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Dit rapport werd In hoofdzaak u i t reeds bestaands gegevens
Iran de Stichting voor Bodemkarterlng samengesteld in opdracht van de
«Sttjdie-Coffiaiasie Agglomeratie Rotterdam* (Tooaajr F.P. ïJesu), Deze
studie-eoBHaissie z a l een rapport samenstellen over de in het geding
zijnde agrarische belangen rondos Rotterdam, welk rapport isordt u i t g e bracht aan de"Commissie t e r bestudering van de Ruimtelijke Ordening i n
de Landbouw*. Het rapport van de l a a t s t e Cossaissie zal worden aangeboden aan de «ferk-conraissie voor het Onderzoek naar de Ontwikkeling van
het Westen des l a n d s " , een sub-commissie van de Vaste Concissie van de
Rijksdienst voor het Rationale Plan.
Bijgaand rapport heeft ten doel een overzicht t e geven van de
bodeagesteldheld van het betreffende gebied (men zie de omgrenzing op de
kaarten) en de onderscheiden bcdesikundige eenheden in verband met hun
geschiktheid voor agrarisch gebruik globaal t e c l a s s i f i c e r e n .
Bij de agrarische c l a s s i f i c a t i e van de onderscheien bodeineenhede» kregen we aedewerking van de Rijkstuinbouwcansulent« ft D,Kers Hzn.
t e Barendrecht en B? J.M» Rieiaans t e Naaldwijk en van de Rijkslandbouffreonsulenten I r J . van Gaaien t e Barendrecht en I r C.P. Scheepers t e Rotterdam, zomede van enige hunner a s s i s t e n t e n , die hiervoor gaarne dank
wordt gebracht.

HET HOOFD V/J! DE AFDELINGKABSERXNGBI
t . b . v . STREEK- EH ÜITffiiEIDDÏGSPUKKBÏI,

(Dr I r P. Buringh)

Debegrenzingvanhetonderzochtegebiedstaataangegevenop
bijlagekaart1.BehalvevoordegemeentenKrimpenaandeLekenKrimpen
aande IJBsel,waarvannoggeenbodemkaartenbestonden,konvanbestaande
bodeakaartenenrapportenvandeStichtingvoorBodesikarteringgebruik
wordengemaakt.Dittsaren:
1e*deoverzichts-bodenkaartvanhetfJestlandvanDr Irïï.J.vanLiere
2e«debodemkundigeverkenningskaartvandeprov.Zuid-Hollandbenoorden
de¥/aten»egendeHoll.IJsselvanDr Ir7?.J.vanLiere
3e.debodemkundigeverkenningskaartvanRozenburgvanIrK.v.d.Meer
4«.debodemkundigeverkenningskaartvanPuttenvanIrK.v.d.Sfeer
5e.debodemkundigeverkenningskaartvanIJsselnondevanIrK.v.d.?3e*r
6e.debodemkundigedetailkaartvanhetoostelijkdeelvanIJsselmonde
VanIrJ.v.d.Linde.
Deonderzoekingen2t/m 5wordenuitgevoerdinopdrachtvande
ProvincieSaid-Holland,dievan6inopdrachtvandeDirectievande
Tuinbouw.Vanhetnogniet onderzochtedeel (degemeentenKrimpenaande
LekenKrimpenaandeIJssel)^erd inJuli1951doordekarteerder
P.Sonneveldeenboderakundigeoverzichtskaartgemaakto.l.v.de opzichter
1eklasW.vanderKnaap.Delaatstehadeveneenseenbelangrijkaandeel
inhetsamenvattenvandebestaande gegevensvoorditrapport.Vanaldeze
gegevenszijnalleendievanhetWestlandgepubliceerd (v.Liere,1948).
Hetgebiedbestaatuiteenoppervlakvanca25.000hacultuurgrond.
Alsbasisvoordebijlagekaarten1en2deeddienstdenieuwe
topografischekaart1 t 25.000;debetreffendekeartbladenwerdentottwee
bladendoordeTopografischeDienstteDelftverenigd.DezeDienstverzorgdeookdeopdrukvandegrenzentussendeonderscheideneenhedenop
beidekaarten.
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§2

(bijlagekaart1}
Teneindedeboderakaartnietonnodigingewikkeld taaaken,werden

deverschillendegegevensin êêa bodemclassifieatiesamengebracht.
Inhoofdsaak zijndebodemkundigegegevensontleendaanverkenningen,waarbijdusglobaaliegewerktmetca1waarnemingper4-15ha«
VanhetWestlandenvanhetodeelvan IJsselraondewaren gedetailleerdere
gegevensbeschikbaar.
Bijhetgebruikvandezebodemkaartbedenkemen,datallerlei
details zijnverwaarloosd ofzijnsamengevat.
§ 3 Deagrarischeeeschiktheidekaart (bijlagekaart 2)
TeneindeaandewensvandeStudie-commissietevoldoen,is
voordezekaarteenspecialeclassificatie,aangevendedegeschiktheidva»
debodemvooragrarischedoeleinden,samengesteld.Allereerstwerdende
primaendegeschiktetuinbouwgrondenaangegeven.Vanderesterendegrosdenwerdhetpriaaenhetgeschikteakkerbouwlanduitgezocht.Dehierna
nognietgeclassificeerde grondenwerdenindezelfdeklassenvoordeweidebouwgeclassificeerd.Tenslottebleefernogeen"categorie«weiniggeschiktvoorlandbouwkundiggebruikover.
| A Hetrapport
Inverbandmethetglobalekarakter enhetdoelvanhetonderzoek,isdebeschrijvingva»debodemclassificatie envandeagrarische
classificatiekortgehouden.Bijdezebeschrijving isaandeagrarische
classificatiedemeesteaandachtbesteed,waarbijtelkensopbijzonderheden
wordtgewezen.Misschientenovervloede zijeropgewezen,datmenbijhet
gebruikvanditrapportendekaartenvooranderedoeleindenvoorzichtig
moet zijn.Inhetbijzonder geldtdit,wanneermenmeerindetailswilwerken.Hetraadplegenvande originelegegevens (zie§1)verdientdanaanbeveling.

-6-

9 -.

3nhetonderzochtegebiedkomennaast entendeleookbovenelkaar vaart endezeeklei-,jongezeeklei-,rivierklei-,zand-enveengronden.ToernaderebijzonderhedenziemenEdelman (1950)«
Da oudezeekleigrcndcnliggen indedroogmakerijenennemenin
ditgebied slechteeengering oppervlakin»
Be Jongeseeklelgrondendaarentegenbeslaane«ngroot «npervlak.Deels zijnhetkalkrijke zavel-enklelgrendenvanzeergoedekwaliteit (delenvanReeenburg» Putten,IJsselmondeenhetWestland),deels
sijnhetkalkarme zwarekleigrondehmeteenknippigKarakter ofmeteen
venigeoadergrend (»©ordelijkvanVlaardingen,SchiedamenRotterda»).
Beovergang seekleinaarrivierkleiwordt gevormddoorz.g.
estuartoffigronden,hiermeest zavel-enkleigrocden (grootstedeelvan
IJöcelaonde).
Grondenmethetkaraktervanrivisrkloi.liggeniaKrimpenaan
deLekenKrimpenaandeIJsselnetgoedestrokenlangederivierenen
awareklei-opveengronden daartussen.
Be zandgrondenwordeninhoofdzaakgevormddoordeduinenende
daarachter liggendevochtige strandwalgronden.
Behalveindeondergrondvandemeestalzwareklelgronden,koot
nabijRotterdamveenvoor« Dezeveengrondendrogentendele gemakkelijk
Snenv e m e ndanhetslechtsteland inditgebied«Beaeermolmgrcnden.
veelalvoorkomendelangsdedijkenbehorentotdebestetuinbouwgronden.
3»debodeaelassificatiezijnverschillendeeenhedensamengevoegd,waardooreenclassificatiemeteenmeerpractisch landbouwkundige
betekenisisontstaan»

§ 2 py.,Jüan»;sfieUf^ffa,,gstwfotë^onden,
Voor de jenge zeeklei- en estuvrlumgronden is een indeling genaakt naart

-*:

-.?•
a deïsalkhofudeodhoidvandebovengrond$
b dezwaartevandebovengrondj
e hetkaraktervandeondergroudj
d deafwisselingInverschillende^ g e n ,dieopelkaarliggen.
laardekalkhoudendheid zijnonderscheiden:kalkrijke,iets
kalkhoudendeenkalkloze gronden,somsisalleendobovengrondkalkloos
endeondergrondkalkrljk.?.fetuitzonderingvande oudekernen zijnde
grondenopdeeilandenkalkrijktotkalkhoudendevenalshetgebied tussenHoekvanHolland enMaassluis zuidelijkvandeMaasdijk.De overige
aeekleigrondenendeoudekernenvandeeilandenhebbeneenkalkarme
bovengrond.
Haardezwaartezijnonderscheiden:
lichtezavel-enzavelgronden,zwarezavelgronden,kleigrondenen zware
kleigrondenjhiermeehangenb.v.tonnauwstesamendeligginginhetterrein,d©bewerkbaarheid endevroegheid.
De ondergrondkansterkvariBren.Bijdekalkrijkezavelgronden
opdeeilandenishetbodeaprofielmeestalaflopend,d.w.z*naarbeneden
wordthetmateriaalgeleidelijk zandiger omtenslotte inzandovertegaan.
Inhetgebiedtenn ovandeWaasdijkvindtmenveleklei-opveengronden,
waardoorheenruggenvanzware zavelofkleilopen.Debovengrond ishier
kalkarmenindeprofielenkomenstorendelagenvoor,doordathetkleipakketintwee jarenUs afgezet.Hetterreinisdoordetweedeafzetting
sinof»eergenivelleerd.TussenMaaslandenKethelontbreektdezetweede
fase,waardoorinhetterreintaiaelijkgroteniveauverschillenvoorkomen.
Degrondenvandeeersteafzettinghebbenveelaleenaflopendprofiel,die
vandetweedeafzetting (estuariuragronden)hebbenmeestaleenhomogeen
profiel.
DekleigrondenterweerszijdenvandeHollandseIJsselnethet
karaktervanrivierkleizijnvanwegehunbeperkt oppervlakbijdevoorgaandekleigronden ingedeeld.Debijbehorende overhetveenuitwiggende
klei-opveengronden endevenigekleigronden zijnechter zwaarderdande ü
zeeklei-enestuariuaafzettingen.
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Ook hier ifl b i j de oude zeeklei onderscheid gemaakt tussen kaUerijke en kalkarme gronden. Maast de raeer normale zavel- en kleigronden
koraen zepige en slappe kleigrooden (aeéderklei) voor, welke een overgang
van de oude blauwe zeeklei naar het ütreehts-nollands veertlandschap vormen. Ook de zeer slechte katteklei behoort hiertoe. JDade droogmakerijen
bestaat de bovengrond vaak u i t een al dan niet doorgeploegde veen- of
meeraolffllaag van wisselende dikte en hoedanigheid. De meermolragronden zijn
raeest uitstekende inilnbouwgronden. De veengronden drogen deels irreversibel
in en zijn dan slecht. Ook tussen Kethel en Maasland komen irreversibel.
indrogende gronden voor.

Deze komen langs de kust voor (duinen). Op het eiland IJsselaonde liggen enkele donken«
Naast de jonge duinen liggen vochtige duinzandgronden die plaatselijk een kleilaag in de ondergrond hebben. Geestgronden bestaan u i t
slibhcudend© zand tot grofzandige kleigronden, meest net een op korte
afstand sterke wisseling in het profiel. Over het algemeen worden deze
gronden vanaf het zand naar de klei geleidelijk zwaarder.
I 5 SqgPtelft o n d ^ s ^ d f t p g e n
Hiertoe behoren allereerst de opgespoten terreinen. Bij de k l e i en aavelgronden, die in twee fasen zijn afgezet vcrnt de bovengrond van
de onderste afzetting een oudbegroeüngsvlak, welke plaatselijk als een
storende kleilaag werkt.
Van de veen- en sandondergifonden is de diepte hiervan set enkele
tekens aangegeven. Een ondiepe grofzandige ondergrond veroorzaakt p l a a t s e l i j k sterke verdroging van de gewassen.
Irreversibel indragende bavengronden zijn met een teken op de
tf

kaart aangegeven.

^f

Bnkelelaaggelegendelenindejongekleipoldershebbenreeds
opgeringedieptevrijveelroeetinhetprofiel,hetgeen opeenminder
gunstigetmter-enluchthuishoudingwijst.

?r
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BihoofdstukI,§3zijndegrondbeginselen,waaropdezeclassificatieheeftplaatsgevonden,aangegeven.Beresultatenvandezeindeling
aijnvermeldopbijlagekaart2.Devolgendeeenhedenwordenhierbijonderscheident
TI prlaatuinbouwgrond
Tilgeschiktetuinbouwgrond
BI primabouwland
Bilgeschiktbouwland
ïïlprimagrasland
Wilgeschiktgrasland
0 weiniggeschiktvoorlandbouwkundig gebruik
VoordegroepenTlenT H isuitgegaanvanhetintensievegroenten-enfruitbedrijfofvanhetspecifiekegroentenbedrljf.Eenspeciale
indelingvoordefruitteelt,dieveelalenigszinsandereeisenaande
bodemstelt,ishiernietgemaakt.
Ookvoordefruitteelt zijngrondennodigmeteengunstigeprofielbouw,dochdebovengrondkanzwaarder zijndanvoordegroenteteelt.
Demeestwaardevollegrondenvormendejongekalkrljkezavel-enkleigronden,waarvandelichtstetypenhetmeestgeschiktzijnvoorhetintensieve
tuinbouwbedrijf.
Kaart2spreektoverigensvoorzichzelf.Streeksgewijsisnog
hetvolgendevanbelang.
Q
§1 Debuitendijks^grondentenzuidenvandeMaasdijktussenHoekvan
HollandenMaassluis
Hettuinbouwbedrijfstypedathier overwegendvoorkomtishet
intensieveSesilandsegemengdegroenten-enfruitbedrljfmetveelglasin
devotfftvankassen,warenhuizenenplatglas (metdruiven,tomaten,melotJMD
envroegevoorjaarsgroentenalshoofdteelt).Zezijnvoornamelijkgevestigd
opdezand-engeestgronden.Dezegrondenhebbenhetvoordeeldatzege-

•it ^
Makkelijktebewerkenzijnen«envroegeoogstkunnenleveren.E««beswaarvaneengedeelteCUMNKT grondenis,datzetehoogliggent.o.v.
DelflandsPell(D.P.)zodatdegrondwaterstand ondernatuurlijke oastaödi#*edensterkschommelt.Hierdoorismenplaatselijk totafgraven overgegaan,watvaakoponoordeelkundigewijzeisgeschiedenvaakachadeaan
hetbetreffendeperceelendenaasteomgevingberokkendheeft.Detuinbouwkundigewaardevandeze zand-engeestgronden isdaardoorsterkuiteenlopend enwisseltvaakvanperceeltotperceel.Uitermategeschikteen
ongeschiktepercelenkomenvaaknaastelkaarvoor.Inhetraamvandit
onderzoek leekhetnietgewenst omveelonderscheidingentemakenenis
hetgrootstegedeeltealsgeschiktetuingrond aangegeven( T H ) .
LangedeMaasdijkindeGranjepolderkomenvelebedrijvenvoor
41etegendeMaasdijkuitkleienachteraanuit zandbestaan.Hierheeft
meninveelgevallen zand opdekleigebracht,zodatzegemakkelijker te
bewerkenzijn,ietshogeruithetwater liggen,eenvroegere oogstgeven
endaardooreenhogeretuinbouwkundigewaardeverkregenhebben.
Dezandgronden,dienogingrasliggen,hebbeneendunneweinig
humeuaekalklozebovengrond,daarondervolgtkalkrijk zand,vaakrustend
opklei.Zoals zeernuliggenishetslechtsmatiggrasland,metbevloeiingzouden zeechterbelangrijkteverbeterenzijn.
Dekleigronden3»ditgebiedhebbeninvelegevalleneenmooi
aflopendkalkrijkprofiel,datbijgoedeontwateringprimageschiktis
voorbouwland enookvoor fruitteelt.VoorhetintensievefestlandsetuinbcwwDedrijf&typezijnzeechtertezwaar.Plaatselijkvoornamelijk tegen
dehoger gelegen zandruggenishetkleipakketdunenrustopzand,waardoor
dekwaliteitongunstigbeinvloedwordt (Bil).
§2 Deoudereklei-enkleionveengrondentussendeMaasdjjkendg

Hetaantaltuinbouwbedrijven inditgebied isniet zogroot.
Rondom MaaslandlangsdeMaasdijktennoord-westenvanMaassluisenlange

r,*»»<•»

de Gttd» Kaapeweg en de Sparfcelwëg kernen de meeste bedrijven voor. Ze bah»»
ren veelal tot hetzelfde bedrijfstype als de bedrijven *öß testen van de

g|

î^aasdijk. Naarmate de bedrijven ouder zijn, is er veelal raeer zand opgebracht, waardoor ze gemakkelijker te bemerken zijn en een dikkere bovengrond bezitten.
Een groot gedeelte van d i t gebied bestaat u i t afgedekte gronden,
d.w.z» op de oorspronkelijk door begroeiing humeus geworden bovengrond is
een jongere kleilaag afgezet. De oorspronkelijke bovengrond treft men no»
menteel veelal als een blatraachtige taaie laag in het profiel aan die de
waterbeweging en de beworteling in ernstige mate beleinnert. De diepte dezer laag bepaalt grotendeels de kwaliteit. Door deze ornstandigheid en de
zmarte van de bovengrond is het percentage prima tuingronden miniem en i s
de oppervlakte geschikte tuinbouwgronden (Til) niet hoog. Door de onregelmatige profielopbottw en doordat de kalkrijke lagen zich pas op lp à 50cm
bevinden,konen er ook geen prîna bouwlandgronden voor, doch is er wel een
groot percentage tot geschikte bouwlandgronden (Bil) te rekenen.
Bet noord-oostelijk gedeelte van het gebied is een klei op veengebied net enkele ruggen. Deze ruggen hebben een prachtige huraeuze rulle
bovengrond ter dikte' van * 4.0 cm op een naar beneden zandiger wordende
ondergrond. Op plaatsea, waar de bovengrond niet te zt?aar ie (type 12),
i s het eersterange tuinbowsgrond (zoute wellenprobleem). De zwaardere
gronden (type 13) zijn tot klasse Til gerekend en de zwaarste (H) tot Bil.
De k l e i - op veengronden komen alleen voor grasland in aanmerking
waar ze grotendeels goed geschikt voor zijn uitgezonderd de indrogende
stroken, waarvan de grootste als ongeschikt (0) aangegeven-zijn. De venigste gronden zijn tot de geschikte graslandgronden gerekend (Wil).
§ 3 De droogmakerijen
De grond in deze topografisch laag gelegen polders bestaat overwegend u i t slappe z.g. laodderklei met een meer of rainder venige bovengrond.
Plaatselijk is het t o t een dunne meerraolraafzetting gekomen b.v. rondom de
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KralingseWeg,te»noordenenzuide-westenvanTerbregge.Ditzijnookde
plaatsenwaardetuinbouwdegrootsteverbreidingheeftgekregen.Verder
komennogverschillendebedrijvenverspreidoverdepoldersvoor.
Hetbedrijfstypeishetspeoifiekegroentebedrijfmetveelweren*
huizenenplatglasmettoaaten,alofnietgestooktenkomkommersensla
alshoofdteelt.Hetaantalvollegrondsgewassenisveelalbeperkti.v.ra.
dehogetransportkosten (groteafstandnaarveiling).Dekwaliteitvande
grondeninbovengenoemdetuinbouwhoekenissterkVariabel*redenwaarom
alleealsgeschikttuinland(TH)isaangegeven.
m hetoverigegedeeltevandePrinsAlexanderpolderkomenweinig
goedelandbouwgrondenvoor.Indrogendegrondenhebbeneensterkeverbreidinggekregen.Dezegrondenzijnalsweiniggeschürt (0)aangegevenen
vorsen deslechtstegrondenbinnenhetonderzochtegebied.Strokenmet
eenlaagpercentageindragendegrondenzijnnogtotgeschiktgrasland (Wil)
terekenen.
Dewestelijkedroogmakerijenzijnvanietsbeterekwaliteit.
Hierinkonennogenkelezavelruggetjesvoor,dieookvoortuinbouwinaan- /
sier
kingkoajen.IndeSchiebroeksepolderkonttegendegrensvanhet
karteringsgebiednognet«nstrookvoorvandekalkrijkegronden,dieverderf
noordelijkineenbelangrijkeoppervlaktevoorkomenengoedgeschiktzijn *
5»

voor tuinbouw«
§ 4 ||et gebied aan beide zijden van de Hollandse Hagel
Opde zuiverste veengronden voornamelijk gelegen tussen de Gravenweg en de Ringvaart van de Prins Alexander is veel tuinbouw tot ontwikkeling gekomen. Ket bedrijfstype komt overeen met dat in de Prins Alexanderpolder. Dok in dit gebied kosten gronden voor die uitstekend geschikt zijn
voor groenteteelt, naast gronden waar rnen steeds met moeilijkheden in de
t e e l t t e kampen heeft. Doordat deze gronden intensief bewerkt worden,
klinken ze sterk, v/aardoor vele percelen te diep in het water liggen. Dit
a l l e s heeft er toe geleid, dat ook deze gronden niet als prisia aangemerkt'
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si|n,dochinklasseTilzijnopgenomen.
Dekleiopveengrondenzijntezwaarvoortuinbouw,dochlenen
zichgoedvoorgrasland,hoewelookhierverschillendeperceleninhet
B-W-indrogingsverschijnselenvertonen,
%5 DeeilandenRozenburg.PattenenIJsselmonde
Detuinbouwopdezeeilandenkosttamelijkverspreidvoor.Op
RozenburgoverheersthetWestland«ebedrijfstypeterwijlopIJsselmonde
devollegrondsgroenteteelteensterkeverbreidingheeftgekregen.Daarnaastkomteenbehoorlijkeoppervlaktefruitteeltvoorindevormvanappelseninminderematevanperen.
Deoudekernenopdezeeilandenkomeningrotelijnenovereen
methetgebiedaandeoverzijdevandeFieuweWaterwegtenoostenvande
Waasdijk.Doordathetgebiedechterminderintensiefonderzochtis,isde
figuratieeenvoudigerendegeschiktheidsindelingglobaler.Ookhierkomen
veelafgedektegrondenvoorenisdebovengrondontkalkt.Demooierulle
zavelgronden(tl)zijntotdeprimatuingrondon (TI)endezwarezavslgrondentotgeschikttuinland (Til)gerekend.
Dejongekalkrijkezavelenkleigronden,diehetovergrotegedeelteyanhetgebiedbeslaan,zijnvoorpractischallevornenvanbodemgebruikuitstekendgeschikt.Delichtetotzeerlichtezavelgronden,die
zichplaatselijkbinnentype01opRozenburg,Putteneninhetwestelijk
gedeeltevanIJsselaondebevinden,vornandebestegrondenvoorhettypischeWestlandsebedrijfstypedaarzijgenakkelijktebewerkenzijneneen
vroegeoogstleveren.TenoostenvandeAlbrands^aartpolderontbrekendeze
grondennagenoeggeheel.Tochzijnallezavelgrondentotdeprimatuingrondengerekend (?I),Dezmre zavelgrondenvormengeschikttuinland,
dochzijnoverigensuitstekend geschürtvoorfruitteeltenbouwlandevenalsdeklei-enzwarekleigronden (03on04)»
Degronden,waardegrofzandigeondergrondondiepinhetprofiel
voorkomtzijnonderdehuidigewaterstaatkundigetoestanddroogtegevoelig
endaaromeenklasselagergewaardeerd.
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