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V O O R W O O R D

Dit rapport bevat de resultaten van de bodemkartering
van enkele percelen in de Wilhelminapolder.
Het veldwerk werd uitgevoerd door onze opzichter
I.Ovaa onder supervisie van onze gastmedewerker
IrK.van der Meer,
In verband met de verdroging werd bijzondere aandacht aan de waterhuishouding besteed en zijn ook opnamen
van de waterstanden gedaan.Het is altijd moeilijk om
door de kartering van enkele percelen een goed inzicht te
krijgen in de opbouwvan de bodem en de mogelijkheden. Daartoe zou een kartering opwat grotere schaal beter geschikt
zijn.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEKKARTIiRING,

(Z.van Doorn)
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Hoofdstuk I
0p2et en doel van het onderzoek

Aangezien sommige gedeelten van de Wilhelminapolder inverschillende zomers droogte schade te zien gaven, werd door de
Directie van deVilhelminapolder aan de Stichting voor Bodemkartering opdracht gegeven voor eenkartering van enkele percelen.
Daar het bodemprofiel en dewaterhuishouding samen in hoge
mate het productievermogen vande grond bepalen, werd besloten
ook een onderzoek naar de grondwaterstand en de fluctuatie daarvan in te stellen. Wegens het feit,dat de mogelijkheid onder
ogen is gezien om door ontzanding van droogtegevoelige gronden
deze in een gunstiger positie t.o.v.het grondwater te brengen,
ligt het voor de hand, dat men goed op de hoogte moet zijn omtrent het gedrag van het grondwater. Pas als men profiel en waterhuishouding kent,kan demeest gunstige ligging van een bepaald
bodemtype worden bepaald.
Om beter georiënteerd te geraken omtrent de productie mogelijk
heid onder verschillende omstandigheden, ishet tevens wenselijk,
dat over verschillende jaren proefoogsten worden uitgevoerd.
Gekarteerde parcel:.n
Gekarteerd zijn de percelen 14a en 11b op het bedrijf van
deHeer J.Butijn, ter grootte van 13ha en de percelen 4?a-47b,
46a en 46b ophet bedrijf van deHeer Bon ter grootte van ca 42ha.
Om een afgesloten geheel te verkrijgen is op laatstgenoemd bedrijf
een iets grotere oppervlakte gekarteerd dan aanvankelijk in de
bedoeling lag.

~2Werkwijs«bijhetbodeaonderaoek
Geboord isopgeregeldeafstand vaa40bij50» toteen
dieptevan120ca.Saaenaatdeboringenzijn5à6waarnemingen
perhaverriebtvoorbegrensingderonderscheidenbodeatypen.
ïevenssijnalleboringen iabetkortbeschrevenengenummerd.
Piti.v.s.hettoekomstige onderzoeknaardeproductleaogelijkheid
vandediversebodeatypen.
Begebruiktelegenda isonderverdeeld inenkelereeksen,
velkebepaaldeeenhedenvanhetnatuurlijke landschapomvatten.
8»reeksenaijnverderonderverdeeld inbodeatypen.
Onderbodeatypen verstaataengrondenaet eenbinnennauwe
grenzengelijkblijvendbodeaprofiel.
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Hydrologisch onderzoek

?oorhet onderzoek»aardegrondwaterstand zijninMaart
1951» 9peilbuizen geplaatst toteendieptevan190cm.Paarin
d©loopvandezomerbleek,dathetgrondwaterhierindrogere
periodenonderuitkanzakkenzijntercontrole 4buizenverwisseld
voor 3abuizen.Ook ishet aantalbuizenophetbedrijfvande
HeerBongebrachtvan 4op 6dit
inverbandmethetgrotereget
karteerde oppervlak.îhanswordendus11buizen2maaiindemaand
gecontroleerd doordebetreffendegrondgebruikers.
Pagrondwaterstanden gedurende1?51
Zoalsuitdegrafieken1en2valtaftelezenbestaat ereen
nauw verband tussendeverschillendegromdwaterstandslljnenenvertonendezevrijweldezelfde fluctuatie.Velisopgrafiek no.1
hetverschil indieptevandegrondwaterstand tussendeverschillendebuizenvrijgroot.BetverschiltussenbuisIenII
bedraagtgemiddeldmeer dan40cmzonderdat inhetterreineen
duidelijkversehilinhoogteliggingzichtbaaris.Ditverschilis
temeeropvallend,oaidatbuisIIslechts120m tennvanbuisI
staat.Heteenenanderhoudtwaarschijnlijkverbandmethetdiep
wegzakkenvanhetgrondwaternaar dewaterleidingbijbuis Ien
eenwat slechteontwateringstoestand indeomgevingvanbuis II.
Deschommelingenvandegrondwaterstand intweeanderebuizen
liggentussendezeuitersten inenvertonengeenbijzondereafwijkingen.
Opgrafiekno.2isteziendatbierdelijnenveeldichter
bijelkaarliggen.Opvallend isdatbuisVIvanaf15aug-15Dec.
eeasterkerestijgingvertoontdandeoverigebuizen,alhoewel
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deaetochtenopzichtevandewaterleiding gunstigstaat.
Overigenszijntussengrafiek1en2weinig sprekendeverschillen.
Opgemerktkannogwordendat,tengevolgevandegrote
regenval indeso»ervan1951d-edepressiewelkethanswaargenomenwordtvanJunitotAug.niettothetnormaleniveau isgedaald,ïndemeeste jarenligthetdieiatepuntinSept»
Omeenduidelijk inzicht indezematerietekrijgenishet
noodzakelijk datdeopnamenog eenpaar jaarwordtvoortgezet.
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Ho-ofdatuk III
£arteringscriteria

Bijhet karteren van denieuwlandgronden, zoals deze hier
voorkomen, is de factor droogteresistentie wel een van debelangrijkste.Aangezien deze samengaat met de genese van het
landschap zijn de volgende reeksen onderscheiden:
1. Schorgronden:> 8 0 cm zavel op zand
2. Plaatgronden:<.80 cm zavel op zand
3. Onderbroken schorgronden: zavelgrond met boven 80cm
een storende zandlens inhet profiel
4« Kreekbedding gronden: laag gelegen kreekrelicten
Indeling in bodeatypen
a._Zwaart_e_inde1ing
Allereerst is een indeling gemaakt naar het gehalte aan afslibbare delen van het bovenste dek gesplitst in:
lichte zavel: 15 - 24% afslibbare delen
zware zavel: 25 - 34$afslibbare delen.
b._I>ikj^e_van_he_t_slibhouàend£dek
Be verdere indeling berust op de dikte van het slibhoudende
dek, dus de diepte waarop het zeezand beneden het maaiveld voorkomt.
De gebruikte indeling is alsvolgt:
80 - 120 cm zav«l op zand)
. -nn
_
> 120 cm zavel

)reeks schorgronden
(
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<30

cm zavel op zand)

30- 50 cm zavel op zand)

reeks plaatgronden
)

50 - 80 cm zavel op zand)
Storende zandlens inhet profiel:
dikker dan 50 cm en beginnend boven
50 cm.
idem dunner dan 30cm

reeks onderbroken schor-

dikker dan 30 cm en beginnend

gronden.

tussen 50en 80cm
idem dunner dan 30cm

Omdat de aard van het zand van invloed is op de capillaire
stijghoogte van het grondwater,het vochthoudend vermogen, de
beworteling e.d. is dit voor de plaatgronden en onderbroken
schorgronden gesplitst in:
1. middelgrof, slibhoudend zand met 5- 10;<oafslibbare delen.
2. grof, slibarm zand met minder dan 5%afslibbare delen.
Bij de schorgronden enkreekbeddinggronden is de zandondergrond van zo weinig betekenis, dat de aard ervan niet is aangegeven.
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Hoofdstuk IV
De legenda en de ^ ^ s c h r i j ^ r i n g der bodemtyjpen

a. Schorgronden
De schorgronden hebben overwegend een naar beneden geleidelijk lichter wordend profiel.Hierin komen geen storende z&ndof kleilagen voor.
De indeling naar zwaarte berust ophet percentage afslibbare
delen van de bouwvoor.
De zware zavel met 25 - 34/£afslibbaar is getypeerd met de
letter A. De lichte zavelmet 15 -24/aafslibbarc delen met de
letter B.
Onder de bouwvoor gaan dese gronden op wisselende diepte
over in zeer lichte zavel en soms beneden 80 cm in zand. Blijft
het profiel tot meer dan 120 cm diepte zavelig dan is het
profiel getypeerd met Ai ofBi. Ligt de overgang van zavel naar
zand tussen 30 en 120 ca dan ishet type aangeduid met A2 ofB 2 .
De kleur van de humushoudende bovengrond is afhankelijk
van devochtigheidstoestand, donker tot lichtbruin-grijs van
kleur. Onder debouwvoor gaat het profiel via grijsbruin over in
grijs met vrijveel, goed verdeelde, licht bruine ijzer vlekken.
Het een en ander wijst op een goed gearceerd en goed doorlatend
profiel.

b. Plaatgronden
De zwaarte indeling van debovengrond berust op hetzelfde
principe als bij de schorgronden. De zware zavelgronden zijn aangegeven mot de letter C,de lichte zavelgronden met de letter D.
De overgang van de kleihoudende bovengrond naar het zand
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gaat min ofmeer geleidelijk.,tenzijhet zand reeds op of boven
30 cm voorkwam. In dat geval ia de overgang scherp daar de dunne
sliblaag tot op of inhet zand is doorgeploegd.
Zoals inhet voorgaande reeds werd opgemerkt ishet zand
gesplitst inmiddelgrof slibhoudend zand en grof alibarm zand.
Be aard van het betreffende zand is aangegeven door toevoeging
van zvoor middelgrof en 1voor grof zand. Naarmate het zand
hoger inhet profiel voorkomt zijnmeerdere toevoegingen gebruikt,
Voor zand beginnend op ofboven 30 cm 3toevoegingen van z
of en 1; bijzand beginnend tussen 30-50 cm 2 toevoegingen van
2 en of 1;bijzand beginnend tussen 50 en 30 cm 1 toevoeging
van z of 1.Zijn dus 3toevoegingen gebruikt dan geeft de eerste
de aard vanhet zand boven 30 cm aan,de tweede de aard van het
zand tussen 30en 50 cm,de derde de aard van het zand tussen
50 en 80 cm.Het zand beneden 80 cm isniet nader getypeerd maar
blijft altijd grof als het dit boven 00 cm reeds was.Was het
echter boven 30 cmmiddelgrof dan blijft het hieronder ook vaak
zo.
De kleur van debouwvoor en ondergrond is gelijk aan de
schorgronden zclang het profiel slibhoudend blijft.Ishet onderliggende zand grof dan treedt direct eenwitgrijze kleur op. Dit
zand is zeer los envaak bijna zonder roest.Dit in tegenstelling
met het middelgrove slibhoudende zand waarin vrijveel ijzervlekken voorkomen en dat eenmeer geelgrijze kleur heeft.
Indien de grondwaterstand hoog is zoals op perceel 47a
komt in enkele profielen op 110 a 120 cm diepte eenblauwe kleur
voor. Dit wordt veroorzaakt door een reducerend milieu, als gevolg van dehoge grondwaterstand.
c

*Onderbroken schorgronden
De onderbroken schorgronden nemen ten opzichte van de schor-

en plaatgronden een tussenpositie in.Wel gaat ookhier het
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profiel op een bepaalde diepte boven 30 cm over in zand maar dit
isniet doorlopend. Onder deze zandlens komt boven 120 cm altijd
weer een zavellaag voor. Zandlaagjes dunner dan 10 cm zijn verwaarloosd, evenals sliblaagjes dunner dan 10 cm welke een enkele
keer in de plaatgronden voorkomen.
De indeling is wat de zwaarte van de bouwvoor betreft gelijk
aan de voorgaande reeksen.De zware zavel is getypeerd met de
letter E de lichte zavelmet deletter P.
De grofheid van de betreffende zandlens is,alsbij de plaatgronden aangegeven met zvoor middelgrof enmet 1 voor grof zand.
De dikte en diepte van de betreffende zandlens is aldus aangegeven:
zl middelgrofzandige laag dunner dan 30 cm beginnend boven 50 cm
z2 idem dikker dan 50cm
z3middelgrofzandige laag dunner dan 30 cm beginnend tussen 50
en 30cm
z4 idem dikker dan 30 cm.
Voor de grofzandige laag isdezelfde indeling gebruikt met
de letter 1.
De kleur is,zolang het profiel zavelig blijft gelijk aan
die van de schorgronden; dekleur van het zand komt overeen met
die van de plaatgronden.
d. Kreekbeddinggronden
Wegens de onbelangrijkheid van deze hier weinig voorkomende
reeks isnaar de zwaarte geen indeling gemaakt. De voorkomende
gronden bezitten in de bouwvoor een gehalte aan afslibbare delen
van ca 20-30$.
Dit type is aangegeven met de letter K.De cultuurwaarde
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vordtbijdeaelaaggelegengrondhoofdaakelijkbepaalddoorde
antwateringstoestaad.
Dekleurva«deaegrond isbijlageliggingaltijdvluggrijs
overgaandnaarblauw.
Indiendeblauwekleurboven120cawerd aangetroffenisdit
aangegeven doortoevoegingvandeletterraanhetsymbool.
e

* öitgekleidegronden
Hetnoordelijk deelvanperceel 46bisuitgekleid.Daardoor

iseenstrookzeerlichtezavelaandeoppervlaktegekomen.Be
a«»rlichtezavel,»et10à14$afslibbaredeleniaaangegeven
ttetdeletterG.Eetgrootstedeelvanhet perceelbestaatuiteen
plaatgrond tussen 50en30onovergaand inaiddelgrofzanden
tussen50en80caisgrof
aand (Szl)*,Derestvanhet perceel
heeft eenlichtsaveligebovengrondsetdaarondereengrofaandige
laagdikkerdan 30cabeginnendboven 50c» (FX2).
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HoofdstukV
Belandbouwkundige waardevandebodeatypen

Delandbouwkundige waard©vandeNieuwlandgrondenwordt in
hoofdzaak bepaalddoor:
1. zwaarte ensamenstellingvanhetslibhoudendedek
2. diepteengrofheid vanhetonderliggende plaataand
3. hetvoorkomenvan sliblageninhetzand
4. degrondwaterstand.
Naarmatehet slibgehaltegroterwordtneemt dewatercapaciteitnaarrato toe.Sitsaltoteenzekermaximum gunstigzijn.
Inditop-zichtverkerendusdezwarezavelgronde»ineen
ietsgunstiger poaitie dandelichtezsavelsonderoverigens
gelijke omstandigheden.
¥*anveelgroterbelangdandezwaarte isechterdedikte van
het slibhoudende dek.Daardecapillairestijgnoogtevanhet
grondwaterafhankelijk isvandedoorsnededercapillairen zal
opstijginginhetlossegrovezaadslechte totgeringehoogte
plaatsvinden.Ligtdusdebovenkantvanhetgrovezandhoger
dandecapillaire stijghoogtevanhet grondwater dandroogtde
bovenste laagvanhet zanduit.Hierdoorwordtbeworteling vrijwelonmogelijk en.,4eplant isslechtsaangewezenophethangwater
indebovenste lagenenderegenval.Het ligtdusvoordehand
dat,naarmatehet slibhoudende dekdikker is,verdrogingin
minderematezaloptreden.
Ie.doorgroterewatercapaciteit vanhetzaveldek
2e.omdatdebovenkant vanhetzanddichterbijhetgrondwaterniveauligt,zodat erlanger capillair contactmethet grondwaterzalzijn.
Hetmiddelgrovezand bezit inditverband ietsgunstiger
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eigeaschappen danhst losse,grove zand. De capillaire stijghoogte en watercapaciteit zijn gunstiger zodat dit zand minder
sneluitdroogt,*Tevens neemt dekans op beworteling in dit
milieu toe.
a

* Plaatgronden
Uit het bovenstaande blijkt dus dat vooral de plaatgronden

met zand boven 30enzeer sterk, plaatgronden met zand tussen
50-50 cm sterk en plaatgronden met zand tussen 50-30 cm slechts
matig tot zwak aanverdroging onderhevig zijn.
b. Schorgronden
De schorgronden verkeren in dit opzicht in een veel gunstiger positie.Be watercapaciteit van het sllbhoudende dek is
dermate groot dat deze gronden zelfs onafhankelijk van het grondwater ondernormale omstandigheden een maximale opbrengst kunnen
leveren* Ook hier zullen de zware zavelgronden voor bepaalde
gewassen iets gunstiger eigenschappen blijken tebezitten dan de
lichte zavela.Uitgesprokenverdroging zal echter ook bij de
lichte zavels niet vlug optreden.DeAi enBi typenhebben in dit
opzicht nog ietsmeer weerstand dan deA2 enB2 typen.
c. Onderbroken schorgronden
De onderbroken schorgronden nemen ook wat de landbouwkundige
waarde betreft een tussen positie in.Naarmate de storende zandlens dikker en grover is enhoger inhet profiel voorkomt zijn
de groeiomstandigheden voor de plant ongunstiger. De typen met
toevoeging van 1.2en inmindere mate z2 zullen indroge zomers
bij lage grondwaterstand nog vri^ ernstige droogtesehade te zien
geven. Indien de zandlensbeneden 50 cm voorkomt ofdunner is dan
30 cm zal verdroging inveelmindere mate optreden. Gebleken is
dat vele gewassen een zandlens van 30c a * e * û u n wortels nog vrij
goed overbruggen.
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d. Kreekbeddinggrondeg
Indiendeliggingtenopzichtevanhet grondwaterniette
laagiszijnditgoedelandbouwgronden.Indien wateroverlast
voorkomt (kreekbeddingset toevoeging r)kunnen groteoogstdepressiesoptreden.
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Hoofdstuk VI
Maatregelen tor verbetering van de
droogtegevoelige gronden

a

* Verhoging grondwaterpeil
Verhoging van het grondwaterpeil kan gunstig werken, maar

zal nooit volledige verdroging kunnen opheffen daar het phreatisch vlak tijdens de zomermaanden sterk daalt (zie grafieken).
Ook is het grondwater over een kleine oppervlakte moeilijk
langdurig op eenhoger niveau te handhaven.
b. Beregening
Verder bestaat demogelijkheid van beregening, waarvan de
proeven der laatste jaren ook in weide- en akkerbouw succes beleven.Een eerste noodzaak hierbij is de beschikking over voldoende zoet water, dat hoogstwaarschijnlijk hier niet het geval
zal zijn.
c.Uitzanding
Anderzijds bestaat demogelijkheid van uitzanding. Indien
het slibhoudende dek op het meest gewenste niveau boven het grondwater komt te liggen zal verdroging zo niet geheel dan toch
grotendeels uitgesloten worden.Een voordeel hierbij is dat het
grondwater slechts tot eenbepaald niveau wegzakt zodat ook tijdeE
de zomermaanden eenbehoorlijke vochtvoorziening mogelijk is. Wel
zullen maatregelen moeten worden genomen om te sterke stijgingvar,
het grondwater tijdens dewinter bij lagere ligging tegen te gaan.
Daar nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn omtrent
het gedragv=m het grondwater ishet nog niet te zeggen wat de
meest gewenste hoogteligging van de drogere gronden is.
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Bijuitzanding kan men min ofmeer afhankelijk zijn van de
mogelijkheid tot afvoer en verkoop van het zand.Hierbij kan
opgemerkt worden, dat het zand met de ongunstigste eigenschappen voor de landbouw, dushet grove slibarme zand gunstige
eigenschappen bezit voor andere doeleinden. Dit kan o.a. gebruikt worden voor: ophoging van terreinen, bestrating,metselwerk etc.Het middelgrove slibhoudende zand bezit in dit opzicht veel ongunstiger eigenschappen.
Ook de opbouw van het betreffende complex moet zich voor
uitzanding lenen. Zo zien we op de bodemkaart van de percelen
46a, 46b,47a en 47b een grote gevarieerdheid van debodemgesteldheid. Slecht3 kleinere oppervlakten lenen zichhier voor
uitzanding, terwijl het zand over het algemeen niet homogeen
i3. Het zand op.de percelen 46b en 47b biedt in dit opzicht
nog de beate perspectieven en ook hier ligt overhet algemeen
het grove zand pas tussen 50 en 80 cm. Een verder nadeel is
tevens dat,als men niet over een aaneengesloten complex kan
ontzanden, een zeer onegaal geheel ontstaat.
In dit opzicht bieden de percelen 11b en 14a betere
mogelijkheden.Hier komt een vrij groot aaneengesloten complex
plaatgronden voor met grof zand boven 50 cm plaatselijk zelfs
op ofboven 30 cm.Het zand ishier overwegend zeer homogeen
enkomt granulair vrijwel overeen met duinzand.
Tevens bestaat bij deze percelen de mogelijkheid om de
productiviteit van de lage kreekbedding langs de waterleiding
door egalisatie belangrijk teverbeteren.Voor dit doel zou
zeer goed middelgrof zand gebruikt kunnen worden,'welverdient
het aanbevelinghet zand met debestaande grond temengen of in
een niet te dikke laag onder te werken.Ditzelfde geldt voor
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het afgegraven perceeltje bij perceel 46b waar ten gevolge
van te lage ligging ook oogstdepressie kan optreden.
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HoofdstukVII

Indezepolder,welkeia1809isbedijkt,zijngenetisch
tweevormingen t©onderseheidea.
1. Hetontstaanvanzandigeopwassen inentussendevoormalige
stromen
2. Afdekkingvandezandplatenenopslibbingvandekrekenmet
kleihoudendaateriaal
Daardezandplatenalsvrijhogeopwassengevormd zijnwas
eenondiepeafdekkingmetkleihoudend aateriaalhetgevolg.Verder
zienweindekreekrelictennogdeOverblijfselenvandeoude
stromen,voornamelijk het Schengeheeft inditgebied zijnsporen
nagelaten.
Bekijkenwehetkaartjevandepercelen 11ben14adanzien
weeenlichte,weinigafgedektezandkop.
Normaalvindenwevanafdekreek eengeleidelijk zwaarder
wordendebovengrond.Ditishierniethet geval,omdatdezezandkopoorspronkelijkzoweinigwasafgedekt,isdezavel»ethet
onderliggendezand doorgeploegd.Hierdoor iseenwatgrofkorrelige
liehtezavelontstaan.Tennvandezezandplaat vindenweplotselingmeteenscherpe overgangdezwaarderezeergoedeachorgronden
Depercelen 47a,47b,46aen46bzijn,zoalsreedswerdopgemerkt,minderextreemzandig.Ook ishetzandhiervaak gelaagd
enmeestmiddelgrofzandig.Goedeenmindergoedeplekkenkomen
hierdoorelkaarvoor.
Deschorgronden welketussendeplaatgronden liggen,zijn
overhet algemeenvanietszandigersamenstellingdanhet complex
schorgronden tegendeOostBevelandpolder.Devoormaligekreken
hebbenhiereenduidelijke invloed gehad opdeaanslibbin*van

*fSW?^B(,^TSi^KT*

-18-

hetbovenste dek.Wevindenlangsdekrekendelichtste,op
groterafstand dezwaardere gronden*Van dekreekbedding
tussen depercelen 46aen46tisweinig»eer tezien.Ditis
waarschijnlijkhetgevolgvanhetuitdiepenvandewaterleiding
waardoor geregeld ophogingvandeerlangsgelegengronden
heeft plaatsgehad.
Opgemerktkannogwordendatvooralhethogerehumusgehaltaopdeplaatgrondenvandepercelen 47aen46aalsgevolg
vanhet_oudeweiland eengunstigeinvloed opdevoehtvoorzieningheeft.Verderheefthetgedeeltevanperceel 47 a tegen
dedreefeenzodanigewaterstand,datditcomplexmindervlug
aanverdrogingzallieden.

'i*.

