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1.

!•Inleiding;;
Debodonkundigeverkenning vanPuttenvormteen
onderdeelvandeopdrachtdiedeProvincialeWaterstaat
vanZuid-Hollend verstrektheeftvoorhotgebied ten
zuidenderrivieren.Hetdoelvandeverkenning Is,om
ingrotelijnende geschiktheid vandebodem'-veerte
gevenvoordetuinbouw tenbehoevevanhetplanologische
werk.Eenverkenning beoogtdusnietomeenexactebodemkaartweer tegeven,waarinde-teeltproblemenzeerminutieuszijnuitgewerkt.Zelfskanditwerkgeenoverzicht!
kartering genoegdworden.Hetiseen zeerglobalekaart
v,aaropinruv.etrekkendeeigenschappenvandebodemen
hungeschiktheid voordeteelten zijnweergegeven.

:. VOmINGVANHF,707BI3D;
De-land- entuinbouwkundigeeigenschappen van
zeekleigrondenzijn insterkemate afhankelijkvande
opbouw vanhetgebied.Ombijeenglobaleverkenningvar
dewaarnemingspuntenzov«lmogelijk profijttetrekkenir
eeneerstevereiste,datdevorming vanhetlandschap
volkomenbegrepenwordt.
Overdezevorming inhetalgemeenbehoeftniet
diep tewordeningegaan.IndepublicatiesvanhetWestland,'WalcherenenZuid-Beveland isre-dszoveelhiervan
naar vorengebracht,dataangenomenmagwordendatdit
bekend is.

2.

Opgemerktkanworden,datPuttenbestestuit eenkernven
Middelland,v.aarvanhetgebied tenwestenvandeBemisse
zeersterkbeïnvloed isenvoorhetgrootstedeeleenNieuv;land-verkavelingheeft.Het gebied tenoostenvandeEernisse
isveelminder sterkbeïnvloed.Hiertreft.mendanooknog grotegedeeltenpoelgebied aandiegeheelkalklooszijn,in'/.eilandliggen endetypischgrilligeOudelandverkavelinghebben.
Aandeoostrand liggenJongepolders.Deze zijnvooreendeel
aangev-assen,vooreendeelals z&ndplaatopv.asontstaan
("'elplaat)
DeBemisse ishetwatergeweestdatdeverjongde invloed op
degrondheeftuitgeoefend.Oithetksartbeeld komtditduidelijknaarvoren.

3.Onderscheidenbodemkundlgeeenhedenenhunwaardevoorde
teelt;
C 1:kalkrijkelichtzaveligegrondmet 20-25r slibinde
bovengrond,naarbeneden toelichterr/ordend.Zeer geschiktvoor tuinbouwteelten.
Alsdiscontinuïteiten tredenop:
k: storendeondergrond boven1m.
v:veenboven1ra.
1 of11:grofzand resp.benedenenboven60es.
Alsafwijking R:roestondiep(beginnend onderdebouwvoor)Dekwaliteitvandegrondvoor tuinbou?,daalthierdooraanzienlijk.
C2:kalkrijke zaveligegrondmet25-35^slibinde,bovengrond;
nasrbeneden toelichterv.-ordcnd.Zeergeschiktvoortuinbouwteelten;ietstezwaarvoorfijnegtoenteteelt.

3.

Hierbijkomendezelfdeafwijkingenvoor.
C 3:Kalkrijkelichtkleiïge Jonge grondmet35-45^slib i n d e
bouwvoor,naarbeneden toelichterwordend.
Zeergeschikt,behalvevoorfijnegroenteteelt.
Ookhierbijdezelfdeafwijkingen,diedezelfdekwaliteitsverschillen teweegbrengen.Verderhiernog RR:roestinde
bouwvoor;nietgeschiktmeervoortuinbouw.

;

C 4.:kleiïgejongegrond,met.Teerdan lfi% slibindebovehgrondj
naarbeneden toelichterwordend.Ook tezwaarvoorfijne
groenteteelt.
Hierbijeveneensdezelfdeafwijkingen.
B 1:Kalkhoudendelichtzaveligegrondmet2^-25#slibindebouwvoor,naarbenedentoelichterwordend;geschiktvoortuinbouwteelten.
B 2;Kalkhoudende zaveligegrondmet25-35^ slibindebouwvoor,
naarbenedentoelichterwordend.Geschiktvoortuinbouwteelten;ietstezv.aarvoorfijnegroenteteelt,
d:Storende ondergrond opladiepte;de-kwaliteitdergrond
daalthierdoor.
B3:Lichtkleiïgekalkhoudende grond,met35-A5£slibindebovengrond,naarbeneden toelichterwordend.Ietsmindergeschiktvoor tuinbouwteelten.Tezv.aarvoorfijnegroenteteelt.
Storingdals"bijB2.
D : Oudeovergangsgrond,hetgeheleprofiel bestaatuiteenkalklozestugge z?;arezavelvan 3^-35% slib.Ingrotetrekkenon.geschiktvoortuinbouw.

4.

Fv,Fvv:Oudepoelgrond,stugge,zware,slechtekalkloze
klei opveen,datbijv.op60cmdieptebegint,bij
vvboven60cm.Ongeschiktvoortuinbouw.
V:demeestextremevorm vanoudepoelgrond,eendun
kleiïg veenlaagjeopveen.
ongeschiktvo;rtuinbouv;.
â

7A

C

en 7B : Gedoerde k a l k r i j k e jonge grond.
A: g e ë g a l i s e e r d ; B. n i e t g e ë g a l i s e e r d .
P l a a t s e l i j k geschikt voor tuinbouw.

-

ff
7A enB

gemoerdeoudepeelgronden.BetekenisA enoalsboven.
Ongeschiktvoortuinbouv,.

WV :

laaggelegenkreckbedding alswater (v>)alsmoeras(v)
4«Beschrijvingderpolders;
PolderBeunlngenaard.

Grens:ZuidoordschedijkenHaringvliet.
Dezeisgeheel ingebruikalsbouwland eni,50h.a.
groot.DebodenbestaatuitJongezeekleivariërend
inzwaarte enoverhetalgemeenroestig totzeer
roestig.Buttendepolder langshetHaringvlietligdendegorzenv;aoroverplannenbestaanomdieinte
polderen.Bijenkeleboringenindeze gorzenbleek
vrijveel grofzandvoor tekomen,v.atbezwarenop
kanleverenbijontwatering nainpoldering.

PolderZuidoord.
Grens:

Zuidoordschedijk enSpui.

Geheelingebruikalsbouwland,vangoedekwaliteit,

5.

d.w.z.,meteenmooiebouwvoor,dieplaatselijkzeer
zwaaris.Deondergrond ishierevenalselders,somszeer
roestig.
PolderVele;ersdi.1k.
Grens:Drogedijk,KromraedijkenKrommenveerdijk.

Gebruik : lß%v;eilanden60;£bouwland.
EvenalsinpolderZuidland vindenwehier
kalkrijke enkalkloze grondendoor-enbijelkaar.Alleenishethiernogergeralsvoorgaande,zokomtde
oudezurevettezwarekleigrond,hieraandeoppervlakte,metplaatselijkkatteklelop7+Vcmdiepte.

PolderKlem-Velgersdijk.
Gebruik:

Geheelbouwland.Debodemgesteldheid was op een pa-^r
lageplekkenlangsdedijknavanprimakwaliteit.
Ingep.in1676.

Tuinderij

PolderOud Stomnerd.

1.
Grens:Iestomperd eniestomperddijk.
Gebruik :Opeenenkeleha.nadat ingebruik isalsv.eils-hd,vindt
menoveralbouwland.Debodembrstaatuit zvaretotmiddelzwareklei,diegeheelkalkrijkis.
Degenassendedenhetall^n goed.Langsde
1

2e stomperddijk vinden v.e k a t t e k l e l in de ondergrond.

6.

Polderfljeir,.'
Stomperd.
Dezeisgrotendeelsingebruikalsweiland.Zoookhier
alselders,heeftdeboerditlandaandepraktijkgede
toetstenjuistdatgedeelte inbouwlandgehoudenals'bodemgesteldheid toeliet.
Hetweiland ligt inhoofdzaak ope-nslappevettegrijze
roestige,kleigrond.Ingep.i, 16-90.
DeMolengorzen.
Gebruik: Practischalles isbouwland.Doorjarenwateroverlastis
de structuurderbodemerniet beteropgemorden erkomt
veelreductievoor.
PolderNieuwSchuddebeurs.
Grens:Schuddebeursdijk enhetdorpSimonshaven.
Gebruik :Bouwlandmeteenpaarha.v/eiland.

Debodembestaatuitlichte zaveltotzwareklei,alles
kalkrijkenvanprimakwaliteit.
Tuinderij:
1.

PolderOud-Schuddebeurs.

Grens: vanSimonshaven,Garsdijk,Westdijk,Schuddebeursdijk en
hetSpui.
Gebridk : Opdebetere typenmeestalbouwland enopde slechtere
tot slechte,weiland.
Hetiseenpoldermetbuitengewoonveelrelief.Ditvindt
zijnoorzaak inhetfeitdat erwaarschijnlijkveelstroom
gestaanheeftinditsmallebuitenpoldertje,hoewelhet
afgesloten is van hetSpui.Depolderisingepolderd in
hetjaar1431.Ontwatering vormtdoorhet sterkereliëfeen
moeilijkpunt.

7.

NieuwMarkenburg,NieuwNoordland enOudeNoordland.
Bovenstaandepolders zijnalle ingebruikalsbouwland
engelegenlangshetHaartelscheGat.
Hetgrootstedeelderpoldersiszvaarmaartevens
primavankv-.aliteit.
Plaatselijk zitdegereduceerdeklei.nogalhoog,v.atbezwarenmetzichmeebrengt.
InOudNoordland isdebouwvoornietkalkrljk,dit
in tegenstellingmetdeandere tv?eepolders,dieeengoedekalkreservehebben.
Poldertjesonderde"eia.Heenvllet,
enGeervliet
Oud.IUeuv.lsnd;goedezv.arebouwlandpolder.
OosterNieurland;dito.
tuinderij:
1.OudRammelhand:Goedebou-.vlandpolder.Dotuinderijligt
optezv.aregrond.
1 tuin

: Tolland,ged.nieuwlsnd-ged.oudland.De tuinderij
ligtprecies indegoedelichtehoek,welkomener
echterslempplekkenvoor.
PolderKleinSchuddebeurs.

Grens : V.estdijk,Toldijk enhetSpui.
Gebruik

: Grotendeels bouwland_£6o£,restweiland.
Bodeitkundigisergeenverschil tebespeurenmetpolder
OudEchuddebeurs.
PolderUitslagvanPuttenenpolder
NieuweUitslagvanPutten.

Tuinderij
Grens
Gebruik

2.

Gatdijk,Toldijk,Aaldijk enPapendijk.
Openkelepercelenna isallesingebruikalsbouwland.

8.

Aandebodemtypentezien,Isditdanookreltevenvachten.
Eeidepoldersv.ordengelijkbehandeld,daar erbodemkundig
geenverschillen tezienzijn.
Deuitslag vanPuttenis ± in155-4ingepolderd.'Vandenieuweishetonsnietbekend.Zoalsdekaart teziengeeft
ligtdeDrogedijkmiddenoptypeCl.
DezeCllooptalseengrote rugdoordepolder enligtzoalsgewoonlijk hethoogste indepolder.Tevensisheteen
aanduiding daterbuitendijksweinigmeer opgeslibd is.Depolderszijnbuitengewoonvruchtbaar,enhebben eengoede
ontwatering.
V-.'olvenpolder.
Grens: Papendijk,Spui enOudeilaas.
Gebruik : Uitsluitend bouwland.
Debouwvoorvarieertvanlicht totzwaarenoveralkalkrijk.
Het isjo.merdatonderbijnaallo typenhetgrovezandte
hoog zit.DeWillenspolder iszwaarn;aarvaneengoedeprofielopbou?..
PolderOud enKieuwHogerland.
Grens:SchenkeldijkenOudeHaas.
Gebruik :Wei-enBouwland.
'VJ-

Deeersteisingepolderd in1617,delaatste inI64.I.
Hetvielopdatvooralhetweiland zobijzonderdroogwas
tenopzichtevandeanderepolders.
NieuwenOudOostbroek,dito.
Delaatstepolderheefteenbeetje minderkalk indebouwvoor.Zeisir.1473ingepolderd.

9.

PolderSimonshavenofSlmonshanschePolder.
Grens:vanSinonshavenGarsdijk,Y.'esdijk,Achterweg entramlijn
Gebruik '»Grasland >neenpaorha.bouwland.PolderCimonshaven
isterbedijkinguitgegeven in13^4enis674.hagroot;
zebehoorthiermeeong.totdegrootste enoudstepolder
vanheteilandPutten.
Wevindenindezepolder,verlandevloedkreken,stroomgrondenenklei opveen,enkleiïgveenopve-:n.Hetis
eenpoldermetontkalktegronden,slechtestructuur,
ongunstigeverkaveling,enongunstig reliëf tengevolge
vaninversie.
BijhetdorpjeEimonshavenkomennogalwat
indrogende grondenvoor,voorallangsde slootkant,die
zoalsoveralhetgeval is,inkleiveengebieden,hoger
liggen.
Ookvindenwe hierplaatselijkkatteklei.Zoalsaltijd
ineeninversielandschap,brengtdeontwateringmoeilijkhedenmee.Ditisookindezepolderhetgeval,terwijldeindrogende grondentesterkontwaterd zijn,is
hetveengebied tenat.
Hetbestegedeeltederpolderligtongetwijfeld tussen
de Elikv.eg,Hogeweg,Traml.enWdijk.Hetgrasbestand
wasermatig,terwijlhetinhetoverigegedeelteder
polderslechtgenoemdkanworden.
Hetveenisindelaatsteoorlog hierendaarwelgebruiktalsbrandstof,metgoed resultaat.Venmoernering
ishierechtergeensprake.

10.

Brabantsepolder (Inundatie.)
Tuinderij:
1.
Grens ïïestdijk,
:
Spijkenisse,Lange Schenkeldijk,Mecldijk,Dijkwalenkruisweg.
Genoemdepolder isbedijktvoor1300.
Gebr. :Grasland,metenkeleha.bouwland,
in tegenstelling metdevorigepolderkoùthier
meerveenaandeoppervlakte.
Helekleine zsndlgeruggetjes,dieplaatselijk inhet
gebiedworden aangetroffenkondennietopdekaartaangegevenworden.
Bemestingengrasbestand beterals indeSimsonsh&venschepolder,maar tochnog zeermatig.
Hekelingenpolder (Inundatie)
. Grens:Dijkv.al:Kruisweg'enGrasdijk.
Gebruik !Graslandmeteenpaar stukjesbouwland,verderspreken
debodemtypenummersvoor zichzelf.
Aandegatdijkbevinden zichtweewielenof
doorbraken.
Indeonmiddellijkenabijheid hiervankontgrofgrintrijkzandvoor.Dezeoverslaggrond ishierkalkloos,dit
integenstellingmetdemeesteoverslaggrondendiekalkrijkzijn.Deoppervlaktewastegering omopdekaart
aantegeven.

11.

PolderVriesland.
Grens:üeeldijkenV'estdijk.
Gebruik :Hoofdzakelijk grasland.
Deverschillendebodeatypenzijnalsinde
vorigepolder.
PolderBiert.
Tuinderij:
1.
Grens :Achterweg enhetdorpjeBiert.
Gebruik :Hoofdzakelijk grasland,meteenpaarha.bouwland.PolderBiertheeftweerhetkaraktervaneenOudelandpolder,
blindewegen,zuregrondenenz.
Ook iserzeerveelgemoerd,ditgemoerde
gebiedisaangegevenmet type7Bd.w.z.menheeftna
afloopdermoerneringnietgeëgaliseerd.
Inditgebiedheeftmenalleengemoerdwaarhet
kleipakkethetdunstwas,vandaarderarehapmidden
uitdepolder.Dediktevanhetpakketmoetgevarieerd
hebbenvan10t.e.m.6*Jcmditintegenstellingmetde
moernering opVoorne,waarKienzichnietontzienheeft
omlmgrondweg tegraven.Waarschijnlijkvindtditzijn
oorzaak inhetfeit,dathet opVoornelichtezavelgrond
betrofenhier taaie•blauv.eklei.
Hetterreinisteherkennenaanzijnkleineruggetjesvan £ lmbreed.diedwarsofindelengtevanhet
perceellopen.

1*.
'.

Hetgrasbestand optype7BIsoverhetalgcrne-nslecht.
Hetgeheleterreinheeftzoalsgewoonlijk indegemoerde
gebieden,veelv.-ateroverlastgehad.Y.'evindendanookde
gleyverschijnselen totindezode toe.Ditisnietalleen
indegemoerdegebiedenmaarookopdeanderelaaggelegen
gronden.
Alsbemestinguordtmeestalslakkenmeelgebruikt,organische
mestheelweinig.Op socaigegevallenkanreentrouwensniet
komenciöteenwagen,omdatdeontsluiting zeer slechtis,
watgoed tezienv.asaande standvanhetgras.
Verdervindenwenogpercelen indepolderdieholliggen
tengevolgevan.vlink,dekanten hebbendansi.?ostneiging
totindrogen.
Tenslottehet tuinderijtjeindepolder.Deze
tuinderijisnietveelbijzondersenisinhoofdzaakopgehoogdmetstadsvuil.
Ingep.v.1300.
PolderSpljkenisseenSchiekamp.
Tuinderij:
2.
Grens :Haartelschedijk,LlollendijkenMolendijk.
Gebruik ÎGraslad inhoofdzaak,verdernog een flinkged.bouwland.
Overhetalgemeenisgenoemd gebied zuurvooral
dehoekbij"Elizabethshoeve" staat slechtbekend.
BijSpijkenisse liggenverschillendepercelendievroegerbouwland zijngeweest.
Ookwerdenindeze contreienkalkconcretiesopi 80cm
aangetroffen
PolderGeervliet.
Grens ;Konijnendijk,Mollend!jk,Ringdijk enNoorddijk.

13.

Gebruik :Grasland'inhoofdzaakenv-atbouwland.
Dekwaliteit vanhet'bouwland ismatig totgoed.De
grondverschillen lopnegrilligdooreen,vermoedelijk
tev:ijtenaanplaatselijk ongunstigefractieverhoudingen.
Delandbouwersspreken steedsvan"wel"plekkenin
hunbouwlanden.Deplekken groeienalleengoedbijnatachtigv.eer,bijdroogteechter slannenkorstenze.
Ookoefenen oude bev/oningsplaatseneenongunstigeinvloeduit;dezeplekkenvarenbijlietborenveelvaster,terwijlook reedsean de oppervlakte vanhetgeploegdeland tezienvas,dathiermetanderegrondte
makenv«as.
(natterenmeerkorsttnj
De bodemgesteldheid derweilenden iEniet
best.V.'evindenhiernaeenbouwvoortjedatroestigis
z?.areblauwevetteklei tot resp,10-80cmen125cm.
Ditland heefthetvu^rclbijdroogte sterkteverduren.Indedrogezomer n*n xLI rashierdanook
nietsteetenvoirdebeesten.Deondergrond v n deze
zv.arekleiprofielenbestaatuitveen.
Oude-L.?ndPolder enNieuweBoezem.
Tuinderij:
Grens
Gebruik

Oudelandschedijk-enAbbenbroek.
Hetgehelegebied isop3stukjesbouv.'l.na geheelin
gebruikalsgrasland.
De"nieuv/eboezem"isg.;-heelingebruikalsgrasland.
Dekwaliteitder bodeisismatig evenalsvanhetgrat,
Inhetoudeland isditbeidebeterenplaatselijk
zelisprima.

H-

DewaterstandIshiergoedbeheerst,somsstaathetwater
echtertediep; indezomermaanden,zaldegrondhierendaar
noge.1lastvendroogtehebben.
Koeweiweoverhetalgemeeneengoedebouwvooraantreffen,
laatdeondergrondnogalwat tewensenover. Ze bestaatvoor
hetgrootstegedeelteuitzeer taaievasteenvetteklei.
Indepolderkomenverdernogeenpaaroude
boorngarrdenvoir,dieeengoedeindrukmaken.
HolderHeenvliet.
Tuinderij :
*6.
Grens :Voornschekanaal,RijswaardscheofRingdijk,Meeldijken
Kieuwesluissche aijK.

Gebruik :Meestgrasland,bijhetdorpHeenvlietnogalwatbouv/land.
Dezepolder is slechtszeerweinig beïnvloed,alleenbij
Heenvliet komtwatjongeregrond voorindevormvan
jongestroomgrond.Hetisinhoofdzaaklichtegrond,met
plaatselijkveenofkleiindeondergrond.Zezijnalle
geschiktvoorbouwland ensomsplaatselijkvo.;>rtuindeij.
Deondergrond vandepoelgronden ismeestalvet entaai
meteenblauw,grijzekleur.De bewoners sprekenvan"spier
klei".Hetweiland is somsverre vanegaal,waarschijnlijk tengevolgevanmoemering.Da-rerpractischgeen
systeem invalt teontdekken,isditmaaropéénpla-tsop
dekaartaangegeven,derestnaardediktederkleiop
hetveen.Deweilandenvarenhier end<~arpri&a,waardit
niethetgevalwas,v.asdoverzorgingnietgoed.
Bedijktvoor1300.

•J •

PolderOude enNl'-uwe-land.
Tuinderij:
1.
Grens :Ringdijk,Leendijk,MeeldljkenOudeWaaldijk.
Gebruik :Overwegend grasland enopdehogerenieuwegronden,
meestalbouwland.
Indezepolderligtoudenjonggrilligdoor
elkaar.Tengevolgevandoorbraken (waaldijk)heeftde
nieuwe grond zichafgezetophetoudeland.
Deoudegrondisoverhetalgemeenzuur,roestig,taai
engrijsblauw vankleur.
Denieuweafzettingen lopenalsruggendoorhetveld
enzijnwatgranulaire sarsenstellingbetreftoverhet
algemeenzeerlichtvanbouwvoor,neteenfijnzandige
ondergrond.

.

Opveleplaatsenindepolderheeftmengemoerd,maar
nietzoalshetbijHeenvliethetgevalwas,heeftpen
ookhiernietgekekenwatenhoeraendegrondachterliet.7,"aarduidelijkaoernering tezien'vas,is7Dopgeschord.Ing.13^0.
PolderNieuwland (Gen.Abbenbroek)
tuinderij
Grens:Oudelandschedijli,OudeGemeentelandschedljk,OudeTaaidijkenHaasdijk.
Gebruik :Practischgeheelbouwland.
Zoalsdekaart teziengeeftbestaatdepoldergeheel
uitlichtezavelgrond dieplaatselijk zelfszeerlichtis
aangeduidset"Licht".

16.

Deze genoegdelichtegrondenzijnhierendaarnog
welietsslerapig,alsgevolgvandegranulairesamenstelling«
Menspreekt steedsvanslempplekken.
Hoewelpractischdegehelepolderlichtisheefthettoch
mar.roptv;eeplaatsengestovenbijde.stofStorniop l,April
j.1.Ditwaren juistde enigepercelendiegebloktv.aren.
Detoestandv:asrindegrond verkeert zalinverbandhiermede
zeerbelangrijkzijn.
Depolder isin1^03ingepolderd.
PolderZuldlnnd.
Tuinderij:
±25.

.

.

Grens: Ruigendijk,Haasdijk,Gooydijk,Drogedijk,Zeedijken
Zuidoordschedijk.
Gebruik : Grootstepercentagebouwland,restweiland.
In1-415ispolderZuidland ingepolderd enstartalsbouwpolder goedbekend.
Zoalsdekaarttezien geeftkomterveellichtegrond
indepoldervo>r (1A ) . Inderdaad iserveelzavelgrond
indepolderdieplaatselijk zelfzeerlichtis,d.i.
aangegevenmetMcht,d.w.z.indeze omgeving ziter
v.'einigbouwvoorop.hetprofiel.Defijnzandigeondergrond
houdtnog zeergoedwatervast.
Ditheeftvooralvoorde tuinbouw zijnraceentegen,zulk
landisn.1.inhetvoorjaarlangkoud,duslaat.Bij
droogteechterhoudthetlangvol.
Alsmenopgenoemd'typetuiniertlijkthetwelgewenst
(allijkthetnietnodig)dedrainage niet teverwaarlozen,

17.

Doordezeerfijnzandige ondergrond ishetmetdeluchthuishoudingdaarnietoptimaalgesteld.
Bijeenwaarneming opdit typeineen serremetBleek
Alicante,bleekdanookdatdevortelsenigszinsverturfd
warentengevolgevanluchtgebrek.
Hoewelhetgrootstegedeeltederpolderuitkalk'
rijkegrondenbestaat,vindenwetochplaatselijk inde
ondergrondnogOudeland-profielen,zelfsop2plaatsen
nogkatteklei.
Vroeger schijntdeZuidlandsche-poldernogal
lastgehad tehebbenvanhetwater,zeistenminsteover
hetalgemeen roestig tot-zeerroestig aangeduid metR.

PolderOudenhoorn.
Inprincipekomtdezepolder sterkovereen
netpolderZuidland.Overhetalgemeenkomtindezepolder
echterwatmeerlichtegrondvoor.Ineenkleingedeelte
komtdeoudepoelgrond nogaandeoppervlakte;indienaanwezigwordtdezeechtermeestalopongeveerSOcmdiepte
aangetroffen.Doormoerneringishierplaatselijkgrond
vergraven.
PolderNieu?,enhoorn«
Ook hierhebbenwedezelfdeopbouwalsbovengenoemd.Degrotefactorwaarmeemenindezepolder temaken
heeftisdemoernering,diehierzeerintensiefbezigis
geweestenhetland ineenonegale staatheeftachtergelaten
Doorparticulierinitiatief isaltamelijkveelmetmeerof
minder resultaatgeëgaliseerd.Ketgrootstegedeelteligt
nogonegaàlenvormdaardooreenbeperkendefactorvoorhet
optimalebodemgebruik,omdatde grondfeitelijknietslecht.
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is.Dezelaatstedriepolderssluiten-.vatbodemgesteldheid
betreft,volkomenaanbijVoorne.

Jagersplaat.
DezepolderIsgelegenopdeV.'elplaat.
Gebruik îlnhoofdzaakbouv/land.Degrond isoverhetalgemeen
licht.Plaatselijkkomtgrofz«ndindeondergrondvoor,
opeendieptevan6 Ucm.
Oudebolder.
'GelegenopdeWeiplaat.
"" Isgeheelalsbouwland ingebruik.
Bijvoldoenderegenzaldepoldergenoegproduceren,
^

blijftdituit,danondervindendegelassengrotegevolgenvandezandlaagdie soais alop4.0cadieptezit.

DeVeertig-Morgen.
Evenals <*<* vorigepolder,oengoedeakkerbouwpolder,van
primakwaliteit.Indeondergrond isgeengrofzanaaangetroffen.
Nieuwe enKleinfPolder..
Beidepolderszijngeheelingebruikalsbouwland.Inbeidepolders zithetgrove zandplaatselijkwattehoog,
resp.op60en4Vcm.Doordevelehogegewasren,washet
moeilijk tekarteren.Het zijnplaatselijkwatdrogebouwlandpoldersacteengrotekalkreserve.Bovenstaande poldersbehorenallebijdeWeiplaatenzijn'vanuithet
HaartelscheGatopgeslibd.
5.Conclusies:
a.Putten tussenBernisse enhetkanaal bevat^nzlenlijkehoeveelhedenmooiekalkrijkezavelgrond dieover-
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eenkoiüenmetdegrondenvanVoorneendie zeergeschiktvoor
diverse tuinbouwteeltenmoetwordengeacht.Ingrotetrekken
I
kunnengebiedenhiervan-bestemdwordenvojrtuinbouw.Aangezienwemet eenverjongd gebied tenakenhebben,moetenwe
bij"devestigingvanbedrijvenoponshoede zijnvoordiscontlnulteiteninhetprofiel.Aandebedrijfsvestiging,zal
steedseengedetailleerdebedrijfskarteringvoorafmoetengaan.
b.Puttenten oostenderBernisse (heteigenlijkePuttendus):
deoudekernhiervanisgrotendeelsongeschikt.IndeverJongderandpoldersin.het zuidenhebbenwedezelfdeverschijnselenalsondera.
Dejongepolders inhetoostenenno-rd-oostenbevattenzeer
goedegedeelten.Hetzijnhiervooraldeondiepezandohdergrondendiebeperkendwerken.
-Aa

c.HetgebiedderBernissemoetingrotelijnenmatig totongeschikt,wordenaangemerkt..Dezeer ondiepegleyvershijnselen
gepaardmetzware totzeerzwaregrond,vonaenhierdebelemmerendefactor.Slechtsplaatselijkkomtgoede zavelgrond
voor.
-o-o-o—

