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Beschrijving "behorendebijdebodemkaartenTinde
geaeent© Valkenburg (Z.H.)

Hoofdstuk I. Inleiding
par. 1Begrenzing vanhetkarteringsgebied
Hetgekarteerdegebiedwordt inhetMoord-Oostenbe-.
grensd doordeOudeRijn,DeZuid-Oostgrenswordtgevormd*
doordeoorspronkelijke loopvandeWassenaarse Watering.
InhetZuld-festenvormt detaakgracht descheiding totaan
de tochtsloot,dierondomhetvliegveldgegravenisendie
vervolgens degrensvormt tot aandegemeentegrensvanKatwijk.DeNoord-Westgrens isdescheiding tussendegemeentenValkenburg enKatwijk,dienogalgrilliglooptengevormdwordtdoorscheidingsslootjee.
gar.2Doelvanhet onderzoek
Hetdoelvanhet onderzoekwasomeenstudie tesaken
vandebodemendedaarinvoorkomendelagenendeinvloed
hiervannategaanopdegroei derverschillende gewassen.
Verderomdetuinbouwkundige mogelijkheden opdeverschillendegrondennategaanendeze ervaringenvaat teleggen
opeengedetailleerde overziohtskaart» eentuintouwklaesificatiekaart enineenbijbehorendrapport.
Hoofdstuk II.Vormingvanhetlandschap
par.1Natuurlijke vorming
Alvorens eennaderebeatirijvingvandeverschillende
gronden tegeven,moeteerstiets overhet ontstaanvan
hetlandschapvermeld worden.Hetgehelekarteringsgebied
ligt ineenstrandvlaktevanhet oudeduinlandschap,dat
zowelbijKatwijk inhet festenalsbijVoorschoten inhet
Oostenaandeoppervlakte komt.Aanvankelijk wasdezestrandvlakte begroeidmet eikenenberkenbossen ofmeteenmoerasvegetatie.Doorde etijgingvandezeewaterspiegeiende
daarmede gepaardgaand© hogere waterstandenvandeOudeRijn,
kwamne"fcbetreffende gebiedperiodiek onderwater.Aanvsnke-
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lijkwas ditalleenbyhogevioedstandenhetgeval,doch
doorverdere rijzingvan dezeewaterspiegelwerd ditsteeds
veelvuldiger.Doordedirectenabijheidvandezeewasdit .
geenzoetrivierwater,dochbrak'ofzoutwater.Onderinvloed hiervannamdebegroeiinggeleidelijk afendeafzettingvanslibtoe.EvenalseldersbezonkenjLangsdevloed-krekendegrovere delenenverderervanaf-defijnere.
Laternamdestroomsnelheid afwaardoorooktLangsdekreken
geleidelijk fijnermateriaal isafgezet,totuiteindelijk
deafzettinger^praktischtotstilstand kwamen.InditstadiumhebbendeRomeinenwaarschijnlijkhetberoemde Castellum
PraetoriaAgrippinae gebouwd ende omgeving opgehoogd.Op
hetlagereomliggende gebiedbestaandeuithogergelegen
kreek-enlagergelegenpoelgrondenislater opnieuwklei
enzavel afgezet.Dezeafzettingenhaddengedeeltelijkplaats
vanuit devroegerekreken,docherwerden ooknieuwe gevormd
indopoelen,waarbijzandigekreekgrond opzwarepoelgrond
werd afgezet,terwijlopandere plaatsen dekreekgronden
langsverlatenbeddingenmetzwarepoelgrondenbedektwerden.
Doorgeleidelijke verzandingvandeOudeEJJnmondisereen
eindgekomenaandezeperiodevanafzettingen.Ophetogenblikvindtmen:
a.zavelige kreekgronden
b.zaveligekreekgronden opzware poelgronden
c.zwarepoelgrondenopzavelige kreekgronden
d. zware poelgronden
DegrondenlangsdeOudeRijnzijnbetrekkelijkhooggelegen,dochdegronden,die erverdervanaflagen,hebben
steedseenhogewaterstandgehad.Destructuurvandezwaar-'
dere lagenisdaardooraanmerkelijk taaier,danopde.hogere
gronden.Opdelaagste plaatsenheeftzicheenminofmeer
venige bovengrond ontwikkeld.Tavensishetgebiednogmet
enigduinzand overstovenjhierdoorhebbende zwaarstegrondenveelalnogeenbehoorlijkbewerkbare bovengrond.
par.2Menselijkebeïnvloeding
Over/deophogingen endebouwvanhetCastellum inde
Romeinse tijdwerdreeds ietsgezegd.
Nadatereenëindwasgekomenaandeoverstromingenen
erdoorhetoprichtenvanwaterschappensteedsmeeraande
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waterbeheersing gedaanwerd,kreeghetlandneerenneerzijn
huidige cultuurwaarde,Inhetlagegebiedwerdentamelijkwat
afwateringssloten (slootjes)gegraven.Indehogergelegenzaveligegrondenbeperktemenzichevenalsindenabijgelegen
duinzandgebieden totondiepbegreppelenenhetrond leggender
akkersterafvloeiingvanhethemeiwater,degrondwaterstand
werd echterzohoogmogelijkgehouden.Slechtsenkelevaarten,
zoals de'.Vassenaarse7/atering doorsneden ditgebied enhet
dijkje,waarop deweggelegen isenmonddenuitindeOude
Rijn.Bijhoge
ïïijnstanden
kondendevaartenafgeslotenworden
nabijhetdijkje.
Eengrootgedeeltevanhetkarterin^sgebied istenbehoeve,
vandesteenfabriekengedeeltelijk afgegraventot50à60cm
bovenhetboezempeilvanhetwaterschap "Rijnland",dateenzomerpeilvan-0.57eneenwinterpeilvan-0.64N./..P.onderhoudt.
Delaag3t afgegravengrondenzijndaarnaweermetgrofzanden/
ofmetpuinopgehoogd,zodatzevoorgraslandgesahiktwerden.
Het grove zandendepuinwerdenonderdeboven^rond aangebracht.
Degronden,die steedsalsgrasland ingebruikgeblevenzijn,bezittennog steedsdeze opbouw.Verschillende percelen zijnechtergesch'urd endiendenvoorbouwland.Doorhetploegenwerd
delaaggrofzand doorde"bovengrondgemengd,zodat een grofzandige zavelgevormdwerd.Oppercelenmetveelpuinwasditonmogelijk.Meestalzijndezebouwpercelenweerspoedigmetgras
ingezaaid,omdat zijzichdaarvoordoordehogewaterstand en
deveelal opgeringe dieptevoorkomende zwareklei,beterlenen.
Depercelen,waaropland-entuinbouwuitgeoefendwordt
bevinJonzichmeerlangsdeweg,diedeverbinding vormttussen
Haagse SchouwenKatwijk.Ditzijndemeerzaveligegronden,
dievoorsteenfabriekenmindergeahiktwarenendaaromonaangeroerdbleven.Zeliggendaarduorbelangrijkhogerenhebbenvaak
weleenwaterstandvan100à120cmbenedenmaaiveld. Vandepercelendievoortuinbouwingebruik zijnendiemet deschopbewerktv/orden,bestaat degrond totpl.m.50cmveelaluiteen
homogeenmengselvandonkere zavel opdeonbewerkte ondergrond.
Sommige lagergelegenpercelentuinland,voorallangsde
OudeUijnzijnbelangrijkmetduinzand opgehoogd,waardoorze
beterbewerkbaarenvoorsommigegewassenbetergeschiktgewordenzijn,terwijldegewassenvroegergeoogstkunnenworden.
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Enige jarenvoordetweedewereldoorlog isinhetZuidWestelijkdeelvandegemeenteeenvliegveld aangelegd.De
laaggelegen tamelijkzwaregronden,diehoofdzakelijk als
grasland ingebruikwaren,werden opgehoogd,gedraineerd en
vaneenbemalingvoorzien.Ditgebied isniet inhet onderzoek
betrokken.;
Indeafgelopen oorlogsjarenzijnverschillende percelen
vergraven, bunkerswerdengebouwd,vansommigeper/celenwerd
debovengrondgeheel ofgrotendeelsverwijderd,enz.
Hoofdstuk III.Degedetailleerde overzichtskaart
par.-1Debodemseries
Ketlandschap isingedeeld in5bodemseries:
A„
v
in^.»nn^
'
genummerd
1-10 •-—
a»»d.ekleigronden
°
b.defijnzandigezavelgronden
"
10-20
c.grofzandige zavelgronden
(opgebracht zand)
"
20-30
adb.Fijnzandige zavelgronden
Inverbandmet deopbouwvanhetlandschap zulleneerst
deze grondenbesprokenworden.Dehiertoebehorendegronden
liggengrotendeels langsdeweg die deverbinding vormt tussen
Haagse SchouwenKatwijkaande Rijnenzijnpraktischgeheel
alsbouw-oftuinland ingebruik.Zijzijnmeestal tamelijk
hooggelgenenbevindenzich80a125cmbovenRijnlandsboezempeil.Hetprofiel wordtvanbovenhaarbenedengeleidelijk
fijnzandiger,veelal rustend opzwaardere ondergrond,diein
sommige gevallenuitnaarberiedenzandigerv.ordendezwarezavelbestaat,inanderegevallenuiteenkleilaag,diedoordat
zezichvoortdurend onderdegrondwaterspiegel bevindt,zepig
is.
ad.a.Kleiffronden
Demeeste inhetkarteringsgebied voorkomende grondenbehoren tot dezeserie.Dewaterstand isveelal 50a60cmbenedenmaaiveld.Debovengrond isveelalzandSgtot sterkzandig
ensomsvenig.Zezijngedeeltelijk alsgrasland engedeeltelijk
als.tuinlandingebruik,terwijl ookenkele percelenbouwland
zijn.Deze grondenzijnin3categorieëningedeeld,nl.:

-51.zonderstorende lagen
2.metzwaarderelaaginde ondergrond
'3*metzwaarderelaag direct onderde'bouwvoor
ad.1,Zonderestorendelagen
De'-totale oppervlaktevandezegrondenisnietgroot.Zij
bevindert-ziehtussendeOudeRijnenhetdijkjewaaropdeweg
isgelegen,.Opsommige percelenwordt deindrukgewektdatde
zwaardere laag doordesteenfabrieken isverwijderd.
Doordehogewaterstand isdestructuurgeleidelijkslechtergewordenenveelaltaaiernaarmate dezwaarte toeneemt.
ad.2.Kïeigrondenopzwaardere ondergrond
Dezegrondenbezitteneenbehoorlijkbewortelbarelaag,
variërendvan30tot 90cm,rustend opeenzwaardere ondergrond
dieveelaluittaaiekleibestaat.Deblauwereductiekleuren
hiervanv/ijzenoponvoldoende doorluchtingtengevolgevande
slechtestructuur.Naarbenedenwordtdezelaaggeleidelijkveniger,vooral inhetZuid-Oosten,waarzeplaatselijk inveen
metveelhoutresten overgaat.Inhet Westenwordtdeze laaggeleidelijk zandigerengaat over inzavel,plaatselijk zelfsvia
lichte zavelinfijnzand.Aldezelagenzijnblauwvankleur.
Deplaatsenwaardezefijnzandigelagenhogerinhetprofielvoorkomen,zijnineenafzonderlijkegroepsamengebracht.
ad.3.Kleigrondennatzwarelaag direct onderdebouwvoor,rustend opeenfijnzandige ondergrond.
Hoewel inhet Westelijkgedeeltevanhet karteringsgebied
overaldezefijnzandige ondergrondvoorkomt,isde oppervlakte
vandegrondendie totdezegroepzijngerekendgering,omdat
hetfijne zandzichhierbijnaoveraldieperdan1mbevindt.
Inhot»Zuid-Oostenbetreffenhetmeersmallerekrekendieoorspronkelijk doorhetveengebied liepenendoorinklinkingvan
hetveenernubovenuit steken.Doorhetuitkleienvoordesteenfabriekenisdeloopvandezekleibanennietmeerduidelijkin
hetveldwaar tenemen,zodathetvaakmin ofmeertoevalligwas,
alao'noudekreekwerd aangeboord.
par.2.Debodemtypeii
Daardebodemseriesnoggeenvoldoende aanwijzingengeven
omtrentdevoortbrengingsmogelijkhedenvandeverschillende
gronden,zijndeverschillende seriesverderingedeeld in z.g.
bodemtypen.
Alssymboolhiervoorzijngebruikt decijfersvan 1t/m.
10. Ditgeldtvoorallebodemseries.

-6Delaagstecijfershebbenbetrekking opgrondenmetde
beste structuurenwaterhuishouding.Naarmatehiervanmeervan
afgewekenwordt,ishetcijferhoger.
Dezavelgronden
Deze grondenzijnonderscheidenin:
lichtezavelgrondenmotfijnzandige ondergrond.(11)
zavelgrondenmetfijnzandige ondergrond (12)
zwarezavelgrondenmetfijnzandige ondergrond (13)
zavelgrondenmetfijnzandige ondergrond;zwaardere ondergrond
beneden90cm(14).
Deze indeling isgebaseerd opdezwaartevandegronden
dedieptevandezwaardere ondergrond.Bijdetypen 11, 12en
13bevindtzichdezebeneden1meter.Deplaatsenwaardeklei
zichoppl.m.1meterbevindt,zijngekenmerkt doordaterachterhetsymbool,dathetbodemtypeweergeeft,£isgeplaatst.
11-1,12^en13iwilduszeggen:type 11,12en13meteenkleilaagop1m diepte.Inalle anderegevallenbetekent i , dathet
typeeenovergangvormt tussentweebodemtypen,b.v. Ai staat
tussen4en5in.
KIeigrondenzonderstorende lagen
Dezegrondenzijneveneensingedeeldnaarzwaarteende
daarmee inverband staande structuur:
naarbenedenfijnzandigerwordendprofiel3
idemietszwaardermet ietsmindergoede structuur4
ido~ zwaardermetmindergoede structuur5
Kleigrondenopzwaardere ondergrond
*

Dezegrondenzijningedeeldnaardedieptevandezwaarder':
ondergrond endedaarmee inverband staandestructuurenwaterhuishouding;
Naarbenedenfijnzandigerwordend profielmet zwaardere
ondergrond beneden 90cm
ttype4
idemmetzwaardere ondergrond beneden70cm
" 5
idemmetzwaardere ondergrond beneden 50cm
" 6
pl.m.35cmzandige en/ofhumeuzebovengrond ,rustendoptaaieklei
'
" 7
idemmetmindergoede bouwvoor
"9
Deeerstgenoemde gronden (type 4en5)zijnveelalals
bouw-entuinland ingebruik.Deanderegrondenliegenveelal:
ingrasenzijnvaak ergvochtig.Roestvlekken,ditzijnneergeslagen ijzerverbindingenuithetgrondwater,ookwelgleyverschijnselengenoemd,komenvoor totindebouwvoor.

-7Kleigrondennetzwarelaag directonder debouwvoor,rustend op
ffijnzandigeondergroncl
'•
Dezegronden zijnonderscheidennaardekwaliteitvande
zwarelaag.Hierbijmoetinaanmerkinggenomenworden,datde
bouwvoor doorhaarvenig ofzandigkaraktertamelijkgoedtebewerkenvalt,dochdathetdelaagbetreftdirectonderdebouwvoor,welke inhoofdzaakvangrote invloed opdevruchtbaarheid
vandegrond is.
metkleilaag onder debouwvoortype 5
netvrijzwarekleilaag onderdebouwvoortype6
metzwarekleilaagonderdebouwvoortype 7
Plaatselijkvolgtonder defijnzandigelaagweerzwareondergrond,"watvooralonderhetlaatste type (7)hetgeval is.
Doordemogelijkheidvanverwisselingvanlagendoorverdelven,
zijndemogelijkhedenvandezegrondenietsgroter dandeermeecorresponderende typenvandevorigegroep.
Grofzandigezavelgronden
Deze grondenzijnonderscheiden in:
pl.m.50cmgrofzandige zavelopgrofzand,type25
pi.nu50cm.grofzandigezavel op'zwaardere ondergrond,type25
De gronden?raaronderdebouwvooreen'laagjegrofzand en/of
puinisaangebrachtenvaaknog ergplaatselijkaanwezig is,zijn
nietalseenapartbodemtypebeschouwd,doch zijnwel afzonderlijk
aangegeven.Wanneerdezegrondenvoortuinland ingebruikkomen,
kanditlaagjenetdebovengrondgemengdworden,zodatmendanalthanseengoede bovengrondverkrijgt.Enkelepercelenvanbetere
kwaliteit zijnrespectievelijkmettype21on24aangegeven.
par.3 »33oprofieldoorsneden
Oneen duidelijkerinzioht omtrentdobodem enhetverloop
derbodenlagenenz.teverschaffen,zijnonkeIe profieldoorsneden
vervaardigd,waarop deverschillende indegrondvoorkomende lagen
zijnaangegeven. .,
Dehorizontale schaalis1:2000,deverticale schaal1:20.
Deraaien gaanvan zuid-westnaarnoord-oost.enhetbeginen het*
eindeworden gevormddoor'degrenzenvanhetkarteringsgebied.
Profieldoorsnede;IisgemaaktnietvervandeWassenaarseWatering,
waarmee zijongeveerevenwijdig loopt.Hetstelteen dwarsdoorsnede
voortoteendieptevan1J0cm.Doorhetverschil inhorizontale
enverticale schaallijken dehoogteverschillen loo x zogrootdan
men inhetveldzoumenen.Dijhetbeginvan dedoorsnedeligtde
waterstandpl.m.40cmonder
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van decultuurgrond (naast dev/eg),tevindtzich 110cmbo,ren
dewaterspiegel (Rijnlandsboezempeil).Profieldoorsnede IIis
dioh-t-langsdeKatwijksegrensvervaardigd indezelfde richting
enopdezelfde schaal,dochzijstelt,degrondvoor toteendieptevan2meter.Hiervarieert dewaterstand van50tot125cm.
Tevens ishierop aangegeven opwelke diepte degrond eenreserve
aankoolzurekalk (CaCO,)bezit.Dit blijktnogalvariabelte
zijn.
Opdezeprofieldoorsnedenisteziendathet oudeduinzand
datsichonderhetgehele gebied bevindt,nergenswerd aangeboord.
Opc'e'nplaatsv/erdzuiverhoutveenaangetroffenmeterrondom'
heenhout-restenmetveel slib,'datnaarbovengeleidelijk toeneemt
Hetbovenste gedeelte isblauwekleigenoemd,die overigensop
demeeste plaatsenaangetroffenwerd.
^ronderisplaatselijk aangegevenwelksymboolhetbetreffendeprofielgegeven is.Ookdeslootwaterstand (Rijnlandsboezempeil )isaangegeven.Overigens spreektalles,nabestudering
vanhetvoorgaande,voorzichzelf.
Hoofdstuk IV.
par. 1.Welkeeisen stellentuinbouwgewassen aan debodem?
Voortuinbouwzijndiegrondenhetbestgeschikt,waarop
demogelijkhedenhet grootst zijn.Hierdoor ismen instaatom
gemakkelijk opandere teelten over te schakelen,wanneerdeomstand^ieden,b.v.vaneconomische aard,ditvereisen.Tevensis
mendaninstaathetrisicoenigszins-teverdelen.
Uit onderzoekingeninandere strekenisgebleken,datvan
dagrondsoort dieindezegemeente aangetroffenwordt,debeste
profielenvanbovennaarbenedengeleidelijk zandigerworden,
waardooreengoede capillaire opstijginggewaarborgd is,terwijl
degrond tevensgoed doorlatend isendeluchtergemakkelijk
inkandoordringen.
Tijdenshet onderzoekindezegemeente iseveneensgebleken
dat deze gronden degrootste mogelijkheden bieden,^envande
voornaamste teelteninditgebiedvormt dewaspeen.Definanciële,
uitkomstenvandeze teelthangenmeestal samenmet demogelijkheid omdepeendegehele wintertotï.;ei-Junitoe ineenkuil
zuiver tekunnenbewaren.Hiervoor ishetnodig dathetgewas
gedurende hetgroeiseizoenkalmenregelmatig doorkangroeien.

-SiEen drogeofvochtige periode nag geen groeistoornissen veroorzaken.Ditishetbeste gewaarborgdopbovengenoemdeopdrachtige grondenvBovendien "kandeopdeze gronden gegroeide
peen gemakkelijkvandoaanhangende grond ontdaan worden,dit
in tegenstelling netdezwaardere gronden.
Ook voor vele bloenisterijgewassen zijn deze gronden goed
geschikt, daarzekalm en stevig groeien,v/aardoorzebeter
tegendewind bestand zijn.Enkele'moerasplantenalstrollius
en dotterbloemen daarentegen groeien beteroplager gelegen,
meer humeuze gronden.
Behalve voor groenteteeltendeteeltvanbloemisterijgewassen zijn deze gronden voor meer intensieve teeltenalsde
groente-enfruitteelt onder glas, eveneens goed geschikt.Be
waterstandisopdeze grondenzonodig perceelsgewijsteregelen, doordat Bterkwatervoerende lagentotgrotere diepte niet
voorkomen.
' .
Naarmate eenbepaalde grond neer vandeze beste gronden
afwijkt,worden de mogelijkheden kleiner,hetbedrijfsrisico
groterenismeer vakmanschap'vereistoneenbehoorlijk resultaatteverkrijgen.Ditgeldt destemeer naarmate hetbedrijfs>.

'

'

-

•

•

type intensiever is.!Dov/eersinvloeden gaan eengrotererol
spelen.Tedrogeoftevochtige perioden kunnen groeistagnatie
veroorzaken,v/atvaak een ongunstige invloed heeftopdekwaliteltdergewassen.Indiepériodenwordendegewassen gemakkolijk door schadelijke*;insecten,jb.v.bladluizen, aangetast,
terwijl andere gewassen b.v;sla,andijvieenspinazie daardoor
te vroegvanhetvegetatieve in»hetgeneratieve stadium kunnen
'

*

•

-

overgaan, wat. groot f i n a n c i e e l ïpadeel kan betekenen.
1

\

.

•

'

'

!

HoofdstukV .Detuinbouwgesohiktheidskaart
'

"

»

'

•

'

'i

. I . , , .

Metdeinhetvorige'hoofdstukbesprokeneisenrekening
houdende,iseenkaarj;samengesteld-welkedegeschiktheidaangeeftvandegrondenvoordetuinbouw.Hiertoebehorenrbewerkings-enbewortelingsmogelijkhedenendewaterhuishouding.
Hiermee staaninverband:*dezwaarte,destructuur,storende
lagenenz.Erzijnonderscheiden:
KlasseIGoedgeschikt-voorgroentenenfruit (11,12,13,14,3,4)
""
IIGoedgeschikt'voorgroenten
(25)
n
IIIMatig geschikt voor groentenenfruit(4?. 5»15)
" IV ïlatiggeschiktvoor groenten
(15i,26,16^,5^°)
"n V£eermatiggeschiktvoorgroentenen
•'.\
fruit
(5^)
n
VI
7>eer
matig
geschikt
voor
groenten
(6
)
„
n
VIIGeschiktvoorgrovetuinbouw
(6,6^,7)
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teelten,dochvan deeisendieeentuinbouwbedrijf metzijn
grotevariatie inteeltenvolgensRijnsburgsenormenstelt.
Daojrdatergrondenzijndieenerzijds zeergoedgesahiktzijn
voor
--groenten,dochdoorde/eenofandere oorzaak-voorfruit
mindergoedvoldoenen omgekeerd,,isuitgegaanvan3categorieën,nl.:
1 geschiktheidvoorgroenten enfruit
2g'3§chiktheidvoorgroenten
3geschiktheidvoorfruit
Gronden diewelgeschikt zijnvoorfruitenniet voorgroenten,
komoninditgebiednietvoor.Ditkomtdoordat dewaterstand
inditgebiedbeheerstkanworden enzelfsdoorhet totgrotere
diepte ontbrekenvan sterkwatervoerende lagenplaatselijknog
verhoogd ofverlaagdkanworden.
Klasse 1
Dehiertoe behorende grondenhebbenmetelkaargemeendatzenaar
benodengeleidelijkfijnzandigerwordentotminstens90cmdiepte.
Zezijndaardoorgoed opdrachtig engoeddoorlatend.Depercelen,
dievoor tuinbouwingebruik zijn,hebbenveelaleenbovengrond
vanpl.m. 50cmdikte bestaande uit donkerbruingrijzezavel.Ze
zijntotgrotere dieptegeschiktvoorbeworteling,watvooral
voerfruit doch ookvoordegroenteteeltvangrootbelangis.Ze
zijndanbeterbestand tegenongunstigeweersomstandighedenenz.
Doorhunsamenstelling bestaat weldemogelijkheid datzij
ietsslemperigkunnen zijn.Aanwending vanorganische meststoffen
enoppervlakkigegrondbeweging moetenditeuvel zonodigbestrijden.
Zoalsuitdebodemtypendie indezeklasse ondergebracht zijn
blijkt,isernogwelenigverscailinzwaarte.Delichtste (zandigste)grondenhebbenhetvoordeel datze ietsgemakkelijkerte
bewerkenzijn,dewortelsvandiepwortelenfegewassengemakkelijker
gezond tehoudenzijn,dochzekunnendoorhunietshogereligging indrogeperiodenenigvochtgebrekhebben.
Ookdehoogte vandestorende laagkanopdiedieptenoginvloeduitoefenen opdegroei enopbrengstvanveeleisendegewassen,
b.v.vandruiven.
Overigensbehorendezegrondentot debeste inNederlandvoorkomende tuinbouwgronden,waarop zowelgroenten-alsfruitteeltondergla3 ofindevo^legrondmogelijki3.
iQasae H
uiertoebehorendemetgrof zand opgehoogde endoorwerktetuingronden.Deze grondenzijnvoordegroenteteelt betergeschikt dan
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voorde-fruitteelt,doordatdelalaggrofzandweleinstigio
voordewaterhuishouding,dochongeschiktisvoorbeworteling.
Naarmate dedoorwerktelaag
firofzandige
zaveldikkerisende
waterstandlager,neemtdegescl&kthe.idvoor~fruitteelttoe.Te
hoogopvarenisnietaantebevelen,daardecapillairestijghoogtevanduinzandbetrekkelijkgeringis,waardoordergelijke
grondentedroogkunnenworden.Overigenszoudenverschillende •
percelendoorhetopbrengenvanduinzandbelangrijkverbeterd
kunnenworden. ,' .
Klasse III.
Dezegrondenhebbenop70à90 omeenzwaardere laag,waarop
hetwaterstagneert.Onderinvloedvanditstagnerendewater
isdostructuurderbovenliggendelagenietsslechtergeworden.
Dewaterstandmoethogerzijnondecapillaire opstijgingte
bevorderen.Debewerkbaarheid isneestalietsminder,terwijl
metsommigegewassendiehogeeisenaando-grondstellen,een
mindergoedresultaatwordtverkregen.
. , ....";•
KlasseIV
EvenalsdetotklasseH behorendegronden,zijndezebetervoor
groenten,danvoorfruit,geschikt.Dezwaardere ondergrondbevindtzichindezeprofielerjioger,metdenadelendaaraanverbonden.'
KlasseV
Dehiertoebehorendegrondenzijnbelangrijkmindervankwaliteit,waardoordeuitkomsten^»aakbelangrijklagerzijndanop
grondendietot'dehogereklassenbehoren.'
;
KlasseVI .
Xiezëgronden gelijkenop.detotklasseIVbehorendegronden,
dochhebben'eenofmeerafwijkingen,die de.kwaliteitnadelig
beïnvloeden.:
KlasseVII
Dezegrondendankenhun\vaardehoofdzakelijkaandebehoorlijke
kwaliteitvandebovengrond.Doorhethogehumusgehalteen/of
hetzandpercentagezijnzebehoorlijkbewerkbaar.Zijblijven
inhetvoorjaarechterveelallangnatenkoud.Voorgrovetuinbouwzijnzegeschikttenoemen.
Verderliggenernogkleinestrokenzwaregrondenmeteentaneli$
zwarebovengrond.Dezezijnmoeilijkbewerkbaar,langnaten
koudendaaromvoortuinbouwnietaantebevelen.
Geschiktheidvoordelandbouw
Voorgraslandongeschiktegrondenkomeninditgebiedniet
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jQgronden,diemetdebodemtypen 1t/m. 6opdekaart
zijnaangegeven,zijnwatdegrondkwaliteitbetreft,geschikt
voor^bouwlandenbeternaarmatehetcijferlager-ie,althans
voordefijneregewassen.Eengrootgedeelte ligtmomenteelin
gra3, omdatdewaterstand tehoog is.Depercelenwaareenlaag
grofzandaanwezig ia,zijnietsmindervoorditdoelgeschikt,
daar dezelaagdoorgeploegd moetworden,waardoor debouwvoor
erglichtwordt.Percelenmetpuinzijnhiervooröeheelongeschikt.

