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ïJcwlr.onde is evenals Kozenbttrg « Voorno-Pttttan een
op zich zelf staand onderdeel fan de boderakuridige vertoning d«r 3ttiaHollandse oHanden, in opdracht van de Provinciale Waterstaat van
3*id-Holland, Het doel i s m in grote trekken de bodamlaradige verschil!«!
aan te geve» en aaa de hand daarvan de geschiktheid aan t e geven foor
*

t

tuinbouwteelt«!.

2» Vorming van..het gebied«
De vorming va» IJselaonèe valt uiteen In meerdere gtN«
deelten t Het oudste deel i s dia fas« t waarin het oude land gevonaâ.verd
net enkele verjongingen. Dsze fase is to vergelijken »et het iiMi#H«ii
in Zeeland. De topographie ia gekennerkt door hoo|p.iggfnd«JV8€Jtiloz«#
kalkhotidencte kreekruggea en laag liggende>kalkloze of iets kalldï«Mcac%
zware kleigronden op veen« De verlande getijde-geulen lopen aeer r r i l l i g
door hot land.
De tweede fase ia die der laat middeleeuwse bsdijking« en deze fa»» is
als rain of raser brak t e kenmerken. De-opbouw van het land ia veeï regel»
matiger en de vroeger aarawtsig© rivieriop«a hebben onder Invloed van
eb*en vloed-werking de basis gevormd voor de laidaet'-r-r-opLou™, o;> dcseHd*
wijze zoals in het zuiver mariene landschap de getijder-oulcn de Laaij dur
opbouw vozmen. Het varloop der bodemtandige verschillen loopt dus mMmmm
parallel »et deze oude rivi«rl#?«ï zeals Haal» Devel m ioedooi. De
g r i l l i g e vertakking der klein« getijdegeulen ontbreekt hter v o l k « « .
Wel wordt er Ja de ondergrond een ouder landschap aangeboord (op de
kaart aangegeven a l s toevoeging d ) , naar over de hoedanigheid hlarvan, fem
n i e t s gezegd wordan. Tot i e jongst© fas« behoren de divorce joa^o ;x>ldcrs,
dis tegan het ©»dure land aangedljkt zijn. fooral de jee*70 polders in hot
oosten zullen afgezet ssijn ia een brak milieu. Bij Zwijndrecht en Hendrik
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IdoAmbacht wordt een groot pakket overslaggrond aangetroffen. Dit ligt
ophet land,dat inde latemiddeleeuwen werd ingedijkt en isdus van
betrekkelijk Jonge datum.

ft» tederscheiden bodemkundii^ eenheden en hun waarde voor de teelt
CL

kalkrijke.lichte zavelgrond,die naar beneden toe inhet profiel
lichter wordt.

C2

kalkrijke zavelgrond,die naar benedon toe in het profiel lichter
wordt.

C3

kalkrijke^lichte kleigroncL dienaar beneden toe in het profiel.
lichter wordt.

BI

lichte zavelgrond met entkalktebouwvoor en overigenskalkrijk profiel,
datnaar beneden toe lichter wordt,

B2

zavelgrond met entkalktebouwvoor en overigens kalkrijk profiel, dat
naar beneden toe lichterwordt»

E2

het gehele profiel is homogeen en bestaat uit kalkrijke zavelgrond}
de bouwvoor isneestal kalkarm en soos kalklooa.

E3

het gehele profiel ishomogeen en bestaat uit kalkrijke lichte
kleigrond,met een kalkarme of kalkloze bouwvoor.
Bij deze eenheden kan als storing voorkomen:

R

roest ondiepjbeginnend onderd e bouwvoor

RR

roest inde bouwvoor

d

zware kalkloze kleiondergrond beginnend tussen 60 en 100 cm

0

veen beginnend tussen 60 en 100 cm

G

zware iets kalkhoudende kleigrond met homogeen profielj
bouwvoor kalklooa.

D

kalkloze homogene zavel of lichte kleigrond in het gehele profiel

F

zware kalkloze kleigrond in het gehele profiel
Hierbij kómen als afwijkingen voor:

V

veen beginnend tussen 60 en 100 cm

*V

w

veen beginnend tussen 30 en 60 ca

M

geraœrde of vergraven grondai
Betreffende de geschiktheid voor tuinbouwteelten kan het volgende
opgemerkt worden:
EL en Cl geschikt voor fijne tuinbouwteelten
B2, C2 en ES zijn goede gronden en geschikt voor tuinbouw, maar
wat t e zwaar voor de fijnere groenteteelt.
C3 en S3 zijn nog zwaarderj hierdoor zijn ze uitgeschakeld voor fijn«
groenteteelt, raaar de kwaliteit voor de overige teelten i s nog goed.
Kon»! in deze profielen storingen voor, dan daalt de kwaliteit der
grond hierdoor aanzienlijk en de grond r»et als een klasse minder
gekenschetst worden. Bij RR is de grond als ongeschikt aan t e nerlnm«
De eenheden 0 , F en Gzi$i zonder meer ongeschikt,

4<, Beschrijving der polders
Polders Sondelinqenacbacht, Hendrik Idoi Ambacht on fr.'ijndrecht,
lh deze polders is het tuinboitwcontrum van Zwijndrecht
gelegen. Dit centrum heeft zich ontwikkeld op de overslaggronden, die
van prima kwaliteit zijn voor de fijne groenteteelt. Het bedrijf is er
tamelijk intensief net plat en staand koud glas. Gestookt wordt er weinig«;Door de uitbreiding van het burgeriüjk grondgebruik is reeds een aanzienlijk
deel van dezo priraa grond verloren gegaan. De tuinders worden verplaatst
naar de ES- en de G-gronden, die van voel slechter kwaliteit zijn, Sr
is dan ook een belangrijk verschil in het bedrijf. Op de E S ^ «n G~grand®m
wordt zo goed als geen glas aangetroffen.
De oeverwallen van ïïa&l 3n Devel sijn weer van goede kwaliteit, marr t e
zwar voor fijne tuinbouw. Verder van deze twee beddingen vandaan wordt
de grond slechter. De bovengrond t e r dikte van ongeveer 60 cm is nog wel
vnn goe.:e kwaliteit, naar de I-dei (op ^senondergrond gelegen) deugt nÎM%.
De dilcte van de bovengrond ©eest hoe langer hoe raeer af en de kern van
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het gebied midden tussen deze rivierlopen in wordt dan ook ingenomen door
Laaggelegen zware kleigronden op veen.
Polxier Hieuw I c e l a n d
Deze poldor is bijna geheel in gebruik a l s bouwland.
De bodem bestaat u i t jonge zeeldei, van een goede hoedanigheid.
Elderspolder
De grond van dit poldertje wordt geheel gebruikt a l s
bouwland, en is over het algemeen zwaar (C3 en C4).
Keeuwenpolder
Dit ia een klein poldertJe met goede grond.
Kooigorspolder
Genoemde polder i s , hoewel jong, toch niet goed. Vandaar
dat er raar-r eon 50^ bouwland in l i g t en de rest u i t matig woilcjid bestaat^
ïfearachijnlijk heeft de polder in vroeger jaren veel wateroverlast gehad,
gezien de vele reductievlekken en de ondiepe glejr. Verder kont practisch
door do gehele polder, op een diepte variërend van 60 aa t o t êên meter
en dieprr, esn vette grijze slappe kleilaag voor, die storend is voor de
gewassen.
Heemrafiplaat
De plaat is geheel in gebruik a l s bouwland. 3h een groot
gedeelte van deze polder z i t het grove zand ondiep. De vochthoudendheid
van de bovongrond is hierdoor t e gering en de capillaire opstijging van
het grondwater is onvoldoende. Uenoend gedeelte, dat aangeduid is net
type Cl L.L. i s U e droog.
Zalmpleet
Geheel in gebruik r.lo bouwland. Verder ongeveer 4 ha
aardbeim. De polder i3 over het algemeen l i c h t , raa/r van prima Irwaliteitj
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V/Hholaiiiapolder
bouwland
Klein sraaVpoldertj e . Do bodemgenzen zijn vervaagd,
daar men de oude dijken heeft geëgaliseerd.
aiidpolder of Grijpland
langs de VJolhoeksedijk bevindt zich een flinke strook
weiland, de rest is in gebruik a l s goed bouwland. Genoerri weiland is goed
van kwaliteit, maar de boden ia voor bouwland minder geschikt. Hoewel
aangeduid net type C3 en C2 wijken ze toch i e t s af van het normale type,
cçdat de grond t e diep in het water l i g t , wat bezwaren met zich .'neebrengt.
Kleine Oudelandsepolder
Grens: De dijk waar het dorp Hoogvliet op l i g t , rtolhoeksedijk, dijk,
waar Poortugaal op l i g t ©n de trambaan van de Olie i!y.,
Bovenstaand gebied i s enkele honderden ha. groot. Elk gedeelte van de
polder heeft weer een aparte benaming. Hieronder worden deze delen afzonderlijk behandeld. De dijkwal, die door het gebied loopt, heeft geen
bodemkundige veranderingen teweeg gebracht.
TweedeOverschot (onderHoogvliet)

Het grootste gedeelte hiervan is oude overfedngsgrond.
(D). Kalkconcreties konen e r in voor. Het meeste land is in gebruik a l s
weiland, m-iar ook komen nog goeUe stukjes bouwland voor en hier en daar
een boomgaard. De bouwlanden en boomgaarden liggen grotendeels op do betere, typen, zoals B2.
De poelgrond G is zoals gewoonlijk in gebruik a l s weiland.
Het aabacht van Poortugaal en., «elhoek
Eet gehele gebied l i g t wat hoger en is beter geschürt
voor bouwland a l s het vorige gedeelte- Zoals de kaart te zien geeft, i s
de overgangsgrond wat kalkrijker, vandaar de typen E2, 3 en 4 .
Langs de Groene Kruisweg l i g t de grond tamelijk hoog. In dit gebied v i n d «
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2
wevrijveelbouwlandvannativekwaliteitB^ *Dedwijsterop,dat
ereenkalklozebankinhet profielvoorkomt.Dezebankenlopenallaiin
strokendoordepolder,^etisgoedaandegewassenteconstateren,dat
eriet3aondeondergrondmankeert (fruitbomen,bietenenaardappelen).
Kaperst
rook

V/eiland van goede kwaliteit, bouwland zeer matig. Het gehele
profiel op de bouwvoor na, was hard en stug en week typisch af -»an de
bodemgesteldheid in de onmiddellijke nabijheid.
Blok ondsr ' t dorp
De bodemgesteldheid is over het algemeen goed, met dien verstande, dat storingen voorkomen in d ^ p j o e i der gewassen b i j gebrek aan
kalk.
S
Albr
andwaardpolder
Grens:/dbrandwaardschedijk,";7erkersdijkenGroenekruisweg.
Bodemgebruik:Ehkelehaweiland,verderbouwlandenenigegoedefruitbedrijven.Debodembestaatuitgrond,dieafgezet isdoordeZantel
wetering.*.7aar3Chijnlijkheeftdezev*eteringookhaarslibafgezet inde
Zwaardijkpolder.Debodemgesteldheiddaarterplaatsegeefterallereden
toe,omdittevermoeden.Zoalsdetypenteziengeven,isdepolder
nietbuitengewoonzwaar.Plaatselijkkomenvastelageninhetprofiel
voor.
Zwaardijkpolder
GelegenlangsdeGroeneKruiswegentussenRhoonenPoortugaal.
Practischallesingebruikalsbouwland.Dezwaarderetypenzijnwat
Kalkarmerdandelichtere; deondergrond isbijdeeerstgenoemdemeer
gereduceerd. Verder lopenerplaatselijknogwatkalkarmebanen.
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Folder Binnon m Buiten Kijyelanden de Slobbergorg8nfi
Gelogen b i j de inrichting "Lïaasoord", die op opgespoten land
l i g t . Ze zijn geheel to gebruik a l s bouwland en van goode kwaliteit. Langs
Kaasoord11 lissen nog een paar wielen, die oen v#einig overslag gebracht
hebben.
Polder Kort .iabacht
Gelegen ten noorden van Rhoon.
In d i t poldertje wordt zowel tuinbouw, alckerbouw als weidebouw
aangetroffen. Over het algemeen vinden we er veel t u i n d e r i j . Het zija
meest koude grond tuinders net, wat platglaa en soms een warenhuis. Zoals
de lcaart te ziai geeft, vinden w er in hoofdzaak type Cm E, De d treedt
hier op als een vette kalkrijke ondergrond op ± 80 cm, die in principe
storend werkt, d.w.z. de wortels der gewassen vinden hier niet het gewenst©
milieu.
Jan Corneliapolder
Gelegen ton zuidoosten van Rhoon.
Dit kleine poldertje i s voor het grootste gedeelte in gebruik
als weiland, ^erder worden er enkele tuinderijen en wat bouwland aangetroffen. De bodem geeft de indruk, dat er vroeger veel wateroverlast is
geweest, en i s van matige kwaliteit.
Polder Jaaff in Ghl^aeland.
Grens: Rijsdijk, Achterdijk en Groenekruisweg.
Zoals de topografische kaart reeds t e zien gaf, i s een groot
gedeelte van de polder in gebruik voor f r u i t t e e l t , Inderdaad heeft aen
hier jaren geleden reeds goed gezien, dat deze polder uitsteigend geschikt
was voor de f r u i t t e e l t . Plaatselijk komt esn storende ondergrond (d)
voor. Heestal is dit echter op grote diepte het geval, zodat de invloed
op de groei der gewassen niet erg groot i s .

Ten oosten van genoemd gebied bestaat de bodem hoofdzakelijk u i t dezelfde
grond van goede kwaliteit. Evenals in de vorige polder worden hier geen
zvjare kleigronden aangetroffen, terwijl de ondergrond overal zandig i a .
De polder tussen de EssendUk e n d e Rijsdijk. aeleffitn ten guidoostei^uya^
Jaag in Ghjjseland
Het gebruik in deze polder i s in hoofdzaak bouwland, verder
enkele beste fruitkwekerijen. Door de plaatselijk lage ligging is de grond
hier nogal roestig, wat aangegeven is net R.
Langs de Qaloopaeweg z i t het zand zeer hoog, tot onder de bouwvoor z e l f s .
Meestal b l i j f t het zand slifchoudend, zodat de schade niet groot i s .
Ze^g^polder ten oosten van Utmae Veer
Ook dit i s weer een prima polder, die geheel in -gebruik ia als
bouwland. Lang3 de Essendijk is de grond zwaar en lang3 de Zegenpolder
l i c h t . De ondergrond is steeds van fijnzandige aard.
PolderslangsdeoudeKoedood

Polder Het 3uitenland, Polder Hieuw-Pendrecht, Holenpolder en omgeving
Portland in de Zegenpolder.
Bovengenoemde polders zijn a l l e in hoofdzaak in gebruik a l s
bouwland met hier en daar een goede fruitkwekerij. Op enkele plaatsen
komt type Cl L.L, voor| ook hier i s het steeds fijn zand , zodat de
droogteschade meevalt. Daar deze polders alle goed zijn, valt er niet
veel van te vermelden. Opgemerkt lean worden, dat de grond over het alge*
meen bruiner van ïcleur i s , dan b i j de hiervoor besclireven polders. Vermoedelijk is dit in verband te brengen net een minder sterke Invloed van
het zeewater b i j de afzetting,
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Nieuwe polder
Deze polder is geheel in gebruik als grasland, van goede
kwaliteit.

•»•Qinw

Bolder Charlois
Grensi Charloisedijk en Rotterdam Zuid.
Genoemde polder is momenteel nog in gebruik als t u i n - , bouw»
en weiland. Ook liggen er nog enkele grote oud© boomgaarden. Hoewel de
polder in lâff! ingedijkt i s , ia z i j toch nog tamelijk kalkrijk. Over
het algemeen i^ de polder wat verwaarloosd; d i t komt marschijnlijk door
de ernteigening ioor de gemeente Rotterdam. Op enkele plaatsen in boomgaarden trad aanzienlijke droogteschade op, die door bevloeilng bestreden
werd.
Dirk Smeetaland m Meester Arend van der Vloudenaepolder.'
Gelegen ten zuiden van west IJselaonde.
Ook in deze polder wordt van a l l e s geteeld. Plaatselijk v i n d «
we op een diepte, die varieert van 40 t o t 60 cm, veen in de ondergraad.
Dit gedeelte is in hoofdzaak in gebruik a l s weiland. Een klein gedeelte
heeft men hier geraoemeerd (Fla). De tuinbouwgewassen zijn hier ongeveer
14 dagen later dan b i j Rhoon. Aan de vele roestvlekken constateerden we,
dat de polder veel v*ateroverlast gehad heeft.
Polder Oost Uaelnonde
Grens: Nieuwendijk, OostpoMerse Dijk, Bolnesserdijkje en ^erkdijkj®.
Gebruikt half wei- en half bouwland.
Deze polder is van. goede kwaliteit. De opdrachtigneid laat in
droge tijden 'echter wel eens mit t e wensen over. Hoewel de grond zeer
kalkhoudend i s , vertonen saas de lichtere typen slempneigingen. Op vel©
plaatsen treedt een storende ondergrond op, een kaU&oze blauwgrijs» laag
op een diepte v n 80 t o t 100 cm. Deze laag is onder de gehele polder
aanwezig, alhoewel h i j niet a l t i j d werd aangeboord, langs de Rijksweg
Rotterdara-Dordrecht bevindt sich een hoogte van een paar meter boven
het maaiveld. Bij nader onderzoek bleek d i t «en denk t e zijn. Op deze
pleistocene ©pduüdng ia d® grond aandig. De randen bestaan u i t gebroken
grond, als gevolg van verspoeling m

^^imgm^
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Polder Hieuw-Relorwacrdi
Grens: Pietersedijk, ^agedijk, Hieuw P.eierwaardsedijk, Bolnessedijkje
en gemeente Bolnes.
Daar deze polder waarschijnlijk tegelijk is aangeslibd met de
hiervoor behandelde polder, is deze in a l l e s hieraan gelijk (zie bodemkaart). Aan do Kievitsweg bevindt zich weer een pleistocene opduiking.
Polder Oud Roicrwanrd
Grens: Lagedijk, lJ ruiïiendijk en L'olendijk.
De grond in dit gebied is zeer kalkrijk en staat wat kwaliteit
betreft niet achter b i j Nieuw Reierwaard. Beneden langs de Lagedijk bevindt zich een kreek, die verland i s . De venige kreekgrond loopt met ©en
breedte van 50 m parallel langs de gehele Lagedijk. Opdeze venire grond
vinden we overal, waar het maar enigszins mogelijk i s , tuinbouw.
Dit smalle tuinbouwgebied staat wat productie-capaciteit betreft aan de
spits van de tuinbouw in de omgeving. De bodem is vooral opdrachtig en d©
gewassen zijn in de lente zeer vroeg.
Onder lang3 de Ilolondijk loopt een dergelijk gebied. Het bodemgebruik
van de îïeierwaardse polder is evenals b i j voorgaande gebieden, veelzijdig.
Polder Vtoude
Gelegen langs Niauw ßeierwaardsedijk.
In gebruik als bouwland| de grond is van prima kwaliteit. De profielen
zijn a l l e kaülkrijk. De bouwvoor is mooi bruin en l o s , de ondergrond is
vast, naar kalkrijk.
Kerke-polder
Gelegen ten noorden van Ridderkerk.
Dit kleine poldertj e is in gebruik als weiland. De bovengrond
bevat geen lealk, dus is het hier een B.type geworden. In het kleine lag©
dijkje, dat een van de grenzen van het poldertje vormt, bevindt zich eea
klein wieltje, dat enige overslag gebracht hoeft. D©oversluggrond is
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PoMer Donkersloot
Gelegen ten noordoosten van Ridderkerk.
Bovenstaande polder is geheel in gebruikäLs bouwland. Het is
een zware bouwland polder, die vroeger nog a l eens onder water gestaan
moet hebben, getuige de vele gleyverschijnoelen tot boven in het profiel.
Polder ten oosten van Ridderkerk
De grond in dit poldertje is van goede kwaliteit. Plaatselijk
koot wat overslaggrond voor. Langs de Noord en de Oude Bospolder liggen
jong ontgonnen gorsgronden. Nagenoeg het gehele gebied is in gebruik als
bouwland, terwijl enkele stukjes tuingrond voorkomen. Op ©nkela plaats«»
treedt een vetti-Amdergrond op met starke reductieversehijnselea.
Polder Strovelshoek en Rijsoord en folder Hèerjaaada»
Grens: Waal, IJevelweg, Groenewegje ©n Rijsoordse Steeg.
Gebruik: Akkerbouw, woidebouw en t u i n d e r i j .
Lange de YJaal vinden we veel kalkloze bovengronden, die a a l geduid worden net B2. 2e zijn Sn gebruik als bouw- en weiland, Langt d©
Devel en langs de V/aal vinden we een jongere of in ieder geval een kalkrijke afzetting, die aangegeven is als Cgd. Laatstgenoende grondai zijn
practisch a l l e in gebruik als goed bouwland. 2h het midden van het
gebied vindende een ontlcalkte hoek. Het kleipakket is hier naar dun.
Deze gronden zijn met F aangeduid. 3r liggen enkele t u i n d e r i j » op.
Polder Buitenland van ffinandrecht
Deze polder l i ^ t ten zuiden van het Binnenland. Uiteraard i s
ook hier weer globaal genomen de binnen- of noordzijde het zwaarst ea
de buiten- of zuidzijde het l i c h t s t . Van Barendrecht naar de Kiddeldijk
(tussen Buitenland en Zuid-Polder) loopt "De Vliet", die zich te d©
Zuid-Polder voortzet a l s "Oude Haven" naar d© Oude Maas. Langs Oude Zijds»
l i g t hog© lichte grond, nog gedeeltelijk in gebruik a l s grasland. Toesta
de C&misseweg ©a d e » Vliet, vooral in d# noordelijke helft, 3* ê§
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©pdrachtigheid minderj langs de noorddijk liggen do typen CS en E3» Meer
zuidelijk worltt de grond wat l i c h t e r , maar hier komt meer roest voor dan
in de r e s t vnn de polder. (Cgr). Hier en daar komt een zwaardere, sterk
.roestige laag voor op 60 - 100 cm diepte, deze laag bevat *vrij veel kalk
(bruist behoorlijk), maar werkt storend voor de waterbeweging. (Cgd)
Het meeste grasland komt in deze polder uiteraard in de noordelijke helft
voor, naar het contrast noord—zuid ten aanzien van het bodemgebruik ia
hier niet zo scherp als in het Binnenland, in het Buitenland is hoogteverschil noord-zuid ook niet zo groot. Vrij veel tuinbouw langs de noorddijk, meest op koude grond,
i 2Jedeiy-Polder

Voor het grootste godeelte a l s tuingrond in gebruik. Verder
als bouwlandf weinig grasland. Hier en daar goede tomaten en druiven in
kas* Lichte en middelzware, zeer opdrachtige grond. Langs de Ziedewijdijk
is het profiel slap en gereduceerd. Ten noorden van de Middeldijk l i g t
een uitbochting in de Ziedewijdijk, waarbij een lage plek l i g t met veen
op ± 60 cmdiepte, bet maakt sterk de indruk van een wiel, maar van een
overslag is niets t e bespeuren.
De Waalkant lan^s de Zledewi^polder
Reeds in 1331 is de "feal aan beide zijden b i j Heerjansda» en
Oosterdam afgedamd. Van nature vindt men in dit lage land kalklose komgrond
op veen met hier en daar vlak langs de Vfeal wat hagere oeverwalgrond. I r
i s echter over deze komgrond hier en daar langs de waterkant een laag
kalkrijke bagger u i t de Waal gebracht, deze aldus verbeterde gronden doen
het tamelijk goed voor groenteteelt in droge jaren. Enkele kleine boomgaardjes maken het hier slecht, het is er t e nat en de bomen hellen naar
het oosten vanwege t é geringe beworteling.

vmîjj&m

De Zuid-Polder
Deze polderligtten zuidenvandepolderBuitenland ,neemt
vanzuidnaarnoordookweerinzwaartetoeenisgeheelkalkrijk.De
polder isbijnageheelalslandentuinbouwgrondingebruik.langsd®
Kiddeldijkligtzware,
raaar
goedegrondmetopenkeleplaatseneentaaie
storendelaagindeondergrond. (Cgd).
Middendoordepolderloopteenoudebuitendijkse geul,hetwestelijkdeel
draagtdenaam"DeKil",hetoostelijkdeel "DeDuiker".DeKilwastot
omstreeks1900noggriend,sedertdietijdishetgrasland.DeKildoet
zichnuvooralseenlagergelegenstrookgraslandtussentweesloten.

I
•DeoeversvandeKilzijnzeerlicht.Ten zuMenvandeKil
isdebouwvoorhierendaartevensveeltedun.Mededoorrelatiefhog®
liggingtreedthiergemakkelijkverdrogingop.HetlandtussenKilen
Achter Zeedijkheeftalsaardappellandeengoedenaam.Menvindterenkel«
goedeboomgaarden.Si1928isdeAchterZeedijktengevolgevaneenverkeerdaangebrachteinwateringsbuisdoorgebroken.Erontstondeendiep
wielbijdeCarnisseVJeg,datLitermet grofzanduitdeOudeMaasis
volgespoten.DeZuidpolderisweleenvandelichtstepoldersuitde
omtrek.Langsde"OudeHaven"zijnindehomogenelieht©enmiddelzware
grondengeenoeverwallentevinden,deze iavolkomenrechtenwaarschijnlijknadeinpolderinggegraven.MisschiennonddedeVliet (Buitenland)
voordien inde Kiluit.AandewestelijkedijkvandepolderkwamdeKil*
indeKoedood.LangsdezedijktennoordenvandeKilligtdebeddingvaaa
deKoedood (grasland).Deze isdichtgegroeidmetveen.
JanGerritsoPolder
KleinepolderaandeOudeMaas,looptzeldenmeeronder,
goeêegewassen.Deondergrond isnognat,slapengereduceerd, mét plantenresten.Geheelalsbouwland ingebruik.Overhet/»eheelisdegrond

tmj^jgÊm
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VredePolder
'

KleinpoldertjeaanOudeMaas,Geheelgrasland.

LigtIetslagerdandeJan^erritsePolder,looptnogweleensonder,
Èmre enmiddelzwaregrondmettaai©ondergrond.Alleskalkrijk.
Spujveld
Hoekje grasland, dat ' s Vfinter3 geregeld met # tij onderloopt.
Zeer zwaar en roestig met taaie ondergrond. Afwisselend kalkhoudend en
kalkarm,
LJjidt-Polder
GelegentenzuidenvandeDevel.
Evenals de 'Jaal schijnt de Dcvel a l vroeg afgedamd t e zijn.
Over hot algemeen vindt men langs de zuidelijke Develoever middelzware
afzettingen met kalkarme bovengrond mot echter meestal zware kalkloze
ondergrond (B2d) op 60 - 80 cm. 3h oen natte periode doet deze grond
het v r i j goed als bouwland, b i j droogte en lage grondwaterstand slecht
vanwege de taaie ondergrond. Hier en daar is deze oeverwal kali-houdend
in de bovengrond, maar de taaie ondergrond b l i j f t . Aangezien de LindtPolder lang en snal i s , wordt deze voor oen groot deel door de Develoeverwal ingenomen. Waar de polder op zijn breedst i 3 , vindt men bijna kalkloze tot geheel lcalkloze, blauw grijze, roestige overgang3gronden, niddelzwoar tot zivaar met extra zv/are kalidoze ondergrond of met veen in de
ondergrond (Dd, Dv). *crreweg het grootste gedeelte van de polder wordt
door Jjra3landt de zuidelijke Develocverwal echter wordt bijna geheel
door bouwland ingenomen. Over het geheel genomen is de polder dus kalkarm
en heeft een te dichte kalkloze ondergrond. Tuinbouw en f r u i t t e e l t komen
er zesr vreinig voor.
De Develbeddin^ bestaat u i t kalkrijke, l i c h t e , venige grond, zeer geschikt voor tuinbouw, maar niet vroeg.
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Polder Buitonland (of Lage Nes)
Gelegen ten zuiden van Keerjansdan
Kleine, jonge kalkrijke polder aan de Oude Haas. Lichte en
middelzware grond, echter meestal net t a a i e , maar niet kalkloze, roestige
ondergrond (80 - 100 cm), ïfearschijnlijk is deze polder tweemaal ingedijkt,
eerst als"Lage Nes" en l a t e r a l s "Buitenland". Geheel bouwland.
Polder Hoge Hes
GelegenaandeOudeMaas

Evenals de Lage ïïea waarschijnlijk verjongd. Voor het grootst«
deel bestaat ze u i t middelzware over^angsgrond. Overwegend bouwland. De
taaie ondergrond kost hier veel minder voor dan in de Lage Ne»} Het
profiel is hier echter roestiger.
Het Buitmland
Gelegen ten zuiden van Grot© Lindt.
Voor ± 12 jaar (l937)nog rietgors en griend. Middelzware,
roestige en langs de binnendijk zware gronden met slappe blauws ondergrond,
die veel plantenresten bevat. Kalkrijk, geheel bouwland. Voormalig
rietland gooft betere gewassen dan voorradig 'griendland; de boompjes haalden neer u i t de grond dan het r i e t .
Polder otrevelojj^riB en Rijsoord
Ligging van de eerste polders tussen de Uaal, Lange weg en Hijsoordse Steeg,
Ligging van de l a a t s t e polder: tussen Lange weg, de ï&al en de Bevel.
Langs de buitenbocht van de ü C vel in Polder Heerjansdaa
kalkrijke, middelzv^are, jonge grond, echter net. zwaardere kalkloze ondergrond 60 - 80 cm (C2d).
Langs de oostelijke .'faaloever buitendijks kalkarme tot kalidoze, zeer
t a a i e , fcoestige, blauwgrijze grond (D).
Aan de binnenzijde van deze oude dijk (v/aalweg - Molenweg) l i g t eon
strook .'i'id^O.-jv/aro -eulru;-rond -.et ^'.Ikloz-j bovr. 'ronc* :#» z.:;..r*> h:.".:. Irjzti
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ondergrondj tussen bovengrond en ondergrond ( 80 - 100 ca ) een kalkhoudende zone. De zuidelijke oeverwal van de Y/aal ten westen van Rijsoord
Is broi-er en bestaat hóofOzdcelijk u i t middelzware, kalkrijke, jong©
geulru;;:grond, weer net oude kalkloze ondergrond. De kem van beidie polders
wordt ingenomen uoor kalkhoudende overgangsgrond (E), meestal met veen
op ± 80 oa - 100 cm. In het L'-agste deel in hot midden vindt men nog oude
poelgrond, eveneens met veen -in de ondergrond. De overgangsgrond is zeer
roestig, t a a i en niet kalkarme bovengrond.
Men vindt in dit lage gebied langs de lange V/eg v r i j veel tuinbouw opd©
overgangsgrond, nuar de opdrachtigheid laat hietr toch t e wensen over.
Het grootste deel van beide polders wordt door grasland ingenomen.
Bouwland en tuingrond komt het meest langs V/aal en Dcvel voor, maar ook
in het lagere gedeelte van de polder nog v r i j veel.
Polder KUfhoek
Gelegen tussen Groene ïïegje, Lange Vfóg, llunnikensteeg en Devel.
Langs de Devel vindt mqn gronden met kalkloze bouwvoor en taai«
kalkloze ondergrond; tussen boawvoor en ondergrond kalkhoudende zon©.
Gras- en bouwland komen in d i t gebied ongeveer half omhalf voor. Bijna
overal vindt men onder de jongere Dcveloeverwal de t a a i e , kalkloze, oude
ondergrond, 60 - 100 cm diepte.

