.
Eenheid 91. Meermohngronden enmeermolmachtige gronden op oude zeeklei
De organische stof in de bovengrond heeft gunstige eigenschappen, zie pag. 39 en 40.
Het meermolmdek is dikker dan 40 cm en gaat over in oude zeeklei, die in de ondergrond vaak kalkrijk en matig
stevig tot slap is. Het gehalte aan organische stof in de bovengrond varieert van 20 tot 40%.
Eenheid92. Restveengronden op oude zeeklei
De organische stof in de bovengrond heeft ongunstige eigenschappen, zie pag. 39 en 40.
Tussen de slecht veraarde bovengrond en de slappe tot zeer slappe minerale ondergrond (modderklei) treffen we een
laag restveen aan. Tijdens de vervening heeft men het restveen, meestal rietveen, laten zitten omdat het ongeschikt
was voor de turfbereiding. Na het droogmaken van de plassen is de bovenkant van het restveen geoxydeerd, en kan
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bij aanwezigheid van wat pyriet soms zeer zuur worden analoog aan kattekleivorming. De dikte van het restveen,
dievarieert van 35tot 100cm isgeziendeontwateringsdiepte, bepalend voor het optreden van katteklei in de minerale
ondergrond. Is de dikte minder dan ca. 50 cm, dan komt in het bovenste deel van de minerale ondergrond meestal
veel katteklei voor. De zeer zure katteklei en het restveen zijn zo goed als niet bewortelbaar. Gedurende de groeiperiode kan het gras alleen vocht opnemen uit de slecht veraarde bovengrond, waardoor de indroging sterk toeneemt.
Indien de indroging een ernstig karakter aanneemt is het met toevoeging h op de Bodemkaart aangegeven (zie ook
pag. 31). De restveengronden op oude zeeklei zijn nauw verwant aan de modderkleigronden van eenheid 63.

TABEL 36. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 92
Plaats: Centrale Droogmakerijen - Waddinxveen
Profielbeschrijving:
Al
Clgl
Clg2
Clg3
Clg4
C1G
G

0-11 cm zeer donkerbruin tot zwart kleiïg veen, sterk indragend, slecht veraard
11-28 cm zwart, slecht veraard restveen, kleiïg veen
28-35 cm zeer donkerbruin, kleiïg veen
35-45 cm donkerbruine venige klei - overgangslaag
45-53 cm donkergrijze, humeuze slappe klei, met kattekleivlekken
53-70 cm donkergrijze, kalkloze slappe zware klei
70- cm grijsblauwe kalkloze zeer slappe zware klei.

Analyse:

( A<_<y

3-11
15-25
28-35
45-53

4,9
3,6
3,3
3,1

CaCOs

humus

<2

<16

<50

0
0
0
0

43,1
48,9
43,6
8,7

37
42
49
62

5S
61
70
87

82
94
98
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III DE VERBREIDING
Figuur 33geeft de verbreiding van de Veengronden in de provincie Zuid-Holland weer, onderverdeeld in:
a. zeggeveen-, rietveen-, rietzeggeveen- en veenslikgronden (eenheden 80, 82 en 83)
b. bosveengronden (eenheden 84 en 85)
c. dunne klei-op-veengronden (eenheid 86)
d. gedeeltelijk uitgeveende gronden (eenheid 87).
De veenontginningsgronden (eenheden 91 en 92) zijn afgebeeld op figuur 29 omdat ze landschappelijk behoren bij
de oude zeekleigronden. Zowel de oude zeekleigronden als de veenontginningsgronden komen voor in de drooggemaakte meren en plassen (droogmakerijen).
Op figuur 33 is duidelijk te zien dat meer dan de helft van de veengronden uit bosveengronden bestaat. Enkele
geïsoleerde gebieden met veengronden liggen temidden van de Zeekleigronden. Bij de regionale beschrijving zal
onderscheid gemaakt worden in:
a. de veengronden van de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfherenlanden
b. de veengronden van noordelijk Zuid-Holland
c. de veengronden in Delfland en Schieland en op de Zuidhollandse Eilanden.
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F I G . 33. De verbreiding van de Veengronden in Zuid-Holland.
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zeggeveen-, rietveen-, rietzeggeveen- en veenslikgronden (eenheden 80, 82 en 83)
bosveengronden (eenheden 84 en 85)
dunne klei-op-veengronden (eenheid 86)
gedeeltelijk uitgeveende gronden (eenheid 87)
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DE VEENGRONDEN IN DE ALBLASSERWAARD, KRIMPENERWAARD EN DE VIJFHERENLANDEN
De veenvorming in de Waarden en de Vijfherenlanden is altijd sterk beïnvloed door de rivieren. Men vindt dan ook
meestal bosveen met meer of minder slib, afhankelijk van de afstand tot de rivieren of riviertjes.
De kern van de Alblasserwaard bestaat uit bosveengronden met een humusrijke tot venige bovengrond (eenheid 85).
Naar de randen toe neemt het gehalte aan organische stof van het dikker wordende kleidek af en gaat eenheid 85
via de dunne klei-op-veengronden (eenheid 86) over in de komgronden of broekgronden-op-veen (eenheid 38).
In de Alblasserwaard bevat het bosveen veel kleilenzen van de veenstroomruggen. De Krimpenerwaard heeft dit
in veel mindere mate, waardoor het bosveen daar ook minder slibhoudend is, terwijl ook het op het veen aanwezige
kleidek meer organische stof bevat. De kern van de Krimpenerwaard bestaat dan ook uit bosveengronden met een
bovengrond van kleiïg veen (eenheid 84).In de Krimpenerwaard is ook meer opgebaggerd, getuige de bredere sloten
^o.a. bij Stolwijk en Berkenwoude; zie ook fig. 34).
Resumerend kan gezegd worden, dat de Krimpenerwaard een minder ingewikkelde bodemgesteldheid heeft dan de
Alblasserwaard, waar veel veenstroomruggen en kleilenzen in het veen voorkomen.
Het oosten van de Alblasserwaard heeft reeds veel overeenkomst met de Vijfherenlanden, waarvan de bodemgesteldheid uitvoerig is beschreven door De Boer en Pons (1960). Daar wordt het centrum ingenomen door de dunne
klei-op-veengronden (eenheid 86).

DE VEENGRONDEN VAN NOORDELIJK ZUID-HOLLAND
Hiertoe zijn gerekend het veengebied tussen de Oude Rijn en de noordelijke droogmakerijen, het grote veengebied
ten zuiden van de Oude Rijn (Zoeterwoude, Boskoop, Gouda, Oudewater) en een strook veengronden langs de
Hollandsche Ussel van Rotterdam naar Gouda.
Doordat het veenmosveen geheel is vergraven t.b.v. de turfbereiding, vinden weoverwegend veengronden, waarvan
het veendoor het hogeasgehalteniet geschikt wasvoorturf. Daarom bestaat thans het merendeel van de veengronden
uit bosveengronden met een wisselend gehalte aan minerale delen. Het meest slibhoudende veen wordt aangetroffen
in de nabijheid van de rivieren en riviertjes (Oude Rijn, Gouwe, Aar, Mije, enz.). Daar vinden we ook de bosveengronden met een bovengrond die humusrijk of venig is (eenheid 85).
Langs de Hollandsche Ussel vinden we fraai de overgang van dikke komkleigrond-op-veen (eenheid 38) via dunne
klei-op-veengrond (eenheid 86) naar een venige tot humusrijke klei-op-bosveen (eenheid 85) in bosveengronden met
een bovengrond van kleiïg veen (eenheid 84).
In de meeste gevallen wordt de overgang van de veengronden naar de rivierkleigronden gevormd door de dunne kleiop-veengronden (eenheid 86).
De bosveengronden met een bovengrond van venige klei tot kleiïg veen (eenheid 84) liggen in de grote kernen ten
zuiden van Zoeterwoude, rond Boskoop, rond de Reeuwijkse plassen en bij Hoogmade. Een deel van de bosveengronden met weinig slibhoudend bosveen (meestal broekveen) en ook een gering kleigehalte in de bovengrond zijn
verbeterd door opbaggeren en opvaren. Zo vinden we in het gebied rond Boskoop veel veengronden met een kunstmatige bovengrond van 30à 60cm dik. Deze sterk opgebaggerde gronden zijn in gebruik voor de boomkwekerijen.
Plaatselijk vinden we zowel bij eenheid 85 als bij eenheid 86 veel duinzand en soms rivierzand in de bovengrond.
Daarbij valt op dat de zandgehalten in het algemeen toenemen indien demogelijkheden om het zand aan te voeren,
groot waren (bijv. bij boerderijen langs de rivieren). Men gebruikte dit zand in de stallen en vermengd met mest
werd het over het land gebracht.
Tussen Voorschoten en Zoeterwoude en ten zuidoosten van de Kagerplassen vinden we zeggerietveengronden (eenheid 82). Rietveengronden komen hier echter niet voor. Dezeveengronden hebben een donker gekleurde bovengrond
die meestal venig is. Ook de dunne klei-op-veengronden ter weerszijden van Leiden hebben onder het kleidek zeggerietveen.
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DE VEENGRONDEN IN DELFLAND, SCHIELAND EN OP DE
ZULDHOLLANDSE EILANDEN
Als veensoort komt meestal rietzeggeveen, zeggerietveen of rietveen voor. Op de Zuidhollandse Eilanden zijn het de
laagst gelegen delen van de zogenaamde oude kernen. Het kleidek is daar humusrijk tot venig, met boven het veen
een knippige, grijze humusarme tot humeuze laag klei (eenheid 86).Jn Delfland en Schieland vinden wede veengronden in de kommen en tussen de woudgronden. De hoogteverschillen zijn plaatselijk vrij groot (o.ainde Zouteveense
polder). Naast veengronden met een humusrijk kleidek overgaand in een humeuze tot humusarme klei (eenheid 86)
vinden we ook veengronden, waarvan de bovengrond (0-15 à 20 cm) bestaat uit kleiïg, meestal slecht veraard veen,
dat echter weer snel overgaat in humusrijke klei-op-veen. Waar ondiep in het profiel stugge kleilagen voorkomen
vinden we vaak enige indroging.
IV BODEMGEBRUIK EN GESCHIKTHEID VOOR DE WEIDEBOUW
TABEL 37. Globale beoordelingstabel van de veen- en veenontginningsgronden

-e

•3
nr.
kaarteenheid

lokale benaming

80

zeggeveengronden

82

rietveen- en rietzeggeveengronden
rietveen- en rietzeggeveengronden
bosveengronden

83
84
85
86
91
92

bosveengronden
dunne klei-op-veengrond
meermolmgronden
op oude zeeklei
restveengronden op
oude zeeklei

92h indrogende restveengronden op oude
zeeklei

f

humosileit van de
bovengrond (0- ± 15 cm)

opmerkingen
De natste delen zijn bijna niet beweidbaar (bijv.
Vlietlanden bij Vlaardingen).

venige klei - kleiïg veen

venige klei - kleiïg veen
humusrijke - venige klei
venige klei - kleiïg veen

+
+

humusrijke - venige klei
humeuze - humusrijke klei

+
+
-

venig

+
i

vcnig - kleiïg veen

venig - kleiïg veen

Verklaring relatieve waardering van
stevigheid van de zode
zomerdepressie

In Delfland en Schieland slappe zode en plaatselijke zomerdepressie.
Bosveengronden met baggerdek meestal stevige
zode. Bepaalde delen geschikt voor tuinbouw.

,—

+

+
matig tot goed
slecht
geen of weinig
matig tot sterk

Plaatselijk matige zomerdepressie
Goede bruto-produktie het gehele jaar door.
Sommige delen geschikt voor tuinbouw.
De lage natte delen hebben slappe zoden. Lage
delen geen zomerdepressie, hoge delen matige
zomerdepressie. Matige bruto-produktie.
Sterke zomerdepressie en lage bruto-produktie.

bruto-produktie

goed

matig tot goed
(soms laag)

Onderschrift pag. 84
FIG. 34. De gronden van kaarteenheid 84 zijn op veleplaatsen verbeterd met „toemaak". Dit is een mengsel van bagger uit de sloten met
de met zand gemengde stalmest.
Degebieden waar veel isgebaggerd, zijn herkenbaar aan de brede sloten.
Deze foto geeft hiervan een beeld uit het centrum van de Krimpenerwaard. Op de voorgrond een eendenkooi, op de achtergrond het dorpje
Berkenwoitde.
(Foto KLM Aerocarto N. V.)
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De veen- en veenontginningsgronden zijn voor het overgrote deel in gebruik als grasland. Plaatselijk (o.a. bij Boskoop) komen echter speciale vormen van tuinbouw voor. Daarbij vinden we op de veengronden de boomkwekerijen
en op de meermolmgronden (eenheid 91) veel glastuinbouw (Nieuwerkerk a.d. IJssel).
De geschiktheid van de veen- en veenontginningsgronden voor de weidebouw wordt in sterke mate bepaald door de
stevigheid van de zode, de bewerkbaarheid, de bruto-produktie en het eventueel voorkomen van zomerdepressies.
Bovendien zijn deze gronden bijzonder gevoelig voor een goede waterbeheersing.
In de winter moet door een goede begreppeling wateroverlast worden voorkomen. Belangrijker is het echter om ook
in de herfst en soms in de zomer overtollige neerslag snel af te voeren, omdat juist in die tijd het gevaar voor vertrapping het grootst is. Er worden meestal hoge eisen gesteld aan de beweidingstechniek, waarbij een te grote beweidingsdichtheid dient te worden vermeden.
Gezien de schaal van de kaart is het slechts mogelijk enkele geschiktheidsfactoren ter sprake te brengen. Daarbij
wordt intabelvorm (zietabel 37)per kaarteenheid een relatieve waardering gegeven van enkele geschiktheidsfactoren.
Degehanteerde relatieve waardering isintweetrappen gegeven, waarbij de + altijd degunstigekwaliteit ofeigenschap
voorstelt (zie de verklaring van de relatieve waardering in tabel 37).

S6

De Zandgronden
Zandgronden:
Eenheid 100, 7600 ha/Eenheid 124. 200 ha/Eenheid 127, 3200ha/Eenheid 128,3 100ha/Eenheid 129,6200 ha.
Associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden:
Eenheid 135, 7200 ha.
I LEGENDA
De Zandgronden worden onderverdeeld in:
a. zandgronden
b. associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden.
Tot de zandgronden behoren die gronden, waarvan het gehele of vrijwel het gehele profiel uit kleiarm zand bestaat.
Ook de buitendijks gelegen zandvlakten en stranden hebben profielen, die aan bovengenoemd criterium voldoen.
Zij zijn echter, gezien hun bijzondere landschappelijke ligging ingedeeld bij de buitendijks gelegen gronden.
Evenals de kleigronden worden de zandgronden ingedeeld naar het gehalte aan koolzure kalk van het profiel. In
Zuid-Holland komen de volgende groepen voor:
a. kalkhoudende en kalkrijke zandgronden (eenheid 100)
b. kalkarme zandgronden (eenheid 124 en 127)
c. associaties van kalkrijke tot kalkarme zandgronden (eenheid 128 en 129).
Bij de associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden wisselen op korte afstand profielen diegeheel of vrijwel
geheel bestaan uit zand met profielen, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit klei, zand of veen. Van deze associatie
komt één eenheid in de provincie Zuid-Holland voor (eenheid 135).
Daar van de zandgronden maar enkele eenheden worden aangetroffen, zullen de verdere indelingscriteria per kaarteenheid worden besproken
II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 100. Jonge duinen
Voor degronden van dezeeenheid isde uitgesproken landschappelijke liggingmet op korte afstand vrij grote hoogteverschillen, karakteristiek. Degronden hebben zichmeestal ontwikkeld zonder invloed van het grondwater, waardoor
zedeclassificatie „hoog" hebben gekregen. Meestal ishet gehele profiel kalkrijk, maar plaatselijk kan de bovengrond
kalkhoudend of kalkarm zijn. De duinen hebben een humusarme bovengrond. Het schrale duinzand bevat zo goed
als geen humus, uitgezonderd de dunne humeuze bandjes, die wijzen op stilstandsfasen in de opstuiving. Het profiel
bestaat uit kleiarm fijn zand (of niet lemig fijn zand) met < 3 % lutum (of < 7 , 5 % leem), een M50 die tussen 150
en 210 mu ligt en een U-cijfer van 50 à 60.
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Eenheid 124. Donken
De donken behoren wat vochthuishouding betreft tot de hoge gronden en bevatten meestal kleiarm, arm en zeer arm
fijn zand, met een M50 > 150mu. Het zand is humusarm en kalkloos. Ze liggen als hoog opduikende rivierduinen
temidden van het rivierklei-veen-inversielandschap.
Eenheid 127. Strandwalgronden
De gronden van deze kaarteenheid hebben zich ontwikkeld uit de walvormige afzettingen - strandwallen genaamd zonder of met zwakke invloed van het grondwater. Wat de vochthuishouding betreft zijn ze daarom geclassificeerd
als een associatie van middelhoge en hoge gronden. Behalve zeer droge strandwalgronden komen ook vochtige
voor, met een gunstige liggingt.o.v. het grondwater. Het profiel bestaat tot op het niveau van de diepste grondwaterstand uit kalkloos zand (Van der Meer, 1952). Daar waar door menselijke invloed geen diepe grondbewerking is
toegepast kunnen podzolen voorkomen, die vergelijkbaar zijn met die in de dekzandgebieden. Het profiel bestaat
meestal uit arm, niet lemig of zwak lemig fijn zand ( < 8 % lutum of 17,5% leem) met een M50, die tussen 150en
210 mu ligt.

TABEL 38. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 127
Plaats: Voorschoten
Profielbeschrijving van een middelhoge strandwalgrond:
All
A12
Cll
C12
Clg

0-24 cm
24-45 cm
45-64 cm
64-79 cm
79-100 cm

donkerbruin, humeus, kalkloos fijn zand
donkerbruin, humusarm, kalkloos fijn zand
zwart, humeus, kalkloos fijn zand, gliedeachtig
grijsbruin, humusarm, kalkloos fijn zand met vage roest
grijsbruin, humusarm, kalkloos fijn zand met matig veel duidelijke roest.

Analyse:

Diepte
in cm

0-24
24-45
45-64
64-79
79-100

in % 'ld grond

in % v/d min. delen in mu

pH
(KCl)

CaCO )

humus

<2

<16

<50

6.0
5,3
5,4
5,6
5,6

0,1
0.0
0.0
0.0
0.0

4.6
3,0
7.0
1,4
0,7

3,5
3,5
3
2
1

5,5
5
4,5
3
1,5

7.4
6
6,5
4
3,5

M50

C/N

150-210
150-210
150-210
150-210
150-210

13
13
13

Eenheid 128. Zanderijgronden
Deze gronden zijn ontstaan door het afgraven van strandwallen. Door verschillen in ontkalkingsdiepte en hoogteligging t.o.v. het grondwater van de strandwallen en door verschillen in afgraven, komen thans zowel kalkrijke als
kalkarme zanderijgronden voor. Ze liggen laag t.o.v. het grondwater, dat door een constante slootwaterstand en
een zeergoede doorlatendheid, weinigfluctueert. Men streeft naar een zodanige maaiveldsligging, dat de grondwaterstand + 60 cm is.
De verschillen in humusgehalte, pH en gehalte aan koolzure kalk kunnen vrij aanzienlijk zijn, hetgeen blijkt uit
tabel 39 overgenomen uit „Een bodemkartering van de Bloembollenstreek" (Van der Meer, 1952).

TABEL 39. Gegevens van 384 monsters van zanderijgronden

Bodemtype (indeling van Van der Meer)

.

pH

% CaCOz

%humus

kalkrijke zanderijgrond
kalkhoudende zanderijgrond met
resten van een bosprofiel
kalkloze zanderijgrond met
resten van een bosprofiel

67

>7

3-7

201

>7

0,5-3

116

2,9-7,2

0

%<16 mu

0-2,5

0-3

0-4

0-4

0-5

0-4,5

Kalk-, slib- en humusgehalten kunnen van perceel tot perceel vrij sterk variëren, omdat dezegronden somsgetweediept en ook wel omgespoten worden.
Eenheid 129. Deduinzandgronden-associatie
Wegens het sterk wisselend karakter van deze gronden op korte afstand, zowel wat betreft de invloed van het grondwater als de kalkrijkdom van het profiel, konden de samenstellende delen niet zuiver worden weergegeven en zijn
daarom verenigd tot een associatie van gleygronden, podzolen en humusarme zandgronden. Landschappelijk staan
de gronden van eenheid 129bekend als:
a. Lage duinzandgronden - duidelijke kenmerken van grondwaterinvloed tot boven in het profiel; bovengrond
humeus (soms humusrijk). Profiel wordt tussen 50en 120cm meestal kalkrijk.
b. Lichte geestgronden - Laag en middelhoog t.o.v. het grondwater met duidelijke kenmerken van grondwaterinvloed in het profiel; de bovengrond is humusarm soms humeus en bevat 3-8% lutum. Meestal kalkhoudend en
kalkrijk of ondiep kalkarm.
c. Duinen - De niet afgegraven gedeelten zijn geclassificeerd als middelhoog en de afgegraven gedeelten als laag;
het gehele profiel is humusarm en bevat < 3 % lutum. Meestal zijn de profielen tot minstens 50 cm kalkloos.
Fig. 35geeft een voorbeeld van vrij vlakke niet afgegraven duinen van Goeree. Deze duinen worden als gemeenschappelijke weide gebruikt.
Bij al deze gronden ligt de M50 tussen 140 en 200 mu.
TABEL 40. Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 129
Plaats:Ouddorp (Goeree-Overflakkee)
Profielbeschrijving van een lichte geestgrond:
Ap
Cl
C2
C2g
C2G

0 20 cm donker grijsbruin, humusarm, kalkloos fijn zand
20-35 cm bruin, humusarm, kalkloos fijn zand
35 ^ 5 cm lichtbruin, humusarm, kalkrijk fijn zand met enige duidelijke roest
45- SO cm grijsbruin, humusarm, kalkrijk fijn zand met enige duidelijke roest
80-120 cm lichtgrijs, humusarm, kalkrijk fijn zand met enige duidelijke roest.

Analyse
Diepte
in cm
5-15
20-30
50-80
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pH
(KCl)
6,2
6,8
8,5

'n "^v/d grond
CaCOz

0,0
0,1
6,0

humus
1,8
1,0
0,3

in % vjdmin. delen in mu
<2

<16

<50

3,5
4,5
0,5

5,5
6,5
1

8,5
10
2

160
162
157

Eenheid 135. Associatie van strandvlakte- en lagestrandwalgronden
Deze associatie is complex wat textuur en profielopbouw betreft. Daarentegen hebben de samenstellende delen
gemeen: de lage ligging t.o.v. het grondwater en het kalkverloop al. kalkarm. Omdat zandgronden nog tot de belangrijkste samenstellende delen behoren, wordt deze associatie nog ingedeeld bij de zandgronden. Van plaats tot
plaats bestaan er grote verschillen in profielopbouw en de zwaarte en humositeit van de bovengrond. Bijna alle
profielen hebben binnen 1,20 m veen of klei-op-veen. De laagst gelegen gronden hebben bovendien een venige
bovengrond. De zandlaag boven het veen of de klei-op-veen bestaat uit verstoven strandwalzand en kan plaatselijk
aanzienlijke hoeveelheden klei bevatten.
III DE VERBREIDING
De Zandgronden die hoofdzakelijk langs de kust voorkomen, zijn in figuur 36 weergegeven. Er werd ongeveer dezelfde onderverdeling gemaakt als in de legenda, nl.:
a. jonge duinen (eenheid 100)
b. strandwalgronden en zanderijgronden (eenheden 127en 128)

Fio. 35. Vrij vlakke niet afgegraven duinen van Goeree. Deze duinen worden als gemeenschappelijke weide gebruikt.
(Foto Stichting voor Bodemkartering

w

R27-I28)

FIG. 36. De verbreiding van de Zandgronden in Zuid-Holland.

jonge duinen (eenheid 100)
strandwalgronden en zanderijgronden (eenheden 127 en 128)
associatie van duinzandgronden (eenheid 129)
associatie van strandvlakte- en lage strandwalgronden (eenheid 135)
| ''\\,\

donken (eenheid 124)
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c. associatie van duinzandgronden (eenheid 129)
d. associatie van strandvlakte- en lage strandwalgronden (eenheid 135)
e. donken (eenheid 124).
Voor de regionale beschrijving worden de Zandgronden verdeeld in:
a. de zandgronden van de Zuidhollandse Eilanden
b. de zandgronden van het Westland
c. de zandgronden van de Zuidhollandse bollen- en weidestreek.
DE ZANDGRONDEN VAN DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN
Deze gronden zijn door een strook „gebroken gronden" (eenheid 153) gescheiden van de kalkrijke of kalkarme
zeekleigronden. Vlak langs de kust treffen we de kalkrijke jonge duinen (eenheid 100) aan, die landbouwkundig
gezien weinig waarde hebben. De begroeiing is gevarieerd, de zomer- en wintergrondwaterstanden zijn diep tot zeer
diep, terwijl op korte afstand vrij grote hoogteverschillen voorkomen.
Achter dejonge duinen liggen op Voorne en Goeree de oudere (post-Romeinse) kalkarme duinen, die veel minder
hoog en plaatselijk afgegraven of verwerkt zijn (zie pag. 33 e.v.). Bepaalde delen zijn ook meer slibhoudend dan de
jonge duinen (lichte geestgronden). Op Goeree ligt tussen dejonge duinen en de kalkarme oudere duinen een strandpolder (met eenheden 153en 8).
Op Goeree bestaat eenheid 129 uit: kalkarme lage duinen, uitgemijnde (afgegraven) duinen, met klei bedekte duinen
(omgezette gronden) en zeer lichte geestgronden met in de bovengrond 3-12% lutum.
Op Voorne bestaat eenheid 129 uit: lage, kalkarme duinen en zeer lichte geestgronden (kalkrijk tot kalkarm).

DE ZANDGRONDEN VAN HET WESTLAND
Deze zandgronden zijn merendeels ingedeeld bij de duinzandgronden-associatie. Dejonge duinen (eenheid 100) die
bij 's-Gravenhage nog een aanzienlijke breedte hebben, worden ten zuiden van Monster zo smal, dat ze daar beschermd moeten worden door de Delflandse hoofden. Vlak achter de duinen loopt een strandwal (eenheid 127), die
in het zuiden afgegraven is (eenheid 128,zanderijgronden).
De lage duinzandgronden en de lichte geestgronden, voorkomend rond Naaldwijk, 's-Gravenzande en ten zuiden
hiervan, hebben een ingewikkelde bodemgesteldheid. Op korte afstand komen vrij grote verschillen voor in:
a. humusgehalte van de bovengrond - van humusarm tot humusrijk
b. zwaarte van de bovengrond - van kleiarm zand tot lichte zavel
c. profielopbouw - plaatselijk komen kalkarme of kalkrijke kleilagen voor
d. waterhuishouding - laag, met grote invloed van het grondwater tot hoog, zonder invloed van het grondwater
(bijv. Staelduinse bos).
Een belangrijk gedeelte van dezegronden wordt uitvoerig besproken door Van Liere (1948)in: De bodemgesteldheid
van het Westland.
DE ZANDGRONDEN VAN DE ZUIDHOLLANDSE BOLLEN- EN WEIDESTREEK
Deze worden wat het deel ten noorden van de lijn Katwijk aan Zee-Leiden betreft uitvoerig behandeld door Van der
Meer, 1952. Enige gegevens over dit gebied zijn aan deze publikatie ontleend. De strandwal van Warmond is de
oudste en bestaat geheel uit kalkloze zandgronden; het grootste deel is afgegraven. Het noordelijke deel van de
strandwal van Hillegom-Lisse is te beschouwen als het centrum van de bollenteelt. Er komen veel goed afgegraven
zanderijgronden (eenheid 128)voor, die geheel kalkrijk zijn. Het zuidelijke deel van de afgegraven strandwal bestaat
uit viervertakkingen, nl.Voorhout, Sassenheim, Oegstgeest en DeZilk. Wevinden hier in het algemeen slechts kleine
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kernen kalkrijke zandgronden. De strandwal Noordwijkerhout-Noordwijk heeft nog gedeelten, die nietzijn afgegraven (eenheid 127). De afgegraven delen zijn heterogeen wat ligging t.o.v. het grondwater betreft.
De strandvlaktegronden (eenheid 135) hebben meestal gestoorde profielen. In de omgeving van Noordwijk treffen
we veelal profielen aan met kleilagen. De overige strandvlaktegronden hebben meestal over grote oppervlakten een
profiel met in de ondergrond veen. Ten oosten van de strandwal Hillegom-Lisse rust een zanddek van 20-50 cm dik
op een laag veen, die plaatselijk wel 3meter dik kan zijn. De strandvlaktegronden ten westen van de lijn VoorhoutLisse-Hillegom hebben echter veel minder dikke veenlagen. Het zand, afkomstig van de strandwallen, is door overstuiving op het strandvlakteveen afgezet.
Rond het Rijn-estuarium vinden weduidelijk deinvloedterugvan deverschillende transgressiefasen (zie pag. 7 e.V.).
De strandvlaktegronden tussen het Rijn-estuarium en 's-Gravenhage bestaan uit overstoven veengronden. Het
zanddek is 20-70 cm dik. De strandwalgronden zijn voor een deel met bos begroeid en gedeeltelijk ook in gebruik
voor de tuinbouw; ze hebben in het algemeen een lage pH in de bovengrond.
IV BODEMGEBRUIK EN GESCHIKTHEID VOOR AKKER-, WEIDE- EN
TUINBOUW
Het bodemgebruik en de geschiktheid voor de diverse teelten en cultures zullen per eenheid worden omschreven.
Eenheid 100. Deduinen
Voor land- en tuinbouw weinig geschikt tot ongeschikt. Ze bestaan uit woeste gronden, die een belangrijke functie
vervullen voor dedrinkwatervoorziening en de recreatie. Zehebben hierdoor eenwaarde, dieingebieden, overwegend
in gebruik voor de land- en tuinbouw, van bijzonder grote betekenis is.
Eenheid 124. De donken
Gelegen temidden van uitgestrekte veengebieden (zie figuur 36) worden ze meestal gebruikt als grasland.
Sommige donken zijn gedeeltelijk afgegraven, andere zijn bebouwd (bijv. de donk van Brandwijk, het op een donk
gelegen dorp Hoogblokland)
Eenheid 127. Strandwalgronden
In gebruik voor de tuinbouw, o.a. bollenteelt en glastuinbouw of voor recreatie en bosbouw. De tuinbouwkundige
waarde hangt af van de ligging t.o.v. het grondwater, humositeit en pH van de bovengrond. De hooggelegen en
droge strandwalgronden moeten voor de tuinbouw als weinig geschikt worden beoordeeld.
Eenheid 128. Zanderijgronden
Deze afgegraven strandwalgronden worden nagenoeg geheel gebruikt voor de bollenteelt. Ze hebben een maaiveld
dat ± 60cm boven de zomerstand van het boezemwater ligt; mede door de grote doorlatendheid fluctueert ook de
grondwaterstand omstreeks 60 cm - maaiveld. Het zijn hoogwaardige cultuurgronden, die speciaal voor de bollenteelt zeer goed geschikt zijn.
Eenheid 129. Associatie vanduinzandgronden
Afhankelijk van grondwater en profielopbouw, worden deze gronden gebruikt voor de tuin- en landbouw of voor
recreatie en andere niet-agrarische doeleinden. Bij goede waterbeheersing en weinig profielstoringen vinden we hier
hoogwaardige tuinbouwgronden (o.a. Westland, Voorne). Indien de grondwaterstand in de zomer te laag wordt
kunnen dezegronden, wat hun landbouwkundige waarde betreft, worden vergeleken met dedroge strandwalgronden.
Zowel in het Westland (Staelduinse Bos), Voorne (de Heveringen) als op Goeree (de Westduinen) komen dergelijke
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complexen te droge, kalkarme middelhoge duinzandgronden voor. Bij onvoldoende waterbeheersing (zeer natte
ligging) en bijmenging van slib in het profiel of bij profielstoringen ontstaan de zogenaamde heischeengronden
(Van Liere, 1948). Ook deze gronden moeten als matig tot weinig geschikt voor tuinbouw worden beschouwd.
Eenheid 135. Strandvlaktegronden en lage strandwalgronden
Deze gronden worden gebruikt als grasland en plaatselijk voor de bollenteelt en de glastuinbouw. De profielen»
waarbij een dun zanddek rust op veen of klei-op-veen zijn voor tuinbouw weinig geschikt; het zijn echter goede
graslandgronden zonder zomerdepressie en met een zode, die slechts matig gevoelig is voor vertrapping. Neemt de
dikte van het zanddek toe, dan wordt de geschiktheid voor de bollenteelt en de glastuinbouw iets beter (echter
hoogstens matig geschikt), terwijl bij grasland de kans op zomerdepressie toeneemt en de gevoeligheid van de zode
voor vertrapping afneemt.
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De Algemene Onderscheidingen
Eenheid 151, 1 100 ha/Eenheid 153, 1 200 ha/Eenheid 154,100ha/Eenheid 155, 1 200ha/Eenheid 156,1400ha.
I LEGENDA
Tot de Algemene Onderscheidingen worden enkele gronden gerekend die in verschillende landschapstypen kunnen
voorkomen. Ze worden in de legenda onderverdeeld in:
a. Geklassificeerde gronden - ingedeeld naar bodemkundige kenmerken, zoals rijkdom aan koolzure kalk en profielopbouw
b. Niet geklassificeerde gronden - niet ingedeeld naar bodemkundige kenmerken.
Tot de geklassificeerde gronden behoren:
a. de overslaggronden - rivierklei, zeeklei
b. de „gebroken" gronden - op de overgang tussen zand-, klei- en veengronden.
Tot de niet geklassificeerde gronden behoren : verwerkte gronden, smalle oude stroombeddingen, terreinen voor
burgerlijk gebruik.
In figuur 37 zijn de Algemene Onderscheidingen weergegeven, onderverdeeld in:
a. overslaggronden (eenheid 151)
b. „gebroken" gronden (eenheid 153)
c. oude stroombeddingen, geheel of gedeeltelijk verland (eenheid 154)
d. verwerkte gronden (eenheden 155 en 156).
II BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
De in Zuid-Holland voorkomende eenheden worden in de volgorde van de legenda beschreven.
Eenheid 151. Overslaggronden
Deze gronden door dijkdoorbraken ontstaan, liggen voornamelijk in het rivierkleigebied. Er komen grote variaties
voor in profielopbouw, zwaarte van de bovengrond en grofheid van het zand.
Zo zijn er overslagen op veen, op komklei en op stroomruggrond. In het algemeen is de bovenste 30 à 60 cm van
het profiel grofzandig, licht en kalkrijk of kalkhoudend. Ze worden nogal eens voor de tuinbouw gebruikt, doordat
ze veelal gemakkelijk bewerkbaar en vroeg in het voorjaar zijn (o.a. bij Zwijndrecht).
Eenheid 153. Gebrokengronden
De „gebroken" gronden in de provincie Zuid-Holland liggen op de overgang van de duinzandgronden naar de
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FIG. 37. De verbreiding van de Algemene Onderscheidingen in Zuid-Holland.

overslaggronden (eenheid 151)
„gebroken" gronden (eenheid 153)
oude stroombeddingen, geheel of gedeeltelijk verland (eenheid 154)
verwerkte gronden (eenheden 155 en 156)

polder met jonge zeekleigronden en kunnen ook worden benoemd als „vervlogen" duinzandgronden. Wegens de
grote verschillen op korte afstand zijn ze niet tot de zandgronden of dejonge zeekleigronden gerekend. De profielopbouw is gevarieerd bijv. zand-op-klei (zavel), klei (zavel)-op-zand, zand-op-klei (zavel)-op-zand, enz. Ze hebben
een lage ligging t.o.v. het grondwater en zijn merendeels „heischenig" (met zeer slechte structuur) en tijdelijk te nat.
De bovengrond heeft in het algemeen een M50 van 120-170 mu. Ze worden gebruikt als grasland, bouwland en
voor de tuinbouw.
Eenheid 154. Geheelof gedeeltelijk verlandeoudestroombeddingen
Komt slechts over één kaartvlak (bedding van de Oude Rijn) voor (zie figuur 37). De stroombeddingen liggen laag
t.o.v. de omgeving en hebben een humusrijke tot venige bovengrond en een ondiep gereduceerde ondergrond, die
vaak slap is.
Eenheid 155. Sterk vergraven gronden
Bij deze door de mens verstoorde gronden, is het oorspronkelijke bodemprofiel onbekend. Het zijn sterk vergraven
strandwal- of strandvlaktegronden of tot zeer wisselende diepte afgegraven en verwerkte rivierkleigronden.
Eenheid 156. Afgegraven en opgespotengronden
Ze worden hoofdzakelijk langs waterkerende dijken aangetroffen. Indien ze afgegraven zijn, hebben ze op geringe
diepte een permanent gereduceerde ondergrond; indien ze zijn opgespoten zijn ze meestal kalkrijk en betrekkelijk
licht en humeus.
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