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Het tangeveld is eaa ongeveer 2S0 ha groot gebied, gelegen
l a de gassente Moordwijk, ten zuiden fan het duinterreia van de Gemeente
Waterleiding van Amsterdam. Het was vé6r de afsanding van de z.g»5
H

00@terdu5nmn één grote voor cultuur bruikbare duinvallei» 3h de loop

van d©laatste decennia verslechterd© ia het -Hängeveld de toestand van d®
cultuurgronden langzaam maar zeker» Gebieden, die vroeger u i t goed netland
bestonden en waar plaatselijk bollenteelt werd uitgeoefend, gingen in
kwaliteit achteruit en tegenwoordig kan nauwelijks ©eer van cultuurgrond
gesproken worden. p ercelen, dia vroeger voor bollenteelt werden gebruikt, 1
zijn verlaten, omdat de kwaliteit van het land zodanig was achteruit gegaan, dat de t e e l t niet meer mogelijk was. Weilanden, die vroeger van
goede kwaliteit waren, zijn thans zowel in kwaliteit als in kwantiteit
van het gras vrijwel waardeloos.
^eze kwesties vormd» voor de eigenaar van het terrein de aanleiding om een onderzoek in t e laten stellen naar de oorzaken van de ver.9

slechtering en omrichtlijnen voor verbetering aan t e kunnen geven»
/

*

Und Augustus 1949 werd"een aanvang gemaakt met het onderzoek.
Met veldwerk was eind December 1949 voltooid« De resultaten van het verrichte onderzoek zijn vastgelegd in het hierna volgende verslag met b i j behorende tekeningen (zie bijlage).
B3J dit onderzoek kon geprofiteerd worden van de resultaten
tan de bodeiakartering in de bloemboHenstreek tussen Leiden en Haarleoçr
waarbij de hoedanigheden van goede bollengronden werden nagegaan en gedetermineerd. D e 2 e Q^r&ring kon in het ^angeveld ten nutte worden gemaakt.
Bit dit _karherinf?sf«iiäfiT»safifk was o.a. naar voren gekomen, dat
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van de ongeveer 4000 ha bollengrond, diô in genoemi gebied aangetroffen
wordt, slechts ©en 8Ö0 ha van zeer goede en circa 1200 ha van m t i g gted*
kwaliteit bleek t« aija» Hieruit volgt, dat er een groot tekort I s asn
bollengrond van goed© Iftraliteii. Dit f e i t , gecombineerd met de pacht- eo
koopprijzen van de goed© bollengrond, jaaakte eveneens een bodemonderzoek
in het I*ingeveld alleszins beproevenssaard, oraâat van de hier liggende
grond door bepaalde cultuurtechnische handelingen, waardevolle cultuurgrond voor de bollenteolt gosaaakt lean worden, Zowel u i t privé- a l s u i t
mtionaal-econcsaiseh oogpunt biedt d i t voordelen« TOF oriëntatie kan verWÙA worden, dat de koopprijs van goode bollengronden ongeveer foïBeQOOZ**
•r

f

'

I

pa? h&m de pachtprijs circa f,SCKï|» P®r ha bedraagt«
ftoal van het onderzoek
Het onder3oek moest zodanig ingericht worden, dat vier vragen
beantwoord konden worden?
dp Wat i s de oorzaak van de verslechtering van de gronden in het Langeveld,
b# %staat de mogelijkheid omhet bodemgebruik in het Wgeveld te intensiveren,
e, Ho© is de geschiktheid van de grond na afgravfeg t o t H.A.P. In verband
»et de uitoefening van bloembollenteelt,
d, K©@is de geschiktheid van de grond na afgraving t o t 75 cm pluWÎÎ.A.P,
in verband aet de uitoefening van bloaabollenteelt.
De eenvoudigste methode omresultaten te verkrijgen, in verbünd
»et de g e t e l d e vragen, i s het pulsboren. Hiermede kan tot elk^"gewenste
diepte beneden maaiveld geboord worden. Zodoende kan er een overzicht verkregen worden van de veranderingen, die in de bodera hebben plaatsgevonden,
van de hoedanigheid van de bovengrond en van de toestand en van de-kwaliteli
van d© grond op N,A»P, en daar beneden,
•De boringen ïssrden uitgevoerd op punten van een uitgezet ra^&äßpa«l, ®e raalen lagen 100 mu i t elkaar, met op de r a a i , de punten eveneens
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©p100s afstand»Deliggingderpuntenwasechterzodanig,datse indrlehoeksverbandkwamenteliggen,dit-inverbandmetdegeologische opbouw
van1st.gebied.
Geologie
Degeologisch©opbouw TO het gebied,isnietalleenzeereenvoudig,»aarookzeerregelmatig,debasisvanhetterreinbestaatuithet
zaadderoudeduinenenderstrandvlaktetussendeze duinen.Defonaatie
deroudeduinen isopgeworpenalsstrèad^allmopeenzandigsondergrond.
Dezestrandwallenkwamenalslanggerekte enkelemetershogeruggenvoor,'
lopendevanz.z.wnaarn.n.o.De laagtetussenisreewallenwordt strandvlaktegenoemd.Hetzandvandezevlakte;ishetzelfdealsdatderwallen*
dochhetniveau,waarophetvoorkomt,ligtenkelemeterslager.Deopbouw
vandezeondergrond isduszeerregelmatigenbestaatuiteenafwisseling
vanzandigehoogtenenlaagten.
Doorbepaaldebodeaenzeespiegelbewegingen volgteenveenvormingopdieperiode,waarindeoudeduinenalsstrandballengevormdwerden«.
Uitdeaardderzaakbegondezeveenvowaingindelaagstegedeelten:ze
bleefdusbeperkttotdestrandvlakten.Indezelfdetijdontstond opde
strandwallmeenbosvegetatie.Zowelveenvocaingalsbosvegetatiehebben
totgevolg,dathet zand,waaropbeidevegetatiesontstonden,entkalkte.
ontkalkingkanslechtsoptredentotophetgrondwater.Aangeziendegrondwaterspiegel inverzwakte-matehetbodeareliBfvolgt,wordthetbeeld van
detopografievanhetterreindanookbijdeontkalkingteruggevonden.
Dezelowestievanontkalking iszeerbelangrijk inverbandmetdebloembollenteelt,deduurstegewassenprefererene œ kalkrijkegrond.
Doordegekenschetste liggingvanhet landschapzijndestrandvlaktenvanoudsherdeaangewezenplaatsenvoorafvoervanhet overtollige
water.Perstrandvlakte ontstaanéénofraeerwaterlopen,dieafwaterdea
inderichtingvandeRijn:hetnatuurlijkeverloopvanhetwaterendaarmede gepaardhetnatuurlijkeverhangisvannin.o.naarz.z.w.üithet

slîbaBâ© duinsand «erd nog wat slib laeegevoerd, waaroor in m op het veen
vm de strandvlakte vlak langs de waterlopen iets k l e i werd afgesei. Öok
kan k l e i zijn afgezet, doordat in tijden van hoge 2eestandeny zeewater
met slib wordt aangevoerd via de natuurlijke afvoergeulen.1
Hieraan kwameen einde door de vorming van het jonge duinlandsehap. Hierdoor werd de Ri^uaond afgesloten, zodat de aee geen toegang
» e r had« De waterlopen in de strandvlakte deden toen alleen maar weer
dienst voor waterafvoer.
De snelle vorming van de jonge duinen kon tot stand komen dank
z i j de grote hoeveelheden sand, die beschikbaar waren. Hierdoor konden in
betrekkelijk korte t i j d hoge duinen opstuiven» De reeds lang bestaande
oude duinen «erden er voor een deel door overstoven.
Het reliëf, dat het oorspronkelijke landschap der oude duinen
kenmerkte, verdween« Hiervoor knaa een v r i j egaal terrein in de plaats^
met hier en daar een paar stuifkoppen. Het bestond aan de oppervlakte u i t
kalkaoudend jong duinsand. Door de vegetatie, die zich op dit terrein ontwikkelde, werd de bovenste laag van dit overgestoven zanddek ontkalkfc.
Hierdoor treedt vanaf het Maaiveld naar de diepte de opeenvolgingskalkloos-*
kalkhoudend-kalkloos-kalkhoudend op. De overstuiving van het oostelijk deel
%M echter »eer gering, zodat het dek van jong duinzand daar geheel entkalkt
i s en dus kalkloos zand tot op grote diepte gevonden wordt,
D©©verstuiving i s niet ineens en plotseling gegaan) dit blijkt
u±t het f e i t , dat vrijwel overal en op uiteenlopende diepten humeuse
vegetatiebanden voorkomen, die op de laagste plaatsen t«o.v. H,A,P, dikwijl®
iets venig wordeö^
Door de vorming der jonge duinen ontstond in het achterliggende
gebied een totale hydrologische verandering. Het oorspronkelijke gebied van
droge wallen «a voehtige vlakten werd na de overstuiving mede door de werking van het drangwater uit de duinen, tot een geheel vochtig gebied*
% hierboven vermelde feiten zijn terug t e vinden in de disara-
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«EI lengteprofielen, die samengesteld aijn uife de waarnemingen.
BQ4.gaf&steldhei<^. van,,het. t e onderzoeken gebied
De bodemgesteldheid van dik gebied haagt zeer nauw samen met de
geologische opbouw. Ta. zekere zin zal hier in herhaling raceten worden getreden«*?oor de ovensichtelijkheid sal deae paragraaf in ttree delen .ges p l i t s t wordenÎ
a, het bodemvonasnd materiaal»
b . de ïiaterhuishouding der grond.
K

et bodejarormend materiaal bestaat aan de oppervlakte geheel

u i t telkloos zand. D eze uniformiteit wordt in verticale richting seiden
aangetroffen. Vrijwel overal treedt in het profiel een discontinuïteit
op. %ak ia de storing een oude vegetatielaag, die landbouw- en bodemkundig
weinig t e betekenen heeft. % e r aandacht verdienen de ernstige storingen,
welke morden gevormd door klei op veen of veenlagen. Deae komen voor in de
oude strandvlakte, of het zijn de laagste gedeelten van een vegetatie hortsont. Te sllen tijde «erîasa deae lagen nadelig voor de meer intensieve
tuinbouwteelten, omdat de mterhuishouding van het bodemprofiel er door
verstoord wordt. 3h plaats vaneen regelmatige watervoorziening van het
gewas ontstaan er extreme toestanden in verband met grote droogte on wateroverlast. Bij de waterhuishouding wordt dit nader beschreven. Behalve de
directe nadelen treden er ook indirecte opj deze komm t o t uiting b i j
het afzandenf do storende lagen komen ook nog beneden H.A.P. voor, wat met
zich ïaeebrengb, dat b i j eventuele afsanding tot I.A.P. de grond, althaaas
©pdie plaatsen, ongeschikt is voor bollenteelt. Als laatst t e nöesen
storing in het profiel treedt k l e i of sandige klei op. Dit vindt men in de
strandvlakte onder het veen. De betekenis van deae profielstoring komt
pas naar voren bij een eventuele diepe grondverbetering.
De waterhuishouding van de grond hangt ten nauwste sasten.met het
materiaal, waaruit de grond is opgebouwd. Als grondslagen kunnen worden aangenomoiï de waterhoudendheid' van de grond, gecombineerd met de watervooï*-

aiming vanaf het grondwater» Zoals reeds is opgessrkt* bestaat de
grond over het gehele terrein uit grof, sliharm zand, dat bovendien weinig
auous bevat. Dit heeft tot gevolg* dat dese bovengrond so goed als geen
water vast houdt» Wil so , n grond een hoge cultuurwaarde bezitten* dan
dient aHe water geleverd te warden door het grondwater» De stand van hst
grondwater en eventuele schofflaellngen hierin zijn van het allergrootste
belang» %ze bewegingen van het grondmter. zowel de huidige als de vroegere*
kannen gereconstrueerd wordm uit de z.g» gieyverschijnselenj dit zijn
ijzerroest afzettingen» die door het grondwater achter gelaten worden»
Haast de directe waarnemingen van grondwaterstanden op een bepaald ogenblik*"
kannen de schoataelingen van het grondwater over een langdurige periode
uit de gleyvOTSchijnseléR afgeleid worden»

D

e résultat«! en waarnemingen van het onderzoek zijn neergelegd

in de kaarten en de profielen, dis bij dit verslag behoren« Dese gegevens
zijn neer duidelijk en spreken voor zichzelf» Opbepaalde onderdelen dient
echter de nadruk gelegd te worden»
1* D@ hwalifceit van de grond, Deze 3s afhankelijk vande stand van het
grondwater* zoals bij de waterhuishouding is uiteengezet» 2h vroeger jaren
was deze grondwaterstand goed» Dit is te concluderen uit de gleyversehijn»
seien, die aangetroffen worden op een diepte van 30«*©Qcmonder het raaaiveldo
Dit is gunstig en de grond is onder zulke omstandigheden goed vochtig»
Quawaterhuishouding kon op deae grond vrijwel alles geteeld worden« Door
d©vegetatie* die de bovengrond tot een wisselende diepte entkalkt heeft*
is de grond voor bollenteelt minder bruikbaar geworden, Doofr wateronttrekking is in de laatste tijden eendaling van het grondwater opgetreden»
Dense daling i s funest voor de productiewaarde van de grond* «adat er gesa
water HMSTbeschikbaar i s omhet gewas te doen groeien» Hierdoor gijn uit
de aard der zaak aan het land weinig cultuursorgen meer besteed* waardoor
de toestand van ds teeltlaag hoe langer hoe slechter werd» Dit is dus een

direct gevolg van de pHsndmterdaliag,
Sf Hei voorkoîasn van veen en klei* "^eallen tijde voaaen deze beide grondsoorten ia dit gebied em storing ia de mterteiisfaouding. & vroegere tijden
bij een gœde grondwaterstand leverdea se reeds nadele op. la later tijden
bracht het somsvoordelen met sich md®, als gevolg van de vorming van
achijasplegels op het veen en/of klei, 3n regenachtige tijden. Kaardoor de
bovengrond iets langer dan bij ongestoorde profielen van vocht voorzien
•werd»

Het Yoaa, dat in het gebied voor&csat, is tamelijk sterk in elkaar
geperst als gevolg van de droit van het overstoven saad, ïo«n de grmdyiaier»
stand nogniet boinvloed \*asj?fs&s het veen beneden de grondmterspiegaj.
gelegen en dus voehtig m daardoor beter van hoedanigheid dan thans, au het
veen uitgedroogd is» voor zover het thans boven de grondwaterspiegel gétagpn
is.
% verbahd met een eventuele afsanding kan in het betrokken gebied
het voorkoraen van profielsteringen in twee groepen ingedeeld worden?
a. Storingen van 75 caa 4> ÎJ.A.P. totH*A»P«
b, Storingen benedenH.A.P.
De storingen boven 75 ca plas H.A.P. gelegen spelen gem rol^
«adat die toeh verdwijnen bij een afsanding tot deze hoogte.'Be storingen*
die in de beide groepen vallen, sijn in dit geval eenfaetor, die veroorsiaakt, dat bij afzending tot 75 <m4> H.A.P. da grond ongeschikt of minder
gasehikt is voor de bollenteelt. Bonter door «aspuitea ia ze gaschikt te
aaken.
^etselfde is het geval voor groep b . bij afzending tot ÏI.Â.Pï*
3a deze gevallen worden op diverse plaatsen (aie bijlage no« 4ï3f8) ©fondverbeteriagea, zoals oaspuiten, noodzakelijk. k en dient er vo<&r!te sorgg£
dat gem menging optreedt van het onderliggende zaad met.veen:of klei,
aangezien dit onganstig iß voor de teeltresutfcaten. Oit gelât natœirlijk
@okvoor de normale grondbewerkingï door het sand sag geen slibrijke
of slibhoudende grond verwerkt worden.
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5. Het vwrkomsn van kalkrijk sand. Van dit zand zijn twee groepen»
a» het niet entkalkt© jonge duinsand
b. het niet ontkalkt® oude duinaand.
Dit kaîkrijke sand vorst de aeest geschikte basis voor d©
bollenteelt, a ü s het in ongestoord profiel aanwezig ia. ^et versehil tusse«,
het kaîkrijke jonge en het kaîkrijke oud©duiazaad is zeer belangrijk,
issuers het jonge aufesand is verstoven over de onde ondergrond hem*Gp
desa wijs© zijn plaatselijk gestoorde profielen ontstaan, doordat het kaîkrijke jong© duinzand to de strandvlakte op veen l i g t . Beae gestoorde profiilen sijn voor bollenteelt minder geschikt.
% verband ast de kwestie van afzanding tot 0.75fi> I*â.P*
segt das de aaai*salgh©34'm. kalkrijk sand op ziehself niets. De profisiop«
bouw is beslissend en die wijst u i t , dat deze in de gebieden met veen in
de ondergrond niet goed i s . Wel is de storsaide invloed minder n&asmate het
veen dieper onder het raaaiveld voorkomt, maar een dergelijk profiel kan
niet voor goede bollengroad doorgaan.
%ts anders wordt het als op 75 cm T H.A.P. in de oude duinruggea
kalkrijk zand voorkomt. 3h dit geval heeft sen met een ongestoord sandpr©fiel te doen en de geschiktheid van de grond voor bollenteelt is dan goed*
Het voorkomen van kalkrijk sand dient steeds bekeken te •sorden, in verband
raet het profi e l , dus in verband aet de doorsnede» der raaien, die over het
gebied gelegd zijn.
ö

ese beschouwing geldt ook voor het afgraven tot N»A#P. Indian

beneden H.A.P. een v@éa«ëf kleistoring voorkomt, dan kan hier overheen
kalkrijk jong duinaand gestoven sijn. Deae profielen aet storing hebben eea
slechte waterhuishouding, waardoor deae grond dan. Eine'ar geschikt is
voor d©uitoefening van de bollenteelt. Dea©aoeüij^h 6 ^ zal sich niet
dikwijls voordoen, als gevolg van de opbouw van het gebied. In de regel
geeft het kaîkrijke aand opH.A.P, gelegen geen bezwaar, aradat dit het
kalkrijk© sand van de oudeéuinruggen i s .

4#'Glevversehijnselen «ötmterlmishouding. Dese beide feiten hangen ten
nauwste samen en vsraen de basis van de kwaliteit van de grond. De hoogte
gleyzone koot vlak onder het maaiveld voor, «aardoor de vochtvoorsiening
van de grond a i het gewas goed reis. Door sterke vaateronttrekking is eea
daling ia de grondwaterstand opgetreden. In het noorden van het onderzochte
gebied i s het de daling, die veroorzaakt wordt door de Aasterdaiase Waterleiding« la het zuidwesten is oen locale, aaar aeer sterke Invloed van
de Hoordwljkse Waterleiding, terwijl aan de oostkant een aanwijsbare invloed
van de Araoudzanderij aan de Keereireg van Noordwijkerhout i s . ^roeger
daalde het grondwater t o t het p e i l van de Hoogeveensepolder iets oostelijk
van d© ^eereweg gelegen. Thans gaat liet t o t Rijnlands Boezempeü in de
zanderij. Het verlies van de bufferwerking der duinen is slechts van weinig
invloed.'
De daling door de watercnfctrekking is slechts zeer geleidelijk,"
wat t e aien is aan de gleyvlekken, die hier en daar regelmatig verspreid
in de ondergrond voorkomen. De huidige grondwaterstand heeft nog gom.
vaste hoogte bereikt, wast een gleg^aone is niet ontwikkeld.
In vroeger jaren was door een betere vochtvoorziening van de
grond, de landbouwkundige situatie aanaerkclijk beter. De ten noorden en
in het noordelijke deel van het onderzochte gelegen boerderij Paarde!ceri*öf
stead een halve eeuw geleden bekend oa zijn goede grond. Thans is hiervan
niets meer te bespeuren» Kon mm vroeger per ha ongeveer 1 V2 à Z koeim,
«ei4en, thans is het niet aogelijk oa daar t e r plaatse 1 koe op S ha in
het leven t e houden. Dit betekent een productieverlies van ongeveer 0000 kg,
aelk per ha per j a a r . Ben rendabele productie is niet meer mogelijk«? Hetzelfde geldt voor die gedeelten, die vroeger voor bollenteelt werden gebruikl
Het verstrekken van cijfers is hier xaoeilijker, maar vergelijking raet
overeenkomstige gronden l e e r t , dat in vroegere jaren b i j goede cultuursorgm
SO0 à 525 leverbare tulpen per roe geraapt konden worden.
D© afwatering van dit gebied vond vroeger plaats door de Dander*
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dags©ltei«Hng,dieH e p •vanafhetVogelenveldeneenzijtakhadvanafhet
%asve34*^@z®"weteringisreedsjarenvolkanendroogendezijtakvanaf
net%asveld 1&asadeoppervlaktetopografienietmeerterugtevinden.
HoeweldetakvanhetHaasveldweleenbelangrijkerolheeftgespeeld,is
detakvanhetvegeleavelddeoudste,geziendegegevens,diedoordeoude
kaarten(BalthazarFlorisa1615)wordenverstrekt.

1*Hetiongeveldvenadeeertijdseenbruikbaareultuurland.
f*Doorverlagingvandegrondwaterstandisdecultuurwaardevandegrond
ina®tïëngeveldthansvrijwelnihil.
§*fedisadewaterhuishoudingvandegrondverbeterdkanworden,'respectievelijkhersteldkanwordeninhaarvroegeretoestand,isdegrond:iin
sijnhuidigeligging(naenigeegalisatie)wsergeschikttemakenals
eultuurland(bollenlandenweiland).
4.Deverlagingvandegrondwaterstandblijktuitdehieraantoegevoegde
kaarben,waarbijvaltoptemerken,datdeuitdrogingvanhetnoordelijkdeel
directverbandhoudtmet deAmsterdamseWaterleiding,die inhetoostelijk
deelnabijhetHoutlandenten zuidendaarvansetdealdaarplaatsgehad
hebbendeafaanding,terwijldes.w.hoekinsterkematede invloedondervindtvanhetHoordwijks©Waterleidingbedrijf.
5«BijafaandingtotH.A.P.iseendeeldergronddirectgeschiktvoor
bollenteelt.Benanderdeelkandooroaspuitingtotgoedebollengrond
wordenverwerkt (ziebijbehorendekaart)•Wordtafgezandtot0.75<aaH.A.P.dan iswrvrijwelgeengrond,diedirectgeschiktisenmoeteen
zeergrootgedeeltevanhetgebiedwordenomgespoten.
6.Dehuidigetoestand indewaterhuishoudingisgeenevenwicàtstoestand,
dochblijftsteedswisselend^afhankelijkvanderaatevan
lereganvalenverdamping
2ewateronttrekking (zowelvanbovenwateralsvanwateruitdediepte)
Seafaandingderomgeving

T^MMGW. CUJUL behorende b i j de rapportai uan de
Stißktkig voor Boderafertoring t « \%,gmixigm m
hst Tectaiaea Barea» van do % i s van latersehapsbcndeaa,
betreffende het mderssoek naar de cultuurwaarde van tot laageveld t e
Hoordwljlcerhout,
I Dsiarsprofielaa m Xengteraaim betreffende het onderdook der grtndsaegtyHt^
tolsBRing'no. 4019, aanduiding der boorpm^en
tokening no, 4025,
40S4,
4ü£5, dwarsprofiel©»
4D2S,
4D2?,
tetening no* 40®,
4QS9, leagfeeraäisB

H Hader© gegevens omtrent de ligging der grondsoorten
telcenfeig ne»4054,3© ligging der veaalag€ïi
4055, »

n

« ofesrklewrlge sandlagen

4056, "

n

van k i e l m kleihoudend ssand

41GS, "

«

« kalkrijk zaad

4178, aanduiding van goede bollengrond, b i j afgraving
totîUUP.
I l l Grafische weorgave van de grondwaterstanden
tokening no. 4057, plaats der peilbüiaen
tekeninç no. 406Ä, dwarsprofielen
406S, tekening no# 40ê4, Imgfceprof iolsa

OvasrsMit der peiling®« September, öctofe«r, Novsaber 1949,

Il

Tiï^e Donderdagse %fcering met daarin liggende duikers o.a.
tekening-no* 4094f s i t u a t i e an ontwikkelde lengte
blàd

4118, foto*s -rande bestaande duikers en restanten**

Voor de samenstelling
De karteringsleidert

( I r K« vtm der Meer)

Geziöi»

Da /idjtme^-Directeijr tan de
Stichting' voor Bodenkartering
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