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DebodeavandeGencant©toestaatgedeeltelijkuitdrooßsskerijon
( pl*n#4n#*£L'iT)fgedeeltelijktaitoaverveend» z.ß*bovenland
( pl.s.èa-^ïAPJ.
pROon-OTttlJran. COverzlohtskaort»kaarti)

Overdeboderigeateldheidvandez©polderbehoeftnietuitgeweid teworden,daarzijalechtogooohiktisvoorgraeland*Proktiacl3
dogeheleoppervlakte bostoatuitzeerclappeEOdderkleien (typ© 8),
welkegedeeltelijkkattekleigrondca(typo9)zijn*Znbetnoorden
tonenkalkomo» ztrarekleigrondenvoor,waaronderkalkrijkokleiop
bereikberodiept© (typo4}*Cooppervlaktegoede»kalKrijisazavel*
gronden (typo2)laindezopoldercoring»
Typo40bestaatuitoenneeraolndekvangeoiddeld40en*dikte*Deze
Eoeroolnlaechterv c k olocht ("dood"}*Onderdoisexnolabevindt
zichdanveen*diteijlatotgroter©diepte,vaakneerdan1.25n*
diep*
Typ©0heofthetzelfdeojcrnolndek,dochdaaronder bevindt
zichelnppe» eom3venireklel #Typo 9heefteenzelfdeneennolndek .
( dtoijlscohter H dood w ),rustend opzeerzurekatteklei,zonder
kalkxljkakleiopbereikbarediepte*
Bijtype4ishetDeomolndekdunner» nnnolijk2$àSOen*Ondeif
deueemoln bevindt zichzware,kalkaro© klei»«elkereedsopoedig
saveiigv/ordtenkolkrljk»opgroterediepte elepper»dochminder
elepdanbijtypeO«
*^etgrasland IndezepolderiaoloohtoBatig«Ondankadeho£ja
watcrotand» isdeceeroolmzeerweinisvoohthoudend ("dood"), zoCht^,,
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de voterfcewocinsIn bot profloi kennelijk zeer slecht is* Voor bouwland of voor tuinland lo deze polder ongeschikt«
Hoorder lorrflorroldort. (voorzover behorende tot do GoiseentoUithoorn)|
la tcsonstellîng tot do Thajaor-binncn-polder» la de2© poldor
bljna scheel In c o ^ l k ola bouwland« Hoofdzakelijk tonen hier do
bodentypen S en S voor, cet een paar kloIno hoeken, bostaende uit de
typen 4*5 en 6« Typo 2 heeft ©encoenaolndek§varlSrond van 0 ca»
tot Eaxlnoal 40 ecu Dazo neeroola Ie oohtor niet venig, zoals In
do Thaaor binnonpolder« Hieronder bevindt zich sriJzo,fiJttzandise
lichte zavel, welke fcalkrijk lo en spoedig overgaat In zuiver fijn
zand«Type 3 heeft eenzelfde neeraolrsdek'e l s Bt doch de ondergrond
la ssraarder« Opgroter© diepte bevindt zieh echter eveneens fijn
zand«
Type 5 l i s t als een eaalle strooi: als oversans tussen type O en
de typen 2-3« Type 5 Is üsanetóelijk ssmarder dan type 3 en onder de
raoeroolnfconteen laas kalkarao» dikwijls roestige klei voor
( neontol echter niet dikker dan 10 ca)« Dieper i s het profiel ge*
l i j k ean type 3*
Type 9 Is solijk ean de Thaaor-tlnnon-polder» doch de katteklei»
laas i s meestal dunner«
Bij type 0 volgt ender het coeraolisdek tjosr de slappe, veniga
nodderklei« la deze polder Is de*bodenesteidheld veel tater, dan in
de Thaser-blnnea-polder en uit*stekend ceuohlktt zowel voor landbouw, als voor tuinbouw ( do typen 0 en" 6 uitgezonderd}«
Dacr de huidige tuinderij In de uoceent© Uithoorn uitsluitend
opvcensrondon wordt uitgeoefend» öUlen de koekers, die eventueel
op do kleigrondea van deze polder overgaan» zieh ean de nleu'ïïo co»
standlcheden xsoetca eanpa^sen, daar eczo gronden scheel andere eleen
stollen, doch tevens voel crotere cogè-IiJfcheden bieden« i-cn zal b«v.
prlra fruit kunnen telen» zowel onder glas, e l s In do volle grond«

•3ï/aarschijnlijk2alookdeteeltvanvrooeogroenten op deXiclitore
ncernolnsrondcnbeterslopendanopüqftcstaendebeurijven.
Sulderleqrttorpoiaerr
Eonorootdeelvande*polderin70-COcrueediepploegd»Het
oorspronkelijke type5Isdaardoorvaaktottype5getrorden{fcalkrijkenzavcllc)»Overigenslade bodongasteldheldto«rlscale^d,oa
tuniakenrlgop©caöverziohtskaarteantekonmn geven»*%tkaartje
geefteenroerGlobaalbeeldvandobodemgesteldheidifi4aa©polder»
Ookdevaakcsallekattekleibanenrijnnlotopdokaartaenöeeoven,
daarnotverloophiervantoerilligwas.V o r congrootdeelisda
polderaiobouvilenülagebruik»
23©oppervlakte doortypo2 inssnoacn»lanlot bijzonder croot,
docöeraolalijktwatislndernooldanIndsKoorder**©Gnesrpolder
Cfijnerenneeretofflg)»
Type3 (geploegdennietgeplooid)koatover©ongroteoppervlaktevoor«type5Isvoorhetgrootstedeelnietgadlepploesd»
Voorzoverdit«elhetgevalis» ishet vat netdiepploegennietgelukt» dekalfcrijkoondergrond boventefcrengeaenlodekalkarae
leegnoginhetprofiolaanwezig»Tyie9ligtinkleineoppervlakker
{inhet zuid-westenechterwatraser)»HetEseraolndek13sleoht,
zodatenkele boerenerzelfstoooverseen» ditaftecravenenvorvolgenstetrachteneetdiepploegondodiepe»kalkrljkoondergrond
boventehalen»Tussencetypen ZenSkost type9voorals snaUe
banen i oudeßtrooMraden)»bordendezegrondenwatdieperGeploegd,
dankont intestroomdradendezureondergrondboven»waardoorzij
tsaardeloosvoordecultuurworden»Gelukkigzijndezebanenechter
Eeestalsossssl.datdetotaleoppervlakteonbelangrijkis»ïyje6
kontindezep-lderalseenkleinoopporvalktevoor» Inhetalgeneei
ladeZuider^lecpoerpolöervoorlandbouw zeercesohlkt» dochvoor
tuinbouweindergoediw:
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Ie,codâthotnosraolsdekvanmindergoedekwaliteitIs,
£o,onûotdoondergrondstorkvl^selendla,
So,cndatdodoordlepploegen'bovengehaaldeondorgrond.Inliet
bljronûervoorCogroenteteelt,vrijschraalzalzijn»
Voorfruitteeltlunnoavolspercelenechterzeerzoïcsrinesncerlcingtonen»
Dezepolder ißgeheelsisgrasland ingebruikenbestaatult
eenosallcstrcokbovenlandlaïcsdotxeeht»Eier taen deprofieles
47en45voor,welke gelijk Z I J Û sendievandoUithoorns©polder«
VoorgraslandIadezapolderbijeen.goedeverzorging ongetwijfeld
zeergoed,voorgroento*eablociaonteeltIszijnlndergeschikt.De
tuinbouw,wölkecorcntoolIndezeCeao^ntowordtbeoefend,bevindt
sichgeheelindezepolder»Voorzovernieteintuinlend iagebruik,
bestaatdoülthoornsepolderuitgrasland»Cebodenbestaatuit
veengrondneteonwisselendgahalt©nanafslibber©delen (klei).
Plaatselijk,voorallangsde£recht»isordonkleibanden inhetvaen
aangetroffen» DitfclelgeholtebleekeenongunstigeInvloedteveroorzakenopdostructuurvandebovengrond»
Uithoorns©poldert.Eetaïlkaart,kaart2»

£ogronäen,trolkoIn£ezepoldervoortanen,zijnIn3categorieënIngedeeld,aangeduidnetdesymbolen47,46en45»Opdeplaatsen,vaar storend©klcibandenofkleilagenInhetpxoflelvoorkwasoi
IsoenK aanhetproflelsyribooltoegevoegd»Hiervolgteenbe«
schrijvingderbodeuscategoriöéh:
ftagntirre47'Bierrenbe3taatdebovengrondneestaluitdonkerbruin,
korrelig,ninofzaeerklellg,roodroeaterigveen«2eheefteen
nindergoed© struotuurenlokennelijk Q I Q aanbacteriöaleven»Op
pl»a»50ca«volgtneestalkleilgtotzeerkleiigveennetroest,

-Oleomseenkleiband«Dezelaasheefteenslechtestructuurenbelemmerteongoede
Wterhuishouding.Hieraanisookdemindergoedekwaliteitderbovengrondtoeteschrijven«Opeendieptevan40à60en«
volgtbrain,kortbroekveen.Naontwateringzalditveensterkkrimpen.Daarommoetaewaterstandnietwordenverlaagd«Bowerkingvande
tweedesteekheefteen-delfdegevolgennootdusY/ordennagelaten»
Plaatselijk,voorallangsdaDrecht,volgdeopeendieptevanpl.m.
80cm.valestruotuurlozaklei«DieplaatsenzijnmetKaangeduid.
Bodentme45;
Debovengrondbestaattotpi.nu30om*uitzeerdonker,vaakiel
kleilgveen,metwatgrofzanderin.Hijheefteengoedestructuur
*«a« .« o -baoterieleven.».laa3on*«d ob o ^ o n * i.tierl.ta
mlndsrkleügentevatgeenroest«2ewerktdaardoorminderstorend
voordet/ater
beweging«Op40à60en.volgtookhierhetreedseerdei
besprokenbroekveen«

Ditlaeenovergangtussen47en45.SebevatminderroestenIs
ietsbetervanstruotuurdan47.

Jätetemfmtjrfr, ^J$$ t
Detuinbouwkundigemogelijkhedenopdezeveengrondenzijn, on
verschillenderedenen,beperkt,integenstellingtotdebestegronden
vandedroogmakerijen(NoorderLegmeer).Dattochalleendezeveen-
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grondenvoordetuinbouwingebruikzijn,heeftverschillendeoorzaken«Dovoornaamsteisv/elhetminderoptredenvannachtvorstendan
indedroogmakerijen«Ditisvoordespecifieke"Teensecultures"
zoalspeulen,bonenenaugurkenindevollegrond,zoalszehier

wordengeteeld,vandoorslaggevendebetekenis.-Eenandereoorzaak
Is,datd©eerstetuinders,diezichhierhebbengevestigd,ofuit
deomliggendeplaatsen,zoalsTerAar,zijngekomen,dan^welerhun
opleidinghebbengenoten»
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BodomtyT>e45tIsvoordezetypische "Yeensohevollegrondcultvres»
goedgeschikt;bodemtypen46en47matigresp»zeermatig» Hetzelfde
geldtookvoordebloemcultuurIndevollegrond»Hetgebruikvanglas
opgroteschaalIsopdezegrondinhetalgen©ennietaante bevelen
envooralnietoptype47.Ditlaatstesohljntdepraktijkookwel
ingezientehebben,daarglasopstandenmomenteelpraktisch alleen
op(letype45wordenaangetroffen«-Voorhetnietaanbevelenvande
glasculturesgeldendevolgenderedenen:
1»Doordatdewaterstandoverhetalgemeenhoogla»enhoogmoet
•wordengehouden.
Bovendienbemoeilijktdemindergoededoorlatendheidvandeonderrond (tweede steek)hetuitspoelenvaneenhogezoutconcentratife
aardoormoetmentotandere,meerkostbaremiddelenovergaan,
zoalshetuitrijdenvandeoudebovengrondeninbrengenvaneen
laagversegrond,ofhetperiodiekverzettenderopstanden.
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2.irheeftgemakkelijkstruotuurvervalplaatsdoorhetuiteenvallen
derkruimels,z»g»meelstructuur»
3»Hierdoorwordenweerverschillende ziektenindehandgewerkt,
zoalsrotpoot (Rhizoctonia)enslaapziekte (VerticiHium)bijde
tomaat,fusarlunbijdakomkommerenverderhetrandenvansla
endevoetziektebijdeboon*
4»Dezegrondisinhetvoorjaarlangnatenkoud,waardoorvooral
inhetvoorjaarveelwarmtenodigis,omeengoedebodemtemperatuurteverkrijgen»
5»Dagrond zalsterkerkrimpen,waardoorophogingmetnieuwegrond
ofbaggernoodzakelijkzalzijn»
Ditallesgeldtinnogsterkermate,wanneermendeze ruimten
kunstmatiggaatverwarmenenvooralmet zwarefrerwarming»Structuurvervalzaldaninnog sterkeremateoptreden,evenalshotkrimpen»
Doordelageliggingt»o»v»dewaterstand,moetveelextrawarmte
wordentoegevoerd,omeenoptimumbodemtemperatuurteverkrijgen»hetgeenoneconomischis»Voordefruitteeltisdezegrond inhetalgemeenongeschikt,daardebewortelbarelaagtedunendewaterstand
tehoogis»Doordatdewortelsderboiaanindezegrondonvoldoende
kunnenfunotioneren,zullenzesteedsmeerverzwakkenengemakkelijk
doorziekten,vooralzwamziekten,kunnenwordenaangetast»

-7pgfleATaWflft*.
Bodepitvt)047*isInhetalgemeenvoortuinbouwnietaantebevelen,
45eninminderemate46isgoedgeschiktvoordegroenteteelten
voordebloementeeltindevollegrond«Inbeperlrtematekanglas
wordengebezigdvoorhetkwekenvanplant,eventueelaangevuldmet
bloemencultuur*Kunstmatigeverwarmingmoethierbijworden gezien
alseennoodzakelijkkwaad*Dotomatenteelt,welkeinhetvoorjaar
wordtaangevangenenverderdeteeltvanfruit,komkommersenmeloenen,moetwordenontraden« Doordezebeperktemogelijkheden zulten
dezebedrijvensteedszeerkwetsbaarzijnenintijdenvanlaagconjunctuurkunstmatiginstandmoetenwordengehouden..
Opgenerktkannogworden,datInhetzuidelijkdeelvande
polder,(opbodemtype47)2eervelepercelenvroegertuinlandzijn
hand
geweest,doohnader/weeralsgraslandzijningezaaid*
Conelugievoordegehela Qaaeentet
a*Deïhamerbinnen?polderisongeschiktvoorbouw-oftuinland*
b*DeIIoorder-Legmeerpolder,voorzoverdezebinnendeGemeente
Uithoornligt,isgrotendeelszeergoed,zowelvoerdelandbouw,
alsvoordetuinbouw,echterinhetbijzondervoordefruittteelt*
o*DeUithoornsepolderisgrotendeelsgeschiktvoorYeensecultures
enbloemisterij,dochnietvoorIntensieveglascultures,
d*Do^alslager-polderisongeschiktvoordetuinbouw*
e«DaZulder^Legmeerpolderisinbodemgesteldheid zeerwisselend»
Slechtseenklein»grilligverspreidoppervlakIsuitstekendgeschiktvoortuinbouw(fruitteelt)*
*»Q—O—O—O—O—O—O—O—Q—O—Q*

