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(Foto Stichting voor Bodemkartering R 35-275)

Woord vooraf

De bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, die bekendheid kreeg onder de naam Nebokaart, verscheen
in 1961 in 10 bladen: 9 kaarten en 1legendablad. In 1965 werd een algemene toelichting bij de gehele kaart gepubliceerd, getiteld: „De bodem van Nederland. Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000".
Uitvoeriger overzichten van de bodemgesteldheid in de verschillende provincies werden beschreven in afzonderlijke
toelichtingen. Dit boek geeft gedetailleerde informatie bij kaartblad 5, de provincie Noordholland.
De bodemkaart is hoofdzakelijk vervaardigd door de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Bij het opstellen van de legenda voor de buitendijkse gronden en van de gronden van de IJsselmeerpolders werd medewerking
verleend door de Bodemkundige Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Ook de bodemkaart van
de Wieringermeerpolder werd in samenwerking met deze dienst vervaardigd.
Het veldwerk van de Stichting voor Bodemkartering werd uitgevoerd in dejaren 1953en 1954door Ing.J. Kloosterhuis, W. C. Markus en G. W. de Lange. De bodemkundige gegevens voor het noordelijke gedeelte van de provincie,
zowel voor de kaart als voor de toelichting, werden onder leiding van Ir. P. du Burck verzameld. Bij het samenstellen van de kaart werd voorts gebruik gemaakt van een aantal reeds bestaande, meer gedetailleerde karteringen.
Een overzicht hiervan wordt gegeven in figuur 1. Bij het samenstellen van de tekst werd een aantal gegevens aan
de bijbehorende rapporten ontleend, evenals aan de toelichtingen bij de bladen 25 Oost, 26 West, 31 West en
Oost en 32 West van de Bodemkaart voor Nederland, schaal 1:50000, die resp. in 1965, 1966, 1969 en 1970
verschenen.
Dit boek wil een nadere toelichting geven op de wijze, waarop het bodempatroon van Noordholland tot stand
kwam en over de opbouw, ontstaanswijze en eigenschappen van de eenheden die deel uitmaken van dit bodempatroon. In hoofdstuk I wordt de fysiografie met name de landschappelijke indeling, de topografie, de waterstaatkundige toestand met enkele facetten van de watervoorziening en de geologische ontwikkeling van het gebied
behandeld. In hoofdstuk II wordt de bodemvorming besproken, waarbij vooral op de rijping en de vorming van de
humushoudende bovengrond, met name de veraarding, wat uitvoeriger wordt ingegaan. Een uitvoerige bodemkundig-landschappelijke beschrijving van de afzonderlijke landschappen volgt in hoofdstuk III. Behalve van de
geologie wordt hierbij vooral uitgegaan van de historisch-geografische ontwikkeling, die bijna overal in Noordholland in sterke mate het landschappelijke en bodemkundige beeld heeft bepaald. Na een korte uiteenzetting
over de opzet van de legenda en de daarbij gehanteerde indelingscriteria in hoofdstuk IV, volgt in hoofdstuk Veen
beschrijving van de afzonderlijke eenheden van de bodemkaart. In verband met het toenemende gebruik van
bodemkaarten voor niet-landbouwkundige doeleinden, waarbij de opbouw van de diepere ondergrond van groot
belang is,wordt bij de beschrijving van de landschappen en deeenheden van de bodemkaart zo mogelijk aangegeven,
welke afzettingen in de ondergrond aanwezig zijn. Deze afzettingen worden in hoofdstuk I bij de geologie uitvoerig
besproken. Bij de meeste eenheden worden enkele opmerkingen gemaakt over de geschiktheid van de gronden
voor de akker- en weidebouw, soms ook voor de tuinbouw. Voor uitvoeriger inlichtingen hierover wordt verwezen

Niet door Pons bewerkte gebieden
Wiggers
Du Burck
| Ente

naar de Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland, schaal 1:200000,meteen
uitvoerige toelichting door de Stichting voor Bodemkartering, onder redactie van Dr. Ir. A. P. A. Vink en Ir.
E. J. van Zuilen, 1967.
Ofschoon dit boek aansluit bij de reeds uit 1961 daterende bodemkaart, zijn een aantal nieuwere gegevens van vóór
1-1-1973, vooral op geologisch en bodemkundig gebied, in de tekst verwerkt.
De meeste foto's van de Stichting voor Bodemkartering werden speciaal voor deze publicatie door de heer C. Th.
van der Schouw vervaardigd. Door de heren C. P. van der Spek, H. C. Bos en W. Bos van de afdeling Kartografie
van deStichting voor Bodemkartering werd veel tijd en zorg besteed aan het vaak moeilijke tekenwerk. Een woord
van dank komt ook toe aan de heer G. W. de Lange, die de profielbeschrijvingen met grondmonsteranalyses uit
diverse archieven en publicaties bij elkaar zocht, aan Ir. R. H. Roldaan, die uitvoerige beschrijvingen en structuurschema's gaf van een negental bodemprofielen en aan de heer A. Reymerink, ing. van de afd. Micropedologie van
de Stichting voor Bodemkartering, die deze schema's naar de laatste inzichten bewerkte. Een aantal bodemkundige
en/of landbouwkundige gegevens werd verstrekt door Ing. H. de Bakker, de heer L. W. Dekker, Ir. G. G. L. Steur,
Ir. C. van Wallenburg en een aantal historisch-geografische gegevens door Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam en
Prof. Dr. A. J. Wiggers. Prof. Dr. G. C. Maarleveld, Mej. Dr. S. Jelgersma en Dr. W. H. Zagwijn voorzagen het
hoofdstuk geologie van critische opmerkingen. Het manuscript werd met veel geduld een aantal malen overgetypt
door Mevr. M. H. Miedema-van Wijk en Mej. D. F. de Haas en gecorrigeerd door Mevr. K. H. W. KoldeweeWitteveen.

Fig. 1. Overzicht van de tot December 1972 verschenen en ten dele geraadpleegde karteringen in Noordholland, alsmede van de gebieden, die door de genoemde personen zijn bewerkt voor de bodemkaart
I : 200 000.

Schaal 1 : 10 000
2 De Streek (Ente, 1963)
3 Venhuizen (P. du Burck,
1955; rapp. nr. 406)
4 Westwoud (B. J. Bles en G.
Rutten, 1972; rapp. nr. 863)
5 Vier Noorder Koggen (L. W.
Dekker, K. Wagenaar en
H. J. M. Zegers, 1968; rapp.
nr. 689)
6 Vier Noorder Koggen (Du
Burck, 1972a)
8 Heerhugowaard (J. A. v.d.
Hurk (m.m.v. W.v.d. Knaap)
1960; rapp. nr. 566)
18 Weesp II (G. W. de Lange
en B. J. Bles, 1963; rapp.
nr. 623)
19 Randgebied Zuidelijk Flevo-

land (H. J. M. Zegers, 1961;
rapp. nr. 519)

Schaal 1 : 15000
7 Westerkogge (L. W. Dekker
en W. J. M. v.d. Voort (m.
m.v. H. J. M. Zegers), 1971;
rapp. nr. 862)

Schaal 1 : 16 667
1 Anna Paulownapolder en
Polder Het Koegras (Du
Burck, 1972)
9 Geestmerambacht
(Du
Burck, 1957)
20 Waterland (Pons, Kloosterhuis en De Lange, 1960)

Schaal 1 : 25 000
10 Noord-Kennemerland (De
Roo, 1953)
11 Kennemerland (W. J. v.
Liere, 1951; rapp. nr. 214)
12 De bloembollenstreek (Van
der Meer, 1952)
13 Spaarnewoude (R. P. H. P.
v.d. Schans, 1969; rapp. nr.
PPP)
14 Upolders (Güray, 1952)
15 Haarlemmermeer (Haans,
1955)
16 Omgeving Uithoorn (W. J.
v. Liere, 1948; rapp. nr. 182)

Schaal 1 : 25 000
A Noordholland, noordelijk ge-

deelte (Du Burck, Dekker,
Zegers en Kleinsman, 1963)
B Noordholland, middengedeelte (Pons, Kloosterhuis en
Hulshof, 1957)
C Noordholland, zuidelijk gedeelte (Pons en Kloosterhuis,
1955)
Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 : 50 000
I Blad 25 Oost Amsterdam,
1965
II Blad 31 West Utrecht, 1969
III Blad 31 Oost Utrecht, 1970
IV Blad 26 West Harderwijk,
1966
V Blad 32 West Amersfoort,
1966

Fysiografie
INLEIDING
Het vasteland van de provincie Noordholland kan globaal in drie onderling sterk verschillende landschappen
worden onderverdeeld: de duinen, het zandlandschap van het Gooi en het polderland met de daarin liggende droogmakerijen. Een min of meer afzonderlijke plaats neemt het eiland Texel in, evenals het vroegere eiland Wieringen.
De duinen vormen een nog grotendeels in natuurlijke staat verkerende kuststrook, die zich uitstrekt vanaf de grens
met de provincie Zuid-Holland tot Den Helder en op Texel. Alleen tussen Petten en Camperduin ontbreken de
duinen; hier ligt de Hondsbossche Zeewering.
Het Gooibestaat uit een vrij sterk geaccidenteerd, pleistoceen zandlandschap met langs de IJsselmeerkust een smalle
strook jonge afzettingen. Het thans sterk verstedelijkte gebied bestond tegen het einde van de vorige eeuw nog
grotendeels uit heide en bos met een aantal verspreide, zeer oude nederzettingen (zie fig. 57). Het bouwland, de
eng, lag rondom het dorp, waar de oude boerderijen van het hallehuistype rondom een brink lagen.
De rest van de provincie wordt ingenomen door een laag polderlandschap, met jonge zeezand- en zeekleigronden,
veengronden met veel grote en kleine plassen en verspreid door het gebied, talrijke droogmakerijen, waar hoofdzakelijk zg. „oude zeeklei" aan het oppervlak ligt.
In een groot deel van het polderlandschap treft men vooral grasland aan; bouwland komt voornamelijk voor in de
droogmakerijen, plaatselijk in West-Friesland en in de Kop van Noordholland. De stelphoeve is sinds het begin
van de zeventiende eeuw het kenmerkende boerderijtype van het Noordhollandse weidebedrijf (fig. 2, zie ook fig. 6).
Tuinbouw wordt aangetroffen langs de binnenduinrand, in Het Breezand, in bepaalde delen van West-Friesland
(Het Geestmerambacht, Het Grootslag, De Bangert), bij Aalsmeer en bij Uithoorn. Overigens breidt de tuinbouw
zich overal noggestadig uit, speciaal de bloembollenteelt in het noorden en de bloementeelt ten oosten van Aalsmeer
HOOGTELIGGING EN RELIËF
De drie bovengenoemde landschappen weerspiegelen zich duidelijk in de hoogteligging van het maaiveld (fig. 3).
De duinen vormen een sterk geaccidenteerd gebied van enkele meters tot enkele tientallen meters boven NAP.
De hoogste toppen bij Bloemendaal en bij Schoorl reiken tot resp. ca. 45 m en bijna 60 m boven NAP.
Ook in het Gooi komen vrij grote hoogteverschillen voor; vanuit de lage gebieden in het westen, noorden en oosten,
die ongeveer op NAP liggen, verheft dit zandgebied zich tot enkele tientallen meters boven NAP, met als hoogste
punt de Tafelberg ten westen van Blaricum (36 m + NAP).
Het polderland heeft zijn hoogteverschillen vooral aan de drooggelegde plassen en meren te danken. De hoogteligging van deze droogmakerijen varieert van ca. 1 m —NAP bij enkele vroegere meertjes nabij de duinen (zie
hoofdstuk III, Kennemerland), tot 4 m —NAP in diverse vroegere meertjes inWaterland eninde Haarlemmermeerpolder. Een kleine oppervlakte ligt hier zelfs op 5 m —NAP, een diepte, die ook de Bijlmermeerpolder voor de
opspuiting en bebouwing had. Buiten de droogmakerijen helt het oppervlak ten noorden van het IJ globaal gezien
van ongeveer NAP aan de voet van de duinen tot 1à 1,5 m —NAP in het oosten. Ook in noordwaartse richting
is er een zwakke helling. Het laagst ligt het oorspronkelijke oppervlak in de polder Beschoot tussen Oosthuizen
en Hoorn (tot 2.80 m —NAP).

Fig. 2. Stelpboerderij bij Twisk met rieten dak, pannenspiegel en goten.

(Foto Min. v. L en V. no. S 6425)

Ten zuiden van het IJ daalt het oorspronkelijke oppervlak van ca. NAP aan de voet van de duinen en langs het
IJsselmeer en van ca. 0.5 m —NAP langs de rand van het Gooi tot ca. 2 m —NAP in de kleine stukjes bewaard
gebleven veenland langs de Amstel en in de Polder De Ronde Hoep.
DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND EN DE WATERVOORZIENING
Het veengebied achter de strandwallen en duinen lag oorspronkelijk zo hoog, dat noch deafwatering, noch de beveiliging tegen overstromingen een probleem vormden. Door oxydatie en inklinking van het veen tengevolge van
de ontwatering, namen enige eeuwen na de ontginning de moeilijkheden met de afwatering en het gevaar voor overstromingen sterk toe. Tot aan de elfde à twaalfde eeuw, toen er nog geen dijken waren, zijn hierdoor in het noorden
van de provincie, ter plaatse van de Waddenzee en langs de latere Zuiderzee (waar de oudste veenontginningen
lagen) grote veengebieden verloren gegaan.
De minder vroeg ontgonnen en daardoor minder ingeklonken venen bleven bij de twaalfde-eeuwse overstromingen
grotendeels gespaard en werden met dijken beveiligd. Deze bedijkingen konden aanvankelijk gemakkelijk zonder
hulpmiddelen bij eb op het buitenwater afwateren. Na enige eeuwen werd dit door de voortgaande inklinking echter

Fig. 3.Dehoogte van hetmaaiveldinm tenopzichte vanNAP
hoogtecijfers in het duingebied
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40-20 m + NAP
20-10 m + NAP

steeds moeilijker, zodat vele veengronden en dunne klei-op-veengronden in de vijftiende en zestiende eeuw voortdurend dras stonden.
In NoordhoUandsNoorderkwartier, het gebied ten noorden van het voormalige IJ, voltooide men omstreeks 1400
de afsluiting van het stelsel van meren en veenwateren van het buitenwater. Hiermee stelde men een groot deel
van de zwakke binnenbedijkingen veilig. Tevens was dit een eerste stap om de waterstand op de zo gevormde boezem
te beheersen en door lozing bij lageebstanden op een lager peil te brengen. Door het maken van afzonderlijke polders
waarbinnen men het waterpeil beter in de hand had (sinds de vijftiende en zestiende eeuw) en door de invoering
van de windbemaling (in de zestiende en zeventiende eeuw) kon men de afwatering verder verbeteren, ondanks de
voortgaande daling van het maaiveld.
Aanvankelijk loosden de polders hun water willekeurig op de boezem. Een centraal beheer van de waterstand van
de boezem, die door velerlei oorzaken voortdurend te hoog was, ontbrak. Tenslotte werd in 1544 het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland ingesteld, dat zorg moest dragen voor
het beheer van de Schermerboezem. Alle polders die hun water op deze boezem brachten, werden in dit centrale
lichaam verenigd. De polders met een rechtstreekse lozing op zee (bijv. Waterland en een groot deel van WestFriesland) bleven er buiten (fig. 4).
In dezeventiende eeuw werden de meeste meren van de Schermerboezem drooggemaakt, waardoor het waterbergend
vermogen van de boezem aanzienlijk verminderde en veel hogere eisen aan de afwatering werden gesteld. Om de
boezemstand beter te kunnen beheersen, werd tenslotte in 1795de peilbemaling ingevoerd. Bij een bepaalde waterstand (nu NAP) moet het uitmalen op de boezem worden gestaakt. Momenteel bestaat de ca. 2000 ha grote boezem
uit het grootste deel van het in 1824 voltooide Noordhollandsch Kanaal, het Alkmaardermeer, de Zaan, de ringvaarten van de grote droogmakerijen en een aantal andere vaarten. De lozing gebeurt door twee schutsluizen bij
Den Helder en voorts door een elftal andere schutsluizen, zoals bij Nauerna, Zaandam, Monnikendam, Edam en
Schardam.
De boezem van het Amstelmeer is ontstaan als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van de
Wieringermeer. Een aantal voorheen vrij op de Zuiderzee lozende polders zijn nu in dit boezemgebied verenigd.
Twee andere, oudere boezemgebieden, de Vereenigde Raakmaats- en Niedorperkoggeboezem en de Schagerkoggeboezem, lozen nu ook op het Amstelmeer.
Het beheer van de zeewaterkeringen in het Noorderkwartier was zeer versnipperd en werd vóór 1843 door de
verschillende polders, heemraadschappen en hoogheemraadschappen verzorgd; daarna (tot 1921)was wel het onderhoud gemeenschappelijk, maar niet het beheer. In laatstgenoemd jaar werd het Hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier opgericht, dat o.a. met de zorg voor de instandhouding en het onderhoud van de IJsselmeer- en
Wieringermeerdijken en de Hondsbossche Zeewering werd belast. De Hondsbossche Zeewering is wegens het
ontbreken van duinen altijd een zwakke plek in de verdediging van het Noorderkwartier tegen de zee geweest.
Het onderhoud en het beheer werden aanvankelijk verzorgd door de Graaf, later door het Hof van Holland en
vanaf 1555 tot 1921 door een hoogheemraadschap, waaraan vrijwel het gehele Noorderkwartier onderhoudsplichtig was. In laatstgenoemd jaar werd dit hoogheemraadschap opgenomen in het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.
De zeedijken van de Kop van Noordholland worden, evenals de Afsluitdijk, door het rijk onderhouden. De aanleg
van de Afsluitdijk, die in 1932 gereed kwam, heeft o.a. door de snelle verzoeting van het IJsselmeer een zeer belangrijke verbetering gebracht in de kwaliteit van het water van de Schermerboezem. Voordien was het water van
het Noordhollandsch Kanaal vrij brak, zodat ook in de Schermerboezem vrij veel zout voorkwam. Hierdoor was
het inlaten van water zeer bezwaarlijk, ofschoon dit in een groot deel van het gebied noodzakelijk was om voldoende
drinkwater voor het vee te hebben, evenals voor infiltratie van het grasland op de zeezandgronden, voor gietwater
voor de tuinbouw en om in tijden van droogte in vaarpolders het peil te handhaven. Ook had men vaak met brak
grondwater te maken. Het zout hierin was afkomstig van niet of niet geheel ontzilte kleien, uit het eertijds met zeewater overstroomde veen of het werd door kwel uit de diepere ondergrond aangevoerd (zie hoofdstuk II, ontzilting).
De gasbronnen, die vooral vroeger bij talrijke boerderijen in het veengebied en in de droogmakerijen aanwezig
waren en waarmee men methaangas uit het veen op grote diepte (basisveen) won, droegen eveneens in belangrijke

Fig. 4. De voornaamste boezemgebieden van Noordholland.
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mate bij tot de verzilting. Het brakke water, dat met het gas omhoog kwam, werd op de sloten geloosd. Dit zelfde
was het geval bij het slaan van diepe Nortonputten.
Door alle genoemde oorzaken was het grond- en slootwater, vooral ten noorden van het IJ, bijna overal in meerdere
of mindere mate brak. Met regenwater gevoede drinkputten voor het vee trof men daarom tot enige tientallen jaren
geleden in wat hogere zand- en kleigebieden, waar contact met het (brakke) grondwater vermeden kon worden, op

Fig. 5. De verspreiding van met regenwater gevoede drinkputten (nu grotendeels verdwenen) voor het vee op een deel van de relatief Ac.„
liggende zavelruggen in West-Friesland (naar luchtfoto's uit dejaren 1940-1945). De verspreide drinkputten buiten de grote kreekrug liggen
op kleine ruggetjes temidden van de zware, laag liggende kleigronden.
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talrijke percelen aan (fig. 5). Om aan zoet drinkwater voor mens en dier te komen waren in grote delen van het kleien veengebied van Noordholland de vroeger gebruikelijke rieten daken van de stelphoeven aan één zijde (of soms
aan meer zijden) voorzien van een „spiegel" van geglazuurde pannen, met langs de onderrand een goot om het
regenwateropte vangen (fig. 2).Alleen op de strandwallen en langs de binnenduinrand kon men zich uit waterputten
van zoet drinkwater van voldoende kwaliteit voorzien. Bij de (oude) boerderijen in dit gebied (fig. 6) ontbreken
daarom de pannen„spiegels" en zijn dakgoten afwezig (mond. med. Ir. K. Hoeksema).
In droge tijden moest men in veel boezemgebieden echter noodgedwongen toch brak water inlaten (Vrijhof, 1958).
Door de afsluiting van de Zuiderzee is hierin aanmerkelijk verbetering gekomen. Niet alleen heeft men op veel
plaatsen beter drinkwater voor het vee verkregen, maar ook kon de tuinbouw belangrijk worden uitgebreid sinds
in grote gebieden het zoutgehalte van het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.
In het Zuiderkwartier van Noordholland is de waterstaatkundige ontwikkeling totaal anders verlopen. In dit gebied
is veel minder land aan de zee verloren gegaan. Na de afsluiting door dijken en dammen (zie hoofdstuk III, het
veenlandschap) hebben hier vanaf het begin goed georganiseerde hoogheemraadschappen de boezems, uitwateringen
en dijken beheerd en onderhouden. Het zuidelijke deel van het oude Kennemerland werd reeds in de eerste helft
van de dertiende eeuw opgenomen in het uitgestrekte, uitstekend georganiseerde Hoogheemraadschap van Rijnland

toog

(fig. 4). De boezem van Rijnland, waarvan het peil al zeer vroeg nauwkeurig werd beheerst, waterde o.a. door sluizen
in de Spaarndam af op het IJ. Ook van deze boezem werden zeer grote delen naderhand drooggemaakt. Bijde drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 werden o.a. gemalen geplaatst bij Spaarndam en bij Halfweg, die het
water uitsloegen op het IJ, tegenwoordig op de boezem van het Noordzeekanaal.
Het Hoogheemraadschap Amstelland, dat behalve het land ter weerszijden van de Amstel en het gebied in het
Zuiderkwartier ten westen van de Vecht ook een aantal polders in de aangrenzende provincie Utrecht omvat, zorgt

Fig. 6. Stelpboerderij bij Bergen met geheel rieten dak, zonder goten.

(Foto Stichting voor Bodemkartering R 34-55)

vanouds voor het beheer en het onderhoud van de boezem van Amstelland. Tot deze boezem behoort, behalve de
talrijke riviertjes die in verbinding met de Amsfel staan, ook het Amsterdam-Rijnkanaal, terwijl het stadswater
van Amsterdam meestal een gemeenschappelijk peil met de Amstelboezem onderhoudt. De boezem loost langs
natuurlijke weg, o.a. door schutsluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal en door de Diemendammer- en de lepenslootersluis.
De zorg voor de dijken tussen Amsterdam en Muiden is opgedragen aan het Hoogheemraadschap van Zeeburg
en Diemerdijk, ingesteld in 1440.
De Vecht vormt eveneens een boezem, waarop binnen Noordholland de polders ten oosten van de Vecht hun water
lozen. De boezem loost vrij op het IJsselmeer. Het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden verzorgt
het onderhoud en het beheer van de IJsselmeerdijk tussen Muiden en Naarden.
GEOLOGIE
INLEIDING
In Noordholland liggen afzettingen uit het Pleistoceen slechts in het Gooi, op Wieringen en op Texel direct of zeer
dicht aan het oppervlak; in het overige deel van de provincie zijn ze overdekt door holocene, mariene sedimenten
of door veen.
Hieronder zal eerst het Pleistoceen worden behandeld. Vervolgens zal een korte schets gegeven worden van de
geologisch-landschappelijke opbouw van Noordholland in het Holoceen, waarbij de belangrijkste holocene sedimentatiefasen wat uitvoeriger worden besproken. Voor een goed begrip van de grote variatie in eigenschappen van
de talrijke holocene afzettingen wordt een beschrijving ingelast van de opbouw en samenstelling van de twee voornaamste holocene vormingen: het mariene getijdengebied en het veen.
PLEISTOCEEN
DE GLACIALE PERIODE
Vóór en in het begin van het Saalien (Riss-ijstijd) hebben de Rijn en de Maas over een groot deel van ons land
gelaagde, grindhoudende, grove en fijne rivierzanden afgezet. Het mondingsgebied van de Maas, die via de Gelderse
Vallei stroomde (Ter Wee, 1962), lag vlak voor de komst van het ijs vermoedelijk in Noordholland.
De Duitse rivieren zetten in het begin van het Saalien, samen met de Rijn en de Maas, aan de voorzijde van het
naderende ijsfront veel zand af. Naderhand werd hierover nog een laag dekzand neergelegd. Deze in Noordholland
fijne fluviatiele en eolische (proglaciale) zanden (Ter Wee, 1962; De Jong, 1967) reiken tot ten zuiden van Urk en
Wieringen (fig. 7A).
Aanvankelijk drong het landijs met een aantal lobben vanuit het noordwesten, noorden en noord-noordoosten in
enkele stadia ver naar het zuiden. Langs de flanken van de ijslobben werden degelaagde zand- en grindafzettingen
in bevroren toestand opgestuwd tot hoge wallen. De stuwwallen van het Gooi (Maarleveld, 1953) en de boog van
stuwwallen in de omgeving van Weesp en Muiden werden toen gevormd (fig. 7A).
Aan de buitenzijde van de stuwwallen werd door het smeltwater een vrij vlakke, fluvioglaciale spoelzandwaaier
afgezet, bestaande uit grindhoudend zand, zoals ten westen van Hilversum. Na het terugtrekken van het ijs bleef
een grondmorene, bestaande uit keileem, achter.
Tijdens enkele latere, nog onvoldoende bekende stadia, drong het ijs minder ver naar het zuiden op. De noordoostzuidwest gerichte stuwheuvels van Texel en Wieringen behoren tot een van deze stadia. De ijsrand verliep toen ongeveer volgens de lijn Texel-Wieringen-Gaasterland-Steenwijk. De dikke lagen keileem in de ondergrond bij Hoorn,
Alkmaar en Castricum behoren waarschijnlijk tot een wat vroeger stadium (Ter Wee, 1962).

Fig. 7. Noordholland en omgeving in het Pleistoceen (gedeeltelijk naar Oele, 1969 en 1971 en Ter Wee, 1962)
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Tijdens het warme Eemien (Saale-Weichsel interglaciaal) werd het oppervlak beneden het niveau dat thans ca. 10m
—NAP ligt, door dezeeoverstroomd (De Jong, 1967;fig.7B). De Eemzeezette zeerdikke pakketten mariene zanden
af (Oele, 1971) en aan de randen zavels en kleien.
DE PERIGLACIALE

PERIODE

In de volgende ijstijd, het Weichselien (Wurm), dat onderverdeeld wordt in het Vroeg-Glaciaal, het Onder-, Middenen Boven Pleniglaciaal en het Laat-Glaciaal, trekt de zee zich weer terug uit Noordholland en tevens uit het grootste
deel van de Noordzee (fig. 7C). Het landijs bereikte ditmaal Nederland niet, behalve wellicht in het noordoosten
van Groningen. Gedurende een groot deel van deze ijstijd, nl. tot in het Boven-Pleniglaciaal, wisselen natte en droge
koude tijden af met wat warmere tussenstadia. Er was veel erosie; grind en zand, o.a. afkomstig van de stuwwallen,
werden in de dalen als niveo-fluviatiele afzettingen op de Eemzee-afzettingen gedeponeerd. Er werd veel fluviatiel
materiaal aangevoerd en samen met de niveo-fluviatiele zanden (soms gemengd met de verspoelde Eemzee-afzettingen) neergelegd in het brede voormalige ijsranddal, waardoor de Overijsselsche Vecht naar het westen stroomde.
Tijdens het laatste deel van het Boven-Pleniglaciaal was het klimaat zeer koud en droog. Het sedimentatiegebied van
de grote rivieren kromp sterk in en over grote oppervlakten werden eolische zanden afgezet. Dit zg. Oudere dekzand
(Formatie van Twente) bedekte vrijwel geheel Noordholland, ook het gebied buiten de kust (Oele, 1971).
Het oorspronkelijke, brede rivierdal van de Vecht werd steeds verder ingeperkt, vooral doordat het dal vanuit het
noorden, evenals in de Noordoostpolder, werd opgevuld met Ouder dekzand (Wiggers, 1955).
In het laatste deel van het Weichselien, het Laat-Glaciaal, raakte het land in wat warmere tijden gedeeltelijk begroeid. In twee koude fasen van het Laat-Glaciaal werden opnieuw dekzanden afgezet, respectievelijk de Jongere
dekzanden I en II. Deze beide dekzanden worden gescheiden door een fossiel bodemprofiel, de Usselolaag, dat op
een aantal plaatsen is aangetroffen. Het dateert uit de wat warmere Allerodtijd.
Op de stuwwallen komen veelal slechts dunne lagen dekzand voor; op Texel en Wieringen rusten deze dunne dekzandlagen op keileem, op proglaciaal zand (als de keileem weggeërodeerd is) of op veel stenen en grind bevattende
solifluctielagen. In het Gooi rusten ze oplemig,grindhoudend zand. Op de hogere delen van de Gooise stuwheuvels
ontbreekt het dekzand geheel, met uitzondering van een aantal langgerekte, vrij hoge ruggen van Jonger dekzand II
(zg.pseudo-âsar).
Bij de klimaatverbetering aan het begin van het Holoceen, toen de begroeiing het pleistocene oppervlak voorgoed
vastlegde, was een vlak tot heuvelachtig landschap ontstaan (Pons en Bennema, 1958), waarvan de hoogteligging
ten opzichte van NAP in fig. 8is weergegeven. Deze oppervlakte speek als vaste ondergrond in de overigens grotendeels uit slappe gronden bestaande provincie Noordholland een zeer belangrijke rol voor de fundering van zware
gebouwen, wegen, bruggen en tunnels.
In het midden van Noordholland, ongeveer tussen Hoorn-Alkmaar en Purmerend-IJmuiden, lag het hierboven reeds
enkele malen genoemde, oost-west verlopende Vechtdal (ziefig.7C). Het diepste gedeelte ligt ter hoogte van de kust
op ca. 23 m —NAP (fig. 8). Vanuit dit deel loopt het pleistocene oppervlak zonder veel reliëf naar hei noorden
geleidelijk op tot het ongeveer op de lijn Petten-Middenmeer overgaat in een golvend gebied rondom de besproken
stuwheuvels van Texel en Wieringen. Ook naar het zuiden komt de bovenkant van de pleistocene afzettingen geleidelijk hoger te liggen. Ten zuiden van Velzen-Edam begint een uitgestrekt, vrijwel vlak dekzandgebied, waarvan
het oppervlak op 9-14 m —NAP ligt en dat zich tot ver in Zuid-Holland voortzet. Naar het oosten sluit hierbij het
stuwwallenlandschap van de Utrechtse en Gooise heuvelrug aan.
HOLOCEEN
INLEIDING
Bij het begin van het Holoceen was de zeespiegel veel lager dan tegenwoordig. Sindsdien is de zee ten opzichte van
het land voortdurend gestegen tot het huidige niveau.
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Fig. 8. De diepteligging van de bovenzijde vanhet pleistoceen.
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Als gevolg van het snelle rijzen van de zeespiegel steeg ook het grondwater langs de randen van het door de zee
overstroomde pleistocene gebied. Deze werden zo vochtig, dat op de laagst gelegen plaatsen veen begon te groeien,
dat zich in westelijk Nederland tenslotte over het gehele pleistocene oppervlak uitbreidde. Dit zg. Basisveen of
„veen op grote diepte" is (te zamen met de direct erboven voorkomende zware klei, de „Laag van Velzen") als een
harde, samengeperste laag nog op veel plaatsen aanwezig. In een groot deel van Noordholland, vooral tussen
Alkmaar en Schagen, in de Wieringermeerpolder, in de Waddenzee, ten zuiden van Haarlem en in de Haarlemmermeerpolder, is het Basisveen echter, te zamen met het bovenste deel van de pleistocene afzettingen, door latere
erosie verdwenen (zie fig. 8). Soms liggen de holocene afzettingen dan direct op het Eemien.
Tegen het einde van het Boreaal (ca. 5500 v. Chr.) was de zeespiegel tenslotte zo hoog gestegen, dat de zee toegang
kreeg tot het gebied. Bij de daarop volgende overstromingen werd het veen in het westen, dus ook in vrijwel geheel
Noordholland, met zandige mariene afzettingen overdekt. Alleen de genoemde hoge, pleistocene delen en een
smalle strook veen langs de rand van het Gooi bleven vrij. Ten oosten van een lijn, die ongeveer van Muiden naar
Vinkeveen loopt, ging de veengroei ongestoord door, zodat daar het veen dat gelijktijdig met het Basisveen meer
naar het westen werd gevormd, geleidelijk overgaat in het jongere veen en daarvan niet kan worden onderscheiden.
In figuur 9 is het verloop van de relatieve zeespiegelrijzing naar de nieuwste gegevens (Louwe-Kooymans, 1974)
weergegeven. Uitgegaan wordt daarbij van gemiddeld hoog zeewater (MHW). In verband met de mogelijkheid tot

Fig. 9. De relatieve stijging van de zeespiegel, aangegeven als gemiddeld hoog water langs de Nederlandse kust (naar Louwe-Kooimans,
1974), de hiermee samenhangende afzettingen en de veengroei.
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binnendringen van de zee en met de hoogte, tot waar sedimenten kunnen opslibben, is deze grootheid van meer
belang dan het tot nu toe veel gebruikte gemiddelde zeeniveau (Jelgersma, 1961).
Twee bijzonderheden van de curve zijn voor ons van belang.
a. Tijdens het eerste deel van het Holoceen (tot ca. 3500 v. Chr.) is de curve steiler; de zee steeg toen veel sneller
dan daarna. De aanvalskracht en daarmee de transgressie-activiteit van de zee nam in het tweede gedeelte van het
Holoceen (globaal in het Subboreaal en het Subatlanticum) sterk af.
b. Perioden met een snelle stijging (transgressiefasen) en meteen langzame stijging (regressiefasen) wisselen elkaar af.
In een transgressiefase ontstonden langs de ondiepe, zandige kust strandwallen met zeegaten en daarachter uit zand
en kleiige sedimenten opgebouwde getijdengebieden. De met zand opgevulde geulen van de diverse afzettingen
klonken naderhand maar weinig in. Ze vormden een relatief hoog gelegen barrière voor latere afzettingen, waarvan
de zandige hoofdgeulen daardoor die van de oudere afzettingen mijden of slechts kruisen op plaatsen waar in een
achterliggend (relatief laag) gebied een ruime gelegenheid voor sedimentatie aanwezig was (fig. 10).
Tijdens een regressiefase was de zee veel minder agressief, zodat de kust weer kon aangroeien, de zeegaten geheel oi
gedeeltelijk verzandden en de getijdengebieden grotendeels of gedeeltelijk verlandden en tenslotte vaak met veen
overgroeid raakten.
Door de stijging van de zeespiegel werden telkens nieuwe getijdengebieden gevormd, waarvan de oudere afzettingen
volgens de huidige geologische nomenclatuur worden samengevat als "Afzettingen van Calais" en de jongere als
„Afzettingen van Duinkerke". De geologische opbouw van Noordholland kan men daardoor globaal voorstellen
als een aantal in het Holoceen gevormde strandwallenbundels met tussenliggende strandvlakten en een achterliggend gebied, dat uit talrijke over en naast elkaar liggende mariene en brakke afzettingen is opgebouwd. Een
aanzienlijk deel van laatstgenoemd gebied is naderhand overdekt met veen; ook werden op de strandwallen duinen
gevormd (de oude duinen) en ontstond langs de kust een gordel jonge duinen.
De aard van bovengenoemde mariene afzettingen en van het veen loopt sterk uiteen, afhankelijk van hun sedimentatie-omstandigheden of het milieu van de veenvorming. Hieronder zal daarom eerst een korte bespreking van de
afzettingen in een marien getijdengebied en van de opbouw van de venen volgen. Daarna zal de geologisch-landschappelijke opbouw van Noordholland in chronologische volgorde worden behandeld.
Om verwarring te voorkomen wordt hierbij en verder in dit boek zoveel mogelijk de vroeger gebruikte term „oude
zeeklei" vermeden. Alleen in hoofdstuk III worden oudere kleilagen in de ondergrond, die tot de Afzettingen van
Calais behoren, een enkele maal als zodanig aangeduid.
De Oude zeekleigronden op de bodemkaart omvatten de Afzettingen van Calais III en IVA. Alleen de Calais IVBafzettingen (Westfriese afzettingen I) zijn tot de Jonge zeekteigronden gerekend, omdat ten tijde van de opname van
de kaart werd verondersteld, dat deze afzettingen jonger waren dan thans wordt aangenomen. Bovendien meende
men tot voor kort, dat ze,in tegenstelling met alleandere Afzettingen van Calais, later nooit meer met veen of andere
mariene afzettingen overdekt waren geweest, zoals een groot deel van de Afzettingen van Duinkerke.
Omgekeerd omvatten de Jonge zeek\eigronden niet alle Afzettingen van Duinkerke. Een deel van de met 53, 54 en
55 aangegeven eenheden in West-Friesland, Het Geestmerambacht en in het zuiden van de Wieringermeerpolder
behoren tot de Afzettingen van Duinkerke O (Westfriese afzettingen I en II); de met 53, 54 en 55 aangegeven eenheden ten westen en ten zuiden van Alkmaar behoren tot deAfzettingen van Duinkerke IA (preromeinse afzettingen).
De gronden van deze eenheden zijn om landschappelijk-bodemkundige redenen bij de Oude zeekleigronden ingedeeld. Ze zijn namelijk alle na hun ontstaan overdekt geweest; de oudere en een deel van dejongere door veen, de
rest door nog recentere, mariene sedimenten. Zowel het veen als de mariene sedimenten zijn later door erosie — het
veen gedeeltelijk ook door turfwinning en baggeren — weer verdwenen, waarbij het merendeel van de bedoelde
afzettingen onder water kwam te liggen en successievelijk als droogmakerij werd ingepolderd. De naam „droogmakerijgronden" zou in dit verband eenjuistere aanduiding zijn geweest.
OPBOUW VAN EEN MARIEN

GETIJDENGEBIED

Een schematisch beeld van een marien getijdengebied langs onze kust bevat de volgende onderdelen (fig. 11):
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Fig. 10. De met zand opgevulde hoofdgeulen van
de diverse Afzettingen van Calais en van Duinkerke.

Enkhuizen

CEA
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

een zandige kust met stranden, strandwallen, strandvlakten en duinen
een zeegat, wadgeulen, hoge zandplaten en onbegroeide wadden en slikken
zoute kwelders
brakke of bijna zoete rietgorzen
een zeeboezem
estuariumoeverwallen, door de getijden beïnvloed
eustatische venen (venen waarvan de groei geheel onder invloed van de zeespiegelbewegingen staat).
a. Zandige kust met stranden, strandwallen,strandvlakten enduinen

De fijnere bestanddelen van door de zee aangevoerd materiaal worden in de branding uitgewassen. Het grovere
gedeelte wordt ongeveer tussen gemiddeld laag water en het niveau van spring- of stormvloed (dus tot boven het
niveau van gemiddeld hoog water) afgezet als stranden en strandwallen.
De strandwallen (eenheid 127; fig. 11, al) zijn langwerpige, smalle zandrichels, die meestal in bundels voorkomen.
Zij vormen vrij brede ruggen, zoals bij Haarlem, Beverwijk en Limmen, of soms boogvormig naar binnen verlopende
zogenaamde strandhaken, zoals bij Bergen (Jelgersma et al., 1970) en nu nog bij de zuidpunt van Texel. De strandwallenbundels zijn meestal gescheiden door brede of smalle, lagere strandvlakten (eenheid 129) die in noordelijke
richting steeds breder worden (zie fig. 17),doordat de aangroei van de kust in het noorden sneller is geweest dan in
het zuiden.
De strandwallen zijn ontstaan tijdens verschillende transgressiefasen tussen ca. 7500 v. Chr. en het begin van de
jaartelling. Ze zijn opgeworpen tot stormvloedhoogte, zodat ze vrij hoog boven het toenmalige gemiddelde hoogwaterpeil liggen. Het droge zand van de stranden en strandwallen werd door de wind meestal tot lage duintjes (fig. 11,
a2) opgewaaid. Door de vegetatie werden deze duintjes min of meer permanent vastgelegd. De strandvlakten zijn
opgebouwd tijdens regressiefasen tot gemiddeld hoog water of hoogstens tot springvloedhoogte.
Gedurende de vorming van de strandwallen en strandvlakten werd het zeeniveau geleidelijk hoger, waardoor de
strandvlakten in zeewaartse richting op een steeds hoger niveau worden aangetroffen. Bij de strandwallen, die oorspronkelijk ca. 1m hoger waren dan de strandvlakten, is dit onderlinge niveauverschil door duinvorming niet meer
vast te stellen. In de strandvlakten werd, na afsluiting door een volgende strandwal, vaak veen gevormd. Door latere
overstromingen zijn soms weer kleilagen op dit veen afgezet. In andere gevallen ruimde de zee het veen en soms een
deel van het zand op en werden in de strandvlakte wadden en kwelders direct op het zand gevormd.
Strandwal-envooral strandvlaktezanden vertonen eenduidelijke gelaagdheid, dietot hetbeginvan de bodemvorming
niet verstoord wordt (fig. 11, profiel 1). Deze gronden zijn hierdoor moeilijk bewortelbaar. Duinzanden (fig. 11,
profiel 2) zijn eveneens duidelijk gelaagd, maar los gepakt; vaak is ook enig organisch materiaal meegestoven.
Door beide oorzaken zijn ze toch diep bewortelbaar.
b. Zeegat, wadgeulen, hoge zandplaten en onbegroeide wadden en slikken
Bijeen inbraak van dezeewordt een waddengebied gevormd met een smalle, maar diepegeul,het zeegat,(fig. 11, bl),
die zich binnen de kust voortzet in een stelsel wadgeulen (fig. 11, b2). Vlak voor en achter het zeegat wordt veel
zand neergelegd in resp. de buiten- en de binnendelta. Tussen de zich verplaatsende geulen van deze delta's ontstaan
hoge zandbanken (fig. 11, b3) en lage wadzandplaten (fig. 11, b4). De hoge zandbanken worden opgebouwd tot
gemiddeld hoog water of iets lager en bestaan uit duidelijk gelaagd, kleiarm, fijn tot middelgrof zand met schelpgruislagen (fig. 11, profiel 3).Zij rusten altijd op schelprijke, grofzandige, kris-kras gelaagde geulafzettingen (fig. 11,
profiel 5). Het zand wordt in banen naar binnen geworpen (eenheid 47 bij Alkmaar) of het wordt als hoge, brede
platen (zie fig. 66) afgezet (eenheden 3, 6, 30, 35, 36, 42 en delen van 11, 14 en 31 in de Kop van Noordholland
en op Texel). Meestal liggen deze afzettingen zo hoog, dat ze later niet of nauwelijks meer met klei of zavel worden
afgedekt. Een enkele maal bestaan dergelijke binnendelta's uit zandige zavels (eenheid 19bij Castricum).
Langs de wadgeulen meer binnenwaarts ontstaan fijnzandige wadzandplaten, die op een iets lager niveau liggen
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Fig, 11. Schets van de opbouw von een volledig ontwikkeld marien getijdengebied.
strandwallen (al)
strandwallen met
duinen (a2)
zeegat (bl)
wadgeulen (b2)
hoge zandplaten (b3)
onbegroeide wadden
en slikken (b4)
kwelders (cl)
kwelderwal (c2)

rietgorzen (d)
zeeboezem (e)
estuarium-oeverwal,
door de getijden
beïnvloed (f)
eustatische venen (g)
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schelpfragmenten
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1. strandwal- en strandvlaktezand
2. duinzand
3. hoge zandplaat
4. wadzand
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6. kwelder
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14. oligotroof veen
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Fig. 12. Onbegroeid waddengebied met wadgeulen en wadzandplaten.
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(Foto KLM Aerocarto NV)

(fig. 11, profiel 4). Ze bereiken een hoogte tussen gemiddeld laag water en een punt tussen gemiddeld zeeniveau en
gemiddeld hoog water. Zeoverstromen nogbij iedere vloed, maar vallen bij ebgrotendeels droog. Ook de wadzanden
rusten op schelprijke, grofzandiger geulafzettingen (fig. 11, profiel 5). Op de verst van de wadgeulen verwijderde
plaatsen is soms een laag slappe, lichte klei afgezet, de zg. slikken (eenheid 2). Hier kan op de hoogste gedeelten
al een begroeiing metzeegras (Zostera nana),slijkgras (Spartina spec.)enzeekraal (Salicornia europaea) voorkomen.
Onbegroeide wadden (fig. 12)waren en zijn nog steeds zeer algemeen. Men treft ze aan in de Waddenzee (eenheden
1 en 2). Vroegere wadden liggen op talrijke plaatsen in Noordholland aan het oppervlak; het „wadiand" van de
Wieringermeerpolder (Zuur, 1936) behoort hiertoe (eenheden 53 en gedeelten van 54), de „wadgeulgronden"
(eenheid 24) van West-Friesland (Du Burck, Ente en Pons, 1955; Ente, 1963) en de „wadgronden" (delen van eenheid 60) van de Haarlemmermeerpolder (Haans, 1955) evenals de gronden van de eenheden 31 en 44 en van een
deel van de eenheden 7, 8, 11, 12,en 14in de Kop van Noordholland.
c. zoute kwelders
Wanneer wadden of slikken in het zoute en iets brakkegetijdengebiedzohoogzijnopgeslibddatzeniet meer dagelijks
overspoeld worden, raken ze begroeid met een lage kruidenvegetatie. Grassen, vooral Puccinelliasoorten (Kweldergras) nemen hierin een voorname plaats in. In Noordholland worden deze terreinen met de naam „gors" (samenhangend met gras) aangeduid. Teneinde verwarring te voorkomen met rietgorzen (zie onder d)gebruiken weverder
de Friese en Groningse naam „kwelder". Kenmerkend voor de kwelder (fig. 13) zijn de talrijke, sterk kronkelende
grote en kleine kreken, ter weerszijde begeleid door zandige oeverwallen. De iets lagere delen van de kwelder tussen
de oeverwallen bestaan uit zware tot zeer zware klei (fig. 11, profiel 6).
De kwelders slibben onder normale omstandigheden op tot iets boven gemiddeld hoog water. Zij worden slechts
bij stormvloed of springvloed gedurende korte tijd geïnundeerd. Normaal liggen kwelderkleien direct op fijnzandige
wadafzettingen en is de kleilaag 30-50 cm dik. Door bijzondere omstandigheden kunnen zij ook afgezet worden op
allerlei andere substraten, zoals veen (fig. 11, profiel 7) en zelfs op de reeds besproken zandbanken, zavelige binnendelta's, strandwalvlakten, enz. of op de nog te bespreken onderwaterafzettingen.
Het materiaal van de kwelders bevat altijd meer klei dan het sediment van de wadden ter plaatse. De variatie in
zwaarte hangt samen met de omstandigheden tijdens de opslibbing. In een rustig opslibbingsmilieu met weinig eb
en vloed zal zware klei in grote, homogene vlakken worden afgezet (bijv. de eenheden 56 en 38). Bij grote eb- en
vloedverschillen kan de variatie op korte afstand aanzienlijk zijn (eenheid 27), mede door de talrijke, wat hogere
zandige oeverwallen langs de voormalige kreken.
Reeds tijdens de afzetting heeft enige oxydatie en enige fysische rijping plaats, zodat we bij de opbouw van de
kwelders met een gelijktijdig verlopende geogenese en pedogenese te maken hebben. Ook treedt na de afzetting
van het kalkrijke slibeen vrij snelle ontkalking op (Van der Sluijs, 1970). Indien het kalkgehalte bij de afzetting reeds
betrekkelijk laag was, zoals bij zware kweldergronden, is de grond daardoor momenteel geheel ontkalkt. Een
bepaalde vorm van bodemvorming leidt tot het ontstaan van zg. pikklei: dunne lagen zware, kalkloze kwelderklei
met ongunstige eigenschappen (zie hoofdstuk II: kationenuitwisseling).
De kwelderklei is door de zwaarte, de activiteit van bodemdieren en vooral door de begroeiing tijdens de opslibbing
tamelijk homogeen. Plaatselijk komen watfijnzandige zavellaagjes in het profiel voor (fig. 11, profiel 8).Op sommige
plaatsen is bij stormvloeden op de kwelders weer lichter materiaal afgezet in de vorm van kwelderwallen. Men treft
dan zavelige, vaak gelaagde profielen aan met klei in de ondergrond (fig. 11, profiel 8).
Kwelderkleien, rustend op een ondergrond van ander materiaal, liggen in een groot deel van de provincie aan het
oppervlak. Normale, zandige tot zware, meestal kalkrijke vroegere kwelders met zavelige wadafzettingen in de
ondergrond, treffen weaan in de Wieringermeerpolder (gedeelten van eenheid 54en eenheid 55), in de Haarlemmermeerpolder en in de ten oosten daarvan liggende droogmakerijen (gedeelten van de eenheden 54 ,55, 56, 58 en 59),
in De Beemster, De Schermer en De Purmer (gedeelten van de eenheden 55en 56),op grote schaal in West-Friesland
(eenheden 26 (gedeeltelijk), 27, 28 en 29), langs het IJsselmeer en op Marken (eenheid 39). Bij Castricum liggen
zavelige kwelderafzettingen op een zandige binnendelta (eenheid 19).
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Fig. 13. Gedeelte van het kweldergebied van De Shifter op Texel. De geul loopt door het hoge strand en vertakt zich op de voorgrond in
de kwelder.
Foto (KLM Aeroearto NV)

Kleiige tot zavelige kwelderklei op zeezand komt vooral voor op Texel en in de Kop van Noordholland (delen van
de eenheden 7, 8, 11, 14en 15). Een kleine oppervlakte, de schorren van de Eendracht tenzuiden van De Cocksdorp
op Texel, is nog onbedijkt en maakt deel uit van eenheid 1, evenals de schorren van De Slufter (fig. 13), die als
onzuiverheid deel uitmaken van eenheid 130). Ook kan de kwelderklei gemengd zijn met dekzand (zg. gebroken
gronden), zoals op Texel (eenheid 153). Normale kwelderklei op veen treffen we aan in de Kop van Noordholland
(eenheden 12en 41); dunne, zware klei (pikklei) op veen is verbreid in de hele provincie (eenheden 38 en 86). Deze
bijzondere vorm van kwelderklei kan ook op andere ondergronden liggen, zoals op zavelige wadafzettingen en
zeezand, resp.in Het Geestmerambacht en ten westen van Alkmaar (eenheid 34)en op pleistoceen zandop Wieringen
en Texel (eenheid 34).
d. Brakke enbijna zoete rietgorzen
In een zwak brak of bijna zoet milieu zijn de afzettingen, voor zover liggend tussen gemiddeld laag water en enige
hoogte onder gemiddeld hoog water, begroeid met riet en/of biezen. Evenals bij de kwelders treffen we bij deze rietgorzen een meestal homogene kleilaag aan, dierust op min of meer gelaagde wadafzettingen en/of op de onder punt c
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te behandelen onderwaterafzettingen (fig. 11, profiel 9). Ze zijn daarom soms moeilijk van kwelderafzettingen te
onderscheiden.
Tijdens hun ontstaan zijn de rietgorzen niet geoxydeerd, zodat gedurende de opslibbing nauwelijks of geen pedogenese (rijping) optreedt. De rietgorsafzettingen zijn daardoor zeer waterrijk en slap (zg. modderklei). Hun organisch-stofgehalte is hoog, veel hoger dan dat van de kwelders. Voorts hebben ze in veel gevallen een hoog secundair
pyrietgehalte, zodat bij onvoldoende CaCC>3na oxydatie katteklei (zie hoofdstuk II bij oxydatie van sulfiden) kan
worden gevormd.
Begroeide, brakke riet- en biezengorzen zijn er momenteel in Noordholland niet meer, vroeger waren ze echter
algemeen. Zo is een groot deel van de afzettingen in de Wieringermeerpolder (eenheden 54 en 55) als rietgors ontstaan, evenals een deel van het „kwelderland" (eenheid 64) in deze polder (Zuur, 1936), en de afzettingen in de
droogmakerijen ten zuiden van het IJ (eenheden 57, 62 en 63en gedeelten van 58en 59).Van oorsprong slappe rietgorskleien treft men eveneens aan in de mariene afzettingen van West-Friesland (eenheid 26; zie fig. 16). Er bestaan
allerlei overgangen tussen de rietkleien en rietvenen, zowel in horizontale als in verticale richting (eenheden 82,
83, 86 en delen van 92) al naar gelang het kleigehalte daalt en het percentage organische stof toeneemt.
e. Zeeboezem
Bij een inbraak van de zee wordt een deel van het kustgebied achter de strandwallen of duinen overstroomd. Door
erosie, vooral van veen, maar soms ook van vroeger gevormde sedimenten, ontstaan daarbij meren of binnenzeeën,
die bij eb niet meer droogvallen.
In dit milieu vindt sedimentatie onder water plaats. We spreken dan ook van (binnen)zeeboezem- of onderwaterafzettingen. De sedimenten zijn steeds fijn gelaagd en na de afzetting vindt weinig biologische vermenging van het
sediment plaats (fig. 11, profiel 10). De kleiige of zandige afzettingen bevatten soms organisch materiaal; dit hangt
af van de aard van het aangevoerde sediment. Hun watergehalte is tot lange tijd na de afzetting zeer hoog. De
gronden in de U-polders (eenheid 51) zijn uit zulke sedimenten gevormd, evenals de zg. „zepige zavel", die in de
ondergrond in de Kop van Noordholland en op Texel voorkomt (zie pag. 29). Soms is dit soort afzettingen grofzandig en schelprijk, bijvoorbeeld waar in geulen of vlak achter een doorbraak grote stroomsterkten voorkwamen.
Deze grofzandige, sterk gelaagde geulprofielen liggen meestal diep in de ondergrond en spelen bodemkundig een
ondergeschikte rol. Alleen in de drooggemaakte Wieringermeerpolder liggen ze ten zuiden van het Amsteldiep aan
het oppervlak (eenheden 46 en 47).
f. Estuariiimoeverwallen,door degetijdenbeïnvloed
Waar een rivier ineen getijdendelta of in een zeeboezem uitmondt, worden in het gebied dat nog aan getijdenwerking
onderhevig is, lage. smalle oeverwallen gevormd. Doordat de sedimentatie vooral plaats vindt tijdens de kentering
bij hoog water, dus bij een lage stroomsnelheid, bestaan de oeverwallen hier, in tegenstelling tot die in het echte
rivierkleigebied, steeds uit zware klei (fig. 11, profiel 11). Daar deze oeverwallen, voor zover ze binnen de provincie
Noordholland liggen, in niet geheel zoet water zijn afgezet, worden ze nog tot de zeekleigronden gerekend (eenheid 9
in het Vechtgebied). Bijoverstromingen wordt vanuit de rivier vaak een dun, zwaar (rivier)kleidek over het omringende veen afgezet (eenheid 86; fig. 11, profiel 12).
g. Eustatische venen
Veenvorming heeft plaats indien een vegetatie plantenmateriaal produceert, dat door een overmaat water van de
lucht wordt afgesloten en daardoor niet of slechts gedeeltelijk wordt afgebroken. Het proces treedt uitsluitend in
een zoet of hoogstens in een brak milieu op. De veenvormende plantengezelschappen verschillen naar gelang de
voedselrijkdom van het milieu. We onderscheiden in Noordholland de volgende botanische veensoorten:
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1. RIETVEEN (EN ZEEBIEZEN)VEEN

De planten die dit veen vormen groeien in voedselrijk (eutroof), vrijwel zoet tot brak water. Bij de verlanding van
de kwelders spelen zij bij het begin van de veenvorming een belangrijke rol (fig. 11, profiel 13). Daar zij ook groeien
bij nog zwakke eb-en vloedbewegingen komt riet-en biezenveen vaak voor aan de randen van grote veencomplexen,
waar nog wat brak water wordt aangevoerd (fig. 11, profiel 13). Op de kaart zijn de rietvenen, waarbij de biezenvenen zijn inbegrepen, aangegeven met de eenheden 82 en 83.
2. ZEGGEVEEN EN RIETZEGGEVEEN

Waar in een zoet milieu het water slechts matig voedselrijk (mesotroof) is, zijn zeggesoorten, gemengd met riet de
veenvormende planten. Men treft ze vooral aan waar in grote veenmoerassen de vegetatie steeds meer op regenwater isaangewezen. Het rietveen en biezenveen gaat naar boven vaak overin zeggeveen. Ook langs kreekjes in grote
oligotrofe veenmoerassen vindt men vaak rietzeggeveen. Tenslotte treft men het aan op plaatsen, waar door kwel
matig voedselrijk water wordt aangevoerd, zoals nabij strandwallen en tegen het pleistocene zandlandschap. Daar
een afzonderlijke weergave op de kaart bij een schaal 1 :200000 niet mogelijk was, zijn op de kaart de zeggevenen
samengevoegd met de volgende groep botanische veensoorten tot de eenheden 80en 81 en de rietzeggevenen met de
voorgaande groep tot de eenheden 82en 83.
3. VEENMOS- EN HEIDEVEEN

Waar de veenvormende planten nog slechts regenwater ter beschikking hebben, treft men een oligotroof plantengezelschap aan, bestaande uit struikheide, dopheide, wollegras, soms wat berken en vooral diverse veenmossoorten.
De veenmosvenen vormen uitgestrekte moerassen met een bolvormige ligging (ombrogeen veen). Ze zijn op de
kaart aangegeven met de eenheden 80en 81.Op sommige plaatsen hebben de oligotrofe venen zich uit de mesotrofe
zeggevenen ontwikkeld (fig. 11, profiel 14); in de oorspronkelijk brakke venen van het Nederlandse kustgebied
rust het oligotrofe veen echter overwegend direct op rietveen. Het veenmosveen ismeestal grotendeels vergaan; in de
donkerbruine tot zwarte massa zijn de afzonderlijke plantenresten nauwelijks meer herkenbaar. Weinig vergaan
veenmosveen, dat veel lichter van kleur en losser van opbouw is en nog goed herkenbare plantenresten bevat, het
zg.Jonge veenmosveen, isin Noordholland alleen hier en daar in het centrum van de ombrogene venen aangetroffen.
4. BOSVEEN

Dit veen wordt gevormd uit resten van een zeer eutroof moerasbos, dat vooral uit wilgen en elzen bestaat, gemengd
met essen, eiken, iepen e.d. en met een rijke kruidenvegetatie. Het veen bevat vrij veel klei en is vaak sterk verteerd.
Het werd regelmatig overstroomd met zeer voedselrijk, slibhoudend rivierwater. Op de kaart is het aangegeven met
de eenheden 84 en 85.
5.

VEENSLIK, BAGGER, GYTTJA, DETRITUS EN

MEERMOLM

Deze veensoorten zijn ontstaan uit van elders aangevoerd en opnieuw gesedimenteerd organisch materiaal. Men
onderscheidt ze op grond van de grofheid van het organische materiaal en van het kleigehalte. Hoewel ze zeer algemeen zijn in ons gebied, komen ze eigenlijk nergens in zulke oppervlakten voor, dat ze afzonderlijk op de kaart
konden worden aangegeven. Bij de verlanding van meren en veenplassen speelt vooral bagger een belangrijke rol,
daar de sedimentatie hiervan in stille hoeken de verlanding inleidt. Op de kaart staan de genoemde veensoorten bij
deeenheden 82en 83aangegeven met detoevoeging u. Ook treft men zeaan bij degronden van deeenheden 91 en 92
en speciaal de meermolm bij gronden van de eenheden 58en 59.
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GEOLOGISCHE OPBOUW VAN

NOORDHOLLAND

De Afzettingen vanCalais
Door de aanvankelijk snelle stijging van de zee ten opzichte van het land (ziefig.9), werd de kust in het Atlanticum
snel naar het oosten verplaatst. Eerder gevormde strandwallen werden telkens opnieuw door de zee overspoeld
en weer afgebroken. Met het vrijgekomen zand werden oostwaarts weer nieuwe strandwallen gevormd. Van de
achter de strandwallen liggende getijdengebieden (uitsluitend wadden) werd het gedeelte direct achter de strandwallen eveneens opgeruimd; het meer oostelijke deel bleef weliswaar meestal behouden, maar werd door jongere
afzettingen overdekt. De afzettingen uit deze stadia zijn daardoor van weinig belang voor de huidige bodemgesteldheid.
Tijdens de minder snelle stijging van de zee in het begin van de tweede helft van het Holoceen, ontstond tenslotte
een meer stabiele kust, waarbij althans gedeelten van de strandwallen met de daarachter liggende getijdengebieden
behouden bleven. Bij een verdere afneming van de zeespiegelrijzing begon de kust zelfs weer aan te groeien. In het
betrekkelijk rustige milieu achter de beschermende strandwallen werden behalve wadden nu ook kleiige kwelders
en rietgorzen gevormd. Wel werden de oudere strandwallen nog enkele malen doorbroken en gedeeltelijk opgeruimd,
waarbij het achterliggende getijdengebied opnieuw werd overstroomd. De toch nog vrij snel stijgende zee drong
telkenmale ver naar het oosten op, waardoor vooral de oudere van deze getijdenafzettingen, die samengevat worden
als „Afzettingen van Calais", grotendeels op elkaar liggen.
Afzettingen uit de CalaisII- en Calais III-transgressiefasen, resp. van laat-atlantische en laat-atlantische tot vroegsubboreale ouderdom, liggen in Noordholland slechts in een beperkt gebied aan het oppervlak. In de Starnmeerpolder wordt een grofzandige wadfaciës van de Starnmeerafzettingen (Calais II) dicht onder het oppervlak (toevoeging n bij eenheid 62) aangetroffen. De uit dezelfde transgressieperiode daterende Watergraafsmeerafzettingen
kwamen aan het oppervlak in de nu geheel bebouwde Watergraafsmeer en vormen de kleiondergrond van de
restveengronden van eenheid 92 in de polders ten oosten van Ouderkerk.
De door Haans (1955) beschreven Hoofddorpafzettingen (Calais III) liggen alleen in de Haarlemmermeerpolder
aan het oppervlak. De vroegere geulen van dit getijdensysteem zijn naderhand geheel met zand opgevuld. De oudere
sedimenten, het basisveen („veen op grote diepte") en de bovenkant van het pleistocene zand, zijn hier door erosie
verdwenen (ziefig.8).Dezeopgevulde geulen vormen nu brede,tamelijk hoge (4,00m—NAP), diep ontkalkte ruggen
(eenheid 60) met bovenin zavelige wadafzettingen, rustend op zand. In de rest van de Haarlemmermeerpolder en
oostwaarts tot in de Noorder- en Zuider Legmeerpolder zijn de Calais III-afzettingen eveneens zandig ontwikkeld
maar komen niet aan het oppervlak (Riezebos en Du Saar, 1969). Ze wiggen naar het oosten als kleiige kwelderafzettingen en tenslotte als venige rietgorsafzettingen geleidelijk in het veen uit.
De afzettingen uit de vroeg-subboreale Calais IVA- en uit de midden-subboreale Calais IVB-transgressiefasen
liggen in een groter gebied aan het oppervlak. Zij omvatten resp. de Wieringermeerafzettingen, de Westfriese I-afzettingen en een aantal afzettingen, die zowel tot de Calais III-, als tot de Calais IVA- en IVB-transgressiefasen
behoren, maar die vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn en waarvan de juiste vormingswijze nog niet vaststaat. Ze worden hier tezamen genomen onder de naam „Beemstercomplex".
De Wieringermeerafzettingen komen in drie verbreidingsgebieden voor. In het noordelijke verbreidingsgebied, dat
tot in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland doorloopt, liggen de Wieringermeerafzettingen alleen in een deel
van de Wieringermeerpolder aan het oppervlak. Zuur (1936) onderscheidde hier reeds ,,wad"afzettingen (eenheden
53en 54)en „kwelder"afzettingen (eenheid 55en de in het noorden liggende vlakken van eenheid 64). In het zuiden
van deze polder zijn de afzettingen overdekt doorjongere tot een lijn, die zeer globaal met de begrenzing van de hier
liggende grote oppervlakten van eenheid 64 samenvalt.
De zuidelijke begrenzing van dit verbreidingsgebied ligt in de ondergrond van West-Friesland, waar de afzettingen
uitwiggen over die van het hierna te bespreken „Beemstercomplex". De noordgrens loopt door de Kop van Noordholland en ten zuiden van Wieringen. Ze rusten hier op het basisveen of, waar dit door erosieisverdwenen, direct
op het pleistocene zand.
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In het middelste verbreidingsgebied liggen de Wieringermeerafzettingen alleen in de Starnmeerpolder en voorts in
De Purmer en De Wijde Wormer aan het oppervlak (eenheden 62, 62n en 63) of onder dunne (rest)veenlagen (eenheid 92). De noordgrens is vaag en loopt o.a. door De Wijde Wormer en De Purmer; de zuidgrens kan niet meer
worden vastgesteld.
In het derde verbreidingsgebied komen de Wieringermeerafzettingen in de Haarlemmermeerpolder en de omringende
droogmakerijen bijna overal, meestal in betrekkelijk dunne lagen, op de Calais III-afzettingen voor (Riezebos en
Du Saar, 1969).Ze wiggen uit tegen de zavelruggen van de Hoofddorpafzettingen (eenheid 60). De wadafzettingen
uit deze tijd (eenheden 54 en 55) bestaan uit kalkrijke zavels, naar beneden overgaand in zand (Haans, 1955). De
kwelder- en rietgorsafzetcingen zijn ontwikkeld als kalkrijke (eenheid 56), of bovenin kalkarme, lichte tot zware klei
(eenheden 56, 58 en 59).De kalkloze rietgorsgronden bestaan uit zware kleien met opvallend veel kattekleivlekken
en vaak met een restveenlaagje (eenheden 57, 62,63en 63h). In oostelijke richting gaan de rietgorskleien over in een
kleiige rietveenband die tenslotte ten westen van de Vecht uitwigt in het veen.
De Westfriese afzettingen /(zie flg. 15) worden aan het oppervlak aangetroffen in het noordelijke deel van WestFriesland (Du Burck, 1972), in het noordwestelijke en zuidoostelijke deel van de Wieringermeerpolder en ondiep
in de ondergrond van de rest van West-Friesland en van het oostelijke deel van de Kop van Noordholland, tot op
het Balgzand. Ze bestaan hoofdzakelijk uit zavelige wadafzettingen en kleiige kwelderafzettingen. Deze zijnin latere
tijd plaatselijk bewoond geweest en daarna overgroeid met een veenlaag. Deze is in de Wieringermeerpolder door
erosie geheel opgeruimd, zodat hier de zavels en kleien weer aan het oppervlak liggen (eenheden 55 en 64 in het
noordwestelijke tot zuidoostelijke deel van de polder). In West-Friesland is deze dunne veenlaag geoxydeerd en/of
vergraven, zodat hier of gronden met een venige bovengrond zijn ontstaan (eenheid 29) of, mede door baggeren,
gronden met vrij diep humushoudende bovengronden (zogenaamde woudgronden: eenheden 24,26en 27). In enkele
voormalige meertjes in het vroegere veen liggen de Westfriese afzettingen Ials humusarme zavels en kleien (eenheden
55en 56)aan het oppervlak. Een vroegere, nu met zand en zeer lichte zavel opgevulde, vertakte wadgeul, ligt tussen
Abbekerk en Opperdoes als een brede, hoge inversierug (eenheid 24v) in het landschap. Langs de randen van het
verbreidingsgebied vinden we rietgorsafzettingen, bestaande uit zware kleien, doorsneden met een regelmatig patroon van smalle, zavelige en zandige kreekruggen (zie fig. 71). Het materiaal is overal zeer kalkrijk.
In het midden van Noordholland komen in de droogmakerijen afzettingen aan het oppervlak, die indertijd door
Pons en Wiggers (1959/1960) Beemsterafzettingen zijn genoemd. Ze zijn overal door het veen bedekt of bedekt
geweest en reiken via het IJsselmeer tot in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder.
Het karakter van deze afzettingen verandert, in tegenstelling met de meeste andere afzettingen van Calais, zowel in
horizontale als in verticale richting slechts zeer geleidelijk, zodat de sedimentatie in dit gebied zeer rustig verlopen
moet zijn. Bovendien moeten weaannemen, dat de vorming van dit complex gedurende zeer lange tijd is doorgegaan,
ook gedurende regressiefasen, zodat gedeelten zowel gelijktijdig met de reeds besproken Hoofddorpafzettingen
(Calais III) als met de Wieringermeerafzettingen (Calais IVA) en met de Westfriese afzettingen I (Calais IVB)
werden gevormd. In het gehele pakket zijn geen overgangen zichtbaar en er komen evenmin veenlaagjes in voor.
Daarom wordt het geheel door ons met de naam „Beemstercomplex" aangeduid. Wel kromp het sedimentatiegebied
geleidelijk in, maar terwijl de randgebieden met veen overgroeiden en daarna door andere afzettingen (Wieringermeer- of Westfriese afzettingen I) bedekt werden, gingde vorming meer in het centrum door.
De afzettingen in De Wijde Wormer, De Purmer, De Beemster, de Graftermeerpolder en De Schermer bestaan uit
zware klei (eenheid 56). Horizontaal zijn deze kleien over grote afstand zeer homogeen van samenstelling. Slechts
in het centrum van het verbreidingsgebied, waar de jongste lagen voorkomen, worden afzettingen bestaande uit
lichte klei en zavel aangetroffen (bijv. deeenheden 55 en 54 in De Schermer, De Heerhugowaard en De Wogmeer).
De zuidgrens van eenheid 56in De Purmer en De Wormer en die van 55 in De Schermer vormt tevens de zuidgrens
van het verbreidingsgebied. Naar het noorden reikt dit Beemstercomplex, onder jongere afzettingen, tot in het
zuidelijk deel van de Wieringermeerpolder. Ten westen en zuidwesten van de Wieringermeerpolder, in het noordelijk
deel van De Heerhugowaard en in het gebied rondom Obdam zijn de sedimenten van het Beemstercomplex bij de
vorming van de Westfriese afzettingen I en/of II door erosie weer verdwenen.
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De subboreale (en latere) veengroei
Waar de afwatering van een gebied voortdurend slechter wordt, ontstaat een gunstig milieu voor veengroei. Dit
kwam in Noordholland gedurende het Holoceen in een drietal situaties voor.
a. Bij de verlanding van de getijdengebieden slibden tenslotte ook de kreken dicht, zodat de eb- en vloedwerking
de achterste gebieden niet meer kon bereiken en grote moerassen ontstonden. Tevens verzoette het milieu, doordat
slechts aanvoer van regenwater plaats had. De omstandigheden voor veenvorming werden zodoende steeds gunstiger.
Op de kwelders ontwikkelde zich geleidelijk een veenvormende vegetatie. Waar het zeegat afgesloten werd door een
strandwal of door duinen breidde het veen zich tenslotte snel over het gehele verlande getijdengebied uit. Op de aanvankelijk nog brakke kwelders en gorzen kwam het eerst tot de vorming van brak, eutroof (voedselrijk) rietveen.
Indien de veengroei niet door nieuwe overstromingen werd onderbroken ontwikkelden zich hierop al spoedig van
het grondwater onafhankelijke, voedselarme,(oligotrofe) veenmos-(Sphagnum) en heidevenen.Plaatselijk werdtussen
het rietveen en het veenmosveen een laag mesotroof (matig voedselarm) zeggeveen gevormd.
b. Toen de strandvlakten afgesloten werden door zeewaarts opgeworpen strandwallen steeg de grondwaterstand en
verzoetten de strandvlakten. Ook hier werden de omstandigheden voor veenvorming daardoor gunstig en ontstond
zeggeveen en/of veenmosveen.
c. Waar de rivieren in hun benedenloop weinig aan de eb- en vloedbeweging onderhevig waren, ging de afwatering
van het gebied achter de oeverwallen achteruit. In het reeds zoete milieu begon al spoedig de vorming van bosveen.
Het onder a genoemde geval deed zich vooral voor na voltooiing van de Afzettingen van Calais. Ten oosten van het
sedimentatiegebied van deze afzettingen lag een strook veen, die naar het oosten uitwigde tegen het hoge pleistocene
landschap van het Gooi. Van hieruit breidde het veen zich, na een transgressie, weer over enige afstand over het
nieuwe getijdensysteem naar het westen uit. In het algemeen konden slechtsdunne, over grote afstanden onderbroken
veenlagen tot ontwikkeling komen alvorens het veen door nieuwe afzettingen werd overdekt (Kwaad, Riezebos en
Slotboom, 1965). Pas na voltooiing van de Afzettingen van Calais overgroeide vrijwel het gehele gebied van het
huidige Noordholland met veen dat als „Hollandveen"wordt aangeduid. Alleen het Gooi,de hoge pleistocene kernen
van Wieringen en Texel en de strandwallen bleven vrij.
Door de voortdurende stijging van de zeespiegel steeg ook het grondwater geleidelijk. De veenvorming was echter
in staat deze stijging bij te houden. Wel werd de groei van het Hollandveen in het noorden en zuiden (waar de
Westfriese en enige andere afzettingen werden gesedimenteerd) al spoedig enkele malen (soms voor lange tijd)
onderbroken. Buiten deze gebieden ging de veenvorming echter ongestoord door, zodat het veen in Noordholland
een aanzienlijke dikte kon bereiken; plaatselijk zelfs tot meer dan 9 meter.
Er ontwikkelden zich tenslotte uitgestrekte, samenhangende ombrogene (uitsluitend van het regenwater afhankelijke)
veenmosvenen, óók op de Westfriese afzettingen (fig. 14). Deze grote ombrogene venen waterden af door veenstroompjes, die zich ter weerszijden van de veenkussens verenigden tot kleine riviertjes (fig. 14). Langs de benedenloop van de veenwatertjes kwamen stroken zeggeveen tot ontwikkeling, evenals op plaatsen waar kwelwater aangevoerd werd, zoals langs de rand van het Gooi, langs de strandwallen en in de strandvlakten. De restanten van deze
oligotrofe en mesotrofe venen zijn aangegeven met de eenheden 80 en 81.
Langs de randen van de grote oligotrofe en mesotrofe veenmoerassen ontstond plaatselijk, onder invloed van brak
water dat via zeegaten en het Almere (de voorloper van de latere Zuiderzee) toestroomde, rietveen en rietzeggeveen
(eenheden 82en 83),zoals in Waterland, bij Haarlem, bij Assendelft en in de Vechtstreek.
In het Vechtgebied drong bij hoge waterstanden via de veenstroompjes voedselrijk, slibhoudend Rijnwater tot ver
in de venen door. Langs de Vecht, de Gaasp, het Gein, de Drecht en de Amstel ontwikkelden zich stroken eutroof,
iets kleiig bosveen (eenheden 84 en 85).
Het in figuur 14 weergegeven veengebied bleef bestaan tot in de Middeleeuwen, toen aan de veengroei definitief
een einde kwam door ontginning of, zoals in het noorden, door erosie en bedekking met dunne kleilagen tengevolge
van inbraken van de zee.
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Fig. 14. De verbreiding van de botanische veensoorten en het afwateringsstelsel omstreeks de vroege middeleeuwen.
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De Afzettingen van Duinkerke
In twee van elkaar gescheiden verbreidingsgebieden werd de groei van het Hollandveen tussen ca. 1500 en 1000 v.
Chr. onderbroken door de sedimentatie van de Duinkerke O-afzettingen (Westfriese afzettingen II en III). Fig. 15
toont in het noordelijke verbreidingsgebied een langgerekt, verland getijdengebied, dat vanaf het zeegatvia Schagen
naar Hoogwoud loopt en vervolgens, verder naar het oosten, de zuidelijke van de beide inversieruggen vormt, die
op de bodemkaart staan aangegeven. In het noordelijke verbreidingsgebied komen zowel Westfriese afzettingen II
als Westfriese afzettingen III voor (Kwaad, 1961).
Een tweede verbreidingsgebied ligt ten zuidoosten van Castricum, in de huidige IJpolders bij Haarlem, in Waterland, in de Vechtstreek en tot in Westelijk en Oostelijk Flevoland. In dit tweede verbreidingsgebied komen in het
westen Westfriese afzettingen II en III voor, in het oosten alleen Westfriese afzettingen II. Mogelijk is een deel van
deze afzettingen echter niet uit deze transgressiefase (mond. med. Dr. W. H. Zagwijn).
Het noordelijke verbreidingsgebied bestaat uit een grotendeels aan het oppervlak liggend inversielandschap met
wad-, kwelder- en rietgorsafzettingen. In het westen (in Het Geestmerambacht en rondom Schagen) zijn de wad- en
kwelderafzettingen ongeveer tot Nieuwe Niedorp door dunne, jongere klei- en zavellagen afgedekt. Alleen waar
deze in latere meren en dellen plaatselijk weer zijn opgeruimd, liggen de Westfriese afzettingen in dit gebied nu aan
het oppervlak (eenheden 54en 55;zie de opmerkingen bij de inleiding van het Holoceen).
Een tot in de pleistocene ondergrond ingesneden wadgeul, opgevuld met zand en lichte zavel (eenheid 24) en thans
te herkennen als een brede inversierug (toevoeging v),loopt vanaf Nieuwe Niedorp door geheel zuidelijk en oostelijk
West-Friesland. Ter weerszijden van deze rug ligt een kwelder- en rietgorzengebied met kleigronden (eenheid 26),
op veel plaatsen fijn versneden met smalle, onregelmatige verlopende zavelruggen (complexe eenheid 27).
In dit verbreidingsgebied is een gecompliceerde bodemgesteldheid ontstaan doordat de Westfriese afzettingen III,
meestal met een dun vegetatiebandje en/of zwaardere (kwelder)kleilagen, op de Westfriese afzettingen II rusten (Du
Burck, 1972). In beide afzettingen komen ruggen van lichte, zavelige wadafzettingen en kommen met kwelderklei
voor, waardoor een zeer onregelmatig oppervlak is ontstaan (Ente, 1963;Du Burck en Dekker, 1968).
De grote geulen van het Westfriese II-systeem lagen waarschijnlijk nog open toen de zee tijdelijk minder invloed
in het gebied kreeg. Tijdens het ontstaan van hetjongere Westfriese III-systeem werden deze open geulen opgevuld
met zand en zeer lichte zavel;het merendeel van de oudere kwelders werd bedekt met dunne lagen zavel en lichte klei.
Na de verlanding werd het gebied in de Bronstijd bewoond, maar al spoedig geheel met veen overdekt, eerst in het
westen en vervolgens in het oosten.
Verder naar het zuiden, ongeveer ter plaatse van het huidige IJ, onsttond in het veengebied een geul, het Oer-IJ
(Güray, 1952), die volgens Zagwijn (1971) echter al tijdens de Calais IV-transgressiefase aanwezig zou zijn geweest.
Ten tijde van de Duinerke O-afzettingen vormde deze geul de benedenloop van de Utrechtse Vecht (Pons en Wiggers,
1959/60; Zagwijn, 1971).Ongeveer ter hoogte van Velzen boog de geul naar het noorden, naar het zeegat bij Castricum.
Bij overstromingen vanuit het Oer-U en van de Vecht onstond in het veengebied een aantal meren, zoals bij Haarlem,
in Waterland en in deVechtstreek. Het verslagen veen werd plaatselijk als zg.meermolm afgezet, zoals in de Horstermeer (toevoeging u bij eenheid 51).
Toevoer van brak water veroorzaakte in een uitgestrekt gebied de groei van rietveen en rietzeggeveen. Geulen en
meren werden voor een deel opgevuld met onderwaterafzettingen, bestaande uit bagger, klei, zavel en zand, die
na het droogmaken van deze meren bloot kwamen en nu aangegeven zijn met deeenheden 46,48en 151in Waterland
en 51 in de Horstermeerpolder. In de Aetsveldsche polder liggen deze afzettingen ondieper dan 80 cm onder het
oppervlak (toevoeging u bij eenheid 85). Uit nader onderzoek is gebleken dat ze in het Vechtgebied in een vrijwel
zoet milieu zijn afgezet, waarschijnlijk in enkele grote meren (Pons en Wiggers, 1959/1960; Poelman, 1967). Er is
een geleidelijke overgang naar vrijwel zoute afzettingen in de U-polders. Hier vindt men langs de randen van de
geul ook plaatselijk rietkleien.
Ter plaatse van de latere Zuiderzee waren ook meren in het veen ontstaan, die ineenvloeiden en zich naderhand
steeds vergrootten tot het Almere en tenslotte tot de Zuiderzee. Binnen Noordholland herstelde de veengroei zich
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Fig. 15. De verbreiding van de Westfriese afzettingen
I, II en III (resp. Calais IVB en Duinkerke O)
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echter, zodat hier vrijwel alle gevormde meren weer verlandden en de Westfriese afzettingen eveneens overdekt
werden. De geul van het Oer-U werd opgevuld met humeus materiaal, zg. veenslik (gedeelten van toevoeging u bij
eenheid 51).
Omstreeks de overgang Subboreaal-Subatlanticum kreeg de nu nog slechts langzaam stijgende zee opnieuw toegang
tot het gebied. De strandwallen werden tijdens een aantal nieuwe transgressiefasen weer doorbroken. Er werden
betrekkelijk dunne sedimenten afgezet, voornamelijk in de lage gebieden, ontstaan door inklinking van veen en
klei en door erosie. Eerdere afzettingen werden niet of slechts ten dele bedekt. In Noordholland worden afzettingen
uit de Duinkerke IA- en IB en uit de Duinkerke III-transgressiefasen aangetroffen, benevens een kleine oppervlakte
recente afzettingen, daterend van na 1600*.
De Duinkerke JA-afzettingen (preromeinse afzettingen I) werden mogelijk tussen ca. 800 en 500 v. Chr. afgezet
vanuit het boven beschreven zeegat, dat volgens Zagwijn (1971) inmiddels verder naar het noorden was verschoven,
tot nabij Egmond. De merendeels lichte, fijnzavelige sedimenten beslaan een ca. 2 km brede strook; deze verloopt
in noordoostelijke richting, breekt ten noorden van Alkmaar door de strandwal en buigt vervolgens tussen de
strandwallen van Alkmaar en St. Pancras-Akersloot zuidwaarts, tot ca. 4km ten zuiden van Alkmaar. De afzettingen
zijn later door jongere sedimenten of door veen overdekt, maar door erosie deels weer blootgekomen, zodat ze nu
plaatselijk aan het oppervlak liggen (eenheden 53,54en 55; zie hierover bij de inleiding van het Holoceen).
Vanuit het zeegat bij Egmond werden ca. 300 v. Chr. de Duinkerke IB-afzettingen (preromeinse afzettingen II)
gesedimenteerd. In het gebied rondom Limmen, Uitgeest en Castricum werd een binnendelta gevormd, waarvan de
hoge, soms bovenin zavelige zandbanken en platen nabij Castricum door De Roo (1949, 1953) stroomwallen (gedeelten van eenheid 19) werden genoemd. De meer oostelijk gelegen strandwallen werden plaatselijk doorbroken,
waarbij ten noordoosten, ten oosten en ten zuidoosten van Uitgeest smalle kreken met oeverwallen in het veen
werden gevormd en op het veen een dunne laag rietklei werd afgezet, die tot dicht bij Krommenie en Assendelft reikt.
Langs het Oer-IJ vond een aanzienlijke afslag van het omringende veen plaats. Het verslagen veen werd als meermolm weer op de bodem van de geul en het nieuw ontstane meer afgezet (gedeelten van toevoeging u bij eenheid 51).
In het westen van dit meer werd een laag zand afgezet (toevoeging n bij eenheid 51), afkomstig van doorbroken
strandwallen.
In tegenstelling tot vroegere opvattingen begon pas tijdens de Duinkerke III-transgressiefase de afbraak van het
noordelijke deel van Noordholland. Het met verslagen veen gedeeltelijk opgevulde Meer van Wervershoof in WestFriesland begon waarschijnlijk in de achtste eeuw echter reeds te verzilten. Later werd op het verslagen veen een
laag zware, kalkarme klei, plaatselijk „kiekklei" genoemd, afgezet (eenheid 38), die geleidelijk over het veenslik
(eenheid 86) en over de Westfriese zeeklei uitwigt.
In het noorden brak tussen de tiende en de twaalfde eeuw de kust door en ontstond in het uitgestrekte veengebied
een ondiep, breed zeegat, de Zijpe. Daarbij drong de zee ook via een zijarm, de Rekere (een vroeger riviertje), het
gebied binnen tot voorbij Alkmaar. Een laag zware kwelderklei, de pikklei (Du Burck, 1957; De Roo, 1953) werd
waarschijnlijk in de tiende en/of elfde eeuw afgezet in de strandvlakten, in Het Geestmerambacht (eenheid 34), bij
Schoorl en tussen Alkmaar en Schagen (zie fig. 58), uitwiggend over het veen of tegen de duinen (eenheden 38 en
86 en gedeelten van de complexe eenheden 43 en 153).
In een later stadium van deze transgressiefase werd de Zijpe sterk vergroot. De stroomsnelheid nam toe, waardoor
lichtere, zavelige sedimenten werden aangevoerd en als kwelderkleien en -zavels (Rekere-gorsafzettingen van Du
Burck, 1957)werden afgezet (ziefig.58).Ze liggen grotendeels op de bovengenoemde, over het veen uitwiggende pikklei (eenheid 15), maar rusten ten zuidoosten van Schagen direct op de Duinkerke O-afzettingen (eenheid 14).
In de Vechtstreek werd de oude Vechtloop, die van Breukelen via Oud-Aa over Nieuwer-Ter-Aa naar Loenersloot
en verderviaAbcoudeover Weesp naar Muiden liep, verlaten. Langs deze oude Vecht en haar zijtakken waren oeverwallen gevormd (eenheid 9) en dunne, zware kleilagen over het achterliggende veen afgezet. Ook langs de nieuwe

* Volgens recente onderzoekingen (Jelgersma et al., 1971) ontbreken in Noordholland Duinkerke Il-afzettingen. De vroeger hiertoe
gerekende pikklei (zie onder) behoort bij de Duinkerke IIl-afzettingen; o.a. inHet Geestmerambacht werd onder de pikklei bewoning
uit de negende en wellicht nog uit detiende eeuw aangetroffen (Schermer, 1969).
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loop over Vreeland-Nigtevecht-Weesp ontstonden smalle oeverwallen en dunne kleilagen op veen (eenheid 86). De
oeverwallen zijn afgezet uit zoet water, dat onder invloed stond van de eb-en vloedbewegingen vanuit het Flevomeer
en later vanuit de Zuiderzee (toevoeging b).
Omstreeks de dertiende en veertiende eeuw namen de overstromingen in de Kop van Noordholland zeer ernstige
vormen aan en werd het gehele veengebied aangetast. Aanvankelijk werd in een nog vrij rustig, brak milieu op het
gedeeltelijk geërodeerde veen een tot 150 cm dikke laag lichte klei en zavel gedeponeerd. De „zepige" consistentie
van het nu nog vaak ongerijpte materiaal heeft aanleiding gegeven tot de naam „zepige zavel" (Du Burck, 1958).
Deze ligt vanaf Callantsoog in het westen tot dicht bij de Wieringermeerpolder en het Balgzand (zie fig. 58). Ook in
de Polder Eierland op Texel wordt deze afzetting aangetroffen. Tegelijkertijd werden ook de pikklei en de Rekeregorsafzettingen weer overstroomd. Hierbij werden vooral pikkleilagen op dunne veenlaagjes die weer op Duinkerke
O-afzettingen (Westfriese zeeklei) rustten, geërodeerd. Er ontstond een zeer grillig landschap (ziefig.26)met talloze,
naderhand drooggelegde dellen en meertjes, waar de laatstgenoemde afzettingen nu aan het oppervlak liggen (eenheden 53, 54 en 55).
Na de afzetting van de zepige zavel nam de invloed van de zee geleidelijk toe. Volgens Du Burck (1972a) werden
omstreeks het midden van de zestiende eeuw vanuit het noorden, via een krekensysteem, gelaagde, lichte afzettingen
gesedimenteerd. Deze liggen momenteel als zwakke ruggen in de Oostpolder en hier en daar in de Westpolder aan
het oppervlak. Het Oude Veer is een niet verland overblijfsel van dit krekensysteem.
Spoedig naen wellicht nog tijdens de vorming van de zojuist genoemde afzettingen kwam de kust ten noorden van
Petten helemaal open te liggen. Over de zepige zavel en in het oosten over de westelijke uitlopers van de kreekafzettingen werd een 1à 2 m dikke, plaatselijk wat dunnere laag zand afgezet, waardoor een uitgestrekt gebied met
hoge zandplaten werd gevormd (zie fig. 58).
Eerst ontstonden ten noorden van Callantsoog, tot op het Balgzand en op Texel (Du Burck, 1958), kalkrijke zandplaten met randen van kleiig zand (eenheden 6, 14en delen van de complexe eenheid 42). In een wat later stadium
(veertiende eeuw) kwam tussen Petten en Callantsoog en tegen het oude land van Texel een laag kalkloos, al of niet
kleiig zand tot afzetting (eenheden 30, 36en 31en delen van de complexe eenheid 35). In de Kop van Noordholland
gaat deze afzetting naar het oosten over in zavel en lichte klei (eenheden 19 en 20). Een dunne laag kalkloos zand
overdekt ten noorden van Callantsoog en in dePolder Eierland op Texel ook het kalkrijke. In het genoemde gebied
ontstonden daarna door de wind overal kleine duintjes (nolletjes). Plaatselijk werden dunne lagen kwelderklei op het
zeezand afgezet (delen van eenheid 42).
Ook verder naar het zuiden begon, na een periode waarin veel land werd ontgonnen, de aantasting van het veengebied. Tegelijk met de grote uitbreiding van het Almere (Pons en Wiggers, 1960) ontstonden veel grote en kleine
meren of deze breidden zich verder uit. Tevens ontstond, door een doorbraak van het Almere, het IJ en werden
rondom Wieringen en op de wadden ten oosten van Texel enorme oppervlakten veen opgeruimd.
Een groot deel van het gespaarde veenland werd vanuit het Almere en vooral vanuit de pas ontstane U-boezem met
dunne laagjes zware klei overdekt (eenheden 38,81,83en 86). Ook de pikklei op zavel (eenheid 34en gedeelten van
de complexe eenheid 43) in de omgeving van Castricum is hierbij afgezet.
Langs de randen van de pleistocene eilanden Texel en Wieringen en tegen de zandplaten in het noorden ontstonden
in de zestiende eeuw en later wadden en kwelders, zoals ter plaatse van de Anna Paulownapolder. Hier werd vanuit
een gedeeltelijk nieuw geulensysteem een licht dek afgezet (eenheden 7 en 12). De lichte kwelderklei op veen ten
zuiden van Wieringen (eenheid 41) dateert ook uit deze tijd.
Omstreeks 1600 nam het zoutgehalte van het tot die tijd nog bijna zoete Almere aanzienlijk toe en ontstond een
sterk brakke binnenzee, sindsdien Zuiderzee genaamd. In de brakke U-boezem werd een laag zware, humeuze, kalkrijke onderwaterklei (U-klei, Güray, 1952) afgezet (eenheid 51). De niet-bedijkte oevers van het IJ en buitendijkse
stukjes land langs de Zuiderzee raakten bedekt met een dikke (eenheid 38) tot dunne laag (eenheid 86) zware klei
met gedeeltelijk ongunstige eigenschappen. Op Marken en ten noordoosten van het Gooi werden kalkrijke zavels
als een soort kwelderwallen gedeponeerd (eenheid 39).
Ter plaatse van de huidige Wieringermeerpolder voerden sterke zeestromingen vanuit het noordwesten (Amsteldiep)
en vanuit het noordoosten fijn en grof zand aan (eenheden 46en47).
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De jonge afzettingen op Texel en in de Kop van Noordholland zijn in het wad- en kwelderstadium ingedijkt of,
zoals in de Wieringermeerpolder, tezamen met weer bloot gespoelde Afzettingen van Calais, uit de Zuiderzee ingepolderd. Ook door afgraving en oxydatie van het veen zijn grote oppervlakten mariene afzettingen weer aan het
oppervlak gekomen, zoals in West-Friesland. Ten zuiden van dit gebied bleef het veen aanvankelijk grotendeels
behouden. Hoogstens werden er, zoals boven beschreven, dunne kleilagen op afgezet (eenheid 86).Geleidelijk werden
door erosie echter talrijke grote en kleine meren gevormd en werd het resterende veen naderhand op veel plaatsen
weggebaggerd voor turf. Bij latere drooglegging van deze meren en plassen ontstonden hierdoor polders met lagen
restveen (eenheid 92) of met (oude) mariene afzettingen aan het oppervlak (Haarlemmermeerpolder, gebieden ten
oosten van Aalsmeer, De Wormer, De Purmer, De Schermer, De Beemster, De Heerhugowaard e.a.). Van het
oorspronkelijke, uitgestrekte veenmosveengebied bleven slechts betrekkelijk beperkte (eenheden 80en 81)of onregelmatig verveende (eenheid 87) gedeelten over.
De vorming vandeduinen
De geologische opbouw van Noordholland werd na de Middeleeuwen voltooid door het ontstaan van de jonge
duinen langs de kust. Reeds bij de vorming van de strandwallen waren hierop lageduintjes ontstaan. Uit het jongste
onderzoek (Jelgersma en Van Rechteren Altena, 1969;Jelgersma, De Jong. Zagwijn en Van Rechteren Altena, 1970)
blijkt deze duinvorming op de meest oostelijke, oudste strandwallen al spoedig beëindigd te zijn. Verder westelijk,
op de jongere strandwallen, is de vorming tot in de Romeinse tijd doorgegaan. Hierbij konden door de genoemde

Fig. 16.Schematische doorsnede van de opbouw van de oude en dejonge duinen (naar Jelgersma et al.,
1970), Fase OD I en OD II ontbreken hier. Voor de ligging van de doorsnede zie fig. 17.
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onderzoekers drie fasen in de opbouw van deze oude duinen worden onderscheiden (OD I-III), elk weer onderverdeeld in twee of meer subfasen. Dezefasen of subfasen worden gescheiden door vegetatiehorizonten of, op toenmaals
lagere plekken, door veenbandjes (fig. 16). Deze zijn gevormd tijdens stilstandsperioden in de verstuiving, zodat zich
op het oppervlak een vegetatie kon vestigen. Na de Romeinse tijd raakte het oude duinlandschap begroeid met bos.
Het westelijke deel van dit landschap is sinds de Middeleeuwen deels door de zee verzwolgen en deels door jongere
duinen overdekt (zie onder). Het vrijgebleven oostelijke deel wordt nu aangeduid als de „oude duinen" of het „oude
duinlandschap" (fig. 17).
De huidigejonge duinen zijn vanaf ca. 1100ontstaan (Jelgersma, De Jong, Zagwijn en Van Regteren Altena, 1970).
Klimaatveranderingen en menselijke activiteit, zoals overbeweiding en het kappen van bos in het oude duinlandschap in de elfde en twaalfde eeuw, speelden hierbij een belangrijke rol. De jongere strandwallen en onderwaterdelta's die westelijk van de huidige kustlijn lagen, werden geërodeerd en het zand werd ver naar binnen verplaatst
(Zagwijn, 1968/1969). Zoals we zagen gebeurde dit op Texel en in de Kop van Noordholland in de vorm van brede
zandplaten. Verder zuidelijk zijn jonge duinen over het „oude duinlandschap" gestoven.
De vorming van dejonge duinen verliep, evenals dievan de oude duinen ineen aantalfasen,aangeduid als JDI-JDIII
(fig. 16, zie ook fig. 23). Eerst werd het geaccidenteerde oude duinlandschap genivelleerd (subfase JD la) en
werden de depressies opgevuld. De hoge, steile binnenduinrand, zoals bij Bloemendaal, Bergen en Schoorl, ontstond
reeds in deze tijd als voorzijde van een zich verplaatsend („wandelend") duin.
In de daarop volgende, veel vochtiger tweede subfase (JD Ib, twaalfde tot dertiende eeuw), werden overwegend
dunne, horizontale zandlagen afgezet, waartussen tijdens stilstand van de verstuiving dunne veenlaagjes werden
gevormd. Vervolgens werd in de derde fase (JD II), ongeveer van de dertiende tot de zeventiende eeuw, een geweldige hoeveelheid zand in hoge paraboolduinen op het grootste deel van deze vochtige vlakte afgezet. Vooral in
deze periode heeft het jonge duinlandschap zijn huidige karakteristieke vorm gekregen met de vele 20 tot 40 m hoge
duintoppen. Na een korte stabilisatieperiode vinden dan nog enige onbelangrijke verstuivingen plaats, wellicht in
de achttiende eeuw (JD III), maar met uitzondering van de zeereep, waar nog steeds enig zand wordt aangevoerd en
van het strand, dat steeds verder terugwijkt, hebben de jonge duinen sindsdien geen grote veranderingen meer
ondergaan.
Dejonge duinen op Texel en tussen Den Helder en Bergen zijn kalkarm (eenheid 130); ten zuiden van Bergen is het
zand kalkrijk (eenheid 100). De oorzaak van dit verschil moet gezocht worden in de verschillende herkomst van het
zand, dat resp. door noordelijke en zuidelijke zeestromingen werd aangevoerd.
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Bodemvorming
Pedogenese of bodemvorming is het proces, waarbij een bodem ontstaat uit materiaal, dat werd afgezet of gevormd
door geologische processen (de geogenese). In het hoofdstuk geologie is het ontstaan van dit materiaal, in de bodemkunde moedermateriaal genoemd, besproken. De variatie in samenstelling van dit moedermateriaal bleek in Noordholland zeer groot te zijn :van zware klei tot zand en veen. Bovendien komt zowel kalkloos (en daardoor zeer zuur)
als kalkrijk materiaal voor.
Bodemvorming heeft plaats door de inwerking van de atmosfeer, de hydrosfeer en de biosfeer op het moedermateriaal. Als bodemvormende factoren zijn het klimaat, de waterhuishouding (waarbij vooral ook de mogelijkheid
en de mate van gasuitwisseling met de atmosfeer een rol speelt), de planten- en dierenwereld en de mens van belang.
In ons land is bijjonge, holocene afzettingen de bodemvorming meestal zokort werkzaam geweest, dat deze grotendeels beperkt is gebleven tot de zg. rijping. Deze zal hieronder dan ook eerst worden besproken. Enkele paragrafen
zullen vervolgens aan de verdergaande bodemvorming worden gewijd, zoals aan de omzetting van de organische
stof en de vorming van een humushoudende bovengrond, aan de invloed van de mens (drainage, opbaggeren, ophogen van zandgronden) en aan de podzolering in de kalkloze zandgronden.
RIJPING
Op het moment, dat door natuurlijke of kunstmatige wateronttrekking de overmaat aan water aan een niet-geoxydeerd sediment wordt onttrokken en door de toetreding van lucht oxydatie optreedt, begint de bodemvorming of
pedogenese (Zuur, 1961 ; Pons and Zonneveld, 1965). Deze eerste bodemkundige processen worden initiale bodemvorming of rijping genoemd (Zonneveld, 1960 en 1961). Niet altijd is het moment waarop deze begint gemakkelijk
te bepalen, vooral niet wanneer reeds tijdens de afzetting, dus tijdens de geogenese, pedogenetische processen een
rol spelen. Deze beginnen o.a. bij kwelderafzettingen reeds tijdens de opslibbing.
De rijping kan verdeeld worden in fysische, chemische en biologische rijping, hoewel in werkelijkheid al deze
aspecten of enkele ervan vaak tegelijkertijd plaatsvinden. Bij de fysische rijping zullen we het waterverlies en de
daarmee gepaard gaande verandering in consistentie en de structuurvorming behandelen; bij de chemische rijping
worden een aantal hierbij optredende chemische processen besproken. De biologische rijping, waarmee bedoeld
wordt de rol die flora en fauna bij de rijping spelen, is zo nauw verweven met de verdergaande bodemvorming,
vooral met de vorming van een humushoudende bovengrond, dat we deze twee processen tezamen behandelen.
FYSISCHE RIJPING
Met fysische rijping worden de verschijnselen aangeduid die samenhangen met de blijvende volumeverandering van
een lutumrijk sediment of van veen. Hierdoor ontstaat uitde weke modder of uit slap veen tenslotte een stevige grond.
Fysische rijping is vooral een gevolg van wateronttrekking door de vegetatie. In mindere mate spelen directe oxydatie van organische stof (zie bij chemische rijping) en eventueel natuurlijke of kunstmatige drainage een rol. Het
water is gebonden aan de lutumfractie en aan de organische stof en wordt verder door capillaire krachten in de
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poriën vastgehouden. Bij hernieuwde watertoevoer na rijping neemt de grond nooit meer de hoeveelheid water op,
die in ongerijpte toestand aanwezig was; het proces is dus niet volledig omkeerbaar. De mate van rijping ofwel de
toename van de stevigheid (consistentie) kan uitgedrukt worden in de zg. waterfactor of het n-getal. Het kan volgens
de formule n = (A —0,2Z)/(L + bH) (waarin b de verhouding tussen het waterbindend vermogen van lutum
en organische stof is) worden berekend uit het watergehalte (A), het zand- + slibgehalte (Z), het lutumgehalte (L)
en de hoeveelheid organische stof (H) van een sediment (Zuur, 1958; Zonneveld, 1960; Pons and Zonneveld, 1956).
In tabel 1 worden voor enkele waarden van n het bijbehorende rijpingsstadium en de daarbij optredende consistentie
gegeven.*
Tabel 1. Waterfactor, rijping en consistentie (naar Pons and Zonneveld, 1965)
waterfactor n
> 2,0
1,4-2,0
1,0-1,4
0,7-1,0
< 0,7

rijpingsstadium
niet gerijpt
bijna niet gerijpt
half gerijpt
bijna gerijpt
gerijpt

consistentie
zeer slap
slap
vrij slap
vrij stevig
stevig

Door het waterverlies neemt het volume van degrond af. Dit komt vooral tot uiting in een zakking van het maaiveld:
de grond „klinkt in". Tevens ontstaan door krimp in horizontale richting scheuren in de bovengrond, waardoor
uit losse bodemdeeltjes opgebouwde, samenhangende grondaggregaten, de zg. structuurelementen gevormd worden.
Deze structuurvorming gaat vaak zo ver, dat de gehele bovengrond tenslotte bestaat uit prismatische elementen,
die weer in scherpe blokken zijn opgedeeld (fig. 18). Bij een deel van de kleigronden ontstaan ook in de ondergrond
blijvende scheuren, waardoor de doorlatendheid sterk wordt bevorderd. Tussengeschakelde veenlagen, die bijv. in
de Kop van Noordholland veel voorkomen, rijpen met de kleigronden mee. Ook hierin komen blijvende, brede en
diepe scheuren voor, die de waterberging van de grond sterk verhogen.
Onderwaterafzettingen zijn bij inpoldering nog geheel ongerijpt en hebben daardoor bij droogvallen een hoog
watergehalte. Zij worden meestal diep gedraineerd en ondergaan dan een snelle fysische rijping, die tot vrij grote
diepte doorgaat. Het waterverlies kan, vooral bij een hoog humusgehalte, aanzienlijk zijn, hetgeen tot een grote
inklinking aanleiding geeft. Tevens ontstaan hierbij in de ondergrond brede, diepe scheuren. Als voorbeeld noemen
we de IJ-klei-afzettingen (eenheid 51), die rusten op humeuze sloeflagen. De scheuring in de ondergrond is hier
buitengewoon sterk, waardoor het merendeel van deze gronden een groot waterbergend vermogen heeft en tevens
een zeer grote doorlatendheid. In geringere mate vertonen ook de minder humushoudende Zuiderzee-afzettingen
(bijv. eenheid 48 in de proefpolder Andijk) de genoemde eigenschappen.
Bij de rijping van kleiige wadafzettingen en van rietgorsafzettingen, die bij inpoldering reeds iets gerijpt zijn, is eveneens een vrij sterke inklinking en scheurvorming opgetreden, vooral bij de wat zwaardere gronden (eenheden 55 en
56 uit De Schermer, De Beemster, De Wijde Wormer en De Purmer). De rijping is in deze droogmakerijen weliswaar niet zo diep gegaan als in de zeer diep ontwaterde Upolders, maar ook hier is de ondergrond gescheurd, waardoor ze een gunstige waterhuishouding hebben. Hetzelfde geldt voor de Wieringermeerpolder, waar de wad- en de
rietgorsafzettingen ook tot grote diepte gerijpt zijn (eenheden 53en 54).
De op veen liggende wadafzettingen in het noordelijke deel van de provincie (eenheden 7, 8en 12) zijn op plaatsen
met diepe drainage, zoals die delen van de Anna Paulownapolder, de Waardpolder en de Groetpolder die voor
akkerbouw gebruikt worden, eveneens diep gerijpt en vertonen in de veenondergrond brede scheuren.
Bij een deel van de wad-, de rietgors- en de onderwaterafzettingen treedt een complicatie op, doordat de rijping door
allerlei omstandigheden vaak niet diep genoeg kan doordringen. Dit komt vooral daar voor, waar slechts ondiep
* Uit recente onderzoekingen (Stichting voor Bodemkartering, 1972) blijkt, dat voor sommige kleigronden de rijpingsstadia met een
hoger of lager n-cijfer corresponderen.
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Fig. 18. Scheurpatroon, ontstaan by fysische rijping. De brede scheuren in het verticale vlak (achter de schop) vormen in het horizontale
vlak op de voorgrond een veelhoekig patroon.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 29-154)

ontwaterd wordt, zoals in de Zijpe- en Hazepolder, in de Polder Het Koegras en waar in de Anna Paulownapolder
veel grasland voorkomt. Hier ligt overal een laag slappe klei (de zg. zepige zavel, zie hoofdstuk III: De Kop van
Noordholland en Texel) onder een dikke laag zand. Om verdroging van het grasland tegen te gaan, wordt een hoge
grondwaterstand gehandhaafd.
Ook bij een diepere ontwatering kunnen de wortels van de landbouwgewassen soms niet diep genoeg in de ondergrond doordringen om hieraan in voldoende mate water te onttrekken, bijv. op plaatsen waar kwel optreedt, zoals
bij de Hoofddorpgronden (eenheid 60) in de Haarlemmermeerpolder. Een andere reden kan het voorkomen van
katteklei zijn (zie bij oxydatie van sulfiden). Dit was en is op grote schaal het geval in de Wieringermeerpolder en in
de Haarlemmermeerpolder met aangrenzende droogmakerijen (eenheden 57 en delen van 56, 60, 62 en 64). De
wortels van de cultuurgewassen kunnen dan meestal niet in de zeer zure ondergrond doordringen, zodat de grond
niet verder kan rijpen. Ook de aanwezigheid van een laag zand boven de klei verhindert meestal, zelfs bij diepe
ontwatering, het doordringen van wortels in de onderliggende lagen.
Bij de relatief hoog liggende kwelderafzettingen treedt buitendijks door de begroeiing en de natuurlijke drainage al
fysische rijping op, waardoor reeds water aan de grond wordt onttrokken. Als gevolg hiervan is de inklinking na
inpoldering geringer dan bij dehierboven behandelde afzettingen en zijn ook de scheuren minder uitgesproken. Waar
kwelderkleien op slappe, kleiige wadafzettingen rusten, zoals in West-Friesland, is de inklinking evenwel vrij groot.
35

Veel kwelderkleien rusten echter opeen zand- of zavelondergrond, waardoor ze nogvrijwel op de oorspronkelijke
hoogte liggen. Kwelderkleien op veen worden bij de veengronden besproken. Bijzondere complicaties doen zich
voor, indien door zoutschade structuurverval optreedt, zoals bijde nogte behandelen pikkleigronden (eenheden 34,
38 en 86).
De goede rijping en de daarmee gepaard gaande inklinking vande kwelder- en rietgorsafzettingen en vaneen deel
van dewadafzettingen heeft echter ookonaangename gevolgen gehad. Doordat tussen dekleiige sedimenten smallere
of bredere zandbanen voorkomen die niet inklinken, hebben deze afzettingen veelal een zeer ongelijke ligging. Dit
komt op grote schaal voor in het midden en oosten van West-Friesland (ziefig.49)en in het zuidelijke deel vande
Wieringermeerpolder. Soms is het land als geheel op een lager niveau komen te liggen, o.a. in het oosten vanHet
Grootslag en tussen Medemblik en Wervershoof.
Ook bijveengronden speelt defysische rijping eengrote rol(Jongerius and Pons, 1962).Zijhebben als bijzonderheid
dat zij hoofdzakelijk bestaan uit organisch materiaal, dat een zeer grote hoeveelheid water kan vasthouden, zowel
colloïdaal gebonden aan de humusdeeltjes als in holten van al of niet gedeeltelijk vergane plantenweefsels. Per
gewichtseenheid organische stof wordt, afhankelijk vandeverteringsgraad vanhetveen enhetgehalte aan colloïdale
humus, drie tot negen maal zoveel water vastgehouden als door een gelijke gewichtshoeveelheid klei. Bijde rijping
gaat dit slechts zwak gebonden water voor een groot deel verloren. Bovendien oxydeert een deel van het veen (zie
volgende paragraaf), waarbij het vrijgekomen water eveneens verdwijnt. Door dit alles kan een zeer aanzienlijke
inklinking optreden, zoals bij de meeste veengronden van Noordholland het geval is.Oorspronkelijk ca. 5m dikke
veenlagen zijn nu soms nog slechts 2,5 m dik en maaiveldverlagingen van aanzienlijk boven NAP tot 2m —NAP
komen voor.
Hier en daar is op reeds min of meer gerijpt veen een laag kwelderklei afgezet (eenheden 38en 86). Daar deze klei
vrijwel gerijpt was, is de voortgaande inklinking na inpoldering grotendeels aan het onderliggende veen toe te
schrijven.
Zowel bij veengronden zonder als met een kleibovengrond is de inklinking des te geringer geweest, naarmate de
wortels slechter in het veen konden doordringen en zodoende hieraan minder water konden onttrekken. Dit geldt
bijv. voor de omgeving van het IJ en van de voormalige Zuiderzee, waar het veen brak was,zodat een goede beworteling achterwege bleef en het maaiveld slechts weinig verlaagd is.
CHEMISCHE RIJPING
Onder chemische rijping vatten wealle processen samen die berusten op chemische veranderingen in het sediment
of inhetveen na oftegelijk metdefysische rijping.
Bijtoetreding vanlucht ineenniet-geoxydeerd milieu vinden verschillendechemischeprocessen plaats, zoals oxydatie
van een deel vande organische stof, vanhet gereduceerde ijzer en vande aanwezige sulfiden. Ookworden zouteen
brakke sedimenten ontzilt, treedt eenzekere ontkalking openworden deNa-en Mg-ionen eneendeelvande K-ionen
van het adsorptiecomplex uitgewisseld. Degenoemde processen zullen hieronder in het kort behandeld worden.
Oxydatie vandeorganische stof
Dit proces speelt vooral eenbelangrijke rolbijrijping vanveengronden envansedimenten dierijk zijn aanorganische
stof. Bij toetreding van zuurstof wordt het organische materiaal aangetast, waarbij CO2 en een grote hoeveelheid
water vrijkomen. Degevolgen voor defysische rijping zijn reeds indevorige paragraaf behandeld. Bovendien wordt
een deel van het materiaal omgezet in nieuwe, donker gekleurde organische verbindingen. Er ontstaat een donkerbruin tot zwartachtig gekleurde, geaëreerde horizont. Wel zijn in deze „verweerde veenhorizont" de celstructuren
en de meer houtige delen vanhetveen grotendeels noggoed herkenbaar.

36

Oxydatie van de ijzerverbindingen
In zeekleigronden is het ijzer oorspronkelijk als tweewaardige ijzerverbindingen aanwezig. Deze hebben een zwarte
tot grijze kleur. Het ijzer is in deze toestand meestal regelmatig door de grond verdeeld. Zodra er lucht in de grond
dringt, worden de ijzerverbindingen geoxydeerd en gaan over in (onoplosbare) oxyden en hydroxyden met bruine
kleuren. Daar de lucht niet homogeen in de grond dringt, maar steeds via wortelkanalen en scheuren, wordt het
geoxydeerde ijzer na de rijping heterogeen door de grond verdeeld aangetroffen, bijv. geconcentreerd langs wortelkanalen, als wortelpijpjes enz. Het wordt aangeduid met de naam „rijpingsroest".
Oxydatie vansulfiden
In alle mariene afzettingen komen sulfiden voor, soms in grote hoeveelheden (zie hoofdstuk VI, zeekleigronden).
Tijdens de oxydatie bij de rijping wordt een kleiner of groter deel van de sulfiden geoxydeerd tot zwavelzuur. Bij
kalkrijke zeekleigronden is voldoende CaCÛ3 in het sediment aanwezig om dit zwavelzuur te neutraliseren onder
vorming van gips.Wanneer echter teweinig koolzure-kalk aanwezig is,ontstaan via tussenproducten behalve zwavelzuur ook het zure, basisch ferrisulfaat (Fe(OH)S04), kenbaar aan een karakteristieke, gele kleur. Gronden met deze
zg. kattekleiverschijnselen (Van der Spek, 1950; Bennema, 1953)zijn tijdens en direct na het optreden van dit proces
sterk zuur; de pH kan waarden van minder dan 2 à 3bereiken. Bij een goede ontwatering en een voldoende doorlatendheid van de grond spoelt de overmaat aan zuur na enigejaren echter uit. Alsde pH dan oploopt tot 4 of hoger,
kunnen redelijk goede gronden ontstaan.
Kattekleigronden of gronden die gevaar lopen zich als zodanig te ontwikkelen („potentiële kattekleigronden")
komen voor in vele droogmakerijen, zoals in het zuidelijke deel van de Starnmeerpolder, de zuidelijke delen van
De Wormer en De Purmer, in de Wieringermeerpolder, en in de Haarlemmermeerpolder.
Zolang de vorming van katteklei voortduurt, vormt de grond een zeer ongunstig milieu voor plantenwortels. Kattekleigronden zijn hierdoor vooral bij het droogkomen van o.a. de Haarlemmermeer en later, zij het in mindere mate,
van de Wieringermeer, een ernstige belemmering geweest bij de ontplooiing van de landbouw. Door het opbrengen
van kalkrijke zavel of door het mengen van de bovengrond met kalkrijke zavel of zand uit de ondergrond, heeft
men deze gronden verbeterd. In de Haarlemmermeerpolder trachtte men vlak na de drooglegging vorming van
katteklei tegen te gaan door zo ondiep mogelijk te ontwateren, zodat maar weinig katteklei werd gevormd. Toen
men naderhand dieper ging ontwateren, heeft men de hier meestal slechts dunne laag katteklei, door wat dieper te
ploegen, met de onderliggende kalkrijke zavel gemengd.
Hoewel de chemische eigenschappen meestal zeer slecht zijn, heeft katteklei, in vergelijking met vele andere zeekleigronden, juist een bijzonder stabiele structuur. De metaalkationen van het adsorptiecomplex worden namelijk
gedeeltelijk vervangen door H-ionen. Een deel van de H-kleien verweert, waarbij Al-ionen vrijkomen. Deze worden
op hun beurt aan het adsorptiecomplex gebonden, waardoor een zg. Al-klei met een zeer stabiele structuur ontstaat.
Ontzilting
Naarmate de rijping voortschrijdt, neemt bij kleigronden de doorlatendheid toe. Doordat de neerslag in ons klimaat
de verdamping overtreft, treedt bij de meeste mariene gronden een snelle ontzilting op. Indien het zoute grondwater in voldoende mate kan worden afgevoerd, wordt het vervangen door zoet water. Deze verandering is mede
van grote invloed op het adsorptiecomplex van de grond. Dit wordt bij de kationen-uitwisseling nader besproken.
In het algemeen zijn zeekleigronden ingepolderd uit wad-, kwelder-en zandplaatafzettingen, waarbij het ontziltingsproces meestal snel verloopt. Er kunnen echter omstandigheden optreden, waardoor de ontzilting vertraagd wordt.
Zo kan kwel in diepe droogmakerijen en in lage polders de oorzaak zijn dat steeds opnieuw zout water vanuit de
ondergrond wordt aangevoerd. Een dergelijke ondergrond vormt een ongunstig milieu voor de plantenwortels,
waardoor ook de fysische rijping stagneert en de doorlatendheid slecht blijft.
In Noordholland zijn in het verleden grote veencomplexen met brak of zout zeewater overspoeld, waarbij dan
37

meestal dunne lagen zware klei zijn afgezet. Daarbij heeft zich veel zout in het eertijds zoete veen opgehoopt.
Dit zout is zeer moeilijk af te voeren en bevindt zich over het algemeen nog steeds in het ongerijpte veenpakket.
Hierdoor komt in het veen van Waterland en van langs het IJsselmter, het voormalige IJ en sommige binnenwateren liggende veenpolders nog altijd wat zout voor. Het verplaatst zich in de zomer met opstijgend grondwater
naar boven, vooral bij ondiepe ontwatering. Ook in de herfst, bij het stijgen van de grondwaterspiegel, komt het
omhoog tot in de zware kleilagen op het veen.
Ontkalking
Met uitzondering van de duin- en strandwalzanden ten noorden van Bergen en van het zeezand in de Zijpe- en
Hazepolder en op Texel zijn alle mariene sedimenten in Noordholland kalkrijk afgezet. Ontkalking vindt plaats
doordat bij de ademhaling van planten en dieren en vooral door de afbraak van organische stof CO2 wordt geproduceerd, dat oplost in water onder vorming van koolzuur, dat het CaC03aantast. De kalk lost op alsCa(HC03)-2
en wordt met het water afgevoerd. In een goed ontwaterde akkerbouwpolder vordert deze ontkalking slechts zeer
langzaam (ca. 1% CaCOs uit de bouwvoor in 90 jaar, Edelman en De Smet, 1951). Op begroeide en regelmatig
overstroomde, buitendijkse terreinen is echter door Van der Sluijs (1970) een veel snellere ontkalking gevonden
als gevolg van de grotere C02-productie, de slechtere gasuitwisseling en de sterkere grondwaterbeweging. Wanneer
hier de aanvoer van kalk met het sediment geringer isdan de snelheid van ontkalking, ontstaan op den duur kalkloze
gronden. Dit is met name het geval bij zware klei, die primair al een lager kalkgehalte heeft en bovendien slechts
zeer langzaam opslibt. Verder zijn de kalkdeeltjes zelf hier ook zeerfijn en lossen daardoor gemakkelijk op. Men treft
in Noordholland veel van dergelijke kalkloze, zeer zware kleigronden aan, die ingedijkt zijn uit kwelders die reeds
hun kalk hadden verloren (eenheden 34en 38(pikkleigronden) en 86(dunne pikklei-op-veengronden)).
Ontkalking kan ook optreden door zwavelzuur dat bij de beschreven oxydatie van sulfiden wordt gevormd (Bennema, 1953). Deze vorm van ontkalking is, al of niet in combinatie met de eerstgenoemde, verantwoordelijk voor de
diep kalkarme gronden van de oude zeekleipolders, zoals bij de eenheden 60, 61,62en63.
De opslibbing van ondiep kalkarme zavel- en kleigronden is in het laatste stadium zo langzaam verlopen, dat de
bovenste, vaak ook wat zwaardere lagen, eveneens nog vóór de inpoldering zijn ontkalkt. Hiervan bestaan in Noordholland talrijke voorbeelden, zoals de weinig humus bevattende zavel- en kleigronden van de eenheden 19 en 20
en de diep humeuze, zogenaamde woudgronden van de eenheden 24, 25, 26, 27, 28 en 29. Snel opgeslibde kwelderen gorsgronden (eenheden 7, 8, 9, 15, 39, 53, 54 en 55) zijn kalkrijk tot in de bouwvoor, evenals alle onder water
afgezette Zuiderzeebodemgronden, die nooit een vegetatie gedragen hebben (eenheden 46, 47, 48, 49 en 51), en de
uit onbegroeide wadafzettingen ingedijkte gronden (sommige delen van de eenheden 7, 8,9(Groetpolder), 12en 53).
De eerdergenoemde duin- en strandwalzanden (eenheden 129 en 130) ten noorden van Bergen en de zeezanden in
de Zijpe- en Hazepolder en op Texel (eenheden 30, 31 en 36) waren tijdens de afzetting vermoedelijk slechts zwak
kalkhoudend, evenals momenteel het strandzand van de Noordzee ten noorden van Bergen. Zeer spoedig na hun
afzetting zijn dergelijke zanden geheel ontkalkt.
Kationen-uitwisseling
In een zout milieu, zoals op de wadden en kwelders, is de basenbezetting van het adsorptiecomplex van de grond in
evenwicht met het zoute bodemwater. De geadsorbeerde ionen zijn in volgorde van belangrijkheid: Na-Mg-Ca-K.
Na inpoldering en ontwatering zal bijde rijping het zoute water geleidelijk worden uitgespoeld; de Na- en Mg-ionen
zullen hierbij worden vervangen door Ca-ionen indien deconcentratie van het laatstgenoemde ion voldoende hoogis.
Gips, dat kan ontstaan bij de reeds eerder besproken pyriet-oxidatie, zal hiervoor een betere bron zijn dan het
weinig oplosbare CaCOß. Indien het oplosbare Na- en Mg-sulfaat, dat bij de uitwisseling ontstaat, voldoende kan
worden afgevoerd, zullen in korte tijd Ca-kleien worden gevormd. De volgorde van de gebonden ionen van het adsorptiecomplex van dergelijke goed gerijpte en ontzilte gronden is Ca-Mg-K-Na.
In sommige oude gronden kan het complex toch nog vrij veel Mg bevatten. De oorzaak kan een stagnatie in de
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afvoer van Mg-ionen zijn of er was op een gegeven moment tijdens de rijping geen pyriet meer aanwezig, zodat geen
gips meer werd gevormd. Een derde oorzaak kan zijn, dat de kalk van de aanvang af hoofdzakelijk als MgC03 of
CaMg(CC>3)2 aanwezig was of dat bij de ontkalking van gronden waarin behalve CaCC>3ook MgC03 voorkwam,
tenslotte alleen het zeer moeilijk oplosbare MgCOsoverbleef. Hierdoor zal het bodemvocht meer Mg-ionen gaan bevatten, die dan aan het complex worden gebonden.
Een bijzondere rol speelt de bezetting van het adsorptiecomplex bij de zg. pikkleigronden, in Friesland knipkleigronden genoemd (eenheid 38). Aangenomen wordt, dat deze kweldergronden in een brak milieu zeer langzaam zijn
opgeslibd. Hierbij werd een zware klei afgezet, die weinig kalk bevatte. Bovendien werd de grond op de kwelder
regelmatig tot vrij grote diepte geaëreerd, waarbij scheurvorming optrad en het aanwezige pyriet oxydeerde. Door
beide oorzaken waren in het bodemvocht weinig Ca-ionen aanwezig. Bijoverstroming met zout of brak water (tijdens
of na de rijping) werden veel Na- en Mg-ionen aangevoerd en aan het adsorptiecomplex gebonden. Er waren geen
of althans niet voldoende Ca-ionen meer voorhanden om deze Na- en Mg-ionen te vervangen. Een bijkomend verschijnsel was,dat door de Na- en Mg-bezetting van het adsorptiecomplex de kleiin natte omstandigheden gemakkelijk vervloeide en de weinig stabiele, prismatische structuurelementen van de half gerijpte grond in elkaar zakten.
Hierdoor werden de scheuren en andere holten geheel of gedeeltelijk opgevuld en de structuurelementen sterk
samengeperst. Door bovengenoemde oorzaken is een zware, stugge, kalkloze klei ontstaan, die in droge tijden
sterk uitdroogt, waarbij grove, prismatische structuurelementen (fig. 19) worden gevormd. In natte tijden zwelt
deze grond geheel dicht. Door de aanwezigheid van Na- en Mg-ionen blijft de labiele structuur behouden. Gronden
met deze eigenschappen worden wel „knippig" genoemd. Op den duur loopt het Na-gehalte wel weer enigszins
terug, maar daar de uitspoeling in deze, in natte omstandigheden vrijwel ondoorlatende kleien zeer gering is, blijft
het complex toch met enig Na en vrij veel Mg bezet. De Ca/Mg-verhouding is bij de typische pikkleigronden gegewoonlijk < 7 tegenover > 10bij gewone kleien. Bij een aantal op de typische pikklei gelijkende gronden komen
Ca/Mg-verhoudingen voor tussen 3en 10.
VORMING VAN EEN HUMUSHOUDENDE BOVENGROND
Een van de eerste bodemvormende processen tijdens en na de fysische rijping is de vorming van een donker gekleurde oppervlaktelaag, die bestaat uit een mengsel van anorganisch en organisch materiaal. Bij zandgronden,
die niet aan fysische rijping onderhevig zijn, is dit zelfs het begin van de bodemvorming. Anderzijds is dit proces
bij klei- en veengronden vaak zo nauw met de fysische en/of chemische rijping verweven, dat men het welbiologische
rijping noemt.
De hier bedoelde horizont kan op verschillende manieren ontstaan. Gewoonlijk wordt organisch materiaal, afkomstig van de vegetatie (planten- en wortelresten, strooisel) door microbiologische processen en door vreterij
van grotere dieren, vooral ook van wormen, afgebroken en omgezet. Hierdoor ontstaat tenslotte een donker gekleurde organische stof, die humus genoemd wordt. Door de bodemdieren wordt de humus tegelijkertijd intensief
met de bovenste laag van de grond gemengd.
De organische stof waaruit de humus wordt gevormd, kan ook afkomstig zijn van een meermolm- of restveendek
dat bij de drooglegging van meren op de kleibodem is achtergebleven.
Ook door toedoen van de menszijn humushoudende bovengronden ontstaan, n.1.door het opbaggeren van materiaal
uit sloten en meren (bij veen- en kleigronden), door het opbrengen van compost en door het opbrengen van met
organische mest gemengd zand op veen- en op zandgronden.
De humushoudendebovengrondbij veen-enklei-op-veengronden
Bij veengronden, die grotendeels uit organisch materiaal bestaan, doet zich de bijzonderheid voor dat dit geheel
kan worden omgezet. Door de activiteit van bodemdieren ontstaat aan het oppervlak van het gerijpte en daarbij
verweerde (geoxydeerde) veen tenslotte een horizont, waarin de oorspronkelijke plantendelen niet meer zijn te
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Fig. 19. Een pikkleiprofiel. Onder de doorwortelde bovengrond komen goed ontwikkelde prismatische
structuurelementen voor.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 22-156)

4(1

..*

; i»

**.. ..
'*

-

;..

.

' -4

•/•.

!***£§ü

.. * :

""

•

•

'•«•¥;/

-

f^p. 20. Microfoto van moder (links) en muil (rechts). De moder bestaat uit kleine, vaak satnengeklonterde, ronde bolletjes. Het zijn de
uitwerpselen van kleine bodemdieren. De lichter gekleurde minerale deeltjes liggen los tussen het organische materiaal. Bij de muil zijn het
zeer fijn verdeelde organische materiaal en defijnere minerale deeltjes intensief vermengd.
(Foto afdeling micropedologie van de Stichting voor Bodemkartering)

herkennen. Dit proces wordt „veraarding" genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt in oligotrofe en eutrofe veraarding (Pons, 1960; Jongerius, 1961 ;Jongerius en Pons, 1962).
Bij de oligotrofe veraarding ontstaat een weinig stabiele humusvorm, zg. moder, met een lagepH en een hoog C/Nquotient. De moder bestaat uit uitwerpselen van kleine bodemdieren in de vorm van kleine, ronde bolletjes (fig. 20),
die vaak tot losse trosjes zijn samengeklonterd. Deze wijze van veraarding komt vooral voor bij oligotroof uitgangsmateriaal (veenmosveen of zeggeveen), bij veen dat met zout water is overstroomd en bij bagger met ongunstige
eigenschappen, vooral indien de ontwatering van deze gronden slecht is en er weinig of geen bemesting plaats vindt.
Bovendien is er meestal geen of zeer weinig klei aanwezig. Oligotroof veraarde veengronden zijn ook fysisch slecht
gerijpt, waardoor ze weinig zijn ingeklonken.
Bij eutrofe veraarding is meestal klei aanwezig en zijn de genoemde ongunstige factoren grotendeels afwezig. Er
ontstaat een stabiele humusvorm, zg. muil, waarin het organisch materiaal en de minerale deeltjes intensief zijn
gemengd (fig. 20). Deze meestal sterk veraarde gronden hebben een hogere pH dan de oligotroof veraarde veengronden en een lager C/N-quotient.
De vorming van de humushoudende bovengrond van klei-op-veengronden verloopt in gunstige omstandigheden
als bij gewone veengronden. Meestal bestaat de dunne laag klei echter uit pikklei of knippige klei met ongunstige
eigenschappen (eenheden 34, 38 en 86). Omdat deze gronden altijd een slechte ontwatering hebben gehad, is de
biologische activiteit zeer gering geweest, waardoor een slechts matig veraarde, venige zodelaag is ontstaan. In
Waterland bijv. en in de Polder Katwoude en de Polder De Zeevang treft men dergelijke klei-op-veengronden (eenheid 86) op vrij grote schaal aan. Bovendien bevatten deze gronden nog enig zout. De hierdoor toch al ongunstige
structuur van de kleilaag is door de geringe biologische activiteit nooit verbeterd. Slechts op die plaatsen, waar
stadsvuil uit Amsterdam is opgebracht, vindt men klei-op-veengronden met een betere bovengrond.
Het ontstaan van goed veraarde bovengronden met gunstige eigenschappen is op veel plaatsen sterk in de hand
gewerkt door het opbrengen van grond. Dit geschiedde op verschillende manieren. Een van de meest toegepaste
methoden was het uit sloten of plassen opbaggeren van geschikt materiaal, zoals eutroof bosveen, rivierklei (bijv.
langs de Amstel), kalkrijke zavel en klei uit de ondergrond of meermolm uit de plassen. Deze bagger werd hier en
daar met klei en eventueel met mest vermengd (zg. toemaak; Van Wallenburg en Markus, 1971) en vervolgens
op het land gebracht. Soms werd ook zand voor de toemaak gebruikt, zoals bij Uithoorn en plaatselijk bij Haarlem
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en ten zuidoosten van Amsterdam. Uit door turfwinning ontstane plassen baggerde men bij voorkeur materiaal
dat bestond uit resten van het oorspronkelijk op het veen aanwezige, veraarde dek; bij de vervening werd dit als
onbruikbaar indeplasteruggestort, waar het metverslagen veen en ander organisch materiaal (meermolm) vermengd
raakte.
Uit het bovenstaande volgt dat het oligotrofe veenmosveen, het vaak veel pyriet bevattende riet- en rietzeggeveen
en de rietkleien geen geschikt materiaal vormen om op te baggeren. Dit was o.a. het geval in het grote veengebied
ten noorden van het IJ, waar veel veenmosveen voorkomt, in de ondergrond op grote schaal rietveen aanwezig is en
het veen bovendien zout bevat. Daardoor was geschikt materiaal daar schaars en treft men er slechts matig veraarde
bovengronden aan. Naarmate men verder naar het noorden gaat, rust het veen geleidelijk ondieper op goede, kalkrijke zavel en klei. Men ziet hier de veraarding van de bovengrond eveneens beter worden. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat men in de vroeger met een veenlaag bedekte delen van zuidelijk West-Friesland kalkrijke klei uit de
sloten heeft gebaggerd. De veraarding van het veen is hier zo ver gegaan, dat de oorspronkelijke veenlaag geheel
is verdwenen. De vrij dikke, humushoudende bovengrond, bestaande uit het opgebrachte dek en de ermee vermengde, veraarde resten van het veen, rust nu direct op zavel en klei (eenheden 28 en 29). In verband met diverse
cultuurmaatregelen in de tuinbouw, zoals de verbetering van de waterhuishouding, heeft men in Het Geestmerambacht en verder naar het oosten in Het Grootslag zeer dikke lagen bagger opgebracht (eenheid 18).
In de Zuiderpolder bij Assendelft, rondom het Alkmaardermeer en op het veen tussen de strandwallen (eenheid 86)
treft men eveneens tamelijk goed veraarde bovengronden aan. Hier is met de mest zand uit de duinen op het veen
gebracht. Tussen de strandwallen iswaarschijnlijk ook een deel van het zand ingestoven.
De nu grotendeels onder de bebouwing verdwenen weilanden rondom Amsterdam, vooral ten zuiden van het IJ,
hadden een goed veraarde bovengrond door het gebruik van stadsvuil. Hetzelfde geldt voor de omgeving van
Haarlem, waar het vuil bovendien met veel (duin)zand werd vermengd.
Zand is eveneens op grote schaal opgebracht in de later grotendeels voor de turfwinning weer vergraven veengraslanden van Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen. Het zand werd hier direct uit de ondergrond gehaald en met de
mest over het land verspreid. Ook in de matig veraarde klei-op-veengronden in de Vechtstreek (eenheid 86) is wat
zand en enige bagger aanwezig. Tenslotte vermelden we nog de dikke, humushoudende bovengronden bij Aalsmeer
(eenheid 18), waar op grote schaal bagger en meermolm uit de Westeinderplassen op het veenland wordt gebracht.
Plaatselijk komen in het veengebied zg. moeilijk te bevochtigen bovengronden voor, zowel bij verschillende veengronden als bij dunne klei-op-veengronden, vooral waar de kleilaag op veenmosveen rust. Zij ontstaan, doordat de
betreffende gronden na uitdroging pas na langdurige bevochtiging weer water opnemen (Hooghoudt, Van der
Woerdt, Bennema en Van Dijk, 1960). Veengronden (vooral restveengronden van eenheid 92) en klei-op-veengronden waarbij dit verschijnsel veelvuldig voorkomt, zijn op de bodemkaart aangegeven met toevoeging h (neiging
tot sterke verdroging). Het voorkomen in bepaalde gedeelten van een gebied wordt vaak veroorzaakt door ongelijke
inklinking. Dit kan een gevolg zijn van een verschil in ontwateringsdiepte; vaak echter hangt het samen met de
diepteligging en opbouw van de minerale ondergrond, waardoor bij ontwatering alleen de minder ingeklonken, hogere delen van een gebied uitdrogen, zoals op veel plaatsen in het veengebied ten zuidoosten van Amsterdam. Ook bij
relatief hoge grondwaterstanden kan het verschijnsel nog optreden, bijv. bij debovengenoemde venige pikkleilagen.
Na sterke uitdroging in de zomer neemt de venige zode, in tegenstelling met de pikklei zelf, slechts zeer langzaam
weer water op.
Doordat de diepere lagen onder moeilijk te bevochtigen bovengronden slecht of niet beworteld zijn, rijpen eventueel
ongerijpte ondergronden bovendien niet en blijven slap. Er is weinig dierenleven in deze droge grond, zodat ook
de veraarding slecht is. Vaak komen in dit soort gronden grote scheuren voor. Het veetrapt grond in deze scheuren,
waardoor dergelijk land bulterig wordt.
De humushoudende bovengrondbij minerale gronden
Ook bij de minerale gronden kunnen we een onderscheid maken in moder-humus (vooral bij zandgronden) en in
muil (bij de meeste kleigronden). Indien de humusvorming bij minerale gronden echter onder natte omstandigheden
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plaats vindt, maar er nog geen veen wordt gevormd, ontstaat een zwart tot donkergrijs, weinig stabiel mengsel van
minerale- en fijn verdeelde humusdeeltjes, die hoofdzakelijk uit uitwerpselen van kleine waterdieren bestaan. Deze
zg. anmoor (Jongerius, 1961) is voortdurend of periodiek met water verzadigd. Anmoor wordt bij een grote oppervlakte kleigronden in Noordholland aangetroffen, o.a. bij bovengronden ontstaan door menging van mineraal
materiaal met een meermolmdek of met restveen (eenheden 28, 29, 55, 56, 58, 59, 62 en 63) en bij de zg. woudgronden in West-Friesland (eenheden 24, 25, 26 en 27).
Veel zandgronden, vooral in de pleistocene gebieden, hebben oorspronkelijk een dunne humushoudende bovengrond gehad. Soms is deze nog aanwezig (gedeelten van eenheid 123), maar op de meeste plaatsen is deze bovengrond door ploegen met een deel van de onderliggende horizonten vermengd. Hierdoor iseen min of meer homogene,
ca. 20 cm dikke, humushoudende bovengrond ontstaan (eenheden 107 en 116en gedeelten van 121).
Een deel van de huidige cultuurgronden van het Gooi behoort tot de zeer oude, soms reeds uit de vroege Middeleeuwen daterende, bouwlanden (zie fig. 57) van de oorspronkelijke Gooise dorpen (Hilversum, Laren, Blaricum,
enz.). Eeuwenlang werden deze bouwlanden bemest met potstalmest waarvoor zand of enig zand bevattende heideplaggen, strooisel, enz. in de potstal werden gebracht ter vermenging met de mest (Domhof, 1953). Hierdoor onderging het bouwland een geleidelijke ophoging en ontstonden tenslotte 50-100 cm dikke, homogene, humushoudende
bovengronden (eenheid 116).
Minder opgehoogde gronden, waarbij de dikte van de humushoudende bovengrond slechts 30 tot 50cm bedraagt
(toevoeging j), komen, behalve in het Gooi, ook voor op de pleistocene zandgronden van Texel en Wieringen. De
meestal geringere ophoging berust gedeeltelijk op de recentere ontginning. Op kleine schaal treft men deze gronden
ook aan op sommige strandwalgronden (eenheid 127), bijv. in de omgeving van Beverwijk en Bergen (zg. geesten;
ziefig.23).
Bij de eenheden 109 en 118 in het Gooi zijn de matig dikke bovengronden, behalve door ophoging, mede ontstaan
door oxydatie en homogenisatie van de dunne veenlaag die oorspronkelijk op het zand lag.
PODZOLERING
Bij niet al tejonge, ontkalkte of kalkloos afgezette zandgronden heeft een verdere bodemvorming plaatsgevonden.
Met het naar beneden percolerende regenwater wordt op de zeer arme zandgronden een deel van de (zure) humus
in disperse vorm uitgespoeld. IJzer en aluminium worden, in een complexe binding met de humus, mede verplaatst.
Onder de humushoudende bovengrond ontstaat een aan humus, ijzer en aluminium verarmde laag, de uitspoelingshorizont of loodzandlaag. Een deel van de uitgespoelde stoffen wordt onder de loodzandlaag weer afgezet in een inspoelingshorizont (zie fig. 79). Het beschreven proces wordt, met een russische term, podzolering genoemd; de
gronden heten podzolen. Men vindt ze vooral op de pleistocene zandgronden. Plaatselijk worden ze eveneens op de
strandwallen en dejonge, van oorsprong kalkloze zeezandgronden aangetroffen; wel zijn ze hier minder sterk ontwikkeld. De meeste podzolen in Noordholland zijn gevormd in zeer arme (pleistocene) zanden (eenheden 107, 109,
116, 117, 118). Bij deze zg. humuspodzolen is de humus in de inspoelingshorizont in amorfe vorm als huidjes om
de korrels aanwezig.
Hoge podzolen, die gevormd werden bij diepe grondwaterstanden, bevatten in en onder de inspoelingshorizont
ijzer, dat reeds voor de podzolering door verwering is vrijgemaakt en als huidjes rondom de korrels ligt (eenheden
116 (gedeeltelijk), 117, 118, 123 en delen van de met 127 aangegeven strandwallen). Bij de middelhoge podzolen,
waar het grondwater tijdens de vorming tot aan of tot in de inspoelingshorizont reikte (eenheden 107, 109 en delen
van 129 en van 30 in de Zijpe- en Hazepolder en op Texel), ontbreken de bovenbedoelde ijzerhuidjes. Onder de inspoelingshorizont komt vaak roest voor (zie bij de volgende paragraaf). Lage, ijzerloze podzolen komen in Noordholland slechts in kleine oppervlakten voor en maken deel uit van de samengestelde eenheden 129en 153.
Bij een deel van de hoge zandgronden komt het ijzer onder de humushoudende bovengrond voor als huidjes rondom
de korrels en alslossedeeltjes ertussen. Humus isin dezehorizont alleen aanwezig alsde reedseerder in dit hoofdstuk
besproken moderdeeltjes. Het hiermee gepaard gaande rijke dierenleven en het achterwege blijven van de vorming
van zure, disperse humus, hangt samen met de minder extreem arme zanden (als arme zanden op de bodemkaart
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aangegeven), waarin deze humusijzerpodzolen, tegenwoordig moderpodzolen genoemd, in het Gooi (eenheden 116
gedeeltelijk en 123)en op een deel van de duinzanden (eenheid 129)zijn ontstaan.
GLEYVERSCHIJNSELEN
In veel laag gelegen, natte gronden treffen we zg. gleyverschijnselen aan. Direct in of op korte afstand onder de
humushoudende bovengrond of, bij podzolen, onder de inspoelingshorizont, wisselen ophopingen van ijzer, zg.
roest, af met grijze plekken, waaruit het ijzer verdwenen is. Waar het grondwater in de zandgronden zo hoog
stond, dat geen podzolering meer plaats vond, werd alleen een humushoudende, vaak venige bovengrond boven de
horizont met gleyverschijnselen gevormd; we spreken dan van gleygronden. Ze beslaan in Noordholland slechts
kleine oppervlakten, die niet afzonderlijk op de kaart konden worden aangegeven. Wel maken ze deel uit van de
associatie duinzandgronden (kaarteenheid 129), van de associatie strandvlaktegronden (eenheid 135) en van de
associatie gebroken gronden (eenheid 153) op Texel en ten noorden van Schoorl.
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4

Landschappelijke en bodemkundige
beschrijving van Noordholland
Noordholland kan verdeeld worden in een aantal gebieden, die zowel landschappelijk als bodemkundig duidelijk
van elkaar te onderscheiden zijn. De verschillen hangen bovendien in belangrijke mate samen met de geologische
ontstaanswijze en de historische ontwikkeling.
We onderscheiden de volgende acht gebieden (fig. 21), die achtereenvolgens behandeld zullen worden:
1. Kennemerland. Deze langs de kust liggende landstreek behoort, met het Gooi, tot het vroegst bewoonde gedeelte
van de provincie. Vóór ca. 1100omvatte Kennemerland mede een groot deel van het huidige veengebied. Momenteel
wordt tot Kennemerland gerekend het landschap van de duinen, de strandwallen en de tussengelegen strandvlakten,
vanaf de provinciegrens met Zuid-Holland tot halverwege de Hondsbossche Zeewering.
2. Het veengebied.Hiertoe wordt het gehele gebied gerekend dat wordt ingesloten door het bovengenoemde gebied,
West-Friesland, het Gooi en de provinciegrens met Utrecht en Zuid-Holland. De uitjonge zeeklei bestaande U-polders met het Noordzeekanaal en de stad Amsterdam met het IJ verdelen het gebied in een noordelijk en een zuidelijk
deel. In beide gedeelten komen een aantal grote en wat kleinere droogmakerijen voor met „oude" zeekleigronden;
zij worden, evenalsde IJpolders, afzonderlijk besproken. Het zuidelijke deel wordt bovendien nog doorsneden van
de Vecht met haar zijtakken, waarlangs wat jonge zeekleiafzettingen voorkomen.
3. West-Friesland. Dit gebied wordt begrensd door de Westfriese Zeedijk en omvat voornamelijk een in het Usselmeer uitstekend oud kleigebied van Noordholland. Het vroeger bij Kennemerland behorende Geestmerambacht
wordt tegenwoordig ook tot West-Friesland gerekend.
4. Het Gooi. Met deze landstreek wordt het pleistocene zandgebied in het zuidoosten van de provincie aangeduid.
Hoewel ook hier reeds vanouds bewoning voorkwam, bleef het lang een min of meer geïsoleerd gebied.
5 + 6. De Kop van Noordholland en de Wieringermeerpolder. De Kop van Noordholland beslaat het gehele
noordelijke deel van het oude vasteland van de provincie ten noorden van Kennemerland en West-Friesland. Het
is een hoofdzakelijk uit jonge zeeklei en jong zeezand bestaand gebied, dat pas na de late Middeleeuwen is ingepolderd. Nogjonger is de Wieringermeerpolder, die grotendeels uit „oude zeeklei" bestaat. De polder is pas in 1929,
in het kader van de Zuiderzeewerken, ontstaan.
7 + 8. Texel en Wieringen.Het eiland Texel en het voormalige eiland Wieringen bestaan beide uit oude, pleistocene
kernen, die eertijds geïsoleerd in het toentertijd nog tot hier reikende veengebied lagen. Op Texel is later, achter een
duinenrij, een uitgestrekt jong zeeklei- en zeezandgebied ingepolderd. Op Wieringen ligt alleen aan de zuidkant een
klein, jong ingepolderd gebied.
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Fig. 21. Geografisch-landschappelijke
indeling van Noordholland met de
meest voorkomende plaats-, wateren str eeknamen.

1 Kennemerland
2 Het veengebied
3 West-Friesland
4 Het Gooi
5 De Kop van Noordhollanden de Wieringermeerpolder
6 Texel en Wieringen
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KENNEMERLAND
Onder Kennemerland verstaan we tegenwoordig het duin- en strandwallengebied van Noordholland, met een smalle
strook klei-en veengronden ten oosten daarvan (fig. 21). In het zuiden eindigt Kennemerland bij de provinciegrens;
in het noorden halverwege de Hondsbossche Zeewering. Hier fungeren de Schoorlsche Zeedijk langs de Zijpe- en
Hazepolder en het Noordhollandsch Kanaal tot Alkmaar als oostgrens. Van Alkmaar loopt de grens langs de west-

met je grazige polders achter de duinrand,..

(Foto Cas Oorthuys)
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rand van De Schermer en het Alkmaardermeer via de Krommenie naar het voormalige IJ, vervolgens over Spaarndam, door het Spaarne en tenslotte langs de westrand van de Haarlemmermeerpolder.
Vóór de catastrofale, laat-middeleeuwse inbraken van de zee behoorde ook een brede strook van het veen- en kleilandschap ten oosten van het bovenbeschreven gebied tot de oude landstreek of „gouw" Kennemerland, voor het
eerst in 739vermeld als„pago Kinnehem of Kinhem" (De Cock, 1965,waaraan ook veel andere historische gegevens
zijn ontleend). De grens van dit „Kinhem" (fig. 22A) liep ten noorden van Petten (ter plaatse van de Zijpe), via
Valkoog-Spanbroek-Wognum naar Oosthuizen en vervolgens via De Beemster, De Wijde Wormer en de huidige
Twiskepolder tot direct ten westen van de oude stadskern van Amsterdam. Via de Legmeerpolders en de Westeinderplassen boog de grens door de Haarlemmermeerpolder via Nieuw-Vennep af naar Hillegom en liepover de huidige
provinciegrens naar zee. De noord-, de oost- en de zuidgrens liepen door onontgonnen, overwegend ombrogene,
oligotrofe venen, die als waterscheidingen fungeerden (zie fig. 14). De kust moet overal, maar vooral ten noorden
van Egmond, veel verder naar het westen gelegen hebben. Deze had een hollere vorm dan de tegenwoordige kust;
hierop wijzen o.a. de ten opzichte van de huidige kustlijn divergerende oude dorpsgrenzen (fig. 22B), waarvan men
wel mag aannemen, dat ze zo veel mogelijk loodrecht op de toenmalige kust getrokken zullen zijn.
In de rustige eeuwen vóór de Duinkerke III-transgressiefase werden, vanaf ca. 950, het veenland en de kleigronden
vanuit de dorpen op de strandwallen op grote schaal ontgonnen, zodat talrijke dochternederzettingen tot diep in het
veen ontstonden (fig. 22B). Hierbij werden, afhankelijk van de terreingesteldheid, verschillende verkavelingstypen
toegepast (zie fig. 29), waarop bij de bespreking van het veengebied nader zal worden ingegaan.
Als gevolg van de overstromingen tijdens de bovengenoemde transgressiefase, werd veel van dit nieuw ontgonnen
land vernield en gingen de verbindingen tussen de moeder- en dochterdorpen verloren, mede omdat het land grotendeels werd ontvolkt. Toen men de gespaarde, geïsoleerde resten van de klei- en veengronden in het noorden en van
het veenland verder naar het zuiden in de loop van de dertiende eeuw weer bedijkte, werden ze bij andere landstreken
getrokken of het werden (aanvankelijk) zelfstandige eenheden. Zo werden Het Geestmerambacht, de strandwal van
St.Panerasendedorpen ten noorden van De Schermer en De Beemster in één verband met West-Friesland bedijkt.
Het veengebied ten noorden van het IJ werd samengevoegd met wat er van het oude „Waterland" restte. Het vroegere
veenland ten zuiden van het IJ, waar niet veel meer van over was, werd samen met het zuidelijke deel van Holland
(Rijnland) en met Het Sticht bedijkt. Van Kinhem bleef alleen het oude kernland, het strandwallengebied, met een
smalle strook aangrenzende klei- en veengronden over, dat sedert die tijd de naam Kennemerland draagt.
De kern van dit Kennemerland werd eertijds gevormd door een aantal naar het noorden uitwaaierende strandwallenbundels en hoge zandbanken (eenheden 127 en 129) met daartussen liggende, wat lagere strandvlakten en door een
aantal ruggen (eenheid 19) van de zg. binnendelta van Castricum. Een aantal stroompjes, die de afwatering van het
veengebied en het oude duinengebied van Kinhem verzorgden en tevens als toegangswegen fungeerden, mondden
gezamenlijk door het zeegat ten westen van Egmond (zie Hoofdstuk II bij geologie) in zee uit.
Nadat in de Romeinse tijd de verstuiving van het oude duinlandschap vrijwel tot stilstand was gekomen (fase OD II
van Jelgersma et al., 1970), raakte het gebied in de navolgende eeuwen met bossen overdekt, zowel het oostelijke,
later niet met jonge duinen overstoven gedeelte (eenheden 129 en 135), als het vrij vlakke centrale gedeelte, dat
nadien door de jonge duinen is overdekt. De kust lag overal aanzienlijk verder naar het westen; voornamelijk in
deze meest westelijke, nu verdwenen kustzone, kwamen in de periode tussen de Romeinse tijd en het begin van de
jonge duinvorming nog verstuivingen voor (fase OD 111van Jelgersma et al., 1970). Het bos bestond op de goed
ontwaterde strandwallen voor een belangrijk deel uit beuken en op lagere plaatsen uit eiken, berken en elzen.
Onder deze bosbegroeiing werden resp. hoge en lage podzolen gevormd. Op de laagste plaatsen (gedeelten van eenheid 135) overgroeiden de lage podzolen naderhand met veen. Hierdoor ontstond in sommige strandvlakten een
ingewikkeld bodemkundig patroon, mede door de sterke aantasting van het landschap tijdens latere overstromingen.
Verderop zal dit nader worden behandeld.
Het toentertijd zeer brede oude duinlandschap tussen Velzen en de Oude Rijn was in de Romeinse tijd vrijwel
onbewoond. De Oude Rijn vormde de noordgrens van het Romeinse rijk en bewoning werd waarschijnlijk om
militaire redenen tegengegaan. Bovendien lag deze streek sterk geïsoleerd, omdat het gebied niet over water bereikbaar was door de aanwezigheid van een groot ombrogeen veenmoeras op de plaats van de huidige Haarlemmermeer48

Fig. 22. De gouw Kinhein in de Middeleeuwen.
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P = Petten met St. Maarten? en Enigenburg; S = Schoorl met Warmenhuizen, Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude en Bergen;
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Beverwijk, Heemskerk, Assendelft, Haarlem, Spaarnwoude en Sloten.
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polder. Het was ook weinig toegankelijk, doordat de strandwallen en de tussenliggende strandvlakten resp. met
dichte bossen en met veenmoerassen bedekt waren.
Dit gedeelte van Kinhem is tot ver in de Middeleeuwen zeer dun bevolkt gebleven. Er kwamen tot die tijd nog uitgestrekte bossen voor, zoals het bos tussen Kinhem en Rijnland, waarin „Suithardeshaga" als grens wordt vermeld.
Het bos lag ter weerszijden van de tegenwoordige provinciegrens en liep ver naar het zuiden door (fig. 22C).
Het centrale deel van het oude duinlandschap rondom en ten noorden van Velzen was aanvankelijk goed ontwaterd en via waterwegen (zeegat van Egmond) goed bereikbaar; daardoor was het in de Romeinse tijd vrij intensief
bewoond. De bewoning breidde zich ook uit over de ruggen bij Castricum (eenheid 19), over de hoog gelegen
Westfriese afzettingen in Het Geestmerambacht en zelfs over een klein deel van het aangrenzende veengebied (bij
Uitgeest, Marken-Binnen en ten noorden van Het Geestmerambacht).
Evenals op de klei-en veengronden verdwijnt op de strandwallen na de Romeinse tijd bijna overal de bevolking.
De ineenstorting van het Romeinse rijk wordt alsvoornaamste oorzaak hiervan gezien. Pasin dezevende eeuw begint
de bewoning zich weer langzaam uit te breiden, vooral in het midden en noorden van Kinhem. Uit onderzoekingen
van Jelgersma et al. (1970) is gebleken, dat in de omgeving van Velzen en verder naar het noorden in de zevende en
achtste eeuw bos werd ontgonnen. De bevolking woonde waarschijnlijk in kleine buurschappen, verspreid door het
gebied van de oude duinen, maar vooral nabij het zeegat van Egmond.
Aan de oostrand van de toenmalig bewoonde duinstrook werden al spoedig nieuwe nederzettingen gesticht.
Mogelijk gebeurde dit door oorspronkelijk in het gebied van de oude duinen gevestigde bewoners, die door het
stuiven van zand (fase OD III, Jelgersma en Van Rechteren Altena, 1969) uit hun oude nederzettingen werden
verdreven. De namen van een aantal dorpen en buurschappen met de uitgang -hem, -heem, -em, -urn, -om en -ingen
(fig. 22C) wijzen op deze nieuwe vestigingen, zoals bijv. Petten (Pathem), Bergen (Bergum), Rinnegom, Teilingen.
Op ontginningen uit bos wijzen de dorpsnamen op lo, zoals Schoorl (Scoronlo), Heiloo (Heiligeloo) en Boekei
(Bodokenlo?). Ook de namen Egmond, Alkmaar, Limmen, Heemskerk, Velzen en Uitgeest blijken omstreeks 800
reeds voor te komen. Het eerder genoemde bos tussen Kinhem en Rijnland werd pas in de elfde en twaalfde eeuw
ontgonnen (Zagwijn, 1968/1969; Jelgersma et al., 1970). Men treft hier veel namen aan, eindigende op rode:
Brederode, Berkenrode, Tetterode en Keggerode (bij Heemstede). Ook komen talrijke namen voor met het bestanddeel „hout", zoals Noordwijkerhout en Aerdenhout en enkele „hout"wegen. De Haarlemmerhout is een laatste
restant van dit bos (fig. 22C).
In de negende eeuw werd het afwateringspatroon van het gebied ingrijpend gewijzigd doordat de uitmonding in
zee bij Egmond verzandde, waardoor degehele afwatering voortaan via het nieuwe zeegat van deZijpe en de daarmee
in verbinding gekomen Rekere moest plaatsvinden (fig. 22A). De bestuurlijke en politieke oriëntatie van de oudste
Egmondse ( = Hollandse) kerkelijke en militaire instellingen pasten zich in het begin van de tiende eeuw aan de
gewijzigde geografische omstandigheden aan. Zo werd de nabij de eerstgenoemde uitmonding liggende kapel op de
St. Adelbertakker (nu de St. Adelbertkapel, fig. 22B) verlaten en werd het klooster in Egmond gesticht.
De Cock (1965) heeft aannemelijk gemaakt dat Kinhem oorspronkelijk, evenals andere delen van het oude Friesland,
in een aantal districten (koggen) was onderverdeeld. Twee van deze „koggen", een naam die in Kennemerland niet,
maar in West-Friesland wel is overgeleverd, waren in het strandwallengebied, evenals Kinhem en Rijnland,
door bossen en moerassen van elkaar gescheiden. Zo werden de „koggen" Schoorl en Heiloo (fig. 22B) gescheiden
door het moerassige Wimmenummerwoud (Edelman, 1954). De Velzer„kogge" begon oorspronkelijk ten zuiden
van de uitmonding bij Egmond. Nadat deze verzand was, werd de uitstekende duinkust van het Velzergebied bij de
Heilooër„kogge" gevoegd.
Elke „kogge" was onderverdeeld in een aantal dorpsgebieden met enkele buurschappen. De oudste buurschappen
(van vóór de achtste eeuw) waren gegroepeerd rondom een klein, ovaal complex bouwlanden, de zg. geest. De
jongere geesten (achtste eeuw en later) hebben meer vierkante vormen (fig. 23). Deze geesten liggen op de diep ontkalkte oude duinen van de strandwallen en zijn vergelijkbaar met de oude bouwlanden van de essen en enken op de
zandgronden elders in Nederland. De vrij dikke, matig tot zwak humeuze bovengrond is echter lichter van kleur en
het humusgehalte islager. Ook op debinnendeltaruggen bij Castricum (eenheid 19)komen geestjes voor. Momenteel
zijn de meeste geesten onder de bebouwing verdwenen. De resten maken deel uit van de genoemde eenheden en zijn
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Fig. 23. De geesten en dejonge duinen van Kennemerkmd.

jonge duinen met vormingsfasen (JD lb, JD II en J D III)
volgens Jelgersma et al., 1970)
strandwallen en duinkommen met oude duinen (plaatselijk met een dun dek jong duinzand (I a)
geesten
duinzand (Ia) op strandvlakte met veen
St. Adelbertkapel
klooster Egmond
kerkdorp
grens van de jonge duinen
grenzen bij benadering bekend
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vaak als tuinland en als bloembollenland (Limtnen) in gebruik.
Een aantal laag gelegen geesten met de bijbehorende nederzettingen en enig land er omheen waren ook de eerste
stukken land, die men met kleine ringdijkjes tegen het water ging beschermen. De aanleg van deze dijkjes isvan zeer
vroege datum, wellicht reeds van omstreeks 1100. Zij vormden een verdediging tegen de wateroverlast die optrad
door de verzanding van het zeegat van Egmond en tegen de nieuwe overstromingen vanuit het noorden (via de
Rekere). Op fig. 22D zijn enkele ringdijkjes van deze eerste bedijking ingetekend.
Bij de daarna volgende bedijkingen, die tot ca. 1175duurden, moest men zich gaan weren tegen de overstromingen,
samenhangend met de Duinkerke III-transgressiefase. De monniken van de abdij van Egmond hebben hierbij de
helpende hand geboden. Men dijkte nu reeds grotere stukken land in, die gedeeltelijk met de naam ,,koog" worden
aangeduid. Het waren uitsluitend stevige, minerale gronden, n.1.begroeide, reedsenigszinsgerijpte kwelders (zoals de
Rekere-gorsgronden vaneenheid 15), de binnendeltaruggen (eenheid 19) en pikkleigronden (eenheid 34), die voor
grasland in gebruik werden genomen. Tot deze bedijkingen rekenen we ook de Zanddijk, die volgens Gottschalk
(1969) omstreeks 1170 is aangelegd in een smalle doorgang tussen de strandwallen van Bakkum en Limmen, op het
wantij tussen de Rekere en het inmiddels ontstane IJ.
Tenslotte werden tot ca. 1250 grote, ten dele lage, moerassige gebieden ingepolderd (fig. 22D), zoals pikklei-op-veen
(eenheid 38)en lage delgebieden (eenheid 43). Deze dijken sloten aan op dammen, die belangrijke geulen van de zee
afsloten (in Alkmaar een dam in de Rekere, de Schoorldam, de Spaarndam, een dam in de Rijn (een kreek tussen
Akersloot en Uitgeest) en in de Dye tussen Uitgeest (Assum) en Heemskerk).
Na 1290 volgt dan de definitieve afsluiting van Kennemerland van het buitenwater, in het noorden door een dam
in de Rekere bij Krabbendam (ca. 1270) en in het zuiden door de Nieuwendam in de Crommenye (14e eeuw).
Het jonge duinlandschap van Kennemerland is pas vanaf de twaalfde eeuw in enkele fasen gevormd (fig. 23; zie
ook hoofdstuk II bij geologie). Ten noorden van Wimmenum is het grijswitte jonge duinzand kalkloos; het bevat
weinig ijzer en ismineralogisch zeer arm (eenheid 130). De overigejonge duinen van Kennemerland bestaan grotendeels uit kalkrijk, ijzerhoudend en daardoor „blond" gekleurd, iets rijker zand (eenheid 100).
Waar het oude duinlandschap later niet overstoven is, liggen lage, vlakke duinkommen (fase JD Ia, fig. 23) tussen
de hogere paraboolduinen. Lage duintjes en vlakke delen met gleygronden en plaatselijk met lage podzolen komen
hier in bonte afwisseling voor (eenheid 129, zie fig. 26). Op enkele plaatsen, zoals ten westen van Castricum, liggen
temidden van de hoge,jonge paraboolduinen lage,vlakke kommen (later niet meer overstoven resten van fase JD Ia)
met eenzelfde bodemgesteldheid. Het waren oorspronkelijk vochtige tot natte gronden, die men als grasland en
ook wel als tuinland gebruikte. Door het onttrekken van drinkwater zijn deze gronden in de jaren 1935-1950 verdroogd. Nu pompt men Rijnwater in deze duinvalleien om de zoetwatervoorraad aan te vullen, waardoor de grondwaterstand weer sterk is gestegen.
De gronden van destrandwallen (eenheid 127)zijn, evenals de gronden van eenheid 129aan de binnenduinrand, voor
een belangrijk deel in gebruik voor de bloembollenteelt en de tuinbouw. Vooral op de strandwal van Limmen
(ziefig.27)en op de duinzandgronden bijEgmond (fig. 24) treft men bloembollen- en groenteteelten aan. Tuinbouwcentra liggen of lagen ook bij Beverwijk (fig. 25),Wijk aan Zee en Heemstede. De oude duinzandgronden bij Bergen
(eenheid 129)zij over een aanzienlijke oppervlakte bebouwd; de rest ishier bebost. Bij Schoorl worden deze gronden
in toenemende mate voor de recreatie gebruikt.
Ten zuiden van het Noordzeekanaal zijn in de zeventiende eeuw en later, op vrijwel alle strandwal- en oude duinzandgronden grote buitenplaatsen gesticht met veel bossen en waterpartijen. Ook is hier op deze gronden oorspronkelijk de bloembollenteelt ontstaan. Hetsysteem omdezezandgronden af tegraventotdemeestgunstige hoogteligging
ten opzichte van het vaste boezempeil van Rijnland, waardoor de teelt van hyacinthen en andere bolgewassen later
vooral in Zuid-Holland tot ontwikkeling kwam (Van der Meer, 1952; Van Wallenburg, 1966), is in Noordholland
slechts over een kleine oppervlakte toegepast. Het betreft enkele strandvlaktegronden, waarvan het oorspronkelijke
bodemprofiel door vergraven en omspuiten geheel is verstoord (eenheid 155).
In de strandvlakten was aanvankelijk overwegend zeggeveen, plaatselijk wat rietveen of, zoals ten westen van
Heemstede en Bennebroek, watveenmosveen aanwezig. Rondom Alkmaar werdtijdens deDuinkerke IA-transgressiefase veel van dit veen opgeruimd. De toen gevormde wad- en kwelderafzettingen overgroeiden in destrandvlakte ten
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Fig. 24. De duinen (A), de binnenduinrand (B) en het aangrenzende poldergebied (C) bij Egmond. De lage gronden aan de binnenduinrand
een overstoven oude strandwal, worden geheel door tuinbouw in beslag genomen. Op de pikkleigronden en de gebroken gronden in de polder
komt uitsluitend grasland voor.
(Foto KLM Aerocarto NV; Luchtfoto-archief Top. Dienst nr. 19W VI-181)

zuiden van Alkmaar naderhand opnieuw met een dikke veenlaag. In de westelijke strandvlakte, ten zuiden van
Bergen, werd alleen plaatselijk, in diepe geulen, opnieuw veen gevormd.
Het binnendeltagebied bij Castricum kreeg bij de overstromingen van de Duinkerke IB-transgressiefase zijn huidige
vorm. De hoge, zandige en zavelige banken en platen (de zg. stroomwallen van De Roo, 1953), liggen momenteel
als zwak gewelfde ruggen in het landschap (eenheid 19met toevoeging v). Er komt enige tuinbouw op voor; hoofdzakelijk worden ze echter als grasland gebruikt.
Vanuit het noorden werd tijdens de Duinkerke IIJ-transgressiefase in een groot gebied een laag pikklei (eenheden 34,
38en 86)afgezet, die tot in de eerstgenoemde strandvlakte en tot in het gebied van Castricum reikt (ziefig.58).
In een later stadium werd de pikklei tot rondom Alkmaar overdekt door de Rekere-gorsafzettingen (eenheid 15).
In de strandvlakte tussen Heiloo en Egmond liggen deresten van het pikkleidek in een dikke laag (eenheid 34) meestal direct op de zavelige tot zandige strandvlakte; slechts plaatselijk komen in de ondergrond bovengenoemde, geul53

vormige stroken veen voor. Er is hier een bodemkundig zeer gevarieerd gebied ontstaan (fig. 26). Bij Castricum rust
de pikklei op zand van het hierboven besproken binnendeltagebied; het zand begint op de meeste plaatsen ondieper
dan 80 cm (toevoeging n). Meer naar het noorden, bij Bergen en Schoorl, rust het 40-80 cmdikke pikkleidek direct
op het veen (eenheid 38). Ook in de strandvlakte ten zuiden van Alkmaar ligt de nog gespaard gebleven, 40-80 cm
dikke pikklei op veen (eenheid 38) en wigt hierover naar het zuiden geleidelijk uit (eenheid 86). In dezelfde richting
neemt de dikte van het veen toe tot meer dan 1m. Op al deze pikkleigronden treft men vrijwel uitsluitend grasland
aan (fig. 24 en 27).
In het westelijke deelvan de laatstgenoemde strandvlakte ligt de vaak met duinzand vermengde pikklei op een 20-60
cm dikke laag ingestoven, matig grof zand, die weer op veen rust. Dit gebied is doorsneden van talrijke smalle, door
erosie ontstane, zandige stroken (delgronden) met een venige bovengrond. Bovendien is overal onregelmatig veen
gedolven, waardoor de afwisseling in bodemgesteldheid van het als associatie gekarteerde gebied (eenheid 43) nog
is vergroot (fig. 27). Bij Castricum, Uitgeest en Beverwijk is met dezelfde eenheid een associatie aangegeven van
pikkleigronden, door erosie ontstane, zandige delgronden (vaak ook hier met een venige bovengrond) en kleine
ruggen van eenheid 19,die niet afzonderlijk afgebeeld konden worden (zie figuur 72).
Fig. 25. De strandwal met aangrenzende lage gronden ten zuiden van Heemskerk. De slrandwalgronden worden gebruikt voor intensieve
tuinbouwteelten, waartoe de kleine percelen door /tagen tegen de wind worden beschermd. De aangrenzende gebroken gronden (eenheid 153)
zijn geheel voorgrasland in gebruik.
(Foto KLM Aerocarto NV)
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Fig. 26. Bodemkaartje van het sterk verbrokkelde pikkleigebied aan de voet van de duinen ten noorden
van Eginond (naar De Roo, 1953).
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Fig. 27. Het zuidelijke gedeelte van de voormalige strandvlakte ten zuiden van Alkmaar. De onregelmatige verkaveling links van de Die komt
voor op gronden met een zeer verschillende profielopbouw op korte afstand (complexe eenheid 43) en op gebroken gronden (eenheid 153).
De klei-op-veengronden (eenheid 86) rechts van de Die hebhen een regelmatige verkaveling. Op de strandwalgronden (eenheid 127) en een
groot gedeelte van de gronden van de associatie strandwal- en strandvlaktegronden (eenheid 135) komt hoofdzakelijk tuinbouw voor.
(Foto KLM Aerocarto NV; Luchtfoto-archief Top. Dienst 19W IV-102)
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Op enkele plaatsen wigt het pikkleidek in een dunne laag tegen de strandwallen en over het hierboven vermelde,
ingestoven grove zand uit. Afhankelijk van het microreliëf is op korte afstand een bonte afwisseling ontstaan van
zandgronden met een dun kleidek, van sterk en zwak kleiige zandgronden (zg. gebroken gronden) en van zandgronden die plaatselijk bovenin venig zijn (eenheid 153;fig. 26 en 27). Meestal komt ook hier in de ondergrond een
veenlaag voor; ten oosten van de strandwal Heiloo-Limmen is deze echter, evenals bij eenheid 43, gedeeltelijk
weggegraven.
Het met eenheid 43 aangegeven gebied wordt, evenals de gronden van eenheid 153, geheel voor grasland benut
(fig. 24, 25 en 27); het heeft op hoge plaatsen echter nog al van verdroging te lijden. Bij Schoorl, Castricum en
plaatselijk ten noorden van Beverwijk komt ook tuinbouw voor.
Aan weerszijden van het zuidelijke uiteinde van de strandwal Heiloo-Limmen werd vlak tegen de strandwal vrijwel
geen pikklei meer afgezet. De eerder genoemde laag grof duinzand ligt hier onregelmatig op het geleidelijk tegen
de strandwal uitwiggende veen en sluit aan bij lage, natte delen van de strandwal. In het opgestoven zand zijn
gleygronden gevormd; plaatselijk zijn deze bovenin venig, vooral doordat door diepdelven ten behoeve van de
bloembollenteelt hier en daar veennaarboven isgebracht en met het zand is vermengd. Ten oosten van de strandwal
komen bovendien verspreid nog kleine, lage strandwallen voor, die niet afzonderlijk konden worden aangegeven.
Dit ingewikkelde patroon (eenheid 135,fig. 27) treft men eveneens aan in de lage, vochtige, grotendeels volgestoven
oude strandvlakten bij Beverwijk en van zuidelijk Kennemerland. In beide gebieden is het veen nooit door klei
bedekt geweest.
Ook op de gronden van eenheid 135 komt overwegend grasland voor; het gebied bij Beverwijk en bij Limmen is
echter, voor zover niet bebouwd, in gebruik voor groente- en bloembollenteelt (fig. 27).
In het noordelijke gedeelte van Kennemerland werden grote oppervlakten van de pikklei en van de Rekere-gorsgronden naderhand weer opgeruimd, vooral waar deze op veen rustten. Hierbij ontstond een groot aantal ondiepe
erosielaagten (zg.dellen)en enkele meren. Resten van de Rekere-gorsafzettingen zijn aanwezig in het gebied tussen
Alkmaar en de Hondsbossche Zeewering (eenheid 15). Nog wat jongere zeekleigronden (eenheid 8) liggen direct
achter de genoemde zeewering. Deze ontstonden, toen de smalle duinen die hier nog in de zestiende en zeventiende
eeuw lagen, door de zee doorbroken werden. Een kleine oppervlakte zandige overslaggronden (eenheid 151),
afgezet bij doorbraken van de Hondsbossche Zeewering, ligt achter een bij de dijkaanleg sterk vergraven, moerassig
gebied (eenheid 156).
Doordat de meren die bij de erosie van de pikklei en de Rekere-gorsgronden waren gevormd, in de strandvlakten
zeer ondiep waren, is men in Holland juist hier het eerst met droogmakingsactiviteiten begonnen. Na het eerste
schuchtere begin in Het Geestmerambacht werden in Kennemerland in 1557 het Dielofsmeer (25 ha) en in 1564 de
ondiepe maar uitgestrekte Berger- en Egmondermeer (resp. 643 en 705 ha) drooggelegd (zie fig. 43). In 1566 volgde
het Over Die en het Achtermeer (281 ha) en in 1569 reeds het wat diepere Boekelermeer (340 ha). In al deze droogmakerijen liggen kalkrijke zavel- en kleigronden van de Duinkerke IA-transgressiefase nu aan het oppervlak (eenheden 53, 54 en 55; zie de opmerking in Hoofdstuk II, bij de inleiding tot het Holoceen). Tot voor kort waren deze
gronden slecht ontwaterd en uitsluitend in gebruik als grasland. Door de verbeterde ontwatering worden ze in toenemende mate voor tuinbouw benut, vooral voor de bloembollenteelt. De bebouwing van Alkmaar heeft echter
reeds een deel van deze gronden in beslag genomen.
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HET VEENGEBIED
Dehistorische ontwikkeling tot de twaalfde eeuw
Het veengebied van Noordholland was tot in de vroege Middeleeuwen een onderdeel van het grote veengebied
dat zich, door enkele riviermonden onderbroken, van Vlaanderen tot in Noordwest-Duitsland, achter de kust
uitstrekte. In en ten noorden van West-Friesland is al het veen in deze provincie verloren gegaan of metjongere afzettingen overdekt. In deze paragraaf wordt het veengebied ten zuiden van West-Friesland, voor zover tussen
Kennemerland en het Gooi liggend, besproken, tezamen met de daarin voorkomende droogmakerijen (zie fig. 21).
Het IJ verdeelt dit gebied in twee delen, de veengebieden van resp. midden en zuidelijk Noordholland.
Oorspronkelijk bestond dit veengebied uit één langgerekt noord-zuid verlopend, ombrogeen veenkussen, opgebouwd
uit oligotroof veenmosveen (zie fig. 14).Ter weerszijden werd dit oligotrofe veen begeleid door mesotrofe zeggevenen
en eutrofe rietvenen en in het zuiden door de bosveengebieden langs de Oude Rijn en van het Vechtgebied. Ook langs
de rand van het Gooi lag een noord-zuid verlopend, oligotroof veengebied; enkele geïsoleerde veenkussens kwamen
voor in Waterland en in de Vechtstreek. Deze venen sloten op enkele plaatsen aan op de pleistocene zandgronden
(o.a. het Gooi) en op de strandwallen, zoals ter plaatse van de bij Kennemerland besproken Haarlemmerhout. Op

veenweiden, gescheiden door vaarten en sloten,.
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(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-116)

de bodemkaart is de oorspronkelijke situatie gedeeltelijk nog terug te vinden in de verspreiding van de eenheden 80
81 en 87 (oligotrofe en mesotrofe mos- en zeggevenen), 82 en 83 (eutrofe rietvenen) en 84 en 85 (eutrofe bosvenen).
Zowel het langgerekte, ombrogene veen door de as van Noordholland, als dat langs het Gooi, waren hoofdwaterscheidingen. Ze werden ontwaterd door veenstroompjes, waartussen kleinere veenmoskussens als secundaire waterscheidingen lagen (zie fig. 14). Tezamen met de stroompjes die in de strandvlakten en aan de rand van het Gooi
ontsprongen, vormden deze waterloopjes een zestal stroomstelsels (zie fig. 14). Deze waren gericht op resp. het
zeegat van Egmond (a), het estuarium van de Oude Rijn (b), de Vecht en de Oude Rijn rondom Utrecht (c), het
zuidelijke deel van het Almere (d), het noordelijke deel van het Almere (e) en wellicht op het Marsdiep (f) (fig. 28A).
De venen waren ontoegankelijke moerassen, die als natuurlijke grenzen tussen de landsdelen fungeerden. De ontwikkeling van de „gouw"' Kinhem rondom het stroomstelsel achter het zeegat bij Egmond werd hiervóór reeds
beschreven. De veenmoerassen ter plaatse van de huidige Haarlemmermeerpolder en van de huidige Westeinderplassen en Legmeerpolders scheidden Kinhem resp. van de „gouw" Rinland in het zuiden en van het gebied rondom
Uithoorn (een uitloper van het bisdom Utrecht) in het zuidoosten. Nog verder naar het zuidoosten en in het oosten
grensde Kinhem aan de „gouw" Nifterlake, waarvan behalve de Vechtstreek en het Gooi (Blok, 1962) misschien
ook „groot" Waterland deel uitmaakte. Van dit „groot" Waterland zijn aanzienlijke delen later bij het ontstaan
van het Almere (de latere Zuiderzee) en de U-boezem verzwolgen; alleen het huidige Waterland en de polder De
Zeevang zijn gespaard gebleven.
De noordgrens van dit veengebied (fig. 28) verliep door een in de Zuiderzee verdwenen ombrogeen veen, dat in het
noorden van De Zeevang op het nog bestaande veengebied aansloot. De (west) grens met Kinhem verliep als een
gebroken lijn van Oosthuizen naar de Westeinderplassen (fig. 22A). De tegenwoordige Twiske ( = grens) in Waterland vormde een onderdeel van deze grens, evenals „de landscheiding" midden door de huidige Jordaan in Amsterdam, die op oude kaarten nog vermeld staat, en de Kostverlorenvaart.
De zuidgrens was een opvallend rechte lijn, die nu nog duidelijk op de topografische kaart terug te vinden is als de
zuidgrens van het Gooi en als grens tussen de gemeenten Loosdrecht en Breukelen en tussen Wilnis en Vinkeveen.
Hij verliep, in het verlengde van de latere Hollandse Rading ( = grens), zodanig door het veengebied, dat de begaanbare oeverwallen van de Aa (de latere Vecht) op het smalste punt werden gekruist (zie fig. 14).Gezien het verschil in
verkavelingspatroon ter weerszijden (fig. 29) moet deze grens reeds zeer oud zijn en dateren van vóór de eerste
veenontginningen (ca. 950).
De drie onderdelen van Nifterlake (het Gooi, de Vechtstreek en wellicht „groot" Waterland) werden eveneens door
oligotrofe venen gescheiden, zoals het Gooi en de Vechtstreek door de venen op de plaats van de huidige Vechtplassen (eenheid 87).Aansluitend op de hoofdwaterscheiding met Kinhem lag tussen „groot" Waterland en Amstelland (een geïsoleerd gedeelte van de Vechtstreek) een veengebied ter plaatse van het zuidelijke deel van Amsterdam
en van enkele polders rondom Duivendrecht (eenheden 80, 81 en 92). Er zijn aanwijzigingen, dat de Amstel niet in
noordelijke richting stroomde, maar in het veen op de plaats van de latere Watergraafsmeer ontsprong en zuidwaarts stroomde. Het huidige Damrak (nog lang als IJ aangeduid) en Rokin waren de bovenloop van een ander
veenstroompje. dat zich in noordwestelijke richting voortzette en via een stukje van het latere IJ en diverse Waterlandse Dieën langs Uitdam naar het Almere afwaterde. Door de vorming van het IJ is de samenhang tussen devenen van Waterland en Amstelland in detwaalfde eeuw verloren gegaan. De opvatting dat hier destijds één groot,
niet onderbroken veengebied lag, wordt gesteund door het feit, dat het veenmosveen (eenheid 81)aan beide zijden
van het IJ tot de oevers doorloopt. Het oostelijke deel van het IJ moet grotendeels eenjonge inbraak zijn.
Sommige delen van het veen zijn in de Romeinse tijd bewoond geweest; wellicht waren ze ook al verkaveld (bijv.
Krommenie en Uitgeesterbroek; zie bij Kennemerland). Ook in de vroege Middeleeuwen zullen randgebieden van
het grote veengebied (langs en tussen de strandwallen, langs het Almere en in het Vechtgebied) bewoond en deels
ontgonnen zijn geweest. Hierop wijzen talrijke toponiemen uit deze tijd, vooral de namen met het bestanddeel
„broek" en „woud" (fig. 28B; zie ook fig. 22B). Het zijn aanduidingen voor moerasbossen. Uit figuur 22B blijkt,
dat in Kinhem en Rinland op de beboste, eutrofe en mesotrofe venen (eenheden 38, 83 en 86) de broeknamen dicht
bij de strandwallen en de woudnamen verder in het veengebied voorkomen. Ook in Waterland, waar men op de
oeverwallen en langs de benedenloop van destroompjes woonde, treft men de broek- en woudnamen in deze volgorde
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Fig. 28. Het veengebied in de Middeleeuwen. A. Het Stroomstehel en de grenzen; B. „Gouwen", grenzen en namen (gedeeltelijk naar
De Cock, 1965)

Wa.enz.
huidige kustlijn
veronderstelde middeleeuwse kustlijn
veenstroompjes en kreken, ligging
bekend
idem, ligging verondersteld

#

_____

plaatsnamen samengesteld met
waard (Wa),broek (B),woud (W),
hout (H), veld (Ve), veen (V),
land (L), weren (We), hoeven
(Ho) en meent (M)
plaatsnamen samengesteld met
-inghem en -hem
veronderstelde grenzen tussen
„koggen" of andere onderdelen van
een „gouw"

„gouw grenzen

O

Muiden

oligotroof veen

(^

Loenen

pleistoceen zandgebied

|g

Naarden

__

Werinon?

oudste kerken

60

aan. Hieruit blijkt dat de „broeken" dichter bij de bewoning lagen dan de „wouden". Omdat men vaak langs zijstroompjes het veengebied binnendrong, komen de broeknamen soms schijnbaar verder het veengebied in voor dan
de woudnamen. Waarschijnlijk waren de „broeken" in gebruik en slaat de naam wellicht op een (tengevolge van
het gebruik?) hoofdzakelijk uit laag kreupelhout bestaande begroeiing. „Woud" zou dan kunnen duiden op „ongebruikt", min of meer ondoordringbaar, moerasbos. In alle veengebieden lag achter de „wouden" het oligotrofe,
levende veenmosveen (eenheden 80 en 81). Hier treft men uitsluitend de wat jongere namen met het bestanddeel
„veen" aan of dejonge ontginningsnamen met „hoef", „land", blokland", enz. (zie figs. 22B en 28B).
Naderhand begon men met de ontginning van de centrale delen van het veengebied; deze is dan binnen twee eeuwen
vrijwel voltooid. Men drongvanaf de strandwallen en de oevers van de rivieren en het Almere. via de veenstroompjes,
snel tot de gouwgrenzen door, die daarbij definitief werden vastgelegd. Vooral in het noorden van Kinhem vorderde
men snel; ruim vóór hetjaar 1000was men hier reeds tot het meest oostelijk gelegen dorp Wognum gekomen. Ook
in het midden moet de grens van beide zijden reeds vroeg (vóór ca. 1000) bereikt zijn. In zuidelijk Kinhem kwam
men wat later, nl. kort voor 1100, met de ontginning van Aalsmeer aan de achtergrens. Het centrale Vechtgebied
lijkt eveneens vroeg te zijn ontgonnen, maar met de grensgebieden (Amstelveen en het Vechtplassengebied) was dit
pas in de elfde eeuw het geval, evenals met de Stichtse grensgebieden.
In het zuiden drong men vanuit Rinland het veengebied van de huidige Haarlemmermeerpolder binnen en al vroeg
(tiende eeuw) werd de grens met Kinhem bereikt. Er waren toen al enige meren aanwezig, voorlopers van het latere
Leidse Meer, zodat hier wellicht reedseen deel van het veen was weggeslagen.
De ontginning van het veenland (fig. 29) geschiedde vrijwel overal volgens een strokenverkaveling, al of niet met
bewoning op de kavels (Hofstee en Vlam, 1952). De kavelsloten lopen hierbij meestal evenwijdig (fig. 29, 1) maar
kunnen ook convergeren of divergeren (fig. 29, 2). In Kinhem begon de ontginning vanaf de langgerekte strandwallen als een regelmatige, opstrekkende verkaveling met de sloten, die vaak ver naar het oosten doorliepen, loodrecht op de uitgangsbasis (Uitgeest, Heiloo) (fig. 29, 1). Elders ging men, met de riviertjes als uitgangsbasis, in principe evenzo te werk. Door het kronkelen van deze riviertjes kwam men echter al spoedig in moeilijkheden, zoals in
de Vechtstreek en ontstonden achter de binnenbochten convergerende en achter de buitenbochten divergerende,
opstrekkende verkavelingen (fig. 29, 2). De convergerende verkaveling kan al of niet in een punt uitlopen (resp.
indePolder De Ronde Hoep enten zuiden van Muiden). Bij voldoende ruimte worden convergerende verkavelingen
soms vanaf een zeker punt voortgezet als rechte opstrekkende verkavelingen (Assendelft, Duivendrecht).
Naarmate de ontginning vorderde, drong men langs de veenstroompjes dieper in het veenland door. Men paste
hierbij een zg. veerverkaveling toe (fig. 29, 3), met het stroompje als as en sloten schuin opwaarts tegen het hogere
veen in (Polder de Zeevang en hier en daar in zuidelijk Waterland). Vaak wordt een dergelijke veerverkaveling op
het eind afgesloten door een waaierverkaveling (fig. 29, 4; Loosdrecht, Den lip, Ilpendam, Haarlemmerliede; ook
bij Spanbroek en Wognum in het huidige West-Friesland). De bewoning verplaatste zich met de ontginning mee
het veen in en concentreerde zich vaak bij dwarsdijkjes (oorspronkelijk dijkjes tegen wateroverlast uit het hoger
liggende veen) of dwarsweteringen. De uiteindelijk nog overblijvende stukken veen, bijna uitsluitend oligotrofe
veenmosmoerassen, bestonden meestal uit onregelmatig gevormde blokken, die nu vaak de namen veen, blok of
hoef dragen. Ze zijn gewoonlijk met een rechte strokenverkaveling (fig. 29, 5) ontgonnen.
Vrijwel nergens blijkt, dat bij de ontginning vaste kavellengten werden toegepast. Men hield zich blijkbaar wel aan
bepaalde regels, maar een centrale leiding ontbrak. De in Zuid-Holland en Utrecht zo kenmerkende cope-verkaveling (fig. 29, 6) met een door de overheid streng gereglementeerde ontginning met vaste kavellengten (Van
der Linde, 1955)treft men ten noorden van de besproken oude grens tussen Nifterlake en Het Sticht slechts op twee
plaatsen aan (de Oukoop van Nieuwer-Ter-Aa en bij 's Graveland). De eerste duidt op een poging van Utrecht om
zijn invloed uit te breiden ten koste van het vroegereNifterlake, deandereop late ontginningsactiviteiten van degraaf
van Holland in een nieuw verworven gebied.
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Fig. 29. Het verkavelingspatroon vanhet veengebied.
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De overstroming en aantasting vanhet veen
In het beschreven veengebied traden door overstromingen in de twaalfde eeuw grote veranderingen op. In het
noordwesten drong de zee via de Zijpe en de Rekere binnen. Het Almere werd nog voortdurend vergroot en kwam
steeds meer in verbinding met de Noordzee, zodat weldra eb en vloed zich rondom het gehele veengebied deden
gelden. De grote veenwaterscheiding werd op een aantal plaatsen doorbroken; bij Amsterdam ontstond het IJ, een
brede verbinding tussen het Almere en het veenstroompje dat op het vroegere zeegat van Egmond toeliep. Het water
drong overal het door de ontginning ingeklonken centrale veengebied binnen, waarbij uit gedeelten van veenstroompjes meren ontstonden, die zich door golfslag vooral in noordoostelijke richting snel uitbreidden. Tenslotte
stond het gehele veengebied met zijn talloze meren, via de vele verbrede veenstroompjes, het IJ en het Almere, in
open verbinding met de zee (fig. 30),waardoor de eb-en vloedwerking overal merkbaar werd.
Het veenlandschap was na de overstromingen sterk verbrokkeld, vooral ten noorden van het IJ en veel „dochterdorpen" waren van hun „moederdorpen" gescheiden. Tussen 1100 en 1250 is men allereerst begonnen de nietweggeslagen stukken veenland te beschermen tegen verdere overstromingen. Gedeelten van het oorspronkelijke
veengebied werden bij West-Friesland getrokken. Het overige gebied is vanuit verschillende kernen, meestal gespaard
gebleven dorpen, ingedijkt (fig. 30). Een voorbeeld hiervan vormt het Schermereiland met de dorpen Graft, Grootschermer en Schermerhorn (fig. 31). Een groter gebied was Waterland, dat als één geheel bedijkt werd met het gebied
van Oostzaan, Wormer en Jisp. Bij de bedijking hiervan zijn al vroeg verschillende dammen gelegd in de wateren
waardoor het gebied in vrije verbinding met het buitenwater stond, n.1. de Monnikendam, de Ilpendam, de Uitdam,
de Durgerdam en wellicht de Wormerdam en de Krekeldam (bij Purmerend). Een andere belangrijke bedijking
was de Polder de Zeevang met Oosthuizen, Warder en Middelie, waarbij de Edam werd gelegd. Buiten deze bedijkingen bleef aanvankelijk veel land over, dat nu vaak „koog"-namen draagt (fig. 30). Het kleidek in deze vroegere
buitendijkse poldertjes isvaak iets dikker door een langduriger opslibbing (gedeelten van eenheid 86). De kogen zijn
overwegend in of nog vóór het begin van de dertiende eeuw bedijkt, toen dammen in de nog open gaten werden
gelegd. Langs de Zuiderzee echter kon buitendijks degeleidelijke opslibbing op veel plaatsen nog langetijd doorgaan.
Hier werden 40-80 cm dikke, zeer zware, kalkloze kleilagen met een slechte (knippige) structuur afgezet (eenheid 38).
Langs het IJsselmeer treffen we deze gronden buitendijks aan in Waterland en tussen Muiderberg en Naarden. Binnendijks liggen in laatst genoemd gebied sterk in dikte wisselende laagjes fijn zand, die al of niet op een eerder afgezet kleilaagje op veen rusten (eenheid 40). Ze zijn ontstaan als een soort natuurlijke overslag vóór de bedijking.
Waar sterkere stromingen optraden en de opslibbing sneller ging, werden dikke lagen kalkhoudende lichte klei
gesedimenteerd, zoals op Marken (eenheid 39).
De uiteindelijk nog resterende openingen tussen de verschillende bedijkingen werden tenslotte eveneens door
dammen afgesloten, zoals de reeds vermelde dam in de Rekere in Alkmaar (1254), de Hoge Dam in Zaandam
(vóór 1317), de Knollendam, waardoor Oostzaan met Westzaan werd verbonden en de Schardam (vóór 1319),
waardoor West-Friesland op dit punt met de rest van Noordholland in verbinding kwam. De grote oppervlakte
dikke (eenheid 38) of dunne (eenheid 86) klei-op-veengronden ten oosten en ten zuiden van het Alkmaardermeer
ontstond, doordat dit gebied tot 1357 nog een open verbinding met het IJ had. Tot die tijd, toen de Nieuwendam
in de Crommenye (Krommenie) werd gelegd, werd afsluiting tegengehouden door de handelsplaatsjes Akersloot,
Uitgeest en Wormer. Eindelijk werd, waarschijnlijk in 1401, de voornaamste verbinding tussen De Purmer en de
Zuiderzee afgesloten door een dam in de brede Purmer Ee, het tegenwoordige Stinkevuil, een voor die tijd technisch
moeilijk uitvoerbaar werk. Pas in 1567werd een dam gelegd in de haven van Edam, waardoor voordien nog steeds
brak water van de Zuiderzee in De Purmer kon stromen.
Het IJ was door de verschillende inbraken dusdanig verbreed, dat aan afsluiting niet meer viel te denken. Ter bescherming van het ten zuiden liggende gebied kwam in de dertiende eeuw, aansluitend aan een dam in het Spaarne
(1202), de doorgaande dijk langs de zuidrand van het IJ en verder langs de Zuiderzee tot stand. Er werden dammen
gelegd in het Spaarne, de Drecht (ten noorden van Osdorp), bij Sloterdijk en bij Diemen. Historische bronnen geven
aan, dat de dam in de Amstel vermoedelijk in of kort vóór 1275tot stand kwam. Buiten de dijken langs het IJ werd,
evenals langs de Zuiderzee, in de loop der tijd een 40-80 cm dikke laag zware klei met knippige eigenschappen (een63
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Fig. 31. Verschil in verkaveling en bodemgebruik tussen het oude veenland en dejongere droogmakerijen. In de droogmakerijen een rationele
blokverkaveling met grote percelen, waarop bouwland (De Schermer, links boven) ofgemengd bouw- en weiland (De Beemster, rechts onder).
Het veengebied (bovenland) van het vroegere Schermereiland (een gedeelte van de Eilandspolder) met het dorp Schermerhorn, heeft een
opstrekkende verkaveling met veel water. De percelen vertonen talrijke in- en uitspringende hoeken, die kenmerkend zijn voor gebieden in
Noordholland, waar na de middeleeuwse overstromingen slechts een gedeelte van de oude kavelsloten weer in gebruik werd genomen. In dit
gebied komt uitsluitend grasland voor.
(Foto KLM Aerocarto NV; Luchtfoto-archief Top. Dienst 19W V-145)
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heid 38) afgezet. Deze rust bij Haarlem op het noordelijke uiteinde van de strandwal (toevoeging n).
De Vecht was binnen Noordholland oorspronkelijk niet afgedamd; langs het riviertje liepen dijken tot aan Otterspoor (bij Breukelen), waar een dam met een sluis lag. In 1437 werd ten zuiden van Weesp de Hinderdam gelegd;
pas in 1674werd deze dam opgeruimd en werd in Muiden een dam met een zeesluis gemaakt. Ook het Naardermeer
lag aanvankelijk, samen met de westelijke Gooise meenten, in open verbinding met de zee, waardoor het kleidekje
(eenheid 86) hier op veel plaatsen iets dikker is dan in de aangrenzende, eerder bedijkte polders. Naderhand, tussen
1372en 1383,werd ook in de mond van dit meer een dam gelegd.
Het veenland dat bij de besproken inbraken van de zee gespaard bleef, werd over grote oppervlakten overstroomd
met brak water, waardoor het doordrenkt werd met zout, dat zelfs nu nog niet geheel verdwenen is. De toen nog
wat hoger liggende kernen van de oligotrofe veenmoerassen werden minder vaak overstroomd dan de rest van het
veengebied; daar heeft de moerige bovengrond van het veenmosveen of plaatselijk van het zeggeveen hoogstens
een lichte bijmenging met klei (eenheden 80 en 87). Een groot deel van de veengronden ten noorden van het IJ
behoort tot deze eenheden; ten zuiden van het IJ worden ze aangetroffen indeVechtstreek, rondom Amsterdam en
ten zuidoosten van Haarlem, waar evenals ten zuiden van Krommenie, ook nog een kleine oppervlakte vrijwel niet
overslibd rietzeggeveen (eenheid 82)ligt. Aan de voet van het Gooi rust het veenmosveen ondiep op pleistoceen zand
(toevoeging m).
Voor zover de veengronden van de eenheden 80, 82 en 87 zout in de ondergrond bevatten, zijn ze meestal weinig
gerijpt en ook weinig veraard. Het zijn slecht ontwaterde graslanden van niet te beste kwaliteit; de zode is
slap en heeft een geringe draagkracht. Ten noorden van het IJ is de slechte veraarding mede veroorzaakt, doordat
men daar niet kon baggeren. De minerale ondergrond lag meestal te diep en zowel het veenmosveen als het eronder
voorkomende riet- en rietzeggeveen waren minder geschikt en bevatten bovendien zout. Alleen rondom Amsterdam,
bij Osdorp,Sloten, Buitenveldert en Duivendrecht, liggen of lagen enkele polders met veel beter veraarde gronden
van eenheid 80. Vanuit de stad werd hier eeuwenlang compost aangevoerd. Mede door de betere ontwatering zijn
het uitstekende tuinbouwgronden. Door de uitbreiding van de stad is een groot deel onder de bebouwing verdwenen. Van de gronden die op de kaart zijn aangegeven, resten momenteel nog slechts kleine oppervlakten, die óf
bijna reeds binnen de bebouwing liggen (fig. 32)of ernstig worden bedreigd (fig. 33).
Ook bij de strook veenmosveen- en zeggeveengronden langs de rand van Het Gooi (eenheid 80) treffen we, dank
zij de goede ontwatering en het beschikbaar zijn van zand uit de ondergrond, goed veraarde bovengronden aan.
Door de stevige, zandige zode is het grasland hier van uitstekende kwaliteit. Bij Kortenhoef wordt op deze gronden
tuinbouw uitgeoefend.
Nabij Uithoorn en in de Polder De Ronde Hoepzijn ook enkele bosveenkernen vrijwel buiten de overstromingen
gebleven (eenheid 84).* In het centrum van laatstgenoemde polder is de bovengrond slechts weinig veraard, doordat
de ontwatering tot voor kort slecht was. De overige, al of niet met een dun kleilaagje bedekte bosveengronden zijn
goed veraard. Ze worden gebruikt als grasland, maar de zode is weinig draagkrachtig. De draagkracht neemt echter
toe, naar gelang bij eenzelfde onwateringsdiepte het kleilaagje dikker en het humusgehalte lager is.
In het gebied langs de Drecht en de Kromme Mijdrecht ten zuiden van Uithoorn is veel bosveen en kalkrijke zavel
opgebaggerd, waardoor een landschap met talrijke brede sloten is ontstaan. Door het opbrengen van deze, met mest
en uitdeduinen aangevoerd zand vermengde bagger zijn 30-50 cmdikke, goed veraarde bovengronden, zg. toemaakdekken, gevormd. Op deze gronden wordt een intensieve tuinbouw uitgeoefend, zowel in de volle grond als in
kassen. De bloementeelt neemt hier sterk toe.
Een aanzienlijke oppervlakte dik opgebaggerde gronden ligt bij Aalsmeer (eenheid 18),waar het baggerdek binnen
120cm op veen of op veenslik (gyttja) rust (toevoeging u). Aanvankelijk bestond het veenland hier uit goed veraard
veenmosveen. Een klein hoekje met dergelijke gronden (eenheid 80) ligt nog ten westen van Uithoorn. De goede
veraarding was ook bij Aalsmeer te danken aan de „toemaak" (slootbagger, meermolm, oude zeeklei uit de ondergrond, zand uit de duinen en mest), die men op het land bracht. Deze gronden bleken bij uitstek geschikt voor tuin* Het vlak ten noorden van Weesp isabusievelijk als bosveen gecodeerd. Hier komt echter overwegend zeggeveen en een kleine oppervlakte rietzeggeveen voor (eenheden 80en82).
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Fig. 32. Door stadsuitbreiding bedreigde tuinbouw bij Amsterdam. De uitstekende, goed veraarde veengronden in de Baarsjespolder waren
in 1945 al gedeeltelijk ingesloten door de bebouwing.
(Foto Min. van L. en V. no. T-400)

bouw en speciaal voor enkele bloementeelten (seringen, rozen en anjers). Door het baggeren ontstond een tuinbouwgebied met meestal smalle, langwerpige percelen, afgewisseld door zeer brede sloten en kleine plassen (fig. 34).
Speciaal voor deze bloementeelt heeft men de Westeinderplassen, waarin veel restveen voorkomt en veel meermolm
werd gevormd (Pons, 1954), niet drooggelegd. De teelten breidden zich voortdurend uit en tot voor kort werd nog
steeds materiaal uit deze plas gebaggerd ter ophoging van het land en ter verkrijging van potgrond. Momenteel
wordt potgrond echter bereid uit van elders aangevoerd veenmateriaal.
Buiten de kernen van de veenmoerassen werd bij de besproken overstromingen op veel plaatsen, zowel ten noorden
als ten zuiden van het IJ, een 20-40 cm dik laagje zeer zware, kalkloze klei met knippige eigenschappen over het
veen afgezet (eenheid 86). Het wigt in een zeer dun laagje (dunner dan 20cm) uit over het veenmosveen- of zeggeveen
(eenheid 81) en over het rietveen (eenheid 83). Door de eeuwenlange zeer slechte ontwatering van deze dunne kleiop-veengronden ontstond op dit kleilaagje weer een venige bovengrond. In het brakke, slecht ontwaterde milieu
was de biologische activiteit zeer gering, zodat deze bovengrond slechts matig veraard is en ook de prismatische,
compacte structuur van de kleilaag in stand bleef. Door de geringe inklinking van het veen liggen deze gronden nu
minder diep onder NAP (ca. 1,20-1,40 m) dan veel andere veengronden.
Al deze klei-op-veengronden zijn als grasland in gebruik. Voor een moderne, intensieve graslandexploitatie zijn
ze echter weinig geschikt. De slappe veengrond ligt maar weinig boven het grondwater (fig. 35) en bij nat weer
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Fig. 33. Met opspuiten bedreigde cultuurgronden. Links op de foto is een gedeelte van de prima tuinbouwgronden in de Sloterdijkermeerpolder bij Amsterdam reeds onder het zand verdwenen.
(Foto Min. v.L. en V. no. T-5.629)

wordt de moerige zode op de slecht doorlatende klei snel door het vee stukgetrapt, vooral bij gronden van de
eenheden 81 en 83. Bij droog weer treft men in de bovengrond de genoemde prismatische, scherpkantige structuurelementen aan. Op sommige plaatsen komen bovengronden voor, die na uitdroging moeilijk te bevochtigen zijn
(zg. sterk verdrogende bovengronden, toevoeging h), zoals in de (nu bebouwde) Riekerpolder bij Sloten, bij Halfweg
en in de Oostbijlmerpolder.
Langs de Vecht en haar zijriviertjes werd achter de smalle oeverwallen ook een groot deel van het bosveen met
een dun (15-20cm, eenheid 85) of wat dikker laagje (20-40 cm, eenheid 86)zware, bovenin humusrijke tot humeuze
(kom)klei overdekt. De grens tussen dit (kom)kleilaagje en het jongere, mariene kleidekje in het noorden, dat
duidelijk een knippig karakter heeft, is niet nauwkeurig te trekken. Ook de oeverwallen zelf zijn binnen Noordholland nog wat verder opgeslibd met deze zware klei. Daar behalve het iets knippige karakter ook het Mg-gehalte
van het adsorbtiecomplex hoger is dan bij de oeverwallen verder naar het zuiden, worden deze gronden niet als
zuivere rivierkleigronden beschouwd. Ze zijn bij de zeekleigronden, afgezet in zoet milieu, ingedeeld (eenheid 9 met
toevoeging b).
Ten oosten van het Naardermeer en ten noordwesten van Naarden wiggen de kleilaagjes uit over het pleistocene
zand, waarmee ze gedeeltelijk vermengd zijn (gebroken gronden, eenheid 153). In de Aetsveldsche Polder ten zuiden
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van Weesp en ten oosten van Muiden liggen ze op een soms slechts dun of gedeeltelijk verslagen laagje bosveen,
dat zelf weer binnen 80cm op zeer zandige mariene afzettingen rust (toevoeging n), waardoor deze gronden een wat
betere ontwatering hebben en wat steviger zijn.
Verveningen
Na de afsluiting van de zee in de veertiende en de vijftiende eeuw, werd meer dan de helft van de oppervlakte van
het veengebied ten noorden en ten zuiden van het IJ door water ingenomen (zie fig. 30). Bovendien zijn naderhand
nog grote oppervlakten veen bij de turfwinning verdwenen.
In het Vechtgebied werd reeds in de achtste eeuw veen gebaggerd, maar op grote schaal geschiedde dit pas vanaf
devijftiende eeuw. In alleverveningsgebieden werd vooral het voor brandstof meest geschikte veenmosveen gebruikt;
toen dit schaarser werd ook wel zeggeveen. Het weinig geschikte bos- en rietveen werd grotendeels ongemoeid
gelaten.

Fig. 34. Een gedeelte van het tuinbouwgebied van Aalsmeer met op de achtergrond de Westeinderplassen. Door baggeren zijn zeer brede
sloten ontstaan, die plaatselijk door afslag tot kleine plassen zijn uitgegroeid. Op de langs de weg liggende, smalle akkertjes wordt een intensieve bloementeelt onder glas uitgeoefend. De verderaf liggende, alleen over water bereikbare percelen zijn voor vollegronds bloementeelt
in gebruik.
(Foto KLM Aerocarto NV)
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Fig. 35.Het veengebied vandepolder De Kwadijkerkoog vanaf de watertoren vanKwadijk naar het zuiden gezien. Deuitsluitend als grasland
in gebruik zijnde veengronden liggen slechts weinig boven het grondwater. De west-oost verlopende, met riet en laag struikgewas begroeide,
moerassige strook in het midden vandefoto markeert de ligging vanhet verlande veenstroompje De Drey. Dit riviertje, waarvan de brede,
slingerende waterloop op de achtergrond een restant is, vormde oorspronkelijk de verbinding tussen De Beemster en De Purmer, die aande
horizont nogjuist te zien is.De verkaveling vanhet veenland opde voorgrond vormt eenonderdeel vaneen veerverkaveling, waarbij de sloten
schuin ophet stroompje zijn gericht.
(Foto Min. vanL. en V.no. S-2750)

Doordat de gronden van de eenheden 80 en 81 in de polders ten noorden van het IJ maar matig geschikt voor
grasland waren, zochten de boeren hier al vroeg een bijverdienste in de winning van turf. Hiervoor was op korte
afstand (Amsterdam) eengoed afzetgebied. Daar dekwaliteit vandeturf, door deaanwezigheid vanzout inhetveen
niet altebest wasenindietijd deverplichting omhet verveende land weer inbruikbare staat opteleveren ontbrak,
ontstonden indit gebied geen grote, georganiseerde verveningen. Elke boer verveende delen vanzijn eigen land door
op één of meer percelen nabij een sloot een trekgat in de lengte van het perceel te baggeren (fig.36).Eerst werd de
onbruikbare bovengrond verwijderd, die in de slootwerd gedeponeerd. Op de smalle strook grond tussen de sloot
en het trekgat, dezg.zetwal of legakker, werd debagger uitgespreid, tot turven versneden en te drogen gezet. Later
werden vaak ook de zetwallen verveend, waarbij de bovengrond weer in de oude trekgaten werd geworpen. Soms
heeft mendeze werkwijze enkele malen herhaald omsteeds diepere veenlagen nogte verturven.
Door deze „wilde" verveningen ontstond eensterk verbrokkeld landschap (ziefig.77en78), bestaande uitveel open
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Fig. 36. Ontstaan van het landschap van de wilde verveningen
tussen Landsmeer, Den Up en
Watergang (naar Pons, Kloosterhuis en De Lange, I960).
Oorspronkelijk bestond het land
uit veenmosveen met een zeer
dunne zode (a). Bij de eerste
vervening onststonden smalle,
ondiepe trekgaten. De onbruikbare kleihoudende bovengrond en
het geoxydeerde veen werden
opzij gezet of in de sloten gestort
(b). In de trekgaten bleef wat
bagger achter, waarna ze geleidelijk verlaadden (c). Bij de
tweede vervening werden grote,
diepe, vaak tot op de zeeklei
gaande trekgaten gebaggerd. De
bovengrond werd nu in de geheel
of gedeeltelijk verlande veensleuven gestort (d). Deze trekgaten verlandden eveneens (e).
Het geheel klonk naderhand
sterk in, waardoor zeer moerassig
land overbleef.
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half verland petgat van de tweede vervening
dichtgegroeid en opgevuld petgat van de eerste vervening
oorspronkelijk veenland met veenaarde-dek
a = sloot, b —dichtgeworpen sloot
verland petgat met moerassige rietzodde van de tweede vervening
oorspronkelijk veenland
dichtgegroeid en opgevuld petgat van de eerste vervening
oorspronkelijk veenmosveen en bagger op mosveenland met dubbel veenaardedek

Fig. 37. Verveningslandschap ten oosten van Zaandam. Door onderbenutting zijn de vroegere legakkers (donkere gedeelten op de foto) en de
dichtgegroeide trekgaten (lichte delen) weer zover drooggelegd, dat ze als grasland gebruikt worden.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-111)

water, trekgaten in allerlei stadia van verlanding en niet of gedeeltelijk afgegraven veengedeelten (eenheid 87).
Men treft dit aan bij Krommenie, Wormer, Jisp, Westzaan, Oostzaan en in het westen van Waterland. Op veel
plaatsen zijn half verlande delen van dergelijke gebieden door kleine onderbemalingen drooggelegd (fig. 37), zoals
in Waterland en Assendelft. Een deel van zo'n gebied bij Landsmeer, de Twiskepolder, is in 1943door peilverlaging
drooggemaakt (Van der Knaap, 1968). Hier komt een dikke, zeer onregelmatige laag restveen voor (eenheid 92).
Het zuidelijke deel van deze polder heeft men trachten te verbeteren door bezanding (toevoeging i). De inpoldering
voor landbouwdoeleinden van deze slechte veengronden is echter een mislukking geworden; slechts met zeer veel
geld kon een klein deel tot behoorlijk grasland worden omgevormd. Momenteel wordt het gebied ingericht voor
recreatie.
Ook in het Vechtplassengebied ontbrak een wettelijke regeling om het verveende gebied weer als cultuurland op te
leveren. Er werd aanvankelijk slechts oppervlakkig veen gestoken, waarbij vooral op plaatsen met dunne veenlagen
op zand ondiepe trekgaten ontstonden die snel weer dichtgroeiden. Naderhand, toen de vraag naar brandstof
toenam, werden in smalle stroken ook dikkere veenpaketten geheel of gedeeltelijk weggebaggerd. In dit gebied
dienden de legakkers bijde grotere verveningen tevens om het ontstaan van grote open watervlakten, die gemakkelijk
tot aantasting van het omringende veen aanleiding gaven, tegen te gaan. Om dit gevaar te ondervangen werden aanvankelijk voorschriften gegeven over het aantal en de breedte van de legakkers en de trekgaten, over de beplanting
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van de legakkers, enz. Naarmate de behoefte aan brandstofsteeg en het meest geschikte veen schaarser werd, werden
de voorschriften echter in toenemende mate ontdoken; zelfs werden achteraf wel legakkers afgegraven. Zo ontstond
ook hier (fig. 38) een gebied met al of niet of gedeeltelijk verlande trekgaten, legakkers, kleinere plassen en soms
stukken naderhand weer aangemaakt veenland (eenheid 87). In een deel van dit gebied werd later al het resterende
veen opgeruimd, vooral door afslag van de legakkers, zodat grote plassen ontstonden, o.a. de Ankeveensche-, de
Kortenhoefsche- en de Loosdrechtsche Plassen. Een dergelijk onregelmatig verveend landschap treffen we ook
nog aan ten zuiden van de Westeinderplassen.
In tegenstelling met de zojuist beschreven „wilde" vervening, ging men bijdegereglementeerde verveningen in Rijnland en in Amstelland meer systematisch te werk. Tot in dejaren vijftig kon men bij Halfweg en nu nog bij Vinkeveen, even oyer de provinciegrens, een dergelijke vervening in bedrijf zien (fig. 39). Momenteel is het gebied bij
Halfweg drooggelegd en herontgonnen (eenheid 155). Soms werden reeds bestaande polders als één geheel uitgeveend. Men was dan verplicht om de zo ontstane plas binnen een bepaalde tijd weer droog te maken. Tussen
Aalsmeer en de Vecht zijn alle verveningen in Noordholland naderhand drooggemaakt (ziefig.43), met uitzondering

Fig. 38. Het Vechtplassengebied bij Kortenhoef. Het onregelmatig verveende gebied bestaat uit geheel of gedeeltelijk verlande trekgaten en
met veel struikgewas begroeide legakkers. De weg doorsnijdt het veen, [waardit dunner dan twee meter is en oppleistoceen zand rust. De
ondiepe trekgaten konden hierdoor op deze plaats gemakkelijk weer verlanden. Geheel links op defoto, waar het veen oorspronkelijk dikker
dan twee meter was, zijn de legakkers door afslag opgeruimd, zodat een grote plas ontstond.
(Foto KLM Aeroearto NV)

P

van de Westeinderplassen, waarop geen verplichting tot drooglegging rustte. In het Vechtgebied is men hiertoe niet
overgegaan omdat de voor landbouw toch al weinig geschikte zandondergrond van de plassen grote hoeveelheden
kwelwater doorlaat, dat soms zelfs brak is, zoals bij de twee mislukte droogmakingen van het Naardermeer (in
1628/1629 en 1884) werd ondervonden. In de wel drooggemaakte Horstermeerpolder (en eertijds in de nu bebouwde
Bijlmermeerpolder) heeft men hiermee voortdurend moeilijkheden.

Fig. 39. Gereglementeerde, machinale vervening in de Osdorperbinnenpolder bij Halfweg in de jaren vijftig. De brede legakkers zijn deels
overdekt met een baggerlaag (A), waaruit turven gestoken worden (B). Op een aantal legakkers (C) zijn stapels te drogen gezette turven
zichtbaar.
(Foto KLM Aerocarto NV)
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Fig. 40. De droogmakerij de Zuider Legmeerpolder (reehls), met gras- en bouwland, door de ringdijk gescheiden van de veengronden van
het bovenland (links met boerderij) met uitsluitend grasland en brede vaarten.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-112)

In de vele drooggemaakte veenderijen bestaat de bodem uit een dikke laag restveen, zoals in de Holendrechter- en
Bullewijkerpolder en in de Polder Nieuwe Bullewijk (eenheid 92). Deze restveengronden zijn in de meeste gevallen
zeer slecht veraard. Na het droogvallen van het achtergebleven, zeer ongelijk liggende veen droogde de bovengrond
van de hogere delen vaak in, terwijl op lagere plaatsen moerassige stukken aanwezig bleven. Soms ontwikkelden
zich kattekleien met zeer lage pH's. Er was weinig biologische activiteit in deze gronden en dit kon ook niet worden
verbeterd door opbaggeren, omdat het onderste veen meestal uit rietveen op potentiële katteklei bestaat. Evenmin
was er zand voor bezanding beschikbaar. Op deze gronden komt daardoor overwegend grasland voor, maar de
kwaliteit is meestal slecht.
Vaak werd bij vervening van een reeds bestaande veenpolder een strook land langs de omtrek niet mee verveend,
omdat hier bebouwing stond of omdat het veen minder geschikt was. Dit zg. bovenland ligt daardoor naderhand
aanzienlijk hoger dan het binnen eigen ringdijken liggende, uitgeveende en later drooggemaakte gedeelte van de
polder. Zo ligt het met de eenheden 81en 85aangegeven bovenland in het noorden en westen van de Holendrechteren Bullewijkerpolder ca. 2 meter boven het uitgeveende gebied van eenheid 92. Op veel plaatsen bedraagt het verschil echter 3 à 4 m (fig. 40).
Ten noorden van het IJ ligt slechts één droogmakerij ontstaan uit een door vervening ontstane plas, n.1. de in 1847
drooggemaakte Assendelver Veenpolder tussen Assendelften Westzaan (zie fig. 43). Ook hier bestaat de bodem uit
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een dikke laag restveen (eenheid 92), deels met een moeilijk te bevochtigen bovengrond (toevoeging h). Door de
weinig draagkrachtige bovengrond is het grasland hier eveneens slechts matig van kwaliteit.
Droogmakerijen
De drooglegging van door vervening ontstane plassen dateert merendeels pas uit de zeventiende eeuw of later. Reeds
veel eerder was men echter al begonnen met de talrijke meren en meertjes die vooral tijdens en na de grote overstromingen van de twaalfde eeuw waren ontstaan (zie fig. 30). Na een eerste begin met enkele zeer ondiepe meren in
Kennemerland (zie aldaar) kwam de droogleggingsactiviteit omstreeks het midden van de zestiende eeuw goed op
gang door toepassing van windmolens bij de bemaling (fig. 42). Aanvankelijk beperkte men zich nog tot kleinere
meren die niet dieper waren dan ca. 1,50 m (fig. 41).Tussen 1560en 1570durfde men ook grotere oppervlakten aan.
Nog wat later begon men geleidelijk ook met diepere meren door met meerdere molengangen te werken (fig. 42);
in 1600gaat men reeds tot 2,5 m. Hierna worden in een snel tempo tussen 1600en 1660de meeste grote, diepe meren
en naderhand talrijke verveningen drooggelegd, zoals uit figuur 43 blijkt. De door hun grootte, bijzondere bodemgesteldheid of speciale waterhuishouding technisch veel moeilijker objecten, zoals de Haarlemmermeer, volgen dan,
in een derde fase, pas in de negentiende eeuw. Veel afgedamde waterlopen en talrijke, bij het bezwijken van de
Zuiderzeedijk ontstane doorbraakkolken (fig. 44) bleven tot heden echter als open water in het landschap bewaard.
Ook in de drooggemaakte meren is in veel gevallen een dikke laag restveen achtergebleven (eenheid 92), zoals in de
talrijke kleine droogmakerijen in Waterland en in het oostelijke deel van de Zaanstreek. Evenals bij de restveengronden in de voormalige veenderijen, bestaat de onderkant van deze veenlaag meestal uit rietveen dat op slappe,
gereduceerde klei ligt. Bij oxydatie, bijvoorbeeld door ontwatering, treedt hierin vorming van katteklei op. Het

Fig. 41. Dedroogmakingsactiviteit in Noordholland vanaf de zestiende eeuw tot hedenper tienjarige periode. Het cijfer bij de kolommen geeft
de oppervlakte aan van de grootste droogmakerij in de betreffende periode.
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Fig. 42. De droogmakerij De Schermer met drie van de 53 (later 50) molens die vroeger in drie gangen het water op de ringvaart brachten.
De grond in De Schermer is grotendeels in gebruik als bouwland.
(Foto KLM Aerocarto NV)

grasland in deze droogmakerijen heeft veel wateroverlast en een weinig draagkrachtige zode. Moeilijk te bevochtigen
bovengronden (toevoeging h) worden aangetroffen in De Monnikenmeer, De Noordmeer en De Broekermeer.
In twee grote voormalige meren ten zuiden van het IJ, in de nu bebouwde Bijlmermeerpolderen in de Horstermeerpolder, bleven eveneens dikke lagen restveen of verslagen veen achter. In laatstgenoemde polder werd het veen al
aangetast tijdens de overstromingen, die met de Duinkerke O-transgressie samenhingen. Hierbij werd in het westelijke deel van het toenmalige meer een laag zware, humeuze klei afgezet (eenheid 51), die binnen 120 cm op het
verslagen veen (toevoeging u) rust.
In de grote meren ten noorden van het IJ, De Beemster, De Schermer, De Wijde Wormer en De Purmer en in
enkele kleinere, zoals het Noordeindermeer bij Graft, het Graftermeer en het Starnmeer, was een aanzienlijk deel
van het veen geheel opgeruimd. Na de drooglegging lagen over een grote oppervlakte daardoor de oude mariene
afzettingen aan het oppervlak, slechts bedekt door een overwegend dunne, soms met wat klei vermengde laag
meermolm, die op de bodem van het meer was gevormd. Bijde rijping zijn deze dunne lagen grotendeels geoxydeerd,
waardoor donkere bovengronden zijn ontstaan. Alleen aan de zuidzijde van de droogmakerijen, de lijzijde van de
voormalige meren, komen vrij dikke lagen meermolm voor.
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Fig. 43. De voornaamste droogmakerijen en bedijkingen
DROOGMAKERIJEN

Voormalige meren
1 Polder De Schagerwaard
2 Slootwaardpolder
3 Polder De Berkmeer
4 Polder Heerhugowaard
5 Bergermeerpolder
6 Egmondermeerpolder
7 Polder De Wogmeer
8 Baarsdorpermeerpolder
9 De Schermer
10 Boekelermeerpolder
11 De Beemster
12 Starnmeerpolder
13 De Wijde Wormer
14 De Purmer
15 Wijkermeerpolder
16 Zuid-Spaarndammerpolder
17 Houtrakpolder
18 Groote Upolder
19 Noorder Upolder
20 De Monnikenmeer
21 De Noordmeer
22 De Broekermeer
23 De Belmermcer
24 De Buikslootermeer
25 Haarlemmermeerpolder
26 Oosteinderpoelpolder
27 Zuider Legmeerpolder
28 Noorder Legmeerpolder
29 De Watergraafsmeer
30 Bijlmermeerpolder
31 Horstermeerpolder
Verveningen
32 Rietwijkeroordpolder
33 Schinkelpolder
34 Stommeerpolder?
35 Hornmeerpolder?
36 Middelpolder onder
Nieuwer Amstel
37 Bovenkerkerpolder
38 Thamer Binnenpolder
39 Polder de Nieuwe Bullewijk
40 Holendrechter- en
Bullewijkerpolder
41 Assendelver Veenpolder

voormalige meren
verveningen

BEDIJKINGEN

42 Polder Het Koegras
43 Anna Paulownapolder
44 Polder Callantsoog
45 Zijpe- en Hazepolder
46 Polder Wieringerwaard
47 Polder Waard en Groetpolder
48 Wieringermeerpolder
49 Waard-N ieuwlandpolder
50 Polder Eierland
51 Polder De Eendracht
52 Polder Het Noorden
53 Polder Waal en Burg
54 Prins Hendrikpolder
55 Rijksproefpolder Andijk
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(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-110)

De gehele oppervlakte van De Beemster en de Noordeindermeerpolder en een aanzienlijk deel van De Purmer,
De Wijde Wormer en De Schermer wordt ingenomen door zware, oud-mariene kleien van de Afzettingen van Calais
(eenheid 56). In De Schermer en op een kleine oppervlakte van De Purmer komen ook lichtere kleigronden voor
(eenheid 55). Al deze gronden hebben een uitstekende structuur en een hoog kalkgehalte (ca. 15-18%); hoogstens
is de humushoudende bovengrond ontkalkt. Kenmerkend is de grote uniformiteit in bodemgesteldheid, in tegenstelling met bijv. de nog te bespreken Haarlemmermeerpolder (fig. 45).
Aanvankelijk kwam in al deze droogmakerijen grasland voor (De Visser, 1956).In De Purmer en De Schermer (zie
fig. 31) zijn de gronden momenteel, bij een sterk verbeterde ontwatering, vrijwel geheel als bouwland in gebruik.
Het zijn wat zware, maar bij een zorgvuldige behandeling goede akkerbouwgronden, die een diepe ontwatering
vragen. Bij een minder juiste behandeling kan in de meermolmachtige bovengrond structuurverval optreden. In
De Beemster (zie fig. 31) en De Wijde Wormer treft men naast bouwland nog steeds veel grasland aan van goede
kwaliteit. De grondwaterstand wordt ten behoeve van dit grasland vrij hoog gehouden. Moderne akkerbouw kan in
deze polders alleen worden uitgeoefend in wat grotere complexen, die hiervoor worden onderbemalen. De gronden
zijn zwaar, maar de kwaliteit is gelijk aan die in eerstgenoemde polders.
In het zuidelijke deel van De Wijde Wormer en langs de zuidrand van De Beemster, De Schermer en De Purmer
komen slappe, ondiep kalkarme (eenheid 58) en diep kalkarme kleigronden voor. In De Wijde Wormer en de twee
laatstgenoemde droogmakerijen liggen dikke (eenheid 92) of dunne (eenheden 62 en 63)restveen en/of meermolm79
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Fig. 45. Bodemkaartje van resp. een deel van De Schermer en van de Haarlemmermeerpolder ten westen van Hoofddorp (resp. naar Pons
Kloosterhuis en Hulshof, 1957 en naar Haans, 1955).
•W s 1 - *

HOOFDDORP

kalkrijke oude zeekleigronden, matig zondige en
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kalkrijke oude zeekleigronden, zware klei (eenheid 56)
Hl oude zeekleigronden, zware klei
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kalkarme, zondige tot zware oude zeekleigronden
(eenheid 60)
(Hoofddorp(zandgronden en zeer lichte (Hoofddorpjzavelgronden
(Hoofddorp )zavelgronden
kalkhoudende en kalkrijke oude zeekleigronden,
sterk kleiig zand en sterk zondige klei (eenheid 54)
kalkrijke (oude zeeklei) zandgronden en kalkrijke,
zeer lichte (oude zeeklei) zavelgronden
idem, matig zandige en lichte klei (eenheid 55)
kalkrijke (oude zeeklei) zavelgronden
idem, zware klei (eenheid 56)
kalkrijke, zware (oude zeeklei) kleigronden
meermolmdek
oude stroomdraad
bebouwde kom van Hoofddorp

lagen van goede kwaliteit aan het oppervlak. De ontwatering staat ten achter bij de overige gronden in de polders,
zodat men hier overal grasland aantreft met een minder draagkrachtige zode. Men vindt deze gronden ook in de
Graftermeerpolder en in de Starnmeerpolder. In een deel van laatstgenoemde polder en van De Wijde Wormer
komt bij de gronden van eenheid 63ondiep oud zeezand voor (toevoeging n), behorend tot de Afzettingen van Calais.
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De kleine oppervlakte gronden van de eenheden 63 en 92 in De Purmer, De Wijde Wormer, de Graftermeerpolder,
de Schaalsmeerpolder ten noorden van Krommenie, de Graftermeerpolder en De Engewormer bij Wormerveer
hebben bovengronden met minder gunstige eigenschappen en zijn van veel slechtere kwaliteit dan de eerder genoemde gronden.
In het zuidelijke deel van De Purmer liggen zandige (eenheid 46)* en kleiige (eenheid 52) onderwaterafzettingen aan
het oppervlak, die destijds vanuit het Oer-U en de daarmee samenhangende kreken werden gesedimenteerd. Ook
in De Broekermeer, de Durgerdammer Diepolder en in De Buikslotermeer worden kleine oppervlakten met deze
zandige (eenheden 46 en 48) of kleiige (eenheid 52) gronden aangetroffen. In De Purmer was de meermolmachtige,
humeuze klei van eenheid 52 vroeger slecht ontwaterd; er kwam uitsluitend grasland voor. Momenteel is de ontwatering wat verbeterd en zijn het akkerbouwgronden.
Aan de westzijde van De Schermer liggen tamelijk grofzandige afzettingen in vingervormig uitwaaierende banen
aan het oppervlak (eenheid 47). Deze afzettingen zijn tijdens de Calais II-of een latere transgressiefase als een binnendelta afgezet.** Ook in het zuidelijke deel van de Wijde Wormer komt nog een kleine oppervlakte zandgrond voor
(eenheid 151). Het betreft een overslaggrond, ontstaan bij een doorbraak van de ringdijk.
Ten zuiden van het IJ liggen de oud-mariene kleien van de Afzettingen van Calais aan het oppervlak in een aantal
vroegere meren en drooggemaakte plassen tussen Aalsmeer en de Amstel en in de Haarlemmermeerpolder, een zeer
groot voormalig meer.
In de eerstgenoemde polders bestaat de bouwvoor grotendeels uit kalkrijke zavels en kleien met een lichte ondergrond (eenheden 54, 55 en 56). Naar het oosten neemt de zwaarte geleidelijk toe en wordt de ondergrond steeds
slapper; de hoogteligging neemt in deze richting af van 4 m —NAP tot 5 m —NAP. Tegen de oostrand van deze
polders liggen zeer slappe, bovenin kalkarme kleien (eenheid 57). Voorts komen dikke, vaak zandige meermolmlagen voor van goede kwaliteit (eenheden 58 en 59), die op bovengenoemde, kalkrijke klei rusten. Het betreft hier
veelal resten van de goed veraarde bovengrond van het vroegere veenland. Deze was bij de turfwinning onbruikbaar
en werd in het water gestort. Langs de oostrand en langs de westrand van de droogmakerijen bij Aalsmeer vindt
men nog dunne restveenlagen met gunstige (eenheid 62) of ongunstige (eenheid 63) eigenschappen van de bovengrond en een enkel hoekje met wat dikkere restveenlagen (eenheid 92). Ze rusten langs de oostrand van de polders
veelal op een slappe minerale ondergrond, waarin bij diepere ontwatering vorming van katteklei kan optreden.
Bij een gedeelte van deze restveengronden komen moeilijk te bevochtigen bovengronden voor (toevoeging h). Bij
Ouderkerk en even ten noorden daarvan liggen in de Middelpolder nog twee kleine stukjes bovenland, bestaande
uit onafgegraven veenmosveen (eenheid 80).
In de besproken polders treft men zowel akkerbouw als grasland aan (zie fig. 40). De bloementeelt in moderne
kassen, vooral van rozen en anjers, dringt vanuit Aalsmeer steeds verder op. Ten oosten en zuidoosten van de
Westeinderplassen zijn gronden waarin veel katteklei voorkwam en/of waar men de humusrijke meermolmbovengrond ten behoeve van de akkerbouw met de ondergrond wilde vermengen, op grote schaal door diepploegen verbeterd (eenheid 155); het zijn nu redelijk goede akkerbouwgronden. De overwegend slecht ontwaterde restveengronden worden uitsluitend als grasland gebruikt.
Ter plaatse van de Haarlemmermeerpolder lag oorspronkelijk een 4 tot 5,5 m dikke veenlaag. Reeds zeer vroeg
moeten hierin later weer met veenslik dichtgeslibde meren aanwezig zijn geweest, zoals blijkt uit het voorkomen van
dikke lagen gyttja-achtig materiaal in het veen van het gespaarde bovenland van Aalsmeer (Pons, 1954). Het latere
Haarlemmermeer ontstond door het ineenvloeien van enkele in de twaalfde eeuw vergrote, maar reeds eerder gevormde meren, zoals het Leidsche-, het Haarlemmer- en het Spieringmeer (zie fig. 30). Door afslag van het omringende veenland en door samenvloeien met door vervening ontstane plassen bij Nieuwerkerk, kreeg het inde negen* Dit zand is momenteel geheel afgegraven, zodat het merendeel van de gronden van dit vlak nu tot eenheid 48 behoort en uit lichte,
gedeeltelijk zelfs zware zavel bestaat. Slechts plaatselijk komt in de ondergrond zand voor. Overal wordt binnen 120 cm diepte veen
aangetroffen.
** Deze gronden behoren dus eigenlijk tot de Oude Zeekleigronden. Deze bestaan elders in Noordholland aan het oppervlak echter
overal uit kleiige sedimenten. Deze binnendelta-afzettingen zijn daarom tot de Zuiderzeebodem-afzettingen gerekend, waarmee ze in
eigenschappen sterk overeenkomen.
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tiende eeuw tenslotte zijn grootste afmetingen. De ernstige bedreiging die de voortgaande afslag van de oevers voor
het omringende land vormde, was aanleiding tot de drooglegging in 1852.
In deze door Haans (1955) uitvoerig beschreven polder vormen de Hoofddorpafzettingen (Afzettingen van Calais
III) vlakke ruggen (eenheid 60) op ca. 4m —NAP, gevormd uit met zand opgevulde kreken die tot in de pleistocene
ondergrond zijn uitgeschuurd. Doordat de Calais I-afzettingen (Laag van Velzen) en het Basisveen hier verdwenen
zijn, komt op deze plaatsen veel, gedeeltelijk zoute kwel voor. De Hoofddorpafzettingen zijn diep ontkalkt; een
gedeelte is later met een laag lichte tot zware, kalkloze klei afgedekt. Dejongere Calais IV-afzettingen (Wieringermeerafzettingen) liggen tussen en gedeeltelijk ter plaatse van de geërodeerde Hoofddorpruggen. De wad- en
kwelderafzettingen bestaan uit kalkrijke lichte zavel tot zware klei (eenheden 54, 55 en 56), die tezamen met de
gronden van eenheid 60 in vrij ingewikkelde patronen voorkomen, waardoor een gecompliceerde bodemgesteldheid
is ontstaan (fig. 45). Op talrijke plaatsen zijn slappe rietkleien afgezet, waarin veel pyriet voorkwam (eenheid 57).
Na de drooglegging is bij de rijping hieruit katteklei ontstaan. In het zuiden van de Haarlemmermeerpolder is een
grote oppervlakte van deze katteklei diep omgespit (eenheid 155), waarbij de gronden aanmerkelijk zijn verbeterd
door zandig, kalkrijk materiaal uit de ondergrond naar boven te halen.
Nabij Bennebroek is een kleine oppervlakte van de voet van de meer westwaarts gelegen oude strandwal bij de
bedijking binnen de polder komen te liggen. Dit grove oude zeezand vormt een geheel afzonderlijke eenheid. Aangezien het, behalve in de Haarlemmermeerpolder, uitsluitend in een klein gebied ten oosten van Alkmaar voorkomt,
werd het bij de overeenkomstige grove zanden van eenheid 47 ingedeeld. Plaatselijk is over dit zand een dunne laag
klei afgezet, die naderhand al of niet met het zand vermengd is (gebroken gronden), waardoor op korte afstand
grote verschillen in profielopbouw optreden (eenheid 153). Een gedeelte van de zandgronden had men ten tijde van
de opname van de kaart reeds verbeterd door een diepe grondbewerking, waarbij het oorspronkelijke bodemprofiel
geheel werd verstoord (eenheid 155). Sindsdien zijn het zandgebied en de daarbij aansluitende gebroken gronden
geheel omgespoten.
Op een aantal plaatsen, vooral langs de rand van de polder, is nog een laag restveen aanwezig met soms een dun
meermolmdekje. Het tot 40 cm dikke (eenheden 62 en 63) of meer dan 40 cm dikke (eenheden 91 en 92) veen rust
op slappe, kalkloze klei.
De Hoofddorpgronden (eenheid 60), de kalkrijke kleigronden (eenheden 54, 55 en 56) en de gediepploegde gronden
(eenheid 155) zijn goed ontwaterd en worden vrijwel uitsluitend voor akkerbouw gebruikt (fig. 46). Men teelt voornamelijk suikerbieten, aardappelen en kleine oppervlakten met erwten, koolzaad en vlas. De voor deze polder typische sterke afwisseling in bodemgesteldheid (zie fig. 45) veroorzaakt op grote percelen soms enige moeilijkheden.
Grasland treft men vooral aan op de restveengronden en in het slechter ontwaterde, noordwestelijke deel van de
polder. De kwaliteit van dit grasland is vrij goed, maar de draagkracht is niet altijd optimaal. De teelt van bloembollen (vooral tulpen) vindt steeds meer ingang, vooral op de lichtere gronden en op het omgespoten gebied bij
Bennebroek. Ook de bloementeelt in kassen, vooral van rozen, dringt vanuit Aalsmeer de polder binnen en breidt
zich uit over de goede zavelgronden.
De laatste te bespreken droogmakerijen, de Upolders, zijn als enige in het veengebied ontstaan uit een voormalige
zeeboezem, het Oer-U. Hier was aanvankelijk een open veenwater aanwezig (zie hoofdstuk geologie), waarin veel
humeus materiaal (veenslik) tot bezinking kwam (toevoeging u bij eenheid 51). Bij de inbraak van de Duinkerke IBtransgressiefase werd veel verslagen veen (meermolm) afgezet (gedeelten van toevoeging u bij eenheid 51) en in het
westelijke deel een laag zeezand, die nu plaatselijk ondiep onder het oppervlak ligt (toevoeging n). Ook een ondiep
liggende, zandige zg.oeverbank van het Oer-IJ in de Houtrakpolder is met deze toevoeging aangegeven.
Bij de aanvang van de ontginningen in de tiende eeuw was het Oer-U reeds weer geheel verland en met veen overgroeid; slechts via een betrekkelijk klein veenstroompje, de Ie of IJ met een tweetal zijtakjes, de Sloot (bij Sloten) en
de Drecht (bij Osdorp) waterde het veenland af naar het westen (ziefig.14).
In de twaalfde eeuw ontstond opnieuw een zeeboezem doordat het Almere vanuit het oosten diep het veengebied
binnendrong. Bijna overal werd de bodem van de U-boezem met verslagen resten (meermolm) van het geërodeerde
veen bedekt. Gedeeltelijk komt het reeds ondieper dan 120cm voor en is dan, eventueel tezamen met het hierboven
genoemde veenslik in de oude geul van het Oer-U, aangegeven met de toevoeging u.
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Fig. 46. De droogmakerij de Haarlemmermeerpolder. De goede zavel- en kleigronden worden vrijwel uitsluitend voor de akkerbouw gebruikt.
Op het pas geploegde land zijn donkere en lichte vlekken zichtbaar, veroorzaakt door het al of niet aanwezig zijn van een meermohndek.
(Foto Hans Sibbelee, Amsterdam)

Na ca. 1600 werd in de toen volledig brakke IJ-boezem humushoudende, kalkrijke jonge zeeklei als onderwatersediment vanuit de Zuiderzee afgezet. Het lutumgehalte van deze zware klei neemt van oost naar west toe van 35%
tot 55%.
Het IJ werd tussen 1873 en 1875 drooggelegd, tegelijk met de aanleg van het Noordzeekanaal. De genoemde zware
jonge zeeklei (eenheid 51)ligt nuvrijwel overalaan het oppervlak. Het maaiveld ligtoverwegend op 2tot 3m —NAP;
in het uiterste westelijke gedeelte tussen 1en 2 m —NAP. De gronden zijn diep ontwaterd; de polderpeilen liggen
tot 3,80 m —NAP.
De zware klei en de eronder liggende veenslik- of meermolmlagen hebben bij de rijping veel water verloren; ze zijn
sterk gescheurd en aanzienlijk ingeklonken. Ondanks hun zwaarte zijn deze gronden door de uitstekende waterhuishouding met succes voor de akkerbouw gebruikt, al is de teelt van aardappelen altijd moeilijk geweest. De
grote uitbreiding van Amsterdam naar het westen met zijn havencomplexen, industriegebieden en woonwijken
neemt reeds een groot deel van de Upolders in beslag; nog grotere delen zullen binnenkort volgen. Op den duur zal
er van de agrarische bedrijven in deze polders weinig overblijven.
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WEST-FRIESLAND
De historische ontwikkeling
Als West-Friesland (zie fig. 21) duiden wij in dit boek het gebied aan, dat wordt omsloten door de Oude Westfriese
Zeedijk. Deze is ontstaan uit partiële, twaalfde eeuwse bedijkingen en werd in de dertiende eeuw gesloten. In het
noorden en noordwesten scheidt deze dijk West-Friesland van de Wieringermeerpolder en van de jonge zeeklei-

stelpen en bloesem in 't oude West-Friesland . . .

(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-123)
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afzettingen in de Waardpolder, de Groetpolder, de Polder Wieringerwaard en de Zijpe- en Hazepolder. In het zuidwesten loopt hij oostelijk langs het Noordhollandsch Kanaal, dat de grens met Kennemerland vormt, tot Alkmaar
en vanaf hier langs de noordkant van De Schermer en De Beemster naar Schardam. Vandaar volgt hij de huidige
zeedijk langs het IJsselmeer via Hoorn en Enkhuizen naar Medemblik.
De naam West-Friesland of Westfrisia is afkomstig van een oude middeleeuwse „gouw", die tot de twaalfde eeuw
als Westfünge werd aangeduid. Deze „gouw" bestond omstreeks 800 uit een veengebied, dat door een aantal veenstroompjes (zie fig. 14) naar het oosten (naar het Vlie?) afwaterde (zie fig. 47A). Het omvatte het midden en het
oostelijke deel van het huidige West-Friesland en het zuidelijke deel van de huidige Wieringermeerpolder. Men
heeft lang gemeend dat West-Friesland nooit met veen overgroeid is geweest, omdat nergens op hoger gelegen
plaatsen veen werd aangetroffen. Het gebied zou honderdenjaren lang een dicht moerasbos gedragen hebben. Hierdoor zouden de donkere humushoudende bovengronden van de eenheden 24, 25, 26 en 27 zijn ontstaan, die op
grond van veld- en plaatsnamen als woudgronden werden aangeduid (Edelman, 1954; Du Burck, 1957; Pons en
Wiggers, 1959/1960). In 1968en 1970werd echter onder de kerken van Hoogwoud en Medemblik door Halbertsma
een veenlaag aangetroffen. Deze is in Hoogwoud, boven op de hoge kreekrug (0,5 m —NAP), nog bijna 1m dik en
bestaat hoofdzakelijk uit oligotroof veen. Ook onder de Streekdijk vond Ente (1963) op een aantal plaatsen een
veenlaag. Naar aanleiding van deze vondsten mag worden aangenomen, dat op alle Westfriese afzettingen een
veenlaag van tenminste 1,5 à 2 m dikte heeft gelegen. Ook de talrijke, met veen volgestorte putten („daliegaten") in
de klei, wijzen op een vroegere veenbedekking (Dekker, 1972), zoals ook T. Edelman (1958) reeds beschreef.
Met moet zich dit gebied ten tijde van de ontginning in de Middeleeuwen derhalve voorstellen als één groot veenmoeras (fig. 47A), samenhangend met de ten noorden en ten zuiden ervan liggende veengebieden (zie ook fig. 14).
In het westen (De Niedorperkogge en Het Geestmerambacht) kwamen alleen op de lagere delen dunne veenlagen
voor. Op dedaar aanwezige hogere, brede, goed ontwaterde kreekruggen ontstonden donkere, venige bovengronden.
Deze worden nu onder eenjonger kleidek teruggevonden (bij de eenheden 15en 34) als een donker, humushoudend
bandje.
Zoals bij de beschrijving van Kinhem en Nifterlake werd vermeld, mag worden aangenomen dat het midden van
het gebied werd ingenomen door ombrogene venen, die de grenzen tussen de middeleeuwse „gouwen" vormden.
Doordat de centra van deze grensvenen samenvielen met de hoogste kreekruggen van de onderliggende Westfriese
afzettingen, liepen de ,,gouw"grenzen over de grote kreekrug Hoogwoud-Wognum. Secundaire veenwaterscheidingen, die meestal ook op brede kreekruggen lagen, verdeelden Westflinge in drie districten, elk met een eigen afwateringsstelsel (fig. 47A). Het zijn (fig. 47B) 1. het latere Houtwouderambacht (met de Medemlaka), 2. een gebied
langs de Kromme Leek met o.a. het huidige Grootslag (noordelijk Drechterland) en 3. zuidelijk Drechterland (een
gebied rondom de Leek en de Drecht).
Tussen Texla en Westflinge lagen ombrogene venen ter hoogte van deLangereis; Texlaen Kinhem werden gescheiden
door dergelijke venen ter plaatse van het noordelijke deel van de huidige Heerhugowaard; deze veenscheiding liep
daar via De Schagerwaard naar de huidige Zijpe- en Hazepolder (zie ook fig. 22A).
Zeer waarschijnlijk was een groot deel van West-Friesland, in ieder geval de broeken, al vroeg ontgonnen. In de
Middeleeuwen (ca. 800) woonde men, evenals in „groot"-Waterland (zie bij het veengebied), langs de benedenloop
van de veenstroompjes. De situering van enkele oude namen en van de namen met het bestanddeel „broek", „hout",
„woud" en „veen" geven, evenals in het veengebied, ook hier ongeveer de stand van de ontginning in die tijd aan
(fig. 47B). De extensief gebruikte „broeken" en „houten" lagen dicht bij de nederzettingen, die in het noorden (o.a.
Medemblik) en in het zuidoosten waren gesticht. De „woud" en enkele ,,veen"namen ter plaatse van de toenmalige
grensvenen lagen ver van de bewoning; de namen duiden o.i. op onbenutte, resp. met bos begroeide terreinen en op
open, zuivere hoogveengebieden. Hier liggen dan ook de jongste ontginningen, die gezien de vermelde situering
van de venen, nu veelal op de hoogste kreekruggen worden aangetroffen (Ente, 1963).
Evenals elders richtten de overstromingen in de twaalfde eeuw rondom West-Friesland grote schade aan. De oude
waterstaatkundige en politieke samenhang ging verloren en uit de resten van Westfrisia en delen van de „gouwen"
Texla en Kinhem werd in de twaalfde en dertiende eeuw het huidige West-Friesland bedijkt. Sedertdien rekent men
tot West-Friesland (fig. 47C) de landstreken of „ambachten" Drechterland en Het Houtwouderambacht (de latere
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Fig. 47. Noordelijk Noordholland in de Middeleeuwen. A. De stroomstelsels en de grenzen; B. Plaatsnamen en enkele grenzen van koggen
of andere onderdelen (naar De Cock, 1960); C. West-Friesland in 1300.
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Vier Noorderkoggen), die grotendeels de resten van het vroegere Westfiinge omvatten, De Niedorperkogge en de
Schagerkogge (oorspronkelijk onderdelen van Texla) en Het Geestmerambacht, dat tevoren met het zuidelijke deel
van Het Houtwouderambacht (Obdam, enz.) en het zuidwestelijke deel van Drechterland (de Westerkogge of Veenhop) tot Kinhem behoorde.
Na de bedijking behield het gebied grotendeels zijn toen verkregen begrenzing. Wel werd de zeedijk hier en daar
nog wat naar buiten verlegd, zoals door inpolderingen van een aantal „kogen" (fig. 47C) ten noorden van Schagen,
of moest deze een eindweegs teruggenomen worden, bijvoorbeeld tussen Barsingerhorn en Medemblik. Hier is
vrijwel al het land buiten de zeedijk verloren gegaan. Slechts kleine stukjes bleven gespaard, zoals bij Medemblik
(fig. 47C). Een kleine oppervlakte land werd gewonnen, toen in 1927 bij Andijk tegen de zeedijk een proefpolder
voor de grote Usselmeerpolders werd ingedijkt. Deze bestaat uit jonge, zavelige Zuiderzeebodemgronden (eenheid
48).
Door de bovenvermelde overstromingen werden in het westen van het gebied zavel- en kleilagen afgezet, waardoor
de bewoning en de ontginning wellicht gedeeltelijk werden afgebroken. In het midden en in het oostelijke deel
hebben de overstromingen weinig invloed gehad. Wel hebben ze hier talrijke sporen achtergelaten in de vorm van
opgevulde sloten, verspoelde humushoudende zavellagen, enz. Bij de strakkere uitleg van de nieuwe ontginningen
in de twaalfde eeuw bleef het hoofdpatroon van de oude verkaveling echter bestaan. Op sommige plaatsen zijn
resten van de wat onregelmatige, oudere verkaveling vrijwel ongewijzigd behouden, zoals de min of meer blokvormige verkaveling van het sinds de tiende eeuw bewoonde Lutjebroek.
Het verkavelingspatroon vertoont dezelfde typen als besproken bij de behandeling van het veengebied (De Cock,
1965 en 1969), namelijk opstrekkende-, veer-, waaier- en bloklandverkavelingen (zie fig. 29). Opvallend zijn de
percelen met in- en uitspringende hoeken (fig. 48), die ook wel elders, o.a. in het veengebied worden aangetroffen
(ziefig.31). Deze zijn ontstaan doordat men na de overstromingen in detwaalfde eeuw slechts een deelvan de vrijwel
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dichtgeslibde, zeer dicht bij elkaar liggende, evenwijdige sloten opnieuw open groef, maar wel de meeste oude
dwarsverbindingen opnieuw gebruikte.
De Streek en De Vier Noorderkoggen
De kern van West-Friesland bestaat uit een breed, boogvormig zeekleigebied, waar oostelijk van Winkel, relatief
hoog liggende wad-, kwelder- en rietgorsafzettingen (eenheden 24, 25, 26 en 27) uit de Calais IVB- en Duinkerke
O-transgressiefasen (Westfriese afzettingen I, II en III) aan het oppervlak liggen (zie fig. 15). Dit oude, verlande
getijdengebied loopt vanaf Bergen en Schoorlvia HetGeestmerambacht over Schagen en Winkel naar Hooewoud en

Fig. 48. De Woudgronden van West-Friesland in de omgeving van Nibbixwoud. Vooral in de rechter benedenhoek valt de typische verkaveling
op met in- en uitspringende hoeken. Deze is ontstaan doordat een deel van de langssloten van de vroeg-middeleeuwse ontginningen na de overstromingen van de elfde en twaalfde eeuw niet meer opengegraven werd. In de linkerbovenhoek van defoto komt de bonte bodemgesteldheid
naar voren, met talrijke kreekruggetjes.
(Foto KLM Aerocarto NV; Luchtfoto-archief Top. Dienst 1901-7)
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vandaar verder naar het oosten. Aan de zuidzijde sluit hierbij het voormalige veenland van Berkhout en Obdam aan,
met een aantal ondiepe droogmakerijen, zoals de Polder de Wogmeer en De Heerhugowaard. Ten westen van
Winkel werden de afzettingen tijdens de Duinkerke III-transgressiefase overdekt met een dunne laag klei of zavel
(eenheden 15, 34 en 44).
De bovenkant van de wad- en kwelderafzettingen ligt, gezien hun vrij hoge ouderdom en de zeestand ten tijde van
hun vorming (zie fig. 9) relatief zéér hoog. Het hoogste punt ligt in het westen (Winkel, Hoogwoud) op ca. 0,5 m
—NAP. Bij Schagen en in Het Geestmerambacht ligt de bovenkant van deze oude afzettingen, onder de jongere,
op dezelfde hoogte. Er iseen geleidelijke helling naar het oosten (Wijdenes) tot ca. 1 m—NAP. Zowel de hoge ligging
als de sterke helling kunnen wellicht verklaard worden door aan te nemen, dat tijdens de afzetting bij Bergen en
Schoorl zeer grote verschillen in eb en vloed voorkwamen en de vloedhoogte naar binnen toe vrij snel afnam.
Ook dezaveligeenkleiigekwelder-enrietgorsafzettingen vandit systeem dalen vanwestnaar oost van ca. 1 m —NAP
tot meer dan 2m—NAP in de polder Het Grootslag. Behalve aan bovengenoemde oorzaken moet dit vooral worden
toegeschreven aan een grotere inklinking van de kleilagen in het oosten.
Na voltooiing van de Calais IVB- en de Duinkerke O-afzettingen werd het gebied al spoedig bewoond, resp. in
de Klokkebekertijd (Oostwoud) en in de Bronstijd (Wervershoof, Hoogkarspel). Men woonde op de flanken van de
toen nog slechts weinig hoger liggende kreekruggen. Deze moeten vrij goed ontwaterd zijn geweest, gezien de bouwlandsporen, die onder de grafheuvels werden gevonden. Doordat het gebied steeds natter werd,eindigde de bewoning
op de meeste plaatsen al kort na de Bronstijd. In oostelijk West-Friesland kon zezich, door een betere afwatering,
nog tot in de vroege Terpentijd handhaven.
In het midden en oosten van West-Friesland vallen op de bodemkaart de duidelijk ontwikkelde lichte kreekruggen
(eenheid 24) op, temidden van zwaardere afzettingen (eenheden 26 en 27) en van zavels en kleien met een venige
bovengrond (eenheden 28 en 29). De kreekruggen bestaan tot grote diepte uit wadzand, waardoor geen noemenswaardige inklinking is opgetreden. Door de sterke inklinking van de omringende zwaardere gronden liggen ze als
brede, vlakke ruggen (toevoeging v) in het terrein.
Bezijden de kreekruggen liggen de zwaardere wad-, kwelder en rietgorsafzettingen (eenheden 26, 27, 28 en 29).
De wadgeulen vertakken zich veel fijner binnen deze afzettingen dan op de kaart kon worden aangegeven. Speciaal
binnen het gebied van eenheid 27 wisselen smalle, zandige ruggetjes, die eigenlijk tot eenheid 24 of 25 behoren,
op korte afstand af met zware kwelderkleien van eenheid 26(ziefig.71). Door de grote verschillen in zwaarte van de
ondergrond van de betrokken eenheden, nl. zand of zware, slappe klei, is de inklinking zeer ongelijk geweest.
Verschillen in hoogteligging van meer dan anderhalve meter binnen één perceel zijn, vooral op gronden van eenheid
27, geen zeldzaamheid (fig.49).
Bij Wervershoof werd op het met veenslik opgevulde „meer van Wervershoof" (Ente, 1963) nog vóór de bedijking
in de twaalfde eeuw een laag zware klei met knippige eigenschappen, ter plaatse „kiekklei" genoemd, afgezet
(eenheden 38 en 86). Deze klei wigt naar het zuiden geleidelijk uit over de Westfriese afzettingen (toevoeging p bij
eenheid 86). Achter de kiekkleizone ontstonden in het veen door erosie enkele meertjes, die later zijn drooggemaakt
(eenheden 54 en 56).
Op de hoogste plaatsen in West-Friesland (eenheden 24 en 25) moet het meeste veen door oxydatie en veraarding,
maar misschien gedeeltelijk ook door verspoeling, al vrij vroeg (twaalfde eeuw) verdwenen zijn. Op de slechts
weinig lager liggende gronden van de eenheden 26en 27was het waarschijnlijk in de zeventiende eeuw ook niet meer
aanwezig. De bodem van enige kleine, drooggelegde meren (eenheden 55 en 56)*, zoals De Bennemeer, ligt momenteel op eenzelfde niveau als het omringende kleigebied. Aangezien deze meren in de zeventiende eeuw zijn drooggemaakt, kan het veen in die tijd in deze wat lagere delen van West-Friesland nog niet verdwenen zijn geweest.
In de laagste delen van het gebied komen ook nu nog zavel- en kleigronden voor met een venige bovengrond (eenheden 28 en 29). Op de allerlaagste plaatsen zijn zelfs nog veengronden aanwezig (eenheden 81 en 83).

* Zoals uit het bovenstaande blijkt, behoren deze lichte en zware kleigronden, evenals de aangrenzende eenheden 26 en 27, eigenlijk
tot de Jonge zeekleigronden. Wegens hun ligging in droogmakerijen zijn ze, evenals de meertjes achter de kiekkleizone, tot de Oude
zeekleigronden gerekend (zie hierover bij de inleiding tot het Holoceen in hoofdstuk II).
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Fig. 49. Grote hoogteverschillen op korte afstand in grasland op woudgronden in de omgeving van Benningbroek. Het molentje links dient
voor onderbemaling van de nog juist zichtbare boomgaard.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 35-278)

De vorming van de dikke humushoudende bovengrond bij de zg. woudgronden van de eenheden 24, 25, 26 en 27
(Van Wallenburg, 1968)hangt samen met het ontstaan en weer verdwijnen van het veen. Vóór de veengroei ontstond
op de zavel- en kleigronden onder een moerassige bosbegroeiing met veel elzen, een dunne zwarte bovengrond met
stikstofrijke anmoorhumus (zie hoofdstuk III). Naderhand vormde zich hierop een veenlaag. Na de ontginning
werd door het eeuwenlang baggeren en opbrengen van kalkrijke zavel de veraarding van het veen sterk bevorderd
en ontstonden, boven het zwarte vegetatielaagje, de 25 tot 90 cm dikke, donkere bovengronden, die voor dit gebied
zo kenmerkend zijn. Op de lichtere gronden is het zwarte vegetatielaagje door homogenisatie meestal geheel of
gedeeltelijk verdwenen. Elders vormt het aan de onderzijde van de donker bruingrijze bovengrond een duidelijke
zwarte band. Het is soms vrij zwaar en kalkarm en heeft dan een „pikkig" karakter. Het valt bij uitdrogen in scherpkantige structuurelementen uiteen en werkt vaak storend bij het landbouwkundige gebruik van de grond.
In het tot nu toe besproken gebied treft men overwegend grasland aan, vooral op de gronden van eenheden 26 en
27, dieeen zware bovengrond en van deeenheden 28en 29,dieeen venige bovengrond hebben en meestal laag liggen.
Door het grote vochthoudende vermogen van de bovengrond is de kwaliteit van het grasland meestal uitstekend,
vooral bij een goede ontwatering. De reeds beschreven, veel voorkomende, grote hoogteverschillen op korte afstand
geven echter moeilijkheden voor het gemechaniseerde weidebedrijf en zijn mede oorzaak van de geringe opper90

vlakte bouwland. Bovendien treedt bij gebruik als bouwland in de humushoudende, anmoorige bovengrond gemakkelijk structuurverval op (Jongerius, 1961;Jongerius and Jager, 1964).
Verspreid door het gebied worden de vlakke, lichte en goed ontwaterde gronden van eenheid 24in toenemende mate
gescheurd, geëgaliseerd en vervolgens voor tuinbouwteelten in gebruik genomen, vooral voor de teelt van tulpen,
snijbloemen en groenten, de laatste gedeeltelijk onder glas. Ook fruitteelt komt op deze gronden op veel plaatsen
voor. Van ouds is De Bangerd een fruitteeltgebied met vooral peren en pruimen, maarook in Benningbroek en Wognum en bij Wijdenes liggen vrij veel, meest moderne fruitbedrijven.
Evenals elders in Noordholland werd in West-Friesland sedert vroege tijden op grote schaal gebaggerd. Dit geschiedde zowel voor grondverbetering, zoals voor het verkrijgen van een stevige zode en voor ophoging van het land, als
voor bemesting. In het laatste geval werd de bagger (kalkrijke zavel en klei en, vóór de oxydatie van het veen, ook
veenresten) gemengd met mest. Historisch is bekend, dat men op opgebaggerde randen van graslandpercelen „gerst
ende coren" verbouwde. Men treft deze vrij dunne, vaak kalkloze baggerdekjes in alle weidegebieden van midden
een oostelijk West-Friesland aan.
In Het Grootslag kwamen door oxydatie van het veen en inklinking veel laag gelegen, moerassige, voor grasland
slechts matiggeschikte gronden voor. Reedsvroeg baggerde men hier de gronden op om graan te kunnen verbouwen.
In de zestiende eeuw begon men bij Lutjebroek op deze akkertjes ook kool en groenten te telen. De snel groeiende
bevolking van de steden in de omgeving stimuleerde de vraag naar deze producten, zodat het opbaggeren van meer
slechte, natte gronden lonend bleek. Tengevolge van het voortdurend baggeren werden de sloten steeds breder en
ontstonden zg. vaarpolders met lange, smalle akkertjes, die alleen per boot bereikbaar waren (fig. 50). Soms groef
men overlangs in de percelen nieuwe sloten, waardoor akkertjes van slechts 25 meter breedte overbleven. Doordat
het opbaggeren vele eeuwen is doorgegaan, verkreeg men dikke of zelfs zeer dikke (50-100 cm), kalkrijke, humushoudende dekken (eenheid 18). Na het verbeteren van de waterhuishouding in de negentiende eeuw werden ook op
grote schaal hogere kreekruggen afgegraven. Met hetvrijgekomen materiaal werden lageterreingedeelten opgehoogd.
In Het Grootslag zijn geen wegen, de bewoning is in het noorden geconcentreerd in de dorpen Andijk en Wervershoof en in het zuiden in de streekdorpen Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel
(fig. 50). Het grootste deel van deze polder is nu in gebruik voor de tuinbouw. Men verbouwt er vooral vroege aardappelen, bewaarkool en bloemkool; bovendien is er een intensieve teelt van bloemzaden, bloemen en bloembollen,
terwijl de teelt van tomaten onder glas sterk toeneemt.
Eenzelfde vaargebied met tuinbouwteelten treft men aan tussen Wervershoof en Medemblik. Hier en bij Andijk
geven de kiekkleilagen soms moeilijkheden, vooral bij de moderne, intensieve teelten.
De Westerkogge en DeHeerhugowaard
Evenals in het boven besproken gedeelte van West-Friesland is in het zuidelijke veenland (het gebied rondom Berkhout en Obdam en van De Heerhugowaard) al in een vroeg stadium een deel van het veen door erosie verdwenen.
Hierbij ontstond een aantal meren, zoals het Baarsdorpermeer en het Wogmeer en de meren ter plaatse van de latere
Heerhugowaard. Van de veenlaag is alleen bij Hoorn en in een aantal kogen die buiten de Westfriese dijk lagen nog
een deel bewaard gebleven (eenheid 81). Elders is op de lichte (eenheid 28)tot zware (eenheid 29)klei nog slechts een
venige bovengrond aanwezig. Een geheel afwijkende bodemgesteldheid heeft de zg. „rug van Zandwerven", een
zandige opduiking ten zuidoosten van Spanbroek. Het is waarschijnlijk een oude strandwal, die gevormd is tijdens
de Calais III-transgressiefase en tijdens de Calais IVA-transgressiefase verder is opgehoogd (eenheid 127).
Vooral het gebied van eenheid 29 is zeer vlak en heeft hoge grondwaterstanden. Het wordt grotendeels als grasland
gebruikt; rondom Avenhorn treft men echter ook veel tuinbouw aan met aan de zware grond aangepaste teelten.
De lichtere gronden van eenheid 28zijn deels alsgrasland, deelsvoor detuinbouw in gebruik, vooral rondom Obdam.
Het laatste gebied is een vaarpolder met veel onderbemaling (fig. 51). Enige jaren geleden is de waterstand in de
polder Hensbroek verlaagd, waarbij men talrijke brede sloten heeft gedempt en wegen heeft aangelegd. De gronden
van dit gebied zijn nu voor diverse teelten geschikt.
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Fig. 50. Het oostelijke deel van de polder Het Grootslag met de stad Enkkuizen aan het IJsselmeer, De lange, smalle tuinbotiwpercelen zijn
alleen per boot bereikbaar. De talrijke brede sloten zijn ontstaan door uitbaggeren. De bewoning is geconcentreerd langs de Streekdijk,
tussen Enkhuizen en Bovenkarspel.
(Foto KLM Aerocarto NV)

De bovengenoemde meren werden naderhand alle drooggemaakt. Hier liggen nu merendeels kalkrijke oud-mariene
zavel-enkleigronden (eenheden 54en 55)aan het oppervlak. IndeBaarsdorpermeerpolder en inde Polder De Groote
Waal ten westen van Hoorn zijn deze kleien bovenin kalkarm en zeer slap (eenheid 57). In het zuidwestelijke deel
van De Heerhugowaard rust de klei op oud zeezand (toevoeging n bij eenheid 55). Ten zuidoosten en ten zuiden
van het dorp Heerhugowaard zijn nog twee kleine stukjes van het veen gespaard gebleven, resp. met een zeer dun
laagje (eenheid 83) en met een enkele dm dikke laag (eenheid 86)jonge zeeklei aan het oppervlak. Aan de noordoostelijke rand van de Polder De Wogmeer ligt een zg. meerwal (eenheid 39). Het overwegend fijnzandige materiaal
is in het vroegere meer afgezet onder invloed van de overheersende zuidwestenwind.
Zowel in De Heerhugowaard als in de Polder De Wogmeer komt grasland, akkerbouw en grove tuinbouw voor. Bij
het dorp Heerhugowaard neemt de tuinbouw onder glas sterk toe. Bij gebruik als akkerland bestaat bij de lichtste
gronden van eenheid 56 gevaar voor verslemping. De gronden van eenheid 57 in de Baarsdorpermeerpolder en de
Polder De Groote Waal zijn geheel als grasland in gebruik.
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Het Geestmerambacht en de (vroegere) Niedorper- en Schagerkogge
Het westelijke en noordwestelijke deel van West-Friesland hebben een van de rest van het gebied afwijkende bodemgesteldheid. De hooggelegen Westfriese afzettingen waren hier in de Romeinse tijd bewoond. Nadien ging de ontwatering achteruit en vormde zich plaatselijk wat veen. Toen de zee in het begin van de Duinkerke 11[-transgressiefase, via de Zijpe en de Rekere, het land binnendrong, werd het moerassige klei-en veengebied overdekt met een laag
zware klei met knippige eigenschappen (eenheid 34), de zg. pikklei (zie fig. 58). Deze ligt, waar het veen ontbreekt,
direct op de Westfriese afzettingen, gescheiden door een vegetatiebandje.
Spoedig hierna werden kalkhoudende zavels, de zg. Rekere-gorsgronden (eenheid 15) over de pikklei afgezet (zie
fig. 58). Zuidoostelijk van Schagen liggen ze direct op de Westfriese afzettingen (eenheid 44). Bij Winkel wigden ze
oorspronkelijk uit over het hier dikker wordende veen. Met het veraarde veen vormt dit sediment een vrij dikke humushoudende bovengrond, die overeenkomst vertoont met de meer oostelijk liggende „woudgronden".
De overstromingen in de twaalfde eeuw hebben ook dit deel van West-Friesland sterk aangetast. Op plaatsen met
vrij dikke veenlagen werd veel veen opgeruimd, o.a. ter plaatse van de latere Heerhugowaard. In Het Geestmerambacht zijn achter de strandwal van St. Paneras (eenheid 127)en bij Oudkarspel nog resten van de oorspronkelijk
dikke veenlagen gespaard gebleven of er liggen nog zavelgronden met een venige bovengrond (resp. eenheden 83

Fig. 51. De tuinbouw in de vaarpolder bij Obdam. Op de slechts weinig boven het grondwater liggende akkertjes worden vooral bloembollen
en sjalotten geteeld.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-109)
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Fig. 52. Bodemkaartje van een deel van Het Geestmerambacht ten westen van Noord- en Zuid-Scharwoude (Naar Du Burck, 1957).
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kalkrijke oude zeekleigronden, lichte klei (eenheid 55)
zavelige, fijnzandige meergrond

en 28). Waar de pikklei en de Rekere-gorsafzettingen op veen rustten werden deze afzettingen samen met het veen
geërodeerd, waarbij talrijke meertjes en onregelmatig gevormde dellen ontstonden (fig. 52).
Ondanks deze overstromingen is het land nooit geheel opgegeven, waardoor de Middeleeuwse pereelering bewaard
bleef. Nog in de twaalfde eeuw werd metde eerste bedijkingen begonnen. Veel stukken land die aanvankelijk buiten
de bedijking bleven, heten ook hier kogen (fig. 47C). De meertjes en dellen werden in de zestiende en zeventiende
eeuw drooggemaakt. Hier liggen nu, evenals in de reeds besproken polders ten oosten van Het Geestmerambacht,
zavel- en lichte kleigronden aan het oppervlak (eenheden 54en 55).
Evenals in Het Grootslag was door het eeuwenlang baggeren in het lage, zuidelijke deel van Het Geestmerambacht
een uitgestrekte vaarpolder ontstaan (fig. 53),die nu in het kader van een ruilverkaveling omgezet wordt in een rijpolder. Het baggeren geschiedde om de door bemaling optredende inklinking van het veen en de slappe kleilagen
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Fig. 53. De vaarpolder Het Geestmerambacht met het dorp Zuid-Schurwoude vóór de ruilverkaveling. De bewoning is geheel geconcentreerd
langs de Langedijk. De tuinbouwpercelen waren alleen per boot bereikbaar.
(Foto Aero-photo Nederland)

te niet te doen en tevens als grondverbetering voor de zich sterk uitbreidende tuinbouw. Kalkrijke, humushoudende
opgebaggerde gronden van 50-100 cm dikte op knipklei (eenheid 18)of (op knipklei) op veen (eenheid 18u) werden
aangetroffen in het centrum van het gebied, rondom Broek op Langedijk. Hieromheen lag een uitgestrekt gebied met
dunnere opgebaggerde gronden (fig. 52), eveneens rustend op pikklei. Meer oostelijk zijn eveneens vaarpolders met
overeenkomstige gronden ontstaan, bijv. deSlootwaardpolder. Opdekleine opgebaggerde akkertjes (fig. 54) werden
veelvroegeaardappelen verbouwd; opdedun opgebaggerde gronden oppikklei teelde men veel bewaarkool. Om de
tuinbouwgewassen in het vroege voorjaar te beschermen tegen de hevige zeewinden, werden rondom de akkertjes
windschermen geplaatst.
De overige gronden van het westelijke deel van West-Friesland zijn overwegend als grasland in gebruik. Rondom
Schagen komt op de Rekere-gorsgronden (eenheid 15) wat akkerbouw voor, evenals op de zavelgronden en op de
lichte kleigronden van de eenheden 25 en 44 rondom Winkel en Nieuwe-Niedorp.
Tn de jaren vijftig zijn een aantal kleine vaarpolders door verlaging van het grondwaterpeil, het dempen van vele
sloten en het aanleggen van wegen in moderne tuinbouwgebieden veranderd. Voor Het Geestmerambacht is de
ruilverkaveling, gepaard gaande met een dergelijke omzetting, in volle gang. Het grondwaterpeil wordt bloksgewijze
verlaagd en de sloten worden gedempt; egalisatie en grondverbetering worden, waar nodig, uitgevoerd. Men werkt
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hierbij de storende pikkleilagen zoveel mogelijk weg. Het benodigde zand wordt gewonnen uit een grote put, waar
men over wadzanden van de Westfriese afzettingen kan beschikken. Hier zal naderhand een recreatiegebied worden
gesticht.

Fig. 54. De teelt van kool en vroege aardappelen bij Broek op Langedijk. De kleine akkertjes zijn in dit gebied geheel omgeven door zeer
brede, uitgebaggerde sloten.
(Foto Min. v.Landbouw en Visserij, T 2067)
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HET GOOI
Het pleistocene heuvelgebied in het zuidoosten van de provincie Noordholland staat bekend als het Gooi. Reeds
in het Laat-Neolithicum (ca. 2000 v.Chr.) was de mens hier aanwezig; de -umnamen (Hilversum, Bussum, Blaricum,
zie fig. 22C) wijzen er op, dat deze streek waarschijnlijk vanaf de vroege Middeleeuwen continue bewoond was.

en golvende heide en bossen in 't Gooi,
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(FotoStichting voor Bodemkartering R 35-294)

Het gebied moet vrij geïsoleerd zijn geweest, aangezien het aan drie zijden omgeven was door oligotrofe venen en
moerasbossen (zie fig. 14).Alleen aan de noordzijde grensde het aan het Almere, hoewel hier mogelijk ook nog veen

Fig. 55. Grindkuilen op de heide tussen Hilversum en Laren. De langwerpige kuilen markeren de strekking van de lagen.
(Foto Stiehting voor Bodemkartering R 35-289)
•VSOTWST^
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Fig. 56. De Lange Heul, eenjonge dekzandnig, op de heide tussen Hilversum en Bussuin.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 35-295)

aanwezig was. Het was voornamelijk toegankelijk vanuit het noorden, waar een eindje uit de huidige kust Naarden
(Oud Naarden) lag, halverwege het huidige Naarden en Huizen. Hier werd (kort na 718) de eerste kerk van Naerdincklant gesticht, een van de drie onderdelen van de „gouw" Nifterlake (zie inleiding veengebied).
De kern van het gebied wordt gevormd door een stuwwal, die van Hollandse Rading met een boog over Hilversum
naar Laren en vervolgens via Blaricum naar Huizen loopt (eenheid 133). In het noorden eindigt de Gooise stuwwal
abrupt tegen het IJsselmeer;hier iseen erosierand aanwezig, ten noorden waarvan veel land, o.a. het bovengenoemde
Oud Naarden, in de Zuiderzee is verloren gegaan. Naar het westen duikt het pleistocene zandgebied onder het veen
weg; alleen bij Muiderberg ligt nog een geïsoleerde, grindhoudende opduiking (eenheid 117 met toevoeging c).
De hoogte van de stuwwal reikt tussen Blaricum en Laren tot boven 30 m; bij Hilversum is de hoogte ca. 20 m.
De oostrand is steiler dan de westrand.
Op de wat Iemige, grindhoudende solifluctiedekken van de stuwwal komen moderpodzolen voor (zie hoofdstuk III,
bodemvorming). De grindlagen van het gestuwde pakket dagzomen tussen Laren en Hilversum; hier heeft men in
het verleden op grote schaal grind gegraven. De smalle, langwerpige kuilen, die de strekking van de dagzomende
grindlagen fraai aangeven, zijn in het terrein duidelijk zichtbaar (fig. 55).
Tegen de flanken van de stuwwal wigt een laag dekzand uit, waarin overwegend hoge humuspodzolen zijn gevormd.
Dit dekzand bestaat ten zuiden van Hilversum uit een dikke laag niet lemig (eenheid 116) of zwak lemig (eenheid
118)fijn zand. Ten noorden van Hilversum, ten oosten van Huizen en bij Muiderberg is het vermengd met, en/of
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rust ondiep (eenheid 116) of zeer ondiep (eenheid 117) op grof fluvioglaciaal zand. Hier bevatten deze gronden veel
grind (toevoeging c). Ook op de stuwwal komen enkele langgerekte heuvels vanjong dekzand voor, zoals de Lange
Heul tussen Hilversum en Blaricum (fig. 56).
Een kleine oppervlakte fluvioglaciale zanden is niet door dekzand overdekt. Evenals op de stuwwal zijn hierin
moderpodzolen met een bruine bovengrond gevormd (eenheid 121 met toevoeging k); ook deze bevatten veel grind
(toevoeging c). Ze beslaan slechts kleine oppervlakten, die nauwelijks op de kaart aangegeven kunnen worden. De
twee desbetreffende kaartvlakken behoren eigenlijk tot eenheid 117.
De dorpen van het Gooi hebben van ouds aan de flanken van de stuwwal gelegen of, zoals Hilversum, juist tussen
twee stuwheuvels in een lager gedeelte. Evenals in de meeste zandgebieden waren deze dorpen omgeven door een
complex bouwlanden; de weiden en hooilanden lagen verder weg op de lagere gronden (fig. 57). De rest van het gebied was tot het eind van de vorige eeuw nog grotendeels heide (fig. 57). De overwegend zwak lemige oude bouwlanden (eenheid 113), die tengevolge van het gebruik van potstalmest (zie hoofdstuk III),eendikke humushoudende
bovengrond hebben, liggen vooral op de grofzandige moderpodzolen van de stuwwal of op grofzandige solifluctie-

Fig. 57. Het Gooi in 1850.
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lagen met een dunne laag dekzand. Ze bevatten daardoor overal grind (toevoeging c). Op sommige plaatsen hebben
deze bouwlanden zich ook uitgebreid over dikkere dekzandafzettingen met hoge humuspodzolen, zoals bij Laren
en Huizen. Deze plekken konden niet afzonderlijk op de kaart worden weergegeven.* Een groot deel van de oude
bouwlanden is reeds onder de bebouwing verdwenen; het restant bestaat uit bouwland van vrij goede kwaliteit met
hier en daar enkele boomkwekerijen.
Tussen de oude bouwlanden en rondom de hoge gronden, vooral in het zuidelijke deel van het Gooi en tussen
Naarden en Huizen, vindt men een gordel stuifzanden (eenheid 124). Deze zijn grotendeels met bos en heide begroeid, evenals het grootste deel van de hoge gronden van de eenheden 116, 117en 123;tezamen vormen zehet Goois
Natuurreservaat.
De overgang van de hoge zandgronden naar de lage veengronden in het westen en het oosten wordt gevormd door
enkele langgerekte stroken met middelhoge humuspodzolen (eenheden 107 en 109). Deze humuspodzolen komen
ook voor op een lage zandrug, die ten noorden van Oud-Loosdrecht nog boven het omringende veen uitsteekt.
Oorspronkelijk warenaldezegronden ook metveenovergroeid. Door debetere ontwatering, ook van de aangrenzende
veengronden en tevens door wateronttrekking in het Gooi, waardoor minder drangwater aan de flanken uittreedt,
zijn dedunne veenlagen geheel veraarden geoxydeerd. Hierdoor en mogelijk door gebruik van wat potstalmest zijn
op de gronden van eenheid 109evenals op de aangrenzende gronden van eenheid 118, 30-50 cm dikke, humushoudende bovengronden ontstaan (toevoegingj). Men vindt hier uitstekend grasland met een stevige zode; op sommige
plaatsen treft men zelfs tuinbouw aan.
De (gemeenschappelijke) lang onbedijkt gebleven weidegronden (meenten) van de Gooidorpen lagen ter weerszijden van het noordelijke uiteinde van de stuwwal. De Hilversumsche Meent (ten westen van Bussum) is de enige
die nog behouden is gebleven. Deze bestaat grotendeels uit een dunne veenlaag op zand (eenheid 80 met toevoeging
m), waarop in het meest westelijke deel weer een dunne laag klei is afgezet (eenheid 86). De Bussumsche Meent is
grotendeels in het Naardermeer verdwenen, die van Naarden in de Zuiderzee. De Huizer-, de Blaricumsche en de
Larensche Meenten in het oosten, waarvan eveneens slechts een klein gedeelte bij de uitbreiding van de Zuiderzee
overbleef, bestonden oorspronkelijk ook uit veen. Naderhand zijn in deze lage gebieden dikke lagen jonge, zware
klei met knippige eigenschappen op het veen afgezet (eenheid 38). Deze wiggen landinwaarts uit over het pleistocene
zand (eenheid 34 met toevoeging m). De buitenrand wordt gevormd door een Zuiderzeekustwal, bestaande uit kalkrijke zavel; deze wisselt op korte afstand onregelmatig af met de bovengenoemde zware klei (complexe eenheid 39).
Op de westflank van het Gooi en tussen Hilversum en Bussum zijn in de zeventiende eeuw hier en daar vrij grote
oppervlakten grond afgegraven (eenheid 155), zoals in 's Graveland, bij Bussum en bij Naarden. In 's Graveland is
op deze terreinen een groot aantal buitenplaatsen gesticht (fig. 57). Het zand werd o.a. veel gebruikt voor de ophoging van bouwterreinen in Amsterdam. Voor het vervoer werden enkele kanalen gegraven, zoals de vaart van
Hilversum naar 's Graveland en van Hilversum naar Amsterdam (Kloosterhuis, 1956). In de omgeving van Naarden
was het doel van de afgravingen om een inundatiegordel rondom de toenmalige vesting te creëren. Momenteel treft
men hier veel boomteelt aan. Elders heeft menhet dekzand en het onderliggende vrij grove zand eveneens tot vrij
dicht bij het grondwater afgegraven, waarbij het humushoudende dek werd teruggestort. Op de betere delen van
deze gronden wordt nu tuinbouw uitgeoefend; de rest wordt als grasland gebruikt.

Detoevoegingj bij eenheid 117is, naar uit latere onderzoekingen isgebleken, ten onrechte gegeven.
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DE KOP VAN NOORDHOLLAND EN DE WIERINGERMEERPOLDER
DE KOP VAN NOORDHOLLAND
De historische ontwikkeling
Tot de Kop van Noordholland wordt het deel van het oude vasteland gerekend dat ten noorden van de Westfriese
en Oude Schoorlse Zeedijk ligt (ziefig.21). Het gebied omvat een aantal jonge bedijkingen (ziefig.43) met moderne
verkavelingen en een goede waterbeheersing. Het is ontstaan na overstroming en vernieling van een uitgestrekt veengebied. Dit veengebied vormde een onderdeel van het in de vorige paragrafen behandelde, grote samenhangende
veen achter de Noordzeekust (zie fig. 14). De kust lag ook hier veel verder naar het westen en de pleistocene kernen
Wieringen en Texel waren geheel door veen omgeven. Met De Cock (1969) nemen wij aan, dat ook dit veen een eigen
afwateringsstelsel had, gescheiden van de stelsels van andere oligotrofe venen. Het werd ontwaterd door de voorloper van het Marsdiep en enkele andere stroompjes (zie fig. 14en 47A).
In de Middeleeuwen lag hier de „gouw" Texla, die behalve de eilanden Texel en Wieringen (Wiron) en het er omheen liggende veengebied ook de eerder besproken Niedorper- en Schagerkogge van West-Friesland omvatte. Reeds
zeer vroeg werden er veenontginningen gesticht, waarvan de namen nog wel bekend zijn, maar niet dejuiste ligging
(zie fig. 47C).
Te beginnen met de Duinkerke III-transgressiefase werden de strandwallen aangetast en werd de Zijpe gevormd, die
haar invloed geleidelijk uitbreidde. Eerst reikte deze slechts tot aan Schagen en alleen via de Rekere verder naar
het zuiden. Maar tenslotte kwam het gehele gebied onder invloed van de zee. Hierbij ontstonden uitgestrekte wadden
en hogezandplaten. Dekust werd steeds verder naar het oosten verplaatst en de zeegaten verlegden zich voortdurend.
In de veertiende eeuw begon het huidige Marsdiep belangrijk te worden.
Aan de zeezijde van het zandplatengebied, ten noorden van Petten, lagen enkele duineilanden, Callantsoog en Het
Ooge bij Den Helder, waarachter al vroeg enkele kleine poldertjes werden ingedijkt (Westenberg, 1961). Alleen de
oostelijke delen hiervan bleven door de steeds verder opdringende zee gespaard.
Bij de inpoldering van het gebied heeft men allereerst getracht de Zijpe te bedijken. De eerste pogingen werden reeds
in 1561 gedaan. Door de onzekere politieke toestand waren er echter steeds moeilijkheden en pas in 1599 werd het
hoge zandplatengebied van deze inmiddels vrijwel geheel opgevulde zeeboezem voor goed drooggemaakt. Vervolgens werd tussen 1609 en 1617 de Wieringerwaard bedijkt uit een tegen de Westfriese Zeedijk en de Zijpe- en
Hazepolder liggend waddengebied.
Door het aanleggen van een stuifdijk tussen Callantsoog en Huisduinen (1610) heeft men daar de duinvorming in
de zeventiende eeuw sterk bevorderd. Het achterliggende land was zodoende voorgoed tegen de zee beschermd,
waardoor naderhand opnieuw grote oppervlakten land konden worden ingepolderd. Buitendijks ligt momenteel
alleen nog het Balgzand met een grote oppervlakte zandige wadden (eenheid 1), benevens een smalle strook slikken
(eenheid 2) tegen de dijk van de polder Het Koegras.
Dejonge afzettingen
De bodemgesteldheid van de Kop van Nooidholland wordt bepaald door de afzettingen die samenhangen met de
bovenbeschreven gebeurtenissen. Bij de inbraken van de zee in het veenlandschap werd het bovenste deel van het
veen of de hele veenlaag opgeruimd en werden nieuwe sedimenten afgezet (Du Burck, 1959).
De voigende afzettingen kunnen boven het restveen (vooral in het noorden) of boven een vegetatiehorizont op de
Westfriese afzettingen (vooral in het zuiden) worden onderscheiden: een detrituslaagje, een pikkleilaag, een laag
Rekere-gorsklei, de zg. zepige zavel, zavelige kreekafzettingen, kalkrijke zeezanden, kalkloze zeezanden en jonge
wad- en kwelderafzettingen. De vorming van deze afzettingen is in hoofdstuk II bij de geologie beschreven. Hieronder zullen we de verbreiding in de Kop van Noordholland nader bespreken (fig. 58).
a. In vrijwel het gehele noorden, midden en oosten van de Kop van Noordholland komt een restveenlaag voor, die
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wijds is nog immer de Kop van het land,
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(Foto Slichting voor Bodemkartering R 36-108)

Fig. 58. De verbreiding van dejonge afzettingen in de Kop van Noordholland.

DEN HELDER

[•ly'l-y.;';.]

kalkloos zand
jongste zand- en zavelafzettingen
rand van een afzetting die aan het oppervlak ligt
rand van een afzetting onder een jongere
belangrijke aanvoerrichtingen van de sedimenten
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maximaal ca. 1,5 mdik is.Onder de dikke zand- en zavelafzettingen in het midden en noorden isdeze veenlaag sterk
samengeperst. In het oosten is het veen sterk geoxydeerd. In het zuidelijke deel van het gebied is hoogstens een vegetatielaagje op de Westfriese kleiafzettingen aanwezig.
b. Op het restveen treft men op veel plaatsen een detrituslaag aan, bestaande uit bagger of fijn verslagen veen, die
evenals het veen eronder, meestal sterk is samengedrukt.
c. De pikkleilaag ,een zware kwelderafzetting, die vooral in het zuiden van het gebied voorkomt, rust of op het veen
of direct op de zwarte vegetatielaag van de Westfriese afzettingen. Deze pikkleilaag, waarvan de dikte in zuidelijke
en oostelijke richting afneemt, hangt samen met die van noordwestelijk West-Friesland en noordelijk Kennemerland.
De noordgrens verloopt ongeveer door het midden van het gebied.
d. De Rekere-gorsklei, een lichtere kwelderafzetting uit het begin van de Duinkerke III-transgressiefase, ligt zowel
op een deel van de pikklei als direct op de Westfriese afzettingen. De noordgrens moet in de Zijpe- en Hazepolder
liggen, maar is niet aan te geven. De dikte neemt in zuidoostelijke richting af.
e. Tijdens een later stadium van de Duinkerke III-transgressiefase werd in vrijwel het gehele gebied, behalve
rondom het Oude Veer, een wad- en slikafzetting gesedimenteerd, de zogenaamde „zepige zavel" (Du Burck, 1958).
De ca. 1m dikke laag rust op het samengeperste veen en op de detrituslaag, in het zuiden gedeeltelijk ook op de
pikklei. De geulen, die op veel plaatsen met meer dan 2mzand en lichte zavel zijn opgevuld, waaieren vanaf de kust
bij Callantsoog uit naar het noordoosten en gedeeltelijk naar het zuidoosten. Het noordelijke verbreidingsgebied,
ten noorden van een lang intact gebleven veengebied rondom het Oude Veer, strekt zich uit tot over vrijwel het
gehele Balgzand en de Breehorn (Ente, 1969). Van west naar oost worden de afzettingen geleidelijk wat dunner; naar
de randen wiggen zesnel uit. De afzettingen bestaan op enigediepte uit half gerijpte, slappe (zepige), kalkrijke zavel,
die weinig doorlatend is. Over het algemeen wordt het materiaal naar beneden iets zwaarder.
In het zuidelijke verbreidingsgebied wigt de afzetting in de Anna Paulownapolder uit over het veen. Mogelijk ligt
ze hier plaatselijk aan het oppervlak (gedeelten van eenheid 8). Naar het zuidoosten, tegen de noordgrens van WestFriesland, sloot bij de wad- en slikafzettingen een kleine oppervlakte kwelders aan, waar de zepige zavel overgaat
in lichte kwelderklei. Ookdezeligt aan het oppervlak (eenheid 8) en wigt uit over de Rekere-gorsafzettingen. Verder
zuidwaarts werden geen afzettingen meer gedeponeerd; wel vond een sterke erosie plaats in het Rekere-gors- en
pikkleigebied (zie bij West-Friesland).
f. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw werden in de Oostpolder en in een gedeelte van de Westpolder in
een krekensysteem zavelige afzettingen gesedimenteerd (Du Burck, 1972a). Het Oude Veer met zijkreken is een niet
verlande rest van dit systeem. De zwakke ruggen in bovengenoemde polders bestaan uit de naderhand weer overdekte (zie bij i) kreekrugafzettingen.
g. Direct na of nog tijdens de sedimentatie van de kreekrugafzettingen werd de kust over een aanzienlijke lengte
doorbroken, waarbij grote hoeveelheden zeezand als hoge zandplaten werden afgezet. Tussen Callantsoog en Den
Helder werd eerst kalkrijk zand naar binnen geworpen. Langs de kust is dit zandpakket ca. 1,50 m dik; het neemt
naar het oosten geleidelijk in dikte af tot ca. 1m. De zandplaat loopt door tot even buiten de Balgzanddijk en rust
vrijwel overal opde zepige zavel.Onder eenjonger dek (ziebij i) rust het zand in de Westpolder ook op de westelijke
uitlopers van de bovenvermelde kreekrugafzettingen (Du Burck, 1972a).
h. Tussen Petten en Callantsoog werd direct hierna een zandplaat uit kalkloos zand gevormd. Ook deze is aan de
kust meer dan 1,25 m dik en neemt in oostelijke richting geleidelijk in dikte af. Ze beslaat de gehele Zijpe- en Hazepolder en reikt tot in de Wieringerwaard, waar zetenslotte uitwigt. Zowel in oostelijke als in zuidelijke richting neemt
de zwaarte geleidelijk toe; de rand van de afzetting bestaat uit kalkloze zavel, die op de zepige zavel of direct op de
pikklei rust. Naderhand werden hier en daar op lagere delen en op de lagere randen van de platen dunne en plaatselijk in het noorden wat dikkere lagen kwelderklei afgezet.
i. Tenslotte werden vanuit het oosten (via het Wieringermeer en het Oude Veer), op het hier toen nog steeds aan
het oppervlak liggende veen, op de onder fgenoemde kreekafzettingen en op de oostelijke uitloper van de zandplaat,
tot ca. 1m dikke, zavelige en kleiige, kalkrijke wad- en kwelderafzettingen gedeponeerd.
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De bedijkingen
De gronden van de polders Het Koegras, Helder en Huisduinen, en het noordelijke deel van de Anna Paulownapolder (Het Breezand en het westelijke deel van de Zuidpolder) zijn gevormd op de beschreven, overwegend uit
matig fijn, kalkrijk zand bestaande hoge zandplaat (eenheid 6). Verspreid over het oppervlak, maar vooral vlak
achter deduinen, kwamen kleine duintjes (nolletjes) voor, die bijna overal afgegraven of geëgaliseerd zijn. Hier en
daar zijn dunne lagen kwelderklei op het zand afgezet (dunne plaatgronden; eenheid 11). Op veel plaatsen is alleen
wat kwelderklei met het zand vermengd. Hierdoor is over een grote oppervlakte een ingewikkeld patroon ontstaan
(zie fig. 64) van zandgronden met en zonder enige kleibijmenging, van dunne (eenheid 11) en dikke (eenheid 10*)
plaatgronden en van lage duintjes (complexe eenheid 42).De dunne kleidekken zijn vaak sterk zandig. Behalve door
menging bij de afzetting kan dit zand ook opgeploegd zijn of door mollen naar boven gewerkt. Het maaiveld van dit
vlakke gebied daalt van ca. 0,5 m. + N A P vlak achter de smalle duinen tot juist beneden NAP op het Breezand.
Onder de 1-1,5 m dikke zandplaat treft men overal de zepige zavel aan. In de polder 't Hoekje en de zuidrand van
het Breezand begint de zepige zavel echter reeds tussen 60en 100cm diepte (eenheid 14).
Op wat meer klei bevattende gronden in de polder Het Koegras (eenheid 11en delen van eenheid 42) wordt relatief
vrij veel akkerbouw aangetroffen; in het midden, waar de lichtste gronden voorkomen, overweegt het grasland.
Hier wordt in de zomer water ingemalen voor greppelinfiltratie (fig. 59). Op de vrij diep zandige gronden van eenheid 6 in Het Breezand, waar de waterhuishouding goed geregeld kan worden, is een uitgebreide bloembollenteelt
ontstaan, die de laatste jaren ook in de polder Het Koegras op dezelfde gronden doordringt. Omspuiten, zoals in
het gebied van de strandwallen, ishier niet mogelijk door de betrekkelijk ondiep onder hetzand voorkomende zepige
zavel, veen en Westfriese zeeklei. Wel vindt een intensieve, vrij diepe grondbewerking plaats, waardoor de gronden
tot bovenin kalkrijk zijn, maar waarbij de humushoudende bovengrond geheel doorgespit is. Met een ingewikkeld
stelsel van polderpeilen handhaaft men in de sloten en greppels hoge waterstanden (fig. 60). Op deze manier
tracht men het grondwater in deze snel verdrogende gronden op een voor de bloembollenteelt zo gunstig mogelijk
niveau te houden. Op de gronden van eenheid 14treft men voornamelijk grasland aan; ze zijn te licht voor akkerbouw en door de ondiep aanwezige zepige zavel is de waterhuishouding te ongunstig voor bloembollenteelt.
In de Zijpepolder, het grootste deel van de Hazepolder en van de polder Callantsoog ligt matig grof, kalkloos zand
(eenheid 30)aan het oppervlak, waarin plaatselijk zwak ontwikkelde humuspodzolen zijn gevormd. Het zand wordt
vanaf de kust bij Callantsoog in zuidoostelijke richting geleidelijk fijner en bovenin ook wat kleiiger (eenheid36).
Tenslotte gaat het over in kalkloze zavel (eenheid 31).
De hoogteligging van het maaiveld vermindert in bovengenoemde richting van ca. 0,5 m + N A P bij Callantsoog
tot ca. 1 m—NAP aan de rand van dezandplaat. Devroeger vooral inde polder Callantsoog voorkomende nolletjes
zijn nu grotendeels afgegraven of geëgaliseerd. Ook de dikte van het zand neemt in dezelfde richting af en wel van
1,50 à 2 m langs de kust tot 0,60 à 1m ter plaatse van eenheid 36. Daar de zepige zavel onder het zand slechts half
gerijpt en daardoor slecht doorlatend is, heeft zij, vooral bij ondiep voorkomen, een ongunstige invloed op de
waterhuishouding. Dit isvooral hinderlijk bij de hier veel toegepaste infiltratie. Nog verder in zuidoostelijke richting
ligt de zepige zavel als kalkrijke zavel en lichte klei (eenheid 8) aan het oppervlak. Het zandige materiaal wigt uit
over een dun pikkleilaagje dat op veen of, via een vegetatielaagje, op Westfriese zeeklei rust.
De kalkloze zandgronden zijn grotendeels in gebruik als grasland dat, dank zij de goede waterbeheersing met
greppelinfiltratie in de zomer, van goede kwaliteit is. Hoewel ze minder geschikt zijn voor de bloembollenteelt,
breidt deze zich vanuit het noorden toch voortdurend verder in het gebied uit. De wat fijnzandiger gronden van
eenheid 36,waar de slecht doorlatende zepige zavel reeds op 60 à 100cm diepte begint, zijn wat slempig en hebben
een minder goede waterhuishouding. Hier komt op beperkte schaal tijdelijk bouwland voor. Doordat het humusgehalte van de bovengrond bij gebruik alsbouwland snel achteruitgaat, neemt het gevaar voor verstuiving toe; na
enigejaren worden de gronden daarom weer met gras ingezaaid.
* Eenheid 10komt in Noordholland alleenvoor in decomplexe eenheid 42.Degronden komen overeen met dievan eenheid 11;de laag
kwelderklei boven het zand isalleen dikker.
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Fig. 59. Polder Het Koegras met akkerbouw en bloembollenteelt op geïnfiltreerde zeezandgronden. Voor de infiltratie van deze droogtegevoelige gronden wordt het water met kleine vijzels opgemalen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 35-266)

De Wieringerwaard, de Waard- en Groetpolder, het zuidoostelijke deelvan deZijpe-en Hazepolder en het oostelijke
deel van de Anna Paulownapolder zijn ingepolderd uit vroegere wad- en kweldergebieden. De kalkloze zavel en
lichte klei (eenheden 19en 20) die in het grootste deel van de Wieringerwaard aan het oppervlak liggen, zijn de wat
zwaardere uitlopers van het kalkloze zand in de Zijpepolder. Deze laag rust overal op kalkrijke zepige zavel, die
vanuit het westen en noordwesten, waar zenog 1,00 à 1,25 m dik is, geleidelijk naar het zuiden en oosten uitwigt.
Onder de zepige zavel ligt een dunne laag naar het noorden uitwiggende pikklei; het geheel rust op een vegetatielaagje, dat op de Westfriese zeeklei ligt. Doordat stevige, zandige lagen ontbreken ligt, door derelatief grote inklinking, het maaiveld van de diep ontwaterde Wieringerwaard op een diepte van 1,50 mtot 1,80 m —NAP.
De gronden van het nog niet besproken deel van de Anna Paulownapolder en van de Waard- en Groetpolder zijn
ontwikkeld opjonge, kalkrijke wad- en kwelderafzettingen, die na ca. 1550vanuit het oosten zijn afgezet (eenheden
7, 8 en 12). Over een aanzienlijke oppervlakte komt veen in de ondergrond voor; gedeeltelijk ligt tussen de jonge
afzettingen en het veen nog een dunne laag zepige zavel, die hier over het veen uitwigt en plaatselijk wellicht aan het
oppervlak ligt (gedeelten van eenheid 8). Op de meeste plaatsen begint het veen reeds tussen 70 en 80 cm diepte
(eenheid 12). Soms is het kleidek zo dun, dat door aanploegen van het veen een humusrijke bovengrond is ontstaan.
De zwarte, verweerde veenlaag is meestal slechts dun en bij de rijping van de onder- en bovenliggende klei- en zavel107

lagen sterk gescheurd. Onder het veen vinden we vrij zware Westfriese afzettingen met zandige kreekruggen; een
belangrijke rug loopt door de Waardpolder en de Oostpolder naar het noorden.
In het zuidoosten van de Waardpolder ligt de kalkrijke jonge zavel op een dunne laag kalkloze zware klei, die de
meest oostelijke uitloper vormt van de kalkloze zavel van eenheid 20 in de Wieringerwaard. In de Groetpolder
rusten dejonge wadafzettingen op kalkrijke, humeuze zware klei, die in het zuidelijke deel van deze polder aan het
oppervlak ligt (eenheid 51).*
Alle zojuist besproken polders zijn ten behoeve van de akkerbouw diep bemalen, het maaiveld ligt in de Oostpolder,
de Waardpolder en de Groetpolder resp. op ca. 1,50m, ca. 1,00m en ca. 1,75m— NAP.
Op de uitstekende gronden van de eenheden 8 en 12 wordt voornamelijk akkerbouw uitgeoefend; ze zijn hiertoe
diep ontwaterd. Een deel van de gronden van eenheid 12is door de lage ligging als grasland in gebruik. Ook op de
wat minder goede, kalkloze gronden van de Wieringerwaard treft men behalve akkerbouw vrij veel grasland aan.
De lichte gronden van eenheid 7zijn, evenals de gronden van eenheid 19en delichtere delen van eenheid 20,slempig.
* Deze humeuze zware klei is ontstaan als een onderwaterafzetting. Zij is ingedeeld bij eenheid 51,waarmee zij het meest overeenkomt,
ofschoon eenheid 9 waarschijnlijk juister zou zijn; met deze eenheid worden elders in het zeekleigebied echter overwegend als kwelder
gevormde gronden aangeduid.

Fig. 60. De teelt van bloembollen in Breezand. Om de watervoorziening te waarborgen, wordt het water in de sloten, mede ten behoeve van
het verspreide grasland, op een hoog peil gehandhaafd .
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 35-288)
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DE WIERINGERMEERPOLDER
De laatste grote landaanwinst in Noordholland wordt gevormd door de Wieringermeerpolder, waar de afzettingen
deels tot de allerjongste behoren (Zuiderzee-afzettingen), deels echter al zeer oud zijn (Wieringermeer- en Westfriese afzettingen).
De bovenkant van het dekzand, dat in Wieringen en in het noordoostelijke puntje van de polder aan het oppervlak
ligt, daalt geleidelijk naar het zuiden. Het rust in het genoemde deel van de polder ondiep op keileem en ontbreekt
plaatselijk, zodat daar de keileem tot het oppervlak reikt (eenheid 147). Het dekzandlandschap werd hier in het
Vroeg-Subboreaal door de zee overstroomd, waarbij de Calais IVA-afzettingen (Wieringermeerafzettingen) werden
gesedimenteerd. In het oosten en zuiden van de Wieringermeerpolder komen, behalve de Calais IVA-afzettingen,
de Calais IVB- en de Duinkerke O-afzettingen (respectievelijk de Westfriese afzettingen I en II) voor. Deze zijn
van de Calais IVA-afzettingen en van elkaar gescheiden door dunne veenbandjes.
Het na de Duinkerke O-afzettingen gevormde veen moet in de Wieringermeerpolder hier en daar 4 à 5 m dik zijn
geweest. Het vormde een waterscheiding tussen de „gouwen" Westflinge en Texla. Door de afbraak van dit veen,
bij het opnieuw opdringen van de zee in de late Middeleeuwen, is de Wieringermeer als deel van het Almere (de

Fig. 61. De Wieringermeerpolder met moderne blokverkaveling. Op de voorgrond rechts het dorp Middenmeer.
(Foto KLM Aerocarto NV)
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latere Zuiderzee) ontstaan. Ten zuiden van Den Oever ligt nog een naderhand bezand hoekje restveen (eenheid 93).
In 1930 werd de Wieringermeer, in het kader van de Zuiderzeewerken, ingedijkt en drooggelegd. Het gebied kreeg
een strak doorgevoerde, blokvormige verkaveling (fig. 61), met overwegend percelen van 250 x 800 m.
In 1936 werd door Zuur een gedetailleerde bodemkaart van de Wieringermeerpolder gepubliceerd. Buiten het zandgebied werd de polder door hem ingedeeld in wadiand, overgangsland en kwelderland. Het wadiand omvat de
lichte gronden; het zijn de oude, nu opgevulde kreken met geheel kalkrijke profielen, die meestal bestaan uit lichte
zavels (eenheden 53 en 54). Ze liggen vooral in het noorden en in het midden van de polder. Het voornamelijk in
het midden, zuiden en zuidoosten van de polder voorkomende kwelderland (eenheid 64) bestaat uit zware kalkloze
kleigronden, die meestal naar beneden wat lichter en kalkrijk worden. Hier lagen oorspronkelijk rietgorzen, waarvan
men de rietwortels nog in het profiel terug vindt. In deze gronden vormde zich na het droogvallen van de Wieringermeer veel katteklei. Het kweldergebied geeft op korte afstand een buitengewoon grote variatie in bodemgesteldheid
te zien. Zware kleigronden wisselen af met talloze met lichter materiaal opgevulde kreken of met lichtere oeverwallen ter weerszijden van een lager liggende stroombedding. Hierdoor zijn na de inpoldering grote verschillen in
inklinking ontstaan.
Tussen het kwelderland en het wadiand ligt het zg. overgangsland (eenheid 55). De kleigronden van dit gebied vertonen in veel mindere mate de eigenschappen van rietkleien; ze zijn op enige diepte kalkrijk en gaan naar beneden
over in kalkrijk, kleihoudend wadzand.
Ten zuidoosten van het Amstelmeer en ten zuiden van Den Oever op Wieringen komt in de polder op de beschreven
kleiafzettingen een pakket jong, fijn en grof zeezand voor (eenheden 46 en 47), dat via het Amstelmeer vanuit de
Waddenzee isaangevoerd. Ook langs de west-en oostrand van de polder liggen smalle stroken van ditjonge zeezand.
Met toevoeging p is aangegeven waar de klei onder dit zand reeds ondieper dan 50cm begint. In het noordoosten
van de polder rust het zeezand gedeeltelijk binnen 50 cm op pleistoceen zand (toevoeging m). Bii een groot deel
van deze gronden, vooral bij de grove zandgronden, heeft men door diepploegen de onderliggende klei naar boven
gehaald (toevoeging f), om zo de kwaliteit te verbeteren.
Op enkele plaatsen zijn langs de rand van dit zandgebied kleine oppervlakten met wat zwaarderejonge afzettingen
bedekt (eenheden 48 en 49), het zg.jonge wadiand van Zuur.
Vrijwel de gehele oppervlakte van de Wieringermeerpolder isin gebruik als bouwland. Op de grote, gemechaniseerde
bedrijven overweegt de teelt van granen en suikerbieten, op de lichtere gronden ook van aardappelen. Op laatstgenoemde gronden komt tevens enig grasland voor. Het betreft kunstweiden, die na hoogstens enkele jaren weer
worden gescheurd. Hiermee tracht mentevens de structuur van deze gronden te verbeteren, om zodoende verstuiving
en verslemping tegen te gaan. In de laatste tijd neemt op de lichtere gronden van het „wadiand" de teelt van bloembollen sterk toe (zie fig. 75). Het zand- en keileemgebied van eenheid 147 en de kleine oppervlakte restveen van
eenheid 93 zijn bebost.
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TEXEL EN WIERINGEN
INLEIDING
De kerngebieden van Texel en Wieringen zijn van pleistocene oorsprong.Ze vormden aanvankelijk heuvels temidden
van een uitgestrekt veenlandschap, waarvan de afbraak hoofdzakelijk in de twaalfde eeuw, maar bij het zuidelijke
deel van Texel reeds veel vroeger begon. Beide eilanden, met het omringende veen, behoorden tot in de elfde eeuw
tot de „gouw" Texla. Het veenland strekte zich, behalve ten oosten en ten westen van de kern van Texel, vooral aan
de westzijde uit (ziefig.47A). De Cock (1969) zoekt Texelmore, een veenontginning uit ca. 800, ten westen van Den
Hoorn en van de nu verdwenen hoofdkerk van Tlex, in het door duinzand overstoven westelijke deel van de oude
kern (ziefig.47B). Ter plaatse van de huidige waddenzee ten oosten van Texel en Vlieland wordt op een oude kaart
uit de zestiende eeuw nog verdronken veenland aangegeven.
Zowel op Texel als op Wieringen concentreerde de bewoning zich op een aantal hoogten, die vaak ook een kerk
dragen of droegen (fig. 62). Tijdens en na de inbraak van het veenlandschap is rondom beide eilanden een aanzienlijke oppervlakte nieuw land ingedijkt. De pleistocene kernen van de twee eilanden vertonen wat betreft hun

en fraai bleef het landschap van Texel in stand.
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(Foto Min. van L. en K, m: S-3.435)

Fig. 62. Texel en [Vieringenin de Middeleeuwen.
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bodemgesteldheid veel overeenkomst. Het zijn lage, gestuwde heuvels van proglaciaal zand, plaatselijk met een dek
van keileem, dat vooral op de lagere delen een aanzienlijke dikte bereikt. Hier overheen is een dunne laag dekzand
afgezet.
TEXEL
Texel is gegroeid uit twee eilanden, de oude kern en Eierland, die in 1630 door een stuifdijk over het toen met zeezand dichtgeslibde zeegat werden verbonden. Het hoogste punt van het eiland, de Hooge Berg (ca. 15 m +NAP),
ligt ongeveer in het midden, direct ten zuidoosten van de hoofdplaats Den Burg. Deze heuvel bestaat uit proglaciale
zanden, waarop hier en daar nog een dun laagje keileem ligt of wat keien voorkomen. Hier omheen liggen lagere
heuveltjes, waar de keileemlagen plaatselijk meer dan 15m dik zijn. Het hele gebied is overdekt met een dunne laag
dekzand, die op de heuveltoppen, zoals de Hooge Berg, gedeeltelijk ontbreekt. Op deze heuvels zijn door solifluctie soms menglagen ontstaan met grind en keien, zoals ten zuiden van Den Burg.
De dekzanden zijn meestal matig tot vrij slecht ontwaterd door de aanwezigheid van de keileemondergrond, die
ten zuidoosten van Den Burgondieper dan 120cmligt(toevoegings). Indeze zanden zijn meestal middelhoge humuspodzolen (eenheid 109)gevormd. Over het grootste deel van deze pleistocene zandgronden heeft de menseen mestdek
aangebracht (toevoeging j), dat op enkele plaatsen een dikte van 50 cm bereikt.*
De lagere delen van het pleistocene kerngebied zijn naderhand overdekt met dunne tot dikke lagen klei, die in verschillende stadia zijn afgezet. Op de diepst gelegen plaatsen treffen we direct boven het dekzand een laag slappe klei
aan, die nu nog zout is en die hier „spierklei" wordt genoemd. Hierop of direct op het dekzand, is een laag zeer
zware, kalkloze pikklei (zie Hoofdstuk III) afgezet (eenheid 34). Op plaatsen met een onregelmatig dekzandreliëf
wisselen zandgronden met podzolen, pikklei en dunne lagen pikklei vermengd met het onderliggende dekzand
(gebroken gronden), elkaar op korte afstand af (complexe eenheid 153). Door latere erosie is de pikklei plaatselijk
geheel of gedeeltelijk weer opgeruimd. In deze zg. „dellen" en „geulen" liggen zand- en kleigronden met een gevarieerde profielopbouw en vaak met een venige bovengrond op grillige wijze dooreen (complexe eenheid 43).
Vrijwel de gehele zojuist besproken oudere kern van het eiland wordt door grasland ingenomen. Van ouds wordt
hier een intensieve schapenteelt uitgeoefend. De percelen werden afgegrensd door van graszoden gestapelde walletjes
(„tuinwalletjes"). Bij de recente ruilverkaveling iseen deel van deze oude perceelscheidingen opgeruimd; ten zuiden
en zuidoosten van Den Burg iseen deel van dit karakteristieke oude landschap bewaard gebleven (fig. 63).
Ten westen van de oude kern van Texel zijnjonge duinen gevormd (eenheid 130).Ook aan de westzijde van de eerder
genoemde stuifdijk uit 1630 werd een nieuwe duinenreeks gevormd, die de Eierlandse duinen met die van de rest
van het eiland verbond. In het noorden en noordwesten worden de Eierlandse duinen momenteel echter door de zee
aangetast. Met uitzondering van de zeereep zijn de duinen van Texel vrijwel kalkloos, vooral die in het noorden en
het zuiden. Het duinzand bevat, evenals dat van de jonge duinen op het vasteland ten noorden van Bergen, van
oorsprong reeds zeer weinig kalk. Ook is in de Eierlandse duinen naderhand nog weer kalkloze bovengrond verstoven. Door dit alles komt een kalkmijdende duinvegetatie voor.
Op de overgang van de duinen naar de pleistocene kern en naar de oudere poldertjes bij De Koog komt een lage
strook duinzanden voor (eenheid 129), waarin gleygronden, podzolen en humusarme gronden in bonte afwisseling
dooreen liggen. Ten westen van de duinen die tegen de stuifdijk van 1630 zijn gevormd, ligt een nog jongere duinstrook, die een strandvlakte insluit met plaatselijk wat lage duintjes, die enige kalk bevatten. Door een geul,De
Slufter geheten, staat deze vlakte nog steeds in verbinding met de zee(zie fig. 13).
Tegen de pleistocene kern en achter de duinen is in de loop der tijd de rest van het huidige eiland ingepolderd.
De oudste poldertjes, tussen een vroeger apart eilandje en de kern van Texel, dateren reeds van vóór 1426. Deze
poldertjes en het eertijds onbedijkte eilandje dragen ook hier, evenals op het vasteland, de naam koog (zie fig. 62).
Na de inpoldering van Waal en Burg en Het Burger Nieuwland in 1488 stagneerde de inpolderingsactiviteit echter
lange tijd. Pas in de negentiende eeuw zijn aan de oostzijde van de stuifdijk uit 1630 de polders Eierland en de Een* In het gedeelte van het vlak rondom Den Burg zonder ondiepe keileem is deze toevoeging abusievelijk weggelaten.
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Fig. 63. Tuinwallenlandschap ten zuiden van Den Burg. Op de achtergrondde Hooge Berg. Onder invloed van de overheersende windrichting is
de begroeiing aan de westzijde „geschoren", evenals het geboomte rondom de boerderijen. Ook het karakteristieke schapenboetje staat
met de schuine zijde naar het westen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 34-48)

dracht en later (in 1848) het Noorden ingedijkt. Ook in het zuiden kon pas verder ingepolderd worden, toen een
bescherming verkregen werd door de uitbouw van de duinen om de punt van Texel heen. Hier werd, eveneens in
1848, de Prins Hendrikpolder ingedijkt. De zandige wadden (eenheid 1)in het oosten en de hoge zandplaat (eenheid
3) bij de zuidpunt (zie fig. 66) vormen één geheel met het eiland.
De vroegerezandplaat van deoudste poldertjes en van de polders Waal en Burg en Het Burger Nieuwland bestaat,
evenals die in de Zijpe- en Hazepolder op het vasteland, uit kalkloos, vrij grof zand, dat op zepige zavel rust. De
zandplaat wigt uit van dikker dan 1,50 m bij de duinen (eenheid 30) tot 1,00 à 0,60 m naar het oosten in de Polder
Waal en Burg (eenheid 36). In dezelfde richting wordt het zand wat fijner en daalt het maaiveld van 0,30 à 0,50 m
+ NAP in de koogpolders tot 0,80 m —NAP in de Polder Waal en Burg. Plaatselijk wisselen de zandgronden van
eenheid 30 onregelmatig af met plekken, waar een dunne laag kwelderklei op het zand is afgezet (plaatgronden) en
met lage duintjes, zg. nolletjes (complexe eenheid 35).
De boven besproken zandgronden worden deelsalsgrasland gebruikt,maardebloembollenteelt dringtsteedsmeerop,
vooral achter de duinen, waar het grondwater zoet is. Door de lage ligging is de Polder Waal en Burg lange tijd
slecht ontwaterd geweest; men had hier veel last van zout. Na de verbeterde ontwatering van het hogere deel komt
hier en daar ook akkerbouw voor.
De polders Eierland, de Eendracht en het Noorden bestaan geheel uit kalkrijk, jong zeezand, dat echter tot 0,30 à
0,50 m diepte ontkalkt is. Het zeezand rust tussen 0,60 en 1,00 m (eenheid 14) of dieper dan 1,00 m (eenheid 6)
overal op slappe, half tot niet gerijpte, kalkrijke, uiterst fijnzandige jonge zeeklei (zepige zavel).Vooral in het noor114

den zijn op deze uitgestrekte zandvlakte een vrij groot aantal kleine, lage duintjes (nolletjes) gevormd (zie fig. 68).
Ten zuiden van De Cocksdorp ligt de Roggesloot, de rest van een brede vroegere wadgeul (eenheid 154), die grotendeels verland is. Smallere, geheel of gedeeltelijk verlande geulen (met een signatuur aangegeven) liggen als een
voortzetting van binnengedijkte, nog open kreken verder naar het zuiden indeze polder eninde Polder Waal en Burg.
Het maaiveld van de polders Eierland en de Eendracht ligt 0,20 tot 0,50 m boven NAP; in het algemeen loopt het
naar de duinzijde iets op. Waar nu de Polder het Noorden ligt, lag vroeger een waddengebied met brede geulen,
waardoor het maaiveld in deze polder lager ligt (grotendeels beneden NAP) dan in de andere, uit hoge zandplaten
gewonnen polders.
Jn al deze polders komt, evenals in de Prins Hendrikpolder in het zuiden, behalve grasland ook veel bouwland voor.
In verband met de zoute ondergrond tracht men het polderpeil in de Polder Eierland 's zomers zo hoog mogelijk
te houden. Bij gebrek aan zoet water kan men echter geen water inlaten, zoals in de Kop van Noordholland, zodat
het grondwater meestal toch te laag staat en verdroging van het grasland optreedt. Het wat grotere vochthoudend
vermogen van de iets zwaardere gronden van eenheid 14 speelt daardoor op Texel, in verband met een grotere geschiktheid voor akkerbouw, een belangrijke rol. Het komt o.a. naar voren in de mogelijkheid op dezegronden tarwe
en vlas te verbouwen. In deze polder begint de bloembollenteelt en wat grove tuinbouw van belang te worden, vooral
langs de duinrand.
WIERINGEN
De pleistocene kern van dit vroegere eiland, dat bodemkundig door Pons (1963) werd beschreven, bestaat uit een
zeven- of achttal zachtglooiende heuvels,diealle een enigszins langgerekte vorm hebben. De hoogste, die van Westerland in het zuidwesten van het eiland, bereikt een hoogte van ruim 12m + N A P . Evenals op Texel ligt op de toppen
van de heuvels het proglaciale zand aan het oppervlak. Dit bevat bovenin veel keien, die zijn achtergebleven bij
erosie van de keileem, dievroeger detoppen van deheuvels bedekte. Op deflanken van de heuvels isboven een dunne
keileemlaag dekzand afgezet.
In het Holoceen zijn in de pleistocene zandgronden podzolen ontstaan. Op de toppen van de heuvels zijn deze ontwikkeld als hoge podzolen (eenheid 118)*, meestal zonder A2-horizont. Langs de flanken van de heuvels, waar
keileem in de ondergrond voorkomt (toevoeging s), treft men meestal middelhoge (eenheid 109) en wat lage humuspodzolen aan. Op plaatsen waar de grondwaterstand steeds hoog geweest is en misschien enige kwel voorkwam,
komen gleygronden voor. De lage humuspodzolen en de gleygronden nemen slechts kleine oppervlakten in en
konden niet afzonderlijk op de kaart weergegeven worden.
Rondom de bewoningskernen, die overwegend op de heuveltjes zijn geconcentreerd, heeft men vanaf de Middeleeuwen op de hoge en middelhoge gronden bouwlanden aangelegd (fig. 62). In de nu 0,30 tot 0,50 m dikke bovengrond (toevoegingj) van deze oude bouwlanden (geesten, ziefig.47B)treft men steeds schelpresten aan, die afkomstig
zijn van afval van de visserij, die in Den Oever vooral in de negentiende eeuw, maar ook reeds vroeger werd uitgeoefend. Men viste veel oesters, mosselen, alikruiken, enz., die o.a. als voer op eendehouderijen gebruikt werden.
De afval van deze visserij is als mest voor het bouwland gebruikt. Deze oude bouwlanden zijn na de ruilverkaveling
vrijwel geheel in grasland omgezet.
In de lagere delen tussen en ten zuiden van de heuvels werd naderhand een zware, kalkarme, knippige kleilaag
afgezet (eenheid 34) die binnen 120 cm diepte op het pleistocene zand rust (toevoeging m). Evenals op Texel is het
zand aan de voet van de heuvels vermengd met deze klei, zodat hier overal kleine oppervlakten, niet op de kaart
aan te geven, gebroken gronden ontstonden. We treffen hier overal grasland aan.
Tegen de oorspronkelijke kern van het eiland werd in het zuidoosten in 1846 de Polder Waard-Nieuwland bedijkt,
nadat vroegere inpolderingen daar ter plaatse mislukt waren. Hier ligt een 0,40 tot 0,60 m dikke laag klei op veen
(eenheid 41). Naar het zuiden wordt de klei iets lichter en bevat zehier en daar kalk. Behalve grasland wordt in deze
polder bouwland aangetroffen, dat vooral langs de zuidoostelijke dijk van redelijk goede kwaliteit is.
Op de kaart zijn deze gronden ten onrechte als eenheid 124aangegeven.
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De Legenda
INDELING VAN DE LEGENDA
Op de bodemkaart zijn in totaal 157 eenheden onderscheiden. Op het kaartblad Noordholland komen daarvan
binnen de provincie 81 voor, waarvan 74 zijn ondergebracht in de landschappelijke hoofdgroepen zeekleigronden,
veengronden en zandgronden, 2in een associatie van enkele hoofdgroepen, 3in een associatie van vele hoofdgroepen en 2 in niet bodemkundige onderscheidingen. Bovendien zijn 24 toevoegingen onderscheiden, waarvan 13 op
deze kaart.
De zeekleigronden worden naar hun geologische ontstaanswijze nader onderverdeeld in buitendijkse gronden,
jonge zeekleigronden, zuiderzeebodemgronden en oude zeekleigronden; de veengronden op landschappelijke
criteria in veengronden en veenontginningsgronden.
DE EENHEDEN VAN DE BODEMKAART
Bij de kaartopname is er naar gestreefd de eenheden zo zuiver mogelijk te houden. Onzuiverheden, door insluitsels
van andere eenheden of door een grotere variatie in eigenschappen dan de betreffende eenheid omvat, zijn echter
nooit te vermijden. Dit geldt vooral voor een kleine kaartschaal als de onderhavige. In het algemeen beslaan de
onzuiverheden ten hoogste 30% van een kaartvlak, meestal echter minder. Wanneer de bodemgesteldheid zo ingewikkeld was, dat het percentage onzuiverheden bij deze kaartschaal groter zou zijn dan 30%, is het betreffende
gebied als complex of als associatie weergegeven (fig. 64). Het onderscheid tussen deze twee begrippen is slechts
gradueel. Bij een complex is, althans op dit kaartblad, de variatie in bodemgesteldheid, hoofdzakelijk met betrekking tot de textuur, het kalkgehalte, het humusgehalte, de dikte van de humushoudende bovengrond of soms
van de profielopbouw, op korte afstand zo groot en zo geleidelijk, dat de weergave alleen op kaarten met een zeer
grote schaal mogelijk is. De associaties bestaan, althans op de bodemkaart van Noordholland, grotendeels uit
combinaties van andere eenheden, die op kaarten met een grotere schaal goed kunnen worden afgebeeld. De naar
hun variatie in kalkrijkdom associatie genoemde „kalkarme" duinen (eenheid 130), vormen een uitzondering op
bovengenoemd onderscheid. Men heeft hier de smalle, maar goed afgrensbare strook kalkarme duinen langs de
zeereep niet willen afscheiden van de meer binnenwaarts gelegen, vrijwel kalkloze duinen.
BODEMVORMING EN HORIZONTBENAMING
In hoofdstuk III werd het ontstaan van diverse bodemtypen met de daarbij voorkomende bodemhorizonten besproken. Deze laatste worden, volgens internationaal gebruik als volgt aangeduid.
Al
bovenste horizont van het profiel, met geheel of gedeeltelijk biologisch omgezette organische stof
Alp geploegde deel van de Al
Aan onder menselijke invloed ontstane (door ophoging of opbaggeren), humushoudende bovengrond
A2 uitspoelings- of loodzandhorizont
AB overgangshorizont van A naar B
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Fig. 64. Bodemkaartje van een deel van de Polder Het Koegras. Voorbeeld van een associatie en een
complex. Eenheid 42 vormt een associatie van de eenheden 6(1 + 2), 10 (6 + 7) en 11 (3, 4 en 5)
met kalkarme duintjes (8). Deze eenheden zouden, met weglating van de onzuiverheden (kalkarme
duintjes binnen eenheid 6, een kleine oppervlakte kleiarm zand (1) binnen de eenheden 10 en 11 en 2
kleine gebiedjes met plaatgronden (3) binnen eenheid 10) op een wat kleinere schaal nog kunnen worden
afgebeeld. De grote variatie op korte afstand in textuur en kalkgehalte kan dan evenwel niet meer
worden weergegeven; bodemtype 5 is zelfs op dit detailkaartje nog complex, wat de textuur betreft.

duinen
Eenheid 6
kalkhoudend, kleiarm matigfijn zand
kalkarm, kleiarm matig fijn zand
Eenheid 42
kalkhoudend, kleihoudend matig fijn zand, dunner dan 40 cm op kleiarm matig fijn zand
kalkarm, kleihoudend matig fijn zand, dunner dan 40 cm op kleiarm matig fijn zand
kalkhoudende lichte zavel tot lichte klei, dunner dan 40 cm op kleiarm matig fijn zand
kalkhoudende lichte zavel, tussen 50 en 80 cm op kleiarm matig fijn zand
kalkhoudende zware zavel, tussen 40 en 80 cm op kleiarm matig fijn zand
nolletjes
niet gekarteerd, afgesloten terrein
grens tussen de eenheden 6, 10en 11 van associatie 42 van de bodemkaart I : 200 000
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BI
B2
B3
BC
Cl

horizont met enige, maar niet maximale inspoeling
maximale inspoelingshorizont
horizont met sterk verminderde inspoeling
overgangshorizont van Bnaar C
weinig veranderd (maar wel gerijpt) uitgangsmateriaal (bijv. ontkalkte klei of geoxydeerd veen) van het
bovenliggende bodemprofiel
C2 onveranderd uitgangsmateriaal van het bovenliggende bodemprofiel
D
weinig of niet veranderd materiaal, afwijkend van de direct er boven liggende horizont
g
in de betreffende horizont is roest aanwezig
G
niet-geaëreerde, meestal geheel in het grondwater liggende horizont; vaak niet gerijpt.
Zo nodig zijn de bovenstaande horizonten door toevoeging van een cijfer verder ingedeeld, bijv. A l l , A12, enz.
SAMENSTELLING VAN HET MOEDERMATERIAAL
Het verschil in mineralogische rijkdom, zoals dat in het hoofdstuk bodemvorming onder podzolering is beschreven,
is gebruikt om de wat minder arme gronden op al of niet gestuwd proglaciaal zand te onderscheiden van die op het
zeer arme dekzand.
TEXTUURKLASSEN
De kleigronden zijn ingedeeld naar het lutumgehalte (de fractie < 2fi); hiervoor wordt ook nog wel de oudere term
„kleifractie" gebruikt.
De zandgronden worden ingedeeld naar het gehalte aan deeltjes < 50,«. Deze fractie, die in de zandgronden gewoonlijk maar weinig lutum bevat, wordt ook wel de leemfractie genoemd. Gronden, die men in het spraakgebruik
als „leemgronden" aanduidt, bestaan namelijk voor een aanzienlijk deel uit deze fractie.
De indeling van de zeeklei- en de zandgronden is gegeven in de tabellen op de achterzijde van blad 10, het legendablad. Bij de (zee)kleitabel zijn tevens de ook in dit boek veel gebruikte, niet officiële benamingen met de term „zavel"
opgenomen.
Het zand (dus de fractie 50-2000 JU) wordt naar de grofheid nog nader ingedeeld. Materiaal, waarvan de deeltjes
groter dan 2 mm (2000 fi) zijn, heet grind. Voor de indeling van de rest (50-2000 ft) is bepalend of de helft van het
materiaal (in gewichtspercentages) onder of boven de 200 /i-grens ligt. Hierop berust het onderscheid in fijn en
grof zand. Het getal dat de korrelgrootte aangeeft, waarbij precies 50% van het gewicht eronder en erboven valt
heet de mediaan (M50-cijfer). Bij de hier aangehouden indeling is dus M50 = 200 het criterium.
PROFIELVERLOOP
Met dit, alleen bij de zeekleigronden (en bij de zg. overslaggronden, eenheid 151) gehanteerde begrip, wordt de
verandering van de textuur in het profiel van boven naar beneden aangeduid. Een profiel is homogeen, wanneer het
lutumgehalte naar beneden vrijwel gelijk blijft. Neemt het naar beneden af, dan is het profield aflopend. Een en
ander geldt, tenzij anders vermeld, voor de bovenste 80 cm. Het lutumgehalte kan geleidelijk veranderen, maar
kan ook op enige diepte vrij plotseling hoger worden. Een dergelijke zwaardere ondergrondis kenmerkend voor
sommige eenheden van de zeekleigronden, evenals het voorkomen in de ondergrond (althans boven 1,20 m) van
kleiarm zand, veen of slappe, ongerijpte lagen.
HET KOOLZURE-KALKGEHALTE EN HET VERLOOP DAARVAN
IN HET PROFIEL
In de tabel, op de achterzijde van blad 10,is het koolzure-kalkgehalte ingedeeld in drie klassen. Zoals uit de tabel
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blijkt, moet bij een hoger kleigehalte van de grond het kalkgehalte ook hoger zijn om ineen bepaalde klassetevallen.
Evenals de textuur kan ook het koolzure-kalkgehalte in het profiel van boven naar beneden variëren. Naar gelang
de verschillen in koolzure-kalkgehalte tussen bovengrond en ondergrond en de diepte, waarop deze verschillen
optreden, zijn drie soorten kalkverloop onderscheiden.
ORGANISCHE STOF, HUMUSKLASSEN, DIKTE VAN DE HUMUSHOUDENDE LAGEN EN AARD VAN DE HUMUS*
Ook deindelinginhumusklassen naar hetpercentageorganischestof isopdeachterzijde van blad 10gegeven. Evenals
bij het gehalte aan koolzure-kalk is het humusgehalte van een bepaalde humusklasse hoger, naarmate de grond
meer lutum bevat.
Bij de dikte van de humushoudende bovengrond is onderscheid gemaakt in ondiep (dunner dan 30 cm) en diep
humeus (dikker dan 30 cm). Bij de zandgronden zijn de laatste, voor zover dunner dan 50 cm, met toevoeging j
aangegeven. De zandgronden met een humushoudende bovengrond dikker dan 50 cm zijn ingedeeld bij de oude
bouwlanden.
Bij het onderscheid in kleur van de humushoudende bovengrond van de zandgronden wordt gebruik gemaakt van
de kleurverschillen, zoals deze in de Munsell Soil Color Charts met een bepaalde notatie zijn aangeduid. De criteria
voor een bruine bovengrond (toevoeging k) zijn weer op de achterzijde van blad 10gegeven.
De verschillen die samenhangen met de aard van de organische stof zijn uitvoerig in hoofdstuk II behandeld.
VOCHTHUISHOUDING
Bij de zandgronden wordt onderscheid gemaakt in hoge, middelhoge en lage zandgronden. De hiermee gepaard
gaande verschillen in profielkenmerken, die op dit kaartblad vrijwel alleen bij de podzolen een rol spelen, zijn in
hoofdstuk II onder podzolering besproken.

* De begrippen organische stof en humus worden in het volgende (evenals elders in dit boek), zij het niet geheel terecht, door elkaar
gebruikt.
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Beschrijving vandeeenheden
INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de op de bodemkaart van Noordholland voorkomende eenheden besproken. Achtereenvolgens worden dezeekleigronden, gesplitst inbuitendijkse gronden,jonge zeekleigronden, Zuiderzeebodemgronden
en oude zeekleigronden, de veengronden en de zandgronden behandeld. Hierna volgen nog enkele associaties
van deze hoofdgroepen, benevens dealgemene onderscheidingen ende toevoegingen.
In iedere hoofdgroep zijn deeenheden beschreven in devolgorde, waarin zeop het legendablad voorkomen; alleen
waar enkele nauw verwante eenheden tezamen zijn behandeld, is soms van deze volgorde afgeweken. Van iedere
eenheid zijn indebeschrijving de ligging, deopbouw vanhet bodemprofiel endeglobale variatie daarvan binnen de
provincie Noordholland vermeld. Bij de meeste eenheden is een summiere aanduiding van hun landbouwkundige
en soms vanhun tuinbouwkundige geschiktheid gegeven. Voor uitvoeriger gegevens hierover wordt verwezen naar
Vink en VanZuilen, 1967.
Bij een groot aantal eenheden zijn profielbeschrijvingen opgenomen met een aantal analyseresultaten. Omdat een
groot deel hiervan reeds van oudere datum is en uit de grondmonsterarchieven van de Stichting voor Bodemkartering werd verzameld, is de terminologie, evenals de opzet vande analysetabellen niet geheel uniform en soms
ook afwijkend van de huidige inzichten. Bij een negental zeer verbreide gronden wordt een uitvoerige profielbeschrijving gegeven, waarbij speciaal aandacht is geschonken aan de structuur van de grond. Om een indruk te
geven van het verloop van de structuur naar de diepte (het zg. structuurprofiel, Jongerius, 1964)en de grote verschillen hierin bij de betrokken eenheden, zijn deze structuurprofielen schematisch afgebeeld (fig. 65).
Bij de hoofdgroepen meteen groot aantal eenheden (jonge en oude zeekleigronden, veengronden en zandgronden)
is, voorafgaand aan de beschrijving vandeeenheden, eenindelingsschema gegeven, benevens eentoelichting vande
criteria waarop deindeling isgebaseerd. Bovendien wordt bijdejonge enoude zeekleigronden eenkorte beschouwing
gewijd aanhetkoolzure kalkgehalte (CaCOa)enaanhetpyriet (FeS2)indemeest verbreide afzettingen.
Zowel het oorspronkelijke kalkgehalte als het primair pyriet (dwz.dat tegelijk met het sediment werd aangevoerd
en afgezet) vertonen eennauwe correlatie methetlutumgehalte. Deze correlatie isverschillend voor de afzonderlijke
sedimenten en derhalve meestal karakteristiek voor een bepaald sediment. Door ontkalking kan in het kwelder- en
gorsstadium echter veel koolzure kalk verloren gaan, zodat dan geen verband met het lutumgehalte meer aanwezigis.
Ofschoon het primair pyriet feitelijk samenhangt metde hoeveelheid organische stof, bestaat er door de correlatie
tussen organische stof en lutum tevens eengoede relatie tussen primair pyriet enlutum.Opkwelders enin rietgorzen
kan echter ook door devegetatie veel pyriet worden vastgelegd, zg. secundair pyriet. Erisdan nogweleen zekere
correlatie metdeorganische stof, maar niet meer metde lutum. Omgekeerd kanzich ook organische stof ophopen,
zonder dat secundair pyriet wordt vastgelegd; ook hierdoor wordt dan de correlatie verstoord.
In verband met het belang van de koolzure kalk en het pyriet voor de bodemvorming (vorming van katteklei) en
het bodemgebruik worden bijbeide bovengenoemde hoofdgroepen enige gegevens over deze componenten verstrekt.
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Fig. 65. Structuurprofielen
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ZEEKLEIGRONDEN
BUITENDIJKSE GRONDEN
BESCHRIJVING

MAN DE EENHEDEN

Eenheid 1. Zandplaten
Op het Balgzand ten oosten van Den Helder, de Breehorn ten noorden van Wieringen en ten noordoosten van
Texel komt een vrij grote oppervlakte lage, onbegroeide zandplaten voor. Een smalle strook ligt op Texel tegen de
zeedijk ten zuiden van Oudeschild.
De vrijwel niet geaëreerde, slibarme zandplaten zijn opgewassen tot een hoogte tussen gemiddeld laag- en gemiddeld
hoogwater. Het zand is kalkrijk; het M50-cijfer ligt ongeveer bij 100 mu.
Eenheid 2. Slikken
De kleine oppervlakte onbegroeide slikken op het Balgzand is evenals eenheid 1opgewassen tot een hoogte tussen
gemiddeld laag- en gemiddeld hoogwater. De bovengrond bestaat uit lutumrijk materiaal. Naar beneden neemt het
lutumgehalte gewoonlijk af; de ondergrond bestaat uit overeenkomstig materiaal als van de zandplaten van eenheid
1.De slikken zijn nog ongerijpt en zeer slap; door het aanwezige zwavelijzer (FeS) zijn ze diepzwart gekleurd.
Eenheid 3. Strandvlakten
Hiertoe behoort alleen de zeer brede strandvlakte aan de zuidpunt van Texel (fig. 66). Deze bestaat uit kalkrijk,
klei-arm zand met een M50-cijfer van ongeveer 150 mu. Een gedeelte wordt nog bij iedere vloed overstroomd,
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Fig. 66. De uit hoge zandplaten opgebouwde strandvlakte (eenheid 3) aan de zuidpunt van Texel. Op de voorgrond jonge duintjes, begroeid
met helm.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-121)

wat hogere delen alleen bij springtij of bij stormvloeden. Tegen de duinen komen hier endaar lage,nieuwgevormde
duintjes voor, diegedeeltelijk begroeid zijn met de zandbindende grassen biestarwegras (Elytrigia juncea), zandhaver
(Elymus arenarius) en helm (Ammophila arenaria).
JONGE ZEEKLEIGRONDEN
INDELING
Tot dejonge zeekleigronden zijn de meeste uit marien materiaal ontstane gronden gerekend die tot de Afzettingen
van Duinkerke behoren, benevens dejongste Afzettingen van Calais (Calais IVB = Westfriese afzettingen I), voor
zover deze momenteel aan het oppervlak liggen en hierdoor bodemkundig moeilijk te scheiden zijn van de oudste
Afzettingen van Duinkerke (Duinkerke O = Westfriese afzettingen II). Omgekeerd wordt een kleine oppervlakte
gronden, die tot de Duinkerke O- en Duinkerke IA-afzettingen behoren tot de oude zeekleigronden gerekend (zie
hoofdstuk II, bij inleiding Holoceen).
De jonge zeekleigronden worden nader onderverdeeld als aangegeven in tabel 2. Hierbij is getracht de jongste,
kalkrijke gronden (eenheden 6-9, 11, 12, 14en 15) te scheiden van de gronden, waar een dunne, kalkarme laag op
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Tabel 2. Indelingsschema van de jonge zeekleigronden
Niveau
IV

III

II

I

Kalkrijk en
kalkhoudend

humusarm en ondiep
matig humeus

aflopend of homogeen

kleiarm zand

6

kleiig zand en sterk
zandige klei
matig zandige en
lichte klei
zware klei
complex van kleiig
zand tot klei
kleiig zand tot
lichte klei
kleiarm tot matig
kleiig fijn zand

7

overwegend kleiarm
zand binnen 50 cm
veen beginnend tussen
40 en 80 cm
zandige klei en klei
beginnend tussen
60 en 100 cm
zware klei beginnend
tussen 60 en 100 cm

Ondiep kalkarm

Kalkarm, soms
beneden 50 cm
kalkhoudend

diep humeus

homogeen of met iets
zwaardere tussenlaag
of ondergrond

humusarm en ondiep
humeus

aflopend of homogeen

diep humeus

aflopend of homogeen

ondiep humusrijk
tot venig

complex met aflopende
profielen en met
zwaardere ondergrond

humusarm en ondiep
humeus

aflopend of homogeen

associatie aflopend en
homogeen; kleiarm
zand binnen 50 cm
en kalkarme duintjes
zandige klei en klei
beginnend tussen
60 en 100 cm
veen beginnend tussen
40 en 80 cm, soms
tussen 80 en 120 cm
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kaarteenheid

8
9
11
12
14

roepnaam

jonge, kalkrijke zeezandgronden
kalkrijke, lichte wad- en
kweldergronden
matig zware wad- en
kweldergronden
zware estuariumgronden
plaatgronden
jonge, lichte wad- en
kweldergronden op veen
jonge zeezandgronden
op lichte klei

matig zandige en lichte 15
klei op matig zware
klei
kleiig zand tot
18
lichte klei

oudere, lichte kleigronden op pikklei

kleiig zand en sterk
19
zandige klei
matig zandige en
20
lichte klei
kleiig zand en sterk
24
zandige klei
matig zandige en
25
lichte klei
zware klei
26
complex van kleiig zand 27
tot matig zware klei
zandige klei
28
klei
29

oudere wad- en kweldergronden

kleiarm tot matig
30
kleiig fijn zand
kleiig zand en sterk
31
zandige klei
zware klei met ongun- 34
stige eigenschappen
complex van zand tot
35
tot lichte klei

opgebaggerde gronden

lichte tot zware
woudgronden

moerige woudgronden

kalkloze, jonge
zeezandgronden
kalkloze, lichte
wadgronden
pikkleigronden
complex van kalkarme
plaat- en zeezandgronden
met lage duintjes

zwak en matig kleiig
fijn zand

36

kalkloze zeezandgronden
op klei

zware klei, vaak met
ongunstige eigenschappen

38

pikkleigronden op veen

Vervolg tabel 2
Niveau
IV

III

Complex kalkrijk
tot kalkarm

humusarm en ondiep
humeus

//

/

aflopend of homogeen
veen beginnend tussen
40 en 80 cm

Complex ondiep
kalkarm en kalkarm

kaarteenheid

complex van zand
tot zware klei
kleiig zand en sterk
zandige klei
matig zandige klei
en klei
complex van zand
tot lichte klei

associatie van kaarteenheden 6, 10en 11
met kalkarme duintjes
complex ondiep humeus complex met wisselende complex van kleiig
tot venig
profielopbouw
zand tot zware klei
homogeen
zandige en lichte klei
ondiep humeus

roepnaam

39

Zuiderzee-oevergronden

40

Zuiderzee-overslaggronden
op veen
Zuiderzee-oevergronden
op veen
jongezeezand-en zandplaatgronden met lage duintjes

41
42

43
44

geërodeerde pikklei- en
delgronden
verjongde woudgronden

kalkrijk materiaal rust (eenheden 19en 20), van de wat oudere, ondiep ontkalkte gronden (eenheden 24-27) en van
de jongste, kalkloos afgezette gronden (eenheden 30-38). Bij alle bovengenoemde groepen zijn de diep homogene
of aflopende gronden (resp. eenheden 6-9, 19, 20, 24-27 en 30, 31, 34, 35) vervolgens gescheiden van de gronden
die ondiep op veen (eenheden 12 en 38), op een lichtere ondergrond (eenheid 11) of op zwaardere klei (eenheden
14, 15 en 36) rusten. Bovendien zijn bij de kalkrijke gronden nog de opgebaggerde gronden (eenheid 18) en bij de
ondiep kalkarme, de gronden met een moerige bovengrond (eenheden 28 en 29) afzonderlijk onderscheiden. Bij de
complexen hebben we te maken met gronden met een grote variatie in kalkgehalte, al of niet ondiep op veen (resp.
eenheden 40en 41 en eenheden 39en 44), met een grote variatie in kalkgehalte en in de zwaarte van de bovengrond
(eenheid 42) of met gronden, waarin op korte afstand zeer zware, kalkloze klei (pikklei) afwisselt met geërodeerde
plekken met een in kalkgehalte en zwaarte sterk uiteenlopende bovengrond (eenheid 43).
ENKELE EIGENSCHAPPEN

VAN DE GRONDEN

Van de gronden die na de middeleeuwen werden afgezet (eenheden 1,2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 30,
31, 36, 39, 40 en 41) worden de voornaamste eigenschappen bij de bespreking van de afzonderlijke eenheden
behandeld; als groep behoeft hierover op deze plaats niet verder te worden uitgeweid. Ook de pikklei- en de zg.
Rekere-gorsgronden (eenheden 34, 38 en 15) worden ter plaatse besproken.
De gronden die tot de Westfriese afzettingen behoren (eenheden 24-29) hebben wat hun zwaarte betreft weinig
gemeen; zowel zand als zware klei komt voor. Ook in verticale zin zijn de textuurverschillen groot. Het primaire
koolzure-kalkgehalte is zeer hoog. Het kalk- en het lutumgehalte zijn nauw gecorreleerd (fig. 67A); bij 15tot 30%
lutum komt ca. 20% koolzure kalk voor. Bij hogere en lagere lutumpercentages ligt het kalkgehalte iets lager.
De bovenste lagen bevatten overal wat minder kalk.
In fig. 67B is het verband tussen het primair pyriet en de organische stof gegeven. Door het hoge kalkgehalte heeft
de aanwezigheid van pyriet in de Westfriese afzettingen nooit tot vorming van katteklei geleid.
BESCHRIJVING

VAN DE EENHEDEN

Eenheid 6. Jonge, kalkrijke zeezandgronden
Deze in de Kop van Noordholland en op Texel voorkomende gronden bestaan tot dieper dan 1.20 m overwegend
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Fig. 67. Het verband lussen het koolzure-kalkgehalte en het lutumgehalte (A) en tussen het zwavelgehalte en het organische-stofgehalte (B)
bij monsters uit de gereduceerde ondergrond van Westfriese afzettingen II (gedeeltelijk naar Pons en Wiggers, 1959/1960).
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Fig. 68. Jonge zeezandgronden (eenheid 6) met verspreide lage duintjes (nolletjes) in de Polder Eierland op Texel. Op de vlakke delen komt
droog grasland voor. De nolletjes dragen een duinvegetatie of zijn ten dele onbegroeid.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 36-122)
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uit kleiarm, kalkrijk, matig fijn zand met schelpen (M50: 150-210 mu). In Het Breezand en ten oosten van Julianadorp is het zand wat fijner, in het zuidwestelijke deel van de Westpolder en van de Polder het Koegras daarentegen
wat grover. In laatstgenoemd gebied is het nabij de duinrand zelfs matig grof.
Zowel op Texel (fig. 68) als in de Kop van Noordholland komen veel, vooral in laatstgenoemd gebied meestal
afgegraven of geëgaliseerde nolletjes voor, die tot 50 à 80 cm kalkloos zijn of waren. Op Texel liggen in de Polder
Eierland bovendien tegen de duinrand enkele lage duincomplexen binnen deze kaarteenheid.
De 25 à 40 cm dikke, humusarme tot matig humeuze (op Texel uitsluitend humusarme) bovengrond is overwegend
kalkloos, speciaal bij oude graslanden. Tegen de duinvoet in de Polder het Noorden op Texel begint de kalk grotendeels pas tussen 50 en 80 cm; in de rest van deze polder is de bovengrond daarentegen vaak tot bovenin kalkrijk.
Dit geldt ook voor gronden die voor de bloembollenteelt in gebruik zijn, zoals in een groot deel van Het Breezand,
waar door diepe grondbewerking kalkrijk materiaal inde bovengrond wordtgebracht. Hierdoor istevenseendikkere,
maar vrij bleke,humusarme bovengrond ontstaan. Inde KopvanNoordholland ten oosten van het Noordhollandsch
Kanaal en op Texel bevat een groot deel van deze gronden in de bovenste 40 cm nog wat lutum (3-8%). In laatstgenoemd gebied is tegen de duinrand in een 150 à 200 m brede strook ca. 40 cm duinzand over deze zwak kleiige
bovengrond gestoven.
Het zand is in Het Breezand tot 1,20 à 1,50 m slibarm, elders bevat het vanaf 1 m of nog iets ondieper wat slib. Het
gaat dan min of meer geleidelijk in het onderliggende zavelige of kleiige, oudere materiaal (de zepige zavel) over.
Ten zuiden en noordoosten van het dorp Breezand begint de zepige zavel op talrijke plaatsen al ondieper dan 1,20 m.
Deze gronden behoren eigenlijk tot eenheid 14.
Voor het grasland en voor de bloembollenteelt wordt het grondwater in de Kop van Noordholland en in Het Breezand door infiltratie hooggehouden. Binnen 35 à 50cm wordt vaak al roest aangetroffen; de niet geaëreerde ondergrond begint meestal boven 100cm. De zepige zavel is in dit geval ongerijpt en slap.
De gronden van deze eenheid maken ook deel uit van de associatie van eenheid 42.
De boven beschreven gronden zijn goed geschikt voor grasland indien voldoende zoet water voor infiltratie beschikbaar isen de infiltratie geen moeilijkheden oplevert. Dit in isde Kop van Noordholland vooral in het westelijke
deel van het verbreidingsgebied van de gronden het geval. In het oostelijke deel van dit gebied gaat de infiltratie
door de zwak kleiige bovengrond en de plaatselijk ondiep voorkomende zepige zavel soms wat moeilijker. Bij een
goede waterbeheersing zijn het, na een diepe grondbewerking, goede bloembollengronden. Waar het lutumarme
zand tot grote diepte doorgaat, zoals op veel plaatsen in Het Breezand, zijn ze ook geschikt voor de veeleisende
hyacinthenteelt.
Op Texel, waar door gebrek aan zoet water geen infiltratie mogelijk is,komt op deze gronden, bij gebruik als bouwland, verstuiving voor.
Beschrijving vaneenprofiel vaneenheid6 bijJulianadorp
AP
C21g
C22g
C23g
Gl
G2

0-35 cm
35-42 cm
42-50 cm
50-100 cm
100-110 cm
> 110cm

humusarm, kalkarm tot kalkloos, matig fijn zand
humusarm, kalkhoudend, matig fijn zand met plaatselijk enige roest
grijs (5Y6/1), humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met roest
grijs (5Y6/1), humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met wat grovere korrels en met roest
blauwgrijs, humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met schelpresten; gereduceerd
blauwgrijs, humusarm, kalkrijk, matig fijn zand; iets fijner en zeer zwak slibhoudend;
gereduceerd.
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Analysegegevens
in % van de grond
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-20
38-50
90-110

7,2
7,9
7,9

CaC0

in % van de minerale delen

/u

"""s

*

0,2
1,5
1,8

2,2
0.1
0,4

< 2 2-4 4-8 8-16 16- 25- 37- 50- 75- 110- 150- 210- 300- 420- 600- 800- 120025 37 50 75 110 150 210 300 420 600 800 1200 1700
1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 2,5 32
0,1 1,5 — 0,1 — 0.4 0,1 0,5 3,5 37
0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 4 31

38

17 38 6 170,5 6 0,4 0,5
sp
40
14
0,3
3
39
18 4,5 0,5

0,4
0,1
0,1
0,1

sp
sp
sp

Gedetailleerde beschrijving van een niet vergraven graslandprofiel van eenheid 6 in Het Breezand (zie fig. 65,
profiel 1).
All
0-26 cm
zeer donker grijsbruin (2,5Y3/2), humusarm, kalkarm zand, dichtgepakt; weinig fijne, oude
wortelgangetjes; onduidelijke, diffuse, zwak golvende overgang naar
A12
26-39 cm
zeer donker grijs (10YR3/1), humusarm, kalkarm zand met donker geelbruine (10YR4/4)
vlekken en enige wortelroest; dichtgepakt, ietsdichterdan in deAl 1 (soortploegzool);weinig
fijne, oude wortelgangetjes; scherpe, abrupte, zwak golvende overgang naar
C21g 39-51 cm
grijs (5Y6/1), matig humusarm, kalkhoudend zand met een klein aantal duidelijke middelgrote, scherp begrensde, geelbruine (10YR5/8) vlekken en enkele zwarte humusvlekken; veel
schelpen; halfopen pakking; duidelijke, scherpe overgang naar
C22G 51-67 cm
grijsblauw, matig humusarm, kalkhoudend zand met enkele zwarte humusvlekken; veel
schelpen; halfopen pakking; duidelijke, scherpe overgang naar
C23G > 67 cm
grijsblauw, matig humusarm, kalkrijk zand met veel schelpen; slechts enkele bruingele
(10YR5/8) vlekken en tamelijk veel zwarte humusvlekken; tussen 67en 80cm een schelplaag
met veel humusresten; halfopen pakking.

Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-26
26-39
39-51
67-90

7,2
7.2
7.9
7,8

in % van de minerale delen

in % van de grond
CaCOi

humus

< 2

< 16

< 50

50-75

75-105

105-150

150-210

> 210

0,3
0.2
1,6
1,8

1,3
1.2
0.4
0,3

2.5
2.5
1.5
1,5

4,5
8
0.4
5,5

7,5
8.5
6.5
6

1,5
1,5
1
0,5

4
4,5
2
1,5

23
24,5
22
22,5

43
43
42,5
46

21
17,5
26
23

Eenheden 7 en 8. Kalkrijke, liehte en matig zware wad- en kweldergronden
Eenheid 7 komt hoofdzakelijk voor in de Anna Paulownapolder (Oost- en Westpolder), eenheid 8 in twee grote
vlakken, resp. in het zuidelijke deel van de Polder het Koegras en ten noorden daarvan in West-Friesland. Enkele
kleine kaartvlakjes liggen tegen de oostrand van de Waard- en de Groetpolder.
De meestal 30 à 35cm dikke, humusarme bovengrond bestaat bij eenheid 7uit kalkrijk kleiig zand (3-12% lutum)
of lichte zavel (12-17,5% lutum), bij eenheid 8 uit kalkarme zware zavel (17,5-25% lutum) of lichte klei (25-35%
lutum).
De gronden van beide eenheden worden naar beneden geleidelijk lichter; bij de zeer lichte zavelgronden (8-12%
lutum) wordt plaatselijk in de ondergrond fijn tot uiterst fijn zand aangetroffen. De lichtste gronden komen voor
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in dt talrijke lage kreekruggen die in het gebied aanwezig zijn. Een deel van de gronden van eenheid 8in de Zijpepolder wordt naar beneden iets zwaarder.
De boven beschreven afzettingen rusten tussen 40 en 90cm vrij scherp op kalkrijke zware zavel of lichte klei (zepige
zavel). In de Oostpolder begint deze zwaardere ondergrond gewoonlijk reeds tussen 40 à 60cm. In het zuidwestelijke
deel van de Westpolder en plaatselijk in de Oostpolder is een in dikte sterk wisselende tussenlaag van zand aanwezig; het is een uitloper van de aangrenzende zandplaat van eenheid 6. Deze gemakkelijk verdrogende gronden
heeft men trachten te verbeteren door de zandlaag uit te graven.
Bij de gronden van eenheid 8 in de Zijpepolder en in West-Friesland bestaat het onderste deel van dekleilaag uit
kalkloze, zware, knippige klei. Het is een rest van het geërodeerde, vroegere pikkleidek.
Vaak wordt binnen 120 cm sterk samengeperst, verweerd veen aangetroffen en soms hieronder nog zeeklei van de
Westfriese afzettingen.
Vooral de zeer lichte zavelgronden van eenheid 7 met slechts 8-12% lutum verslempen vrij snel; ook bij de wat
zwaardere gronden met een zandtussenlaag komt dit voor door menging van het zand met de dunne, licht zavelige
bovengrond.
De gronden van eenheid 7 zijn onder de bovengrond sterk roestig; ook de gronden van eenheid 8 bevatten vaak
roest. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is bij eerstgenoemde gronden dieper dan 40 cm, bij laatstgenoemde
ca. 40 cm of iets ondieper. De niet geaëreerde zone begint grotendeels op ca. 120 cm of wat dieper, bij een klein
deel van de gronden van eenheid 8 tussen 100 en 120 cm.
Zowel de gronden van eenheid 7 als van eenheid 8 zijn goede tot zeer goede akker- en weidebouwgronden. De
lichtste gronden van eenheid 7 hebben echter enige beperking voor de akkerbouw in verband met het gevaar voor
verslempen, terwijl bij het grasland zomers verdroging kan optreden.
Beschrijving van een profiel van eenheid 7 uit de Anna Paulownapolder
Ap
0-30 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3,5/2), humusarme, kalkrijke lichte zavel; enkele (bovengeploegde) resten C-materiaal met roest
C21
30-45 cm grijsbruine (5Y5,5/1,5), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel, iets gelaagd met grillige
bandjes en lensjes van zeer fijn zand; vrij veel, duidelijke roestvlekken; op 46 cm diepte
met schelpen
C22g
46-59 cm grijsbruine (10YR5/1,5), humusarme, kalkrijke lichte zavel met matig veel, onscherp begrensde roestvlekken en grijze (5Y5,5/1) reductievlekken; gelaagdheid met iets bredere
banden
C23g
59-78 cm grijs (5Y5/1), humusarm, kalkrijk, kleiig zand met vrij veel, duidelijke roestvlekken
C24g
78-115 cm grijze (10Y5/1), humusarme, kalkrijke lichte zavel met vrij veel, duidelijke roestvlekken;
zwak gelaagd met humusbevattende bandjes
C25g
115-120 cm grijze, humusarme, kalkrijke lichte zavel met matig veel roest
grijsblauwe, humusarme, kalkrijke zware zavel; geheel ongeaëreerd.
G
> 120cm

Analysegegevens

Diepte pH
(KCl)

0-20
31-42
46-59
68-78

7,3
7,4
7,5
7,6

in % van de
grond

in % var ! de i minerale delen
Cel. tot.

<2

7-4

4-8

8-16

16 25 7S-U W-SU 10- 7S 75110

2
1
2
1.5

2.5
1.5
3,5
1,5

2,5
2
3
1,5

4,5
2,5
4,5
2,5

CaCO-.ïhumus
5,2
5,3
7,3
6,0

1,8
0,9
1,4
0,7

0.8 0,11 15
— — 9
— — 17
0,3 0,04 8
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8
4,5
7
4,5

16
14
17
14

22
23
24
30

19
24
17
30

110150

150210

210300

> 300 M50

10
18
4,5
7

0,4
1,5
0,2
0,1

0,1
0,1
0,1
sp.

sp.
—
sp.
—

81
95
72
80

Eenheid 9. Zware estuariumgronden
Deze eenheid beslaat slechts een kleine oppervlakte in het Vechtgebied, waar zij als goed ontwaterde oeverwallen
langs de Vecht, het Gein en de Angstel voorkomt. Het profiel bestaat uit zware, naar beneden vaak wat lichter
wordende klei, met een betrekkelijk weinig humusbevattende bovengrond en met een goede structuur. De grijsbruine kleur van de klei wijst er op, dat het water waaruit deze klei werd afgezet hoogstens zwak brak was. Hierom
is toevoeging b (afgezet in zoet water) aangegeven.
Eenheid II. Plaatgronden
Het profiel van deze, slechts twee kleine gebiedjes in de Kop van Noordholland beslaande plaatgronden, bestaat
uit een tot 40cmdikke laagzavel of lichte klei op een ondergrond van kalkrijk, matig fijn zeezand (fig. 69). Meestal
is de overgang naar het zand zeer abrupt. De 25 à 30 cm dikke, vaak kalkarme bovengrond is slechts zwak humus
en heeft meestal enige roest. Ook een deel van het materiaal direct onder de bovengrond is vaak nog kalkarm.
De plaatgronden zijn hoofdzakelijk als grasland in gebruik. Voor akkerbouw zijn ze slechts matig geschikt. Door
het ondiep voorkomen van de zandondergrond treedt, evenals bij dezandgronden van eenheid 6, snel verdroging op.
Bovendien komt in de bovengrond vaak vrij veel zand voor, waardoor deze bij de zwaardere plaatgronden een
slechte structuur heeft en moeilijk bewerkbaar is. Dit geldt in mindere mate voor de lichtere gronden, maar bij deze
treedt vrij snel verslemping op.
Het grasland heeft weinig van verdroging te lijden, doordat de grondwaterstand hoog wordt gehouden en greppelinfiltratie wordt toegepast. Door dezwaardere bovengrond dringt het water echter slechts langzaam in en is infiltratie
moeilijker dan bij de zandgronden van eenheid 6.
Deze eenheid maakt ook deel uit van de associaties van de eenheden 35 en 42. De als eenheid 11gekarteerde plaatgronden zijn wat dikker en daardoor ook van wat betere kwaliteit dan de meerderheid van de plaatgronden die
deel uitmaken van de genoemde associaties.
Eenheid 12.Jonge, lichte wad-en kweldergronden opveen
Van deze gronden komt een grote oppervlakte voor in de Anna Paulownapolder, in de Waard- en inde Groetpolder.
De jonge afzetting op het veen komt grotendeels overeen met die van eenheid 7. Ook hier neemt de zwaarte naar
beneden meestal wat af. Eveneens komen in de Anna Paulownapolder lichtere, zandige kreekruggen voor met er
tussen liggendezwaardere gedeelten. In de Waard- en in de Groetpolder neemt de zwaarte van de 25-40 cm dikke,
humusarme tot matig humeuze bovengrond van noord naar zuid toe van lichte zavel tot lichte klei.
Door erosie van het veen en door grote verschillen in de dikte van dejongere afzettingen is de diepteligging van het
veen sterk variabel. Meestal begint het tussen 40en 80cm, op talrijke plaatsen ook dieper. Anderzijds is de kleilaag
hier en daar dunner dan 40cm, vooral langs de oostrand van het Oude Veer en tegen de dijk van de Wieringermeerpolder. De kalkarme tot kalkloze bovengrond is dan vaak humusrijk tot venig, mede door aanploegen van het
onderliggende veen.
De veenlaag is meestal slechts 20-40 cm dik en ligt binnen 120cm op de Westfriese afzettingen. Het zwart gekleurde
veen is sterk samengeperst en grotendeels verweerd. In de Groetpolder bedraagt de dikte slechts 5à 15cm. Hier en
daar is de veenlaag daarentegen dikker dan 40cm; het onderste gedeelte is dan minder verweerd en bevat nog goed
herkenbare plantenresten. In dit geval gaat het veen soms tot dieper dan 120cm door.
De onderliggende klei bestaat soms uit geheel kalkrijke tot kalkhoudende lichte zavel tot lichte klei, maar vaak uit
bovenin kalkloze, zware klei (ca. 35% lutum). Deze klei is meestal slechts ten dele gerijpt; onder dikke veenlagen
treft men steeds slappe kleien aan.
Het zijn goede akkerbouw- en graslandgronden ;de zwaarste gronden zijn echter moeilijk te bewerken en geven vaak
problemen bij het machinaal oogsten van hakvruchten.
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Fig. 69. Dunne plaatgrond (eenheid 11) met een 38 cm dikke zavellaag op gelaagd zeezand.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 34-233)

Beschrijving van een profiel van eenheid 12uit de Anna Paulownapolder
donker olijfgrijze (5Y3,5/1,5), humusarme, kalkrijke zware zavel
0-22,5 cm
Ap
C21g
22,5-36 cm donker grijsbruine (I0YR4,5/1,5), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met duidelijke
roest en enkele grijze (5Y5,5/1) reductievlekken
C22g
36-42 cm
donkergrijze (10YR4,5/1), humusarme, kalkrijke lichte zavel met vrij talrijke roestvlekken
en wat grijze (5Y5/1) reductievlekken, tamelijk veel schelpen
C23g
42-56 cm
donker grijsbruine (10YR4,5/I,5), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met matig veel,
duidelijke roestvlekken en vrij veel grijze (5Y5/1) reductievlekken.
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C24g

56-75 cm

Dl
D2

75-82 cm
> 82 cm

donker grijsbruine (10YR4,5/1,5), humusarme, kalkrijke lichte klei met veel duidelijke
roestvlekken; sterk horizontaal en verticaal gescheurd
zwart, verweerd, tamelijk hard, platerig veen
kleiig, baggerachtig, verslagen veen met wat schelpen.

Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-20
57-67

7,1
7,3

in % vande grond

in % van de minerale delen

CaCOi

humus

C
el.

6,7
7,5

2,9
2,3

1,4
1,5

Ntot.

<2

2-4

4-8

8-16

16-25 25-37 37-50 50-75 75110

110150

150210

210300

0,15
0,13

20
25

3,5
11

3
5

4
8

6
12

2,5
0,1

0,1
0,0

0,1
sp.

9
12

20
18

20
7

12
1,5

Eenheid 14. Jonge zeezandgronden op lichte klei
Deze kleiarme tot matig kleiige zandgronden worden op Texel aangetroffen in het midden en oosten van de Polder
Eierland en de Polder de Eendracht en in de Kop van Noordholland in de Anna Paulownapolder (Zuidpolder
en het oostelijke deel van Het Breezand).
De 25 à 35 cm dikke humusarme bovengrond is op Texel kalkloos, in de Kop van Noordholland meestal kalkrijk.
Evenals bij eenheid 6 bevat een gedeelte van deze gronden 3-8% lutum in de bovenste 40 cm van het profiel. Op
Texel ligt langs de oostrand van het kaartvlak een strook met 8-30% lutum. Deze plaatgronden zijn tot 30cm, soms
wat dieper, kalkloos. Het zand is overwegend matig fijn, in de Anna Paulownapolder (met uitzondering van het
zuidwestelijke deel) zeer fijn; naar beneden wordt het overal iets grover. Het rust tussen 60en 100cm op vrij slappe
lichte zavel tot lichte klei (zepige zavel). Het zand bevat over het algemeen duidelijke roest; de niet geaëreerde zone
begint op ca. 100 cm.
De beworteling van deze gronden is meestal beperkt tot de humushoudende bovengrond. Waar de zwaardere ondergrond diep begint hebben de gewassen vaak van verdroging te lijden, doordat de hoeveelheid vocht die ter beschikking staat, evenals bij kaarteenheid 6, te gering is. Indien de zepige zavel ondiep begint, laat daarentegen de
ontwatering meestal te wensen over. Door de zwaardere ondergrond zijn ze ook minder gemakkelijk te infiltreren;
op Texel ontbreekt hiertoe bovendien het benodigde zoete water. Bij gebruik als bouwland kan verstuiving optreden
en ook enige verslemping. Daar de mogelijkheid van diepdelven ontbreekt zijn ze slechts in beperkte mate geschikt
voor de teelt van bepaalde bolgewassen.
Eenheid 15. Oudere, lichte kleigronden op pikklei
Met deze eenheid zijn de zg. Rekere-gorsgronden in het westelijke deel van West-Friesland en in het noorden van
Kennemerland aangegeven. Ze bestaan overwegend uit fijnzandige zware zavel en lichte klei met een ca. 20 cm
dikke, ontkalkte, matig humeuze bovengrond. In het gebied rondom Schagen en Barsingerhorn is het materiaal
onder de bovengrond licht ontkalkt; elders is het kalkrijk. In het eerstgenoemde gebied gaat de lichte klei op 40 à
50cm geleidelijk over in fijnzandige lichte zavel. Bij de overige gronden van deze eenheid begint meestal op 40 à 70
cm kalkloze, zware pikklei. De graad van knippigheid en de dikte van de pikklei vertonen van plaats tot plaats grote
verschillen.
In Kennemerland ligt onder de pikklei, of waar deze ontbreekt direct onder de jongere klei, een veenlaag. Elders
volgt onder de pikklei een humeuze ofvenigevegetatiehorizont opkalkrijke lichtezavel van deWestfriese afzettingen.
De Rekere-gorsgronden liggen relatief hoog in het landschap. Het zijn redelijk goede akkerbouwgronden waarbij
de grondbewerking echter vaak met moeilijkheden gepaard gaat. Ze worden hoofdzakelijk als grasland gebruikt,
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in Het Geestmerambacht ook voor tuinbouw. De doorlatendheid laat door de aanwezigheid van de zware pikkleilaag meestal te wensen over waardoor ze in het voorjaar vaak te nat zijn en er in de zomer verdroging optreedt.
Beschrijving van een profiel van eenheid 15 bij Eenigenburg
Al
0-25 cm donker grijsbruine (10YR4/2), humusarme, kalkhoudende zware zavel; geleidelijke overgang
naar
C21g
25-65 cm grijsbruine (10YR5/1), humusarme, kalkrijke zware zavel; zwak roestig
C22g
65-100 cm grijze (2,5Y5/1), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met schelpen; hier en daar iets
zwaardere laagjes; zwak roestig, onderaan sterk roestig
Alb
100-120 cm grijsbruine (2,5Y5/2), humusarme, kalkhoudende zware zavel (iets onregelmatig begrensde,
donkere, oude vegetatiehorizont met dichte structuur)
C23gb > 120 cm grijze (2,5Y6/2), humusarme, kalkrijke, fijn gelaagde zware zavel.
Analysegegevens

Laag in cm

8-25
50-65
80-100
110-120
120-140

pH
( water)

7,6
7,6
7,8
7.6
7,8

in % van de grond
CaCOs
2,6
6,9
7,8
1,8
17,0

in % van de minerale delen

humus

<2

< 16

<50

50-150

150-300 > 300

3,7
1,0
0,4
1,2
0,6

19
24
12
19
19

30,5
38
18,5
28,5
27

69,5
81
61,5
50,5
49

29
20
39
49,5
51,5

1
sp.
sp.
sp.
sp.

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

Eenheid 18. Opgebaggerde gronden
Diep humeuze, opgebaggerde gronden komen voor in West-Friesland (in Het Grootslag en in Het Geestmerambacht)
en bij Aalsmeer. Ze zijn ontstaan door het opbaggeren van een laag humeuze, overwegend kalkrijke zavel uit sloten
of plassen in de omgeving. De oorspronkelijke gronden lagen meestal relatief laag en waren daardoor nat of ze
bezaten een zware bovengrond.
In Het Geestmerambacht bestaat de 30-50 cm dikke opgebaggerde bovengrond uit fijnzandige, kalkrijke zavel.
Deze ligt plaatselijk op een zware pikkleilaag, die zelf weer op lichte tot zware zavel rust of op een dunne, meestal
sterk samengeperste laag (riet)veen (toevoeging u).
De waterhuishouding wordt ongunstig beïnvloed door de zware pikkleilaag, waardoor in droogteperioden stagnatie
in de groei van de gewassen optreedt. Overigens zijn het zeer goede, vroege tuinbouwgronden, vooral waar wat grof
zand beschikbaar was en in de bovengrond werd verwerkt.
In Het Grootslag is de variatie in dikte van het 4-6% humus en 25-30% klei bevattende, kalkrijke dek zeer groot;
gewoonlijk bedraagt dedikte echter 40-60 cm. Het ishet dikst, waar het, op lage plaatsen, op slappe klei rust. Tussen
het dek en de slappe klei komt dan een meestal zwaardere, zwart gekleurde, humeuze tot venige laag voor, die soms
kalkarm is. Op de hogere, zavelige ruggen is het baggerdek dunner; door homogenisatie is het daar vaak geheel of
gedeeltelijk met de oorspronkelijke, humeuze bovengrond en een deel van de ondergrond vermengd.
Bij Aalsmeer, waar veel meermolm e.d. werd opgebaggerd, ligt het vaak zeer dikke (50-100 cm),venige baggerdek
direct op veen (toevoeging u). Hoewel we daardoor strikt genomen met veengronden te maken hebben, is deze eenheid wegens het kalkhoudende baggerdek tot de jonge zeekleigronden gerekend. Deze gronden zijn vrijwel geheel
voor de tuinbouw in gebruik;zezijn vroegen leveren weinig teeltproblemen op.
Beschrijving van een profiel van eenheid 18 uit Het Geestmerambacht bij Noord-Scharwoude
Aanl
0-30 cm
humusarme, kalkrijke zware zavel, naar beneden iets zwaarder wordend
Aan2 30-58 cm
humusarme, kalkrijke lichte klei met blokvormige structuur; veel wormgangen
Cl lg 58-70 cm
humusarme, kalkloze zware klei (pikklei) met veel roest, onderaan in grote vlammen
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Algb 70-78 cm
C21gb 78-95 cm
C22gb > 95 cm

humusrijke, kalkloze zware klei (pikklei) met veel roestvlekken
humusarme, kalkrijke zware klei met betrekkelijk weinig roestvlekken
humusarme, kalkrijke lichte klei, naar beneden lichter wordend tot gelaagde lichte zavel
en kleihoudend fijn zand.
Analysegegevens
Laag in cm

0-20
30-50
60-70
70-78
85-95

pH
(water)

7,8
7,9
7,4
7,3
7,5

in % van de grond

ii

% van de minerale delen

CaCOi

humus

<2

< 16

<50

8.X

2.5
2.5
4,2
13,5
2,1

22
30
50
48
39

32
44,5
77
73
58,5

43,5
"58,5
92,5
93,5
79,5

7,5
0,5
0,4
4,0

50-150

150-300 >300

44
34,5
6,5
6
20

13
7,5
0,5
0.5
sp.

0,5
0,5
sp.
sp.
sp.

Eenheden 19 en 20. Oudere wad- en kweldergronden
Van deze gronden komt een grote oppervlakte voor bij Castricum en ten noorden van Schagen, waar een zavelige,
kalkloze uitloper van de zandige afzettingen in De Zijpepolder op een oudere afzetting (zepige zavel) ligt.
De gronden in het gebied ten noorden van Schagen hebben een 30-40 cm dikke, kalkarme tot kalkloze bovengrond.
Deze is humusarm tot matig humeus en bestaat uit lichte zavel (eenheid 19en het noordelijke gedeelte van eenheid
20) of, verder naar het zuiden, uit zware zavel en lichte klei. Vaak komt er roest in voor. Onder de bovengrond is
het materiaal meestal kalkrijk, soms komt nog een dunne kalkloze of kalkarme laag voor. De zwaarte neemt bij
de lichte zavels iets af, maar blijft bij de zwaardere gronden vrijwel gelijk.
Op 50à 70cm ligt op veel plaatsen een 10-25cm dikke laag humeuze, vaak kalklozezwarezaveltot lichte klei, naar
het zuiden overgaand in een dunne laag zware, kalkloze klei. Het is een al of niet gedeeltelijk geërodeerde uitloper
van de pikklei-afzettingen verder zuid- en zuidwestwaarts. De „pikklei-eigenschappen" worden van noord naar
zuid geleidelijk duidelijker.
Onder de pikklei ligt vrijwel overal een sterk samengeperste, verweerde, zwarte veenlaag. Deze is veelal dunner dan
20 cm, in het noordoosten echter tot 40 cm dik. Bijna overal wordt binnen 120cm nog lichte tot zware Westfriese
zeeklei aangetroffen. Deze is bovenin tot 10à 20 cm diepte kalkloos, daaronder kalkhoudend tot kalkrijk.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt bij ca. 40 cm . De niet-geaëreerde horizont begint deels tussen 100 en
120cm, deels dieper dan 120 cm.
De zeer lichte zavelafzettingen van eenheid 19 bij Castricum maken deel uit van de binnendelta-afzettingen uit de
Duinkerke 1B-transgressieperiode en liggen als ruggen (toevoeging v) in het landschap. Ze hebben weinig humus in
de bovengrond, zijn vrij diep ontkalkt en hebben geen storende lagen. Slechts hier en daar komen in de ondergrond
wat zwaardere laagjes voor. De ruggen zijn door hun hoge ligging over het algemeen goed ontwaterd; de niet geaëreerde zone ligt dieper dan 120 cm.
Mits goed ontwaterd zijn de gronden van de eenheden 19en 20 over het algemeen goede akkerbouw-en graslandgronden. De lichtere gronden (eenheid 19) hebben bij gebruik als bouwland echter vrij veel last van verslemping;
daarentegen is het bewerken van de zwaardere gronden van eenheid 20wat moeilijker en zijn ook de oogstmoeilijkheden wat groter.
De ondiep op pikklei liggende gronden liggen het laagst; ze zijn nat en moeilijk te bewerken. Bij het grasland komt
meestal een lichte zomerdepressie voor.
Eenheden 24 en 25.Lichte woudgronden
De uit lichte zavel tot lichte klei bestaande gronden van deze twee eenheden hebben een dikke, matig humeuze tot
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humusrijke donkere bovengrond met 4 tot 12% humus. Het kalkgehalte varieert sterk; bij bouwland is de bovengrond vaak iets kalkhoudend, bij grasland soms kalkloos. Bij de gronden van eenheid 24, die als ruggen in het
landschap liggen (toevoeging v), is de bovengrond 40-50 cm dik of hier en daar nog iets dikker. Hij bestaat in het
westelijke deel van de rug Hoogwoud-Westerblokker en in de noordelijke tak grotendeels uit uiterst fijnzandige
lichte zavel tot kleiig zand. Ten oosten van Wognum wordt de bovengrond wat zwaarder en bestaat dan uit uiterst
fijnzandige zware zavel met ca. 20% lutum. De bovengrond van eenheid 25isca. 40cm dik en bestaat hoofdzakelijk
uit zware zavel.
De bovengrond ligt op kalkrijke zavel, die naar beneden overgaat in kleihoudend, kalkrijk zand. Bij eenheid 25
komen plaatselijk sliblaagjes in de ondergrond voor.
Het merendeel van deze gronden is in gebruik als grasland. Als zodanig zijn ze zeer productief. Verder komt wat
bouwland voor, vooral op de gronden van eenheid 25, en enige tuinbouw. Door de vele anmoorige humus (zie
hoofdstuk II) in de bovengrond is bij bouwland de structuurstabiliteit slecht, waardoor in natte omstandigheden
vooral de lichtste gronden gemakkelijk verslempen. Door een zware bemesting met stalmest tracht men dit te
verhelpen.
Beschrijving van een profiel van eenheid 24 bij Wadway
Al 1
0-4 cm
zeer donker bruine (10YR2,5/1,5), humusrijke, kalkarme, zeer lichte zavel
A12
4-42/50 cm
zeer donker grijsbruine (IOYR3,5/2), matig humeuze, kalkarme, zeer lichte zavel
A13
42/50-50/54 cm zeer donker grijze (10YR3/1), humusarme, kalkarme, zeer lichte zavel
AC
50/54-62/70 cm overgangslaag; door wormen en mollen gemengd A- en C-materiaal
C21g 62/70-120 cm
licht grijsbruin (2,5Y6/1,5), humusarm, kalkrijk, kleiig zand met veel duidelijke, grote
roestvlekken; veel wormgangen bekleed met humus
C22g
> 120 cm
kalkrijk, kleiarm zand met veel uitgesproken grote roestvlekken.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % van de
grond

in % van de minerale delen
N
tot

C
el

<2

50- 90 90150

>150

17
17
19
13
11

45
37
45
48
51

1
1
0,5
0,5
1

CaCOa humus
0-4
15-25
45-55
80-90
130-140

5,6
6,5
6,9
7,7
8,0

0,2
0,2
0,4
13,4
19,2

10,4
5,5
2,6
0,7
0,3

2,8

0,59 8
0,33 1 1
0,16 14
7
3

43
49
47
41
26

11
13
9
12
23

Na

K

Mg

Ca

H

Kat.
K
waar- fixde

1,7
2,1
2.5
4.0

9,6
0,9
1.1
2,6

3,6
6,0
6,8
8,0

67,6
82,5
85,7
80,1

17,5
8,5
3,9
5,3

23,9
20,0
17,5
7,5

Kationenbezetting in /o

< 16 < 50

16
13
23

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 24 bij Hoogwoud (fig. 65, profiel 2)
Aanl
0-12 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), matig humeuze, zwak kalkhoudende zware zavel; matig
ontwikkelde (schijn)kruimels en granulairen in kluiten; duidelijke, scherpe overgang naar
Aan2 12-33 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), matig humeuze, zwak kalkhoudende zware zavel; zeer matig
ontwikkelde, blokkige en afgerond-blokkige structuur; vage, geleidelijke overgang naar
Algb 33-38 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), humeuze, zwak kalkhoudende zware zavel met een klein
aantal duidelijke, scherp begrensde, donkerrode (2,5YR3/6) vlekken; matig ontwikkelde,
blokkige structuur; duidelijke, scherpe overgang naar
C2gb 38-64 cm
grijze (10YR5/1), zeer humusarme, kalkrijke, gelaagde, aflopende lichte zavel met tamelijk
veel duidelijke, scherp begrensde, bruinokerkleurige (7,5YR5/6) vlekken; poreuze sponsstructuur met een begin van blokkige structuur; geleidelijke, duidelijke overgang naar
C2Gb > 64 cm
grijze (10YR5/1), zeer humusarme, kalkrijke, gelaagde, aflopende lichte zavel met weinig
duidelijke, scherp begrensde, bruinokerkleurige (7.5YR5/6) vlekken; poreuze sponsstructuur;
geleidelijk in toenemende mate ongerijpt.
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Beschrijving van een profiel van eenheid 25 ten westen van Hoogwoud
All
0-18 cm zeer donker grijze (10YR3/1), humusrijke, kalkloze lichte klei met enige wortelroest; goed
ontwikkelde, afgerond-blokkige structuurelementen, die op ca. 10 cm diepte verenigd zijn
tot matig ontwikkelde, ruwe prisma's; geleidelijke overgang naar
A12
18-26 cm zwarte (I0YR2/1), humusrijke tot zeer humeuze, kalkloze lichte klei zonder roest; goed ontwikkelde, ruwe prisma's, opgebouwd uit goed ontwikkelde, afgerond-blokkige elementjes;
zeer geleidelijke overgang naar
ACg
26-33 cm zwarte (10YR2/1) en licht olijfgrijze (5Y6/2), matig humeuze, kalkarme lichte klei met duidelijke roest; abrupte overgang naar
C21g
33-58 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke lichte zavel met matig veel, diffuse roestvlekken; poreuze sponsstructuur met enige met A-materiaal beklede wormgangen; zwak
gelaagd; stevig; zeer geleidelijke overgang naar
C22g
58-103 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke lichte zavel met veel, scherp begrensde roestvlekken; poreuze sponsstructuur; matig stevig; abrupt overgaand in
C2G
103-120 cm grijze (5Y5/1), matig humusarme, kalkrijke lichte klei; veel duidelijke roestvlekken; matig
slap.
Analysegegevens
Diepte
in cm
0-18
18-26
26-33
33-58
58-103
103-120

pH
(KCl)
6,2
6,2
7,5
8,1
8,0
7,8

in % vandegrond jy_

in % van de minerale delen

CaCOz humus

,oL

0,2
0,1
1,3
13,5
16,6
17,2

0,70
0,52

13,1
10,5
3,9
0,6
0,9
2,2

CIN

10,4
11,2

<2

< 16

< 50

30
32
26
14
16
33

45
47
38
18
23
48

74
75
71
53
55
83

50-75

75-105

17
17
22
37
30
15

7
6
6
9
1?
2

105-150 > 150
1.5
1
1
1
1,5
0,5

0,5
0,5
sp.
sp.
0.5
0,5

luturn/slib P
x 100
tot.
67
68
68
78
70
69

Eenheden 26 en 27. Zware woudgronden
De lagere, zware kleigronden tussen de kreekruggronden van de Westfriese afzettingen zijn met eenheid 26 aangegeven. Binnen deze eenheid komen echter nog iets hogere, smalle, zavelige kreekruggetjes voor, overeenkomend
met eenheid 24, die niet op de kaart konden worden aangegeven. Het terrein heeft hierdoor een zwak golvend
oppervlak met hoogteverschillen tot ca. 50cm.
Het profiel (fig. 70) bestaat uit een 20-40 cm dikke, humeuze tot humusrijke, kalkarme bovengrond met 8-15%
humus; deze bovengrond bestaat soms uit zware zavel of lichte klei, maar meestal uit zware klei, met een goede
structuur. De bovengrond rust vaak scherp op een zwarte, oude vegetatiehorizont, gevormd door een tot 25 cm dik
laagje humeuze, kalkloze, vrij zware en enigszins taaie klei (zg. knikkige laag), met 5-10% humus. Hieronder volgt
kalkrijke, tamelijk zware klei met meer dan 25%,vaak meer dan 30%lutum, die op 80à 90cm diepte meestal overgaat in zware zavel. Plaatselijk is de ondergrond kalkarm en ongerijpt met bovenin wat rietresten; dit zijn gronden
met een ondiepe ontwatering (grondwater in de winter op ca. 40 cm). De tot deze eenheid behorende gronden bij
Wognum, Hoorn, Schellinkhout en ten noorden van Wijdenes bestaan overwegend uit zware zavel; het zware
laagje onder de bovengrond ontbreekt en ze zijn wat dieper ontwaterd (tot ca. 50cm).
Bij eenheid 27zijn de smalle en zeer smalle, fijn vertakte kreekruggetjes zó talrijk en komt hierdoor op korte afstand
een dergelijk grote afwisseling voor in textuur (van kleiig zand tot zware klei), dat deze eenheid als een complex
van de eenheden 24, 25 en 26 moet worden beschouwd (fig. 71). Ook hier is de ondergrond vaak ongerijpt, vooral
op de overgang naar de moerige gronden van de eenheden 28en 29.Dezwaardere afzettingen zijn sterk ingeklonken,
waardoor de afwisseling in textuur met aanzienlijke hoogteverschillen (tot 150cm) gepaard gaat, vooral ten noorden
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Fig. 70. Zware woudgrond (eenheid 26) op Westfriese afzettingen. Aan de onderzijde van de ca. 40 cm
dikke humushoudende bovengrond ligt een 5-8 cm dikke, oude vegetatiehorizont. De bovenste 10 cm
van de lichtgekleurde ondergrond is kalkloos; het dieper liggende materiaal kalkrijk.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 38-224)

van Benningbroek-Oostwoud (ziefig.49). Mede hierdoor worden deze gronden, evenals die van eenheid 26, grotendeels als grasland gebruikt. Hier en daar heeft men een kleine oppervlakte geëgaliseerd en voor de tuinbouw in
gebruik genomen, plaatselijk met wat fruitteelt.
De gronden van eenheid 26 en de hiermee overeenkomende (lage) delen van eenheid 27 zijn weinig tot niet geschikt
voor bouwland. Het grasland is laat en geeft zowel bij het berijden als bij de beweiding problemen.
Bij eenheid 27 verschilt de geschiktheid van plaats tot plaats door de grote verschillen in bodemprofiel op korte
afstand. Naast de bovengenoemde lage delen, die overeenkomen met eenheid 26,komen hogere delen voor, waar het
grasland van verdroging te lijden heeft.
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Fig. 71. Bodemkaartje van een deel van de polder Het Grootslag ten noorden van Bovenkarspel met
talrijke, zeer smalle kreekruggen, temidden van de zware woudgronden van eenheid 26 (naar Ente,
1963). De opgebaggerde dekken en de moerige tussenlagen zijn buiten beschouwing gelaten.

zeer lichte zavelruggen
> 2 0 cm meest 20-30 cm lichte tot zware zavel op klei
25-60 cm lichte klei op zavel

> 6 0 cm lichte klei op zavel
^^^

> 6 0 cm zware klei op zavel

Beschrijving van een profiel van eenheid 27 bij Wognum
All
0-5 cm zeer donker bruine (10YR2,5/1,5), humusrijke, kalkarme zware zavel
A12
5-25 cm zeer donker grijze (10YR2,5/1), zeer humeuze, kalkarme zware zavel
A13
25-42 cm zeer donker grijze (2,5Y3,5/1), humusarme, kalkrijke zware zavel
AC
42-50 cm overgangslaag; door wormen en mollen sterk gehomogeniseerd A- en C-materiaal
C2g
50-180 cm licht olijfgrijs (5Y6/1,5), humusarm, kalkrijk, kleiig, fijn zand met matig veel, duidelijke,
scherp begrensde roestvlekken.
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Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-5
10-20
30^10
55-80

6,6
6,6
7
7,8

in % van de minerale de fen

in % vandegrond Q_
CaCOi

humus

0,3
0,2
2,4
17,7

12,9
9,2
3,3
0,5

Ntot.

4,4
0,9

<2 <

0,64 19
0,48 18
0,16 20
6

25
27
30
12

6

50 50- 90
90 150
58
59
57
38

33
34
37
52

7
6
5
10

>lM

2
1
0,5
sp.

„ .
,
. . „,
Kationenbezettme m % , ^
waarde
Na K Mg Ca H

K
fix.

1
2 6,5 88,5 2,0
1,5 1,5 4,5 90,5 2,0
1 1,5 5
9,3 0,5

8
10
30

2,7
9,6
1,5

FezO-t Mn
o/
/o

1,71

135

0,94

182

Beschrijving van een profiel van eenheid 27 bij Sijbekarspel
0-22/28 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3/2), matig humeuze, kalkarme lichte klei
All
A12
22/28-30/33 zeer donker grijs (10YR3/1), gemengd, k nikkig laagje
C21
C22

30/33--42 cm licht olijfgri ze (5Y6/2), kalkarme lichte klei met op 40-42 cm een iets
donkere laag
> 4 2 cm
licht olijfgrijze (5Y6/2), h umusarme, kalkrijke lichte klei, naar beneden lic
meer kalk bevattend; tussen 30 en 45 cm.
enkele vage roestspikkels.

ïumushoudende,
hter wordend en

Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-10
10-20
40-60
60-80
80-100

6,7
6,6
7,1
7,4
7.4

in % van de mir

in % van degrond ç_
CaCOs humus

0,5
0,4
3,8
17,7
18,2

6,7
6,1
1,7
1,1
0,8

eL

2,8

Ntot.

0,38
0,34

<2

26
31
40
32
25

erale delen

<16

<50

50- -90 90..„

>J50

39
47
60
55
50

81
80
96
91
88

17
17
4
8
11

0,5
1
0,5
sp.
sp.

2
2
0,5
sp.
2

„ .
,
. „,
Kationenbezetting m %
Kal . FeiOz Mn
„ _ . - „ , ,
waar
de %
Na K Mg Ca H

1,5 2,5 7
2 2,5 7

86,5 2,5
86,5 2

28,3
23,6

4,05
3,46
2,60

Eenheden 28 en 29. Moerige wouclgronden
Deze in West-Friesland rondom Obdam en Berkhout en bij Medemblik, Oostwoud en Wervershoof voorkomende
gronden geven in het oostelijke deel van West-Friesland op korte afstand grote verschillen te zien in zwaarte en
profielopbouw. Evenals bij de eenheden 26 en 27 treft men smalle kreekruggen aan van lichter materiaal met daarnaast zwaardere, homogene of aflopende profielen. De hoogteverschillen bedragen over het algemeen 50-100 cm,
in het Grootslag 30-50 cm. Rondom Obdam en Berkhout is het terrein vrij vlak, met weinig variatie in de profielopbouw over korte afstand.
De bovengrond van de ruggen bestaat uit 30-50 cm dikke, humusrijke lichte tot zware zavel, die van de lagere
delen uit 15cm humusrijke tot venige, kalkloze zware zavel (eenheid 28) of klei (eenheid 29). Plaatselijk is de grond
tot 50 cm diepte kalkloos. De gronden in Het Grootslag en van sommige vaargebieden van eenheid 28 bij Obdam,
hebben bijna overal een dun opgebaggerd dek van 25-40 cm dikte, waardoor de bovengrond op deze plaatsen kalkhoudend is.
Op de grens van boven- en ondergrond komt bij eenheid 28 soms een dun laagje kalkloze zware kleivoor („knikkig
laagje"). Op lagere plaatsen gaat dit laagje over in een dun, vaak iets indrogend restveenlaagje van enkele cm tot
ca. 10 cm dikte, dat bij eenheid 29 over grote oppervlakten aanwezig is. Het bestaat gewoonlijk uit rietzeggeveen,
soms, zoals in het gebied bij Oostwoud, uit sterk verteerd, onherkenbaar veen. Onder dit veenlaagje ligt soms
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414
411
144

(potentiële) katteklei. Het veenlaagje wordt in het gebied rondom Berkhout naar het noordoosten geleidelijk dikker
(maar is soms weggegraven) en gaat dan over in de veengronden van eenheid 81.
De ondergrond bestaat bij eenheid 28 uit kalkrijke zavel tot lichte klei, die naar beneden meestal lichter wordt, bij
eenheid 29, voor zover het niet de boven beschreven ruggetjes betreft, uit kalkrijke, lichte, soms zware, homogene
klei, die plaatselijk binnen 120 cm weer overgaat in zware zavel. De gronden ten zuiden van Obdam tot dicht bij
Ursum zijn, evenals in het afzonderlijke kaartvlakje ten noordwesten van Obdam, tot 50 à 80 cm diepte kalkloos.
De ondergrond in het gebied rondom Obdam wordt in oostelijke richting geleidelijk zwaarder en slapper; ook in
oostelijk West-Friesland komt bijna overal een slappe ondergrond voor. Deze begint overwegend tussen 50en 80cm
diepte, bij de lage gronden met veentussenlaagjes ook wel ondieper, soms zelfs direct onder dit laagje.
In de huidige ontwateringssituatie zijn de gronden van deze twee eenheden, op enkele wat hogere ruggen na, weinig
geschikt voor bouwland. Plaatselijk komt tuinbouw voor, waarbij men de ontwatering aan de teelten heeft aangepast. Door de grote verschillen in profielopbouw op korte afstand bij de gronden van eenheid 28 loopt de geschiktheid voor grasland sterk uiteen. Over het algemeen zijn het, evenals de gronden van eenheid 29, matige
graslandgronden, met (soms ernstige) problemen in verband met het berijden en de beweiding. Plaatselijk treedt
in de zomer enige verdroging op, vooral op ruggetjes in het oostelijke deel van West-Friesland en waar laklagen in
het knikkige laagje voorkomen.
Beschrijving van een profiel van eenheid 28 bij Obdam
Al
0-25 cm zeer donker bruine (10YR2,5/2), humusrijke, kalkloze, matig lichte zavel
ACg
25-40 cm zeer donker grijze (5Y3,5/1), matig humeuze, kalkloze, zeer lichte zavel; zeer weinig roest
Clg
40-50 cm licht grijsbruin (2,5Y5,5/2), humusarm, kalkloos, kleiarm, uiterst fijn zand met matig veel
onduidelijke roestvlekken
C2g
50-120 cm gelaagde, licht olijfgrijze (5Y6,5/2), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met matig veel,
onduidelijke roest en humusarm, kalkrijk, kleiig zand met grijze vlekken en wat roest
niet
geaëreerd, kalkrijk, kleiig zand.
120cm
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % var de grond CCaCOs humus el.

0-10
10-25
25^10
40-50
50-70
70-90
90-110

6,6
6,5
7,0
7,3
7,6
7,6
7,9

0.3
0,2
0,4
0,4
13,7
20,9
10,4

12
10,2
3,4
0,7
0.6
0,5
0.4

Ntot.

0,59
5,8 0,49
1,7 0,14

in "/, v«« de minerale delen

Kationenbezetting

<2

<16

<50

50- 90 90- 150 >150

Na K

Mg Ca

'" % Kat. FezOa
ij waarde %

13
13
9
4,5
5
12
7

18
22
12,5
9,5
9
18
9,5

51
50
52,5
51,5
40
57
45,5

42
44
39
39
49
40
47

1
1
1,5
1,5
1,5

3
3
0,5
5,5
5

8
7,5
6
4
0

6
5
8
10
II
3
7

1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
sp.

2,5
1,5
0,5
1,5
1,5

85,5
87
91,5
87,5
92

31,5
28,9
13,0
6,4
5,4

1,36
0,96
0,94
0,86

sp.

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 28 bij Obdam (fig. 65, profiel 3)
Al
0-32 cm
zeer donker bruine (10YR2/2), humusrijke, kalkarme tot kalkhoudende zware zavel met
donker roodbruine (5YR2/2) coatings; matig ontwikkelde, onregelmatig afgeronde blokken
en veelvlakkige granulairen; scherpe, golvende, enigszins verstoorde overgang naar
C21g
32-70 cm
licht grijsbruine (2,5Y6/2), uiterst humusarme, kalkrijke, gelaagde lichte zavel met veel
oranjebruine (5YR5/6), middelmatige en grote roestvlekken, gelaagde, poreuze sponsstructuur, humusinspoeling langs wortelkanalen en wormgangen; aflopende gerijptheid
C22g
70 cm
licht grijsbruine (2,5Y6/2), uiterst humusarme, kalkrijke, gelaagde zware zavel met veel
oranjebruine (5YR5/6), middelmatige en grote roestvlekken; gelaagde, poreuze sponsstructuur; humusinspoeling langs wortelkanalen en wormgangen; aflopende gerijptheid.
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Mn

78
29
26
44

Analysegegevens

Diepte
in cm

5-32
32-70
70-90

pH
in % van de grond
(KCl) CaCOz humus

7,0
7,7
7,6

0,9
13,7
19,5

13,2
0,7
0,6

Kationen bezetting
mec/1100g grond

in % van de minerale delen
<2

< 16 < 50 50-75 75-105

20
11,5
22

33,5
17,5
34

69
54
70

18
32,5
19

105-150 150-210

11
9

1.5
2
1,5

0,5
0,5
0,0

> 210

3
0.5
0,0

K

Na

Ca

Mg

1,3
0,3
0,2

0,3
0,4
0,3

22,1
6,5
9,1

1,6
0,5
1,0

Kat.
waarde

30,6
6,9
9,9

Beschrij ving van een profiel van eenheid 29 (met een dun baggerdek) in de polder de Westerkogge
0-15 cm zeer donker bruine (10YR2/2), humusrijke, kalkloze, lichte klei met veel wortelroest en
Allg
plaatselijk roesthuidjes op de structuurelementen; goed ontwikkelde, afgerond-blokkige
structuurelementen ;zeergeleidelijke overgang naar
zwarte (10YR2/1), humusrijke, kalkloze, matig zware klei met duidelijke roestvlekken; zwak
A12g
15-24 cm
ontwikkelde, ruwe prisma's, opgebouwd uit goed ontwikkelde, afgerond-blokkige en blokkige
elementen; geleidelijke overgang naar
olijfgrijze (5Y4/2), matig humeuze, kalkarme, zeer zware klei met duidelijke roestvlekken
24-33 cm
Clg
en concreties; matig stevig; ruwe, goed ontwikkelde prisma's, opgebouwd uit goed ontwikkelde, blokkige elementen, op de prismawanden duidelijke humushuidjes; abrupte
overgang naar
grijze
(10Y6/1), humusarme, kalkrijke, matig zware klei met matig veel, duidelijke roestC21g
33-48 cm
vlekken; matig stevig; structuur als Clg; geleidelijke overgang naar
C22g
48-68 cm
grijze (10Y6/1), humusarme, kalkrijke, matig zware klei met matig veel, duidelijke roestvlekken; iets gelaagd; matig ontwikkelde, gladde prisma's, opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde, blokkige elementen; matig stevig tot matig slap; vrij abrupte overgang naar
grijze (5Y6/1),humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel met veel scherp begrensde, duidelijke
68-93
cm
C23g
roestvlekken; iets gelaagd; matig stevig; geleidelijke overgang naar
93-130 cm
grijze (5Y6/1), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met veel duidelijke, scherp begrensde
C2G
roestvlekken; matig stevig.
Analysegegevens

/

in % van de minerale delen

Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % van de grom
C0CO3 humus

< 2

< 16

< 50

50-75

75-105

105- 150 > 150

5-15
15-24
24-33
33^8
48-68
68-93
93-130

6,1
6,2
6,7
7,4
7,6
7.9
8,1

0,2
0,2
0,7
7,6
13,8
16,9
16,9

33
38
52
48
41
17
12

49
55
80
70
59
23
16

77
S3
96
95
86
67
39

15
12
3
4
11
24
42

6
4.5
1
1
2,5
9
17

1,5
1
0,5
0,5
0.5
1
2

13,7
13,2
5,3
2,3
1.5
0,8
0,8

0,5
0,5
sp.
sp.
sp.
sp.
0,5

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 29 in de polder de Westerkogge bij Bobeldijk (fig. 65,
profiel 4)
All
0-18 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humusrijke, kalkloze lichte klei met zwarte (10YR2/1)
humushuidjes en rode (2,5YR5/8) wortelroest; (tamelijk) sterk ontwikkelde, afgerond-blokkige en granulaire elementen, beide in kluiten; duidelijke, zwak golvende overgang naar
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A12

18-30cm

Dil

30-37cm

DI2

37-47 cm

D21

47-60 cm

D22G

> 60cm

zeer donker bruine (10YR2/2), humusrijke tot venige lichte klei met rode (2,5YR5/8) wortelroest; matig ontwikkelde, afgerond-blokkige structuur; kleine concentraties van veen
(„veenballetjes"); duidelijke, horizontale overgang naar
zeer donker bruin (10YR2/2), weinig gehomogeniseerd, niet geheel veraard rietveen; duidelijke, golvende overgang naar
zwart (10YR2/1), half veraard tot geheel onveraard rietveen; abrupte, horizontale overgang
naar
grijsbruine (2.5Y5/2), humusrijke tot venige, kalkarme klei metveel onverteerde rietresten;
veel duidelijke, scherp begrensde, rode (2,5YR4/8) vlekken; structuurloos en half gerijpt
met naar beneden aflopende gerijptheid; geleidelijke overgang naar
grijze (5Y5/1),zeerhumeuze tot humusrijke, kalkarme klei met onverteerde rietresten, vnl.
wortels; structuurloos, onderin volledig ongerijpt en zeer plastisch.
Eenheden 30, 31, 35 en 36. Jonge, kalkloze zeezandgronden (homogeen of ondiepop
klei), kalkloze plaatgronden en kalkloze lichtewadgronden

In de Kopvan Noordholland beslaan deze gronden eengroot deel vandeZijpe- en Hazepolder, benevens een strook
gronden direct achter de duinen in de polder Het Koegras. Op Texel komen ze voor in de polder Waal en Burg,
benevens in hetgebied tussen deze polder ende duinen.
De eenheden 36 en 31 vormen het oostelijke randgebied van de zandplaat van eenheid 30, waar het zandpakket
dunner wordt. Het zand wordt in deze richting fijner, het eerst in de bovengrond, en het lutumgehalte neemt geleidelijk toe.
De 20-45 cm (op Texel ca. 30cm) dikke, humusarme tot matig humeuze bovengrond bestaat uit matig grof, naar
het oosten geleidelijk matig fijn tot zeer fijn zand en bevat bij een deel vaneenheid 30minder dan 3 %lutum. Inde
Kop van Noordholland bevatten alle gronden ten oosten van het Noordhollandsch Kanaal in de bovenste 40cm
van het profiel 3-8% lutum; bij eenheid 31 loopt dit plaatselijk op tot 12%.Het humusgehalte is het hoogst op
lagere plaatsen; op oude graslanden indeZijpe- en Hazepolder treft menhier en daar humusrijke tot venige bovengronden aan met ca. 15%humus.
Onder de humushoudende bovengrond ligt matig grof, of zoals op Texel en bij een deel van de eenheden 31en36,
matig fijn, kalkloos zand. In de wat oudere Zijpepolder is onder de humushoudende bovengrond reeds een begin
van podzolering waar te nemen in de vorm van een bruin gekleurde horizont.
Het kalkloze zeezand rust dieper dan 100cm (eenheid 30)of meer oostwaarts tussen 60en 100cm (eenheden 36 en
31), op kalkrijke zepige zavel. Bijeenheid 31gaat het vooral onderin kleiige zand vaak geleidelijk over in de zepige
zavel. Deze bestaat uit weinig gerijpte, gelaagde zavel tot lichte klei. Waarschijnlijk iseen patroon vanlicht zavelige
tot zandige kreekruggen aanwezig metdaartussen wat lagere, zwaardere delen. In hetalgemeen wordt dit materiaal
naar beneden zwaarder. In de Kopvan Noordholland rust de zepige zavel overal op veen. Bijeenheid 31 komt dit
veen reeds binnen 120cm voor. Tegen de grens met West-Friesland ligt tussen de zepige zavel en het veen nogeen
dun laagje zware pikklei.
Vooral bij eenheid 30zijn aan het oppervlak talrijke lage duintjes (nollen) opgestoven, die in de Kopvan Noordholland momenteel echter grotendeels afgegraven zijn. Op Texel is een dergelijk gebied, waarin ook nog plaatgronden (eenheid 11) voorkomen, als complexe eenheid 35 aangegeven.
Doordat het grondwater hoog wordt gehouden ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand bij ca. 40 cm of nog
iets ondieper. In de bovengrond komt hierdoor vaak al roest voor. De niet-geaëreerde zone begint reeds ondieper
dan 100 cm.
Al de boven beschreven gronden zijn voornamelijk als grasland in gebruik. In de Kop van Noordholland is dit
grasland door greppelinfiltratie met zoet water van goede kwaliteit. Door het hogere lutumgehalte is de infiltratie
bij gronden van de eenheden 31 en 36echter moeilijker. Het zijn ook redelijk goede gronden voor de teelt van bolgewassen (narcissen en tulpen) vooral op de meest lutumarme delen. Op Texel is door gebrek aan zoet water in143

filtratie onmogelijk. Het grasland heeft daardoor vaak van verdroging te lijden en het bouwland van verstuiving.
Beschrijving van een profiel van eenheid 30 bij Burgervlotbrug.
Allg
0-8 cm
zeer donker bruin (10YR2/2), zeer humeus, kalkarm, kleihoudend, matig fijn zand met
zwakke wortelroest
A12g
zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humeus, kalkarm, matig fijn zand met duidelijke
8-31 cm
roest
Cl l(B)g 31-51 cm
lichtbruin (10YR6,5/3), humusarm, kalkarm, matig grof zand met duidelijke roest
C12g 51-59 cm
licht grijsbruin (10YR6,5/2), humusarm, kalkarm, matig grof zand met duidelijke roest
C21g 59-76 cm
licht olijfgrijs (5Y6,5/2), humusarm, kalkhoudend, matig grof zand met duidelijke roest
C22g 76-86 cm
grijs (5Y6/1), humusarm, kalkrijk, matig grof zand met duidelijke roest
G
> 86 cm
donkergrijs (5Y4/1), kalkrijk, matig grof zand met organische bijmenging.

Analysegegevens
in % van de minerale delen
Diepte pH
in cm (KCl)

1-9
10-25
36-48
60-70

5,3
5.9
6,5
7.7

in % vande grot

id

CaCOs

humus

<2

2-4

4-8

8- 16

16-25

25-37

37-50

50- ft

75-110

UO-i '50 150210

—
—

6.9
4,7
0,4
0,2

6
4
2
2.5

1
0,5
0,3
0,1

2
1,5
0
0

0,5
1
0
1

0,4
0,2
0
0

0
0.1
0
0

1.5
1,5
0,5
0,5

2,5
3
1
1

3
3,5
1,5
2

14
14
13
11

28
29
30
33

Kat.
waarde

1.2

210300

300420

420600

600850

850
1200

12001700

M50

30
30
35
36

11
11
16
12

1
0,5
1
0,5

0,2
0.1
0,1

sp.

_

—
—
—

sp.

190
190
215
205

sp.

—
—

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

Ca

H

18
2,5
10
2

27,5
3,5
10
1

7.5
9,5
10
1,5

8.5
65,5
60
95

38.5
19
10
0,5

6,5

—
—
2.7

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 30 bij Callantsoog
All
0-10 cm
zeer donker grijsbruin (10YR3/2), zeer humeus, kalkarm zand met veel afgeloogde korrels;
half opengepakt; scherpe, duidelijke overgang naar
A12
10-23 cm
grijs (10YR6/1), zeer humusarm, kalkarm zand; half opengepakt; zwakuitgeloogd; golvende,
diffuse, onduidelijke overgang naar
B21
23-40 cm
donkerbruin (10YR3/3), zeer humusarm, kalkarm, zand met donkere en lichte vlekken
rond wortelgangen en (grote) wormgangen; overwegend half opengepakt; geleidelijke overgang naar
B22
40-51 cm
zeer donker grijsbruin (10YR3/2), zeer humusarm, kalkarm zand met overwegend zeer
donkerbruine (10YR2/2) en donkerbruine (10YR3/3) vlekken; half opengepakt; golvende,
abrupte, duidelijke overgang naar
Cllg
51-72 cm
bruin (10YR5/3), uiterst humusarm, kalkarm zand met enkele 5-10 cm dikke, horizontale
en verticale (langs gangen), zeer donkerbruine en donkerbruine (resp. 10YR2/2en 10YR3/3)
banden; half opengepakt; geleidelijke, duidelijke overgang naar
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Cl2g

72-90 cm

C13G

>90cm

lichtbruin (10YR6/3), uiterst humusarm, kalkarm zand met grote duidelijke, geelbruine
(10YR5/6) vlekken; half opengepakt; geleidelijke, duidelijke overgang naar
lichtbruin (10YR6/3), uiterst humusarm, kalkarm zand zonder banden en vlekken; half
opengepakt.

Analysegegevens

Diepte pH
in cm (KCl)

in % van de grond
CaCOs

humus

5-10
10-23
23-40
40-51
51-72
72-90

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,7
1.6
1.2
1,1
0,5
0,3

4,9
4,7
4,4
4,2
4,8
5,2

in % van de minerale delen
<2
2
1,5
1,5
1,5
2.5
3,5

<16
5
4
4
2,5
4
5,5

<50
6
4,5
0
4
6
7,5

FeiOs

50 75

75-105

105-150

150-210

>210

1,5
1
1
0,5
2,5
2

1
1
0,5
1
2
4,5

7,5
7,5
7,5
6,5
13,5
15

31,5
34,5
36,5
34
34,5
28,5

52,5
51,5
50,5
53,5
41,5
42

Eenheden 34 en 38. Pikkleigronden enpikkleigronden op veen
Dikke pikkleilagen komen alleen voor op Texel, op Wieringen, inHetGeestmerambacht en in Kennemerland tussen
Bergen en het Noordzeekanaal. Dunne lagen pikklei worden zeer verspreid aangetroffen; ten noorden van Bergen,
ten zuiden van Alkmaar, bij Haarlem en Zaandam en in veel, meestal kleine stukjes langs het IJsselmeer, n.1. bij
Wervershoof en Schellinkhout in West-Friesland, op talrijke plaatsen in Waterland en ten oosten van Amsterdam
tussen Muiderberg en Naarden en op de Huizermeent tussen Huizen en de provinciegrens.
De zware (vaak > 40% lutum), kalkarme klei bevat in de dunne zode ca. 15%,in de grauwgrijze bovengrond hieronder ca. 2-3% organische stof. Vaak komen dieper in het profiel echter humushoudende lagen voor; in randgebieden van de afzetting is de gehele laag dikwijls humeus en donker gekleurd. Bij eenheid 38 is het humusgehalte
meestal wat hoger. De structuur van al deze gronden is veelal slecht; bij droogte isde bovengrond hard en brokkelig,
wat dieper komt een duidelijke prismastructuur voor. In natte toestand zwelt de grond dicht en is dan zeer ondoorlatend. Bij Velzen is de structuur van de gronden van eenheid 38 wat beter dan verder naar het noorden. Ook op
Texel komt plaatselijk een wat minder zware, zandige vorm voor. In West-Friesland heeft men in Het Geestmerambacht (zie fig. 52) en bij Wervershoof bijna overal wat lichter, kalkrijk materiaal opgebaggerd, waardoor de
structuur van de bovengrond sterk verbeterd is.
De veelal 50 à 60 cm dikke laag pikklei (eenheid 34) rust op Texel op zware, slappe, zg. spierklei of op pleistoceen
zand; het laatste geldt eveneens voor Wieringen, waar in het boven 120cm voorkomende zand (toevoeging m) soms
lage humuspodzolen ontwikkeld zijn. In de rest van het gebied wordt de ondergrond gevormd door kalkhoudende
tot kalkrijke zavel of lichte klei of door kleiarm zeezand, zoals bij St. Paneras in Het Geestmerambacht of bij
Castricum, waar het ondiep voorkomen is aangegeven met toevoeging n. Bij eenheid 38 rust de pikkleilaag tussen
40 en 80cm op veen of op verslagen veen (meermolm), zoals bij Wervershoof.
De slecht doorlatende en daardoor vaak natte gronden worden grotendeels als grasland gebruikt. Door de wateroverlast in het voorjaar zijn het late gronden, waarbij 's zomers door verdroging vaak een ernstige groeidepressie
optreedt. De gronden van eenheid 34 in het Gooi verdrogen door het ondiep voorkomen van de pleistocene ondergrond (toevoeging m) nog sterker dan de aangrenzende gronden van eenheid 38. Voor bouwland zijn de pikkleigronden in het algemeen ongeschikt. Ten noorden van Haarlem kan door de aanwezigheid van de oude strandwal
in de ondergrond beter ontwaterd worden, zodat hier plaatselijk bouwland mogelijk is. Ook de diepe ontwatering
van de U-polders heeft gebruik van de daar voorkomende gronden van eenheid 38als bouwland mogelijk gemaakt.
Tuinbouw wordt alleen uitgeoefend op de genoemde, opgebaggerde gronden in West-Friesland.
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/o

0,18
0,13
0,16
0,28

Beschrijving en analyse van een profiel van eenheid 34 (humeuze, kalkloze, zandige klei op zware klei (pikklei)
op zand) bij Egmond-Binnen (Vennevvater)
Al
0-10 cm
zeer donker grijsbruine (2,5Y3/2), matig humeuze, kalkloze lichte zavel
donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalkloze, matig zware tot zeer zware klei
ACg
10-22 cm
met duidelijke roest
Cllg
22-40 cm
grijze (5Y5/1), humusarme, kalkloze zware zavel tot lichte klei, met duidelijke roest
40-60 cm
lichtgrijs tot grijs (5Y6/1), humusarm, kalkloos, matig fijn zand met duidelijke roest en
Dg
bleke vlekken
DG
> 60 cm
niet geaëreerd, blauwgrijs zeezand.
Analysegegevens
Diepte
in cm

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80

pH
(KCl)
5.9
5,3
5,0
5,6
6,4

in % van de minerale delen

in% vande grond
CaCOi humus
3,9
2,3
1.0
0.6
0.7

0,1
0,1
0,1
0.0
0,0

Kationenbt •zetting in"/

Kat.
K.waarde fix.

<2

< 16

< 50 50-90 90-150

> 150

Na

K

Mg

Ca

H

14
50
25
2
6

26
73
41
4,5
10

30,5 1,5
85
1
49
1,5
6
2
15
2,5

50
10
37
60
47

1,5
2
2

3
2
2

10
15
21

61
60
62,5

24,5 27,0
21
26,2
12,5 30,5

18
4,5
13
32
35

FezOz
V
10

—
33
39

1,76
3,02
5,32

142
104
680

Beschrijving van een profiel van eenheid 38ten noorden van Monnikendam langs het Stinkevuil
Alg
0-13/15 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3/2), humusrijke, kalkloze zware klei
Cllg
13/15-20 cm grijsbruine (2,5Y5/2), humeuze, kalkloze zware klei met veel, duidelijke roestvlekken
C12g 20-43 cm grijze tot donker grijsbruine (5Y5/l-2,5Y4/2), humeuze, kalkloze zware klei met duidelijke
roestvlekken
Dig
43-60 cm zeer donker grijsbruine (10YR3/2), venige klei
D2g
60-75 cm geoxydeerd veen
G
75-120 cm gereduceerd veen.
Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-10
15-20
20-40
45-60

5,3
5,4
5,5
4,8

in %vande grond
CaCOs
0,1
0,1
0,1
—

in % van de minerale delen

humus
14,5
4,6
6,2
36,5

<2
46
51
55
49

< 16
61
81
86
80

<50
88
95
98
99

> 150
3.5
1
0.5
0.5

lutumlslib
x 100

75
63
67
61

Kationenhezetting in %
Mg

Ca

K.
fix.

Na

K

H

2,8

3,8

18,6

45,7

29,1

3

6,0

3,8

33,0

42,6

14,6

21

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 38 bij Koedijk (zie fig. 65, profiel 5)
Al
0-20 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), zeer humeuze, kalkloze lichte klei met zeer donker grijsbruine (10YR3/2) huidjes; matig ontwikkelde granulairen en afgerond-blokkige elementen,
beide in kluiten; duidelijke, scherpe overgang naar
Clg
20-57 cm
grijze (5Y5/1), matig humeuze, kalkarme, matig tot zeer zware klei met weinig (concentratie
tussen 50 en 57 cm), duidelijke, kleine, bruinokerkleurige (7,5YR5/6) vlekken en matig veel,
duidelijke, zwarte, organische stof- (en Mn?) vlekken en fibers; matig ontwikkelde, samen146

Mn

Dg

57-74 cm

DG1

74-93 cm

DG2

> 93 cm

gestelde, gladde prisma's, opgebouwd uit matig sterk ontwikkelde, regelmatige, blokkige
elementen; abrupte, horizontale, duidelijke overgang naar
zwarte (1OYR2/1), venige klei metmatigveel totveel,zeerkleine,duidelijke, bruinokerkleurige
(7,5YR5/6) vlekken en vele fijne, bruinokerkleurige (7,5YR5/6) fossiele worteltjes; matig
veel kleine „zandbuiltjes" van verschillende kleur; zeer zwak ontwikkelde, regelmatige,
blokkige elementen; zwak golvende, duidelijke en geleidelijke overgang naar
grijze (5Y5/1), matig humeuze, kalkrijke, gelaagde, matig lichte zavel met afnemend van
veel tot matig veel donker roodbruine (2,5YR3/4) wortels; gestoorde geërfde macrostructuur
met in de kleilaagjes zeer zwakke ontwikkeling van blokkige structuurelementen; geleidelijke,
duidelijke overgang naar
als DG1, maar zandiger en duidelijker gelaagd.

Analysegegevens

Diepte

5-20
20-57
57-74
74-93

pH
(KCl)

5,1
6,4
6,5
7.5

CaCOz

0,0
0,3
0,2
9,5

humus

7,8
3,5
15,2
3,0

Kationenbezetting
m.aeqllOOg grond

in % van de minerale delen

in % van de grond
<2

<16

< 50

50-105

105- -150 > 150

33,5
45,5
27
15

58,5
74,5
42,5
25,5

86
97
65
43,5

3,5
1,5
12,5
25,5

7
1
20
29

4
0,5
2,5
2

K

Na

Ca

Mg

0,7
0,7
0,2
0.2

0.4
0,5
0,7
0,4

16,4
10,4
24,1
11,2

4,6
6,9
8,3
1,8

Eenheid 39. Zuiderzee-oevergronden
Deze gronden komen voor op Marken en op de Huizermeent in het Gooi. Ook een fijnzandige, zg. meerwal in de
Polder De Wogmeer is tot deze eenheid gerekend, hoewel de vorming in het voormalige meer plaats vond, nadat
dit reeds van het (zoute) buitenwater was afgesloten.
De meestal kalkhoudende, soms kalkloze, zandige kleien tot kleiige zanden van deze eenheid, geven op korte
afstand een grote afwisseling in profielopbouw te zien. Met name komen op wisselende diepten beneden 100 cm
zwaardere kleilagen en veen- of verslagen veenlagen voor, soms afgewisseld met zavelbandjes. De gronden zijn
over het algemeen van goede kwaliteit en worden vrijwel uitsluitend voor grasland gebruikt.
Eenheden40 en41. Zuiderzee-overslag- en Zuiderzee-oevergronden opveen
De Zuiderzee-overslaggronden (eenheid 40) liggen tussen Muiderberg en Naarden. Ze bestaan uit een 40 tot 60 cm
dikke, meestal kalkarme laag kleiig fijn zand, dat op veen, verslagen veen of op een dunne laag pikklei op veen rust.
De gronden zijn slecht ontwaterd en worden geheel als grasland benut.
De Waard-Nieuwlandpolder op Wieringen wordt ingenomen door de gronden van eenheid 41.De 20-35 cm dikke,
humusarme tot matig humeuze bovengrond bestaat uit lichte tot zware, overwegend kalkhoudende klei. Bijna
overal ligt deze op zware klei met kattekleiverschijnselen, vooral in het oostelijke deel van de polder.
Op 40-80 cm diepte rust de klei op veen of verslagen veen, dat echter in het midden en uiterste westen van de polder
ontbreekt. Plaatselijk gaat het veentot dieper dan 120cm door, maar meestal ligthet ondieper op matigfijn dekzand.
Waar het veen ontbreekt, rust de klei direct op dekzand.
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Kat.

25,5
27,8
42,0
12,6

Eenheid 42. Complex vanjonge zeezand- en zandplaatgronden met lage duintjes
Een grote oppervlakte van de polder Het Koegras in de Kop van Noordholland wordt door dezeeenheid ingenomen.
Het is een gebied waar kleiarme of bovenin iets kleihoudende zandgronden die tot eenheid 6 behoren op korte
afstand afwisselen met dunne plaatgronden van eenheid 11en met, in Noordholland niet afzonderlijk voorkomende,
dikke plaatgronden van eenheid 10(zie fig. 64). Deze plaatgronden zijn in het zuiden talrijker dan in het noorden.
Bovendien kwamen talrijke lage duintjes (nolletjes) voor, bestaande uit kalkloos, matig fijn zand. De hoogte van
deze nolletjes bedroeg meestal niet meer dan 50cm; veel zijn afgegraven of geëgaliseerd. In het noorden is nog een
klein aantal aanwezig; deze reiken tot 1m of iets hoger boven het maaiveld.
Het zand is plaatselijk tot 50 à 80 cm kalkloos, vooral in het zuiden; waarschijnlijk ligt hier een uitloper van het
kalkarme zand van de Zijpe- en Hazepolder. De kleilaag van de plaatgronden is overwegend kalkarm; ook een deel
van het onderliggende zand is vaak nog kalkarm of zelfs kalkloos. De 25 à 30 cm dikke, weinig humus bevattende
bovengrond ligt direct op het klei-arme zand of er komt nog een 10à 15cm dikke, grijze, kleiige laag voor. De geschiktheid voor akker- en weidebouw van de afzonderlijke delen van deze complexe eenheid komt overeen met die
van de eenheden 6en 11.Evenals bij de gronden van deze eenheden geeft de waterbeheersing door infiltratie plaatselijk moeilijkheden.
Eenheid 43. Complex vangeërodeerde pikklei- ende/gronden
Met dezeeenheid wordt een complex van gronden aangeduid met een grote variatie in profielopbouw, humusgehalte,
kalkgehalte en textuur. Ze komen voor op Texel, ten zuiden van Alkmaar en bij Castricum. Het zijn deels zware,
kalkloze pikkleigronden, met veel door latere erosie gevormde zg.dellen, waarin de zandige of kleiige oudere ondergrond nu aan het oppervlak ligt (ziefig.26). Door de lage liggingishier eenvenige bovengrond ontstaan. Bij Alkmaar
en Castricum zijn deze delgronden zandig, al dan niet met een venige bovengrond, terwijl bij Castricum ook nog
lage ruggen van eenheid 19 voorkomen (fig. 72).
Op alle gronden van eenheid 43 komt grasland voor met een redelijke opbrengst. In overeenstemming met de grote
variatie in bodemgesteldheid zijn de lage delen echter lang nat en laat en hebben de hogere delen van verdroging te
lijden. Voor akkerbouw zijn deze gronden niet geschikt.
Beschrijving van een profiel van eenheid 43 (kalkloze pikklei op kleiig zand en zandige klei) bij Akersloot (Limmerkoog)
Alg
0-10 cm zeer donker grijsbruine (10YR3/2), zeer humeuze, kalkloze zware zavel met duidelijke roest
en plaatselijk reductievlekken in de bovenste 10cm
ACg
10-20 cm donker grijsbruine (10YR4/2), matig humeuze, kalkloze zware zavel met duidelijke roest
Clg
20-40 cm licht olijfgrijze (5Y5,5/2), humusarme, kalkloze lichte zavel met duidelijke roest
C21g 40-60 cm grijze (5-7,5Y5/l), humusarme, kalkrijke lichte zavel met duidelijke roest
C22g 60-110 cm grijze (10Y6/1) humusarme, kalkrijke lichte zavel met duidelijke gelaagdheid en met duidelijke roest
D
> 110cm strandvlakte-zand met bodemprofiel: 2 cm Ao (gliede) op 20 cm Al.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in %vandegrond Q

0-10
10-20
20^10
40-60
60-80

5,2
4,3
6,4
7,5
7.5

0.0
0,0
1,3
17,0
18,5

in % van de minerale delen
N
tot.

CaCO.t humus
5,9
5,6
0.9
0,4
0,5

.,
2,7

—
—
—

K
geh.

0,31 10
0,28 13
8
—
— 12
— 13
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Kationenbezetting

<2

< 16 <50 50- 90- > 150
90 150

19
21
9
15
15

28
30
20
23
25

51
52
37
49
48

12
12
17
22
19

24
25
39
25
26

13
12
8
5
S

Na

K

Mg

Ca

H

2
2.5
2,5
1.5

2
2,5
2,5
2,5

12
12
10
8,5

47 37
77 6
83,5 1,5
85,5 1,5

Kat.
FeiOz Mn
waarde
10

19,7
7,9
12,9
12,1

1,76
1,93
1,37
2,03
1,99

78
65
63
543
101

Fig. 72, Bodemkaartje van een deel van hel geërodeerde pikkleigebied (eenheid 43) bij Castricum
(naar De Roo, 1953).
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Eenheid 44. Complex van verjongde goudgronden
Slechts één vrij groot vlak van deze eenheid komt voor rondom Winkel in West-Friesland. De gronden vormen
een overgang naar de eigenlijke woudgronden verder naar het oosten.
Een groot deel van het gebied wordt ingenomen door het begin van de rug met Westfriese woudgronden (eenheid 25),
maar door degrote oppervlakte kan hier niet meer van een rug gesproken worden. Ook de opbouw is onregelmatiger
dan van de eigenlijke ruggen verder naar het oosten. De bovengrond bestaat hier uit 30 à 40 cm humeuze, kalkloze
lichte zavel tot lichte klei, overgaand in humusarm, kalkrijk materiaal, dat van gelijke zwaarte is of geleidelijk
lichter wordt.
In het noorden ligt een 50 à 60 cm dikke laag jonge, humusarme, kalkrijke klei aan het oppervlak, die naar het
zuiden zeer onregelmatig uitwigt over de boven beschreven, op deze plaatsen slappe afzettingen. Op de overgang
naar deze oudere afzettingen ligt vaak een zware, „pikkige" kleilaag; wellicht is het verspoelde pikklei, afkomstig
van het geërodeerde pikkleilandschap ten noordwesten van dit gebied. De verbreiding van de jonge kleilaag is
onzeker, daar de dunnere dekken moeilijk van de oudere Westfriese afzettingen zijn te onderscheiden.
ZUIDERZEEBODEMGRONDEN
Tabel 3. Indelingsschema van de Zuiderzeebodemgronden
Niveau
IV

III

II

Kalkhoudend en
kalkrijk

ondiep humusarm

homogeen tot meer
dan 50 cm

diep humeus

Kalkarm

diep zeer humeus

homogeen tot meer dan
50cm;soms op veen
of veenslik
homogeen tot meer dan
50cm;soms op veen of
veenslik

BESCHRIJVING

kaarteenheid

roepnaam

fijn zand
grof zand en matig
kleiig zand
kleiig zand
zandige klei

46
47

zandige Zuiderzeebodemgronden

48
49

zware klei

51

zavelige en licht kleiige
Zuiderzeebodemgronden
zware, kleiige Zuiderzeebodemgronden

zware klei

52

VAN DE EENHEDEN

Eenheden 46 en 47. Zandige Zuiderzeebodemgronden
Tot de zandige Zuiderzeebodemgronden behoort een groot gebied metjong zeezand in de Wieringermeerpolder ten
zuiden van het Amstelmeer, een aantal smalle, zandige stroken tegen de rand van deze polder en de momenteel geheel afgegraven jonge zeezandafzettingen in De Purmer en in de Durgerdammer Diepolder bij Amsterdam. De met
eenheid 47 aangegeven vlakjes in de Haarlemmermeerpolder en in De Schermer behoren eigenlijk niet tot deze
Zuiderzeebodemgronden (zie hoofdstuk III, bij de beschrijving van de droogmakerijen in het veengebied), maar
zullen hier mede besproken worden.
Het gebied in de Wieringermeerpolder bestaat in de kern uit homogeen, kalkrijk grof zand met slechts 1 à 2% lutum
(eenheid 47). Naar de randen wordt het zand minder grof en gaat over in het fijne zand van eenheid 46. Daarbij
neemt het lutumgehalte geleidelijk iets toe, tot ca. 5%.
In het centrum van eenheid 47 gaat het grove zand tot dieper dan 1m door. Naar de randen wordt de zwaardere,
kalkrijke oude zeeklei-ondergrond geleidelijk ondieper aangetroffen. Bij een klein gedeelte van deze gronden en
bij een groot deel van de gronden van eenheid 46 begint de oude zeeklei reeds ondieper dan 50 cm (toevoeging p).
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Tegen Wieringen rust eendeel vanhetfijne zand binnen 50cmoppleistoceen dekzand en/of keileem (toevoegingm).
Waar de kalkrijke oude klei ondieper dan 80 à 100cm voorkwam, heeft men door diepploegen de gronden verbeterd (toevoeging f) en is de oorspronkelijke profielopbouw verstoord.
De gronden van deze eenheid inde Haarlemmermeerpolder, diethans geheel zijn omgespoten, bestaan uit matig
grof duinzand, dat meestal tot dieper dan 1m kalkloos was,maar in dediepere ondergrond kalkrijk werd. Debovengrond bevatte 5-10%lutum en 1-2%, plaatselijk tot 5%humus. De resten van het vroegere meermolmdek waren grotendeels indebouwvoor opgenomen.
De gronden van eenheid 47 in De Schermer bestaan uit matig grof, bovenin kalkarm, oud zeezand. Ze worden
hoofdzakelijk als grasland gebruikt, dat op veel plaatsen van verdroging te lijden heeft. Aan de westrand vanhet
gebied, bij Oudorp, komt watgroententeelt voor.
De gronden van de eenheden 46en 47in de Wieringermeerpolder zijn goed geschikt voor de akkerbouwgewassen
van de zandgronden en, waar het lutumgehalte het hoogst is, zoals bij de diep geploegde gronden (toevoeging f),
ook voor de meeste gewassen vande kleigronden. Het zijn goede graslandgronden, diebij zeer lage lutumgehalten
echter welaan verdroging onderhevig zijn. Op veel plaatsen wordt echter infiltratie toegepast.
Eenheden 48en49. Zavelige enlicht kleiige Zuiderzeebodemgronden
Deze eenheden beslaan slechts kleine oppervlakten langs de rand vande Wieringermeerpolder en in de proefpolder
bij Andijk in West-Friesland. Deze laatste polder bestaat uit diep doorgaande lichte en gedeeltelijk zware zavel.
De lichte zavel- tot lichte kleigronden in de Wieringermeerpolder zijn oorspronkelijk nogmeteen zeer dun laagje
jong zeezand overdekt geweest. Hierdoor is de bouwvoor nu zandig met slechts 4-10% lutum. Het humusgehalte
in debovengrond bedraagt niet meer dan 1-1,5%, maar isindezandige bouwvoor meestal nogaanmerkelijk lager.
Onder debouwvoor bestaan deprofielen uitlichte zavel totlichte klei,diegewoonlijk opdezwaardere, oud-mariene
klei rust, diein de rest vande polder aan het oppervlak ligt (Wieringermeerafzettingen en Westfriese Afzettingen).
Gedeeltelijk begint deze oudere klei pasdieper dan 60cm,over een grote oppervlakte echter reeds tussen 40en50
cm diepte (toevoeging p).
In hetvlakje nabij Wieringen ligtonder dejonge zeeklei eenenkele decimeters dikke, plaatselijk echter meer dan 1 m
dikke laag detritus. Hetiseen brakwaterklei met35-50% lutum, gemengd metverslagen veenresten. Deze detritusklei komt gedeeltelijk ondieper dan 120cmvoor enreikt plaatselijk totaanhet maaiveld.
Evenals bij de gronden vande eenheden 46en 47iseen deel van deze gronden gediepploegd (toevoeging f) ter verbetering van de bodemgesteldheid. Het zijn zeer goede akkerbouwgronden, geschikt voor de meeste gewassen en
eveneens zeer goede graslandgronden. Slechts over een kleine oppervlakte treedt een lichte zomerdepressie op.
Eenheden 51 en52. Zware, kleiige Zuiderzeebodemgronden
De voornaamste verbreiding hebben deze gronden in de IJpolders. Verder komen ze voor in de Groetpolder inde
Kop vanNoordholland*, inDePurmer eninde Horstermeerpolder.
In deIJpolders ligt eenzware, kalkrijke klei (35-60% lutum), rijk aan organische stof, opveenslik en/of meermolm.
De ca.40cmdikke bovengrond bevat 45à50% lutum en4-6%organische stof.
Naar beneden neemt het organische stofgehalte eerst af en wordt de klei roestig. Dieper neemt het organische
stofgehalte weer toe; dehoeveelheid kalk wordt echter minder.
Over eenaanzienlijke oppervlakte begint het veenslik al tussen 30en 90cmdiepte (toevoeging u). In het erboven
liggende dikkere IJ-kleidek komen dan veelal tussen 40en 90cm diepte, dunne, fijnzandige laagjes voor. Hier en
daar iseenca.30cmdikke, zandige horizont aanwezig. Hetveenslik, dat20-25%organische stof bevat, is plaatselijk
vele meters dik (in oude geulen vanhet Oer-U). Waar hetdunner is,ligt hetvaak optendele geërodeerd veen.
In het westen van de polder en bij het voormalige eiland Ruigoord ten noorden van Halfweg rust de klei resp. op
Zie voetnoot op pagina108.
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verspoeld strandwalzand (afkomstig van een vroegere doorbraak) en op een oude oeverbank van het Oer-IJ
(toevoeging n). In het eerste geval begint het kalkrijke, vrij grove zand op 30-90 cm diepte. Het is meestal gemengd
met veenslik en wat klei en rust gedeeltelijk ook weer op veenslik. De oeverbank van het IJ bestaat uit lichte zavel
tot kleihoudend zand. Onder het 40-80 cm dikke IJ-kleidek ligt hier vaak nog een dunne laag sterk zure katteklei.
In de Groetpolder ligt een 30 to 50 cm dikke laag matig humeuze, kalkrijke klei op veen. De 30 to 50cm dikke
bovengrond bevat 35-40% lutum; hieronder wordt de klei gewoonlijk iets lichter (30-35% lutum). Bij een kleine
oppervlakte langs de noordoostrand van het kaartvlak is de bovengrond kalkloos. Vooral het zuidwestelijke deel
bevat veel organische stof; de bovengrond ligt daar direct op veen.
De 5-15 cm dikke, geheel verweerde veenlaag, die plaatselijk ontbreekt, rust op lichte tot zware mariene kleivan de
Afzettingen van Calais. Deze is bovenin kalkloos en bevat hier en daar katteklei. Op enige diepte wordt de klei
kalkrijk.
De donker gekleurde, kalkloze, baggerachtige klei in de Purmer rust eveneens op veen. De 20 cm dikke, humusrijke
bovengrond bestaat uit matig zware klei. Naar beneden wordt de klei zwaarder en ligt op 55 à 70 cm diepte op een
dunne laag verslagen veen of rietveen. Naar het noorden wordt de veenlaag geleidelijk dunner. Onder het veen volgt
kalkarme, lichte tot matig zware klei van de Afzettingen van Calais die deels reeds ondieper dan 100cm, deels tussen
100 en 120 cm diepte, kalkrijk wordt.
In de Horstermeerpolder komt een 20-30 cm dikke, humeuze tot venige bovengrond voor, die is ontstaan door vermenging van meermolm met lutumrijk materiaal, bestaande uit zavel of lichte klei. De zavel of lichte klei wordt
onder de bovengrond meestal humusarm en roestig en rust op halfgerijpte, kalkrijke lichte klei, die dieper dan 60cm
geheel ongerijpt en slap wordt. Waar de bovengrond uit lichte klei bestaat, is vaak nog een ca. 20 cm dik laagje
zwart, geoxydeerd restveen boven de halfgerijpte klei aanwezig. Plaatselijk komen tot 60 à 80 cm dikke lagen restveen voor. In het uiterste oosten van het kaartvlak rust het zavelige dek niet op half gerijpte klei, maar tussen 50
en 120cm diepte op leemarm, matig fijn dekzand.
De gronden van eenheid 51 in de Upolders zijn uitstekende akkerbouwgronden, hoewel ze soms wat moeilijk
te bewerken zijn. Waar de baggerlagen ondiep beginnen (toevoeging u) is de geschiktheid iets minder. Waar het
zand zeer ondiep begint (toevoeging n) treedt sneller verdroging op, naarmate het bovenliggende kleidek dunner is.
In de Groetpolder wordt bijna uitsluitend akkerbouw uitgeoefend. De hiervoor goed geschikte gronden geven
echter moeilijkheden bij de bewerking.
Beschrijving van een profiel van eenheid 51 uit de U-polders
Ap
0-20 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3/1,5), zeer humeuze, kalkrijke zware klei
C21g 20-50 cm donker olijfgrijze (5Y3,5/1,5), matig humeuze, kalkrijke zware klei met zwakke roest
C22g
50--70 cm
donker olijf grijze (5Y3,5/2), zeer humeuze, kalkrijke zware klei met matige
roest
zeer donker grijsbruine (10YR3/1.5), zeer hu meuze, kalkrijke zware klei met veel roest
C23g
70 -90 cm
zeer donker bruine (10YR2/2), hum usrij <e, kalkarme, zeer zware klei met zeer veel roest.
90- 110cm
Clg
Analysegegevens

Diepte
pH
in cm
'KCl)

0-20
20-45
45-70
70-105
105-110

7,2
7,1
7,1
7,2
7,0

in %vandegrond

CaCOz humus
4,3
4.5
4,7
4.1
1,1

7.S
7,0
7,5
9,6
16,0

in V van de minerale delen
C
el.

5,1
4,0
4,1
5,4
8,8

N
tot.

0,29
0,29
0,30
0,38
0,54

<2

42
4?
42
46
51

<
10
15
25
25
25

lö < M 5090
36
29
[9
17
19

5
4,5
5
5

3,5

Kationenhezettmg m %

90150
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5
4
6
5
2

2
2
2,5
1
0,5

>

Na

K

Mg

Ca

H

0,8
0,7
1,0

2,0
0,9
0,8

6,5
5,3
5,1

90,6 0,9
93,0 1,0
93,0 1.0

FeiO-i AhOs
Kat.
0/
waar ie %
/o

36,5
38,3
46,1

0,43
0,45
0,44
0,46
0,48

2,90
3,40
2,99
3,42
3,40

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 51uit de Houtrakpolder (ziefig.65,profiel 6)
Apl
0-14 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), humeuze, kalkrijke zware klei; tamelijk sterk ontwikkelde
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Ap2

14-40 cm

C21

40-70 cm

C22g

70-82 cm

C23g

> 82 cm

granulairen en afgeronde blokken, die door verdichting een zwak platerig karakter vertonen;
een duidelijke, scherpe overgang naar
donkergrijze (10YR4/1), humeuze, kalkrijke zware klei met schelpen; sterk ontwikkelde,
grote blokken, waartussen diepe scheuren met er ingevallen sterk ontwikkelde, kleine granulairen en afgeronde blokken; via een dichtere laag (ploegzool) duidelijke, scherpe overgang
naar
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humeuze, kalkrijke zware klei met schelpen; sterk ontwikkelde (grote) blokken, waartussen diepe scheuren met er ingevallen, sterk ontwikkelde,
kleine granulairen en afgeronde blokken; duidelijke, abrupte overgang naar
zeer donker grijze (10YR3/1), humeuze, kalkrijke zware klei met zeer dunne, grijze, zandige
laagjes; matig veel duidelijke, diffuse, lichtgeelbruine (10YR6/4) vlekken; matig sterk ontwikkelde, gestapelde platen; duidelijke, enigszins golvende overgang naar
afwisselend grijze zand- en zavellaagjes en donkere humeuze laagjes, al dan niet met klei;
in deze kleilaagjes een zwak ontwikkelde, blokkige structuur; sterk verstoord, geërfd bouwpatroon; tamelijk veel, duidelijke, scherpe, bruine (7,5YR5/4) vlekken; tamelijk veel, vrij
dikke fossiele wortels.
OUDE ZEEKLEIGRONDEN
INDELING

Tot de oude zeekleigronden zijn de marien afgezette gronden gerekend die behoren tot de Afzettingen van Calais.
Alleen de jongste hiertoe behorende afzettingen (Calais IVB = Westfriese afzettingen I) zijn tot de jonge zeekleigronden gerekend; een gedeelte van de oudste Afzettingen van Duinkerke zijn daarentegen als oude zeekleigronden
op de kaart opgenomen (zie hoofdstuk II, inleiding Holoceen).
Bij de indeling (zie tabel 4) zijn de kalkrijke en kalkhoudende wad-, kwelder- en rietgorsgronden (eenheden 53-56)
gescheiden van de ondiep of geheel kalkarme rietgorskleien (eenheden 57,62,en 63)en van de diep ontkalkte ruggen
van de Hoofddorpafzettingen. De zwaardere gronden van de eerste groep met een kalkarm meermolmdek zijn apart
onderscheiden (eenheden 58 en 59). Bij de kalkarme rietgorskleien zijn de gronden met een meermolmdek (eenheid
62) eveneens afgesplitst en bovendien gronden met restveenlagen met ongunstige eigenschappen (eenheid 63). Het
complex Wieringermeergronden bestaat uit een ingewikkeld patroon van in kalkgehalte, textuur en profielverloop
verschillende kwelder- en rietgorsgronden in de Wieringermeerpolder.
ENKELE EIGENSCHAPPEN

VAN DE GRONDEN

Bij een gedeelte van de Wieringermeerafzettingen, met name bij de kwelder- en rietgorskleien, is onder invloed van
de begroeiing reedstijdens deopslibbing ontkalking opgetreden. Hier ismomenteel geenrelatiemeertussen koolzurekalk- en lutumgehalte. Wel is deze relatie nog aanwezig bij de wadafzettingen en in de diepere ondergrond van de
kwelderprofielen (fig. 73A).
Het koolzure-kalkgehalte van de afzettingen van het Beemstercomplex is zeer hoog. Tussen 10 en 40% lutum is
18 à 20% koolzure-kalk aanwezig (fig. 73B). Bij minder dan 10% lutum daalt het kalkgehalte snel, maar in de
Heerhugowaard wordt bij 5% lutum nog 18à 19% CaCOä aangetroffen (Pons en Wiggers, 1959).
Zoals reeds bij de inleiding werd uiteengezet, bestaat er bij de kalkrijke wad-, kwelder- en onderwatersedimenten
van de Wieringermeerafzettingen een goed verband tussen het SOj-gehalte (fig. 74A) en het organische-stofgehalte.
Ook bij de kalkrijke kleien van het Beemstercomplex is deze relatie duidelijk aanwezig (fig. 74B). Deze is echter afwezig bij de kalkarme en kalkloze lagen, die direct onder het veen liggen of lagen, doordat hier door de vroegere
vegetatie aan het oppervlak van de afzettingen het gehalte aan secundaire organische stof is toegenomen.
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Tabel 4. Indelingsschema van de oude zeekleigronden
Niveau
IV

III

11

Kalkrijken kalkhoudend

ondiep humeus

aflopend

Ondiep kalkarm

Kalkarm, soms
beneden 50 cm
kalkhoudend

Complex: kalkrijk
tot kalkarm

kleiarm tot matig
kleiig zand
sterk kleiig zand en
sterk zandige klei
matig zandige en
lichte klei
zware klei

kaart
eenheid

roepnaam

53

oude, kalkrijke, wad-,
kwelder- en rietgorsgronden

54
55
56

ondiep humeus

aflopend en met min of
meer slappe ondergrond

klei

57

oude, ondiep kalkarme
rietgorsgronden

complex :ondiep en
diep zeer humeus tot
venig (organische
stof vandebovengrond met gunstige
eigenschappen)

aflopend

zandige en lichte klei

58

zware klei

59

oude, ondiep kalkarme
wad-, kwelder- en
rietgorsgronden
met meermolmdek

ondiep humeus
aflopend
complex: ondiep en
aflopend of homogeen en
diep zeer humeus
met min of meer slappe
tot venig (organische
ondergrond
stof vandebovengrond met gunstige
eigenschappen)

zandige tot zware klei 60
klei
62

Hoofddorpgronden
kalkarme modderkleien kattekleigronden

complex: ondiep en
aflopend of homogeen en
diep zeer humeus
met min of meer slappe
tot venig (organische
ondergrond
stof van de bovengrond met ongunstige eigenschappen)

klei
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kalkarme modderkleien kattekleigronden
met restveendek

humusarm en ondiep
humeus

complex: kalkrijk
kleiig zand tot kalkarme zware klei
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complex van Wieringermeer- kwelder- en
rietgorsgronden

aflopend of homogeen,
soms met min of meer
slappe ondergrond

Fig. 73. Het verband tussen het koolzure-kalkgehalte en het lutumgehalte van resp. de Wieringermeerafzettingen (A) uit de Wieringermeer
(curve 1) en uit Waterland (curve 2) en de afzettingen van het Beemstercomplex (B). (Naar Pons en Wiggers, 1959/1960).
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Fig. 74. Het verband tussen het zwavelgehalte en het organische-stofgehalte van resp. de Wieringermeerafzettingen (A) en de afzettingen
van het Beemstercomplex (B). (gedeeltelijk naar Pons en Wiggers 195911960).
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VAN DE EENHEDEN

Eenheden, 53, 54, 55 en 56. Oude, kalkrijke wad-,kwelder- enrietgorsgronden
Deze gronden beslaan een groot deel van de Wieringermeerpolder, van het westelijke gedeelte van West-Friesland,
van de oude strandvlakte ten zuiden van Bergen, van de grote droogmakerijen: De Heerhugowaard, De Beemster,
De Schermer, De Purmer, De Wijde Wormer en van de Haarlemmermeerpolder en de ten oosten daarvan gelegen
polders en droogmakerijen. Kleine oppervlakten liggen nog verspreid in droogmakerijen in West-Friesland, Waterland en in de strandvlakte ten zuiden van Alkmaar.
De textuur van deze gronden varieert van kleihoudend zand (eenheid 53), lichte zavel (eenheid 54), zware zavel en
lichte klei (eenheid 55) tot zware klei (eenheid 56).
De gemiddeld 20-30 cm dikke bovengrond bevat in de Wieringermeerpolder, in grote delen van West-Friesland en
in gedeelten van de grote droogmakerijen ten noorden van het IJ ca. 3-5% humus. In andere gebieden echter, zoals
in de strandvlakten, de Polder de Wogmeer, gedeelten van De Heerhugowaard, de zuidelijke gedeelten van deze
eenheden in De Schermer, De Beemster en De Wijde Wormer en in de polders en droogmakerijen ten zuiden van
het IJ, is bij de drooglegging achtergebleven meermolm en bagger bijna overal door de bovengrond gemengd; deze is
daardoor humusrijk tot venig. Het humusgehalte kan tot 15à 30% oplopen.
In het westelijke deel van de strandvlakte ten westen van Alkmaar zijn de bovengronden sterk zandig door ingewaaid
duinzand. Bovendien iseen belangrijk deel van het relatief hoge percentage lutum van deze bovengronden afkomstig
van verspoelde pikklei.
Naar beneden toe neemt bij een groot deel van de gronden, vooral van de eenheden 53, 54 en 55, het lutumgehalte
geleidelijk af. Het kalkgehalte neemt vaak toe, plaatselijk tot 15à20%.
In de strandvlakte ten westen van Alkmaar rust de bovengrond van eenheid 53direct op kleiarm, vrij grof, kalkrijk
zeezand; bij de eenheden 54en 55 begint dit kleiarme zand pas op 60 à 100cm diepte. Wel is dan overal een overgangslaag aanwezig van zand met enkele kleibandjes (eenheid 53) of van zwak tot matig kleihoudend zand met
kleibandjes en -lensjes van verspoelde pikklei (eenheden 54 en 55). De kleibandjes bevatten soms tot 35% lutum.
De gronden in het noordelijke deel van deze strandvlakte, direct ten zuiden van Bergen, zijn geheel kalkloos. De
ondergrond bestaat uit het witte, kalkloze, ijzerarme zand dat samenhangt met de Westfriese afzettingen.
Bij de overige gronden van eenheid 53en bij een deel van eenheid 54rust de bovengrond op kalkrijk, lutumarm zeezand. Bij het overige deel van laatstgenoemde eenheid en bij eenheid 55 bestaat de ondergrond uit gelaagde lichte
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zavel met dunne kleibandjes. Deze lichte zavel gaat diep door of gaat tussen 50en 80cm diepte over in zwak lutumhoudend zand, zoals in De Schermer en in de Haarlemmermeerpolder. In De Heerhugowaardrustdeklei plaatselijk
binnen 80 cm op kleiarm zeezand (toevoeging n).
De zware kleigronden van eenheid 56blijven meestal tot grote diepte homogeen; plaatselijk worden zenaar beneden
enigszins lichter of ze gaan op 80 à 100cm diepte over in zware zavel. In de Haarlemmermeerpolder gebeurt dit bij
een deel van deze gronden reeds tussen 40 à 50 cm diepte. De minst zware kleigronden van deze eenheid, in De
Schermer, rusten op 100 à 120cm diepte op kalkrijk, fijn zand.
In de Haarlemmermeerpolder ligt plaatselijk 40-75 cm kalkloze zware klei op kalkrijke, wat lichtere klei. Het zijn
kleine oppervlakten tot eenheid 57behorende gronden. In de kalkloze klei komen vaak kattekleiverschijnselen voor.
Aldezegronden zijn goedetot primaakkerbouwgronden, vooral die van de eenheden 54en 55;bij de lichtste gronden
bestaat echter kans op verslempen. De zwaarste gronden (eenheid 56)zijn echter moeilijk te bewerken. Bij een goede
waterbeheersing zijn het ook uitstekende graslandgronden. Vooral de lichte gronden van eenheid 53in de Wieringermeerpolder worden in toenemende mate voor de bloembollenteelt gebruikt (fig. 75).
Beschrijving van een profiel van eenheid 54 uit De Heerhugowaard
Al
0-20 cm
zeer donker grijze tot zeer donker grijsbruine (10YR3/1-3/2), humusrijke, kalkhoudende,
zeer lichte zavel
AC(g) 20-30 cm
grijsbruine (2,5Y5/2), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel met enige roest

Fig. 75. Bloembollenteelt op grote, rechthoekige kavels op de lichte gronden van eenheid 53 in de Wieringermeerpolder.
(Foto Stichting voor Bodetnkartering R 35-270)

156

C21g
C22g

30-49 cm grijze (5Y6/2), humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel; gelaagd en vrij sterk roestig
4 9 - > 120cm grijs tot lichtgrijs (5Y6/2-7/2), humusarm, kalkrijk, zwak kleiig zand, aflopend tot klei-arm,
kalkrijk zand; weinig roest.

Analysegegevens
Diente
in cm
3-10
10-20
20-33
33-50
50-70
70-90
90-110

pH
(KCl)
6,7
7,0
7,4
7,4
7,9
8,4
8,3

in % vandegrond \j
CaC03

humus

0,8
2,9
7,3
10,8
17,7
18,9
18,6

11,2
6,5
2,2
1,2
0,6
0.4
0,4

in % van de minerale delen

toL

0,56
0,32
0,12
—
—
—
—

<2

< 16 < 50 50-90 90-150

9
8
7
10
4,5
5
1,5

12,5
15
12
15
6,5
7
4

60,5
49
45
69
42,5
28
36

24
34
38
27
37
50
49

12
13
15
4
19
19
14

Kationenbezetting in %
> 150 Na
3,5
3,5
2,5
0,5
1,5
3
0,5

0,4
0,5
0,8
—
—
_
—

K

Mg
1,0
0,5
0,8
—

1,7
4,2
4,0
—

_
—

_
—

Ca

H

87,9
89,3
89,6
—
_

^ .
waarde
9,0
5,5
4,8
—

26,1
20,4
11,0
—

—

—
—

_
—

Fe-O
%
—
1,19
1,26
1,82
0,75
_
—

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 55 uit de Haarlemmermeerpolder bij Abbenes (zie fig. 65,
profiel 7)
Ap
0-23 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), matig humeuze, (zwak tot) matig kalkhoudende, zeer fijnzandige lichte klei met zeer donker grijsbruine (10YR3/2) humushuidjes en enige oranjebruine (5YR5/8) wortelroest; toplaag (0-3 cm) met sterk ontwikkelde (schijn)kruimels;
3-23 cm tamelijk sterk, naar beneden toe afnemend tot zeer matig ontwikkelde, afgerondblokkige structuur met elementen van wisselende grootte; abrupt, horizontaal en duidelijk
via zwaardere en meer verdichte laagjes van 5-8 cm dikte (ploegzool) overgaand in
C21g 23-70 cm
grijze (5Y6/1), zeer humusarme, kalkrijke, gelaagde, matig lichte zavel met enkele schelpresten en veel donker geelbruine (I0YR4/4) en geelbruine (10YR5/6), duidelijke, grote,
(matig) scherpe, samenhangende vlekken; veel gangen omringd door gereduceerd materiaal;
poreuze sponsstructuur met zeer zwakke, zeer grote prisma's; onder de bouwvoor gangenstructuur met begin van afgerond-blokkige elementen; hoge porositeit met beklede wormgangen; geleidelijke, duidelijke overgang naar
C22g
> 70 cm
grijze (5Y5/1), zeer humusarme, kalkrijke, gelaagde, matig lichte tot zware zavel met veel
schelpresten; zeer veel uitgesproken, grote, matig scherpe, licht olijfbruine (2,5Y5/4),
samenhangende vlekken; oranjebruine (5YR4/6), fossiele wortelroest, die beneden 110cm
afneemt en dan voornamelijk langs wortelkanalen isgeconcentreerd; poreuze sponsstructuur;
vanaf 90cm in toenemende mate ongerijpt.
Beschrijving van een profiel van eenheid 56 uit De Purmer
All
0-8 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), humusrijke, kalkloze, matig zware klei; geen roest; zeer geleidelijke overgang naar
A12g
8-26 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), zeer humeuze, kalkloze, zeer zware klei; duidelijke, kleine
roestvlekjes; goed ontwikkelde, ruwe prisma's, opgebouwd uit matig ontwikkelde, blokkige
elementen; geleidelijke overgang naar
Clg
26-40 cm
grijze (5Y5/1), zeer humusarme, kalkloze, zeer zware klei; zeer weinig, zeer vage roest; goed
ontwikkelde, gesegmenteerde, ruwe prisma's, opgebouwd uit matig ontwikkelde, blokkige
elementen; vrij abrupte overgang naar
C21g 40-50 cm
grijze (5Y5,5/1), zeer humusarme, kalkrijke, zeer zware klei; vage en duidelijke roestvlekjes;
stevig tot matig stevig; goed ontwikkelde, gesegmenteerde, ruwe prisma's, opgebouwd uit
zeer zwak ontwikkelde, blokkige elementen; geleidelijke overgang naar
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C22g

50-70 cm

C23g

70-90 cm

grijze (5Y5.5/1) , zeer humusarme, kalkrijke, zeer zware klei ; vage en duidelijke roest; matig
stevig; matig ontwikkelde, gladde prisma's, opgebouwd uit zwak ontwikkelde, blokkige
elementen; gele delijk eovergang naar
lichtgrijze, (5Y6/1), zeer humusarme, kalkrijk e, zeer zware klei; duidelijke roestvl ;kken en
roestconcreties goed doorlatend; matig slap
grofporeuze sponsstructuur.

Analysegegevens

pH

Diepte
in cm

(KCl)

8-26
30-40
40-50
50-70
70-90

6,7
6,5
7.3
7,4
7.4

in %van de grond
CaCOs

humus

TV
tot.

0,3
0.2
9,7
14,8
16.9

8,3
2,2
1,7
2,0
1,8

—
—
—
—

0,43

in % vat

de minerale delen

<2

< 16

<50

50-75

75-150

50
52
54
59
50

78
75
77
83
69

99
97
98
97
91

sp.
2,5
2
2
6

sp.
0,5
sp.
0.5
1,5

P- AL

Plot.

25
25
20
23

170
110
150
160
210

105 -150 > 150
sp.

—
sp.
0,5
0.5

sp.
sp.
0,5
0,5
1

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 56 uit De Beemster (zie fig. 65, profiel 8)
All
0-23 cm
donker roodbruine (2,5YR3/2), zeer humeuze, matig kalkhoudende tot kalkrijke lichte tot
matigzware klei met zeer donker grijze (10YR3/1) humushuidjes; matig ontwikkelde kluiten,
opgebouwd uit tamelijk sterk ontwikkelde, afgerond-blokkige elementen; scherpe, duidelijke
overgang naar
A12
23-48 cm
als A l l , echter met donkergrijze (10YR4/1) humuscoatings en matig ontwikkelde, blokkige
structuur; scherpe, golvende overgang naar
C21g 48-88 cm
olijfgrijze (5Y5/2), uiterst humusarme, kalkrijke, gelaagde, aflopende zware klei met schelpresten; zwak ontwikkelde, samengestelde ruwe prisma's, opgebouwd uit tamelijk sterk
ontwikkelde, blokkige elementen; matig veel tot veel, flets olijfbruine (5Y6/4), duidelijke,
diffuse vlekken; duidelijke, golvende overgang naar
C22g
> 88 cm
olijfgrijze (5Y5/2), uiterst humusarme, kalkrijke, gelaagde, aflopende lichte tot zware klei
met schelpresten; veel donkerbruine (7,5YR4/4),duidelijke, scherpe,samenhangende vlekken;
sponsstructuur met begin van samengesteld prisma, opgebouwd uit zwak ontwikkelde,
blokkige elementen met naar beneden toe afnemende structuurgraad; aflopende gerijptheid.
Eenheid 57. Oude, ondiep kalkarme rietgorsgronden
Een groot deel van de Middelpolder en de Bovenkerkerpolder ten zuiden van Amsterdam bestaat uit deze gronden.
Verder komen ze voor in de Haarlemmermeerpolder, in De Purmer en nabij Hoorn in West-Friesland.
Het zijn meestal zware oud mariene kleigronden met katteklei of potentiële katteklei en met een humusrijke tot
venige bovengrond, die tot 40 à 70 cm diepte of soms geheel kalkloos zijn. In de Haarlemmermeerpolder is bijna
overal een meermolmdek door de bovengrond gemengd.
Behalve inde laatstgenoemde polder ishet materiaal onder de bovengrond vrijwel overal ongerijpt of bijna ongerijpt.
Gewoonlijk begint op 40-70 cm kalkrijke lichtere klei of zavel.In De Purmer rust de slappe, kalkloze klei op 80à 100
cm op oud zeezand. In het gerijpte materiaal van de Haarlemmermeerpolder (en hier en daar elders) is veel katteklei
gevormd. De potentiële katteklei van de (nog) niet gerijpte gronden vormt een grote handicap bij een eventuele
verdere ontwatering van dit soort gronden.
Ook als er geen katteklei aanwezig is, zijn het tengevolge van wateroverlast slechts matige tot slechte akkerbouwgronden. Bij grasland heeft men problemen bij het berijden en met de beweiding. Bij een goede waterbeheersing
zijn zeechter goed geschikt voor akker- en weidebouw.
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Eenheden58en59. Ondiepkalkarme wad-, kwelder-enrietgorsgrondenmet meermolmdek
De zavel-en kleigronden van deze eenheden komen overeen met de meer humushoudende gronden van de eenheden
55 en 56, maar hebben ten dele een diep humeuze tot venige bovengrond tengevolge van het bij de drooglegging
achtergebleven meermolmdek. Ook is de ondergrond maar gedeeltelijk of vrijwel geheel ongerijpt. Ze komen voor
in de droogmakerijen ten oosten van de Haarlemmermeerpolder, in één kaartvlakje ten zuiden van Halfweg en
langs de zuidrand van De Beemster.
Tussen de bovengrond en de al of niet gedeeltelijk gerijpte ondergrond is soms nog een ca. 10cm dik laagje restveen
aanwezig. De ondergrond is veelal over enkele decimeters nog kalkloos, maar wordt dan kalkrijk en tevens lichter.
De gronden van deze eenheden zijn slechts matig geschikt voor de akkerbouw. De bovengrond bevat te veel humus
of het bij eenheid 57 aanwezige laagje restveen geeft moeilijkheden bij de beworteling en de waterhuishouding. Men
vindt op deze gronden dan ook hoofdzakelijk grasland, waarvoor ze bij een goede ontwatering goed geschikt zijn.
Wel heeft het gras in de zomer vaak van verdroging te lijden.
Beschrijving vaneenprofiel vaneenheid59 in De Beemster
All
A12g
Clg
C21g
CG
G

0-27 cm
27-32 cm

zeer donker grijze (10YR3/1), humusrijke, kalkloze, matig zware klei
donkergrijze (2,5Y3,5/1), humusrijke, kalkloze, matig zware, compacte klei met duidelijke
roestvlekken
32-40 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), humeuze, kalkarme zware klei met veel duidelijke roest; goed
ontwikkelde prisma's, opgebouwd uit blokkige elementen
40-60 cm grijze (5Y5,5/1), kalkrijke zware klei met duidelijke roest; goed ontwikkelde prismatische
elementen, opgebouwd uit zwak ontwikkelde blokkige elementen
60-110 cm grijze (5Y5,5/1), kalkrijke zware klei met duidelijke roest en reduktievlekken; zwak ontwikkelde structuur; op 80 cm half gerijpt
> 110 cm lichtgrijze (5Y6/1), kalkrijke lichte klei; half gerijpt.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

10-27
32^0
70-90

5.0
5.0
7,1

in % van de minerale delen

in % van de grond
CaCOa

humus

<2

< 16

<50

50-105

105-150

> 150

0,1
4,4

12,8
3,2
2,6

38
46
49

64
66
71

95
96
96

4
3
3

1
sp.
1

0,5
sp.
0,5

Eenheid60.Hoofddorpgronden
Met deze eenheid zijn de kalkloze ruggen van de oudste afzettingen (Calais Hl-afzettingen) in de Haarlemmermeerpolder aangegeven.
De 25-40 cm dikke, kalkloze bovengrond bevat ca. 4% humus en 10-45% lutum. Naar beneden wordt de grond
lichter en gaat over in soms zure, kalkloze zavel met geelbruine roestvlekken en vervolgens in iets gelaagd zand.
Op 70 à 120 cm diepte wordt de grond overwegend kalkrijk.
Plaatselijk wordt bij deze gronden, die in de diepere ondergrond meestal direct op pleistoceen zand rusten, kwel
aangetroffen.
Het zijn redelijk goede, maar niet optimaal geschikte akkerbouwgronden. Bij de lichtste bovengronden komt vaak
verslemping voor. Het zijn goede tot zeer goede graslandgronden, waarbij op de hoogste en/of lichtste delen in de
zomer echter enige verdroging kan optreden.
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Beschrij ving van een profiel van eenheid 60 uit de Haarlemmermeerpolder
Apll
0-18 cm donkergrijze (10YR3,5/1), matig humeuze, kalkloze, uiterst fijnzandige zware zavel; geen
roest; grote verdichte kluiten en kleinere, afgerond-blokkige elementen; geleidelijk overgaand in
Apl2g
18 23 cm donkergrijze (10YR3,5/I), matig humeuze, kalkloze, uiterst fijnzandige zware zavel met
enige duidelijke roestvlekken; enkelvoudige, gladde prisma's met veel wormgangen; geleidelijk overgaand in
Cllg
23 28 cm grijsbruine (10YR5/1,5), matig humeuze, kalkloze, matig zware klei met veel duidelijke
roestvlekken; enkelvoudige, gladde prisma's met veel wormgangen; geleidelijk overgaand in
C12g
28 36 cm grijsbruin (2,5Y5/2), uiterst humusarm, kalkloos, kleiarm, zeer fijn zand, afgewisseld met
matig humusarme, kalkloze zavel; vage en duidelijke roest; gelaagd complex met verticale
wormgangen
C13g
36 56 cm grijsbruin (2,5Y5/2), uiterst humusarm, kalkloos, kleiig, zeer fijn zand met veel duidelijke
roestvlekken; poreuze sponsstructuur; geleidelijke overgang naar
C14g
56 80 cm grijze (10YR5/1), uiterst humusarme, kalkloze, zeer fijnzandige, zeer lichte zavel; veel
uitgesproken roestvlekken, vooral langs wortelkanalen; grof poreuze sponsstructuur; matig
stevig tot matig slap; geleidelijke overgang naar
C2G
80 100 cm grijs (N4,5), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand met nog enkele duidelijke roestvlekken; grof poreuze sponsstructuur
G
100- 120cm grijs (N4,5), kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand, afgewisseld met dunne, slappe kleibandjes;
geen roest.
Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-18
18-23
36-56
56-80
80-100

7,0
7,1
6,6
6,3
7,5

% vande grond
CaCOs humus
< 0,5
< 0,5
< 0,5
<0,5
8,4

3,9
3,4
0,5
1,1
0,9

in % van de minerale delen
<2

< 16

23
25
7

36
38
11

56
58
21

11
11

21

< 50

23

> 105
IS
16
41
43
38

150

lutumislib M50
x 100

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

Ca

65
7
15
20
20

66
70

[08
115
105

1.7
0.2

1,9
1.9

7,1
14,0

70,0
83,9

Eenheden 62 en 63. Kalkarme modderklei- en kattekleigronden
Deze grotendeels slappe kleigronden (zg. modderklei) komen min of meer overeen met de gronden van eenheid 57,
maar de humushoudende bovengrond is veelal aanzienlijk dikker. Als zodanig komen ze overeen met de gronden
van de eenheden 58 en 59.
Ten noorden van het IJ komen ze voor in De Schermer, de Starnmeerpolder, de Graftermeerpolder en De Wijde
Wormer en ten zuiden van het IJ in de Haarlemmermeerpolder, bij Halfweg, bij Aalsmeer en als een langgerekte
strook in het oostelijke deel van de Middel- en Bovenkerkerpolder.
De 25-40 cm dikke bovengrond bestaat uit humusrijke tot venige, lichte of matig zware klei.Vaak zijn nog verteerde
en meestal ook goed veraarde resten van een meermolmdek aanwezig, zoals op verschillende plaatsen ten noorden
van het IJ en in de Haarlemmermeerpolder; elders betreft het eveneens goed veraarde, vaak zandige restveenlagen,
bijv. in de Starnmeerpolder en in gedeelten van De Wijde Wormer. Deze gronden zijn aangegeven met eenheid 62.
Eenheid 63 zijn de gronden, waarbij slecht verteerd en ten dele na indroging moeilijk te bevochtigen meermolmmateriaal of restveen voorkomt. Soms is dan slechts een 10 tot 20 cm dikke, zandige, weinig tot niet veraarde
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H

19,3
0,0

bovengrond van venige klei of kleiig veen aanwezig, zoals bij Uithoorn. Deze dunne bovengrond rust op zeer zuur
restveen, bestaande uit rietveen of rietzeggeveen.
Sommige gedeelten van de hier besproken gronden zijn bijzonder moeilijk te bevochtigen na uitdroging; deze zijn
als gronden met neiging tot sterke verdroging op de kaart aangegeven (toevoeging h). Waar door ontwatering een
onregelmatige indroging is opgetreden, is het land vaak sterk bultig.
De bovengrond ligt op een enige decimeters dikke laag geheel of bijna geheel gerijpte, veelal zware klei die overgaat
in ongerijpt materiaal öf de ongerijpte tot vrijwel ongerijpte, riethoudende klei begint al direct onder de bovengrond.
In het eerste geval bestaat de bovenkant van het gerijpte materiaal veelal uit katteklei, zoals bijvoorbeeld bij eenheid 62in De Wijde Wormer, bij aldezegronden in de Haarlemmermeerpolder en plaatselijk in depolders ten oosten
van Aalsmeer. Waar de ontwatering echter zo ondiep is, dat het ongerijpte materiaal tot vrijwel direct onder de
bovengrond voorkomt is (nog) geen katteklei aanwezig; bij diepere ontwatering zal deze zich op de meeste plaatsen
echter wel vormen.
Vooral in de Haarlemmermeerpolder wordt het materiaal beneden 50cm vaak kalkrijk en tevens lichter; gewoonlijk
gaat het ondieper dan 80cm over in zware of soms lichte zavel.
Ten noorden van het IJ begint meestal op 80 à 100 cm diepte kalkrijk oud zeezand; in de Starnmeerpolder en in
De Wijde Wormer wordt dit zeezand gedeeltelijk reeds binnen 80cm aangetroffen (toevoeging n).
Deze gronden zijn weinig of niet geschikt voor bouwland en slechts matig voor grasland. Plaatselijk treedt sterke
verdroging op.
Beschrijving van een profiel van eenheid 62
Alg
0-25 cm zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humusrijke, kalkloze, matig zware klei met duidelijke
roest
ACg
25-35 cm humeuze, kalkloze, matig zware klei met veel roestvlekken
Clg
35-65 cm olijfgrijze (5Y5/2), humusarme, kalkloze zware klei met enkele roestvlekken
C2G
65-105 cm olijfgrijze (5Y5/2), humusarme, kalkrijke zware klei met duidelijke roest-en reductievlekken
G
105-120 cm grijze (10Y5/I), kalkrijke lichte klei; bijna ongerijpt.
Analysegegevens
Dieot"

DH

in °0 vandegrond

in % van de minerale delen

in cm (KCl)

CaCOz humus

<2

< 16

5-20
40-55
75-90

—
0,1
8,1

41
54
47

62
74
70

4,9
5,7
7,0

16,4
1,9
3,3

lutumlslib

< 50

> 150

85
95
94

0,5
0,1
0,5

x

10

°

67
72
67

Kationenbezetting in %
Na

1,5

K

Mg

4,4

Ca

12,2

g
fix-

H

73,7

8,2

17

Beschrijving van een profiel van eenheid 63 uit De Wijde Wormer
Alg
0-23 cm zeer donker bruine (10YR2/2), venige klei met duidelijke roestvlekken
Dl
23-30 cm zwart (10YR1/1), sterk verweerd veen
D21g 30-65 cm grijze (5Y5/1,5), humusarme zware klei met duidelijke roest- en kattekleivlekken; stevi
tot matig slap
D22G 65-85 cm grijze (5Y5/1), humusarme zware klei met roestvlekken; slap
G
85-120 cm gereduceerde, humusarme zware klei; slap.
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Analysegegevens

Diepte
in cm

pH
(KCl)

5-20
46-60
70-85
90-100

3,8
3,3
3,7
4,4

in %vandegrond
CaC03
—

humus
28,5
3,4
2,9
3,0

in % van de minerale delen
<2
43
51
47
42

< 16
72
74
72
62

< 50

> 150

93
94
96
89

1
1
0,1
0,3

lutum/slib
x 100

59
68
65
67

Kationenbezetting in %
K

Na

Mg

H

Ca

1,3

2,5

1,7

10,8

83,7

10

3,2

5,2

25,1

37,7

28,8

13

Eenheid 64. Complex van Wieringermeer-kwelder- enrietgorsgronden
Met deze eenheid zijn in de Wieringermeerpolder de zware, kalkloze rietgorskleien aangegeven. Ze worden echter
door een zo groot aantal smalle, met lichter en meestal kalkrijk materiaal opgevulde kreken doorsneden, dat het
geheel als een complex op de kaart is weergegeven. Bovendien is in het Zuiderzee-stadium een deel van de kalkarme
bovengrond plaatselijk geërodeerd.
De dunne, humusarme tot hoogstens matig humeuze bovengrond rust op zware klei, die bovenin kalkarm is en
wat dieper vaak rietwortels bevat. Bij het droogvallen werd in deze gronden veel katteklei gevormd.
Door de ongelijke inklinking van de zware, slappe klei en de zavelige tot zandige kreekruggetjes, zijn na de drooglegging op korte afstand duidelijke hoogteverschillen ontstaan.
De geschiktheid van deze gronden voor de akkerbouw, waarvoor ze vrijwel geheel in gebruik zijn, varieert sterk
met de samenstelling van de bovengrond en met de profielopbouw. Grotendeels zijn het echter matiggeschikte tot
goede akkerbouwgronden. De beperking in geschiktheid is vooral te wijten aan de genoemde grote afwisseling
op korte afstand.
VEENGRONDEN
INDELING
De veengronden omvatten gronden met minstens 40 cm veen of venig materiaal aan het oppervlak of hoogstens
onder een dun klei- of zanddekje. De veenontginningsgronden onderscheiden zich van de veengronden in engere zin,
doordat het veen grotendeels is weggegraven of weggebaggerd. In Noordholland zijn het vrijwel uitsluitend gronden
met restveenlagen, die in uitgeveende en later weer drooggemaakte plassen zijn achtergebleven. Op de bodem van
dergelijke voormalige meren en plassen gevormde lagen veenslik, die nu aan het oppervlak liggen, zijn ook bij
de veenontginningsgronden ingedeeld.
De veengronden in engere zin zijn hoofdzakelijk ingedeeld naar de veensoort, nl. veenmos- of zeggeveen, rietveen
(met rietzeggeveen en veenslik) en bosveen. De nadere onderverdeling betreft het al of niet aanwezig zijn van een dun
(gewoonlijk 10à 25 cm dik) kleidekje. De veengronden met een wat dikker kleidekje (25 à 40 cm dik) zijn, zonder
onderverdeling naar veensoort, apart onderscheiden. De gedeeltelijk uitgeveende gronden met op korte afstand
een zeer grote afwisseling in bodemgesteldheid, vormen een aparte, complexe eenheid.
De veenontginningsgronden zijn ingedeeld naar de kwaliteit van de organische stof (zie hoofdstuk II bij de humushoudende bovengrond bij veen- en klei-op-veengronden) in de bovengrond. Bij de gronden met ongunstige eigenschappen van deze organische stof is het voorkomen van een bezandingsdekje nog apart onderscheiden.
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K
fix.

Tabel 5. Indelingsschema van de veen- en veenontginningsgronden
Niveau

kaarteenheid

IV

III

II

Laagveengronden

niet uitgeveend

veenmosveen of
zeggeveen

rietveen, rietzeggeveen
of veenslik

bosveen

25-40 cm klei op veen

gedeeltelijk uitgeveend

roepnaam

kleiarm, kleiig en zandig- 80
kleiig veen

veenmos- of zeggeveengronden

venige en humusrijke
klei en zandige klei

veenmos- of zeggeveengronden met dun
kleidek

81

kleiarm, kleiig en zandigkleiig veen

S2

rietveen-, rietzeggeveenof veenslikgronden

venige en humusrijke klei
en zandige klei

83

rietveen-, rietzeggeveenof veenslikgronden met
dun kleidek

kleiarm, kleiig en zandigkleiig veen

84

bosveengronden

venige en humusrijke klei
en zandige klei

85

bosveengronden met
dun kleidek

humeuze tot venige klei
op humusarme, zware
klei

86

klei-op-veen-gronden

c o m p l e x v a n al of niet verl a n d e t r e k g a t e n , leg-

87

verveningscomplex

91

veraarde restveengronden

akkers en soms aangemaakte veengronden
Laagveenontginningsgronden

organische stof van
de bovengrond met
gunstige eigenschappen

meer dan 40cm veen
of veenslik op minerale ondergrond

zandig-kleiig veen,
venige klei en veenslik

organische stof van de
bovengrond met
ongunstige eigenschappen

meer dan 40cm, slap
veen, soms venige klei
veen of veenslik op
minerale ondergrond; bezand
vaak indrogend of
zeer nat

92
93

indrogende restveengronden
bezande restveengronden

VEENGRONDEN
BESCHRIJVING

VAN DE EENHEDEN

Eenheden 80 en 81. Veenmos- en zeggeveengronden
In de met eenheid 80 aangegeven gebieden is het zuivere veenmos- of zeggeveen hoogstens met een dun dekje venige
klei of kleiig veen bedekt. Plaatselijk, zoalsin het vlak ten zuidwesten van Amsterdam, komen kleirijke stroken voor.
In het grote gebied ten noorden van het IJ en in de polder De Zeevang is de dunne (ca. 15cm) bovengrond meestal
slechts matig veraard; ten zuiden van het IJ, rondom Amsterdam en bij Haarlem, is de bovengrond tot 20 à 40 cm,
soms tot 60 cm goed veraard. Al deze gronden bestaan hoofdzakelijk uit veenmosveen. Het zuidelijke deel van de
polder De Zeevang en een deel van het vlak bij Haarlem bestaan uit zeggeveen. Het veen is gewoonlijk vele meters
dik. In de polder De Zeevang bedraagt de dikte ten westen van de spoorlijn echter slechts 75-150 cm; het rust daar
op klei van het „Beemstercomplex".
De strook gronden langs de westrand van het Gooi bestaat overwegend uit zeggeveen, dat tussen 70 en 100 cm
diepte op leemarm tot zwak lemig, matigfijn pleistoceen zand rust (toevoeging m). In het zand is een humuspodzol
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aanwezig. De 20-40 cm dikke, humusarme tot humusrijke bovengrond van deze veengronden bestaat uit zand,
dat ter verbetering van de bovengrond is opgebracht.
Bij de grote oppervlakte veenmos- en zeggeveengronden van eenheid 81 is een ca. 25-35 cm dik, zwaar kleidek
aanwezig, dat vooral ten noorden van het IJ enigszins knippig is. Plaatselijk, zoals in de Polder Beetskoog, is het
kleidek dikker en zwaarder. De bovengrond bestaat uit humusrijke tot venige klei of, zoals bij een groot deel van
de gronden in Waterland, uit kleiig veen. Evenals bij de gronden van eenheid 80is de veraarding matig; plaatselijk
is de bovenste 5 à 15 cm wat beter en bij uitzondering goed veraard; dit laatste is tot 15 a 25 cm diepte ook het
geval ten westen van het Naardermeer. De bovengrond is na uitdroging soms wat moeilijk te bevochtigen, zoals
rondom De Beemster en De Schermer, in de Eilandspolder en in de Polder Mijzen. In de nu grotendeels bebouwde
Riekerpolder ten zuiden van Amsterdam trad dit verschijnsel in sterke mate op (toevoeging h).
Het veen bestaat overwegend uit veenmosveen, dat naar beneden overgaat in zeggeveen of rietzeggeveen en vervolgens in rietveen. In het noordelijke en oostelijke deel van de Polder Beetskoog, in het westelijke deel van het
gebied bij Assendelft en ten westen van het Naardermeer komt overwegend zeggeveen voor, ten noorden van de
Haarlemmermeerpolder, ten noordwesten van Krommenie en in het gebied bij Hoorn overwegend rietveen. De
laatstgenoemde gebieden behoren dus eerder tot eenheid 83. Bij Hoorn is echter veel verveend; hier is wel veenmosveen aanwezig geweest, zoals samengeperste, tot 50cm dikke lagen onder oude boerderijen bewijzen. In Waterland
en ten noorden van Monnikendam komen, onregelmatig tussen het veenmosveen, talrijke kleine oppervlakten voor
met verslagen veen.
Op de meeste plaatsen is het veen 1,5 m tot vele meters dik. Ten westen van de spoorlijn in de Polder de Zeevang is
het slechts 75-150cm dik, evenals de veengronden ten noorden van het Naardermeer. In de Eilandspolder, de Polder
Mijzen en bij Hoorn bedraagt de dikte zelfs minder dan 75 cm.
Het veen rust vrijwel overal op zware, kalkrijke klei, die bovenin echter meestal slap en kalkloos en met riet doorworteld is. Een uitzondering vormt het gebied ten noorden van het Naardermeer, waar het veen op zand rust.
Deze uitsluitend voor de weidebouw gebruikte gronden zijn hiervoor, tengevolge van een slechte beweidbaarheid
en moeilijkheden bij het berijden, slechts matig geschikt.
Beschrijving van een profiel van eenheid 80 in de Groot-Duivendrechtsche Polder
Al 1
0-8 cm
zeer donker grijs (10YR3/1), kleiig veen (zodelaag)
A12
8-16 cm
zwart (10YR2/1), kleiig veen, iets korrelig; op 16cm diepte met duidelijke scheuren
Cll
16-32 cm
zwart (10YR2/1), sterk geoxydeerd veen met enkele berkentakjes; verticale scheuren
C12
32-95 cm
zeer donker bruin (10YR2/2), half veraard, geoxydeerd veenmosveen
CG
> 95 cm
roodbruin (5YR4/3), gereduceerd veenmosveen.
Analysegegevens

Diepte

pH

'«cm

(KC)

,
,
.
>n %vandegrond N

in % van de minerale delen

tot. <2 <16<S0 50-90 90-

CaC03humus

Kationenbezetting in %

>

Na

K

Mg

Ca

150
0-8
8-16
16-32
32^15

5,0
5,1
4,7
4,5

0,1
0,0
0.1
0,2

48,4
41,9
88,5
92,5

1,89 29
1,62 36

57
54

71
73

1,5

23
22

2,7
3,2

1,2
1,2

11,2
13,1

54,0
55,5

H

30,9
27,0

Kat.
P FetOs AkOs
waarde tot. %
%

70,4
68,3

435 2,18
386 2,25

Beschrijving van een profiel van eenheid 81 bij Zunderdorp
zeer donker grijsbruin (10YR3/1,5), kleiig veen
Al
0-10 cm
10-20 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), venige klei met donkerbruine (7,5YR3/2) roest; grof
Cg
prismatische structuur
CD
20-35 cm
zeer donker bruine (10YR2/2), venige klei tot kleiig veen; fijn prismatische structuur
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1,96
2,28

D
DG

kleiarm veenmosveen
kleiarm, gereduceerd veenmosveen.

35-65 cm
> 65 cm

Analysegegevens
in % van de minerale delen

Diepte pH
'n %vandegronda
»> cm (KC>) CaC03 J— el

N

tol.

Z2 <16<S0 50-90 90-

>

K.
geh.

%N
Kationenbezetting in %
vd
humus Na K Mg Ca H

Fe»Oa

K

waarde %

150
0 -10
10 -20
20--35

4,7
4,7
4,7

0,0
0,0
0,0

50,9
25,1
55,4

_

2,28 49
13,5 1,02 57

74
•S4

89
96

1

2

0,5

1

8
2

41
22

4,4
4,0

5,2 1,6
4,2 0,6

14,0 23,5 55,6 33,6
14,6 25,4 55,3 17,7

1,98
2,73

Eenheden82en83.Rietveen-, rietzeggeveen ofveensükgronden
Eenheid 82 komt slechts in twee kleine gebiedjes voor, bij Haarlem en bij Krommenie. Het zijn rietveengronden
met een dunne bovengrond van kleiig veen of venige klei.
Bij eenheid 83 is een dikker en meestal zwaarder kleilaagje aanwezig. De gronden van deze eenheid liggen zowelin
het veengebied ten noorden en ten zuiden van het IJ als op enkele plaatsen in West-Friesland.
De bovengrond bestaat bij laatstgenoemde eenheid gewoonlijk uit een 5-15 cm dik, matig veraard, humusrijk tot
venig kleilaagje. Onder ditdunne kleilaagje ligt 5-30 cm zware, meestal tamelijk compacte, humusrijke klei. Soms
is het kleidek dikker, zoals in Het Grootslag, zodat deze gronden dan vrijwel overeenkomen met die van eenheid 86.
Plaatselijk is de bovengrond na uitdroging moeilijk te bevochtigen, zoals in de (nu bebouwde) Riekerpolder bij
Amsterdam en in de Oostbijlmerpolder (toevoeging h). In laatstgenoemde polder is echter wel een vrij dikke (15-25
cm), vrij goed veraarde bovengrond aanwezig. Dit is eveneens het geval in het met eenheid 84aangegeven gebied ten
noordwesten van Weesp (zie voetnoot bij eenheid 84). Het kleilaagje onder de bovengrond bestaat vooral in het
noordwesten van Waterland, bij Assendelft en bij Haarlem uit zeer zware (40-60% lutum), compacte pikklei (in
Waterland potklei genoemd). Elders heeft het vaak slechts min of meer knippige eigenschappen, is het minder
zwaar en ook minder compact.
De kleilaag ligt meestal op grof rietveen of zeggehoudend rietveen, plaatselijk op rietzeggeveen. Het veen is overwegend dikker dan 1,50m, vaak zeer veel dikker. In De Heerhugowaard is het vrijwel onherkenbaar verteerd. Het
bodemgebruik en de geschiktheid komen overeen met die van de gronden van de eenheden 80en81.
Beschrijving van een profiel van eenheid 83 in de Roomolenpolder bij Heemstede
0-8 cm zeer donker grijze (I0YR3/1), humusrijke klei met wortelroest; onderkant duidelijk geAlg
segmenteerd, zeer geleidelijke overgang naar
8-20 cm zeer donker grijze (10YR3/1), venige klei met roestconcentraties en plaatselijk ijzerhuidjes;
cig
gladde, kleine prisma's, bestaande uit blokkige elementen; onderkant los
Dl
20-28 cm zwart (5YR2/1), onherkenbaar veen,zeerbrokkelig;blokkigeenafgerond-blokkige elementen
D2
28-38 cm donkerbruin (7,5YR3/2), spalterig veen, weinig verteerd, zeer sterk samengeperst
D3
38-69 cm donker roodbruin (5YR3/3), weinig verteerd zeggeveen met rietresten
D4G
69-85 cm roodbruin (5YR4/3),grof zeggeveen met rietresten
D5G
85-120 cm zwart (5YR2/1), slibhoudend rietveen.
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Analysegegevens
pH
(KCl)

in %vande grond

in cm

CaCOs

humus

N
tot.

0-10
10 -20
20 -38
38 -60

4,9
5,0
5,1
4,6

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

29,2
29,0
64,5
85,4

1,33
1,23
2,13
2,32

Di ?pte

in % van de minerale delen
<2

< 16

<50

50- 90 90-150

15
22

36
43

73
49

1,5
2

6
10

Kationenbezetting in %

>

150

19
40

Na

K

Mg

2,5
1,4

0,7
0,3

9,2
6,7

Ca

H

57,8
63,4

29,8
29,2

Fe^Os AhOi
o/
V
10
1,93
2,57

1,85
2,12

Eenheden 84 en 85. Bosveengronden
Deze eenheden komen uitsluitend in het zuidoostelijke veengebied voor. Bosveengronden met bovenin een laag
venige klei tot kleiig of slibhoudend veen (eenheid 84) komen alleen voor in de Polder De Ronde Hoep en langs de
Amstel bij Uithoorn*. Deze bovengrond is 15-50 cm dik en goed veraard, behalve in het centrum van de Polder
De Ronde Hoep, waar tot voor kort de slechte ontwatering een goede veraarding heeft verhinderd. Plaatselijk
treedt in deze polder daarentegen verdroging van de bovengrond op. Bij Uithoorn isde dikke, veraarde bovengrond
ontstaan door opbaggeren (toemaakdek). De rest van het profiel bestaat uit diep doorgaand, vaak slibhoudend
bosveen met veel houtresten (fig. 76).
Bij de bosveengronden van eenheid 85 ligt een 15tot 20 cm dikke, humusrijke zware klei, veelal met een 5à 10cm
dikke, venige zode, op 10à 20cm humeuze, kalkloze zware klei. In de Polder De Ronde Hoep is het kleidek meestal
dunner, maar met talrijke kleirijke stroken. Bij Uithoorn is ook op deze gronden een 20-40 cm dik toemaakdek
aanwezig; de zware kleilaag onder de bovengrond ontbreekt dan.
Evenals op de overige veengronden, komt op de bosveengronden overwegend grasland voor. De geschiktheid is
beter dan bij de voorgaande eenheden, vooral als een toemaakdek aanwezig is.
Beschrijving van een profiel van eenheid 84 uit de Polder De Ronde Hoep
All
0-15 cm
kleiig veen, zandhoudend, goed veraard
Al2
15-21 cm
kleiig veen, iets scherp korrelig, indrogend
Cl 1
21-40 cm
zwart, geoxydeerd, sterk verweerd veen; compact
Cl2
40-50 cm
half geoxydeerd, half gereduceerd bosveen
G
> 50 cm
roodbruin, gereduceerd bosveen met veel houtresten.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-10
10-21
21^0
40-50

5,2
4,4
3,6
3,7

in% vandegrond
,mmus
CaCOa

0,4
0.2
0.1
0,2

46,3
48,2
58,0
74,6

in % van de minerale delen

Kationenbezetting in %

N

< 2 < 16 <50 5390

tot.

2,00 32
2,04 44

53
69

75
82

150

90150
4
3,5

21
13

Na

K

0,9
0,8

3,7
1,9

Mg
3,7
3,0

Ca

H

Kat.
P.
waarde tot.

56,4 35,3 69,3
45,7 48,6 67,6

402
327

Fe?Oi AhO-i
0/

0/

/o

/o

2,70
2,57

1,83
2,71

Beschrijving van een profiel van eenheid 85 uit de Horn- en Kuijerpolder bij Nederhorst den Berg
Alg
0-12 cm
donkergrijze (10YR4/1), humusrijke klei (goed veraard) met enkele roestvlekjes
Clg
12-38 cm
donkergrijze (2,5Y4/1), zeer humeuze, zware klei met duidelijke roestvlekken
D
38-80 cm
geoxydeerd, sterk verweerd, donkerbruin (7,5YR3/2) bosveen met houtresten
DG
> 80 cm
gereduceerd, slibhoudend bosveen.
* Het gebied ten noordwesten van Weesp bestaat volgens nieuwere onderzoekingen niet uit bosveen, maar grotendeels uit rietzeggeveen
en gedeeltelijk uit rietveen.
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Fig. 76. Goed veraarde bosveengrond (eenheid 84) met in de ondergrond talrijke houtresten.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R 28-58)
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Analysegegevens

Diepte

pH

in cm

(KCl)

5-12
20-35
50-76

4,6
4,6
4,3

'n "''" van ^e Sr°nd
CaCC,3

—

humus

18,4
11,5
47,8

in % van de minerale delen
< 2

40
56
70

<

16

56
73
79

< 50

> 150

76
87
98

17
8
1

lutum!slib
x W0

71
76

Kationenbezetting in %
Na

K

0,8

Mg

0,8

Ca

9,7

H

60,6

g
fix-

28,1

61

Eenheid 86. Kleiop-veengronden
Klei-op-veengronden komen in een grote oppervlakte voor rondom het Alkmaardermeer en in het zuidoostelijke
veengebied; verder langs talrijke riviertjes of vroegere inbraken, zowel ten noorden als ten zuiden van het IJ, in het
noorden van West-Friesland rondom Andijk en in een klein gebiedje in De Heerhugowaard.
De bovengrond bestaat uit humeuze tot venige, gewoonlijk roestige klei of soms uit sterk kleiig veen. Deze bovengrond is in West-Friesland en ten noorden en ten zuiden van Weesp meestal licht, in de rest van het zuidoostelijke
veengebied matig zwaar en elders overwegend zwaar. Plaatselijk, zoals in de Aetsveldsche Polder, is de bovengrond
na uitdroging moeilijk te bevochtigen (toevoeging h). In West-Friesland is gedeeltelijk een 25 à 30 cm dik, kalkhoudend baggerdek boven de zware (kiek)kleilaag aanwezig. Deze opgebaggerde laag bevat 25 à 30% lutum en
4-6% humus.
Ten noorden van Limmen is de bovengrond, evenals de rest van de kleilaag, enigszins zandig; langs de strandwallen is de kleilaag bovendien iets overstoven.
De bovengrond gaat meestal over in zware (50 à 60% lutum), compacte, humeuze pikklei. In het zuidoostelijke
veengebied komt geen echte pikklei voor, maar naar het IJsselmeer toe krijgt de kleidaar wel knippige eigenschappen.
Op 35-45 cm diepte, plaatselijk wat dieper, rust de klei meestal op rietveen of rietzeggeveen of, zoals in een groot
deel van het zuidoostelijke veengebied, op bosveen. Tegen het IJsselmeer komt ook in laatstgenoemd gebied echter
rietveen en rietzeggeveen voor en ten noorden van het Naardermeer verslagen veen en bagger. Vaak is het veen vele
meters dik, vooral ten zuiden van het Alkmaardermeer. Het ligt vrijwel overal dieper dan 120cm op slappe, bovenin
kalkloze, dieper kalkrijke zeeklei van de Afzettingen van Calais. Aan de westkant van het veengebied bij Uitgeest
wordt onder de pikklei echter slechts een 5-15cm dikke veenlaag aangetroffen, die isgevormd op slappe, dieper wat
„zepige" klei, die bij een inbraak vanuit het westen is afgezet. Pas hieronder, meestal dieper dan 120cm, begint de
dikke veenlaag, die een voortzetting is van het veen verder naar het oosten.
In West-Friesland is de veenlaag slechts dun en vaak gedeeltelijk of bijna geheel veraard. De slappe, kalkrijke
Westfriese zeeklei wordt daar reeds ondiep aangetroffen (toevoeging p).Ook de plaatselijk slechts zeer dunne veenlaag in de Aetsveldsche polder ten zuiden van Weesp, in het gebied ten noorden van Muiden en bij Haarlem ligt
ondiep op, hier zandige tot zavelige, Westfriese afzettingen (toevoeging n). Ten noorden van Limmen rust het veen
plaatselijk binnen 120 cm, maar meestal dieper, op zand van de strandvlakte.
De geschiktheid van de overwegend als grasland gebruikte gronden is sterk afhankelijk van de ontwateringstoestand
en van de eigenschappen van de bovengrond. In het algemeen zijn het echter slechts matige graslandgronden ofschoon iets beter van kwaliteit dan de gronden van de eenheden 80 en81.
Beschrijving van een profiel van eenheid 85 uit Waterland (Zunderdorp)
Al
0-10 cm
zeer donker grijs (10YR3/1), kleiig veen
Clg
10-35 cm
grijze (5Y5/1), humusrijke klei met geelbruine roestvlekken; knippig
CD
35-45 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), venige klei tot kleiig veen
D
45-80 cm
zeer donker bruin, geoxydeerd, verslagen veen (zeggeveenachtig)
G
> 80 cm
roodbruin, gereduceerd, iets verslagen veenmosveen.
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Analysegegevens

Diepte
in cm

0-10
10-20
20-35
40-60

in % vande grond

pH
(KCl)

4,7
4,4
4,2
3,3

CaCOz
0,0
0,0
0,0
0.0

humus

48,4
11,2
8,9
50,1

1,97
0,46

6,3

in % van de minerale delen

N.
tot

C
el.

<2

< 16

43
60
65

75
93
91

0,57
0,64
0,71
0,70

Kationenbezetting

<50
94
99

50-90
1,5
0,5
Sp.

Na

K

Mg

Ca

H

Kat.
K
waarde fix.

1,1

1.4

17,5

30.

43,3

49,2

24

90-150
1.5
sp.
sp.

> 150

K
geh.

%Nv.d.
humus

3
0.5
0,5

28
23
28

4,0
4,1

—

FezOx

3,71

Beschrijving van een profiel van eenheid 86 uit Waterland (Zuiderwoude)
0-10 cm
zeer donker grijze (10YR3/1), venige klei
10-25 cm
bruin okerkleurige (7,5YR5/6), matig humeuze, zware klei; compact en bont gevlekt met
grof prismatische structuur
CD
25-30 cm
zeer donker grijs (10YR3/1), kleiig-zandigveen met onduidelijke prismastructuur; overgangslaag
D
geoxydeerd rietveen met enkele bandjes.
> 30 cm

Alg
Clg

Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % van de grond
CaCOs

3-10
10-30
30-35

4,6
4,4
4,7

0,1
0,1
0,1

in % van de minerale delen

humus

C
el.

N
tot.

<2

< 16

< 50

50-90

90-150

> 150

30,3
8,7
42,7

15.6
4,8
24,2

1,41
0,39
1,34

44
61
48

67
85
83

94
99
99

0,5
0,5
1

1
sp.
0,5

4
0,5
0,5

FeiOi,
/o

Mn

2,61
7,02
1,68

244
131
112

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

Ca

H

Kat.
K
waarde fix.

4,6
6,0
8.7

1,5
1,4
0,7

18,8
28,8
18,9

40,8
37,6
35,5

34,3
26,2
33,2

50,0
43,9
70,9

18
35
30

Gedetailleerde beschrijving van een profiel van eenheid 86 bij Stokkelaarsbrug in de Polder De Ronde Hoep (zie
fig. 65, profiel 9).
Al
0-16 cm
zeerdonker bruine (10YR2/2),humusrijke, kalkloze zware klei; matig ontwikkelde, afgerondblokkige en granulaire structuur, beide in kleine kluiten; geleidelijke overgang naar
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humusrijke, kalkloze zware klei; matig ontwikkelde,
Cll
16-30 cm
afgerond-blokkige elementen, vaak in kluiten; duidelijke, scherpe, horizontale overgang naar
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Cl2g

30-47 cm

Cl3g

47-61 cm

DG

> 61 cm

zeer donker bruine (10YR2/2), venige klei; soms niet geheel gerijpt; zwak ontwikkelde,
grote (afgeronde) blokken; duidelijke, golvende, scherpe overgang naar
donkergrijze (10YR4/1), venige klei; structuurloos en ongerijpt; scherpe, duidelijke overgang naar
zeer donker grijs (5YR3/1), slap bosveen met veel grote, nauwelijks verteerde houtresten.
Eenheid87. Verveningscomplex

Deze onregelmatig verveende gebieden beslaan een grote oppervlakte in Waterland (fig.77),indeZaanstreek enin
het Vechtplassengebied (zie fig. 37 en 38). Een kleine oppervlakte komt voor ten zuidwesten van de Westeinderplassen.
Door de onregelmatige vervening komen op korte afstand grote verschillen in bodemgesteldheid voor. Van deze
verschillen die metde verveningswijze samenhangen, hebben Pons, Kloosterhuisen De Lange (1960) voor Waterland
een goed voorbeeld gegeven (fig. 78).

Fig. 77. Het dorp Den lip (in 1939) met talrijke eendehouderijen, temidden van het sterk aangetaste veengebied. Door de wilde verveningen
zijn grote oppervlakten water ontstaan. Het vroegere veenland is verbrokkeld tot talrijke, onregelmatig verspreide eilandjes. Op de achtergrond, in het naderhand ingepolderde Twiskegcbied, zijn nog duidelijk de sporen van ondiepe, later weer dichtgegroeide veengaten zichtbaar.
(Foto KLM Aerocarto NV)
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Fig. 78. Detailkaartje van een deel van het Uperveld (eenheid 87) met de verveende oppervlakte in
procenten (naar Pons, Klooster/mis en De Lange, I960). Van het door vervening ontstane wateroppervlak is ongeveer de helft weer verland tot zoddeland.

0-25%

E23

25 50

- %l

van de oppervlakte verveend

50-75% L

>75%1
stortplaats stadsvuil van Amsterdam

De verwerkte of nog intact zijnde delen van de bovengrond bestaan bijna overal uit slibhoudend veen, overeenkomend met dat van eenheid 80; alleen rondom de Twiskepolder is of was een dun, knippig kleidek aanwezig. In
Waterland en in de Zaanstreek bestaat dit veen uit 3-3,5 m dik veenmosveen; in het Vechtplassengebied grotendeels
uit zeggeveenachtig mosveen met in het oosten een strook zeggeveen. Het rust hier tussen 60en 200cm op pleistoceen
zand.
Afhankelijk van de verschillen in samenstelling van de oorspronkelijke bovengrond bestaat het op de zetwallen op171

gebrachte materiaal in het noorden hoofdzakelijk uit 20-40 cm veen tot venige klei, in het zuiden uit zandige tot
venige, lichte klei.
De pet- of trekgaten zijn in alle stadia van verlanding aan te treffen; van vrijwel open water met een nog drijvende
waterplantenbegroeiing tot met slappe bagger opgevulde of met rietzodden, zegge (Carex sp.) en andere moerasplanten min of meer dichtgegroeide delen of zelfs uit weer geheel verlande, slappe (veen)mosplekken.
VEENONTGINNINGSGRONDEN
BESCHRIJVING

VAN DE EENHEDEN

Eenheid 91. Veraarde restveengronden
Deze eenheid komt alleen op enkele plaatsen in de Haarlemmermeerpolder voor.
Het grote en kleine gebied in het noorden van de polder bestaan bovenin uit 20-30 cm donkerbruin tot zwart,
veraard, iets kleihoudend tot kleiig veen. Het veen in het zuidelijke gebiedje is zandig en tot 30 à 50 cm veraard.
De bovengrond rust op zegge- of rietzeggeveen dat bovenin meestal verwerkt is of plaatselijk op zwart, meermolmachtig materiaal. Het veen is 50-150 cm dik en ligt op gereduceerde, slappe, bovenin kalkloze, dieper kalkrijke klei;
vaak is dit (potentiële) katteklei.
Eenheid 92. Indrogende restveengronden
Eenheid 92 omvat de grote meerderheid van de restveengronden in Noordholland. Zowel dikte als samenstelling
van de bovengrond en van de veenlaag kunnen in de verschillende kaartvlakken, maar ook binnen één kaartvlak,
sterk verschillen.
Op veel plaatsen bestaat de bovengrond uit een 15-30 cm dikke laag humusrijke tot venige klei; plaatselijk bevat
het onderste gedeelte van deze laag minder humus. Op talrijke plaatsen zijn dezebovengronden nauitdroging moeilijk te bevochtigen (toevoeging h).
Meestal bestaat het veen uit verslagen veen op rietveen of rietzeggeveen, dat onderin weer overgaat in rietveen.
In de Assendelver Veenpolder komt, en in de nu geheel omgewerkte en bebouwde Bijlmermeerpolder kwam ook
wat veenmosveen voor. In het noordelijke deel van de Broekermeer gaat het verslagen veen over in baggerachtig materiaal; juist hier treedt de sterkste indroging op. In het zuidelijke deel van de Holendrechter- en Bullenwijkerpolder wordt een meer dan 1m dikke laag gyttja-achtig materiaal aangetroffen.
Het veenligtmeestal tussen 50 en 100 cm op mariene klei van de Afzettingen van Calais. Op een aantal plaatsen
begint deze dieper dan 120cm, zoals in een deel van De Purmer en in een deel van de Waterlandse droogmakerijen.
De klei bestaat bovenin overwegend uit slappe, kalkloze rietklei met pyriet, waaruit gemakkelijk katteklei kan
worden gevormd. In de Horstermeerpolder ligt het verslagen, baggerachtige veen, al of niet ondieper dan 120 cm,
soms op klei, maar meestal op oud zeezand. In verband met moeilijkheden bij het berijden en bij de beweiding en
door de plaatselijk optredende verdroging, zijn het slechts matige graslandgronden.
Beschrijving van een profiel van eenheid 92 uit De Broekermeer in Waterland
Alg
0-25 cm
zeer donker grijze (2,5Y3,5/1), venige klei
donkergrijze (5Y4/1), humusrijke, zware klei met duidelijke roestvlekken
25-30 cm
Clg
D
zwart tot zeer donker bruin (N2-7,5YR2/2), verslagen veen, sterk verweerd
30-70 cm
donkergrijze (10Y4/1), riethoudende, slappe klei, half gereduceerd
CG
70-80 cm
blauwgroene (5BG5/1), zeer slappe, matig lichte zavel, totaal gereduceerd.
G
> 80 cm
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Analysegegevens
Diepte
in etn

pH
(KCl)

5-20
25-30
40-60
80-100

6.0
5,5
5,3
7,2

in % van degrond

in % van de minerale delen

fa

tum/slib

~lsö

xW0

CaCOs

humus

< 2

0,3
0,1
0,1
13,2

26,0
14,3
66,4
1,2

49

93

2.5

72

12

62

0.5

66

< 16

<50

Beschrijving van een profiel van eenheid 92 uit De Monnikenmeer bij Monnikendam
slibhoudend, veraard veen (niet indrogend)
Al
0-6 cm
dunplatige laag; slibarm, slecht veraard veen; scherpkorrelig
Cll
6-12 cm
zeer compact, verslagen veen; platerig, dieper structuurloos
12-30 cm
C12
geoxydeerd, verslagen veen
30-40 cm
C13
half geoxydeerd, half gereduceerd, verslagen veen
C14g
40-60 cm
gereduceerd, verslagen veen.
G
> 60 cm
Analysegt gevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-6
6-12
12-30
30-40
60 >

5,0
4,7
5,2
5.7
6,1

in % van de grond
CaCOs

humus

0,1
0.3
0,2
0.3
0.1

58,0
64,7
78,1
82,3
83,3

in % van de minerale delen

N
lot.

<2

< 16

<50

50-90

90-150

> 150

2,37
2,58

3S
42

65
62

93
96

3,5
2

1.5
1

2,5
1

tot.

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

Ca

H

K.
waarde

2,6
3,0

1,4
0.8

10,5
13,3

43,7
45,4

31,0
37,1

76,4
87,8

—

—

—

—

—

—

Fe20:i

AhO-i

0/

/o
487
208
108
91
67

"/
10

3,20
2,36

1,54
1,36

—

—

Eenheid 93. Bezande restveengronden
Een zeer klein hoekje van deze gronden ligt in de Wieringermeerpolder direct ten zuidoosten van Wieringen. Het
betreft een gespaarde rest van het veen dat eertijds in het gehele gebied van de huidige Wieringermeerpolder aanwezig was en dat grotendeels door de zee isgeërodeerd. Het dunne laagje veen ligt op pleistoceen zand en/of keileem.
Het is bij het in cultuur brengen van de Wieringermeerpolder bezand en vervolgens bebost.
ZANDGRONDEN
INDELING
Zowel de kalkrijke als de kalkhoudende tot kalkarme jonge duinen en de kalkrijke tot kalkarme oude duinen en
strandwallen zijn apart onderscheiden. De overige (kalkarme) zandgronden zijn onderverdeeld naar hun ligging
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Tabel 6. Indelingsschema van de zandgronden
Niveau
IV

III

II

I

kaarteenheid

roepnaam

Kalkhoudend en
kalkrijk
Kalkarm

hoog

humusarm, arm zand

niet lemig, fijn zand

100

laag

gleygronden, zeer arm
zand
podzolen, zeer arm
zand

lemig fijn zand

102

jonge kalkrijke duinzandgronden
gleygronden

niet lemig, fijn zand

107
109

oude bouwlanden,
zeer arm zand
podzolen, zeer arm zanc

zwak lemig, soms niet
lemig fijn zand
zwak lemig, soms niet
lemig grof zand
niet lemig fijn zand

117

podzolen, overwegend
arm zand

niet lemig en zwak
lemig grof zand
zwak lemig, soms niet
lemig fijn zand
niet lemig, soms zwak
lemig grof zand

middelhoog

hoog

Associatie kalkrijk
tot kalkarm

Associatie kalkhoudend en kalkarm

associatie middelhoog
en hoog
associatie laag en
en middelhoog

hoog

grindhoudend, niet
lemig en lemig zand;
soms leem
humusarm, arm en
niet lemig, soms zwak
lemig zand
zeer arm zand
arm zand
niet lemig en zwak
lemig fijn zand
niet lemig, soms zwak
associatie duinzandgronden, gleygronden
lemig fijn zand
podzolen en humusarme zandgronden;
arm zand
humusarm, arm zand
niet lemig fijn zand

123

middelhoge, leemarme
humuspodzolgronden
middelhoge, zwak lemige
humuspodzolgronden
grofzandige oude
bouwlandgronden
hoge, leemarme humuspodzolgronden
hoge, grofzandige humuspodzolgronden
hoge,zwak lemige humuspodzolgronden
grofzandige moderpodzol (humusijzerpodzoljgronden
stuwwalcomplex

124

stuifzandgronden

127

associatie strandwalgronden
oude kalkarme duinzandgronden

113
116

118
121

129

130

jonge kalkarme duinzandgronden

ten opzichtevanhetgrondwater tijdens de bodemvorming enhetdaarmee gepaard gaande profiel (ziehoofdstuk IIbij
podzolering) en vervolgens naar de aanwezigheid en eventuele dikte van de humushoudende bovengrond (stuifzanden - podzolen - oude bouwlanden) of/en de rijkdom van het zand. De nadere onderverdeling betreft de lemigheid en de grofheid van het zand.
BESCHRIJVING

VAN DE EENHEDEN

Eenheden 100en 130.Jonge kalkrijke en kalkarme duinzandgronden
Eenheid 100 omvat de kalkrijke, eenheid 130 de kalkarme jonge duinen. Het zijn overwegend droge zandgronden
met geen ofweinig bodemvorming.
Eenheid 102.Gleygronden
Met uitzondering van een uiterst klein hoekje in het zuidwesten van het Gooi, komen deze gronden slechts voor als
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deel van de associaties van de eenheden 129, 135 en 153 in de duinvlakten, langs de binnenduinrand, in de oude
strandvlakten en in het oude land van Texel.
Een dunne, soms dikke, humeuze tot venige bovengrond met meestal fijne roest ligt op een zandondergrond met
overwegend sterke roest en met ondiep reductievlekken. Het grondwater zakt zelden dieper dan 120 cm; de niet
geaëreerde zone begint vaak reeds tussen 80 en 100cm. Bij een groot deel van de gronden langs de binnenduinrand
is door de wateronttrekking in de duinen het grondwater sterk gedaald. We hebben hier met fossiele gleygronden
te maken.
Eenheden 107en 109. Middelhoge, leemarme en zwak lemigehumuspodzolgronden
Eenheid 107 beslaat slechts een uiterst kleine oppervlakte ten noordoosten van Blaricum in het Gooi, benevens
enkele ha ten oosten van Hilversum. Het zijn leemarme, matig fijne zandgronden met een dunne (20-30 cm) zwarte
bovengrond op een dun podzolprofiel. Deze gronden hebben hoge gemiddelde wintergrondwaterstanden (ondieper
dan 40 cm), terwijl de grondwaterstand des zomers gemiddeld ondieper dan 120cm is.
Eenheid 109 beslaat een langgerekte strook gronden langs de westrand van het Gooi (benevens een kleine oppervlakte langs de oostrand) en een aanzienlijke oppervlakte in het oude land van Texel en Wieringen.
Vrijwel alle middelhoge, zwak lemige podzolen in Noordholland zijn oude ontginningen, waar door het eeuwenlang
opbrengen van compost en potstalmest een ca. 40 cm dikke humushoudende bovengrond (mestdek) is ontstaan
(toevoegingj). Op Wieringen is dit dek plaatselijk dikker dan 50cm. Door de ongelijke ligging ten opzichte van het
grondwater loopt het humusgehalte van deze gronden in het Gooi uiteen van 3tot 5% op de hoger liggende gronden
en van 8tot 15% op de lager liggende. Vooral bij de lagere gronden is een duidelijke, 20-25 cm dikke A2-horizont
aanwezig op een dikke (soms tot 50cm) B-horizont. Tegen de grens met de veengronden is plaatselijk een dun laagje
restveen onder het mestdek aanwezig; het isafkomstig van de vroegere veenbedekking.
Op Texel en Wieringen bevat de humushoudende bovengrond in de bouwvoor ca. 5% humus; hieronder is het
humusgehalte vaak slechts 1-1.5%. Op Wieringen is de bovengrond vaak vermengd met wat zeezand en wat klei.
Ook hier is in het zwak lemige zand overal een duidelijk humuspodzol ontwikkeld. Op Wieringen en bij een deel
van de gronden op Texel begint op 60 à 120cm diepte keileem of keizand (toevoeging s).
Zowel voor bouwland als voor grasland zijn de gronden van eenheid 109 redelijk tot goed geschikt. Waar deze
gronden overwegend als grasland worden gebruikt, zoals op Texel en Wieringen, kan op plaatsen met ondiep voorkomende keileem 's zomers verdroging optreden.
Beschrijving van een profiel van eenheid 109 uit de omgeving van het Naardermeer
Al
0-20 cm zwart, matig humeus, leemarm, fijn zand
A2
20-25 cm bruingrijs, humusarm, leemarm, fijn zand
donker roodbruin, matig humusarm, leemarm, fijn zand; vrij sterk verkit
25-48 cm
B2
48-90 cm
bleekbruin, humusarm, leemarm, fijn zand
cig
G
90-120 cm
bleekgrijs, niet geaëreerd, leemarm, fijn zand.
Beschrijving van een profiel van eenheid 109 met een oud bouwlanddek bij Vatrop, Wieringen
Aanp
0-28 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/1), sterk zandige, humeuze klei (3 à 4% humus; ca. 10%
lutum); iets kalkhoudend door opgebrachte schelpen
zeer donker grijsbruin (10YR3,5/2), sterk kleiig, humusarm zand (2% humus, 7% lutum);
Aan2 28-54 cm
oud bouwlanddek, iets lichter gekleurd dan de bouwvoor
zwart (10YR2,5/1), matig humeus zand (4 à 5% humus); oude bovengrond
Alb
54-65 cm
A2b
65-80 cm
lichtgrijs (7,5YR6,5/1); humusarm zand (loodzandlaag)
B2b
80-90 cm
zeer donker bruin (7,5YR2/1,5), humusrijk zand; met uitstulpingen van de A2
B3b
90-115 cm
donkerbruin (7,5YR4/4,5) zand; op ca. 150 à 170cm keileem.
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Eenheid 113. Grofzandige oudebouwlandgronden
Van de grofzandige, meestal leemarme oude bouwlanden van de oorspronkelijke Gooise dorpen zijn op de kaart
bij Hilversum en Bussum nog slechts enkele restanten aangegeven. Ook van de grote strook over de dorpen HuizenBlaricum-Laren is het merendeel momenteel onder de bebouwing verdwenen.
De gronden hebben een 50-70 cm, soms tot 1m dik, humushoudend dek; het humusgehalte is betrekkelijk laag.
Meestal komt onder de humushoudende bovengrond een humuspodzol voor, soms een moderpodzol (humusijzerpodzol), zoals op de Huizereng. In het gehele profiel komt grind voor (toevoeging c), maar de hoeveelheid is in de
bovengrond minder dan in diepere lagen.
Eenheden 116, 117 en 118. Hoge, fijn- tot grofzandige, leemarme of zwak lemige
humuspodzolgronden
Deze eenheden omvatten de hoge, droge zandgronden van het Gooi, voor zover er humuspodzolen in voorkomen.
De eenheden 116 en 118 bestaan uit tamelijk fijnzandige, leemarme en zwak lemige dekzanden (fig. 79).
Bij gebruik als bouwland is meestal een ca. 25 cm dikke, matig humeuze bovengrond aanwezig. Alleen bij het aan
eenheid 109 grenzende vlakje van eenheid 118 wordt, evenals bij eerstgenoemde eenheid, een ca. 40 cm dikke, door
ophoging ontstane, bovengrond aangetroffen (toevoegingj). Een groot deel van deze gronden is bebost. In dit geval
bestaat de bovengrond hoofdzakelijk uit een zeer dunne, min of meer verteerde strooisellaag.
Het grootste deel van de gronden van eenheid 116 is diep vergraven. Onder de humushoudende bovengrond zijn
dan veelal slechts resten van het podzolprofiel terug te vinden.
Op de overwegend leemarme, grofzandige gronden van eenheid 117 in het noordelijke deel van het Gooi* komt
overwegend bos of heide voor. Ze hebben grotendeels een dunne, matig tot zeer humeuze bovengrond met zwarte,
smerende, „wrede" (heide)humus**. Gewoonlijk is een duidelijke loodzand (A2-)horizont te onderscheiden boven
een goed ontwikkelde, diepe, bruine B-horizont met amorfe, smerende humus. Het humusgehalte in deze vaak verkitte horizont bedraagt gemiddeld 4%. Op 50 à 70 cm begint de grijsgele C-horizont.
Ook deze gronden zijn vaak tamelijk diep vergraven, vooral onder bos. Het zijn hoog boven het grondwater liggende
gronden die vanaf het oppervlak grind bevatten (toevoeging c).
Al deze gronden zijn slechts weinig geschikt voor de landbouw. Alleen de minst vochteisende gewassen kunnen nog
met enig succes verbouwd worden.
Eenheid 123. Stuwwalcomplex
Door de stuwing vertonen de gronden van deze, alleen in het Gooi voorkomende, complexe eenheid op korte afstand
een grote afwisseling in samenstelling; behalve grindhoudende, grove of fijne, leemarme zanden komen ook lemige
zanden en plaatselijk leemgronden voor. Doordat dit stuwwalcomplex uit iets rijkere zanden bestaat, zijn hierin
voornamelijk moderpodzolen (humusijzerpodzolen) gevormd. Deze hebben een 15-20 cm dikke, matig humeuze
bovengrond, die zonder duidelijke loodzandlaag (A2) op een okerbruine, matig humusarme B-horizont met moderhumus (zie hoofdstuk III) rust. Bovenin is soms een dunne, zwarte laag met gedeeltelijk disperse humus aanwezig.
Op 50à 70cm diepte gaat de bruine B-horizont geleidelijk over in de geelbruine en vervolgens in de grijsgele ondergrond.
Plaatselijk ligt een dun stuifzanddekje op de gronden van deze eenheid.

* De vlakken ten noorden van Hilversum en ten oosten van Huizen die met de eenheden 116 en 121 zijn aangegeven, moeten alle tot
eenheid 117worden gerekend. De bruine bovengrond (toevoeging k) in het met eenheid 121aangegeven vlakje iszóplaatselijk aanwezig,
dat deze toevoeging als minder juist moet worden beschouwd.
** De toevoegingj bij het grote vlak ten oosten van Bussum moet vervallen.

176

Fig. 79. Zwak lemig, hoog humuspodzolpwfiel (eenheid 118) met een door ophoging ontstane, matig
dikke bovengrond
(Foto Stichting voor Bodemkartering)

lil

Eenheid 124. Stuifzandgronden en andere humusarme zandgronden
Behalve in een vrij grote oppervlakte in het Gooi wordt deze eenheid op een drietal plaatsen op Wieringen aangetroffen.
In het Gooi zijn het voornamelijk stuifzanden, waarin vooral ten westen en ten zuiden van Hilversum vrij veel niet
verstoven koppen met humuspodzolen liggen. Deze delen behoren eigenlijk tot eenheid 116, maar konden niet
afzonderlijk worden aangegeven.
Een humushoudende bovengrond is niet of nauwelijks aanwezig. Het matig fijne, plaatselijk matig grove stuifzand
is vaak gelaagd met afwisselend gele of grijsgele, humusarme en grijze, iets humushoudende lagen.
Op hogere plaatsen komt in de ondergrond vaak een overstoven podzolprofiel voor.
Op Wieringen komen de gronden min of meer overeen met de hogere delen van de aangrenzende eenheid 109, maar
de ca. 40 cm dikke humushoudende bovengrond rust in het meest oostelijke gebied direct of vrijwel direct op de
keileem (toevoeging s).Op de twee andere plaatsen begint de keileem weliswaar dieper dan 120cm, maar hier iseen
dikke humushoudende bovengrond aanwezig, zodat we eigenlijk met oude bouwlandgronden te maken hebben.
In tegenstelling tot de kleine oppervlakten niet afzonderlijk aangegeven oude bouwlandgronden binnen eenheid
109, is geen podzolprofiel in de ondergrond aanwezig.
Eenheid 127. Associatie strandwalgronden
De met deze eenheid aangegeven oude strandwallen bestaan overwegend uit droge tot vochtige, kalkloze, matig
fijne zandgronden. Vooral langs de randen liggen vochtige tot natte gronden.
De bovengrond is bij oud grasland meestal matig humeus. Plaatselijk is op oude bewoningsplekken (geesten), door
het opbrengen van grond, een matig dikke tot dikke humushoudende bovengrond ontstaan. De gronden direct ten
westen en zuidwesten van Alkmaar zijn, evenals veel gronden langs de randen, vaak zeer humeus tot venig. Laatstgenoemde gronden zijn tevens bovenin soms wat kleihoudend. Ook de vochtige gronden van de strandwal van St.
Paneras hebben merendeels een zeer humeuze bovengrond.
Een groot deel van de strandwallen is ten behoeve van de tuinbouw diep omgespit (tot ca. 70 cm). Het profiel is
tot deze diepte dan zwak humushoudend en iets grijs gekleurd. Andere gronden zijn in verband metdebloembollenteelt afgegraven, zoals bij Limmen. Deze vochtige tot natte gronden zijn diep omgewerkt; ze zijn dan kalkhoudend
tot in de weinig humushoudende bovengrond.
Waar de gronden niet afgegraven of diep omgewerkt zijn, is onder de bovengrond vaak eenzwakke,bruine podzolB-horizont aanwezig, overgaand in geel tot grijsgeel zand. Op lage plaatsen treffen we gleygronden aan met ondiep
roest- en reductievlekken.
De strandwallen zijn ten dele bebost, vooral ten zuiden van het Noordzeekanaal. Een aanzienlijk deel is in gebruik
voor de bloembollen- en groenteteelt; plaatselijk komt grasland voor. Wegens de kans op verdroging, zijn de hogere
delen echter slechts matig geschikt voor grasland en voor groenteteelt. Waar de waterhuishouding gunstig is, zijn
het, mits diep doorgewerkt, goede bloembollengronden.
Beschrijving van een nat profiel van eenheid 127 bij Heiloo
Alg
3-14 cm zeer donker grijsbruin (10YR3.5/2), matig humeus, kalkloos, kleiarm, matig fijn zand met
iets roest en wat afgeloogde korrels
ACg
14-36 cm donkerbruin (10YR4/3), humusarm, kalkloos, matig fijn zand met bruine roestvlekken
Clg
36-56 cm licht geelbruin (10YR6/4), kalkloos, matig fijn zand met donkerrode (2,5YR3/6) tot oranjebruine (5YR4/6) roestvlekken (bontgevlekt)
C1G
56-80 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2), humusarm, matig fijn zand met oranjebruine (5YR4/6) roestvlekken (bontgevlekt)
C2G
80-100 cm lichtgrijs (2,5Y7/2) tot licht grijsbruin (2,5Y6/2), humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met
enkele donker geelbruine (10YR4/4) roestvlekken.
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Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in %vande grond
CaCOs

humus

3-14
14-36
36-56
56-80
80-100

4,9
4,3
4,6
6,9
8,3

0,1
0,1
0,0
0,1
5,0

3,4
1,3
0,7
0,5
0,4

in % van de minerale delen

N
tot.
0,16
0,07
—
—

<2

< 16

< 50

50-90

90-150

> 150

3
3,5
1
1,5
2

7
6
2,5
2,5
4

9
10
5
3
4

1,5
1,5
1
0,5
0,5

14
7
14
7
9

74
79
78
90
86

Kationenbezetting
Na

K

Mg

Ca

H

2,8
2.2

1,4
2,2

5,6
0,0

27,8
20,0

62,4
75,É

Fe2Ûi
o/
10

0,65
0,79
0,53
0,49
0,38

AhOn
%

Mn

0,38
0,45
0,40
0,32
0,27

37
12
8
15
8

Beschrijving van een droog profiel van eenheid 127 bij Heiloo
All
0-10 cm donkergrijs (10YR4/1), matig humeus, kalkloos, matig fijn zand
Al2
10-25 cm donkergrijs (10YR4/1), matig humeus, kalkloos, matig fijn zand
(B)
27-47 cm bruin (7,5YR5/4), humusarm, kalkloos, matig fijn zand
Cll
47-103 cm licht grijsbruin (10YR6/2) tot licht geelbruin (10YR6/4), humusarm, kalkoos, matig fijn
zand
103-106 cm zeer donker bruin (10YR2/2), humusarm, kalkloos, matig fijn zand (mogelijk oud bewoC12
ningsoppervlak)
(Al lb)
106-120 cm bruin (10YR4,5/3), humusarm, kalkrijk, matigfijn zand.
C2
(Al2b)
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % van de grond
CaCOs

0-10
10-25
25-47
47-103
103-106
106-120

4,0
3,8
4,0
4,4
4,6
7,7

0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
1,7

in % van de minerale delen

humus

C
el.

N
tot.

<2

< 16

< 50

50- 90

90-150

> 150

3,0
2.9
1,0
0,6
1,5
0,5

1,3
1,0
—
—
—
—

0,13
0,12
—
—
—
—

2,5
2,5
2,5
0,5
1
0,5

4,5
4,0
3,0
2,0
2,0
1,0

7,0
8,0
4,5
3,0
2.5
2.5

1
1
1
1
0,5
1

19
11
18
27
16
26

71
76
76
68
81
70

Kationenbezetting in %
K

Mg

Ca

H

Kat.
waarde

Fe?,Oz
o/
/o

AkOz

Na
1,8
1,9

1,8
3,8

5,5
3,8

14,5
11,3

76,4
79,2

4,6
4,3

0,43
0,46
0,35
0,32
0,65
0,61

0,30
0,28
0,28
0,32
0,67
0,42
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Mn

10

26
15
14
1
0
5

Eenheid 129. Oude, kalkarme duinzandgronden
De overwegend kalkarme duinzandgronden van deze associatie geven door hun sterk wisselende topografie een
grote variatie in bodemgesteldheid te zien (zie fig. 24). Natte gleygronden wisselen af met podzolen en met humusarme zandgronden zonder veel bodemvorming; soms heeft een kleine oppervlakte enige kleibijmenging. In de
ondergrond bevat het zand vaak nog kalk.
De vochtigste delen, bijv. bij Schoorl en ten noorden van Egmond, hebben een bovengrond met 2,5% of meer
humus. Naarmate de gronden hoger liggen neemt het humusgehalte af. De dikte van deze bovengrond kan bij oude
graslanden tot 40 cm bedragen. Hier en op minder natte plaatsen in het gedeeltelijk beboste gebied ten zuiden van
Haarlem en bij Bergen komt vaak een tot ca. 70cm diep gaande, zwakke podzolering voor.
De vochtiger gronden bij Egmond zijn diep vergraven voor de bloembollenteelt; door de verwerking van het humushoudende dek zijn humusarme gronden ontstaan die gewoonlijk tot bovenin kalkhoudend zijn.
Beschrijving van een profiel van eenheid 129 bij Egmond-Binnen
Al
0-18 cm
zeer donker grijs (10YR3/1), zeer humeus, kalkloos, matig fijn zand met veel afgeloogde
korrels
ACg
18-50 cm
donker grijsbruin (10YR4/2), zeer humusarm, kalkloos, matig fijn zand met enige roest
Clg
50-70 cm
licht grijsbruin (10YR6/2), kalkloos, matig fijn zand met duidelijke roest
C2g
70-80 cm
licht grijsgeel (10YR7/3), kalkrijk, matig fijn zand met duidelijke roest
G
> 80 cm
lichtgrijs, kalkrijk, matig fijn zand; ongeaëreerd.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-18
18-50
50-60
70-80

4,8
4,4
6,7
7,5

in "0 van de grond
CaCOs

humus

0,0
0.0
0.1
2,6

5.X
1,1

—
—

C
el.

N
tot.

2,6
0.5
0,5
0,5

0,30
0,05

—
—

in % van de minerale delen
<2

< 16

< 50

50-90

90-150

> 150

2,5
1,5
1,5
1.0

5,0
3,0
2,5
2

6,5
3,5
3,5
2,1

1
0,5
0,5
0,5

13
12
16
17

78
84
80
80

Kationenbezetting in%
K

Mg

Ca

H

FeiOs
/o

AkOi

Na
0,9
0,0

0.9
2.2

0.9
2.2

42,4
22,2

54,9
73.4

0,65
0,60

0,32
0,28

75
43

0,44
0,39

0,22
0,20

20
12

180

Mn

%

ASSOCIATIE VAN ZAND- EN VEENGRONDEN
Eenheid 135. Associatie van al of niet venigegleygronden met lagestrandwalgronden
Deze associatie wordt aangetroffen ten noorden en noordwesten van Limmen (ziefig.27),ten noorden van Beverwijk
en direct rondom en ten zuiden van Haarlem. Een laag kalkloos, matig grof stuifzand wigt op deze plaatsen uit tegen
de strandwallen van eenheid 127. In dit stuifzand zijn overwegend gleygronden gevormd. Deze wisselen af met
lage, kleine strandwallen, die niet afzonderlijk op de kaart konden worden aangegeven.
De oorspronkelijke bovengrond heeft vaak een vrij hoog humusgehalte, vooral op de (vroeger) natte gedeelten en
bevat meestal enige roest. Diep humushoudende bovengronden worden vooral op de vroeger zeer natte gedeelten
langs de duinvoet aangetroffen. Bij diep verwerkte gronden is het humusgehalte van de bovengrond soms veel lager;
anderzijds zijn door het naar boven brengen van veen uit de ondergrond soms venige bovengronden ontstaan.
Het matig grove zand onder de bovengrond is meestal sterk roestig en bevat tot grote diepte meestal nog enige
humus; deze is wellicht afkomstig van de vroegere begroeiing of is mee ingestoven.
Het stuifzand rust meestal in de diepere ondergrond op veen, dat weer op zand van de oude strandvlakte ligt.
Vroeger waren deze gronden voornamelijk in gebruik als grasland. Momenteel treft men er, vooral bij Limmen en
Beverwijk, veelgroente- en bloembollenteelt aan. Voor beide teelten zijn de goed vochthoudende gronden van deze
eenheid redelijk tot goed geschikt; voor de bloembollenteelt vooral, indien kalkrijk materiaal uit de ondergrond
naar boven is gebracht.
Beschrijving van een profiel van eenheid 135 bij Heemskerk
Alg
0-22 cm
zeer donker bruin (10YR2/2), humusrijk, kalkloos, kleiarm, matig fijn zand met roestverschijnselen
ACg
22-38 cm
donker grijsbruin (10YR4/2), matig tot zeer humusarm, kalkloos, kleiarm, matig fijn zand
met duidelijke roest
Cl lg 38-60 cm
grijs (2.5Y5/1), humusarm, kalkloos matig fijn zand met duidelijke, bruine (7,5YR4/4) roest
C12g 60-80 cm
grijs (2,5Y5/1), humusarm, kalkloos, matig fijn zand met duidelijke roest
C2g
80-90 cm
grijsbruin (2,5Y5/2), humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met slechts enkele roestvlekjes
G
> 90 cm
grijs (5Y5/1), gereduceerd, kalkrijk zand.
Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in % van de grond
CaCOi

humus

0-22
22-38
38-60
60-80
80-100

5,2
5,9
6,2
6,4
7,9

0,0
0,1
0,0
0,1
4,0

11,4
1,8
1,2

C
el.

N
tot.

5,3
0,7

0,53
0,10

—

—
—

0.6
1,1

—

in % van de minerale delen
< 16

<50

50- 90

90-150

> 150

3
3
2,5
3
2,5

6
4
4
3,5
3,5

11
6,5
5,5
4
5

1,5
1
1
1
2,5

27
27
20
36
44

61
66
73
58
49

<2

"

~

Kationenbezetting in "o
Mg

Ca

H

%

AhOt
V
10

Mn

K

Kat.
waarde

Fe2Ûs

Na
1.4
1,5

0,5
1,5

3,7
3,0

61,4
62,0

33,0
22,0

17,7
5,7

1,19
0,95
1,52
0,46
0,34

0,32
0,26
0,27
0,25
0,22

138
36
56
7
12
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ASSOCIATIE VAN LEEM- EN ZANDGRONDEN
Eenheid 147. Pleistocene zand- en keileemgronden
Een kleine oppervlakte van deze gronden ligt in de Wieringermeerpolder nabij Wieringen. De veenbedekking van
de pleistocene ondergrond is hier door erosie verdwenen, waardoor keileem of keizand, gedeeltelijk bedekt door
dekzand, nu aan het oppervlak ligt.
ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN
Hierbij worden gronden ingedeeld, die in alle besproken hoofdgroepen kunnen voorkomen. De overslaggronden
(eenheid 151), degebroken gronden (eenheid 153)en de oude stroomgeulen (eenheid 154)worden nog onderscheiden
naar bodemkundige kenmerken. Bij de overige onderscheidingen, waartoe de geheel vergraven (eenheid 155) en de
afgegraven of opgespoten gronden (eenheid 156) behoren, isdit niet meer het geval.
Eenheid 151.Overslaggronden
De geringe oppervlakte van deze gronden achter de Hondsbossche Zeewering, ontstaan bij een doorbraak van deze
dijk, bestaat uit zeer lichte zavel tot zwak kleiig zand.
]n De Wijde Wormer varieert deze, eveneens bij een dijkdoorbraak ontstane grond, van 20 cm kalkarm, humeus
zand tot 80cm dik kalkrijk zand. Het zand rust op restveen of op mariene kleien van de Afzettingen van Calais.
Eenheid 153. Gebrokengronden
Met deze complexe eenheid zijn die gronden aangegeven waar zware pikklei uitwigt over pleistocene zandgronden
(op Texel en bij Naarden), over oud ofjong duinzand (ten noordwesten van Schoorl en bij Castricum en Egmond) of
over strandwalzand (tussen Limmen en Alkmaar, ten noorden van Alkmaar en bij Beverwijk). Dientengevolge
wisselen kleiarme zandgronden, zandgronden met enige kleibijmenging in de bovengrond en met kleidekjes van
verschillende dikte elkaar op korte afstand af. Ook waar oudere zeeklei-afzettingen uitwiggen tegen de strandwal
zien we eenzelfde bodemgesteldheid, zoals in de Haarlemmermeerpolder bij Bennebroek, waar een dergelijk gebied
na de drooglegging weer aan het oppervlak is gekomen.
Op Texel wisselen lagere gedeelten met een dunnere of dikkere laag zware klei op pleistoceen zand af met hogere
pleistocene zandgronden al of niet met enige kleibijmenging. Op de lagere delen zijn vaak nog gedeeltelijk geërodeerde, lage humuspodzolen aanwezig.
Bij de gebroken gronden langs de duinvoet en langs de strandwallen overwegen zandgronden met een zwakke tot
matige kleibijmenging tot op enige diepte, werkelijke kleidekken zijn minder algemeen. Wellicht zijn de dunne kleidekken echter door de grondbewerking verdwenen. Ten noordwesten van Schoorl bevat de bovengrond slechts
weinig klei; het kleigehalte neemt naar beneden echter toe tot op 60à 80cm diepte een zwaar kleilaagje aanwezig is;
kennelijk heeft hier latere overstuiving plaatsgevonden.
Bijna overal komen in de ondergrond klei- en vooral veenlagen voor. Bij Egmond liggen op 50-120 cm diepte kleibanen in geulen van een vroegere inbraak; deze zijn ten dele met veen dichtgegroeid. Ook bij Schoorl, tussen Alkmaar en Limmen en bij Castricum is in de ondergrond veen aanwezig; in het kaartvlak bij Beverwijk echter weer
kleilagen. Het veen is,vooral tussen Alkmaar en Limmen vaak geheel of gedeeltelijk weggegraven, waarbij de bovengrond op zeer verschillende wijze werd teruggestort. Hierdoor treden op korte afstand grote verschillen in profielopbouw op (zie fig. 27).
In de Haarlemmermeerpolder ligt een met zeezand gemengd 30-40 cm dik kleidek met 10-25% lutum op kleiarm,
roestig zeezand van de strandwal. Op de grens met de zeeklei wordt dit dek dikker en neemt het gehalte zeezand sterk
af. Bij een deel van deze gronden wordt een meermolmdek aangetroffen.
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Ten oosten van het Naardermeer isplaatselijk een tot 40cm dik kleidek aanwezig; elders ligt hier humeus tot humusrijk zand, soms met nog wat kleibijmenging. Het zand (zg. spoelzand uit het Naardermeer) en de klei rusten ondiep
op pleistoceen zand, waarin vaak een podzolprofiel voorkomt.
De geschiktheid voor akker- en weidebouw wisselt in deze gronden uiteraard van plaats tot plaats en is afhankelijk
van de waterhuishouding en de profielopbouw.
Beschrijving van een profiel van eenheid 153 bij Limmen
Al
0-25 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humeus, kalkloos, kleiig, uiterst fijn zand
ACg
25-40 cm donkerbruin (10YR3,5/3), matig humeus, kalkloos, kleiarm, zeer fijn zand met duidelijke
roest
40-60 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2), humusarm, kalkloos, kleiarm, zeer fijn zand met duidelijke roest
Cllg
60-82 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2,5), humusarm, kalkloos, zeer fijn zand met duidelijke roest
C12g
82-105 cm olijfgrijs (5Y5/1,5), humusarm, kalkrijk, zeer fijn zand met duidelijke roest en schelpen
C2g
donkergrijs (5Y4/1), humusarm, kalkrijk, zeer fijn zand met schelpen; met roest en met grote
> 105 cm
CG
reductievlekken.

Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

in% van de grond
CaCOa

humus

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
80-100

5,3
4,9
4,9
4,9
5,6
7,3

0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
4.5

4,6
4,3
1.6

—
—

C
el.

2.2
0,8
0,6
0.5
0.5

"

in % van de minerale delen

N
tot.

0,24
0,20
0,07

—
—

<2

< 16

< 50

50-90

90- 150

> 150

7
6
3
1,5
3
4

13
II
8
6,5
9
6,5

13,5
13
11
10
10,5
9,5

42
4,5
5
5
5
4

38
40
55
44
45
55

5
41
26
41
39
30

"

Lutumlslib
x 100
N
54
55
37
24
33
62

1,8
2.5
4,5

Kationenbezetting in

0/
/O

K

Mg

Ca

H

Kat.
waarde

1,8
1,3
2.3

6,1
5,0
4,5

61,6
47,7
63,7

28,7
42,5
25,0

9,7
7,0
3,2

K
geh.

16
15
5
5
6
6

FezOa

Mn

0'
10

—
—
—

—
—
—

0,63
0,54

4
10

Beschrijving van een profiel van eenheid 153in de Oosterzijpolder bij Heiloo
Al lg
0-12 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2), zeer humeus, kalkloos, kleiig, matig fijn zand met roest
A12g 12-35 cm donkerbruin (7,5YR4/2), matig humusarm, kalkloos kleiig, matig fijn zand met duidelijke
roest
ACg
35-50 cm donker grijsbruin (10YR4/2) tot licht grijsbruin (10YR6/2), humusarm, kalkloos, kleiarm,
matig fijn zand met duidelijke, donkerbruine (7,5YR4/4) roest
C2g
50-65 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2), humusarm, kalkrijk, matig fijn zand met duidelijke, bruinokerkleurige (7,5YR5/6) roest en met reductievlekken
Dl
65-150 cm geoxydeerd bosveen; dieper gereduceerd met behalve bosveen ook rietzeggeveen
D2
> 150 cm zand met blauwachtige worteltjes.
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Analysegegevens
Diepte
in cm

pH
(KCl)

0-12
12-35
35-50
50-65

5,2
4,9
6,7
7,5

in % van de grond
CaCOs

humus

0,0
0,0
0,3
1,3

5,4
2,8
1,9

C
e/.

N
lot.

2,4
1,2

0,25
0,13

—

—
—

0,5

in % van de minerale delen

<

2

6
5
5
1

Kationenbezetting in %

< 16

<50

50- 90

90- 150

> 150

9,5
9,5
8
2,5

13,1
12,5
9
2,5

1
1,5
1
0,5

12
12
13
11

71
71
76
86

Na

K

Mg

Ca

H

Kat.
waarde

0,9
1,2

0,9
1,2

9,2
10,7

51,4
50,0

37,6
36,9

10,4
7,1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

FeiOi

AkOs

.0

0.'
/O

0,74
0,53
0,69
0,41

0,49
0,78
0,51
0,35

Mn

62
32
17
2,40

Eenheid 154.Smalle oudeslroombeddingen engeulen
Resten van vroegere kreken zijn aangegeven in de Haarlemmermeerpolder, in de ten oosten van Aalsmeer gelegen
droogmakerijen, in de Anna Paulownapolder en in de Polder Eierland en het pikkleigebied ten zuidoosten van
Den Burg op Texel. Enkele vroegere stroombeddingen van het Vechtsysteem in de Aetsveldsche polder kregen eveneens deze onderscheiding.
Eenheid 155. Door de mens verstoorde gronden, waarvan het oorspronkelijke bodemprofiel niet bekend is
Deze diep vergraven of anderszins omgezette gronden komen voor ten zuiden van Haarlem, in de Haarlemmermeerpolder en de ten oosten daarvan liggende droogmakerijen, bij Halfweg en langs de westrand van het Gooi.
Het zijn vooral ten behoeve van de bloembollenteelt diep vergraven of omgespoten gronden (ten zuiden van Haarlem en bij Bennebroek) of gronden, waarvan men het bodemprofiel heeft willen verbeteren (kattekleigronden en
gronden met een meermolmdek), zoals in de Haarlemmermeerpolder en in de ten oosten daarvan liggende droogmakerijen. Bij Halfweg is een verveend gebied geheel omgewerkt. Langs de rand van het Gooi is bij deze gronden
zand uit de ondergrond gewonnen, waarbij het oorspronkelijke bodemprofiel geheel werd verstoord.
Eenheid 156.Afgegraven of opgespotengronden
Het met deze eenheid aangegeven vlak achter de Hondsbossche Zeewering ten zuiden van Petten isten behoeve van
de dijkaanleg zeer onregelmatig afgegraven. Het kleine vlakje ten noorden van het IJ bij Amsterdam betreft een ten
behoeve van de stadsuitbreiding opgespoten terrein.
TOEVOEGINGEN
Toevoegingb. Sedimenten afgezet in zoetwater (bij zeekleigronden)
Alleen de met eenheid 9 aangegeven kleiafzettingen in het Vechtgebied, die wegens hun eigenschappen nog tot de
zeekleiafzettingen zijn gerekend, zijn met deze toevoeging aangegeven.
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Toevoegingc. Grindhoudend
Hiermee worden in het Gooi zandgronden onderscheiden, die vanaf het oppervlak of op geringe diepte een duidelijke bijmenging met grind bevatten.
Toevoegingf. Door de mens verstoordegronden (diep verwerkt of vergraven),waarvan
het oorspronkelijke bodemprofiel bekend is
In de Wieringermeerpolder heeft een grote oppervlakte van de zandige Zuiderzeebodemgronden (eenheden 46en 47)
en een klein deel van de zavelige Zuiderzeebodemgronden deze toevoeging gekregen. Men heeft deze gronden gediepploegd, om kalkrijke klei naar boven te brengen.
Toevoegingh. Meer dan50%vande oppervlakte vertoontneiging tot sterke verdroging
Op talrijke plaatsen in het veengebied, vooral bij gronden van eenheid 92 en in mindere mate bij de eenheden 81,
85 en 86, is met deze toevoeging het voorkomen aangegeven van gronden, die na uitdrogen moeilijk te bevochtigen
zijn. Het betreft hier veelal restveenlagen of de venige bovengrond van dunne kleilagen op veen, waarvan het
organische materiaal deze eigenschappen vertoont (zie hoofdstuk II, bij de humushoudende bovengrond bij veenen klei-op-veengronden).
Toevoegingi. Bezandegronden
Bezanding is toegepast in het zuidelijke deel van de Twiskepolder, om de hier voorkomende restveengronden (eenheid 92) beter voor landbouwkundige doeleinden geschikt te maken.
Toevoegingj . Humushoudende bovengrond van oude ontginningen, 30-50 cm dik
Bij de zandgronden op Texel, Wieringen en in het Gooi is bij een deel van de oudere bouwlanden door langdurige
bemesting, vaak met potstalmest, een 30-50 cm dikke, zwarte, humushoudende bovengrond ontstaan. Op de kaart
is dit als een fijne, zwarte stippeling aangegeven.
Toevoegingk. Zandgronden met een bruinebovengrond
Bruine bovengronden zijn in het met deze toevoeging aangegeven vlakje van eenheid 121 in het Gooi slechts zeer
plaatselijk aanwezig. Deze toevoeging is daarom minder juist.
Toevoeging m. Pleistoceen zand binnen 125 cm (in de Wieringermeerpolder binnen
50 cm)
Pleistoceen zand komt ondieper dan 125cm voor bij de veengronden van eenheid 80langs de westrand van het Gooi.
In de Wieringermeerpolder nabij Wieringen betreft het een dunne laagjong zeezand, die op het geleidelijk onder de
jonge afzettingen wegduikende pleistocene zand rust.
Ook de pikklei op Wieringen (eenheid 38) rust overal ondiep op pleistoceen zand.
Toevoegingn. Overwegendkleiarm zeezand binnen 80 cm
Bij Castricum, in de Starnmeerpolder, De Heerhugowaard, De Wijde Wormer en in enkele polders in het Vechtgebied komen ondiep zeezandafzettingen voor uit de Calais II, III- en IV-en uit de Duinkerke 0- en 1B-transgressie185

fasen. Ten noorden van Haarlem ligt een dunne laag pikklei op strandwalzand. Tenslotte heeft in de Upolders een
voormalige, zandige oeverbank ten noorden van Halfweg deze toevoeging gekregen, evenals het ondiep liggende
zeezand, afkomstig van de Duinkerke IB-transgressiefase in het westen van de polder.
Toevoegingp. Zwaardere ondergrond vanoudezeeklei binnen50 cm
Deze toevoeging treffen we aan nabij Medemblik, Wervershoof en Andijk in West-Friesland in een gebied, waar
dunne klei-op-veengronden ondiep op slappe Westfriese zeeklei rusten.
Toevoegings. Keileem binnen 125cm
Op Texel en op Wieringen is het ondiep voorkomen van keileem onder het jongere dekzand met deze toevoeging
aangegeven.
Toevoegingu. Veenof veenslik binnen 120cm
In de U-polders komt ondiep veenslik voor, dat is ontstaan bij de afbraak van het omringende veenland, voordat
de jonge U-klei werd afgezet.
Bij een deel van de opgebaggerde gronden van eenheid 18rust het baggerdek (bij Aalsmeer) of de pikkleilaag onder
het baggerdek (in Het Geestmerambacht) ondiep op veen.
Toevoeging v. Grondendie als een rug tussen andereliggen
De aangegeven ruggen zijn die van de zg. binnendelta-afzettingen bij Castricum (eenheid 19) en van de Westfriese
afzettingen (eenheid 24) in West-Friesland.
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die door de genoemde personen zijn bewerkt voor de bodemkaart 1 :200 000.
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