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INLEIDING

De totale oppervlakte van Zuid-Holland ten noorden van Nieuwe Waterweg
en Hollandse IJsel is ongeveer 100,000 ha.
De kartering in dit gebied had het karakter van een bodemkundige verkenning.
Hierdoor is de nauwkeurigheid van de verkennings-bodeakaart zeer beperkt, doch
voor het doel waarvoor z i j vervaardigd werd, n i . cm de reserve aan gronden, welke
op grond van hun bodemkundige eigenschappen voor tuinbouw in aanmerking zouden
kunnen komen, op de kaart vast t e leggen, verschaft z i j ruimschoots voldoende
gegevens.
Er werd één boring verricht per 5 à 7 ha. Bij het gebruik der verkenningskaart dient men er rekening mee t e houden, dat de bodemgesteldheid op 5 à 7 ha
nog zeer sterk kan wisselen en dat het waarnemingspunt niet karakteristiek behoeft te zijn voor deze 5 à 7 ha. Door de bij andere karteringen reeds verkregen
veldkennis is dit echter onwaarschijnlijk. Het gebruik, dat van de verkenningskaart gemaakt mag worden, is dan ook uitsluitend beperkt tot de controle van
globale plannen over grote gebieden en als aanwijzing voor het bestaan van a l l e r l e i bodemkundige verschillen, die door meer gedetailleerde kartering nader bekeken zullen moeten worden.
Het grootste deel van het veldwerk werd uitgevoerd in het jaar 1947, waarin
de weersomstandigheden buitengewoon gunstig waren.
Na een schets van de geologische opbouw van het gebied (Hoofdstuk I I ) , welke
voor een goed begrip van de bodem nagegaan moest worden, wordt de bodemkaart in
het algemeen besproken (Hoofdstuk I I I ) . Ih dit hoofdstuk wordt tevens de gebruikte legenda nader toegelicht en enige opmerkingen over de opbouw van de
gronden gemaakt.
Tenslotte worden van alle polders enige bodemkundige opmerkingen gemaakt
(Hoofdstuk 17), Meestal nebben deze opmerkingen betrekking op de tuinbouwkundige
waarde (voor de intensieve groenten- en f r u i t t e e l t ) van de gronden en z i j vormen
dan een nadere precisering van de verkenningskaartj vaak zijn het echter ook
algemene landbouwkundige opmerkingen. Wij hebben gemeend deze gegevens in het
rapport op t e moeten nemen, daar zij wellicht in sommige gevallen voor de Provin-

claieStedebouwkundigeDienstwaardevolkunnenzijn»
DepolderbeschrijvingenzijngerangschiktvolgensdevolgordeindeProvincialeAlmanak.Eenalphabetischelijstaanheteindevanditrapportgeeftbovendiengelegenheiddezebeschrijvingengemakkelijkteraadplegen.
Vooreenmeergedetailleerdebeschrijvingvanhetgebiedtenwestenvande
spoorlijnDenHaag-Rotterdammogeverwezenwordennaar:"Debodemgesteldheidvan
hetWestland",in:VerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingen,verschenenin
1948indeserie"DebodemkarteringvanNederland",deelII,hetwelkalsbijlage
toegevoegd is.Overigenszijndetuinbouwkundigeopmerkingenvanboezemlanden
poldersvanhetWestland inditrapportuitbovengenoemdepublicatieovergenomen.
VanhetoudeDuinlandschaptennoordenvanLeidenisinopdrachtvanhet
MinisterievanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening eenspecialestudiegernaktvandegeschiktheidvandebodemvoordebloembollencultures.Ditonderzoek
isinmiddelsbeëindigdenderesultatenervanzijnverschenenindeVerslagenvan
LandbouwkundigeOnderzoekingen,Serie"DeBodemkarteringvanNederland",deelXI,
«HetBloembollengebied" (ziebijlage 2).
DegemeenteBoskoopisgedetailleerd gekarteerd,daarditspeciaalonderzoek
vereisteinverbandmetdesierteelt.
Degegevensvandezekarteringzijnopgenomenopdebodemkaarteninhet
rapport.Eenmeergedetailleerdrapporthierovermetbijbehorendebodemkaartzal
laterverschijnen.
Bodemkundeiseenjongewetenschap,diezich,vooralinNederlandsnelontwikkelt.Speciaaloverdegeschiktheidvanallerleigrondenvoorverschillende
tuinbouwteeltenendeeisen,dieverschillendegewassenaandegrondstellen,zijn
delaatstejarenvelenieuwegegevensbekendgeworden.
Doorverschillendeoorzaken,heeftdeafwerkingvanditrapportlangopzich
latenwachten.Doordeinmiddelsplaatsgehadhebbendeveranderingenalsbovenbedoeld,leekhetnoodzakelijkenwerdvandezijdevandeopdrachtgeverookdewens
geuithetenigszinsverouderdewerkvolgensdemeestmoderneinzichtenbijte
werken.DaardekarteringsleiderDrIrW.J.vanLisrehiervooropditmomentnist
meerbeschikbaarwas,werdditwerkverrichtdoordekarteringsleidersIrL.J.Pons
enIrR.P.H.P.vanderSchans.Zijnamenhiervoorcontactopmetalleterzakedes-

kundige personen en raadpleegden a l l e beschikbare gegevens.
Van de volgende gegevens werd gebruik gemaakt:
Bermerna:

Boskoop
Puttepolder
Alexanderpolder

Buringh:

Omgeving Den Haag, Rotterdam

Egberts:

Tuinbouwvestiging Zu'id-Holland

van Liere:

Valkenburg
Katwijk

P i j l s:

Googerpolder

Rijkslandbouwconsulentschap t e Rotterdam: Enkele droogmakerijen
Rijkstuinbouwconsulentschap t e Maaldwijk: Verspreide gegevens
Voor de bereidwilligheid, waarmede deze personen en diensten ons hun gegevens
mededeelden en afstonden spreken wij h i e r onze dank u i t .

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VANDE
STICHTAG VOOR BODEMKARTSRÜNG,

(Z.van Doorn)
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I Overzichtvanhetonderzoekmetconclusies
§1 Algemeen

Teneindeeenantwoordtekunnengevenopdevraagoferophetvasteland
vanZuid-Hollandnoggrondenaanwezigzijn,dievoortuinbouwgeschiktzijnen
waardezecomplexentennaastebijzijngelegen,werdeenbodemkundigeverkenning
uitgevoerdvanhetbovengenoemdegebied.Metbehulpvaneengrondboorvan1.25m
lengtewerdongeveerper5-7haeenwaarneminggedaanvandeopbouwvanhetgrondprofiel.
Hetgevondenbodemprofielwerdbeoordeeldopzijnkwaliteitenvoordeverschillendetuinbouwteelten,diealleweerandereeisenstellenaandegrond.Met
behulphiervankondendeaanheteindevandithoofdstukaangeduidegebieden,
waarmogelijkhedenvoordetuinbouwaanwezigzijnglobaalwordenaangegeven,
Aandehandvanhuneigenschappen,werdendezebodemprofielen ingedeeldin
eenbodemclassificatiesysteem,datalslegendabijdeverkenningskaartisgevoegd
enwaaropinhoofdstukIIIvanditrapporteenuitvoerigetoelichtingwordtgegeven.
Wijwillenerhierdenadrukopleggen,datdezeverkenningskaartgeenbodemkaartis,waaropmenopelkeplaatsdejuistegrondgesteldheirikanaflezen.Door
hetwijdeveldwaarnemingsnet(1waarnemingper5à7ha)endegebruikteschaal
isdevoorstellingdaarvoornietnauwkeuriggenoeg,terwijlbovendieninhetgebruikteclassificatiesysteemdeeenhedenreedssamenvattingenzijnvanallerlei
vrijsterkvariërendebodemtypen.
Aandebodemverkenningskaart(schaal1:50.000)magdanookgeenanderewaarde
gehechtwordendanhetgevenVaneenglobalevoorstellingvandebodemgesteldheid
vanhetvastelandvanZuid-Holland.Wilmennauwkeurigeinlichtingenoverde
bodemgesteldheidvaneenbepaaldgebieddandientmenhiervooreenoverzichtsbodemkaart(1:25.000)ofeengedetailleerdebodemkaart(1:10,000)teraadplegen.
Desgewenstkaneenbedrijfskartering(1:5000)wordengemaakt.
Wijhebbendeverkenningskaartuitsluitendbijhetrapportgevoegdomeen
inzichttegevenindeverspreidingvandebodemeenhedeninhetgebiedenomde
bodemgesteldheid inuitgebreiderkringbeKendtemaken.

-2-

§2 DebodemkundigeIndeling

DebodemgesteldheidvanhetvastelandvanZuid-Hollandhangttennauwste
samenmetdegeologischegeschiedenisvanhetgebied.3hhoofdstukIIwordt
hisropinhetkortingegaanaandehandvanhetgeologischeschetskaartje(fig.1)
Deboderakundigeindelingvolgtvoorhetgrootstedeeldegeologischein-deling, zoalsdieinhetkaartjeisweergegeven»
IhdeeersteplaatsiseronderscheidgemaakttussenDroogmakerijenen
Bovenland«
OorspronkelijkbestondhetgrootstedeelvanhetZuid-fiollandsevasteland
uitveengronden.Doorseeinbrakenendoorhetopgroteschaalbaggerenvanveen
indeMiddeleeuwenzijngroteplassenontstaan,diezichtenslottedoorafslag
sterKgingenuitbreiden.Vanafde17eeeuwzijndezegrotereenkleinereplassen
drooggelegd^deelsomgoedelandbouwgrondenteverkrijgenenvoorgeldbelegging,
deelsomdegevaarlijkeplassentebeteugelenenaandelandafbraakpaalenperk
testellen.
Bijhetdroogvallenvandezeplassenkwamweerdezeekleitevoorschijn,
diegevormd isineenveelvroegerefasevandegeologischewordingvanHolland.
Dezegronden,samengevatonderdenaamDroogmakerijennemenhetgrootstedeel
vanhetcentrumvanhetZuidhollandsevastelandin.
Deoudezeeklei,dieinHollandvóórdeveengroeiwerdgevormdenwegens
zijnkleuroudeblauwezeekleiwordtgenoemd,bestaatuitzeerverschillende
gronden«Debodemgesteldheidvandedroogmakerijenisdanookzeerwisselend.
Devoornaamstegrondendiemeneraantreft,zijndievandegroepPo:KLeien
zavelgronden.Dezegrondenzijnlichttotzwaarenmeestkalkrijkenheboenover
hetalgemeeneengunstigeprofielopbouw.Zeliggeninhetcentrumvanhetoude
zeekleigebied. (Pel,Pc2,Po3enPc4).
Langsderandenvanhetoudezeekleigebiedvindtmenrestveengronden(Pv).
Hierzijndeplassennietdiepgenoeguitgeveend,zodatereenlaagveenis
blijvenzitten.Doordeonregelmatigeliggingisdewaterstandbijdezeveengrondennietaltijd ideaalgeweestmethetgevolg,datopveleplaatsenirreversibeleindrogingoptreedt.Dezerestveengrondenzijnmeestalsgraslanddn
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gebruikmaardekwaliteitervanisdikwijls»eerslecht (typenPv2,PvSenPv4).
Deovergangtussendezetweegroepengrondenwordtgevormddoordemodderkleigronden (Pm).Ditzijnslappe,zwarekleigrondenmeteenhooggehalteaan
organischestof.Watbetreftklinkhebbenzedezelfdeeigenschappenalsreen.
Meestalzijnzeslechtontwaterd.Bijontwateringwordenzevaaksterkzuur
(katteklei),terwijlzedikwijlsoverdektzijnmeteendunnelaag,somssterkingédrpogdrestveen.Ookditzijnmeestalgrondenvanslechtekwaliteit.
NaasthetBovenland,datkortgezegddegewonepoldersomvatenhetland
datvoornamelijkopboezempeilligtwordendeduingronden(D)nogapartonderscheidenalsgronden,waarvandewaterhuishoudingonafhankelijkisvanhetboezem
ofpolderpeil.Hieronderwordensamengevatdegewoneduinen(Dd),deduinzandgraslandgronden (Dg)endeduinzandbosgronden(Dfe).
HetBovenlandomvathetoudelandschapvanZuid-Holland,datgrotendeels
doorinklinkingwelverbenedenN.A.P.kanliggen,maartochnooitplasgeweestis.
Indeeersteplaatsrekentmentotdezegroepdezandgronden (Da)endegeestgronden (Ds),diealleopboezempeilliggenenmeestontstaanzijndoorafgraving
vanlageduinen.
Dezandgrondenbestaanuitlos,nietslibhoudendzand,eventueelmethumus
indebovengrond.Dewaterhuishouding (standvanhetgrondwaterendewisseling
daarvangedurendehetjaar)isvoordesegrondendeallerbelangrijkstefactoren
aandehanddaarvanzijndezandgrondenevenalsdegeestgronden,ingedeeldineen
3taltypen (Dal,Da2,Da3,Dsi,Ds2,enDs3).
Degeestgrondenverschillenalleenvandezandgronden,doordatzeeenkleine
hoeveelheids u bbevatten.
Degronden,dieinpoldersliggen,zijnzeeklei-,rivierklei-enveengronden
ofcombinatiesdaarvan.Hetonderscheidzeeklei-rivierkleiisopdekaartniet
doorgevoerd,zodatdezebeideafzettingenalsklei-enzavelgrondensamengenomen
zijn.
Degronden,diegeheeluitklei,zavel,zee-ofrivierzandbestaanendie
waarvantenminstedebovengronduitmineraledelenbestaat,wordenonderscheiden
alsjongeklei-enzavelgrondenresp.klejgrondenopveen(IenE ) .Beideafzettingenhorenbijelkaar.Dejongeklei-enzawelgronden,waarmeestal(eazeker
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binnen1 mdiepte)hetTeenindeondergrondontbreektzijnafgezethetdichtst
bijsnelstromendwater(langsrivierlopen,krekenofdezee).Dekleigronden
opveenkwamenvervanhetsnelstromendewatertotafzetting,zodatalleen
fijnekleideeltjesophetveenkondenbezinken.
Naardeopbouwvanhetprofielvierdendeklei-enzayelgrondenineen
aantalbodemtypeningedeeld (Iwj.EbiEbgenÈd).Gedeeltelijkzijnhetgoede
grondenmeteenprofielzonderstorendelagen.Meestalechterkomenzxnare,
storendekleilageninhetprofielvoor,diedezegrondenvoorintensieve
teeltenongeschiktmaken.Hetgraslandkanopdezegrondenvanuitstekende
kwaliteitzijn.
Dereekskleigrondenopveen(I)bestaatsteedsuiteenlaagzwareklei,
diewisselendvandikteisenopveenrust.Weverdelendezereeksinde
typenIo,Iv,lodenIvk.Degehelereeksisvoorintensiveringvandebodemoultuurongeschikt.Voorgraslandvormthetvooreendeeleenuitstekendegrond.
Daarwaarhetwateralzijnslibwaskwijtgeraakt (zovermogelijkvan
zeeenrivieren)isgeenofzeerweinigslibophetveenafgezet.Dezegronden
rekenenwetotdeveengronden (V).Dehoeveelheidslib,diezichindebovengrondbevindt,isondertussenuitermatebelangrijkvoordestructuurvande
bovengrondendaarmeevoordemogelijkheidvanintensiveringvandelandbouw
opdezegronden.Aandehanddaarvanisdezereeksdanookingedeeld (Vi,V2
V3en¥4).Voorbepaaldetuinbouwteelten iseendeelvandezegrondengoed
geschikt.Hetgraslandkanopaldezegrondenvanuitstekendekwaliteitzijn.
Verderzijnmetbehulpvaneenaantalbijzondereaanduidingennogenkele
gegevensopdekaartaangebrachtvanmeerlocalebetekenis,zoalsBi:bouwrijp
gemaaktegronden(meestopgespoten); Bzopgebrachtetuingronden(metzand
opgehoogdendaardoorincultuurwaardevooruitgeganegronden,vooralinhet
Westland);B5Vlietlanden (slechtontwaterde,opboezempeilgelegengronden);
z:zandindeondergrond;s:zeepklei(«slappeklei)indeondergrond,
Z:metduinzand (gem,50cm)overstovengronden.Veelalisbijdezelaatste
reeksdebodemgesteldheid inderdaadsterkverbeterdvoorintensievecultures;
K:plaatselijkkatteklei(zureklei);enc:kalkrijkzandindeondergrond.
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§3 Debodemkundigeeigenvandetuinbouwgewassen
Teneindeeeninzichtteverlcrijgenindewaardevandeverschillende
bodemgroepenvoordetuinbouwgaanwijeersteensinhetkortdeeisen,die
detuinbouwaandegrondstelt,na.Dezeeisenzijndoorhetintensieve
karaktervandetuinbouwzeerhoogenalleenopdeallerbestegrondenkan
overhetalgemeendezetuinbouwmetsuccesuitgeoefendworden.Verschillende
teeltenstellenechterookverschillendeeisen.Inhetalgemeenkanmen
echterhetvolgendeopmerken:
Fruitteeltenfruitteeltonderglas:
Hiervoorkomenuitsluitendgoedeklei-enzandgrondeninaanmerking.Er
mogen'vooral'geenondoorlatendeoflossezandlagenindeondergrondvoorkomen
diedebewortelingnadeligkunnenbeinvloedenofdedoorlatendheidvanhet
profielverminderen.Degrondwaterstandmagniettehoogzijn.
Groententeelt
Groentenkunnenmetsucceszoweloplichtezavel-enzandgrondenalsop
veengrondenverbouwdworden.Belangrijkvoordekwaliteitvandezegronden
voorgroente—teeltisdestructuurvandebovengrondendedirectdaaronder
liggendelagen.Dezemoeteneengoedestructuurbezitten.Inverbandmet
eventueeldiepspittenmoetookdeietsdiepergelegengrondniettezwaar
zijn.Omgemakkelijkeengoedzaaibedteverkrijgenmoetdegrondgemakkelijk
bewerkbaarzijndusniettezwaar.
Omsteedseenoptimalewaterverzorgingvandedaarvoorgevoeligegroentegewassenteverkrijgenmoetdegrondwaterstandliefstconstantennochte
hoognochtelaagzijn.Zwareennattegrondengeventeweinigbewortelingsmogelijkhedenenzijnlaatinhetvoorjaar.Zeerlichtehumusarmegrondenzijn
tedroogindezomer.Hetzlefdegeldtvoorgrondenmeteendiepegrondvra-terstand,
Inhetalgemeenkangezegdworden,datdegroente-teeltvroegegronden
eist,dieookindezomervoldoendevochtigzijn»
Bloembollen
Voordebloembollenteeltzijnnagenoeguitsluitendtotgrotedieptegoed
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doorlatendezandgrondenmeteenzeerconstantegrondwaterstand vanca55cm
-maaiveldtegebruiken,,Zievoorverderebijzonderhedenbijlage2.
Sierheesterteelt
Hiervoorzijnspeciaaldiegrondengeschikt,diebehalveeengoedestructuur
enflinkevochthoudendheidookdeeigenschapbezittenkluittehouden,d.w.z.
datbijhetafleverenderplanteneenflinkehoeveelheid grondomdewortels
blijftzitten.
Wanneerwedezeeisenvergelijkenmetdeopdekaartonderscheidenbodemkundigeeenheden,dankomenwetotdevolgendeomschrijvingenvandetuinbouwkundigewaardevandeverschillendegroepen,
Duingronden
Ditzijnnietafgegravenzandgronden,diebehalvedegraslandgronden(Dg)
droogzijn.Zezijnalszodanigtedroogvoorallesoortentuinbouw.Degraslandgrondenzijnookvaaknogtedroogenmeestalooknietvoortuinbouwbruikbaarzonderinconflictmetanderebelangeno,«,natuurbescherminge.d.tekomen.
Bovenland
Zandgronden
Ditzijnvannaturelaaggelegenofafgegravenzandgronden.Indezegroep
liggenzowelgronden,welkevoordetuinbouwgoedzijnal«tedroogentenat.
Liggenzevrijhoog,danzijnzealspoedigtedroogvoorgroenteteelt,2hde
groepDalzijndezandgrondenondergebrachtdieeengoedewaterhuishoudinghebben
endaardoorvoorgroente-enfruitteeltonderglasgoedgeschiktzijn*Hetzijnia
iedergevalgrondenzonderstorendefouteninhetprofielenmeteenvrijconstante
grondwaterstand.
IhdegroepDa2komensomslichtestoringeninhetprofielvoor.2hhetalgemeenzijnzeookomhunlagereliggingenvrijsterkwisselendegrondwater»
.standenbetergeschiktvoordegroente-danvoordefruitteelt.DegroepDa3
iameestalslechtontwaterdofheefternstigestoringeninhetprofielwaardoor
grotegrondwaterstandswisselingenkunnenoptreden.Zeisvoordetuinbouwongeschikt.
Geestgronden
Dezeliggenminderhoogbovenhetgrondwaterdanvelezandgrondeneuhebben
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doorhungeringkleigehalteeenbetervochthoudendvermogen.Hetzijndaarom
idealetuinbouwgronden,alsergeenstoringeninhetprofielvoorkomen(DslenDs2),
Degrondwaterstanden zijnindezeprofielenbetrekkelijkweinigaanwisseling
onderhevig.DegroepDs3isoftelaaggelegenofheefternstigstorendekleilageninhetprofieldiedewaterhuishoudingongunstigbeinvloedenenisdaardoor
voortuinbouwongeschikt.
KLeigrondenenklei-opveengronden
3hdegroepIwzijnalleklei-enzavelgrondensamengebracht,welkeniette
zwaarzijnengeenstoringeninhetprofielhebben.Zezijndaardoorinhet
bijzondervoordefruitteeltzeergeschikt.Voordegroenteteeltzijnzedoorde
meestalvannaturevrijlagegrondwaterstandensomsindezomertedroog«
Overigenszijnzewelflinkvochthoudend enbezittenzeeenuitstekendestructuur.
DegroepEbiheefteencompacteondergrondenligtsteedswatlagerinhet
terrein.Wanneerhetkleigehaltevandebovengrondniettehoogis,zijnzevooralvoordeteeltvanbladgroentenogwelgeschikt.Inhetalgemeenbehorenze
niettotdebestetuinbouwgronden.
DegroepenEb2enEdzijnvoordetuinbouwtezwaarendaardoorinhun
geheelongeschikt.
Hetkleigehaltevandegronden,dietotdegroepenIo,Iv,IodenIvhbehoren,iszohoog,datzevoordetuinbouwgeheelongeschiktzijn.Ookandere
slechteeigenschappenkonenvaakvoor.
Veengronden
Totdegroepvibehorenvannaturezeergoedetuinbouwgronden,welkevoor
deteeltvanbladgroentezeergeschiktzijn.Hetzelfdegeldtvoordegroepv4,
welkekunstmatigdooropbaggeringtotdezehogekwaliteitzijnopgevoerd.
Degroepv2omvatde gronden,diejuistietsteveelslibbevattenomnog
inhetalgemeenalsgoedetuinbouwgroradenbeschouwdteworden.Voorbepaalde
takkenvantuinbouw,ni.dezgn.Boskoopsecultures,zijnzeechteruitermate
geschikt,andatdezegrondenbeterkluithoudenbijdeafleveringvandeheesters
dandegrondenvandegroepv^.
Degroepv3isdoorhaarslibrijkdomongeschiktvooralletuinbouwcultures.
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Bjjzondereaanduidingen
Hetiszondermeerduidelijk,datdegroepenBienB3voortuinbouwtotaal
angeschürtzijn.
TotdegroepB2behorendebestetuinbouwgrondendiedoorkunstmatigeophoging,vooralinhetWestlandeenuitstekendprofielhebbengekregen.
Demetduixizandoverstovenveengronden (aangegevenmetZvoorhetsymbool)
zijn,wanneerdezandlaagnietdikkerdan30à40cmis,endereenondergrond
goedis,zeergeschiktvoordegroenteteelt.Isdezandlaagdikkerofbestaatde
ondergronduitkleihoudendveenofzwareklei,danzijndezegrondenvoortuinbouwvolkomenongeschikt.
Droogaakefij
Zave3r-enkleigronden
Vandezegroepzijnvooraldegronden,diemetPelzijnaangegeven,geschikt
voortuinbouw,m.n.voordefruitteelt.Zehebbeneentotopgrotedieptegoed
doorlatend,niettezwaarprofiel.
OokindegroepPo2zijngrondenmeteengoedeprofielopbouwondergebracht»
Zezijnechterietszwaarderdandevorigeendaardooralmindergeschiktvoor
tuinbouw.Verschillendecomplexenzijnechternogwelvoordefruitteelttegebruiken.
DegroepenPc3enPc4zijnzwaarder,bovendienisdelaatstegroepkalkarm.
Zezijndaardoorvoordetuinbouwongeschikt.
Modderkleigronden
Zoweldeslechtontwaterde (Pml)alsdegoedontwaterdemodderkleigronden
(Pm2)zijnvoortuinbouwongeschikt,
Restveengronden
AlleenindegroepPv2komennogwelenkelecomplexenvoor,diematiggeschiktzijnvoordegroenteteelt.Voorhetmerendeelishetrestveenechtervan
slechtekwaliteitenirreversibelindrogend.
DegroepenPv3enPv4zijnvoortuinbouwtotaalongeschikt.Opdegroepen
PcenPmligtdikwijlseenmeerofminderdikkelaagmeermolm.Dekwaliteitvan
dezemeermolmwisseltnogal.Isdekwaliteitgoedendelaagvoldoendedik
(>40cm),danzijndezegrondengeschiktvoordegroenteteelt.Verschillende
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tuinbouwcentrazijnopdezegrondengevestigd.Hoedikkerdelaagis,deste
geringererolspeeltdeondergrond.Erkomenvaakprofielenmetzeerdikke
oeermolmlagenvoor,meestalaandewestzijdederpolders.
Inhetkadervandezeverkenningwashetonmogelijk,geziendesterke
wisselingindikteenkwaliteitvandemeennolm,dezeopdekaartaantegeven.
Indepolderbeschrijvingen iseenenandererechtervaakbijvermeld.
Alsweaandehandvandezetuinbouwkundigewaarderingdeverkenningsbodemkaartbekijken,danblijken,vooraldevolgendepunten:
Ie Hetvaltop,datdeuitbreidingsmogelijkhedenvandegroteretuinbouwcentra
inhunonmiddellijkeomgevingzeergeringzijn(Westland,Loosduinen,den
Hoorn,Maasland,NieuwerkerkaandeIJsel,Leidschendam,KatwijkaandeRijn).
Dekernvanaldezecentrabestaatuitzeergoedetuinbouwgrond.3hlatere
jaren,doorsteedsverdergaandeuitbreiding,heeftmenechterallegoede
tuingrondenalszodanigingebruikgenomen,zelfs isdeuitbreidinghieren
daartevergegaan,waardoortuinenopmindergoedegrondenterechtgekomen
zijn.
Ze BehalveinhetWestlandkomeninvrijwelallegemeentenvanhetvasteland
vanZuid-Hollandwelgrondenvoorvanzodanigekwaliteit,datmendezein
eenuitbreidingsplan inhoofdzaakeenverantwoordebesteraraingtottuinland
kangeven.Meestalzijnditechterkleinereoppervlakten.Omhunwaarde
voordetuinbouwnauwkeurigtebepalenenhunoppervlakaftegrenzenis
vangevaltotgevaleenmeergedetailleerdekarteringnoodzakelijk.Dergelijkekarteringenzijno.a.voordeomgevingvanKatwijkenValkenburguitgevoerd (ziebijlage3en 4).

. '

3e Grotereoppervlaktenvoordetuinbouwgeschiktegrondenwordenindevolgende
paragraafachtereenvolgensopgesomd.

§4 Degeschiktheidvandebodemvoordetuinbouw
DevoordetuinbouwgeschiktedelenvandeprovincieZuid-Hollandten
noordenvanderivierenwordeninhetvolgendeglobaalonderscheideningebieden,
waarindetuinbouwdegeschiktegrondenreedsgeheelofnagenoeggeheelheeft
ingenomeneningebieden,waarnogcomplexenvoortuinbouwgeschiktegrondenvan
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enige grootte liggen,

die nog n i e t a l s zodanig gebruikt worden. Voor verdere

bijzonderheden zie men voorts de beschrijvingen van de desbetreffende polders i n
hoofdstuk IV, waarnaar ook de hieronder vermelde nummers verwijzen.
A. VOOR TUINBOUW GESCHIKTE GRONDEN REEDS GEHEEL OF BIJNA GEHEEL DOOR TUINBOUW
INGENOMEN

1. Westland
ZievoorgedetailleerdegegevensvanLiere:"Debodemgesteldheidvanhet
Westland"(bodemgeschiktheidskaart,kaart9 ) .
Hetovergrotedeelvanvoordetuinbouwgeschiktegrondenisreedsalszodanig
ingebruik.Erzijndanookslechtsbeperkteuitbreidingsmogelijkhedenm.n.
indeOudeLeerpolder (256),Groeneveldsepolder (257),Lierpolder(258),Hoefpolder(259),Gcaaandeurspolder(262),Buiten-Rieuwlandsepolder(269)enHet
Nieuwland (268).Ookinanderedelenliggensomsnogenkelehectaren,dieniet
benutzijn*

2.HetgebiedtussenDelftenPijnacker
IndeZuidpoldervanDelfgauw (220),deNoordpoldervanDelfgauw (221),
deBieslandseBovenpolder (222),KLein-Vrijenban(224),deOudeofHogePolder
(217)eningedeeltenvandepolderBerkel(218)liggenverspreidkleineoppervlakten (hogereruggen,typenBrenEbl),welkevoornamelijkvoorfruitteeltgeschiktzijn,maarookreedsvooreenbelangrijkdeelalszodanigingebruikzijn«
Voortskomenhierlangsdedijkensomsdikkemeermolmdekkenvangoedekwaliteit
voor,dieechterreedsvoorgroenteteeltgebruiktworden,

3.Deoudeduinentussen^-GravenhageenLeiden
Deduin-engeestgrondenmeteengoedewaterhuishoudingzijnvoortuinbouw
zeergeschiktmaarwordenookreedshiervoorbenut.

4. DeoudeduinentennoordenvanLeiden
HiervoorziemendegedetailleerdebeschrijvinginvanderMeer:"HetKLoestbollengebied1'.
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5. OmgevingvanLeidenlangsdeOudeRijn
LangsdeOudeRijnkomengrondenvantype Tmvoor,dieechtervaakdoor
detuinbouwzijningenomen,

6. Langs'tie's-Gravenweg(novanRotterdam)enhettuinbouwgebiedbij
Nieuwer
kerk
Detuinbouwheefthiernagenoegallegeschiktegrondenreedsingebruik.
DezegrondenzijnlangsdeKralingseweglichteveengronden(typeVI)enbij
Nieuwerkerkslechteoudezeekleitypenmeteendikmeermolmdekvangoede
kwaliteit.

7. Boskoop en omgeving
DeomgevingvanBoskoopbestaatvoorhetgrootstedeeluitminofmeer
kleihoudendeveengronden«Dezezijnvanwegehetfeitdatzegoedkluithouden
zeergeschiictvoordeteeltvansierheesterse.d.enwordendanookals»©daniggebruikt.Uitbreidingindenaasteomgevingisnietmeermogelijk,

8. Roelofarendgveen
Hetbovenland indeVeender-enLijkerpolder(35)enlangshetBrasemermeerbestaatuitgoedveraardeenopgebaggerdeveengrondenenisdanookreeds
geheeldoordetuinbouwingebruikgenomen.
9

»

De

Blauwepolder (50)
2hdezepolderligteenoppervlaktevrijgoedetuinbouwgronden,die

echterreedshiervoorgebruiktworden.

10, HetgebiedbijKorteraarenLangeraar
Ditgebiedbestaatgrotendeelsuitgoedveraardeveengronden,diareeds
voordetuinbouwingebruikzijn.

11« JEhkelestukkenlangsdeReetpsrijksePlassen
Bijdeverveningwerdennogenkel©kleinerestukjesgoedveraardeveengronden,diegoedgeschiktzijnvoordegroenteteelt,gespaard.Hieropisnog
enigeuitbreidingvantuinbouwmogelijk.
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B, GSBEDaiMETGROTEREUITBREID1NGS-CFVSSTlGlNGSMO{25LUKHEPaïVOORDE
TUINBOUW

1. Bengebiedtennwvan*s-Gravenhage
DitgebiedomvateengrootdeelvandeVeen-enBinkhorstpolder (209),
hetzuidwestelijkdeelvandeDuivenvoordse-Veenzijdsepolder(125)ende
Zijdepolder (126)enbestaatuitgoedveraardeorietskleihoudendeveengronden,overstovenmeteenlaagduinzand.Dezegrondenzijngoedgeschikt
voordegroenteteelt,mitsdelaagduinzandniettedikisenertussenhet
veen-enhetzanddekgeenstorendekleilaagvoorkomt.Voordefruitteeltis
hetgebiedongeschikt,

2. HetveengebiedtennoordenvanStompwjjk
Hetveenindezeomgevingbevatvrijveelklei.Daaromishetminder
geschiktvoordegroenteteeltdanveleanderereedsingebruikzijndegebieden.
Eennauwkeurigestudieisvereistomdefinitiefuittemaken,ofditgebied
voordegroenteteeltinaanmerkingkomt.O.i.ligtdegeschiktheidjuistop
degrensvanhetaanbevelenswaardige.Bijdeuiteindelijkebeoordelingzal
hetdaaromtegenanderegebiedenafgewogenmoetenworden«
Voordefruitteelt ishetgebiedvolkomenongeschikt.

3. EengedeeltevandeZoetermeerseMeerpolder (157)
HetgedeelteaanweerszijdenvandeMiddelweg(ca100ha)(typePc3)is
voorglasculturesgeschikt.Hierzoudusnogenigetuinbouwgevestigdkunnen
worden.

A,

GedeeltenvandestrookrivierkleilangsdeOudeRijnendeHollandse
IJssel
Indezestrookliggenkleineregebieden,dieuitdetypenlwenEb!be-

staan.Dezegrondenzijnmeestalvoordefruitteeltgeschikt.I.v.m.het
voorkomenvangrofzandindeondergrond endevariatieindezwaartevande
kleiishetgewenst,alvorenstotvestigingovertegaanindezegebieden
gedetailleerdonderzoekteverrichten.Dezegebiedenkomenhoofzakelijkvoor

indeHoogenwaardsepolder (23),KerkenZanen (156),Zuidzijderpolder (176),
Noordzijderpolder (179),Weylandende
firee
(180),Rietveld(18l),Barwoutswaarderc.a. (184),
ïïeypoortsepolder
(189),Groot-Hekendorp(197)enKLeinHekendorp (198).

5. HetcentrumvanhetOudeZeekleigebied
Ditgebied,globaalgelegentennoorden,oostenenwestenvandeRotte
bestaatgedeeltelijkuitkalkrijkelichtezavel-enkleigronden(typePelen
Pc2).Dezetypenzijnvoorhetgrootstedeelgeschiktvoordefruitteelt.Ook
komenernogcomplexenvoorgroenteteeltgeschiktegrondenvoor.Dekwaliteit
isechter,vooralvoordegroenteteelt,afhankelijkvandediktevanhetmeer—
molmdek.Aangezienditevenalsdezwaartevandezavel-enkleigrondensterk
varieert,isvooreennauwkeurigebestemmingmeergedetailleerdonderzoekgewenst.Dehierbedoeldecomplexenliggenvoornamelijk indeHazergjjööase
Droogmakerij (142aenb ) ,BenthuizerNoord-enZuidpoldermetdeBenthornerpolder (169),AchterafendePutte (151a),DeWildeVeenen (278),Tweemanspolder (279),Eendragtpolder (280),Binnenwegsepolder (281),DrooggemaaktepoldersvanHLeiswijk(282)endeZuidplaspolder (285).Voordeliggingvan
degoedecomplexenindezepoldersziemendepolderbeschrijving (hoofdstuk W )
endebodemkaart.

6. HetgebiedtussenGoudaenReeuwjjk
. Ditgebiedbestaatuitkleihoudendeveengronden,waarvanhetkleigehalte
inderichtingvandeGouweendeHollandse LJsseltoeneemt.HetminstkleihoudendeveenligtongeveertenwestenvandeReeuwijkseplassen(type72).
Dezegrondenzijnmeestvoorgroenteteelttezwaar,maarzeergeschiktvoor
Boskoopseculture».Tïanneererbehoeftebestaatdezeculturesuittebreiden,
zouinditgebiedzeergoedeentweedecentrumgestichtkunnenworden.

7.EnkelepolderstennoordenvanhetBrasemermeer
DetennoordenvanhetBrasemerraeergelegenGooyerpolder(39)enGroote
HeiligeGeestpolder (15)bestaangrotendeelsuitmooiekalkrijkezavel-en
kleigrondenmeteenmeermolmdek.Meestalkomtechteropdeovergangtussenklei
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ofzavelenmeermolmeendunkalklooslaagjevoor.Alsditverwijderdofdoorgeploegd is,zijnhetgoedetuinbouwgronden.Voorverderebijzonderhedenzie
mendedesbetreffendepolderbeschrijvingen.

8. DedrooggemaakteAkkersloot,Hertogs-enBlijverspolder(49)
Dezepolder,gelegentenwestenvanRijpwetering,bestaatindeondergrond
totgoed.
uitmodderklei»Daaropligtechtereendikdekvrijgoed/veenenmeermolm.Dxt
maaktdezepoldervrijgoedgeschiktvoordegroenteteelt.Teneindedegeschiktheidnauwkeurigtevergelijkenmetdievanbestaandetuinbouwgebieden,iseen
gedetailleerd onderzoekgewenst,omdatdekwaliteitvandegrondan(j©polder
nogaluitoenloopt.
Naastdehiermetnamegenoemdegebiedenkomenookinanderepoldersnog
welkleinerestukjesvoor,dievoortuinbouwgeschiktzijn.Deoppervlakten
hiervanzijnechterzogering,datvanvestigingvantuinbouwopenigeschaal
geensprakekanzijn.Bijdepolderbeschrijvingenzijndezestukjessteedsvermeld.Voornaderebijzonderhedenziemenaldaar(hoofdstuk 17).
Alsbijzondergevalhiervankannoghetvolgendevermeldworden.Side
oudezeekleipoldersliggendikwijls,vooralaandewestzijdestukken,dieeen
dikmeenaolmdekvangoedekwaliteithebbenendaaromvoordegroenteteeltzeer
geschiktzijn.Aangezienechterdezeoppervlakken,voorzoverzenietreeds
bijtuindersingebruikzijn,geringzijnendediktevandemeermolmlaagsterk
wisselt,washetinhetkadervandezeverkenningnietmogelijkdezeplaatsen
metvoldoendejuistheidaantegeven.
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Geologisch schetskaartje
van het
Vasteland van Zuid- Holland

Tig.1

Jong duinlandschap
Oud duinlandschap
Estuariumzandbanken van de oude Maasmond
(omgewerkt oud duinlandschap)
Westlanddek (na-Romeins)
Jonge zeeklei (voor-Romeins) op veen en modderklei (dikte
i£] minder dan 1m).Met jonge zeeklei opgevulde kreken
Rivierklei
3 Rivierklei (dikte minder dan 1m) op veen

v\y
w\ y \ y \ y \ v Vi
vv v V V V

K

K K

K

K

K

K K

K K K

K K
K

*

K K K

Veen in het bovenland
Zavelgronden en kalkarme
zware kleigronden
Modderklei (plaatselijk
katteklei)
Veen in de droogmakerijen

.^-^^^^r^^^iusse^^^

„Oude zeeklei" vapr-è&s
G„K.ven-NedeTtarvd—'
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H SchetsvandegeologischeopbouwvanhetnoordelijkdeelvandeProvincie

Aandehandvaneenschetskaartje (fig.1*)zullenwedegeologischegeschiedenisvanZuid-Hollandtennvanderivierennagaan.Vergelijktmend©
bladenvandegeologischekaart,schaal1:50.000methetschetskaartje,dan
blijkenhierendaaraanzienlijkeverschillenvoortekomen.
Bijdebodemkundigeopnamezijnvelebijzonderhedenennieuwealgemenegezichtspuntentenaanzienvandejongegeologischegeschiedenisvanhetlandschap
naarvorengekomen.3honsschetskaartjezijndezeverwertet,voorzoverdekleine
schaaldittoeliet.
Omdeoppervlakte-geologietebegrijpen,ishetnodigeenglobalebeschouwingvandeopbouwvandediepereondergrondtelatenvoorafgaan,m.a.w.
eerstdefundamententebespreken,waarophetpakketvanjongerelagenrust,die
onshiermeerinhetbijzonderinteresseren.

Dediepereondergrond
Deklei-enveenpakketten,waaruitZuid-Hollandbestaatevenalsdeduinzandgrondrustentennvandegroteriviereninhetalgemeenopeenzandendergrond«
Wekiezenditoppervlakdanookalsbeginpunt,omdatalles,wathierondervoorkomtonsveelminderinteresseertenookvangeenpractischeinvloedmeerisop
debodemgesteldheidaandeoppervlakte»
Hetdekzandlandschap,datzichonderHollandopeendieptevanca9m
(Gouda)totca18m (HoekvanHolland)-N.A.P.bevindt,vormtdebovenstelaag
vanhetPleistooeen(vroegerDiluviumgenoemd),eengeologischtijdperk,waarin
koudereenwarmereperiodenelkaarafwisseldenenwaarinNoord-Europaenkele
kerengeheelmeteenijskapbedektwas.Tijdensdeperiodenmetmaximaleijsuit-

m
Zie ook: Crommelin R.D, en W.J.van Liere: Het ontstaan van Zuid-Holland in de
loop van de laatste duizenden jaren. Tuinbouwgids 1949, 951-957.
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breiding (ijstijdenofglacialeperioden)werdveelwateraandeoceanenonttrokkenenwasdezeestandgemiddeldcalûOmlagerdanthans.Eidetussengelegen
periodenmeteenwarmerklimaat(tussenijstijdenofinterglacialeperioden)smolt
hetijsafensteegdezeespiegelweertotnormalehoogte.
Ditgeheelvanijstijdenentussen-ijstijdenvatmensamenonderdenaamvan
ELeistoceen;hetbeslaateentijdsduurvanenkelehonderdduizendenjaren.Niet
alleenverstaatmenonderdezenaameentijdsbegrip,menduidterookdelagenmee
aan,dieindezeperiodezijnafgezet.
GedurendehetPleistoceenisonslandechterslechtséénmaalmetijsbedekt
geweest.Deeerstetweeijstijdenvandevier,diemeninEuropaheeftmenente
onderscheiden,hebbenweliswaarhuninvloeddoengeldenopdeafzettingeninonze
streken,maaronslandbleefwaarschijnlijkbuitenbereikvandegietschers.Eerst
tijdensdederdeijstijd (HetRiss-glaciaal)werddenoordelijkehelftvanNederlanddooreenijskapbedekt,dieo.a.dekeileemachterliet.Destuwendewerking
vandegletschersvormdedeheuvelsderVeluvre.
Degeologischewerkingvandevierdeenlaatsteijstijd (hetWurmglaciaal)
wasinonslandgeheelanders.HetijskwamtoenweliswaarnietverderdanDenemarkenenNoord-Duitsland,dochverschillendefeitenwijzenerop,dathetklimaat
hiertoenzeerkoudwas,minofmeervergelijkbaarmethettegenwoordigeklimaat
vanNoord-Siberië.Evenalsdaarnuhetgevalis,moettijdenshetWurmglaciaal
debodeminonslandtotopgrotedieptepermanentbevrorenzijngeweestenveroorzaaktensneeuw-enzandstormenafzettingvanfijnzand(dekzand)ensomsloess.
Dedekzandafzettingenuitdelaatsteijstijdbereikeneendiktevanenkelemeters:
zijliggenovergrotegedeeltenvanNederlandaandeoppervlakte,, JnhetWesten
zijnzijlaterbedektmetveenenklei.

Hetbeeldaanheteindederijstijden
Aanheteindevandelaatsteijstijd,ongeveer10-12000jaargeleden,moet
onslanderongeveeralsvolgthebbenuitgezien.Eenvanoostnaarwestzacht
glooiendtoendralandschapdoorsnedendoortraagstromenderivieren,deoppervlakte
grotendeelsbestaandeuitzand(hetLaagterras),eendiepbevrorenbodemmet
plaatselijkmoerassenvoorallangsdekust,waarineenspaarzamevegetatievan
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dennen, wilgen, berken en andere planten, die tegen de koude bestand waren. We
moeten hierbij bedenken dat de zeespiegel toen ongeveer 60 mlager was dan thans
i

door de vastlegging van grote hoeveelheden water in de Wurm-ijskap, waardoor de
Noordzee nagenoeg droog lag (fig* 2a).
Fig. 2a. Doorsnede door Zuid-Holland aan het einde van de jflurmijstijd.
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Legenda (ookgeldend-voorfig.2b-2c-2d-2e-2f-2gen2h)
dekzand
grensPleistooeen-Holooeen
V

V
V

V

V
V

V

V

V V V
V V V
V V V

veen

W V W Ï W

VAVvVvV

,

idem,sterksamengedrukt

V VV V V V V V V

wadzandafaettingen

klei-afzett ingen
oud duinzand
Jong duinzand
met zand opgevulde kreken en rivierbeddingen
riviarklei&fzettingen op het veen
v/, jonge aeekleiafzettingen op het veen
Het aanzien van ons land veranderde echter, toen ongeveer 10,000 jaar v.Chr»
het landijs zich u i t Denemarken en Noord-Duitsland begon terug t e trekken.
De geologen hebben sinds lang dit t i j d s t i p gekozen als einde van het
Pleistooeen« De afzettingen, die hierna zijn gevormd, zijn van de oudere onderscheiden «n samengevat a l s Holoceen. Het bijgaand geologisch kaartje van

-19Zuid-Holland (fig.1) toont nergens Pleistooeen aan de oppervlakte? het blijkt
overal bedekt te zijn door de holocene lagen, die in het westen van de provincie
een dikte hebben van 10-20 ra.
Volgen we de grens Pleistoceen-4Ioloceen naar het oosten (fig,2a) dan zien we
deze langzaam oplopen en ongeveer bij Utrecht aan de oppervlakte komen. Derhalve
toont een verticale doorsnede west-oost door Zuid-Holland een wigvormig pakket
holocene lagen, waarvan we de ontwikkelingsgeschiedenis thans zullen nagaan (fig.
2 a—b—c—d—e).
De jongere vormingen
De algemene verbeteringen in het klimaat van Noord-Europa na het wegsmelten
van het landijs had ook gevolgen voor ons land. De permanent bevroren bodem ging
ontdooien. De afwatering van de oppervlakkig ontdooide bodem was slecht, er groeiden berken, dennen en wilgen. Het zijn echter voorlopig verspreide boomgroepen, die
pas l a t e r in deze overgangsperiode, die men het Praeboreaal noemt, tot bossen aaneengroeien. Dit Praeboreaal s t e l t dus de overgang voor naar een warmer klimaat. Men
acht het tegenwoordig t e hebben geduurd van ca. 10.000 tot 8000 v.Chr. Gedurende
deze 2000 jaar wâs het klimaat dus nog continentaal en de kustlijn lag, hoewel het
zeeniveau gestadig rees, nog steeds ver van ons land verwijderd (ongeveer t e r
hoogte van de Doggersbank). Eerst tegen het eind van deze periode had z i j ons land
bereikt en was de zeespiegel gestegen tot -20 m (fig.2b) terwijl het klimaat nu
warm en droog werd.
Fig. 2b. Doorsnede door Zuid-Holland ten tijde van het Boreaal

Zee

(Voor legenda zie fig. 2a)
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Hetjaartal8000v.Chr.heeftmenalsgrensmeteenvolgendeperiodegekozenendaarmeelaatmenhetz.g.n.Boreaalaanvangen.Hetklimaatmoetindit
tijdvakvrij-warmendrooggeweestzijnenwasgekenmerktdoorbossenvanhazelaars,dennenenberken.Nieuweboomsoortenalselzen,linden,iepeneneiken
doenechterreedshunintrede.
Intussenwasderijsingvandezeespiegelsteedsdoorgegaan.Parallelmet
dezezeespiegelrijzinghadeenverhogingvanhetgrondwaterpeilplaats,waardoordeveenvormingsnelvoortganghad.Dezeveenvormingduurdehetgehele
BoreaalenWest-NederlandmetooknogeendeelvandeNoordzeebuitenonzekust,
wasééngrootveenmoeras(ziefig. 2b).
Terwijlhetveennogdoorgroeidekwamerweereenveranderinginhetklimaat
endaarmedeindevegetatie.Hetklimaatwerdzachterenvochtigerende
AtlantischeperiodevanhetHoloceendoetzijnintrede(ca5500v.Chr.),
Dezeespiegelstijginggingintussensteedsdoor,metalsgevolg,datenige
tijdnahetbeginvanhetAtlanticumhetveenlandschapvan-onskustgebieden
daarbuitenoverstroomdwerd (ca4000jrv.Chr.)Bijdezeinbraakontstondeen
4L

waddenlandschap, dat vergelijkbaar i s met onze huidige Waddenzee. De a f z e t t i n g «
in d i t waddengebied, bekend a l s het oud-holocene zeezand, maakten een eind aan de
veengroei. Het veen werd onder de nieuwe sedimenten bedolven; men vindt het thans
t e r u g a l s een dunne s t e r k samengeperste l a a g , het zgn. veen op groter d i e p t e .
Alleen o o s t e l i j k van het overstromingsgebied kon de plantengroei en daarmee de
veenvorming voorlopig nog ongestoord doorgaan.
F i g . 2 c . Doorsnede door Zuid-Holland ten t i j d e van het Atlanticum (na de vorming
van de Atlantische wadafzetting en).

Voor legenda .zie f i g . 2a.
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DekustvanNederlandbestondbijdeinbraakvandezeeinhetveenlandschapdusuiteenwaddenkust,dielandinwaartsovergingineenmoerasmetrietgroei,terwijloostelijkdaarvanhetveenlandschapeenvoudigdoorgroeide (fig.2c),
Doordabranding,werdongeveerterhoogtevanonzetegenwoordigekust,op
hetwad eenreeksevenwijdigezandbankenopgeworpen.
Dezewarenaanvankelijknogvanbescheidenafmetingen,maarstaken,door
hungroeizowelinhorizontalealsinverticalerichting,weldrabovenhetwater
uit (fig. 2d).

Fig.2d. DoorsnededoorZuid-Holland tentijdevanhetAtlanticum(nadevormingvandeoudeduinenendeoudeblauwezeeklei)

0
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Voorlegendaziefig.2a.

Aanvankelijkvormdenzijnoggeengeslotenbarrière(ziefig.2d).Achter
dezandruggenkreegdezeeevenwelsteedsmoeilijkertoegangenbegoninplaats
vanwadzand,kleiaftezetten.Opdedikkewadzandafzettingenachterdezandruggenvormdezicheenbetrekkelijkdunnekleilaag:deoudeblauwezeeklei
(ziefig. 2d).
Weldragroeidendezandruggenuittotevenwijdigeduinrepen,dezgn.oude
duinen,diegescheidenwarendoorvochtigestrandvlakten.Zijstrektenzichuit
vanKaapGrisNez (aanhetNauwvanCalaisgelegen)totongeveerAlkmaaren
haddeneenrichting,dienietovereenkomtmetonzetegenwoordigekust.Ophet
geologischekaartje istezien,hoeditoudeduinlandschapzuidelijkvanMonster
inzeeverdwijnt;deVlaamsebankenvormenvermoedelijkdevoortzettingervan.
Kondeninhetbegindegetijdennogindebinnenzeeachterdeduinendoordringen,
latergroeidededuinkustmeeraantoteenvrijwelgeslotengeheelenveranderde
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debinnenzeeineenmoerasvlakte,dielangzamerhandverzoettedoordeerinuitmondenderivierenenheterinvallenderegenwater.Aanvankelijkhaddennogkleiafzettingenplaats,laterkreegdeveenvormingdeoverhand.Aldezeafzettingen
haddenonderbrakkeomstandighedenplaatsaanderandenvanhetoverstromingsgebied,waarweinigverschiltussenebenvloedwasendusweinigwaterbeweging.
Hierdoorzijnindeoudeblauwezeekleivelebodemkundigeverschillenontstaan,o.a.demodderkleiendeberuchtekatteklei.Wewillenerhieropwijzen,
datdeGeologischeKaart1:50.000vanNederland inditgehelesysteemgeenonderscheidingenmaaktenhettotaalderafzettingen inhetbinnenmeersamenvatals
"oudezeeklei"(I3K ),welkebenaminggemakshalvehierookverderinteksten
profielbeschrijvingenzalwordengebruikt.Detoestandaanheteindevandeoude'
zeekleivormingisschematischvoorgesteld infig.2e.

Fig.2e. DoorsnededoorZuid-HollandaanheteindevanhetAtlanticum(oude'
duinenzijngevormd,oudezeeklei is afgezet,hetveenbeginttegroeien
opdeoudezeeklei.

Voorlegendaziefig.2a.

Toenhetbinnenmeervolkomenwasafgesloten,warendeomstandighedenniet
alleenaanderanden,maaroverdeheleoppervlaktegunstigvoorveenvorming;
dezeZog.n,oppervlakteveenvorming'begonmetrietenzeggen,daarnakwamenbossen
entenslotteopdehogeplekkenhetveenmos,dathetbelangrijkstebestanddeel
vanhetuitgestrekteveenlandschapvormde.Ditveenheeftgegroeidvan2000v.Chr.
totin

historischetijdenisinzijnontwikkelingalthansinZuid-Hollandge-

durendedezetijdweiniggestoorddoorinbrakenvandezee.Dezebetrekkelijk
rustigeperiode,waaringrotezeetransgressiesachterwegebleven,deoudeduinan—
kusteenvoldoendeenpermanentebeschermingboodtegendezeeenhetveenzich

-S3ongestoordkonontwikkelen,draagtdenaamvanSubboreaal,daarhetklimaathierin
vfeerdrogerwas,daninhetvoorafgaandeAtlanticum.AanheteindevanhetSubboreaal
(±500v.Chr.)hadhetoppervlakteveenbovendeoudezeekleieendiktebereiktvan
gemiddeld4m (ziefig.2f).

Fig.2f. DoorsnededoorZuid-HollandinhetSubboreaal
Wassenaar-

-Voorschoten

! Gouda

Oudewater

Voorlegendaziefig,2a.

Opdezedoorsnedeisduidelijktezien,datinWestelijkZuid-HollanddeveengroeionderbrokenisgeweestdoordeAtlantischeoverstromingenerduseenpakket
vanzandenenkleienisingeschakeldtussenhetveenopgroterdiepteenhetjonge
veen,terwijlditinhetoostenniethetgevalis.Hierkondeveengroeiongestoord
doorgaan;zovindtmenb.v.onderGoudaveenprofieien,dieeenvolledigeopvolging
tonenvanafhetveenopgroterdiepte(dathierechterongeveeropN.A.P.ligt)tot
enmethetjongeveen.
Hetzounietinhetkadervandezeverhandelingpassennaderintegaanopde
velevragen,diemethetveenonderzoekverbandhouden.Wijwillenerslechtsop
wijzen,dathetgroteHollandseoppervlakte-veenoorspronkelijkbovendegrondwaterspiegelgevormd is,maardoorinklinkingenrijzingvandezeespiegelverdronken
is.
AanheteindevanhetSubboreaalhadweereenveranderingvanhetklimaatplaats,
terwijlookdezeeeengrotereagressiviteitvertoonde.Opverschillendeplaatsen,
o.a.vooralopdeplaatsen,waardeoudeduinenreeksnooitgeheelgeslotengeweestis,
zoalsaandeRijnmondbijKatwijkendeMaasmondbijHoekvanHolland,maarvooral
ookinZeeland enNoord-Holland,,werdenofdebestaandegatensterkvergroot,of
nieuwegatenindeoudeduinenreeksgeslagen.ReedsvóórdeRomeinsetijdoverstroomdedezeeinhetzwvanNederland eninVlaanderenhetveenendrongslibrijk
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water door de getijgeulen, naar binnen en overspoelde de veenvlakten in Zeeland en
de zuid-westhoek van Zuid«41olland. Het water had plaatselijk kracht genoeg on geulen
in het veen u i t t e schuren, die tenslotte met zeezand dichtslibden, terwijl het gespaarde veen ernaast door een laag zeeklei werd bedekt. De onderkant hiervan bestaat
weer u i t modderKLei, een mengsel van zware k l e i en verslagen veen (zie fig. 2gJ.
Fig. 2g. Doorsnede door Zuid-Holland in de vroege Middeleeuwen (± 1D00 n.Chr.)
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Voorlegendaziefig.2a.

Eendergelijkbeeld,datmoetzijnontstaaninvóór-Romeinsetijd,treftmen
aantussenDelftenVlaardingen.Hetgeologischekaartjeendedoorsnede(fig.1en
fig,2g)gevendetoestandsterkgeschematiseerdweer;inwerkelijkheid ishet
krekenstelselmetzijntalrijkevertaldcingenveelingewikkelder;deschaalvanhet
kaartjelaatechterniettoeditweertegeven,
Wijwilleninverbandmetdezekrekennogopeenbelangrijkreliefverschijnsel
wijzen.Oorspronkelijkhebbendezedichtgeslibdegeulennatuurlijklagergelegendan
hetomringendeveenlandschap;sindsdienishetveenechterdusdanigingeklonken,dat
degeul«!nuhogerliggenenalsruggendoorhetlandschaptevervolgenzijn»
WestelijkvanditvóózvRomeinsekrekenlandschapvindenwetenslotteeentweede
zeekleidek,datalseengorzenlandschapgevormdisendatoverheteerstelangzaam
uitwigt.HetisnadeRomeinsetijdontstaanenopdekaartaangegevenalsWestlanddek(opdoorsnede2gwerddezeafzettingeveneensalsjongezeekleiaangegeven.)
3hdeuiterstezuid-westpuntvanZuid-Hollandishetniettotveengroeigekomen.
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DegetijwerkingindeOudeMaas,diedestijdsevennoordelijkvanMonsterinaee
uitmondde,wasdaarvoortesterk,zodathierdezeekleirechtstreeksophetoude
zeezandrust.DitoudezeezandwerddoordeOudeMaasInhaarmondingsgebiedheen
env/eerverplaatstentenslotteindevormvanbankenafgezet:""»hetzijndeophet
geologischekaartjeafzonderlijkaangeduideestuariumzandbanken.
Behalvezeekleizietmenophetgeologischkaartjenogrivierkleiaangegeven
namelijklangsdeHollandseIJsselenOudeRijn(zieookdoorsnedefig,2g) #Evenalsbijdegetijgeulenvindtmenhierhetverschijnselvandeomkeringvanhet
reliefaanweerskantenvandeoeverwallen.VoorallangsdeOudeRijn(deHollandse
IJselisveelminderbelangrijk)treftmenoeverwallenaan,ontstaanuitdebe—
zinkingvanslibvandeoverstromenderivieren.Dezeoeverwallenkunnenweerbelangrijkhogerliggendandewijdereomgeving,waarhetkleidekdunisentenslotte
overhetveenuitwigt(;',iefig,2g).Erisechtereenbelangrijkverschilmetde
jongezeeklei.Derivierkleiwerdreedsafgezettoenhetoudezeekleilandschapbegondroogtelopenenderivierenzicheenwegbaandendoordemoerassigevlakte«
Langsderandenderrivierenhieldendevormingvandekleiendievanhetveen
minofmeergelijketred,enzodateertdushetbeginvanderivierkleivorming
uiteenveelvroegertijdperkdandejongezeekleiindezuid-westelijkehoekvan
Zuid^Holland,diezijnontstaantedankenheeftaanlateredoorbrakenvanuitzee.
Steedslagentijdensaldevoorgaandeafzettingendeoudeduinenvoordekust.
Vandeechteduinen,zoalswijdietegenwoordigkennen,wasindeeersteeeuwen
vanonzejaartellingnoggeensprake.UitdegeschriftenvandeRomeinsegeschiedschrijvers,waaringesprokenv/ordtovermoerassigeterreinenmethogereplekken,
hetgeheelmetbossenbegroeid,kanmenopmaken,datzehetjongeduinlandschap
nietgekendhebben.Eennogsterkereaanwijzingvormendeoudheidkundigevondsten
uitdietijd.Dezewordenuitsluitendaangetroffenophetoudeduinlandschapen
aandevoetvanhetjonge,waarditlaatsteindunnelagenheteersteheeftoverstoven.
Wateigenlijkdeoorzaak is geweestvandevormingvanonzetegenwoordige
duinen,staatnietmetzekerheidvast.Aanvaardbaar ishetvermoeden,datin
historischetijdtengevolgevandevoortdurenderijzingvandezeespiegelveelvan
hetoudeduinlandschap,datwestelijkvandeVlaamsekustmoethebbengelegen,is
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opgeruimd.Daardoorkwamengrotehoeveelhedenzandinbeweging,dienaarhetnoorden
werdengevoerdenhetmateriaalkondenleverenvoordejongeduinen.DevormingnierTansteltmenzichvoorindevroegeMiddeleeuwen«,Zoalsopprofiel2gen2hteaien
is,ligthetjongeduinlandschapgedeeltelijkophetoude.Waardeoudeduinenniet
overstovenzijn,liggenzethansnogaandeoppervlakte.Zebestaannogslechtsuit
eenreekslageruggen,gescheidendoordemetveenopgevuldeoudestrandvlakten,die
vrijwelalleenvoorweilandgeschiktzijn.Doorhunietshogereliggingtenopzichte
vandeomgevingwarendeoudeduinenechterbijuitstekgezochtvoorbewoning.Vele
dorpenenooksteden(DenHaagenHaarlem)zijneropgebouwd,alsmedeeengrootaantalbuitenplaatsen.
Bekend isdegeschiktheidvoordebloembollenoultuur.Daartoewordendeoude
duinenafgegeestenophetgewensteniveautenopzichtevanhetgrondwatergebracht»
Tevenswordtdoordezebewerkingdëkalkrijkeondergrondbereikt.Deoudeduinenzijn
nl.tengevolgevanhunouderdom indebovenstemetersuitgeloogddoorhetregenwater
enontkalkthetgeeno.a.indevegetatietotuitingkomt:hetjongeduinzand,datgeregeld3-5^calciumcarbonaatbevatdraagteenzgn.kalkmannendeflora,deoudeduinen
daarentegenzijngekenmerktdoorkalkvliedendeplanten(o.a.struikheide).
Hetverschilinrichtingtussenhetoudeenjongeduinlandschapwerdhierboven
reedsgenoemd.Detegenwoordigekustheeftzichtenopzichtevandeoudeduinenin
zeewaartserichtingverplaatst.Aandeanderekantwordtvandemeesteplaatsen
terugganggemeldsindsdelaatsteeeuwen,zodatonae'kustgeenszinsalsonveranderlijk
kanwordenbeschouwd.Echterookverbinnenhetkustgebiedhebbenzichbetrekkelijk
kortgeledennogveleveranderingenvoltrokken.
Wijwillendanookvanonsonderwerpnietafstappen,zondermeteenenkels?roord
tesprekenoverdeveranderingentengevolgevanmenselijkearbeid.Deinvloeddaarvan
opdegeologischeopbouwvananderedelenvanNederland isdikwijlsteverwaarlozen,
voordeprovincieZuid-Hollandisdatzekerniethetgeval.Wijdoelenopdeingrijpendeveranderingen,dieontstaanzijntengevolgevandevervening,endedaaropgevolgdedroogleggingderplassen,waardoordekunstmatigegrensbovenlanddroogmakerijenisontstaan,ophetkaartje (fig.1)aangegevendooreenstippellijn(zie
ookdeoverzichtskaart).Binnendezestippellijn,waarhetoppervlakteveendekontbreekt,kijktmendusalshetwaredooreenvensterneeropdeenkelemetersdieper
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liggendeafzettingenvandeoudezeeklei,dieonderdeoorspronkelijkeTeenbedekkingzi^iblootgekomen,Inderegelzietmendusophetkaartjedeforaaties
tegendegrenslijnafbreken,

Fig.2h. Doorsnededooräiid-Hollandindetegenwoordigetijd (naverveningen
hetdroogmakenvandeplassen)

Scheveningôn-i

Voorlegendaziefig,2a».,-

Eenschetsvandeliggingnadeverveningendedroogntakingvindtmenweergegeveninhetlaatsteprofiel(afb.2h).Bovendienzietmenrechtseenvervening
vanhetveenbuitenhetoudezeelcleigebied,waarhetveendirectopdeoudezand—
ondergrondligt.Hoeweieendergelijkgevalzichinonsgebiednietvoordoet,vermeldenv/ehetvolledigheidshalvedaarzulkeontginningenoostelijkvanhetoudezeskleigebiedveelvuldigvoorkomeneneigenlijkeennatuurlijkevoortzettingzijnvan
deHollandsedroogmakerijen.Waarindezelaatstedeoorspronkelijkeplassen,die
nadeverveningontstonden,veelalkondenwordendrooggenaaktenookdoordeendoorlatendekleibodemdroogkondenwordengehouden,iszulksnietmogelijkgeweest
oostelijkvandeoudeaeekleigrens.Hetdroogmakenisnamelijkopeenzandbodemeen
onbegonnenwerk,doordathetwatervandedichtbijgelegenhogeregebiedenvoortdurendweernaarbinnenkwelt.
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III De<bodemkimdigeverkenningskaart
Deonderscheidenbodemeenhedenendewaarde,diemenhieraantoemoetkannen
HetbodemkundigonderzoekvanhetVastelandvanZuid-Holland iseen
verkenning.Zoweldelegendaalshetkaartbeelddragenhiervanallekenmerken.Deverkenningwerduitgevoerdmeteenwaarnemingsnetvan1puntper
ongeveer5à7ha.Debedoelingwas:hetverkennenvandebodemgesteldheid
vanhetgebiedenhetopsporenvangronden,diegeschiktzijnvoortuinbouw.
Daaraaastwerdhetgevondenbodemprofielmetdeverworvenkennis
(19^7-1948)ingedeeld ineenlegenda,dieopgesteldwerdnaaraanleidingvan
dekarteringvanhetWestland.
Delegendaeenhedenmoetenbijeenverkenningsteedszeerruimworden
gehouden,enzijhangennauwsamenmetdeschaal,waaropmenkarteert.Vooral
ingebieden,waardebodemgesteldheid opkorteafstandsnelwisselt(duingebied,rivierkleigebied,randenvanhetoudezeekleigebied,jongezeekleigebied)levertditmoeilijkhedenop,terwijlditinanderegebieden(b.v.
kleiopveen,veenen hei centraleoudezeekleigebied)veelmindermoeilijk
is.
Doormiddelvanhetnagaanvanbepaaldeformatiesinhetveldenhet
raadplegenvanluchtfototswerdzoveelmogelijkgetrachtdewerkeiijkheid
tebenaderenmetdevrijruimelegenda.
Debetrouwbaarheidvandekaartisdushetgrootstindegebiedenwaar
groterevlakkenmethetzelfdetypeoptreden,terwijlingebiedenwaaropde
kaart.eensnelleafwisselingtezienis,dezenauwkeurigheidveelminderis.
Nietallekrekenstaaneropterwijldekrekendieopdekaartstaan,veelal
tebreedensomsvereenvoudigd zijn.Hetgebruik«datvandeIcaartgemaakt
wordt,dientdanookmethetverkennendekarakterervaninovereenstemming
tezijn.Voorvergrotingenleentdekaartzichingeengeval,daardande
vereenvoudigingenopeenontoelaatbaargroteschaalgebrachtworden,terwijl
ookdelegendadannietmeervantoepassingis»
Veelaanvullendebodemkundigegegevenskanmenvindenindebeschrijvingen
vandepolders,dieinditverslaggegevenworden(Hoofdstuk IV).Ookvoorde
geschiktheidvandegrondenvoorbepaaldetuinbouwteelten2 gamennietalleen
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af op het gegeven kaartbeeld en de legenda, maar raadplege men eveneens de
polderbeschrijvingen.
Steunende op de geologie van het onderzochte gebied kramen we t o t ©en
indeling van de gronden in een aantal reeksen:
1) De duingronden
Z) De geestgronden
3) De jonge zeeklei- en rivierkleigronden
4) De veengronden (niet vergraven)
5) De oude zeekleigronden
6) De raodderkleigronden
7) De restveengronden
Landschappelijkkunnendezegrondenverdeeldwordenin:
A: HetBovenland (reeksen1 ) , Z), 3)en4)en
B: DeDroogmakerijen (reeksen 5), 6 ) ,en7 ) .

Alhetland,datoorspronkelijkplasisgeweest,envanuitditstadium
isdrooggeraalen,wordttotdedroogmakerijengerekend.
Depolderpeilenvandedroogmakerijenliggensteedsbeneden4m-N»A»P.
HetBovenlandbestaatuitklei-enveengronden,dieoorspronkelijkopofboven
N.A.P.hebbengelegenendiebijdeingebruiknamevanhetlandvrijloosden
opzeeenopderivieren.Doordeinklinkingmoestendezepoldersalvrij
spoedigbemalenworden.Doordezebemalingwerddeklonkweerbevorderd.Het
poicierpeilvandepoldersvanhetBovenlandligtdanookoveralbenedenH.A.?.
DediepstepeilenvanBovenlandpoldersgaannietdieperdan±3m-N.A.P«
DedunnendietotverbovenN.A.P.kunnenliggenzijnineenapartegroep
ondergebracht.
DevolgendebodemreeksenwordentothetBovenlandgerekend:
(Da)

Zandgronden

(Ds)

Geestgronden

(IenE)Jongezeekleienrivierkleigronden
(V)

Veengronden (nietvergraven)

(B)

Vlietlandenenopgebrachtetuingronden
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ennogenkelebijzondereonderscheidingen,
2hdeDroogjaakerijenvindtmendevolgendebodemreeksen:

(Pc) Oudezeekleizavel-enkleigronden
(Pm) Modderklejgronden
(Pv) Restveengrondenennogenkelebijzondereonderscheidingen.
3nhetkortzalhieronderingegaanwordenopdeonderscheidingenbinnen
dezebodemreeksen,terwijlverderverwezenwordtnaardetamelijkuitgebreide
omschrijvingvandetypenindelegendaopdekaart.

§1. DeDuingronden(D)
Dezegroepwordtverdeeldindereeksen:
Dd Duinzanden.Hieronderwordenverstaandewoesteduinenlangsdekustvan
Holland
Dg Duinzandgraslandgronden.Hierendaarkomenduinpannenengroterestroken
duingrondenvoor,diealsgraslandin-gebruikzijnenalsDgopdekaart
zijnweergegeven.
D6 Duinzandbosgronden.Deduinen,diemetboszijnbeplant,meestalbuitenplaatsen,parken,e.d.aijnonderdittypegerangschikt.
4

§2 DegrondenvanhetBovenland
Zandgronden(Da)
Onderdezebodemreeksvatmendiegrondensamen,waarvanhetprofieluit
sliblooszandbestaat (iniedergevaldebovengrond)endievooreenofandere
landbouwcultuurgeschiktzijnofgeschikt'gemaaktzijndoorafgravenvan
duinenofietsdergelijks.Weverdelendezegroepgrondenindevolgende
typennaardewaterhuishouding:

Dax Zandgrondenmetgoedewaterhuishouding.Degrondwaterstandwisseltslechts
binnennauwegrenzen,zodatinhetvoorjaarniettehogestandenoptreden
(vroegegronden)enindezomerniettelage(verdroging).
Da2 Zandgrondenmetmatigsterkegley.Degrondwaterstandwisseltvrijsterk,
waardooreenvrijbredegleyzoneoptreedt
Da3 Zandgrondenmetzeersterkegley.Meestaltredenbijdittypekleilagen
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ofanderestorendelagenindeondergrondop,zodatdegrondwaterbeweging
sterkwordtbelemmerd,metinhetvoorjaarhogestandenenindezomer
verdroging,Sidezeprofielenkomensterkeroestaf
zettingen(gley)voor.

Geestgronden(Ds)
Hiertoewordenallezandgrondengerekend,diedooroverstromingmetslib*.
houdendwatereengeringekleibijmenginggekregenhebben.Degeestgrondenzijn
naardewaterhuishoudingopdezelfdemanieralsdezandgronden(reeksDa)als
volgtonderverdeeld:

DSi Geestgrondenmetgoedewaterhuishouding
Degrondwaterstandwisseltweinig(zieverdertypeDa]J
DS2 Geestgrondenmetmatigsterkegley
öegrondwaterstandwisseltvrijsterk(zieverdertypeDa2)
DS3 Geestgronden
roet
zeersterkegley
Vaakmetstorendekleilagenindeondergrond (zieverdertypeDS3)

KLeigrondenenklejgrondenopveen(IenE)
(Aiderdezegroepzijnallejongezeeklei-enrivierkleigrondensamengevat.
DezegrondenvormeninhetalgemeenhetzogenaamdeInversielandschap:d.w.z.
eenlandschapwaarinindeloopdertijdeneenomkeringvanhetreliefheeft
plaatsgehad.Hetoorspronkelijkeveenlandschapisaangetastdooroverstromingen
vanuitzeeendoorderivieren,waardoorhetgedeeltelijk isafgebrokenengedeeltelijkmetkleiisoverdekt.3hHoofdstukIIwerdditreedsuitvoeriger
behandeld.
Naardeaardvandejongezee-enrivierkleiennaardediktevanhetkleidekopveenwerddezegroepindevolgendetypenonderverdeeld:
Iw Totgrotedieptelosse,rulleklei-enzavelgronden
Hetveenontbreektonderdezegrondenofkomtpasvooropmeerdan125cm
diepte.Destructuuristotvrijgrotedieptegoedenrul.Doorhetinklinkenvanhetveenindeomgevingligtditbodemtypemeestalgunstigen
vrijhoogtenopzichtevanhetgrondwater.Deprofielenzijnsteedskalkrijk.
Ebi KLei-enzavelgrondenmeteencompacte,meestalgereduceerdeondergrond
Terwijldebovengrondvandittypenoggoedvanstructuurenkalkhoudendis,
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treden op enige diepte (± 60 cm) voor a l l e r l e i gewassen ongunstige lagen op,
meestal v r i j zwaar en grijs gereduceerd met een ongunstige structuur en slecht
doorlatend. Sons gaat deze zwaardere ondergrond op meer dan 1 mdiepte in
Teen over,
Ü>2 Klei" en zavelfflonden met een kniklaag aft zware ondergrond (eventueel op veen)
De bovengrond is soms nog goed van structuur. Op geringe diepte (± 30 cm)
treden echter zeer ongunstige lagen op, die zwaar zijn, slecht doorlatend en
doorwortelbaar en grijs gereduceerd."De grondwaterstand is bij dit type ook
v r i j hoog. Vaak rust het eveneens op veen.
®3 2ware klejgroadea, rustend op zand
Het profiel van d i t bcideatype bestaat meestal u i t een k l e i (b.v. type Ebi of
Eb2), die op enige diepte (b.v. 60 - 100 cm) overgaat in grof zand (zeezand,
duinzand, rivierzand). Meestal is de structuur van de kleilaag op enige
' **"

"J-W

diepteslecht.
Ioffleigrondopveentussen60en90cmdiepte
Wanneerdekleilaagopveendunnerwordtdan90cm,isdekleizelfmeest
zwaarenbeziteencompactestructuur,terwijlzeeengrijsgereduceerde
kleurvertoont.Dekleilaagis60-100cmdik,rustopveenenistangevolgevandeklinkmeestallaaggelegen.
Iv Klejgrondopveentussen30en60cmdiepte
Dekleilaagvan30-30cmdikteiszeerzwaarenslechtvankwaliteiten
meestalgrij3gereduceerddoordelageliggingtengevolgevandesterkeklink
vanhetonderliggendeveen.Hetgehalteorganischestofvandekleiistamelijkklein,zodatwemeteenechtekleitedoenhebben.
I°<* Ihdrogendevenigekleigronden
EengedeeltederdunnekleilagenopveenzijnvrijvenigontwikKeld, Tfe
treffenhiereenvenigekleilaagaanopeenondergrondvanveen.Dezevenige
kleilagenzijnsomssterkirreversibelingedroogdenbezittendaneenuiterst
ongunstigestructuur(stoffig,korrelig)enaeerongunstigephysischeeigenschappen.
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Ivk VeenkleimetTeenop50cmdiepte
EendunnevenigekleilaagmetTeenopeendiepteTanomstreeks50cm.
OnderdittypezijndeTenigekleienondergebrachtdienietofslechts
swakingedroogdzijn.

Veengronden(V)
Onderdezereekszijnallegrondensamengevat,waarvanhetprofielgeheel
uitveenbestaat.Debovengrond is nietofeenweinigvermengdmeteenhoeveelheidslibdieafgezetisvanuitzeeofvanuitderivieren,datsamenhangtmet
dekleiendekleilagenopveenvandevorigegroep.Meestalzijndezegronden
sterkgeklonkenenliggenminstens Zmlagerdanbijdeincrultuurname.De
reekswordtingedeeld ineenaantaltypennaarhetkleigehaltevandeboven*
grond,daarditgehaltebeslissend isvoordestructuurvandebovengrond.

Vl

Goedveraardeveengronden
Hetkleigehaltevandebovengrond isklein.Dezeheeftdaardooreengoede
structuur.Hetveenismooiveraardtotvrijgrotediepteenongunstige
lagenkomenindeondergrondnietvoor.

V2

KLeil^veenen/ofvenigekleiopveen
Ondereendunnelaagvanditmateriaal,volgtdirecthetzuivereveen.
Dedunnebovenlaagvanhetprofielbevatteveelkleivooreengoede
structuur,maarondoorlatendeofandereongunstigelageninhetdiepere
profielontbreken.

V5

KLeilgveenmeestal50-60cmcompactevenigekleiindeondergrond
Feitelijkbestaatdittypeuiteenlaagvenigekleiopveen,waarop
latereenkleilgeveenLaagisgevormd.Debovenlaagvanhetprofielis
dusvenigerdandewatdiepergelegenlagen,terwijlopeendieptevan
50-60cmhetmateriaal,waaruithetprofielbestaat,weerveenwordt.
Destructuurvandebovengrondisdoorhetvrijhogegehalteaankleideeltjesenhetvoorkomenvaneencompacteveenkleilaagdaarondertamelijk
slecht.

,
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74 Opgebaggerdeveengronden (kunstmatig]
Inenkeletuinbouwcentraüaggertmenveelveenenmodderuitnabijgelegen
plassenenverhoogtdaarmeekunstmatigdegrond.Menvindtdaneenprofiel
waarvandebovenlaagbestaatuitkunstmatigopgebrachtebaggermeteenhoog
gehalteaanorganischestof.
Bi4zondereaanduidingen inhetBovenland
InhetBovenlandvindtmennogdevolgendebijzondereaanduidingen:
^ ^.^

B]_ Bouwrijpgemaakteterreinen

Meestalopgespotengrondenenz.Inmiddelsaijnvelevandezegrondenvolgebouwd.
B2 Opgebrachtetuingronden
VooralinhetWestlandtreftmeneenaanmerkelijkoppervlakgrondenaan,die
opgehoogd zijnmetzand.Dezegrondenliggenvoornamelijkopboezempeüen
'hetzandwerd perschipviadeboezemwaterenvanuithetduingebiedaangevoerd.
Ditopgebrachtezandkaneendiktehebbenvan30-80cmenligtopallerlei
bodemtypen,dieoorspronkelijkweiniggeschiktwarenvoortuinbouwdoeleinden.
B3 VIletlanden

<

Dit island,datopboezempeü ligt.Hetzijnmeestalkleineoppervlakten
langsdebuitenrandvanpoldersofalseilandjesinplassen,slechtontwaterdenherhaaldelijkoverstroomd.
z

Zandop±1m diepte
Somraigebodemtypenrustenopgrofzand inplaatsvanophetmateriaal,dat
voordietypennormaalis.Meestalisditlangsdekusthetgeval,zodathet
zanddanbestaatuit grofduinzand.Dezegrondenhebbennooitlastvanklink.

S

Zeepkleiindeondergrond
(ziebijzondereaanduidingenbijDroogmakerijen).

Z

(letterZvóórhetsymboolvanhetbodemtype)Overstovenmet£0-70cm
duinzand (meestgemiddeld 50cm)
Ihhetduingebied,vooraltennvanDenHaagzijneengrootaantalbodemtypenoverstovenmeteenflinkelaagduinzand.Meteenstippelingwerddit
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opdekaartaangegeven.Degeschiktheid voortuinbouwdoeleindenishierdoorbij
eenaantalbodenrfcypentoegenomen.

§3 DegrondenderDroogmakerijen
Zavel-enklejgronden(Pc)
Debodemvandevroegere,doorveenbaggerofafslagontstaneplassenligt
meestalongeveer4m-N.A.P.enbestaatuiteenzeekleilandschapdatenige
duizendenjarengeledenwerdafgezetbijeenlagerezeestanddandehuidige
(oudeblauwezeeklei).Menkanhetvergelijkenneteenwaddenlandschapmetaan
derandeensoortmetrietbegroeidgorzenlandschap.Gedurendehetstadiumdat
dezegrondendebodemvaneenplasvormdenzijnzebedektgeraaktmetlagen
"meermolm"vanwisselendedikte.Ditmateriaalishetbezinkseluithetwater
enbestaatuitrestenvanverslagenveen,afgestorvenplantaardigeendierlijke
restenuitdeplassenenz.Daardediktevandezelagenopdebodemvandeplas
zeergrilligis,isdezelaagmeermolmopdebodemkaartnietaangegeven.Ookde
kwaliteitwisseltsterk.Somsiademeermolmvrijsterkindrogend.Overkwaliteit
endikteindeverschillendepoldersleanmeninlichtingenvindenindepolderbeschrijvingen (Hoofdstuk IV).
Inhetwaddenlandschapkomenzavel-enkleigrondenvoorvanuitstekende
kwaliteit,diekalkrijkzijn.
Weverdelendezegrondenalsvolgt:
Pci Kalkrjjkezeerlichtezavelgronden
Hetgehalteaanafslibbaredelenvandebovengrond isongeveertot15$
(delen<16u.).Ditgehalteneemtnaarbenedennogaf.Hetzandismatig
fijn.Hetprofielbezitgeenstorendelagen,isgeheelkalkrijkengoed
opdrachtig.Meestalvindtmenhieropweinigmeermolm,zodatdebouwvoor
weinighuraeusis.
Pc2 Kalkrijkezavelgronden
Debovengrondendusookdebouwvoorbestaatuitzavel(gehalteafslibbare
delen15-25$).Haarbenedenwordthetprofielsteedszandigerendeondergrondbestaatuitwadzand.Erkomengeenstorendelageninhetprofielvoor
enhetprofielissteedsopdrachtig.*Bijflinkemeermolmlagen isdebouwvoor
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humeus,andersweinighumeus.
Pc3 Kalkrijkezware2amLgronden
Debovengrondbestaatuitzware"zavelmeteengehalteafslibbaredelen
van25-35^.Naarbenedenwordthetprofielsteedslichter.Degrondis
geheelkalkrijk.Storendelagenkomeninditprofielnietvoor.Debouwvoorismeestalflinkhumeus.Hethurausgehaltehangto.a.afvande
düctevandemeermolmlaag.
Pc4 Kalkarmekleigronden
Debovengrondvanditbodemtypebestaatuitkalkarmeklei.Naarbeneden
wordtdegrondsteedslichterentenslottegaathijoverinwadzand.
Ondereenkalkarmebovenlaagwordtdegrondaltijdkalkrijk,zodraze
zandigerwordt.Debovengrond iszuurenzwaartebewerken,maarde
ondergrond is uitstekendvankwaliteitenzonderstoringen.Demeeraolmlaagisvanwisselendedikte.

Modderkleigronden(Pm)
Derandenvanhetoudezeekleilandschapbestaanuitdeovergangvanhet
waddenlandschapnaarhetveenlandschap.3hditovergangsgebied zijnopgrote
schaalslappe,gedeeltelijkvenigekleigrondenontstaan.
Deoudekrekenzijn,doordatzemindergeklonkenzijn,alsruggeninhet
landschapterugtevinden.
Weonderscheidenindezereeks:
(zeepklei)
Pml Modder
klei metdunnevenigebovengrond/;slechtontwaterde,slappe,
somsgoedkalkrijkekleiindeondergrond.Heestalzijndezegronden
nooitgoedontwaterdennognooitdrooggeweest,zodatdeslappe,
waterrijkekleiisgebleven,zoalshijisafgezet.Meestalisdeze
kleikalkrijk.Eendeelvandezekleienzalbijontwateringovergaan
inkatteklei.
Behalveeenmeermolmdekvanwisselendedikte,heeftdezegrondmeestal
ooknogeendunnevenigebovengrond,eenrestvanhetveon,datniet
volledigisweggebaggerd.
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Pm2 Kattekleimetdunnevenigebovengrond (somsingedroogd)jontwaterdezure
kleiindeondergrond.
Hetprofielbestaatuitzurekleimetgelevlekken,dievaakopkalkrijkekleirustenmeestaloverdektisdooreendunneveenlaag.Dezegronden
zijngoedontwaterdenvaak ishetveenlaagjeirreversibelingedroogd.
Kattekleigrondenzijnzeerweiniggeschiktvoorallerleicultures.

Restveengronden (Pv)
Wanneereenveenplaaonvollediguitgeveendis,sijnopdeoudezeekleimeer
ofminderdikkelagen,veenachtergebleven.Bijdroogleggingvaneendergelijke
plasbestaatdegronddusnietuitoudezeekleimaaruitveen.Ditveenisdoor
deongelijkeliggingenvaakdiepeontwateringslechtvankwaliteitendikwijls
ingedroogd.Meestalvormthetlandvanslechtekwaliteit.YJeonderscheiden:
Pv2 Restveen.modderkleiindediepereondergrondtussen50en150cmdiepte
(veensomsingedroogd).
Opdebodemvandeveenplasiseenlaagveenven50-150cmdikteachtergebleven.Dedaaronderliggendeoudezeekleiisvaakvenigenslap(modderklei),doordatzenooitontwaterd is.Eendeelvandeveengrondenisaan
deoppervlakteminofmeerernstigingedroogd.
Pv3 Dieperestveengronden(nietvolledigafgegravenveengronden)
Delaagveen,welkebijafslagofverveningisblijvenzitten,bedraagtmeerdan150cm.Ookditlandligtongelijkenisvooreendeelmin
ofmeerernstigingedroogd.
Pv4 Irreversibelingedroogdveen,modderkleiindediepereondergrond.
Onderditbodemliypezijnallerestveengrondenondergebracht,waarvande
bovengrond overgroteoppervlaksnsterkingedroogdis.Dezegrondenworden
gekenmerktdooreenzeerslechtestructuur.Zenemengeenwaterop,maar
blijvenooknahevigeregensstofdroog.Debewortelingdergrassenop
dezegrondeniszeerslecht (wortelvilt)enallesverdroogterop»

Bijzondereaanduidingenindedroogmakerijen
S:

Zeepkleiindeondergrond.Hierendaarinhetklei-enzavelgebiedvande
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oud©zeekleikomenplaatsenvoorvaarweeenslappeondergrondaantreffen»
Dit ismethetsymboolSaangegeven.
K:

Plaatselijkkatteklei.Wanneerdekatteldeigeentiitgestrektevlakkeninneemt,
maarslechtshiere»daarwordtgevonden,isdeplaatsdaarvannietdeletter
Kaangeduid,

C:

Kalkrijkzandindeondergrond
Soaszijnbepaaldebodemtypen,zoalsPc4,FinienFm2indeondergrond
zeerzandigenkalkrijk.Ditverschijnsel,datslechtsplaatselijkvoorkomt,
isaangeduidmetdeletterC.
Doormiddelvaneenzwarestippellijnisdegrenstussendroogmakerij
enbovenlandaangegeven.Wanneerhetbovenlandalleenbestaatuiteenafwateringskanaaltussen Zdijken,aanweerszijdenwaarvaneendroogmakerijligt,
ishetbovenlandweggelaten.Alledorpentemiddenvandedroogmakerijenliggen
opbovenland.Somsisditdanzeersmalofvormteen"eiland"temiddenvan
dediepepolders.
Metapartetekenswerdenenkeletopografischegegevensaangeduid.

~39~
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1ST Bodemtomda^e oiaerkingen over het bœgealaod en de polders Tan hgfc
Vasteland van Zuid-jfollaad
De polders van het Vasteland zijn afzonderlijk beschreven en gerangschikt volgens de l i j s t van Waterschapsbesturen ln.de Provinciale Almanak
voor Zuid-SôUand jrg 63, 1951, blz, 153 e . v , , die in aJ^fcabetisjche volgorde op biz*

nog apart werd afgedrukt. Bovendien geeft de Polderkaart

een overzicht van aHe beschreven polders met de in het volgende gebruikte
nummering.
Vooraf gaat een bespreking van het Boezeraland van Delfland, genummerd
Al tot en met All,
Voor de beschrijving van de polders, genmaaerd 64 tot en met 103 zie
men K.van der Meer, De Bloembollenstreek, VerslagenvanLandbouwkandige
Onderzoekingen no, 58,2, 1952, serie: De bodemkartering van Nederland,
deel XI, Dit werk is als bijlage aan dit rapport toegevoegd,
Ehkele polders in het utrechts- Zuidhollandse grensgebied, die grotendeels in de Provincie Utrecht liggen, zijn niet ojigenomen en blijven
verder onbesproken (No's 190 t/m 194 en 196),
A, Het Boezemland van Delfland
Het boezemland van Delfland omvat de duinstrook van Den Haag tot
Arendsduin ten zuiden van Monster, de omgeving van 's-Gravenzande en
Naaldwijk, Monster en Poeldijk, Het dringt met een punt naar het oosten
in het achterland door tot Kwintsheul t e r weerszijden van de Gantel, met
uitzondering van de Bospolder, en naar het zuidoosten met een tak vanaf
Naaldwijk tot het Honderdland, Het boezemland is van ouds de aangewezen
plaats geweest voor vestiging van de tuinbouw, omdat het per 3chip u i t
alle richtingen bereikbaar was. Behalve de niet afgegraven duinen is
practisch het gehele boezemland dan ook reeds in cultuur als tuinland. Een
belangrijk voordeel is in dit gebied het zeer constante waterpeil
(Delflands boezempeil, 0,402 m- N.A.P.).
Al, De oostelijke uitloper van oost naar west, omvattend de omgeving van
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deHolleWatering,'»AchterdeDijk",NieuweTuinenonderHonselersdijk
enhetPauwelsBlok,bestaatgeheeluitoudeopgevarentuingrond(type
B2).EenbredestrooklangsdeGantelwasoorspronkelijkgrotendeels
vlietlandenisplaatselijkmeerdaneenmeterdikopgevaren.Hetzijn
uitstekendetuinen,

A2

"DePoel"onderPoeldijk,begrensddoorZwartendijk,Gentel,Groente-

veilingendeMonsterseweg.
Bijnageheelzeeroudtuinland,datdikopgevarenis(type B2) 6
Uitstekendgeschiktvooralleglascultures.Ookdeoorspronkelijkeondergrondisrulvanstructuurenbruingrijs.Erzijnzeerveelgoededruivenbedrijven,voorallangsdeZwartendijkendeMonsterseweg,Degrondwaterstandisongeveer1mbenedenmaaiveld.Opverschillendebedrijvenis
meteengoededrainagenogwelietsteverbeteren.Openkelebedrijven
waardedruivenserrësindelengterichtingvandepercelen(van60à70m
breedte)staan,kanhetregenwaternietsnelgenoegweg,nietalsgevolg
afstervenvanBlackAlicante.Zelfsopdebestegrondenkunneneromdese
redendodebomenvoorkomen.
TegendeGantelliggendepercelenwatlager.Bijgoedeontwatering
groeienhiernogzeergoededruiven.Voorgroenteentomatenisdeze
lagerehoeknogwelbetergeschiktdanhetnoordelijkgedeelte,tegende
Monsterseweg.

A3 TuinveldonderMonster,westelijkvandeZwartendijk.Bijnageheel
dikopgevarentuinen(typeB2).Dediepereondergrondbestaatmeestaluit
fijnzandigé*zavel,ongeveer10^vandeoppervlakteuitgroverzeezand.
Bijnahetgeheleblokisgoedetuingrond.Hetisjammer,daterweinig
aandachtisbesteedaangoededetailontwatering.Openkeleplaatsenheeft
slechtewaterlozingaanleidinggegeventotheischeenvorming;vooralde
groeivangroentenishieropmindergoed.Opdebeterontwaterdepercelen
isdegroeivandedruivenuitstekend.Siadsdeaanlegvandetramlijn
vandeW.SJC,-isdoordempenvaneenbelangrijkeslootinhetnoordwesten
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vanhetblokdewaterafvoerslechtergeworden,dochmeteenvoudigemiddelen
zoudezeverbeterdkunnenworden.

A4 DeVlothoekonderMonsterendeLangeStukkenonder«s-Gravenzande,De
grondsoortenvariërenvanzuiverduinzand,geestgrondtotvrijawarekleigrondenmetalleovergangendaartussen (typenDal,Dal,BblenEd),DeVlothoekisdelaatsteuitlopervanhetoudeduinlandschapenbestaatgeheeluit
zand (typeDal).DeoudeVlot
slootisdegrenstussenzandenklei« 3hde
LangeStukkenliggendezandgrondeninhethogeredeel,aandekantvanhet
dorp»s-Gravenzande,HetlageredeelvandeLangeStukkenbestaatuitklei,
welkeinhetprofieldikwijlsafgewisseldwordtmetzandlagen*Somsgeven
zandlagenaanleidingtotverdrogen,terwijlsomsookkleilageninhetzand
storendkunnenzijn.VoorallangsdevoortzettingvandeGentelisdithet
geval.Uittuinbouwkundigoogpuntzi^ideLangeStukkenechterzeergoed,
hoewelopverrewegdemeestebedrijvendeontwateringnogtewensenoverlaat«
Ookhetopenlandisalsregelnietofteweiniggedraineerd.DeLange
Stulckenliggentamelijkongelijk(hetzuidwestelijkdeelligthogerdanhet
noordoostelijke),terwijlbovendiennaastelkaarbollenkwekersenfruitkwekersveorkoiaen,welkeverschillendeeisenstellenaandewaterstand.Het
isdusnieteenvoudigindézeomgevingeenalgemeenafwateringsschemaopte
stellen,datbevredigendzalzi^avooriedereen.Plaatselijkkomtheischeen
voor,maarnergensovereengroteoppervlakte,IndeLangeStukkenisvroeger
vrijveelde"blauwe"bovengehaald.Doorhetontbrekenvanziektekiemenis
indeeerstejarendegroeihieropuitstekend,maarnaenkelejarenbietlt
hetbovenhalengeenvoordeelmeer;dikwijlsechterhetnadeel,dat"degroei
vandegewasseninhetvoorjaarlaterisdanopdeoorspronkelijkebovengrond,

A5 DeomgevingvanNaaldwijk:DeNaaldwijk3cheHoogeGeest,Prinsenbosch,
PijleTuinen,GalgeblokendeOpstal,DeNaaldwijkscheHoogeGeestwordtop
degeologisohekaarttenonrechtebeschouwdalseenrestantvanhetoude
duinlandschap.Zijisgeheelafgegeestenheeftgoedezandtuinenopgeleverd»
RondomdeNaalâwijkscheHoogeGeestligteenkransvanzand-engeestgronden
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(
typenDalenDsl),welk©vroegeromverschillend©redenenzeerslechtewaterafvoerhadden.Opveelplaatsenheeftditaanleidinggegeventotdevorming
vanheiaoheen. Beta,strooklangsdeGentel,oorspronkelijkvlietland,iaopgevarenmetzandenopgehoogdmetstadsvuil(typeB2).Wanneerditzorgvuldig
gebeurdisenhetstadsvuilzichopeendusdanigedieptebevindtdathet
tegelijkvoorontwateringkandienen,heefthetgoederesultatenopgeleverd.
ErkomtopdezetuinenechterveelchloroseIndegewassenvoor.Dezandtuinen
liggenterweerszijdenvanhetMonstersepad;zijzijnmeestalhumusarm,doch
hetprofielbestaattotopgrotediepteuitkalkrijkgelijkmatigduinzand
(typeDal).LangsdePoelbestaatdeondergronduittaaievetteklei.
Deontwatering indeHoogeGeestisoverhetalgemeengoed.Hetgedeelte
oostelijkvandeNaaldwijkscheHoogeGeest,hetovergangsgebiedtussenzanden
klei,isaeeronregelmatig.Zandlagenwordenafgewisseldmetaeertaaiekleienheischeenlagen.Deontwateringisbeslistonvoldoende.3hveelgevaüJüen
isgrondverbeteringnietmeteenvoudigemiddelenmogelijk.VeelheischeentuinenkomenvoortussendeGroteenKleineAchterweg.
3hdezgn.PijleTuónenenindeOpstalisdebodemgesteldheidbeter,
maarzeerweinigaandachtisbesteedaandeontwatering.Deslotenzijnsterk
verwaarloosdenhierendaarzelfsgedempt.Plaatselijkkomtheischeenvoor
(waaropveelspurrie).Dedruivenzijninhetalgemeennietgeschiktvoorhet
koelhuis (tedunvanschil).
HetGalgeülokbestaatuitgeestgrond (Dèl);gedeeltelijkzeergoed,gedeeltelijkonvoldoendeontwaterd.

A6

»s-Graveazande-Buiten(OÜleblok)enHonderdland,metdéomgevmgvan

Westerlee.
HetOlieblokisóverhetalgemeenzeergoed.Degroeivandegewassen,
ookvanhetfruitonderglas,isuitstekend.Gedurendede'oorlog|sveelschade
aangerichtdoorevacuatieenhetgravenvaneentankgrachtdoorhetgebied.
OostelijktegendeLeewegwordtdebodemgesteldheid onregelmatiger,alsgevolg
vandeevergangtussenzandenklei.Indezebuurtkomenstrokenheischeenvborr
Deontwateringisopverschillendepercelenzeeruiteenlopend.Dedruiveninde
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omgevingvandeGroeneWegzijnzeergood.
HetHonderdland isdeelsopgevaren.TegendeMaasdijkbestaatdeoadergreod
uitzeezand,dochoverigenskomtdeoorspronkelijkeondergrondgeheelerareenmetdeachterliggendeHoefpolder.HetHonderdland isgeheelalstuinderij
ingebruikmetveelglasopstand.Ookhierlaatdedrainageveeltewensenover,
dochinhetalgemeenzijndetuinenzeergoed,

A7

•s-Gravenzande
•s-Gravenzandeligtopeenzandbankwelkevoorzovernodig,isafgegeest

(typenDalenDsl).Hierzijnvrijwelzonderuitzonderinggoedezandtuinen.Ben
strookevenwijdigaanhetdorpismindergoeddoorhetvoorkomenvanschelpenbankenindeondergrond.Dezeschelpenbankenbevindenzichlangsdekustlijn
vandevoormaligezandbank,

Â8 MonsterscheGeest
Hurausarmezandgronden,zonderstoringeninhetprofiel(typeDal)lenen
zichzeergoedvoortuinderij.Doordehumusarmoedeisinderegeldegroeiiif
hetvoorjaarwatlangzamer,

A9 DeomgevingvanhetdorpMonster
DetuinendiebinnenhetdorpMonsterliggenzijndoorhetafgravenvan
deMonsterscheGee3tverdroogd (typenDalenDsl).Zelfsvoordiepwortelende
gewassenzijndezetuinentediepontwaterd.

AIO DestrooktussendeMavregendewegMonster-PoeldijkmetdeWest-Madepolderopboezempeil
DetuinenindeomgevingvandeBoomaweteringzijnevenalsdielangsde
Gantelopgevarenenkomenhiermedegeheelovereen.DeWest-Madepolderisweer
hetovergangsgebiedtussenkleienzand,metalsgevolgzeeronregelmatige
bodemgesteldheidenveelheischeen,3hhetalgemeenongeschiktvoortuinbouw.

All LangsdeRijnwegtotLoosduinenendeomgevingvanditdorp
Hieriseensmallestrookafgegeestenvoortuinderijgeschiktgemaakt.
Hetzijnzandtuinenwelkevrijwelzonderuitzonderinggoedzijnensoasnog
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profiterenvanhetdrangwatea,van4eduinen.BijOckenburgheeftmentever
afgegeest,metalsgevolgverlategroeiinhetvoorjaar,enbeperktekeuzevan
degewassen.IndeomgevingvanLoosduinentussenHaagwegenHoutwegenten
noordenvandeHaagwegliggenuitgestrekteterreinenuitmuntendetuinbouwgrond.
Dezegrondenzijnhierreedsjarenlang,somseeuwenlangincultuur.Juistdoor
deLoosduinsecultureszijnsteedsenormehoeveelhedenorganischemest(vooral
dommest)aangevoerd,waardoorzeerdiepe,zwartetuingrondenvanuitstekende
kwaliteit (typeDal)zijnontstaan.

B.DePolders

(1) Buitendijkse Oosterpolder (Gem. Nieuwveen en Mijdrecht ged. in u t r e c h t ) ,
104 ha
(5) Buiten Westerpolder (Gem. Leimuiden), 59 ha
(12) Noordeind- en Geerpolder (Gem. Ter Aar en Leimuiden), 470 ha
Deze poldertjes z i j n a l l e k l e i n , bestaan u i t bovenland en zijn grotendeels a l s grasland in gebruik.
De typen Eb2, Iv, Ivk, V2 en V3 komen h i e r voor. Type Eb£ is beperkt
t o t enkele smalle ruggetjes, welke van weinig belang z i j n ; langs deze
ruggetjes vindt men een strook k l e i op veen ( I v en I v k ) . Een v r i j groot
oppervlak ?rordt er echter door type V2 ingenomen.
Op verschillende plaatsen vindt men echter een laagje k l e i , op plia.
30 cm d i e p t e , tussen het veen (vooral i n d e (12J Noordeind- en Geerpolder).
Ook komt het voor, dat er minstens 1 mveen aanwezig i s , maar dat
de slootbodem toch weer u i t k l e i b e s t a a t .
In de (1) Buitendijkse Oosterpolder en ook in de (5) Buiten-Westerpolder komt nog trat tuinbouw voor; het z i j n echter over het algemeen b e drijven met zeer weinig g l a s . Als grasland zijn deze poldertj e s van matige
k w a l i t e i t t e noemen, voor bouwland zijn ze volkomen ongeschikt, t e r w i j l
voor de tuinbouw de grond ook van minder goede kwaliteit i s .
Het veen i s practisch overal type V2 en V3 genoemd; goed veraarde
veengronden (type VI) komen h i e r weinig voor.

M5-

(2) PolderZevenhoven (Gem.Nieuwveen,ZevenhovenenMijdrecht,gedeeltelijk
inUtrecht),1677ha
a

Zevenhovenschepolder

Dezepolderiseendroogmakerij.3hhetnoordelijkdeelrindenwe
nogwatbouwland,
voornamelijkoptypePo4,terwijlerooknogoptype
Pc3gevondenwordt.
Yerreweghetgrootstedeelisalsgrasland ingebruik,eenzeer
grootgedeeltebestaatuittypePm2(katteklei)eniszeerslechtvan
kwaliteit,vaakvindtmenhiergrotehoeveelhedenkattekleiopgeringe
diepte.
Derestveengronden (Pv2)dieindezepoldervoorkomenzi^rieveneensvanslechtekwaliteit,nl.zeerfijnkorreügenstofdroog»
Ookkomtereenvrijgrotehoekvoorwelkexiitzeepklei(Pml)
bestaat;plaatselijkisditlandalsgraslandvrijbehoorlijk,vaakis
hetechterookzeerslecht.
DekleineoppervlaktewellœhieruittypePc4bestaatisalsbouwlandvaneenredelijkekwaliteit;hetmeenaolmdekishierminderhumus—
rijkdanoptypePmlofPm2,maarwelietsbeter.
Uitbreidingaanhetbouwland ishierechterbeslistnietmeerte
geven,terwijlervaneenbeoefenenvandetuinbouwmetgoedsucces
absoluutgeensprakekanzijn.

b

OosterpolderenWesterpolder (Nieuwveen)
Dezebeidepolderszijndroogmakerijen,gedeeltelijkalsgrasland
engedeeltelijkalsbouwland ingebruik.
IndeWesterpoldervindtmendetypenPc4,PmlenPm2,Aande
westzijdevandeOosterpoldereveneenstypePc4.OndergroteoppervlaktenvantypePc4komtkalkrijkzandindeondergrondvoor,ditis
opdekaartmet"C"aangegeven.
Hetmeermolmdekisindezepoldervrijslechtnl.ergfijnenstofdroog;waarschijnlijkzalheteenlagepHhebben,omdateroveraleen
kalkarmelaagonderdemeerroolmvoorkomt.

SideOosterpolderligteenaeergrootoppervlakkatteklei,somsreeds
op20óf25cmdiepte(TypePm2),
OverhetalgemeenisdekattekleialsgraslandIngebruik,inenkel«
gevallentreftmenechterookbouwlandaan.
Opsommigeplaatsenheeftmengetrachtomdoordiepteploegenditbouwlandteverbeterenenplaatselijkishetook-welgelaktomeenlaagkaUfr*
rijkegrondboventekrijgen;inverschillendegevallenechterzijner
grotehoeveelhedenkattekleibovengebracht.
AlleentypePc4isalsbouwlandgeschikt; deoverigetypenkunnenhet
bestalsgraslanddienstdoen,terwijlditgraslandopplaatsen,waarde
kattekleihoogzit,nogslechtis.
Voortuinbouw iserindezepoldersgeengeschiktlandtevinden.

(3) GecombineerdeNoordscheBuurtwren7oordijkschepolders(gem.Zevenhoven),
434ha
(4) WaterschapBlokland (Gem.MijdrechtenZevenhoven),354ha(28hainZuidHolland)
(7) NieuwkoopenHoorden(GenuNieuwkoopenBodegraven),1977ha
Omdatdezepoldersvooreengrootdeelbuitendeprovinoiezijngelegen
envooreenanderdeeluitplassenbestaan,zijnzenietgekarteerd.

(6) PolderNieuwkoop (Gem.Nieuwveen,Zevenhoven,
fiieuwkoop,
AlphenaandeRijn
enTerAar),264Sha.
Dit iseengrotedroognakerij,waarinhetnoordelijkdeelnogalwat
bouwlandvoorkomt,inhetzuidelijkdeelispractischallesalsgrasland
ingebruik,
WevindenindepoldervoornamelijktypenPc4enPm2,terwijlerooknog
eenkleinhoekjePc3tevindenis.
Demeermolm,welkevoorkomtoptypePc4,isvaakietsvenigerdanop
typePc3,maartochdikwijlsvanmindergoedekwaliteit.
WaartypePra2tussentypePc4isgelegenendeaangegevenoppervlakken
maarvrijkleinzijn,isdekwaliteitvrijredelijk,hiertreftmendekattekleivaakpasopplma 50cmdiepteaan;ditlandisdanookalsregelnogals
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bouwland ingebruik.Waarechterdeoppervlakkenkatteklei(Pm2)groot
worden (ditisvoornamelijkaandezuidelijkekantvandeZevenhovens©weg
hetgeval), isdekwaliteitvanhetlandzeerslecht»Menvindthierde
kattekleivaakreedsop20à25cmdiepte;hetgraslandvertoontdanook
alsregeleenzeerslechtbeeld.
OpdeovergangvantypePc4naartypePm2vindtmensomagroteraggen
metdiepestroombeddingen,welketochevenalshetlagergelegenlandrondom,geheeluitkattekleibestaan.
OpditslechtetypePm2zietmentochnogenkelepercelen,welkeer
naaromstandighedenvrijgoeduitzien;ditkanalleeneengevolgzijnvan
deuitstekendeverzorging»
Inhetzuidenvandepolderligtnogeenkleineoppervlakterestveengrondenmet
raodderklei
diepindeondergrond (Pv£).
Alhetland,datindezepolderookmaarenigszins.geschiktisvoor
bouwland, is ookalszodanigingebruik,zodatakkerbouwJhiernietmeer
metsuccesuittebreidenis.
Vooruitbreidingvandetuinbouw ishiergeengoedlandtevinden.
Depercelen^welkedoordiep.ploegennogverbeterdkunnenworden,zoumen
voornamelijkoptypePc4moetenzoeken;somsisdeondergrondhierechter
zeerzwaar.
(8) DrooggemaaktepolderaandewestzijdeteAarlanderveen
(Gem.AlphenaandeRijn),483ha
Dezepolderisgeheelalsgraslandingebruikenoverhetalgemeen
slechttenoemen.MenvindthiervoorverreweghetgrootstedeeltypePv2
(restveengrondenmetmodderkleiindeondergrond).
OokkomternogeenlieinhoekjetypePm2voorenenkeleruggetjesvan
typePc4.Delaatste beslaanechtermaareenzeerkleinoppervlakenzijn
danookvanweinigbelang.
BijtypePv2komthetvaakvoor,datdebovengrondterdiktevonplm.
40cmuiteenlaagdrogeslechtemeerraolmbestaat.Daarondervindtmen
vaakveenzovermenkanboren«Somsechtertreftmenop60à70cmdiepte^

-48-

sl&ppe,venigekleiaan,waarafentoenogkleinestukjeskattekleiin
vocrkoaen,(opdekaartaangegevenaet * k * ) .
Hetgraslandindes«polderisoverhetalgeseenslecht»Vooralls
anderedoeleinden iehijvolkaaeaongeschikt«
(9) Zuid-enBoordeix^erpolder (Gem.AlphenaandeRij»esTerAar),1135ha
Desepolderbestaatgeheeluitbovenlandenisalsgrasland ingebruik«
LangsdeRijniehiereendikkelaagkleiafgesst.zodatd&ardetypen
Bbl,îoenïvtevindensijn.VerdervandeRijnafkost«eninhetzuivere
veen»
Dekleiisvrijzwaar,stugengewoonlijkoppla.50cadieptereeds
blauwvankleurenvanslechtestructuur.
Hetgraslandoptype Ivisvaakslechttenoemen;dit isdikwijlsook
optypeVShetgeval.
OpdetypenSolenloishetgraslandvaakvanvrijgoedekwaliteit,
vooraldaar,waardoorhetafgravenvankleivoordesteenbakkerij,een
beterewaterstand isverkregen,
feardekleiinveenovergaat,iseenstrookaetdetypenVSenIvh
aangegeven}hier isdebovenlaagnog ietskleilgenbevatveelroest«
Verderopwordtdekwaliteitvanhetveenweerwatbeter,sodstditalsV2
isgekarteerd.
Voortuinbouwkandesepoldergeheelwordenuitgeschakeld,omdatde
kleihiertezwaarenvanteslechtekwaliteit ia.Ookhetveenisniet
vaadienaard,daterprisatuinbouwbedrijvenopgestichtkunnenworden.
VoorbouwlandsouhoogstenseensaallestrooklangsdeRijniaaanmerkingkosen.
(10) Kortstekerpoldgr(Gern.AlphenaandeRijn),145ha
DezepolderbestaatgeheeluitbovenlandenisgrotendeelsalsgrasLandingebruik.
LangsdeRijnkasteenvrijgroteoppervlaktevantypeBblvoor.Meer
naarhetnoordenwigthetkleidekuit enkomenresp.detypenloenIvvoor.
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Alleen«ankleinsstrooklangsdeRijnisvoerbouwlandgeschikt,ds
restisalleenvoorgraslandtegebruiken.
Voortuinbouwisdegehelepolderongeschikt.

(11) Teregatgsd* I&oiaandsche- en Korteraarscha polder (Oeia. Ter Aar), 2521 lia
Dese polder bestaat gedeeltelijk u i t bovenland en gedeeltelijk a i t
droogmakerij.
Ophet bovenland konen verschillende tuinbouwbedrijven voor. Set Teen
is hier plaatselijk Tan goad« kwaliteit en plaatselijk minder goed. 3h type
?2 koest TTi j Teel roest TOOT in de bovenlaag.Lengs de Aar l i g t hier en daar
nogal wat k l e i (typen Ivk en I a ) .
De droogmakerij bestaat TOOT het grootste deel u i t type Pal Eet hier
en daar enkele vlekjes ketteklei.
Een vindt nog een klein hoekje Pc4, dat sûjs bouwland in gebruik i s . De
kwaliteit laat echter «el «at t e wensen over, daax de laeeraols matig en de
laag kalkarme k l e i als regel v r i j dik i a . De ondergrond is hier wel v r i j
kleiïg, aarir toch nog wat slap.
Het land in de droogmakerij is over het geheel v r i j slecht en alleen
voor grasland geschikt.
Het bovenland zou ^ e e l t e l i j k voor tuinbouw geschikt sija« Het geschikte gedeelte is echter reeds grotendeels voor tuinbouw in gebruik.
(13) ïïassenaarsche polder (Gm, Rijnsaterwoude, Leiatuidai en Ter Aar), 3DÛ5ha
Dit is em drocga&kerij, die deels als bouwland, deels als grasland
in gebruik i a .
I r lopen door deze polder een groot s-antal k l e i r u s p n , vaak set grote
en diepe stroomdraden.
De ruggen zija, s e t type Pc2 aangegeven. Shkele, die i e t e swaarder s i j n ,
zijn als type PcS op de kaart gebracht. De lagere delen bestaan voomaraelijk
u i t de typen Pc5 en Pc4, &\kele kleinere stukken bestaan echter u i t de typen
Ral en Pa2.
Si type Pc4 komt in dese polder over het algemeen slechts een dun kalk-

bandje voor. Daaronder volgt dan gewoonlijk kLeihoudead, kalkrljk fija
sand, dat naar l i e d e n la sulver fi^i send overgaat.
Toer grasland ia dit typ» aeeetal goed geschikt, terwijl bet gewoonlijk
ook goede \&mflmê$rmdm sija«
Op4« sieeste plaatsen werd in as ondergrond «ma aangeboord. Het l i j k t
aannemelijk, dat het onder ds gehele polder op geringe diepte voorkoat.
Het Hsemolsdsk la seer gelijkfl*tig van dikta (ca 40 ca) m van behoorlijke kwaliteit.
Taak koaea nog kleinere ruggetjes roar, die éditer nagenoeg hetselfde
profiel hebben als de owliggende gronden. Daarcsi sijn as niet apart op ds

Be kwaliteit van de polder is voor boœ»- m «eiland goed t e noemen, foor
tuinbouw sou alleen type Pc2 in aamerking kunnen koeien« Dit beslaat echter
slechts sen gering oppervlak en l i g t den nog in smalle stroken. De typen
PcSenPc4zijnvoortuinbouwtezwaar.

(14) Griet- en Trieeetoopsche polder (Geau Leiimüden), 5S0 ha
Dose polder bestaat grotendeels u i t .grasland. Verder l i g t een klein
gedeelte in bouwland, terwijl Längs de noordelijke dijk enige bloeakweksrijen
t

voorkomen.
Debod«sak~artvandesepoldergelijktopdierande»eusseoaarsche
polder.MentrefterveelgroteenKleinereruggenaan.Degrotereruggen
bestaanuitbodeatypePcEenPcS,dekleinereuittype Pc4.Dekleinste
zijnverwaarloosd,cariâtsepractischgeeninvloedopdebodemkwaliteithebben«
DekoraaenbestaangrotendeelsuittypePc4.Hetgeheelisbedekt met eer,laag
van20tot40cmxaseraolaachtigezwartegrond«Retw gedeelteheefteen
dunnere,minderdonkereaeerBolaLaagvangoedekwaliteit.Hetdonkeredekis
inheto.gedeeltereuigerenmeerstoffigdaniahetwgedeelte.Opeenperceelwasselfseengedeelte irriversibelingedroogd.DeoorsaakvandeBinder
goedekwaliteitvanhetogedeelteiseentelagswaterstand.D&arditgedeeltealleenvoorgrasland geschikt is,ishetraadsaamomdepolderwaterstandvoorditgedeelteteverhogentotpi».40à50omonderhetaaaiveld.
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Bet centrale gedeelte is geschikt voor bouwland. Diep ploegen ia hier
met succes u i t t e roeren, daar coder de entkalkte kleilaag kalkrijk» s a r e i
vocrkaat. De gronden, die »et Pc4 zijn aangegeven en vooral in het wen n
voortanen, zijn hiervoor Binder geschikt, ondat de ondergrond slap is«
Voor tuinbouw ia deze polder ongeschikt.
(15)

Grote Heiliae-Qsastpolder (Gem. Leisuiden en Rijnsaterwoude), 176 ha

(16)

Kleine Héili^e-Geestpolder (Gem. Rijnsaterwoude), 18,6 ha
Dit zijn droogmakerijen, welke beide bijna geheel als grasland in gebroik zijn.
Op enkele ruggetjes na, die als type Pe5 zijn aangegeven, zijn de
polders in tem geheel bij type Pc4 ondergebracht. De reden daarroor i a ,
dat er in het profiel een don kalk&na bandje ran enkele centiaeters dik voor*
kon*. Daaronder volgt echter gewoonlijk kalkrijke fiJnzaridJLge kl«i of bijna
zuiver kalkrJJk fl^a. zand.
Over het algeoeen zijn dit goede graslandgronden. Waarschijnlijk souden
de polders ook voor bouwland geschikt zijn.
Ondat het kalkarme bandje maar dun is en het meeraoladek, dat een gslijkaatige dikte van 40 - 50 ca heeft, over het algemeen ran goede kwaliteit
i s , zijn deze polders deels ook voor tuinbouw t e gebruiken^ a l ia de kwalit e i t minder dan ran de Gooyer polder (59). 3h ieder geval zal dan het kalkarme laagje door woelen verbroken en set de kalkrijke sarei vermengd aoetan
worden.

(17)

Rijnaaterwoudsche polder (Gem. Rijnsaterwoude), 42 ha
Dit is een droogaakerlj, die vrijwel geheel als grasland in gebruik i a .
Bijna de gehele polder bestaat u i t katteklei (type Pfi2). Alleen in het
zuiden l i g t een strook van type ML (aodderklei).
De polder i s in ziftt geheel zowel voor bouwland als voor tuinbouw ongeschikt.

(18)

Vieraabacht(Gem. Woubrugge, Alphen aan de Rijti, Ter Aar en Rifcïsaterwoude), 1708 ha

-52-

Dezedroogmakerijligtdeelsingrasland,deelsinbouwland.
HetnoordelijkdeelwordthoofdzakelijkdoordetypenPcSenPc4ingenomen,
waartusseneenenkelekleirugopdekaartmetPc2isaangegeven, Jxxwerkelijkheidishetsysteemvandezeruggenzeeringewikkeldenkunnenzeuitallerlei
typen(Pc2,Pc3enPc4)bestaan.
IntypePc4komteenkalkanaehorizontvoor,dieindiktevarieertvan
enkelecentimeterstotca20cm.
Inhetzuidenenmiddenbestaatdepoldervoorongeveerdehelftuitde
typenPalenPa2,voorderestuittypePc4.
DekattekleiintypePm2kostopwisselendediepteinhetprofielvoor,
soï&sopca15cm,somseerstopca50cm-s.v.
Ondereengrootdeelvandepolderkontkalkrijkzandvooropeendiepte
variërendtussen75caen1.20m-m.v.
Debovengrond isovergroteoppervlaktentotca50cmdonkervankleur.
H*tpercentageorganischestofisechtervaakniethoog,zodathetmeerop
huseuzekleiof«avellijktdanopechtemeerraolia.Aandeoostzijdevande
polderisdezelaagdunner.
Hetbouwlandligtmeestalopdetypen.Pc2enPc3,maarooktypePc4
enS O E SooktypePm2wordenerhierendaarvoorgebruikt.DetypenPc2en
Pc3zi^rigoedgeschiktvoorbouwland,deoverigeiaatigtotslecht.Hetgrasbeetand isookoptypePa2goedtenoer-en,wanneerdekattekleiniette
ondiep,b.v.opca50eravoorkomt.Zitdgkattekleiho^er,danwordthet
grasbestandslechter.
Voortuinbouwisdegehelepolderopenkelekleinersstukjesna(type
Pc2eneenkleingedeeltevantypePc3)ongeschikt.

(19) üiteindsche-enMiddelpolderendedaaringelesenUiteindachedrooipakerij
(Gers.TerAar),193ha.
Dezepolderbestaatopeenkleinstukjena (16ha)uitbovenland.
Bovenland:ditisgrotendeelsalsgrasland ingebruik.Hierendaarkanen
enkeletuinbouwbedrijvenvoor.
IhhetoostenkoeenhoofdzakelijkdetypenloenIvvoor,welkenaarhet
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westen overman in do typen Ivk en V3 en V2. Tahet oosten konen nog
enkele kleiruggetjes voor, welke u i t type Io bestaan.
Voor grasland is deze polder goed geschikt. Voor tuinbouw bevat het
typa V3 al t e veel k l e i . Type V2, dat hier u i t donker goed veraard veen
bestaat, waarin practisch geen roest voorkomt, is waarschijnlijk voor t u i n bouw wel t e gebruiken, a l bevat het deels ook t e veel k l e i . Veel goede
tuinbouwgrond l i g t er du3 in dese polder n i e t .
Droognakerij; deze is zeer klein (16 ha) en bestaat u i t katteklei met een
huneuze tot venige bovengrond.
Voor tuinbouw is hier geen geschikt land t e vinden.
(^0)

Groote. Kleine on Kalkovonsche polders (Gem. Alphen aan de Rijn), 526 ha
Dese polder bestaat u i t bovenland en is geheel als grasland in gebruik.
Langs de Rijn en de Aar koraen de typen Ebl, Eb2, Io en Iv voor. Meer naar
binnen is het kleidek dunner en t r e f t men de typen Ivk en V2 aan* Langs
de Âar l i g t ©eft v r i j brede strook van type Ebl. Dese strook heeft gedeelt e l i j k een goede structuur. De bovengrond is meestal v r i j zwaar; naar
beneden worden de profielen f ifrsandiger.
De gronden in deze polder zijn grotendeels van Batige kwaliteit. Voor
bcriwland zowel als voor tuinland is de polder niet geschikt. Voor bouwland
zou alleen de strook Sbl in aanaaerking koraen, ®üar ha&r oppervlakte is
niet groot genoeg,

(£1)

Ghephoek (Gera. Alplien aan de Rijn), 219 ha

(24)

Laganwaardache en Brainaadesche polder (Gem. Koudekerk), 403 ha
Dit zijn bijna geheel grasland-polders, welke grotendeels uit veen
bestaan net een kleidek van variërende dikte. De typen Ivk, Iv en Io neraen
het grootste deel van deze polders in. Aan de zuidelijke kant komt een
strook van type Sb2 en Sbl voor.
la de oostelijke hoek van de Lagenwaardsche polder komt veel v r i j
slecht land voor. Dit i s laag gelegen en de grassoorten, welke hier
groeisn, zi^i gewoonlijk zeer grof.
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Dezepolderszijnalleenmaarbruikbaaralsgrasland.
(22) Vrouwgeest (Gera.Alphenaande Rijn),145ha
Dit iseen droogmakerij,welke openkelepercelennageheelals grasland ingebruikis.Ookkomenhiernogeenpaarpercelenvoor,waaroptuinbouw inde T O U Q grondbeoefend wordt;degroeidergewassenleek echter
niet best.
Het grootstedeelwordt doortypeFölingenomenenwordt slapop
50à60cadiepte.Enkele ruggetjeskomen-voor,dievoornamelijkuit Pc5
bestaan.Hetseeraolmdek isgewoonlijk25tot 35candikennietvande
bestekwaliteit.Bat iastoffig engeerdroogenvertoontneigingtot
irreversibel indrogen.Langs den grenskomtnogeenstrookjevoor,waar
hetmeenaoladekdikker is;deseoppervlakte isechter seerkleinenvan
weinigbetekenis.Het graslandmaaktoverhet algemeeneenslechte indruk;
ditsalookwelvooreendeelaandelagewaterstand tewijten si£u
Uitbreidingvandetuinbouw is indese polder
(23) Hoogenwaardschepolder (Ges.Koudekerk),175ha
Dit iseenvrijkleine polder,welke grotendeels alsgrasland in gebruik
is;erkomt echterooknogwelbouwland invoor»
Ongeveermidden doordesepolderloopt eenbredestrook,welkeals3w
aangegeven is.De structuur vandeklei ishierzeergoed;spoedig echter
voor
komthieronder zand/"datsoms aeergrof is,sodat opdeseplaatsende gewassen lastvandrocgtehebben.Meer inoostelijkerichtingwordt deserug
grofsandiger.Waarschijnlijkisdit een oudebeddingvandeRijn.De rest
vandesepolder bestaat uit Ebl.Dese gronden zijn grotendeels voor bouwland
bruikbaar.Voordetuinbouwsijnalleen detypen Iweneengedeeltevanhet
typeEbl,dat echtermindervankwaliteit is,omdathet reedsvrijzwaaris,
te gebruiken.
Sen gedeeltevandekleigronden isafgegraven tenbehoeve van steenfabricage.
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(25) Bondedjjkschepolder(Gem,Koudekerkenïïoubrugge),420ha
Desepolderbestaatgeheeluitbovenlandenisbijnageheelals
graslandiagebruik.Opdeal*bouwlandgebruiktepercelenvertonen
degewasseneenvrijgoedestand.
De zuidelijkehelftvandesepolderbestaatpractischgeheeluit
klei(typeEblenEb2),welkegewoonlijkzwaarieenvaakopvrij
geringedieptereed«eengrijsblauwekleurvertoont.Dekleiisals
regeltotopvrijgrotediaptekalkam.Betnoordelijkdeelbestaat
bijrngeheeluit IvenIo;dit isoverhetalgemeenvrijgoedgrasland,
Jhhetkleigedeelteliggenveelpercelenwaareenlaagkleiterdikte
van30tot60cmafgegraven isvoordesteenbakkerij.Overhetalgemeen
isdekwaliteitvandezepercelenvoorgraslandverbeterd,voorbouwland isdewaard«doordesebehandelingbelangrijkgedaald,
•oordetuinbouwheeftdezepoldergeenwaarde.
(23) Achthoven(Gee.LeiderdorpenKoudekerk),377ha
(27) HuisterDoespolder (Gem.Leiderdorp),51ha
Dezepolderszijnoverwegendgraspolders.DichtbijdeOudeRijn
ishetveennergensaanteboren,meernaarhetnoordenkomendetypen
IvenIovrijveelvuldigvoor.Ookhierm a k eenheelmooie,sterk
fijnzandigebovengrondmetdaaronderstugge,blauwgrijaeklei(Ebl).
Inkeleruggenvantype £»lopendoordesepolder;sezijnechtermeestal
maarsmalendaardoorvanweinigbetekenis.Hetkleigedeelteligtvaak
vrijhoogbovenhetwaterenzouvoorbouwlandnogwelgedeeltelijkte
gebruikenzija,voortuinbouwishierechterzeerweiniggeschikte
grondtevinden.OokdezepolderheeftpractischgeenCaOOS,uitgezonderdtypeIfrjhetgebruikvankalksaldanook»eernuttigzijn,
Verderzi£thisrverschillendepercelen,waarvenong.50of60cmklei
isafgegravenvoordesteenfabrieken.
(28) Doespolder (Gsm.woubruggeenSoudekerk),90ha
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(29)

7oorofsche polder ((km.ftoubrugge), 65 ha
Deze beide poldertjes bestaan geheel u i t bovenland en zifc a l s grasland in gebruik«
De Yoorofsehe polder bestaat voor verreweg het grootste deel u i t de
typen Irk en TS. Type Ivk i s bovenop sterk venig en een weinig aet grof
sand vermengd, vaak echter koet hier op ong. 50 est diepte een ém bandje
t a a i e , venige k l e i voor» Ook type 75 is iets sandig bovenop« 3h het
zuidelijk deel van de Doespolder kost weer een dikker kleidek voor, zodat
hier de typen I r , Io, Ebl en Eb2 t e vinden zijn« Als grasland l i j n des«
polders behoorli^c goed t e noemen, voor tuinbots* zijn se echter ongeschikt, terwijl voor bouwland alleen type Ebl en ook Eb£ gedeeltelijk t e
gebruiken zijn« De kleirug, type Ebl, welke hier doorheen loopt, l i g t
hoog boven het water, Baar vertoont toch geen verdrogingsverschi^iselen.

(3°)

Vlietpolder (Qem, ïïeubrugge en Koudekerk), 196 ha
Deze polder i s bijna geheel als grasland in gebruik en bestaat op
enkele percelen na geheel u i t bovenland« Het grootste gedeelte van deze
polder wordt door de typen Ivk en 72 ingenoaen. De bovenlaag is Iets
sandig en sterk venig. Bij type Ivk koat echter vaak een laagje sterk
venige, taaie k l e i voor op ong. 50 cm diepte.
De kwaliteit van de typen Ivk en 72 is vaak sterk uiteenlopend, d i t
is echter vooral aan de behandeling t e wijten, daar de verschillen op
eenzelfde profiel vuak groot zijn.
De oppervlakte, welke door Iv en Io wordt ingenomen, is heel klein,
a l s grasland zijn des« profielen echter wel beter« Mkele percelen zijn
hier u i tgeveend. Het profiel is hier ook slecht, n l . type Ftal. Het ateermolffldek is hier dm en slecht van kwaliteit.
7oor grasland is deze polder goed bruikbaar, voor bouw- en tuinland
i s h i j echter ongeschikt,

(S3-)

Oudendijk (Gesu Woubrugge), 554 ha
Dit is een uitgeveende polder, die grotendeels a l s weiland in gebruik
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InhetwestelijkdeelkoettypePtalveelvuldig raar, vaak1 Bhet
graslandhiertochnogvanbehoorlijkgoedekwaliteit.&kelelaagliggend*
percelenzijnechtersterkvenigenvaakslecht.Ookkoothiernog M a
hoekje ingedroogd laadvoor (Pv4).Hetoostelijkdeel isvanveelbetere
kwaliteit;ditreordtgrotendeelsdoortypePe4ingenomen.Dittype is
stugenkalkarm,oaardegrasgroeiistochoverhetalgemeenbehoorlijk«
De smalleruggen,welkehiervoorkomen,bestaanuittypePc2of Pcï;
dezeruggenschijnenallevandekantvandeWijdeAtekomen«
Deenkoiesmalleruggetjesvan Pe4,welkeinhetwestelijkdeelvoorkomen,wordenvaakop70à80endieptenogslap;daardeondergrondhier
echterfijnaandigis,sijndezestrokenookalsregelalshoogten inhet
veldtezien«,
(32) Veenderpolder (Gem,^oubrugge),184ha
Dezedroogmakerij isb i £ m geheelalsgrasland ingebruik.De kwaliteitvandebodemiszeerslecht,enbovendien iserslechtverveend« Op
soamigeplaatsen iseendikkelaagveenblijvenzitten,terwijlnergens
hetveenschoonweggebaggerd is,zodatopdeze'plaatsentypePv£voorkant.
Plaatsen,waarveelveenisblijvenzitten,zijnatettypePv5aangegeven.
Plaatsen,waaralleveen isblijvenzitten (indrogend),staanalstype
Pv4opdekaart.
Dat dezepolderzoslecht is,wordt grotendeelsveroorzaakt doorde
ongelijkeligging.Vooralopdehoogsteplaatsenishetgrasverdroogd«
Ookgroeienerveelgroveregrassoorten.Uitbreidingvantuin-ofbouwland isnietmogelijk.Voorverbeteringvanhetbestaandegraslandis
egalisatienoodzakelijk.
(53) DrooggeaaakteYeender-enLjjkerpolder(Gem,Alkeaade),560ha

(38) HetKoordveen (Gem.Alksraade),29ha
Dezedroogmakerijenzijnpractischgeheelgrasland.
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Hetffleenaoladekis onregelsatig; aan de zuidkant dun an daardoor
geoengd set zavel. Haar het noorden ai noordwesten wordt de laag
dikker« Langs de westzijde konten plaatsen voor a»t een dik •eeraolndek*
Ret grootste gedeelte van bet centras en het noorden Tan de polders
wordt ingenomen door type Pc4. Het aeeraoladek hierop is als regel goed
van kwaliteit; op 50-35 ca diepte bevindt zich een laagje kalkarme klei
(5 à 10 ca), da&raa volgt grijse klei, welk» gelaagd fi^xaandig en kaUcrijk i s , Behalve deze Pc4 komen grote 'oppervlakken voor, welke aet rtC
aifri aangegeven. Dit type l i g t in het algeaeen vrij hoog en bestaat
bovenop uit asenaolm met daaronder een kalkame kleilaag. Hieronder volgt
esp laagje venige klei, dat op 70 à 80 cmovergaat in slap zand« 3h
het noorden i s de kwaliteit van dit type beter dan in het zuiden.
Baast type Pv4 kosen vooral in het Hoordveen vrij veel slappe
venige kleigronden voor (type Baal).
In het zuiden komen plaatsen voor, waar het veen gedeeltelijk i s
blijven zitten (type F&L). Er l i g t bovendian nog een hoekje niet uitgeveend land (type Pv4), dat slecht weiland i s .
Ook het grasland op het uitgeveende gedeelte in het suiden is slecht,
in het noorden i s het beter. Voor boue- of tuinland zijn deze polders
echter Binder geschikt.
ft' -•

(55)

3T * ï

Veeader- en Ljjkerpolder buiten de bedjjking (Gem, Âlkemde en »bubrugge),
550 ha
Dese polder bestaat geheel uit bovenland. De bodesgesteldheiâ i s
aeer uniform. Opde kaart is alles aet type ?5 (opgebaggerde veengronden)
aangegeven, Dese zijn aeest van goede kwaliteit en er heeft zich dan ook
in de oastreken van Boelof&rendsveen een uitgebreide tuinbouw op gevestigd.
Gronden, die geschikt zija voor de uitbreiding van dit tuinbouweentrcn, liggen er echter waarschijnlijk niet veel aeer.
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(36)

Kaapolder (Osa. Alkeaade), 15 ha

(57)

Loqadert toi Boerapolder (Osa, Àlkaaade), 7 te
Dose beide waterschappen bestaan geheel uit Tlietlenden en sijn
als grasland ia g«bralk. Voor andere cultures sija M i.v.su ten ligging
ongeschikt.

(3d)

Qoogerpoador (Oom« Alkeaade), 277 ha
Dit düseaa â^oogeakerij, wik» voor een groot gedeelte al« boos/Laad
in gebruik i s ,
Ovar de gehele polder l i g t een dek zandige saaiimlin u n wisselende
dikt« (35 tot 80 os), Tn hat noorden ia dit dek het dikst. De klei
daaronder varieert in sw&arte en kalkhotideadheid.
De klei direct onder de aseraola is in all» typen M de bovenste
10 cmkalkloos ea roestig. Plaatselijk i s dese laag dikker, flsnrhaml
40 OB« 2 i j is hinderlijk -voor de waterhuishouding.
Typs Bel kont voornaaslijk in het Boerden en aidden vaa de polder
•oor. 3n het noordwesten l i g t een klein oppervlak typ« Pc2. 2n dit type
is de sa-vel tot 70 à 80 ca -vrij swaar, daaronder wordt hij geleidelijk
weer lichter.
De rest van de polder wordt ingsßoam door typ» Pe3. Bij dit type
is de kalk&rae kleilaag wat stagger set sterke roest^erschi^ïseJsn.
Daaronder l i g t vrij sw&re kalkhottdende sarei, dis beneden 1 msandig
wordt .
Vooral in de noordelijke helft ran de polder zijn verschillende
percelen diep geploegd tot ca 90 ca. Daardoor is kalkrijke savel beven-»
gekonen en i s de stugge kalklose kleilaag door het profiel reraengd.
Oadat het kalkloae kleilaagje nergens dik i s , ia dit aeestal net
woelen te verasngen ast de kalkrijke serai. Eventueel kan de klei onder
het aeensoladek geploegd worden. Als dit gebeurt aijn de bodeatypen Pel,
Fc2 en PcS geschikt voor de groenteteelt, wanneer tevens plaatselijk ds
grondwaterstand Terhoogd wordt.

-eo~
D© diepgeplœgdepercelen,waarde«eermoiadoorhetgeheleprofitai
verdeeld ie,aijawellichtnogvoordsfruitteeltgeschikt,saarniet
foordegroenteteelt.
(40) Aderpolder(Ges.Aikeraade),71ha
(41) Baurterpolder(Gem,Alkeaade),67ha
(54) Hoornpolder(Gern.Âlkemade),8ha
Dezepoldertjesbestaangeheeloitbovenlandenzijnalsgraslandin
gebruik.Dekssaliteitvanhetland isvrijslecht (type W c ) ,daarde
bovengroaduitsterksandige,venigekleibestaat,welkebijnaoveralvrij
starkroestigis.Op25à30cmvolgthetveen,dat S O E Snogietskleilgis
en àm veelopisodderkleigelijkt.Doorprisaverzorging ishetgrasland
teverbeteren,voorbouw-oftuinland ishetgebiedechtergeheelongeschikt.
(42) Kaagerpolder (Geo,Alkaaade),96ha
Dezepolderbestaatuitbovenlandenisgeheelalsgrasland Sngebruik
Desebodembestaatvoorhetgrootstedeeluittype72;langsdezozijde
kontechternogeenstrookIvkvoor.Debovengrond isminderroestigdanin
deaangrenzendepolders,waartype YZ voerkost.
Tochisdezepolderookalleensaarvoorgraslandgeschikt.Dekwaliteitvanhetgrasland issaatig.
(45) Tuinder-ofKogjeapolder(Gea.Waraond),50ha
Dit iseeneilandjetussendeplassen.Hetwordtalleenaaarvoor
hooilandgebruikt,terwijlhetelkewintervenDec.toteindePete*,onder
m t e r staat.Dezeinundatievorstdeenigebemesting.
Bet profielisophetgeheleeilandjepractischgelijk,Ivk.Degras-*
soorten,welkeergroeien,zijnslecht,terwijlerooknogv»elristen
biezenvoorkomen.
(44) Lakerpolder(Gen.Warmond),25ha
Dit iseveneenseeneilandjetussendeplassen.Hetwerdnietopgenomen.

(45)

mterloos (Gem, Âlkeesads an Wanaood}, 145 ha

(45)

Z^6llaad«rpoldcr (Osa. Alkersad* en Warnend), 108 ha

(43)

Vrc*uae»^enT*epolder (Gen« Alkssade en Baraond), 16S ha
Des« polders bestaan a l l e u i t bovenland en word« practisch geheel door
grasland ingenomen« De kwaliteit van het grasland is onder de heersend»
omstandigheden (1947) -vrij goed t e noesasn.
De Zweilanderpolder en de Waterloo* liggen practisch geheel vlak« De
bovenste 30 cm van het profiel, dat hier bijna overal voorkomt (type Ivk),
bestaat u i t zeer sterk venige k l e i (soos haast kleiig veen), dat zeer veel
sand bevat; daaronder volgt het veen« Si het zuidoostelijk deel van de
l&terloos komen dikke kleilagen op veen voor (Iv en Io).
Ja. de frou»e-?enriepolder keest nog een rug voor van Io. ferder bestaat
ook deze polder voor het grootste deel u i t Ivk, alleen i s de bovengrond bimr
i e t s minder zandig.
Voor boiss- en tuinland zi^i deze polders niet erg geschikt, voor graslaad zijn se v r i j goed« In de Vrouwe-Vecnepolder kosen plaatselijk veel
bentgrassen voor«

(47)

Boterhuis (Gsm, Waraond, Leiderdorp en Osgstgeest), 290hm
Deze polder bestaat uit bovenland en wordt geheel door grasland ingenoaen. Practisch de gehele polder bestaat u i t type Iv.
Be^bovengrond is een grijs«, v r i j sterk sandige k l e i , «elke SOBS venig
is en bijna overal -vrij veel roest bevat« Op 50 à 40 cm diepte volgt «en
laag blauwgrijze, t a a i e , venige klei net roest; daaronder volgt bruin veen,
dat soes v r i j grof is»
Aan de westzijde (langs de Zijl) bevinden zich nog enkels kleine»
hoekjes I o , terwijl aan de zuidzijde enkele ruggetjes IDt e vindan z i j n .
a l s grasland is deae polder v r i j goed, voor boual&nd of tuinderij
echter geheel ongeschikt.

«•A3*

(*9) ProogyaaaakUAkkersloot.Hertore-«aSLÜverapoldora (Gen«Alkenade),
129lia
Dezedroogpîakerijisgeheelalsgrasland ingebruik.Dezegrond bestaatgeheeluittypa Rai,
Srkosenwelhoogt
averschillcovoor,aaardas©woréenveroorsaakt
dooreonlaagjeveen,dat plaatselijk iablijvenvastzitten.Van0 tot
40esvindenwehiersseraolavanvrijbehoorlijk«kwaliteit«Daaronder
volgte « laagjeveen,indiktevariërendvan10tot35ca;vervolgens
blauwe,fijnsandige,seerslappeklei«
Ds grasgroeiis indezepoldervrijgoed.Voorbouwlandkomtdepolder
niet inaanmerking,-«oortuinland iszewelgeschikt«
(50) BCLaaueepolder (Gem.AUcareadeenWoubrugge),275ha
(54) Roodepolder (Osa«WoubruggeenAlkeaade),193ha
Desepoldersbestaangeheeluitbovenland en zifr. voorhet poetste
deelalsgrasland ingebruik.Sideaepolderskoeienallskleidiktenop
rem. naast elkaarvoor(typenIo,Iv,Ivk,73 en72)«Hetsterkzandige
karaktervan debovengrond indes«omgeving iswaarschijnlijkniet
natuurlijk«De gewoontebestaathiercadestalaest ofdebagger,«elke
voorhet«eilandbestead is,met grotehoeveelhedensandteveraengen,
voordathétophetlandgebrachtwordt«
IndeHL&a«N*polder isop»aasig©plaatsendebovengrondnogiets
meervsnigdanindezeomgevingnorsaalis;opdezeplaatsenligtdit
landookhetlaagst.7ooruitbreidingvandetuinbouwlijkt desepolder
echternietgeschikt«
Aandeoostzijdeventype Ivkbevindtzicheenstrook,«elke73ge**
noemd is,aftdatdebovengrond,welkehierook«elsandigis.seergrau«
vankleurisenveelroestbevat«
Aandenoordoostzijde«erddekleurvandegrond«eerbeterenkwast
erveelainderroest invoor,zodatdesehier«eerset72aangegevenis«
2hdeBQLaauwepolderkeetnog«atkoudetuinbonvgrondvoor;hier
«ordenvoomaäslijkerwten,augurken,"bonenennarcissengekweekt« De

-esgroeiv œ dezegewassenleekvrijbehoorlijk;denarcissenhebbeninstatte
wintersoverlastvanwater,waardooreendeelrandewortelsafrot.
(51) Frederikapolder (Geo,Wbobrogge),69ha
(52) HoogaadsschePolder (GeawWbttbrugge),167ha
(55) Pisstpolder (Gem«Woubrugge),14ha
Dezepoldersbestaangeheeloitbovenland enzijnalsgrasland ingebruik.Verreweghet grootstedeelwordt eigenlijkdoortypeT2 ingencsen.
Ookhier isdebovenlaagsandig;erkont echterookveelroest invoor,zodathetprofielgeengoede indrukseakt.Daarom isditopdekaarttype75
geworden.
Door degeheleHoog&adeechePolderloopteengroterugv » typelo,
waarlangsee»saallestrookIvkvoorkoiat.
Voordetuinbouwlijkendesepoldersgeheelongeschikt,
(55) Boschpolder (Gem,Leiderdorp enWoubrugge),146ha
DebovenlandpolderbestaatgeheeluitgraslandenwordtgrotendeelsingenomendoortypeIvk,terwijlaandenoordwest»ijdenogenkeleruggetjes
Iven lovoorkoken.Voorgrasland isdezepoldervrijgoed,voorbovsrland
of tuinderijiszeechterongeschikt,Debovengrondoptype Ivkbestaatuit
zeerzandige,sterkvenigeklei,welkealsregelreedsvanbovenafroestig
is.Opong,50cmdieptevolgtbiattrgrijzeklei,welkeveelfdnderzandigis,
aaarvaakstugenstorendvoordewaterhuishouding.Opong,40cmdiepte
komtdanalsregelhetveen.DeovergangvanIvknaarIvisgewoonlijkzeer
geleidelijk,loligt echteralseenvrijduidelijksichtbareruginhetveld.
(57) Kalkpolder (Gem,Leiderdorp),89ha
Dezepolder,dieaandenoordzijdevandeRijngelegenis,bestaatgeheeluitkleigronden.
In hetmiddenennoordenliggengroteccsaplexen,welkebijtypeBrzijn
ondergebracht.Hetzijngoedekleigrondena»teenuitstekendestructuur,
m hetwestenvandepolderkosteencoaplexvoor,datsettype5bl
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i s aangegeven. Deze kleigronden zijn wat zwaarder en minder goed van structuur.
Sa het oosten l i g t een oppervlakte oog iets zwaardere grond«! (type Eb2).
foor tuinbouw liggen hier waarschijnlijk wel goede «»gelijkheden in het
oppervlak, dat tot type I» behoort en deels ook in dat, wet aet £3>1 is aangegeven. Aangezien echter hier en daar nog wel grof zand in de ondergrond
van type Iw voorkomt, hetgeen voor tuinbouw ongewenst i s , verdient het aanbeveling alvorens te beslissen over een eventuele tuinbouwkundige besteouing
van deae gronden, een gedetailleerder onderzoek in deze polder in t e stellen.
(58)

Zijllaan- en Heijepolder (Gem. Leiderdorp), 149 ha

(56)

tfefflttlkksnpolder (Gem. Leiderdorp), 188 ha
Deze polders zijn geheel sast k l e i , u i t de Oude Rijn afgezet, bedekt. Op
verschillende plaatsen werd het veen nog aangeboord, zodat ook de typen I r
en Io nog voorkossen. "«fear binnen 1 mgeen veen aangetroffen werd, is dé k l e i
toch over het algemeen slecht, zodat de typen Ebl en Sb2 hier veelvuldig t e
vinden zijn, terwijl de oppervlakte, welke door type I* wordt ingenaaen,
zeer klein i s .
Bijna a l deze k l e i schijnt v r i j zuur t e zijn, uitgezonderd type I»,
waarin reeds op geringe diepte kalkrijke, fijasandige zavel voerkost. Op-•
merkelijk i s , dat vooral in de zuidoosthoek van de Miamikkeapolder de bovengrond vaak u i t rulle fijnzandige zavel bestaat,terwijl op 40 à 50 aa diepte,
stugge, blauwgrijze klei voorkomt (Eb2). «aar de stoei« bovengrond voorkcafe
i s het grasbestand a l s regel zeer goed, terwijl dit elders nogal eens hol ia*
Deze polders zijn bijna geheel als grasland in gebruik« Voer bouwland
zou er aisschien nog wat bruikbaar land t e vinden zijn, voor tuinbouw zal d i t
echter alleen op type Iw aogeüjk zijn, doch de oppervlakte, welke hierdoor
ingenaaen wordt, is zeer klein.
Verschillende percelen liggen door afgraven voor de steenfabrieken eng.
50 cm lager dan het omringende land» Als grasland zija deze gronden niet
achteruitgegaan.
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(59) siagh-OfStadspolder (Gera,Leiden),90ha
Dezepolder,waarvaneengrootgedeeltereedsdoordestadLeiden
isbebouwd,bestaatuitvrijzwarekleigronden,dietegendeStinkslaci
opeendieptevanca100omopveenrusten«
Hetnognietbeboœsdegedeelteishoofdzakelijkgraslandeniavoor
intensievetuinbouwteeltennietgeschikt.
(60) Broek-m Siaontjas (Gem,Oegstgeest,WawaoadenLeiden),259ha
Degehelepolderisalsgrasland ingebruik«Debodembestaatuit
eenlaagestuarixrakleivanwissslsßdsdikteopveen.LangsdeZijlenia
hetzuidwesten isdeaelaaghetdikstenbedraagtgemiddeld 60tot100es.
Jn hetmiddenvandepolderisdekleilaagdonner à&i 60eau
Voorintensievetuinbouw isdezepolderongeschikt.
(61) KlaasBenaepoelpolder(Géra.Waroond),10ha
(62). VeerpoXder (Ges.Wanaond),56ha
Debodemvandebeidepoldersbestaatuiteenkleilaagopveen«
Aande?*estaijdeishierovereendunnelaagsandgestoven,afkosaetig
vandeduinrug,waaropvîanaaodisgelegen.
Degehelepolderisalsgrssl&nd ingebruik,terwijl»enhiaren
daarophet sandeengroenteteeltbedrijfjeaantreft«
Dekwaliteitvandezandgronden,diesterkgestoordaijnind«
ostdergrend,isvoordetuinbouwslechts» t i g .Uitbreidjngssogelijkbedeo
voordetuinbouwzijn ind*sepoldernietaanwezig.
(65) Zi^emburgQrpolder(Gem.Haraond),251ha
DebodemvandeZ^asiburgerpolderbestaatuiteenkleilaagopveen,
dienaarhetnoordansteedsdunnerenvenlgerwordtendaarnietdikker
isdan50cm«
Langsdenoordwestsijdevindtmeneensmallestrookduinstandopklei
opveen.HierligsensiasdgrondÉnmetsterkgestoordeprofielen,die
misschienenigewaardevoortuinbouwhebben«Haderonderzoekisdaarvoornoodsakelijk.
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De rest is geheel a l s grasland in gebruik ea niet geschikt foor t u i n bouw.
(64)

Verenigde Hof-. Groot- en Klein Hmaaeerpolder (Qqa. Wanaond), 220 ha
Zie bijlage 2,K.van der Meer "De Bloeeabollenatre«k".

(65)

Sifflcaxspoldar (Gem. Wareend), 16 ha
Zie bijlag» 2

(66)

Warsjoaoderdaa- en Alkwsäerpolder (Gem, Warmond en Sassenheia), 99 ha
Zie bijlage 2

(67)

, K. VB» der Meer *De HLo«obollenstreekn«

Liaserbroek-> Meer en Pninpelder (Gen. Lisse), 161 ha
Zie bijlage 2

(75)

, K. van der Meer "De aloeBboll«ostreek ,, .

Zeraelpolder (Gea. Liase), 54 ha
Zie bijlage Z

(74)

, K. van der Meer 1)« B l o a ^ l l a n e t r e e k ' ' .

Rooversbroelcpoldfar (G«. Lisse), 107 ha
Zie bijlage 2

(73)

, E.van der Meer "De ELceabolloeetreok"

Bont® Kriel (Ges. S&saenaeM «K Lisee), 27 ha
Zie bijlage 2

(72)

, K. ran der Meer "D« HLoA^llaaatreek".

Lisserpoelpolder (Ges, Lisse en Sasssoheiß), 225 ha
Zie bijlagi 2

(71)

, K.van der Meer »De mxseisballenstreak«.

HelLaj^itapolder (Gssa. Lids«, Sassenheim en Wanaond), 69 he.
Zie bijlage 2

(70)

, K. van der Meer "De ELoeaboll«nstreek n ,

^QQJPoldar (Gem. Warmond), 49 ha
Zie bijlage 2

(69)

, K*vandor Heer fte BOLoeHèoUenstreek",

Floria - Schaaten - Vrowe^polder (Gee« Sas»«oh«ia en Warmond), 193 ha
Zie bijlage 2

W

, S« m der Meer f>e HLoeabolleri8treekn.

, K. van der Meer "De Hlo«abc>llenstreekB.

Elabroekerpolder (Gea. Hillegca), 162 ha
Zie bijlage 2

, K. Tan der Meer **>e StacefcolleBatreek".
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(76)

VemiPPerpolder (Gem. Hillegaa), 97 ha
Zie bijlage 2

(77)

ZanderUpoldor (Gem. HiHegom), 77 ha
Zie bijlage 2

(78)

, K. van der Meer "De l&oeabolleiistreek"

Beekpolder (Gäa. foorhout, Sossenheim en Lisse), 104 ha
Zie bijlage 2

(87)

, K. van der Meer "De Bloeabollenartreek".

Berg» enDaal (Geau Voorhout), 129 ha
Zie bijlage 2

(86)

, K. van der Meer "De ELoexnbollanstreek".

Lageveeaaache polder (Gea« Lisse en Yoortwat), 191 ha
Zie bijlage 2

(85)

, K. m der Meer "De Bloembollenstreek*

Hoogereeoache polder (Gem* Noordwjjkerhout en Lise»), 486 ha
Zie bijlage 2

(84)

, K, van der Meer "De 18x>eaboll*n0treek"

Zilkerpolder (Gm, Hoordwijkerhout, Hillegaa en Lisse), 167 ha
Zie bijlage 2

(85)

, K. van der Meer fte Blo€Bl>oll«o»treek*

Het Viakeveld (Gem. Boordwijk), 227 ha
Zie bijlage 2

(82)

, K. van der Meer "De Staeaämllenstreek"

KoordzJLjderpelder (Gea, Hoordwijkerhout m Boordwijk), 1127 ha
Zie bijlage £

(81)

, K* van der Meer "De Bloeabollen»treek".

Posteinderpolder (Gem. Hillegom), ÜX)ha
Zie bijlage 2

(80)

, K, van der Meer "DeHLoeBbollenatreek,f.

Voase- en Weerlanerpolder (Geau Hillegom), 159 ha
Zie bijlage 2

(79)

, K*van d«r Meer «De BlowaboUenetreek'1»

, K« van der Meer "De fflâesboUeostreek*,

Mottjgerpolder (Genu Voorhout en S&aeenhejs), 90 ha
Zie bijlage 2

, K« van der Meer "De HLoenbollenstreek".
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(88)

Roodasaoletipolclcr (Ges, Voorhout en Sassenheia), 109 ha
Zie bijlage 2, K« van der l e e r fte Bloaobollenstreek"

(89)

Iaiizenaarktpolder (Gem, Voorhout), 141 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De Hlombollen«treek"

(90)

3oekhorst (Ges. Voorhout), 243 ha
Zjüe bijlage 2, K. van der Meer "De BloesboUenstreek11

(91)

Zwetterpolder (Gem, Roordwijk en Koordirijkerhout), 1S7 ha
Zie bijlage 2, K. ran der Meer "De Bloesbollenstreek n

(92)

ïfrogew*^ (Gsm, Noordwijk, Rijnsburg en Voorhout), 205 ha
Zie bijlage 2 , K, van der Meer "De HLoesbollenatreek".

(93)

glageest (Gern, Sassenheia, Voorhout, Rijnsburg en Oegstgeest), 529 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De HLoerabollenatreek*'.

(94)

Klinkenbergerpolder (Gem, Vfarncnd, Sassenheia en Oegstgeest), 112 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De Bloembollenstreek".

(95)

Voorhofpolder (Geo. Warmond en Oegstgeest), 61 ha
Zie bijlage 2, E, van der Heer '•De HLoeEsbollenstreek",

(96)

Morsebel (Gem, Oegstgeest), 85 ha
Zie bijlage 2, E, van der Meer 1)e HLoambollenstreek".

(97)

Saaphuizen (Gem, Oegstgeest), 84 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De KLoœabollenstreek".

(98)

Oudenhof (Gesa, Oegstgeest), 122 ha
Zie bijlage 2, K. van der Meer "De Sloeffibollenstreekn

(99)

Overveerpoldar (Gern. Oegstgeest), 17 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De KLoeabollenstreekw.

(10G) likkerpolder (Gem, Oegstgeest), 25 ha
Zie bijlage 2, K, van der Meer "De Bloeebollenstreek*.
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(101)

M&randjjk (Gm. Leiden), 73 ha
Zie bijlage 2, K.van der Meer "De HLc>eEkollenstreek,l.

(102)

Pestimispolder (Gen. Oegstgeest en Leiden), 70 ha
2ie bijlage 2, K. van der Meer "De Blosabollenstreek".

(IDS)

Horaespolder (Gem. Katwijk), 66 ha
Zie bijlag© 2, K. van der Meer "De ELoei^xjllenstreeic".

(1D4)

Gecombineerde Buijjs>elaanBche en Zoaneveldspelder en tevens het zandgebied gelegen tussen de duinen, dat als bollen- en groenteland in gebruik
i a . (3ea. Wassenaar en Valkenburg), opp. polder 518 ha.
Bij en onder het dorp Waasenaar en langs de duinen tornt type Da
voor. Genoead typ® blijkt op beide plaatsen de kern te vorsen van een
oude duinenrug. Zij aunt dan ook u i t in kwaliteit, vooral voor de bollenteelt.
Langs de flanken van deee duinruggen (Ds ) , ia de grond goed van
structuur, maarblijkt b i j nader onderzoek niut ao kalkrijk t e zijn en ia
bovendi m nogal roestig. Toch vinden we er nog goede bollenbedrijven op,
type Da2 is weer wat minder en wordt in de meeste gevallen gebruikt
als groente- of weiland.
De typen Dsl en Ds2 (geestgrond) zijn van matige kwaliteit en j u i s t
gelegen op de grens k l e i - zand. Wateroverlast van vroeger jaren heeft
ook hier zijn speren nagelaten in de vara van veel roest in het profiel.
type Eb2 is een satige kleigrond s e t in de ondergrond kalkrijke
vette k l e i . Daartussen l i g t een omvangrijke kreek van type Etol, die eveneens matig van kwaliteit i s .

(1Û5) Oostdorper- en Huia-ter-Weerpolder (Gem, Wassenaar), 199 ha
In deze polder bestaat de ondergrond u i t slechte, seer t a a i e , v e t t e ,
blauwe, roestige k l e i »et a l s bovengroad roestig, kleiïg (vaak heiseheenachtig) sand, aangeduid met type Sb£, De t a a i s t e k l e i werd gevonden
tussen Wassenaar en Bogebooxaseweg. Alles is overdekt Jast een laag stuifsand van de in de nabijheid liggende zandruggen.
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ïype Da2 i s practiaeh alleen in gebruik al» grasland, de kwaliteit ia
matig en b i j droogt« slecht. Daarom heeft aan het plaatselijk afgegraven tot
op hst witte sand. Deze weilanden zijn in de regel wel i e t s verbeterd.
In de noordpaat van de polder bevindt sich een kreek, welke e«n klein
oppervlak voor tuinbouw geschikte gronden bevat (Sbl en 1*).
Sen gedeelte van type Eb2 is iridrogend. Plaatselijk zijn deze afgegraven
en in weiland van v r i j goede kwaliteit herschapen«
(106)

QaaedJUjkache polder (Gem* Voorschoten en wassenaar), 182 ha

(K)7)

StevenshofJeapoMer (Gem. Voorschoten en Wassenaar), 150 ha

(108)

Boord-Hoflandsche polder (Gem. Voorschoten en Zoeterwoude), 195 ha

(122) Oranjepolder (Gem.Voorschoten),165ha
(123) Papenwegschepolder (Gera.VoorschotenenWassenaar),288ha
(124) Z\iiriBjjk3Chepolder(Gem,Wassenaar),75ha
Dezepolderszijngrotendeelsalsgraslandingebruik,terwijlook
enkelegroentekwekerijenvoorkoaen.Hetnietgekarteerdegedeeltebestaatuit
bos (Baapaorst).Aandenoordwest-enauidoostrandkoeienstrookjesoudduinzandvoor,diebehorentothetoudeduinlandschap,waarop Wassenaaren
Voorschotenzijngelegen.Betoverigegedeeltevormdeeenstrandvlaktetussen
dezeduinenreeksen.Hierinissichaoerasveengaanontwikkelen.Laterish^er
onder invloedvandeOudeRijnrivierkleiafgeset,,disnaarhetzuidengeleidelijkuitwigt.Daaropiaweerzandgestoven,waardoordebovengrondin
meerdereofminderemateeensandigkaraktergekregenheeft»
SadeZu&wijksehepolderkastnogeenhoekjetypeBs5voor,datbestaatuiteendik©verstovenEb2profiel.Deaetsand©verstovenvenigekleigrondenenklei-opveengrondenbevattennogzoveelklei,datzevoortuinbouwdoeleindennietgeschikt zijn (typenZIrenZlvk).
IndeOranjepolderkosenopdezandgrondenmisschiennogenkelevoor
tuinbouwgeschikteplekjesvooroptypeDa2,

•71-

Dezepoldersbestaanpractischgeh««!uitklei,disdoordeOudeRijn
isafgezet.Naarhet«uidenwordthetkleidekdunnerenkomthetveenopeen
diept«van60ca-1m reedsvoor.
DeStevenshofjespolderbestaatbijnageheeluitdetypenEb2enDo.De
bovwagrondhiervanbestaatuit zandigeicleiopplia.25cmovermandeintaaie
klei.Bijtype lo komtondieperdan90,caveenofveeriklei.voor«
EnkeleplaatsenzijnalstypeEblaangegeven.Zijzijnaeestalboger gelegenennietafgegravendoordesteenfabrieken.Hetprofielbestaatuit
Zstekenminof»eerrullekleiopfijnzandige-vetteklei,dienietsotaai
isalsbijtypeKb2.Velepercelen«elkealstypeEb2zijaaangegeven,sijn
vergraven.Eenlaagkleiisverwijderdvoordesteenfabricage,terwijler
zand inaangebrachtwerd,datalseenlaagjetussendeeersteentweedesteek
voerkost.
Hetgeheelisvoorgraslandhetbestgeschikt.Degrondenaangegevenast
typeSblzijngeschiktvoorbouwlanden laminderestatevoortuinland.
(109) Bosch-enGaatauiapolder(Ge®.LeidanenVoorschoten),209ha
Deboden^bruiksvozmindezepolderisoverwegendgrasland.Daarnaast
komtbouw-entuinlandvoor.EenkleingedeeltevandepoldertegendebebouwdekomvandestadLeidenisbebouwdmetwoonhuizen.
DeaepolderligtlangsdeOudeRijnenheeftdeinvloeddaarvanondervonden.LangsdeOudeRijntreft ism rivierkleitotgrotediepteaan«Vandaar
wigtzelangzamernaarhetzuitenkootdeveenlaagondiepervoor.
Vanveleperceleniskleiafgehaaldtenbehoevevensteenfabrisageen
plaatselijkzaad ingebracht.Srkooteenoppervlaktevoor,waardekleiIs
bedektmet60à80cmzandendatnualstuinland ingebruikis.
TypeEbl,datlangsdeRijnindezepoldervoorkomt,isgeennatuurlijk
profielneer.Ditcomplexisgeheelvoortuinbouwingebruik«Betzanddater,
nadeverwijderingvaneenkleilaagvoordesteenfabricagewerdingebracht,
ismeteendeelvandekleiondergronddoorvermengingeenhomogeensavelig
mengselgewordentot30à100cmdiepte«Dekwaliteitvoortuinbouwisdaardoorzeergoedgeworden,hoeweldewaterstandaandehogekantis.
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HetoverigedeelvantypeBblheefteenbovengrondvanzandigeklei.
Daarondervolgttot50à75osdieptetaiaelijkgoedezandigekleirustend
opfijnsandigevetteklei«
VerdervanderiviervindtmanEb2enlo.Deseprofielenbestaantot
25cauitzandigekleirustendoptaaieklei.Dezetypenzijnalleenvoor
grasland geschikt.
HettypeEblisgrotendeelsbruikbaarvoortuinland,dochvanaatige
kwaliteit.
(HO) Bodeaburger-enCronesteinschepolder (GenuLeiden),129ha
DesepolderispractischgeheelindestadsuitbreidingvanLeidenopgenomen.
(UI)

Boom-ofMeerburgerpolder(Gem.Zoeterwoude),98ha
EengrootgedeeltevandeoppervlaktewordtdoortypeHalingenomen.
Dezegrondenzijnstugenzwaarenvrijhoogbovenhetslootwaterpeilgelegen,Bodatnenhierspoediglastvan droogteondervindt.
SendeelvandepoldervaltonderdestadsuitbreidingvanLeiden.Derest
isvoortuinbouw ongeschikt

(113) Zwet-enGrooteHLaaka&rtpolder (Gem.ZoeterwoudeenLeidschandas),144ha
( U 7 ) GrooteWesteindschepolder (Gem.ZoeterwoudeenLeidschendam),484ha
Dezepoldersbestaanbeidegeheeluitbovenland enwordengeheeldoor
detypenV5en72ingenomen.Opverschillendeplaatsen ishettypeV2zeer
mooivansamenstelling,doordat ergeenstorendekleilaag invoorkomt,terwijldebovenlaagvaaktot55cmdikte,uitietskleiïg,sterkgrofzandig,
veenbestaat.Degrasgroeimaakt indezepolderseenvrijgoedeindruk.De
grondenbevattenaeestalnogzoveelklei,datzevoorgroenteteelt slechts
aatiggeschiktzijn.Aangezienhetlandbovendienvrijlaagligt,zalde
oogstnistbijzondervroegkunnenzijn.Voorbouwlandalsvoorfruitteelt
zijndezebeidepoldersechtergeheelongeschikttenoemen.
( n *) KleineOroneateinacheofBaotterpolder(Geo.Zoeterwoude),120ha
Dezepolderbestaatgeheeluitzgn.bovenland en ia geheelingebruikals
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gr&sland, dat -ran matig« kwaliteit i s . Voor andere doeleinden is des»<pold«r
geheel ongeschikt. Bijna de gehele polder wordt door de t y p » Ivk en IY lagenenen. Wel vonden we ook hier weer dat op veel plaatsen het bovenste veenlaagje t e r dikte Tan 20 à 50 aa gemengd is set grof zand. Deze bovenlaag is
bovendien sterk venig en bevat weinig k l e i . Sleiruggen tornen hier practisch
.,niet voor.
(115)

Qostvlietpolder (Gen. Zoeterwoude), 143 ha

(116)

Hofpolder (Gera. Zoeter^soude), 129 ha

(113)

RiatjXxLder (Gem, Leidschendas), 82 ha

(119)

Spakpolder (Gera. Leidschendaa), 75 ha
Dit sijn a l l e kleine, niet uitgereende poldertje«, «elke bijna geheel a l s
grasland in gebruik zijn. Buggen komen hier practisch niet voor» Bijna de gehele oppervlakte wordt door Iv en V5 ingenomen, terwijl een baan van Io t e
vinden i s . Het grasland is zeer verschillend van kwaliteit, aa&r in de meeste
gevallen slecht t e noesaan. Taak is hier de bovenste laag t e r dikte van 20 à
30 em rijk aan grof zand. Waarschijnlijk is d i t afkcsastig tan overstaiving
van de oude duinen. Voor andere doeleinden dan voor gras zijn des« poldertjes
niet geschikt. Wel is vermeldenswaard, dat de k l e i , welke hier op type Iv
voorkorab, ainder grijsblauw van klear is dan gewoonlijk en dat de duidelijke
laklaag hier niet voorkant.
De Sietpolder wordt voornamelijk ingencßißn door type V2. Ook hier is de
grond echter nog so kleüioudend, dat ze voor tuinbowwdoeleinden ongeschikt i s .

(120)

Binnenpolder (Ges. Voorschoten), 59 ha

(121)

Zaid-Hoflandsche polder (Gsm. Voorschoten), 49 ha
Deze polders bestaan grotendeels u i t grasland terwijl ook nog a l wat
tuinderij in de vorm van bollen- en groent©kwekerijen voorkomen.
Langs de verkeersweg vindt säen zandgrond, verder naar de Vliet veengrond,
bedekt met een naar de Vliet dijeker wordend kleipakket. De zandgronden bestaan
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u i t kalkloos uniform zand (type Da. ) , plaatselijk komen k l e i - en veenlagen
en soms veel roest voor (type Da2).
De typen Sb2, Io en IT hebben een bovengrond -van sandige k l e i op plm.
25 cmovergaande in taaie k l e i , die b i j type I r ondieper dan 60 cm, b i j
type Io boven 90 om. en b i j type Eb2 dieper dan 90 cm overgaat in twen of
veanklei.
Deze klei en k l e i - op reentypen zijn alleen geschikt voor grasland.
Type Da, is goed geschikt voor groenteteelt, mits de waterstand in orde i s .
Voor bollenteelt is ze minder geschikt, omdat het zand kalkloos I s .
Haar het zuidwesten (in de Binnenpolder) worden de klei op veentypeu
met een steeds dikkere laag ©verstoven duinzend bedekt.
(125)

Didveavoordscbe-Veonai^dsche polder ((keu Voorschoten, Leidschendam en
Wassenaar), 896 ha

(126) Zjjdepolder (Gem.Leidschendam),136ha
DeondergrondTandesepoldersbestaat practischgeheeluitveen,van
inhoofdsaakmatige kwaliteitenze-verschillenmetdeVeen-enBinkhorsterpolder,doordat hiereendikkersandpakketaanwezigis.
De polders zi^anagenoeguitsluitend ingebruikvoorgrasland.De
weilanden zienergoeduit,hetgeenwaarschijnlijk verbandhoudtmetde
mooiedonkerebovàagrond.
DeflankvandeduinsaadrugbestaandeuitprofielDaS,disgeheellangs
depolderloopt,isvanmatigetotslechtekwaliteit,metplaatselijk verdrogende plekken.Hijbestaatuitkalkloos»andmetveel roest.
Denoordwestelijke helft vanhetcomplexgrondenismindergoed geschikt
voortuiabouwdoeleindenwegenshetvoorkomenvantamelijkveelkleionder
hetsanddek (typeZV3).Hoemeermennaarhetsuidwestengaatdestebeter
wordtdegrond geschikt voortuinbouw.Hierkomtonderhethuaeusesand
ietskleiïgveen (typeZV2)opgoedveen (typeZV1)voor*
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(127)

Rjetvink (0!em.Leidschenda»), 36 ha

(128)

Ooatboachpoldqr (Gara. Leidschendaia), 34 ha

(129)

lfojppolder (Geel. Voorschoten), 25 ha

(ISO)

Starrenburgerpolder (Gem. Voorschoten), 53 ha

(213)

KIeicÉ-Plaapoelpolcicr (GeBwI^idachendaa), IB ha
Deze poldertjes liggen tussen de oude duinrug, waarop Voorschoten
i s gelagen en de droogmakerijen. Ze zijn geheel als grasland in gebruik
met uitzondering van enkele kwekerijen.
De zandgronden z i & b i j type Dl ondergebracht. Se zijn Tan redelijke kwaliteit en wel geschikt voor tuinbouw.
De rest Tan de polders wordt inganosen door k l e i - op veengronden,
die met duinzand overstoven zijn (ZIY en Zlvh). Deze zijn alleen voor
grasland geschikt.

(131)

Meeelouwerpolder (Gsm. Leidschsndas), 273 ha

(134)

Drooftgeiaaakte Qroote Polder (Gem. Leiâschead&a), 469 ha
Dese polders bestaan practisch geheel u i t grasland en zijn dan ook
nergens anders geschikt voor. De ruggen, welke hier voorkoaen, zijn gewoonlijk saai en bestaan soms u i t PcS en soms alleen uit type Pc4 (Drooggeraaakte Qroote Polder). De lagere gronden bevatten zeer veel katteklei
en zi^a sons slecht; in veel gevallen weten de landbouwers echter wel,
dat het gebruik van kalk hier noodzakelijk i s . Een kalkheeesting geeft
dan ook belangrijke verbetering in de groei t e zien (soos gebruikt men
hier iedere drie jaar 1000 kg kalk per ha. Bet aeeraolaâek varieert ven
15 t o t 40 cmdikte en i s sterk verschillend van kwaliteit. Vaak echter
is het zeer roestig en slecht. Voor bouwland en tuinlaad i s practiach
niets bruikbaars te vinden.

(152)

GscoBbiaeerde Starrevaart- en Daafoouderpolfler (Geo, LeMschendsa), 415 ha

(133) Klein-3tarrevaart (Gem«Ieid&chendaa),7ha

Dit zijn geheel uitgeveerade polders^ welke bijna geheel u i t type
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?&1bestaan. Voor grasland zi£a deze polders goed; waarschijnlijk wordt de
goede stand van het gras gedeeltelijk verkregen, doordat de waterstand in de
zooerraaanden v r i j hoog opgevoerd wordt. Hetraeeraaolffidekis in dose polders
»eer onregelmatig van dikte en kwaliteit. Op sóraoige plaatsen is de laag
60 tot 70 ©m dik. Ook l i g t hier en daar ©verstoven duinsand laagsgewijze
tussen het aeerooliadek. Dit is echter nergens van veel belang. Enkele percelen liggen ong, 0,5 ia hoger dan het omringende land. Zij bestaan practiseh
van boven af u i t slap kleilg Teen en z i ^ i in de natte periode zo s l a p , dat
paarden er soms in wegzakken. Er kowen hier slechts enkele zeer smalle
ruggetjes voor.
Misschien zijn er enkftl® groenteteeltbedrijven t e vestigen; voor f r u i t t e e l t , sowel onder glas als in de volle grond, is dese gehele polder onge—
schiktjook voor bouwland is hier weinig geschikt laad t e vinden,
(135a) Driemaaspolder Gedeelte binnen d©Gem. Laidschandaa), totale grootte
954 ha
Dit deel van de droogmakerij is bijna geheal als grasland in gebruik.
Er loopt hier een v r i j gecompliceerd ruggenstelsel door, dat u i t de typen
Pc2 er. Pc3 en seras uit Pc4 bestaat• De rugs«* zijn bijna overal zeer ssa&l,
zodat ze voor tuinbouw of bouwland van geen betekanis sijn. Plaatselijk
komen percelen voor, welk« v r i j wat hoger liggen dan het onringmde land,
isaar toch u i t type fta£ bestonden. Het jaeerHolsdek is hier dan sterk venig
en soms 40 t o t 50 cm dik. Elders is de jaeenaolia. £5 à 50 cas dik en vaak
van goede kwaliteit. Bet grasbestand is in d i t poldergedeelte bijna overal
goed t e noessea. Voor andere doeleinden is het echter practiseh geheel onge»
schikt.
(155b) Drieroanspolder (Gedeelte binnen de Gecu Zoefcormear)
Het grootste gedeelte wordt ingenomen door bouwland, de rest is weiland,
ook komen er enige tuinderijen in voor«
De bodesgesteldheid in deze polder is over het algeeseen zeer goed,
slechts in het westelijk gedeelte wordt de grond aanzienlijk minder van

-77-

kw&liteit.HiervindtDanook
raeer
«eiland,terwijldogronderTeel
dieperinhetwaterligt*Debodemheefthierookeenaaarvenigkarakter.
Menvindtervrijveelkattekleien/ofmodder
kleiindeondergraad.
Enigeruggen,bestaandeuittypePe2enPc3slingerenzichdoorhet
westelijkgedeeltevendepolder.TegenhetdorpZoetersearenlangsde
foorwegisdegrondaanzienlijkbeter;vooraltassendeVoorwegende
Middeltochtliggengoedegronden.Iategenstellingtothetuiterst
oostelijkdeelvandepolderzi^adezegrondentotca80cadiepteontkalkt.
¥laklangsenoverdeMiideltochtkosteenvrijsaalle,vrijdiepe
slenkvoor»Hierinligtsware,ontk&lkteklei(typePc4),
Meeraolmkostinditgedeelteweinigvoor,ditvindtaenmeerinhet
westelijkgedeeltevatdepolderenlangsdelandscheidingvanRijnland.
Voortuinbouwdoeleindenisalleenhetuitersteoostelijkgedeelte
vandepoldergeschikt,voordereetz i &degrondentezwaarofontkalkt.
(136) Zoeteraeersche-ofHieuwDrooggeaaaktepolder(Gem.Zoetenaeer) , 630ha
Evenalsindemeestepolderskastopdegoedeprofielenbouwland,
opdemindergoedeweilandvoor.Hetnoordelijkgedeeltevandepolder
bestaathoofdzakelijkuitweiland.
Zoalsdekaartteziengeeftligtindesepolderveelgrondvantype
Pc3overeenaaneengesloten'gebied.Debovenlaagvandittypebestaat
bijnaoveraluiteenlaagaeeroolmvan25àSOcadikte.
De kwaliteitvandezegrondenlaatnogalw&ttewensenever.Zeaijn
everhetalgsseen»uureninürogendterwijldeliggingseerongelijkis,
hetgeennatuurlijkvooreengoedewaterhuishoudingnietbevorderlijkis«
Derhalvesi£izevoortuinbouwongeschikt.
(137) SoetermeerscheMeerpolder (Gea.ZoetenaeerenLeidachenâam),527ha
Depolderisbijnageheelingebruikalsgrasland.Bouwlandkoet
slechtsvoorinhetbestegedeeltevandepolder(suidelijkdeel).
Deboderagesteldheidiszeeronregelmatig.Hetsuidelijkgedeelte,
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d.i.tegendeZoetameerscheDroogge»aakt«polderaan,ishetbeste;hoe
varderxaennaarhetnoordengaatdeeteslechterwordtdegrond,Jhhet
zuidelijkgedeelte,terweerszijdenTande
tiiddelweg,
treftoeneenvrij
grootoppervlakgoedegrondaan,bestaandeuiteenvrijdikkelaagmeenaola,
soosEooidiepzwart,metdaaronderkalkrijkekleiofzavel.Ditprofiel
isopdekaartaangegevenset Pc3,De grondenliggenbehoorlijkhooguit
hetwaterenvlaklangseenzeergoederijweg,zodatditgedeelte,ong.
100ha,welseergeschikt iavoortuinbouw.Allegewassen,zoalsvollegrondsproductenengroente-enfruitgewassenonderglas,kunnenhierseer
zekerslagen«
Verder"slingeren"zichdoordezepoldergrotebred«ruggenmetdiepe
stroomdraden (hierendaartreftoenwelong»1mhoogteverschilaan)«
Des«ruggenzijnzoveelmogelijkopdekaartaangegeven.Deruggenhebben
steedshetprofielPc3;indestroomdradentreftsiensteedsprofiel VttZ
(katteklei)aan*Voorweilandliggendestroooruggentehooguithetwater*
Deboerenzoudendanooklieverhetlandegaliseren.Nuverdrogenderuggen
en isdegrasgroeislecht.
3hhetlageregedeeltevandepoldertreftaendéprofielenPa2en
Palaan.Degraagroeiishiernogbehoorlijk,vooralook«adatereenvrij
dikkelaaggoedezwarteaeeraolaopwordtaangetroffen,metvoorallangsde
noordkantvandepolderveelzand indebovengrond.Eengroot euvelin
dezepolderisvooralhetvoorkojaonvanzeerveelpaardestaart.
(158) DroogemaakteGeer-enKleineBlankaardpolder (Gern*Zoeterwoudeen
*

Leidschendam),137ha
Depolderisvrijwelgeheelingebruikalsweiland.Eenenkelstukje
bouwland inhetoostelijkgedeelteeneentweetaltuinbouwbedrijven in
hetwestelijkgedeeltevandepoldertreftoenerookaan.
Debodemgesteldheid indezepolderiszeerslecht,vooraldeondergrond.NietandersdandetypenPa2enPmLkonenvoor» ProfielPa2
(katteklei)iswelzeerslecht;dekattekleilaagisvanbehoorlijke
dikteengaatooknietoverinkalkrijkeklei,zoalsindeoud«zeeklei-
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poldersnogaleenshetgevalia.OokprofielPal(aodderklei)is«eer
slechtenwordt,naaraatemendieperkomt,steedsslapper.
Debovengrond iaoverhetalgeseenwelgoed;zijheefteenYenig
karakter(zwart)enerkootveelsand in•oor.Dit iservoom&aelijk
ingebrachtdoordebemesting.Dediktevandebovengrond isechterte
geringenbedraagtseidenaeerdan20cm.
Doordepolder"slingeren"eenaantalkleineruggetjes,waarvande
grond inhetgeheelnietbeterisdanderest.Eentweetalruggetjes,
bestaandeuitdeprofielenPc5enPc4zijnopdekaartgeschetst.
Opdetweetuinbouwbedrijveninhetwestenvandepolderzijnde
resultatennogvrijgoed.Doordetuindersisechterzeerveelaanhun
grondgedaan.
Ookdezepolderisinzijngeheelongeschiktvoortuinbouw.
(140) Palensteinsehepolder (Gesa.Zoetemeer),499ha
Dezepolderbestaatvoorhetgrootstegedeelteuitaoolekalkrijke
zavel-enkleigronden(Pc2enPcS).Hetnoordelijkdeelisveelslechter
enwordt ingenomendoor"katteklei"gronden (B&2),terwijlooknogwat
restveengronden(Pv4)voorkomen.
Voortuinbouw ishetnoordelijkdeelongeschikt,terwijlinhet
zuidelijkdeelopdelichterezavelgronden (Pc2)hierendaarkleine
oppervlaktenvoorkomen,diegeschiktzijnvoortuinbouw.
(141) DrooggqsaakteGelderwoudschapolder(Gem.Zoeterwoude),264ha
HetgedeeltetenwestenvandeGelderwoudseWsgisbijnageheelIn
gebruikalsweilands»thierendaareenenkelstukjebouwland.Tenoosten
vandeQelderwoudseWegtreftnenw e rbouwlandaan.
Overhetalgemeenisookdezepolderslechtwatbetreftdebodemgesteldheid,behoudenseenkleingedeelteinhetoostenvandspolder.
Brkostseerveelkattekleivoor (Btö).Opverschillendeplaatsen
treftmenaldirectindebouwvoorkattekleiaan.D e » kattekleikont
ookveelvooropdehoogsteplaatsen indepolder.Degrasgroeiopdeze
plaatsenisuitarsaateslecht,vooralindrogeperioden.Datdekatteklei
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hieraohoogzit,vindtzijnoorzaak iahetfeit,datvanverschillende
stukkendebovengrondisafgegravenendoordeboeren,vermengdsetstalmest,gebruikt isals"toeöaak*,dat inhetvoorjaaroverhetlanduitgespreidwordt,
Inhetwestelijkgedeeltevandepoldertreftmeneenvrijdiepe
"slenk"aantussendehogeregedeeltenkatteklei.Deze"slenk"heefteen
goedegrasmaten isopgevuldasteenminofneerdikkelâaggoede,zwarte
grondopveen.Inhetoostelijkgedeeltevandepolderliggenenigeruggen,
dieeengoedebodemgesteldheidhebbenendieinbouwlandgelegdzijn.Deze
raggen,diezichindeBenthuizer-Boordpolder(lß9)voortzettenenhier
steedsbrederworden,zijnopdekaartaangegevenraetPc2ofPc3,alnaar
*

gelangde"zwaarte"vandegrond,
In dezepolderisgeentuingrondtevinden.
(142b) HazerswoudscheDroogsakerij {(km, HazerswoudeenBonthuizen)(Gedeelteten
zuidenvanHazerswoude)
(169) BenthuizerNoord-enZuidpolderaetdenBenthornerpolder(Ge&.Benthuizen),
275ha
I. BenthuizerZuidpolderenBenthornerpolderenBazerswoudacheDroo@aakeri4
(tanzuidenvanHazerswoude)
Dezepolderszi&ihoofdzakelijk ingebruikalsbouwland.Grasland
kootalleenopprofielPm&voor,metuitzonderingvanhuisweidenbijde
boerderijen,
Ihdezepolders ia debodemgesteldheid goedtotzeergoed (typenPe2,
Pc3en Pc4),Optweeplaatsenwordenreedsdruivengeteeld.Deresultaten
daarvanzijnmoeilijkiaatdievananderegebiedentevergelijken,omdat
hierdevakkennisnogontbreekt,IhdeBenthuiserZuidpolderliggenenkele
fraitbocsakwekerijen,waarindeboraenzeergoedstaan,
Voergroenteteeltlijktdegrond,afgezienvaneenkleinhoekjePel
bijBonthuizen,aandezwarekant.Voordefruitteeltlijkendetypen
Pc2en PeSwelgeschikt.Meergedetailleerd onderzoek isvooreengoede
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beoordelinggewaast.
II. Benthaiaergoordpolder

De polder wordt ongeveer voor de helft door bouwland en foor de helft
door grasland ingenomen. Tegen het dorp Benthuiaen taxaen enkele tufcderljen
voor.
Kaast goede koaen in deae polder ook slechte gronden voor. Type Pe2,
dat een v r i j groot oppervlak beslaat, bestaan u i t aeer l i c h t e , v r i j
roestige aavel, welke aeer opdrachtig ia« Si het noorden ie d i t type aeer
zandig, in het voorjaar stuift het gemakkelijk. 2» het Bidden ven de polder
i s type Pc2 wat zwaarder, maar hier l i g t practisch geen seeraola op« D«
waterstand is hier goed.
Toorts wordt de polder geheel ingenomen door de typen Pc4 en Pafc, welke
voor tuinbou* ongeschikt zijn, t>ehalve wanneer er een dikke laag wseraolaop l i g t . Dit is b.v. het geval in de omgeving van Benthuiaen, waar thans
reeds enkele tuinderijen zXjn gevestigd.
Waaneer deae aeeraolslasg nifit aanwezig of dun i s , zi$a deae gronden
aeer slecht (ten noorden van Benthuiaen). Zowel in als op de kleiruggen
t r e f t men hier katteklei aan.
Voor f r u i t t e e l t zou type Pc2 in aanaerking kamen kosen. De andere
typen zijn hiervoor ongeschikt.
(142c) De Haaerawoudsche Droopakerlj (Gedeelte ten noorden van Haaerswoude en
ten oosten van de Rijksweg) (Gern* Haserswoude)
(148)

De Kleine Drooaaakerij (Gein. Kazerswowde), 42 ha
Beide poldertjee aijn gelegen in het westen van de gesteente Haaerswoude. Het noordoostelijk deel van de Haserawoudsche Droogaakerij wordt
ook wel Boterpolder genoeod.
Practisch a l l e s is grasland, terwijl er in de Boterpolder nog een
kwekerijtje l i g t . Het oppervlak van deze polders is aeer onregelmatig en
wordt voor het grootste deel gevormd door de typen Pal en Pv2.
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De kleineDroogmakerijbestaatfoor50*uittatteklei,dieinde
ondergrond slap is,zodatseIsaangegevenalsRa2.Demeeraolmlaagop
bovengenoemd profielisopdemeesteplaatsenroestigenindragend.Zoals
bovenvermeld,isdeonregelmatigheifl'vannetoppervlakvandepoldersgroot,
zodatvaneengoedewaterhuishoudinggeensprake is.Depolders *ifc. in
hetvoorjaarvroeg|lismeeraolralaag,vooralopdehogepunten,isvroeg
warm«
Opeenplaa&"indeBoterpolderwordt detmeera>lxeiaagafgegraven,ten
behoevevandekwekerijenophetbovenland.Mengraafthieraftotmenop
deslappekleikomtenzetdaardetevorenafgehaalde»odeweerop.Dat
geefteenverslechteringvandekwaliteitvoor grasland,
?oortuinbouwzijndezepoldersgeheelongeschikt,

(145)

Sicton-Jansepoldertje (Gem, Hazerswoude), 29 ha

(142a) HazerswoudscheDrooflaakeri.1 (GedeeltetennoordenvanKazerswoudeen
tenwestenvandeHijsweg) (Gem,Hazerswoude enBenthuisen),intotaal
groot1831ha
Meestweilandmethierendaareenpaarstukkenbouwland.Tebeginnen
vanafdeBentwegvindtmenveelkatteklei,maarmeteengoedezwartelaag
meermola.Hetgrasland doethethierzeergoed,metuitzonderingvanenkele
plekken,dieirreversibelindrogend zijn.
ProfielPc4isvooralopdegedeelten,w&arhetbedekt ismetmeermola,
uitstekend,ookvoorbouwland.Ditprofiellijktvoortuinderijbetergeschiktdantype PelofPc2zondermeermolm,fruit uitgezonderd,
Indeomgevingvandewellen (ziekaart.)ishetlandtamelijkongelijkendegrasgroeimatig,Ineenkleineomtrekzittenhierverscheidene
natuurlijkewellen;dezeveroorzakennietalleenmisvormdepercelen,maar
ookbrak,roestigwaterinde sloten,
(146) Oost-enWest^eer(Gern,Hazerswoude),198ha
Dezebovenlandpolderisgeheelalsgrasland ingebruik.
DoordeinvloedvandeRijn isdebovenlaagvanhetveenmetkleivermengd,

-eszodatreap,detypenV2enV3voorkomen.Haarhetnoordenwordthetkleigehaltegeleidelijksterker.Doorbemesting isplaatselijkdezodezandhoudend.
Voortuinbouw isdepolderongeschikt.
(149) Ambachtepolder (Ges*Hazerswoude), 89ha
Dezebovenlandpolderbestaatuiteonsmallestrook,waaropHazerswoude
isgelegenendieverdernietgekarteerd is(eenhoekjedathoofdzakelijk
alsV2opdekaart isaangegeven).
Voortuinbouw isdezegrondwegenszijnkalkgehalteongeschikt,uitgezonderdvoorBoskoopsecultures,waar degrondzichgoedvoorleent*
(150) Rietveld (OnderGem.Hazerswoude),556ha
(155) Rietveld (OnderGem.Alphena/d Rijn),204ha
(154) Kes3e (Gera.Alphena/d Rijn),168ha
(157) Rijnevsld (Gem.Alphena/d Rijn,ReeuwijkenBoskoop),574ha
Deaepolderswordenvooreengrootgedeelteingenomendoorgrasland,
terwijleropenkeleplaatsenookvrijveelBoskoopsekwekerijenvoorkomen.
Depoldersvormenallebovenland.
De grondbestaatvooreengrootgedeelteuitveen,datindebovenlagen
vermengd ismetklei.Zuiverekleikomtweinigvoor,behoudensenkeleruggetjes,
dievandeOudeRijnafkomstigzijn.DeOudeRijnheefthierdusbetrekkelijk
weinigkleiafgezet.Dekleiopderuggetjes iszeerslechtvanstructuuren
grijsblauwvankleur (»etEb2opdekaartaangegeven).Deveengronden (typen
V2,V3,Iv,Ivk)zijnoverhetalgemeenmatigtotslechtvankwaliteit.Langs
deruggetjes ia degrondslecht,zeheefteenwat indrogendkarakterener
komtveelroestinvoor.
Hetgrasbestand isslecht,erkomenveelzeggenenandereslechtegrassoortenvoor.Deboerenwonenalsregelvrijvervanditlandaf,zodater
weinigaanwordtgedaan.
TtxdepolderRietveld (onderHazerswoude)treftmen inhetzuidwestelijk
gedeelteweinigkleiindebouwvooraan (typeV I ) ,Debovenlaagvanhetgoed

"*
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veraardeveenishiervermengdmeitamelijkgrotehoeveelhedensaid«Voor
deBostoops*culturesisdezegronddaardoorongeschikt (houdtgeenkluit)«
Vooranderetuinbotardoeleindenisseechterwelgeschikt«
BetoverigedeelvanRietveldenookvanRietveldonderAlphena/d
Rijnissterkerkleihoudend (type?2)endaardoorongeschiktvoortuinbowr.
ZelfsvoorBoskoopsecultureskomthieralteveelkleiindebovengrond
voor,
SihetgrootstegedeeltevandepoldersHesseenRijneveldtreftsten
veelkleivanzijarmenvandeOudeRijnaan.zodathierHetuitzondering
vanhetzuidwestelijk'deelvandeNessepoldergeenvoortuinbouwgeschikte
grondenzijntevinden«
HetzuidwestelijkdeelvandeNessepolderisnogwelgeschiktvoor
Boskoopseculturese
(151a) Achterof (Gen«Waddinxveen),691ha
Hetgrootstedeelvandepolder isingebruikalsbouwland,derest
alsweiland (ong,10& 15%),

De boderagesteldheM i s aeer verschillend, men vindt er zowel goede
als slechte gronden.
Vooral langs de oostzijde is de bodemgesteldheid slecht, hier koert
een brede strook katteklei (Ra2) voor. Hierlangs vindt raen een kalkarm
k l e i , welke als Pc4 i s aangegeven.
Langs de westzijde is de grond uitstekend, sen vindt hier een mooie,
zwarte laag Besnaol» net daaronder rulle zavel die nogal roestig i s ; op
de kaart aangegeven ais type Pc2, Dit gedeelte van de polder zou zeer
geschikt zijn voor groenteteelt en/of f r u i t t e e l t .
Langs de Hogeveatiseheweg op type Pc2 vindt asen een fruitteeltbedrijf
van ongeveer 40 Jaar oud en uit hoogstaa-appelbomsn bestaande. De groei
van de bomen is uitstekend en de geaondheidstoestand eveneens.
Een oppervlak van ongeveer l/S van deze polder is dus geschikt voor
tuinbouw,
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(1511>) De Putte (Ges. Waddinxveen en Boskoop), 268 ha
De polder wordt Toor een «eer groot gedeelte in beslag genenen door
weiland, hier en daar koot wat, bowlend voor.
De bodemgesteldheid in desa polder is zeer slecht, de voorkomende
baderatypen zijn Bal, ttoZen Pv2. Het bouwland ia van seer slechte kwaliteit,
terwijl het grasland eveneens een Batige indruk naakt.
De gehele polder i s ongeschikt voor tuinbouw.
(152)

foorofsche polder (Genu WèddJxixfMn en Boskoop), 200 ba

(155)

Laa-g-Boskoop (Gea. Boskoop en Hazerswoude), 255 ha

(158)

Vereenlgde polder aan de oostzijde van de Gouwe (Gem. Boskoop en Reeuwijk),
587 ha
Dese polders behoren t o t het tuinbouwgebied van Boskoop, üitbreidingsmogelijkheden voor deze cultures zijn niet verder aanwezig.

(156)

Kerk en Zanen (Gea. Alphen aan de Rijn), 888 ha
Deae polder l i g t gedeeltelijk in een binnen- en gedeeltelijk in een
buitenbocht van de Oude Rijn en bestaat u i t klei-afzettingen ervan. De
kleilaag wi^t naar het zuiden uit ovar het veen, sodat in grote lijnen
van noord naar zuid voorkomen de typen I*, Ebl, Io, Iv en Ivk.
Op de typen Ivk, Iv, Io en Eb2 vindt wenhoofdsakelijk grasland. Ze
bestaan steeds u i t zisare k l e i en zijn ongeschikt voor tuinbouw,
2a de binnmbocht van de Oude l i j n kcrat een v r i j groot oppervlak
a i en Iw voor, welke aisachien gedeeltelijk voor vestiging van tuinbouw
in «saisaerking zouden kunnen komen.

(160)

Sloeisandaal (Gea. <3addinxveen en Gouda), 122y ha

(1Ô2)

Reeuwijk (Gea. Reeuwijk, 2«âsiaerdam, Bodegraven, «addinxveen, Lange
Ruige-Weide en Gouda), 1S47 ha
Ook deze polders zijn goheel als weiland in gebruik, een enkel
kwekerijtje kont er hier en daar voor, benevens enkele platglasbedrijven;
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hetgeheelbehoorttothetbovenland.
Debodemgesteldheid isoverhetalgemeenseergoedvoorveengrond»
Hetreen ia tamelijkkleihoudendendaardooriet«««aar(type72),het
ismooizwartvankleurenroestwordternietiaaangetroffen«
MenvindthiernergenszandindebovengrondsKLeiruggenkomerer
inditlandschapnietvoor,alleeninhetnoordenenkeleultlopertjos
afkomstiguitdeRijn*Langsdezeruggetjesishetveenookdirectweer
mindervankwaliteit.Overigensiaditgebiedopdekaartbijnainzijn
geheelaangegevenmet72«Betgrasbestand ia overhetalgemeenzeergoed,
erisechtereenduidelijkverschiltussengoedenslechtonderhouden
grasland«
DeGouweheefteengeringeinvloedophetlandschapgehad,hetveen
erlangsisietsBeerkleÜLgenwatroestiger,tochiahetnogaangegeven
set72«Hetgebiedligtwathogeruithetwaterdanbijmenigeveenpolder
hetgevalis.
Deveengrondenzijnalle ietstezwaarvoorgroenteteelt« voor
Boskoopseculturesligthiereengrootcomplexprachtiggeschikte
gronden«
(161) Willens (Gem«GoudaenBeeuwijk),564ha
(174) Stein (Gem,Beeuwijk),557ha
Depolderszijngeheelingebruikalsgrasland,langsdeplassen
vindenweenkelekwekerijen« Zebehorentothetbovenland«
Debodemindezepoldersvertoontgeengroteverschillen«DeinvloedvandeIJsselophetlandschap ia geringgeweest,erisbetrekkelijkweinigkleiafgezet.Depoldershebbeneenzeergelijkmatigoppervlak,nergens isookaaarietsteontdekken,datwijstophetvoorkomen
vankleiruggeninditgebied«AlleenopéénplaatslangsdeIJsselkomt
eenoppervlakkleiopveenvoor (Iv),7oorhetoverigevindtmenlangs
de IJsseleendunkleibandje,waaronderreedsop50à 43cmdiepteveen
voorkomt (type Ivk).Debovengrond,diebestaatuitwatvenigeklei,is
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hiernietslecht;roesttreftmennietaan.
Degrasmatopditbodeatypeisdanookuitstekend,hoeweler»en
duidelijkverschilistussengoedenslechtonderhoudengrasland.H a k langs
deSeeuwijkseplassenbestaatdegronduitgoedveraardveen,dathieren
daarwatkleiïgis,opdekaart isditwegenshetgeringeoppervlakniet
apartaangegeven.OpdeovergangenvanIvknaarditgoedveraardeveen isde
grondTeelmindervankwaliteit,roestigerendroger;ditisaangegevennet
V2enTS,VoorallangsdeReeuwijkseplassenisnogweldemogelijkheidvoor
hetuitoefenenvandeBoskocpseculturesoptype72eneengeringoppervlak
isgeschiktvoorzomer-groenteteelt.
(163) BroekveldenenVettenbroek (GenuZwamerdaaenBeeuwijk),172ha
Debodemindezepolderiszomogelijknogslechterdanindepolders
Middelburg (159)enTeapelpolder (164).Ookhieriseng» 5mveenuitgebaggerd.
Depolderisbuitengewoonrijkaanwellen,overal*langsdeslotenen
inbetlandzietsentalloseadertjes,diesteedswateraanvoeren.Alhoewel
hetmaareenkleinepolderis,staatereenzeergrootgemaalop.Depolderlastensi^izeerhoog.
HetzuidelijkdeelvandepolderbestaatuittypePv2enisingebruik
alsgrasland,datzeerslechtis.Hetnoordelijkgedeeltevandepolderis
indrogendenbestaatuittypePv4.Hetrestveenisslecht;roestigbruto
endroog.
Voortuinbouwisallesongeschikt.
(164) Teapelpolder (Gem.ZwanaerdaaenRaeuwijk),244ha
(159) Middelburg (Gsm, Beeuwijk),278ha
Desepolderszijnong.50à60jaargeledenverveend,üitdesepolders
isongeveerSaveenweggehaald,opsoasaigeplaatsenisaanhierbijopde
kleigekomen,opandereplaatsenishetveemslechtsgedeeltelijkweggehaald.Depolderszijnvooreengrootgedeelteingebruikalsweiland,er
komenechterookvrijveelkwekerijeninvoor,waaropBoskoopsecultures
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uitgeoefend worden. Met deze cultures schijnt sen zeer Batige resultaten
t e bQeken,want, afgezien fan de grondkwaliteit, heeft aen hier seer veel
l a s t van nachtvorsten«
Se bodemgesteldheid is over het algeasen seer slecht. Op plaateen,
«aar het veen t o t op de k l e i i s weggehaald, vindt men katteklei (fta2).
Bovendien heeft men veel laat van wellen. Het grasbestand is hier »eer
slecht,
Practiach overal kotst een restveenlaag van wisselende dikte op nodderk l e i voor (Pv2). Opandere plaatsen vindt men helenaal geen aodderklei meer,
maar bestaat de ondergrond ook u i t veen. Op deze plaatsen komt een zeer
dik pakket veen voor, rustend op diluviaal zand. Het veen is zeer roestig,
Yoor tuinbouw zijn deze polders totaal ongeschikt,
C165)

ShrigFJHt (Ge®, Reeuwijk), 703 ha
Het grootste gedeelte van deze polder is verveend en vorsst een gedeelte
van de Bseuwijkae Plassen.
Het niet verveende land bestaat u i t iets kleihoudend veen (V2).
Langs de Plassen liggen kleine hoekjes hiervan, die geschikt zijn voor
groentete e l t ,

(166)

Groote polder (Gem, Zoeterwoude), 490 ha
Ds polder bestaat geheel uit k l e i , die naar het zuiden dunner wordt
en op veen l i g t en is als grasland in gebruik. Vanaf de Rijn konen de
typen Efcl, Io, Iv en Ivk voor. Langs de oostelijke rand lopen ssaalle Eni
ruggen v r i j ver de polder in naar het zuiden, waarlangs stroken Io voorkomen* De k l e i is overal v r i j zwaar en vertoont een slechte structuur,
vooral ook in de ondergrond.
De gronden van de polder z i j l voor de uitoefening van tuinbouw niet
geschikt»

(167)

Oude Groenendijksche en Barrepolder (Ge». Hazerswoude en Zoeterwoude),
384 ha
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(168) Bant-enDelf-ofGeneralepolder (Geo*HazerswoodeenBonthuizen),268ha
(170) Rjjnenburgerpolder(Gem.Hazerswoude),214ha
(171) Hoorriaehepolder(Gen.Hazerswoude),151ha
(112) Oost-enlestbroekpolder (Gem.Zoeterwoude),447ha
(139) OudeGeldsrwoudschepolder(Gem.Zoeterwoude),75ha

(144)

Nieuw-Groenendijk (Gem. Hazerswoude), 174 ha

(145)

Geiaeenewegatche polder (Gem. Hazerswoude), 158 ha

(147)

Ooatbuurtsche polder (Gem. Hazerswoude), 67 ha
Daar deze polders ia hoedanigheid weinig verschillen, wordt een samenfittende beschrijving gegeven.
Het bodejagebruilc in a l deze polders is neest weiland met hier en daar
een stukje bouwland of een kwekerijtje.
a. De k l e i langs de Rijn
Zeer veol percelen langs d* Rijn zijn afgeticheld ten behoeve Tan d«
steenbakkerijen. Het ene perceel is erdoor verbeterd, het andere is er
minder door geworden. De profielen Eb2 ast een storende blauwgrijze, zure
kleilaag op ongeveer 25 ca diepte, zifci wel verbeterd, daar er onder deze
storende dikke kleilaag een meestal fijnzandige, kalkrijke ondergrond aanwezig i s . De typen B* of Ebl, die van nature nogal goed van structuur zijn,
zijn niet verbeterd. 3h het algeaeen komt er weinig land voor dat geschikt
is voor tuinbouw. Alleen hier en daar een stukje van gering oppervlak.
b.Deovergangnaarhetveen
WatverdervandeRijn wigthetkleipakketuit.Hetgebiedtussenhet
veenenhetdikkekleipakketopveenishetminstvankwaliteitgzoals
overalwordtwaargenomen.Meestalisdegrondhierroestigenzuur,zodat
bekalkingopsosiaigepercelengoederesultatenteziengeeft.Indezomer
isdeslootwaterstandtelaaginverbandmethetvoorkomenvanveeninde
ondergrond.Waarschijnlijkisditaaeilijkteverbeteren,daarhetland

1
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ongelijkligt.Deslootkant«zijnhoogenuitgedroogd;depercelenliggen
hol.Ditovergangsgebied isongeschiktvoortuinbouw.

t

*

c.Hetveengebied
Debovengrondbevathiernogvrijveelklei.MenvindterdetypenV5
enV2.Deoppervlaktevantype71issoklein,datditnietvanbelaagis.
Baggerenwordtveeltoegepast.OverhetalgemeenwordtomdeSjaargebaggerd.Ditdiepebaggerenisalleenaaarmogelijk,omdatdeondergrond
uitboeveenbestaat.Metmestvermengd isdebaggereengoedebemesting.
Vroegerwerkteaenveelsetstadsvuilenbagger;hierdoorisdezandigheid
vandebovengrondteverklaren.
Degrondenbevattenoverhetalgemeenteveelkleiomalstuinbouwgrond
gebruikttekranenworden,
(172) Steekt (dem.Alphena/dRi^i),6S8ha
(173) Binnenpolder (Gem.Zwassaerdaia),450ha
Depolderisbijnageheelingebruikalsweiland;hierendaartreftoen
eenenkelstukjebouwlandaan.
Debodemgesteldheidiszeerverschillend.LangsdeRijntreftmenhet
dikstekleipakketaan,metdeboorishierhetveenniettebereiken(typeB»
en S J I ) .DekwaliteitvandegrondlangsdeRijn,behalveineengrootdeel
vandeBinnenpolder,isverreweghetbeste.Debovengrondbestaatuitaooie,
rulle,bruinerivierklei,dienaarondertoelichterwordtenovergaatin
groftotzeergrofzand,opéénplaatstroffenwezelfsgrindlagenaan.
Degrasmatendekwaliteitvsndegrassenisuitstekendhelaasisdeze '•
strookmaarsmal«
VerdervandeRijnafwordtdegrondsteedsslechter,debruinekleuren
gaanoverinblauwachtiggrijze,degrondwordttaaierenzwaarderener
komtgeenzandmeervoorindeondergrond (EblenEb2).Weerietsverdervan
deRijnwordtdegrondvenigerenaldezeovergangenvankleinaarveen©f
kleilgveenzijnslecht;hetgrasland ishierookduidelijkBinder,Deze
profielenzijnaangegevenmet Ivk,IvenIo,alnaargelangdediktevanhet
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kleidek.Dezegrondenzi£iveelaltediepontwaterd,dochhetiamogelijk
dathieraanweinigteverbeteren is,daardegrondvanafdeOudeRijnsteeds
lagerwordt.
Dezepolderszijnookweerinh m geheelongeschiktvoortuinbouw,
(176) Zuidzljderpolder (Gem.Bodegraven,Lange~Ruige-4feiàeenZwaanerdan),511ba
(184) Barwoutawaarderc a « (Gem.Barwoutswaarder,WaarderenHoerden),1057ha
(189) WeijpoortschePolder (Ges.Bodegraven),24Öha
LangsdeRijnkomteenbredestrookkleivoor«Hetmeestnaarhet
noordenvindenwe eerst eenstrookvantype 2w.Des«grondishoogboven
hetslootwaterpeilgelegeneniszeergoed,vaakzijnhieropvruchtbomen
aangeplant*Degroeivandeseboraenisalsregelgoed.VerdervandeRi£i
komensaallebanenvoorvanEbl,Eb2enIo,terwijlereenbredestrook
van Ivachterligt, Inde
ïïeypoortpolder
treftmenonderdestugge klei
vantypeEbl,opeendiepte,variërendvan60tot125ca,zandaan,dat
plaatselijkvrijgrofis.Dezestrook iswaarschijnlijkeenoudeaeander
,vandeRi£igeweest,waarnadestrooaverlegging,dezwarekleirechtstreeksophetzandisafgezet.
3hdezepolderislangsdeRi&iovereengroteoppervlaktesandweggehaald,zodaterhiereengroteplasisontstaan,
Voorvestigingvangroenteteelt zijnhier geen»gelijkheden.Voor
fruitteelt komennog goedegrondenvoor,
(177) Achttisnhoven (Gem.Hieuwkoop),417ha
Dezepolderwerdniet gekarteerd.
(178) Meijepolder (Gem.Bodegraven),707ha
Deze polder bestaat u i t bovenland en is a l s grasland in gebruik.
Aan de noordwest zijde ü g t hat water, de Mei je. Dit is een z i j r i v i a r t j e
van de Rijn, dat nog v r i j veel k l e i heeft afgezet; deze k l e i heeft dezelfde
eigenschappen als de Rijnklei, h i j is n l . zeer stug.
Bet beste type, dat hier t e vinden i a , ia type Ebl; verder t r e f t men
ook da tin*« EfcÉLt Io. Iv. Ivk en V aan. Het landschap ia hier opgebouwd u i t
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een»eeringewikkeldro^enstelsel;deruggenlopenallegrotendeelsin
dezelfderichtingalsdeMeijeenhebbenerhierendaarverbindingaee.
HetveenisplaatselijkalsV3enplaatselijkalsV2aangegeven.De
veenprofielenhebbensomseenvrijbehoorlijke,somseenvrij"slechte
grasmat»
Dezepolderispractischalleengeschiktvoorgrasland,dshoogste
ruggenzoudenmisschiennogalsbouwlandtegebruikenzijn,
(179) Koordaijdepolder(Gem,Bodegraven),673ha
Ookdezepolderbestaatgeheeluitbovenlandenisalsgraslandin
gebruik.
2hdezepolderlopenverschillendekleirüggwvanuitdeMeijepolder
naardeRijn,terwijlooklangsdeRijneenpakketkleiisafgezet.Hier
vindenweeenstrookvantypeIfr.Dezeisplaatselijkvrijbreed,opandere
plaatsenweersaai;verderkomendetypenEb2,Ebl,Io,IvenIvkvoor.In
destrook,vfeïkemetBraangegevenis,komteenbaanvoor,waaringrof
grindhoudendzandindeondergrondaanwezigis.Ditisvooralduidelijk
tezienachterhetzwembadvandegemeenteBodegraven.HettypeIwbestaat
uitzeergoedegrond,"«elkevoorboomgaardofbouwlandzeergeschiktis.
Deoverigetypensi^ialleenmaargoedvoorgrasland.
In denoordwesthoekvandepolderkomtnogeenstrookjevantype T»
voor,welkeafgegravenisvoordesteenbakkerijen.

(180) WeijlandendeBree(Oem.BodegravaienRietveld),774ha
OokhierkomtlangsdeRijneenbredestrook In voor,welkevanprima
kwaliteitis;doordezestrookloopteenbaan,waarindeondergrond,op
plm,60à70cmdiepte,eenlaaggrofzandaanwezigis.Ditzaleenoude
beddingvandeRijnzijngeweest.
Hoeweldezestrookgrotendeelsalsgrasland ingebruikis,iszetoch
voordefruitteeltprimageschikt.Deenkelevruchtbomenwelkehierbijde
boerderijenaanwezigzijn,vertonendanookeengoede,gezondegroei.
Ismeneenmaaldoordestrook2wheen,danzaktdekwaliteitvande
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grondsseersnelaf,DestrokenEbl,IoenIv,welkehierachtervolgen, zifa
maar zeersaai.DestrookIvkisechterweerzeerbreed,2hdeovergang
TanIvknaarveenontbreektopdemeesteplaatsenhettype¥5.
Hstgraabestandopdekleigrondenisvanbehoorlijk»kwaliteit,terwijl
ditoptypeIvkenophetreenzeerwisselt,afhankelijkvandezorg,die
deboereraanbesteedt.
Detypenïvk,V2enV3bevattenteveelkleiindebovengrondomgeschikttezijnvoordetuinbouw,
(181) Rietveld (Gem.Rietveld),324ha
Besepolderbestaatuitbovenlanden1B practischgeheelalsgrasland
ingebruik.

Langs de Rijn vindt sen een strook Iw, welke van prisa kwaliteit i s
en zaer goed geschikt voor f r u i t t e e l t .
De bovongrond is reeds sterk ïijns&adig en v r i j gemakkelijk bewerkbaar, de ondergrond wordt steeds sandiger en ia op soacjige plaatsen op
80 ca à 1 st grofsandig.
Dese gronden liggen hoog, js&ar doordat het slootwaterpeil hoog gehouden wordt, wordt het verdrogen in de zomer voorkomen.
Verder vindt men een paar ssrdie stroken ven Ehl en Eb2, waarna er
wat bredare stroken Io en ïv kaaen.
De overgang van Ivk naar veen is seer geleidelijk.
Behalve type Iw zijn er geen voor tuinbouw geschikte gronden in deze
polder.
(182)

Qudeland en ïournoiaveld (Geo, loerden), 141 ha
Dese polder is niet opgsnoreen«

(183)

Middelland (Gem. Woerden), UÔ ha
Deze polder is niet opgenomen.

(185)

Papekop en Diemerbroek (Ges. Papekop), 717 ha

(lßo)

Ruige Weide (Gem. Lange-Ifeiige-Weide), 257 ha
Deze polders bestaan geheel uit bovsaland en zijn practisch geheel als
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graslandisgebruik.
Verreweghstgrootstegedeeltebestaatuit-veen*Hetveenishiervan
mindergoedekwaliteit,zodateengrootdeelalsV3opdekaartisaangegeven.HetoverigedeelstaatalsV2op;ndekaart;typeVIkontindese
poldersnietvoor«
Aandezuidelijkeenwestelijkekastvandepolderskomtnogalwat
typeIvkvoortengevolgevandeaf
settIngenvandeU sseleneenklein
zijstrooapjeervan.Deinvloed,welkedezeopdevormingvanhetlandgehad
hebben,isechternaargeringgeweest.DeovergangvanIvknaarveenis
zeergeleidelijk,zodateengrootdeelvandeveenprofialenbovenopuit
ietskleiügveenbestaan«
Dekwaliteitvanhetgrasland iszeerverschillend.Srzijnpercelen,
waaropgrotehoeveelhedenbentgrasvoorkomen.Ditisechter»eertewijten
aandezorg,welkedoordeeigenaaraanhetlandbesteedis,danaanhet
profiel.
Voorgraslandzijndezepoldersbijeenbehoorlijkeverzorgingredelijkgoed.Voortuinbouwkunnenseechterweluitgeschakeldworden«
C 187 ) HetWesteindevanWaarder(Gem.Äaarder),610ha
DesepolderkoostmeteensmallestrooktotaandeRijnenbestaatgeheeluitbovenland,datpractischgeheelsisgraslandingebruikis.
LangsdeRijnvindenweeenstrookklei,welkeuitdetypenEblenB»
bestaat»HierlangskomtnogeenstrookvantypeBb2voor.
VerdertreffenweachtereenvolgensIo,Iv,Ivkenveenaan.Deovergangenzijnzeergeleidelijk,zodater,vooralvandetypenIvenIvk,
zeerbredestrokenvoorkomen.
Ookvindenwenogeen«eersmalruggetjevantypeIo;ditlooptvanaf
deRi^ienvoratweerverbindingmethetruggetje,datdoorpolderLange
Weideloopt^
DekwaliteitvanhetlandoptypeIvkiswelverschillend,naarop
velepercelentochvrijslechttenoemen;opveelplaatsenisdebovengrond
sterkroestig*
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Ookhetgrootstedeelvanhetveenbevatveelroestindebovengronds
zodatditalsV3opdekaart Isaangegeven.
Dezepolder iadanookalleennaargeschiktvoorgrasland,behalvede
strook3* en m û . , welkelangsdeRijngelegenis;dezeIsvoorfruitteelt
geschikt*
(1B8) Langs„'ejjde(Gem,Lange-Buige-Weide)681ha
(175) OpkoopenHegenViertel (Gem,BekendorpenBeeowijk),238ha
Dezebeidepoldersbestaanuitbovenlandenzijngeheelalsgrasland
ingebruik,VerreweghetgrootstedeelwardtdoorkleÜtgveeningenoaen,3h
polderLangeWeldeloopteensaallerug,welkeuittypeIobestaat;hierlangskaratnogeensaaistrookjeIvvoor,3htotaalisditechteraaarvan
zeergeringeoppervlakte,zodathetvanweinigbetekenis is,lenvrijgroot
gedeelte-vanhetkleiïgveen isalsV3geclassificeerd,andaterveelroest
indebovengrondvoorkant,
2hdepolderOukoopkostlangshettypeV3eenstrooktypeV2voor;de
grondenvandesestrookbevattensdnderroestdanvanV3,naarzijntochook
nognietzeergoedtenoesen.
Voortuinbouwkomenindezepoldersgeengeschiktegrondenvoor,
(190) foei enPolanen (Gera,WoerdenenLinschoten),243ha
O^Ü Breeveld (Gem,«oerden),Silha
(192)

Klein-Boutdjjk (Gem, Kaiaarik en Woerden), 180 ha

(193)

Groot-Houtdidk (Gern, Kamerik en Woerden), 304 ha

(194)

Baaggjjk (Gern, Harmelen en loerden), 197 ha
Deze polders liggen grotendeels in de provincie Utrecht en zijn niet
opgenomen.
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(195)

Moord-Linschoten (Gem.Snelrewa^rd en Oudewater), 457 ha

(196)

Snelrewaard. Zuid-Linachoten. Schagen en den Barfi (Genu Linachcten,
Snelrewaard, Montfoort en Oudewater), 944 ha

(197)

Qroot-Hckendorp (Gen. Hekendorp), 459 ha

(198)

KLein-aekaodorp (Gern. Hakendorp en Oudewater), 79 ha
Deae polders liggen langs de IJssel en zijn practisch geheel als
grasland in gebruik,
In het grootste deel ervan vinden we de typen Ivk en I T .Dit land i s
als grasland over het algeseen behoorlijk goed. Verder kaaen nog een paar
strocraruggetjes van type lo voor; één hiervan koet u i t in een blok van
prisa, zamdige k l e i (type Iw).
De oppervlakte van type Br is maar klein, zodat er m a r enkele f r u i t teeltbedrijven op gevestigd zouden kunnen «orden«
Het overige deel van deae polders is alleen maar geschikt voor grasland,

199)

Ifoordpolder (GSEW Rijswijk en «s-Qravenhage), 121 ha

201)

Eskaappolder (Gern. *s-Qravenhage en Wateringen), 994 ha

202)" Vithofspolder (Gem. *s-Gravenhage), 208 ha
2®^

Qostiaade (Gem. 's-Gravanhage), 195 ha

205)

Zwartepolder (Gem. »s-Gr&venh&ge), 46 ha

206)

Westmade (Gem. Monster), 48 ha
Al deze polders, welke gelegen zijp tussen twee wallen van het oude
duinlandschap, hebben een dim pakket "aoerasveen" in de ondergrond, dat
rust op zand van de oude strandvlakte. Oradat het veenpakket ^tsmer i s
dan in de veenpolders van het binnenland, is de inklinking geringer. Over
het veen is l a t e r een kleidek afgezet.
Hoofdzakelijk komen derhalve k l e i - en k l e i op veenprofielsn (typen
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Iw,Sbl,IoenIv)voor.
Langsdenoordoostrandrindtmennogwatzand-engeestgronden
(typenDa. anDal)meteengoed«waterhuishouding.Dezelfdetypenkomen
ookinhetsuidoostelijkdeelvandeHoordpoldervoor,
IhdeEskamppolder,deZwartepolder endeOostmadepolderkenenenkele
groterecomplexenopgebrachtetuingrondenvoor(type a2).
Deklei-enklei-opveenprofielenzijnongeschikt-»oortuinbouw,
behalvedeBrprofielen,dievoorgroente-enfruitteeltwelgeschiktzijn.
De zand-engeestprofielenzijngeschiktvoorgroenteteelt.
Deopgevarengrondenzijndeels
raat
ig,deelsgoedgeschiktvoortuinbouw.
(200) Wippolder(Ges.Wateringen),566ha
(205) Dijkpolder (GenuMonster),526ha
(225) Voordjjkshoornschepolder (Gem,Delft),267ha
(226) Hockpolder (Gem,Rijswijk),2S9ha
(235) HoofleAbtwoudschepolder (Gem,Delft),209ha
Debodemgesteldheidvanaldezepolders isweinigwisselend.Het
zijnhoofdzakelijkbroekgronden (Ebl)methierendaarmeestalwatzware
woudgronden (ï*0.Debroekgronden,welkeditsontstaan z%ja tijdensde
eersteoverstrofiingsperiode,zijnzeerkalkrijkindeondergrond« De
structuur ismeestalbuitengewoonslecht.De uitbreidingsmogelijkheden
voordetuinbouw indezepolderszijndanookgering.Deomgevingvan
tîateringenendenHoorn,oudetuinbouwcentra,isopgevarenmetsand
(typeB2)enditheeftuitstekendetuingrondenopgeleverd.Hetgrasland
inaldezekleipolders isgoed,
(207) Zwartenaoek(Gern,Monater;,58baindezepolderkomendetypenDa. enDslvoor«Debodemgesteldheid
iserechterwatonregelmatigerdan indeomgeving,terwijlbovendiende
afwateringplaatselijknietgunstigis,mededoorhetkunstmatigophouden
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Tanhetwater.Itodeondergrond bevindenzichhierendaarstorende
kleigronden*Debovsngrond isechtervanuitstekende kmliteit,
UiibreMingsMogelijkhedenvoortuinbouwzijnnietneeraanwesig«
(208) Tedingerbroekpolder (Ges,LeidschendaaenNootdorp),960ha
a. (Zuidelijkvandespoorlijn)
Dezepolderisgedeeltelijkuitgeveend»Hetnietuitgeveendedeel
bestaataandeoostzijdeuittypeIvkenIr»Aandewestzijdekosteenhre•dekleistrookvoocWelkealeEblenEb2gekwalificeerd is.Dezekleiie
zwaarenstugmetvaakeentaaie,blauwgrijzebandopeendiepte
variërendvan25tot50au.Senkleinebaanloopterdoorheen,welke
indeondergronduitzavelbestaatenalstypeIwisaangegeven.Geheel
aandewestzijde iseenstrook,welkesetduinzand overstovenis;de
diktevandezelaag istot20à50cm.DitprofielismetDa2aangegeven,
omdatdebovenlaaguitzandbestaat,terwijldaaronderslechte,stugge
kleivoorkomt.
Voortuinderijheefthetnietuitgeveende deelpractischgeenwaard«,
daardeoppervlaktegoedegrondgeringis.Voorbouwland zaldekleistrook,hoewelzwaar,weltegebruikenzijn,daarditlandhoogboven
hetwaterligt.Voorgrasland isdezekleislechtsiaatiggeschikt*
Inhetdrooggsxa&aktegedeeltekontpractischoveralzand inde
ondergrondvooropeendiepte,variërendvan40tot1XX)cm.Ditzandia
vrijgrofenisvermoedelijkoudzeezand.(Langsdespoorbaan iaover«en
grotehoekzand gewonnenvoordenieuweRijksweg;deplasdiehierdoor
ontstaan is,isopsoEs&igeplaatsenong.15 u diep.)Sr iseenstrook
waarhetzaadaeorhoogvoorkomt.Ditzand iebrujnervankleurenvoelt
zachtaan,het isnl.oud duinzand,inbijnadegehelepolderwordt
bovendezandlaageenlaagslappe,venigekleiaangetroffen;dezetypen
staanalsFaLopdekaart.PlaatselijkvondenwehiereenlaagKseraolm
van50tot65cmdikte.Ditgedeelte zoumisschienvoortuinderijnog
geschiktzijn,cmerechterdefinitiefoverteoordelenzouditeerst
naderbestudeerdaoetenworden,,

•"OTT"'

b« Noordelijk van de spoorlija),
Ben klein gedeelte laags de Vliet i s hijer niet uitgeveend. ff« vinden
hier de typen Sbl, Eb2 en Iv. en een klein stukje Teen (type 73). De
oppervlakte, welke door Ebl ingenomen wordt, ia echter gering. Op Terschillende plaatsen komt hier sand in de ondergrond voor. Dit i s echter
op de kaart niet aangegeven. Verreweg het grootste deel is uitgeveend
en van slechte kwaliteit. Het rugganstelsel, dat er doorheen loopt i s
saai, dus van weinig waarde. Verder komen overal de typen ftal en ftaS
voor met sseer weinig aeermolm. Langs de spoorlija l i g t een strook oud
duinzand aangegeven als Pc2. Deze l i g t v r i j ver boven het slootpeil en
heeft spoedig l a s t van verdroging. Het meeraolndek is onregeljaatig, aaar
zelden van dien aard, dat het prisa tuinland zal opleveren. Voor u i t breiding van de tuinbouw komt deze polder dan ook niet in aanmerking,
(209)

Veen» en Binkhorstpolder (Gea. «s-Gravenhage en Voorburg), 801 h&
Het grootste deel van de polder bestaat uit veengronden, welke
vanaf de nabij gelegenéteihenrijsn overstoven zijn «et e<si laag duinzand
t e r dikte van 0-75 cm (type Zvl en Zv2).
Zoals de kaart t e zien geeft, varieert de kwaliteit van de ondergrond van VI t o t V2, Het land is vaak onvoldoende ontwaterd.
De zandrag ten westen van Voorburg is aangeduid saet profiel Da2 en
Da3; de bovengrond ia hier vaak droog.
In de omgeving van "Reigersbergen* vindt mm eenraatig t o t goed
humeuse zandlaag met in de aeaste gevallen veen op 0,50 tot 1 a diepte.
De kwekerijen, die op genoeod gebied voorkoaen, zi£i meestal t e nat, zodat aen a l t i j d laat is in het voorjaar.
Bij verbeterde afwatering is het grootste gedeelte van de gronden
van deze polders goed geschikt voor groenteteelt«

(210)

Plaapoel- en Schaapwsipolder (Gem, Rijswijk), 802 ha
Deze polder i s

niet uitgeveend, terwijl ook nergens binnen 1 m

het veen aangeboord werd. Ze bestaofe bijna geheel uit de typen Ebl en
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enSb2,dusvrijslechtvoorland-entuinbotardoeleinden«Ookalsweiland±s
dezepolderoverhetalgeraeer*nietbesttenoesen,daarhetgraaspoedig
vandroogtetelijdenheeft,omdatdegrondhier,tengevolgevandelaagblauwgrijze,taaieklei,welkeopeendieptevan30tot50cmvoorkomt,zeer«einig
opdrachtigis.3hhetzuidelijkdeelvandezepolderbestaatdebovengrond
uitsterkfijnzandigekleiofzavel,welkemooirulenvanprimakwaliteitis
(t;i)e IK); dediktevandeselaag ia echteraaar20tot25cm,terwijldaarna
reedsspoedigdeblauwgrijze,taaiekleivolgt.
Ya&kvetïdenweindeondergrondsterkkleiigezavel,welkeleetaachtig,
vetentaaiis«Wanneerdezelaagdroogwordt,wordtzesteenhard,terwijl2e
indetegenwoordigetoestandvrijslechtdoorlatendlijkt.
Doordesepolderlopennogenkele/ruggen,welkeechtermoeilijktezien
zijnenookni3tpriaatenoemenzijn;deseruggenzijnalsEblgekwalificeerd,
daarzijvrijzwaarenvaakindeondergrondnogalslenpigzijn.Langshet
Jaagpad,aandekantvanDelft,zijnnogenkeletuinen"opgevaren",waardoor
deicKsiiteitverbeterdis;dezehebbenwedanooktypeB2genoemd.Detuinen
langsdeKorteKleiwegaijnmerendeelsopdetypenEblenSb£gevestigden
dusslecht»Alsgeheelkœnenwedezepoldervooruitbreidingvandetuinbouw
uitsluiten,terwijlookhetgraslandniettotdeallerbestekwaliteitbehoort«
(211) HoogeBroekpolder (Gem,Rijswijk),352ha

(212) LageBroekpolder (GeauRijswijkenDelft),144ha
Indezuidelijkehoekvandezepolderiseenkleingedeelteuit
geveand.
Degrondishiersterkdoorelkaargewerkt,zodatdebodeagranzenzeerglobaal
zijn.ToornanielijkkosendetypenRolen 1ÏB2voor.Opveleplaatsen,waargeboordis,l>evondzichgrof
zandindeondergrond.Ditisvermoedelijkoud
duinzand;hetzandvoeldezachtaanenerkomengeenschelpresteninvoor»
DekleiruggeninhetterreinzijnaangegevenmetPc2,PcSenPc4.
Verreweghetgrootstedeelvandesepolier??ordtdoorhetvliegveld
Ypenburgingsnoiaenjdezeterreinenzijnjaetsanden-p*indopgehoogdenzijn
nietnaderbekekencDeabringendegronden,welkenietdooruitvenenlager
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gewordenzijn,bestaanuitdetypenEblen ISbZ;dezezijnallevrij
stugenhetgraslijdtspoedig doordroogte,zodathetookgeen
weilandvanbestekwaliteitgeeft.Voorakker-entuinbouwiserin
dezepolderpraetischgeengeschiktlandtevinden.

(214) PoldervanHootdorp(Gem.Zoeteraeer,Leidschendam,Pijnacker,
NootdorpenDelft),1010ha
OnderhetgrootstegedeeltevandepolderHootdorpbevindtzich
opeendieptevariërendvan50tot100cagrofzeezand,terwijldaardoorheeneenstrookoudduinzandvoorkomt«Hetoudeduinsand isop
dekaartalszodanigaangegeven,terwijlhetoudezeezandaangegeven
ismetdeletterC.Vaakkomtbovenhetzeezandnogeenlaagslappe,
venigekleiofslappe,sterkf
ijnzandigekleivoor.Alsgrasland
maakthetookgeengoedeindruk.
a.Hetgeéeeltetennoordenvandespoorlijnentenoostenvande
Veenweg.
Ditgedeelte ia practischgeheeluitgeveendenmaaktalsweiland
eenbehoorlijkeindruk.Hetwordtbijnageheelingenomendoorde
typenPalen8n2methierendaarenkelesmalleruggetjes,welkesoas
vanbehoorlijkekwaliteitzijn,maarsoasookindeondergrondop70
of80cmdiepteweeruitslappe,venigekleibestaan*Ookkoetop
verschillendeplaatsenoudduinzandvoorinvrijonregelmatigebanen
enopverschillendediepten.Waarditzandvrijdichtaandeoppervlaktekomt,ishetalszodanigopdekaartge»et;kwamhetwatdieper
voor,b.v.op80cm,danishetmetdeletterCopdekaartaangegevan.
Dezeoudeduinzandgrondenzoudenvoortuinbouwbruikbaartemakenzijn,
ersalechtervooralveelaandachtaanbemestingenmisschienookaan *
bekalkingbesteedœœtenworden;bovendienliggenzijvaakooktever
bovenhetslootwater
peilzodaterspoedigverdrogingoptreeét.Het
Beeraoliadekiaoverhetalgemeensaaardunenvanweinigwaarde,daar
hetvaakvrijvenigis.Heteneperceelverschietechterweleens
ietsvanhetandere,zodatermogelijknogwelkleinestukjeste
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vinden zijn, welke voor de t e e l t van groente t e gebruiken zijn; voor de
f r u i t t e e l t is dit poldergedeelte echter volkomen ongeschikt t e noemen*
b. Bet gedeelte ten zuiden Tan de spoorlijn en ten oosten Tm de
V©enderweg
Dit zijn a l l e geheel uitgeveende polders. Da Honderd Morgen bestaat
voor een flink deel « i t type Pc2 en Pc3, «elke goed geschikt zijn TOOT
bouwland en f r u i t t e e l t . Opdeze typen is het aeeraoladek als regel «eer
dun en fijnzaadigj de ondergrond i s gewoonlijk van goede knali tei t . Als
grasland heeft het, door zijn v r i j hoge ligging^spoedig l a s t van de
droogte. Op enkele plaatsen is hier in de ondergrond v r i j grof zand aangetroffen; vermoedelijk oud zeexand, Dese plaatsen zijn laet de l e t t e r C
aangegeven«
Verder lopen er nog enkels kleine ruggen door, die echter van «einig
belang s i j n . Seras zijn er strooadraadjes »et oeverwallen van Z of 3m
breed.
De zuidelijke punt van de polder Hootdorp bestaat, op enkele ruggen
na, geheel u i t type ftal. De ruggen zijn maar saai, soms so saai dat de
oeverwallen niet breder zijn dan enkele meters. Sons vinden «e in deze
small© oeverwallen heel mooie fijnzandige zavel tot SOof 60 ca diepte,
marna de slappe ondergrond weer volgt. Als grasland aaken deze poldertjas
een v r i j goede indruk, voor andere doeleindefe s i $ j se echter practisch
geheel ongeschikt. Het sesraolisdek is als regel niet dikker dan oog,
SOcm, »aar is vaak wel van goede kwaliteit.
(215)

Kieuwe of DroofœgBaakte Polder (Ges. Pijn&cker en Zoeterseer), 575 ha
Dit is een geheel uitgeveende polder, grotendeels als weiland in
gebruik. Het ïaeenaoladek is ongeveer 30 en dik, soes van v r i j goede
kwaliteit, soas droog en zeer fijnkorrelig (stoffi«). Er lopen enkel«
s m i l e stroopdraadjes doorheen, welke v r i j zwaar en soas kalter» zijn
(type Pc3). Het grootste gedeelte van deze polder is zeer slap in de
ondergrond en dus alleen voor weiland geschikt (type ftd.). De kwaliteit
van het weiland is sterk uiteenlopend, grotendeels door het verschil in
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zorgdieeraanhatlandbesteedwordt.Sakelepercelenzijlalsbouwlandlagebruik;deresultatenzijnechtermatig.Langsdedijkenkomen
verschillendetuinbouwbedrijvenvoorjdegroeivandegewassenisover
hetalgemeengoed,doordathetmeermolmdekhierdikkerisdanverderin
depolder,nl.50tot60cm,terwijldekwaliteitvandemeeraolmover
hetalgemeenookgoedtenoeraenis.
InhetnoordentegendepolderNootdorpligteencomplexgoede
zavelgronden(typenPc2enPc3).Dezegrondenzijnvoorbouwlanden
misschienvoorfruitteeltgeschikt.Ditlaatsteisalleendoornader
onderzoekmetvoldoendezekerheidvasttestellen.

(216) DroogaakingindenOudenofHooienPoldervanPijaacker
(Gem,PijnackerenZoetermeer),£57ha
DezepolderisgeheeluitgeveendenbestaatlangsdePijnackarschewegvoorhetgrootstedealuittypeBal.Ditisbijnageheelalsgraslaadingebruik.Ditgraslandvertoontbijdroogteeenzeerslechte
groei.Deseslechtegroeiwordtvooreengrootdeelveroorzaaktdoorde
diepeontwatering,diehierpractischoveralwordttoegepast.Doordeze
polderlopenhierendaarkreekruggan,disgrotendeelsvanpris»
kwaliteitzijnendanookbijnageheelalsbouwlandwordengebruikt.
DezeruggenbestaanuittypePc2,terwijldaarlangsvaaktypePc3
ensoosooktypePc4voorkomt.Ovarhetalgemeenvertoondendediverse
landbouwgewasseneenzeergoedestand.
Voordetuinbouwishiermisschieneancomplexgrondtevinden,
welkevooruitbreidinggeschiktis.
Depercelen,welkealsgraslandingebruikzijn,moeten,cade
hoogstmogelijkeresultatentebereiken,veelminderdiepontwaterd
wordendannuhetgevalis.
Meeraolmkomthieralleenmaarvoorophetgedeeltelangsde
Pijnackerscheweg(hetlagegedeelte)enisdannogvanweinigbelang.
Alleenvlaklangsdewegopdepercelen,waartuinbouwbeoefendwordt,
isdemeeraolmlaagvaakietsdikker.Degroeiopdeaanwezigetuinbouw-
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bedrijvenis,voorzoverwegezienhebben,ookbehoorlijkgoed,
(217) OudeofBoogeBolder(Gea,PijnackerenZoeteraeer),195ha
Dezepolderbestaatgeheeluitbovenland,waarinenkel»brede
kleiruggenTangoedekwaliteitvoorkomen (type 2*),Deze«ardenechter
practischgeheelvoortuinderijgebruikt,Inhetzuidenbestaatdegrond
oeestuitdetypenIvk,IvenIo,terwijlafentoeooktypeBblof
Eb2voorkomen« Sihetnoordenkomtnaastderuggeneengrootoppervlak
vantypeSblvoor«DezetypenEblenEb2zijnvoorlandbouwnogwel
behoorlijkbruikbaar,hoewelzenietprimatenoemenzijn.Deoverige
grondenzijna H e voorgraslandgeschikt.Yooruitbreidingvandetuinbouwkoestdezepolderdusooknietinaaoaesking,daardebetrekkelijk
kleineoppervlaktegoedegrond,reedsdoortuinderijwordtingenomen*
(218) Berkel(Gem,BerkelenRodenrijs,Pijnacker,Rotterdam,Bergschenhoek,
BGLeiswiJkenZootenaeer),2172ha
Dezepolderbestaatuitnegenwaterstaatkundigedelent,w.:
Ä, DeBinnenhoezenmetdaaropafwatereaadegronden
Ditgedeeltebestaatnagenoeggeheeluitboezemlandenisvan
v^einigbelang.Het isdaaromnietapartbeschreven,
HL.Boordpolder
Dezepolderbevatovergroteoppervlaktenkatteklei(Ra2)methier
endaar«verveendestukken,dievaakirreversibel/zijQ(typePv4)en
waarraenhierendaarturf graaft.Menvindtopditbodestypehoofd«
zakelijkgrasland.HetbouwlandkomtvooropdetypenPc3en Bc4,die
gezamenlijkeenkleineroppervlakinnessendandekatteklei-enindrogende
gronden.
Tuinbouwis,afgezienvanenkelekleinerehoekjes,indezepolder
nietuitteoefenen.
B2ffestpolderenZuidpolder
Dit zijnbijnageheeluitgeveendepolders.Hetkleinegedeeltedat
nogbovenland is,«ordtpractischgeheeldoortypeIwingenoraen,dus
priaagrond.Dit gedeelte isdanookbijnageheeldoortuinderijinge-
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Doorbetuitgeveendedeellopenverschillendevrijbrederoggen;
dezezi^awelvrijsnaar-voordetuinbouw,aaarvoordelandbouwgoed
geschiktendaarvoordanookTaakingebruik(type Pc5),Delagere
delenzijnals?c4gekwalifioeerd*Dezetypenzijnalleenalsgrasland
goedtegebruiken.EenvrijgrootdeelvandepolderwordtverderingenomendoortypeDal*
i

Hetmeermoladekispractischdoordegehelepoldermaar20tot
30cmdikenvanmatigekwaliteit.Alleenindezuidelijkep m t isdes«
laag ietsdikker,maartevensookveelveniger.Dithoekjelijkt voor
degroenteteelt vrijgoedbruikbaar,hetisechterBaareenzeerklein
oppervlak* Sihetoverigedeelvandepolderisverdergeengoedtuin»
bouwlandmeertevinden.

C.

Zuidpolder-Rodenrijs
Deze droogmakerij is deels als bouwland deels als grasland in
gebruik.
In het zuiden en zuidwesten bestaat de bodem a i t t o t enige diepte
ontkalkte kleigronden (type Pc4)en enkele complexen kleigronden a s t
katteklei in het profiel (type 8a2). Ook in het uiterste noordoosten
komen deze typen voor.
Van noorwest naar zuidoost loopt door het midden van de polders
een brede strook kalkrijke zavslgronden (typen Pc2 en PeS).
De typen Pc2 en PcS zijn geschikt voor bowwlsnd en deels (vooral
type Pc2) voor tuinbouw, vooral voor f r u i t t e e l t . De oppervlakte, di«
hiervoor in aais&erkiag kont, is echter niet groot.

D.

De Kieuwe Bodenrijsche Droo^&kerij
Dit gedeelte is voor een groot deel als grasland fc gebruik en
bestaat grotendeels u i t kleigronden die t o t wisselende diepte entkalkt
zijn (type Pc4). âakeî* stroken gronden, die nog t o t bovenin kalkrijk
zijn kosten nog voor (type PeS). Si het zuiden en «ddden liggen enkele
complexen baseuse slappe klei (type ïtel).
Voor tuinbouw is deze polder ongesenikt. Typs Pc4 is gedeeltelijk
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aog,als bouwland t e gebruiken.
B.

De lieuwe DroofflakerU »et de Oostaeerpolder
Dit i s een geheel uitgeveeoâe polder en grotendeels als «eiland
in gebruik» Bet asenaoLsdek is ± 50 ea dik, soos v r i j goed tan kwaliteit,
soeas droog en zeer fijnkorrelig (stoffig). Sr lopen enkele aœalle
atiroossdraadjes doorheen, «elke v r i j »mar en soos kalkarm zijn (typen
PcS en Pc4}«
Bet grootste deel van deze polder is zeer sl&p in de ondergrond^,
dus alleen -voor weiland geschikt (typen ML en PB2), De kwaliteit
van net weiland is sterk uiteenlopend, grotendeels door net verschil
in de zorg, die er aan het land besteed wordt.
Enkele percelen sijn als bomlaad in gebruik, de resultaten zijn
echter niet best.
Langs de dijken kosen verschillende tuinbouwbedrijven voor, de
groei van de genassen is over het alteneen goed, doordat het oeernoladek hier dikker ia dan Bidden in de polder, n l . 50 tot «0 ca, terwijl
de kwaliteit van de aeeraola over het algeneen ook goed t e noesen i s .
Behalve langs de dijken is de polder ongeschikt voor tuinbouw.
De Oostffieerpolder, een kleine droogmakerij, bestaat geheel u i t
type Pv2 (restveen) en is voor tuinbouw ongeschikt.

F, PolderOudeLeede
Bergpoezea
Ditzijnkleinepoldertjes,diegeheelzijnuitgeveend.Erlopen
verschillenderuggendoor,deseruggenzijnalsPc2enPc4opdekaart
aangegevenalnaargelanghunkwaliteit.
DelagerestrekenzijnalsBalopdekaartgezet.Zehebbeneen
aaeraoladekvariërendindiktetussen20en40ca.
Deoppervlakte,«elkedoordegoedegrondeningenomenwordt,is
aaarzeergering,zodatdezepoldersvooruitbreidingvandetuinbouw
nietinaanmerkingkomen,terwijlookdeoppervlakte,welkevoorlandbouwgeschiktis,zeerkleinis.
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G. VoorafachePolderofOudeHoo^eKIeHand
lidezepoldertonenenkelehoekenT O O T ,welkeuitgeveendzijn,
verreweghetgrootstedeeliaechterooginnatuurlijketoestand.In
hetnietultgeveendedeelkomen,vooralaandewestzijde,verschillende
bredekleiruggenvoor,welkevanmatigekwaliteitzijn(typeEbl),
Dezekleiruggenzijnvoordetuinbouwmatiggeschikt.Ditlandis
geheelalsbouwland ingebruikengeefteenprimagroeitezien«Meer
naarhetoostenwordthetkleidekophetveensteedsdunnerenligt
hetlandlager«Ditdeelisuitsluitend alsgrasland ingebruiken
ookalleendaarvoorgeschikt.
DebodemgesteldheidvandeuitgeveendestukkenkontgeheelovereenmetdieindeNoordpolder (zie BI),
H, PolderOudeLand
Dezepolderbestaatnoggeheeluitbovenland enligtalseen
schiereilandtemiddenvandroogmakerijen.
Hijbestaatgeheeluitkleigronden,Inhetaiddenloopteenstrook
goedeklei-enzavelgrondenseteentotgrotedieptegunstigprofiel
(type Dr),
AanweerszijdendaarvanliggenzwaarderekLeigronden,dieeen
slechterestructuurhebbenenlagerliggen(typeIbl). Sahetaidden
vandepolderligteenblokgedeeltelijkverveendland (typePv3)«
Voortuinbouwisdemiddelstestrook(type3w)geschikt,maar
deoppervlakteisgering«
(219) DroogmakingindenZuidpoldervanDelfaaauw(Gem.Pijnacker),214ha
DezepolderbestaatvoorhetgrootstegedeelteuittypeRal,
terwijlookenkelekleiruggenvoorkomenvandetypenPcSenPc4«
Depolder isgeheelalsgraslandingebruik.Opderuggenvindt
menwatbouwland.Degehelepolderisongeschiktvoortuinbouw.
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(220)

Zuidpolder van Pelfgftaigr (Gem, Pijmcker en Delft), 1300 ha
a. Het zuidelijk deel
Dit isvoorhet grootste gedeelteeenveenpolrier«aarhet gewone
ruggensysteemzoerduidelijktezien ie«Dezeruggenliggentaak1,5m
enneerborenhetlandschapuit.
De kwaliteit vandezeruggen isverschillend;«saneerzevangoede
structuur zijn,zijnzeBietIwopdekaart aangegeven,zijnzevan
minder goedestructuur,danzijnzemet BULaangegeven*Bijhetlaatstgenoemdetypewasdebovengrond vaakvrijzwaarenkaamervaakinde
ondergrondopeendiepte,variërendvan30tot50caeenblauwgrijze,
zeerstuggelaagvoor,welke storendwerkte»
DeveenprofielenzijnmetIvk,IvofIoaangegeven,alnaar gelang
dediktevandekleilaag,welkeophetveenvoorkomt.BijtypeIvk
isdekleilaag ongeveer25cmdik,bijtypeIvca50cmenbijtype
Io75cm.Deveenprofialenzijnpractischalleenvoorgrasland geschikt,degroeivanhetgraskanhierprimazijn,mitservoldoende
cultuurzorgenaanwordenbesteed.Opverschillende plaatsen komen
irreversibelindrogende grondenvoor.Ookwarenenkeleboringen
zuivereveenprofielen,diealsY2opdekaart gezet zijn,
b. Hetnoordelijk deel
3hditgedeeltekootveelbodemtypeEblvoor,meteensteerstugge
entaaieondergrond.Deruggronden zijnhiertamelijk goedvankwaliteit,maarvrijzwaarindebovengrond.Voorfruitteeltenlandbouwdoeleinden zijndezegrondenwelgeschikt,voordegroenteteelt zijnse
gedeeltelijkookwel goedtenoemen,maarvrijmoeilijkbewerkbaar,

(221) HoordpoldervanDelfgaaigr(Gem.DelftenPijnacker),357ha
Indenoordoosthoekvandezepolderiseenkleingedeelteuitgeveend;ditdeelisgeheelalstypeBalgekarteerd,dusslechtvan
kwaliteit.Ookalsgraslandmaakthetvoorhetgrootstedeeleen
slechte indruk.Vooranderedoeleinden isditpoldergedeelte volkomen
ongeschikttenoemen.
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Jhhetnietuitgeveendedeelkootaaareen»eerkleinhoekje
voor,waarhet-veenbinnen1m diepteaangetroffenwordt.Derest ia
alstype Isr«iEblgekarteerd.Ditland isgoedtenoesen,hoewelde
bovengrondvrijzwaar isenerbijtypeEblop40cmdiepteeen«at
taaikleibandjevoorkomt.Voortuinbouwzijadesetypengedeeltelijk
goedtegebruiken,terwijlsevoorbouwlandzeergoedgeschikt zijn.
Het grasbestand inhetnietuitgeveende gedeelte isoverhet geheelvrijgoedtotgoed;bouwlandkoothierslechtssporadischvoor,
terwijlalleenlangsdeDelftwegenigetuinbouwuitgeoefendwordt«
(222) BiealandscheBovmpolder (Ges.Delft),150ha
(224) KLein-Vrijenban (Gern.Delft), 48ha
TandeBiealandscheBovenpolderiseengedeelteuitgeveend
(PoldertJevanViruly,55ha)enditdeeliapractisch inzija geheel
slechttenoemen.Het bestaat geheeluittype Hol.Enkeleheelasalle
raggenkoasner invoor,waarvan erslechtséénalstype Pc2on i»
kaart isaangegeven.Dezeruggenzijlechtervaakookop70&80 m
diept«veerslap.
Hetnietuitgeveendedeel (95ha)vandeBieslandscheBovenpolder
endepolderKLein-¥riJenbanbestaangrotendeelsuittype IwenEbl.
Deaetypenzijnvrijzwaar,aaartochvanbehoorlijke kwaliteit.
Bijnadegehelepolderisalsweiland ingebruik.Degrasgroeiishier
overhetalgemeengoedtenoemen.
Voortuinbouw iswaarschijnlijknog eenbeperkte oppervlakte
goedegrondtevinden.
(225) PoldervanBiesland (Gem.PijnackerenDelft),150ha
Sengeheeluitgeveendepolder,waarverschillenderuggen doorheen
lopenvanbehoorlijkekwaliteit (type Pc2);overhetalgeneenzijn
dezeechter smal. Degrasgroeiopdezeruggen isvrijgoed,mitsse
niettesterkvandroogtetelijdenhebben.Detotaleoppervlakte,
welkedoorderuggen ingenomenwordt,isechterniet grootenvorst
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nooiteenbehoorlijkaaneengeslotencomplex.Toot*tqinbouwdoeleiadon
isdezepolderdanookwaardeloos;eenenkelperceelsoumisschien
roorakkerbouwgeschiktzijn.DeoverigegrondbestaatuittypeBs2
envooralBaal,datalsgraslandtaaknogeenbehoorlijkgoed«groei
vertoont,maarvooranderedoeleindenbeslistongeschikt is.
*

(227)

Oud- en Nieuw- lateringveldsche polder, »aaronder begrepen de
Prooflaakerlj (Gem. Wateringen), 552 ha
t

(228) DeWoadaeheDroogmakerij (Oern,Schipluiden),90ha
Dezedroogmakerijenbestaanvoorhetgrootst«gedeelteuitBal,
Vooralaanderandenkootnog«atvanhettype lovoor.Dwarsdoorde
polderslopennogeenaantalkreken,«aarvandebelangrijksteopde
kaartalstypePc2staanaangegeven.
Vooruitbreidingvandeglascultureszl£idezeoudezeekleipolders
. ongeschikt,
(229) Wöadschepolder (Gen.Schipluiden),406ha
LangsdeWeudsche«egligteenstrookhoogland,bestaandeuit
matigetot'goedeklsigronden (typenI«enSil).2hhetmiddenen
noordelijkgedeeltevandepolderbestaatdebode»uitveenneteen
wisselend,knikachtigkleidek(typen lbenIT).Iahetzuidenvende
polderligteenstrook,«elkevoortuinbauwdoelefetdengeschikt is.De
restisongeschikt.
(220) Harnaschpolder (Gem.Schipluiden),223ha
Hethogeredeelvandepolderbestaatuitbroekgronden (Kbl),
klei,het.lageredeeluit kleiopveen ( I T ) ,Dekleiopveengrensis
ookdegrenstussendeverschillendepolderpeilen.Sendeelvende
kleigrondenwordtdoordetuinbouwingenomen.Veelvandebedrijven
zijnreedsoudendikopgevarenmetzand.Delaeestebedrijven;dis
niet opgevarenzijn,zijavooreengrootdeelslechts«atigtotongeschiktvoortuinbouw.Uitbreidingsmogelijkhedenzijnernagenoegniet.

(231) Klaasaigelbrechtapolder (Gern.Schipluid«),555ha
DezepolderligttennoordenvanSchipluiden.Hetmiddengedeelte
bestaatuiteeawisselendekleilaagopveen (typen I Ten Io);de rand,
waardewegenopliggen,uit eendikkekleilaag (typenIwenEbl),De
polder isongeschikt voordeuitbreiding Tantuinbouw,
(234) lageAbtwoudschepolder (Gern.Delft enSchipluiden),806ha
Hetnoordelijkgedeeltebestaatuitkleigronden enhet zuidelijk
deeluit kleiopveengronden,dieaansluitenopdievandeKoord letelpolder.Dekleigronden zijn«eerzwaar.Deovergangtussenkleien
veenbestaat uitagn,kolderigegronden.Depolder is,behoudensmisschienenkelekleinestukjes,ongeschikt voortuinbouw«,
(235) AkkerdUkachepolder (Gem.Pijnacker,Delft,BerkelenRodenrijs),
329ha
Mentreft indezepolderdevolgendeprofielenaan:
Type Ivk: 0 -25ca venigeklei
>25cm bruinveen
Type Iv : 0- 25ca venige klei
25- 40caof 50cablauweklei,vaakknikachtig
vanaf 40of 50cmveen.
Type?2 : Veen
Type Iw : 0-25cm donkere klei
>25cm lichtgrijze fijnzandige zavel,soms overgaande
infijnzand.
en:irreversibel indrogende grond.
Type Iwvormt deruggen;dezezijnduidelijkinhetlandschapte
zienen zijn vanprüaakwaliteit voorland-entuinbouw.De oppervlakte,
welkedoordittype ingenomenwordt isechtertegeringomvoor
eventueleuitbreidingvandetuinbouw inaanmerkingtekoaen,daarde
ruggennietbrederzijndanong.20tot 50su
Deoverigebodeatypsnzijnalleengeschikt voorgrasland enzijn

-nadaarvoordanookgeheelingebruik.
Opverschillendepercelen,diewathogerbovenhetalootpeillagen,
vertoondendeslootkantenneigingtot indrogen,hetgeenniet opde
kaart isweergegeven.
(236) Schieveen (Gern,Rotterda»),512ha
De polderSchieveenbestaatuit eenkleine oppervlakte bovenland
inhetwesten (75ha)en eengrotedrooggemaaktepolder (437ha).
Inhetbovenland loopteensnellem g (typeIw)temiddenvan vrij
compacte kleiopveengronden (type Iv).Voortuinbouwisdit gedeelte
geheel ongeschikt.
De grondenvandedroogmakerijzijnslecht.Inhetoostenliggen
nogwatzwarekalkarme klsigronden (meestallaaggelegen),typePc4,
terwijlderestvandeoppervlakte grotendeelswordt ingenomen door
type Fml, Bahetwestenkomentamelijkveelirreversibel Ingedroogde
restveengronden (Pr4)voor.Deae grondenzi^aslapenvenigendevoorkooienderaggenbevattenveelkatteklei.
Voortuinbouwzijndezegrondenalle ongeschikt.
(237) Oost-Abtspolder (Ges.Schiedam enRotterdam),240ha
DeOost-Abtspolderbestaatuit eensmalleringvanbovenland,waarbinnen eendroogmakerij isgelegen.
Dezedroogmakerij isnogniet«olanggeledenverveend.Hetbovenland,datomdedroogmakerijligt, isaangeduidmettype Ivenwordt
uitsluitend alsweiland gebruikt.Dekwaliteit isuitstekend.
Dedroogmakerij isnietbest.Debodemwordt gevormddoorhet
bodemtype Bal.Daarnaast komenveelrestveengrondenvoor.Langsde
kadeliggenhogerestukken,diewatbeter zi£a,maarvaak ook
irreversibelingedroogd (type Pv4).Raggen komenerpractischnietvoor.
IR hetoverigegedeeltetreftmenuitsluitend typePv5aan.
TypeHalbevat indemeeste gevallen zelfsgeenzuiveremodderklei
indeondergrond,maar bestaat vrijwelgeheeluitveen.
Voortuinbouwzijndegrondentotaalongeschikt.
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(258) Hoord-Kethel(Gern,Schiedam,Rotterdam,Delft enSchipJaidea),6 U ha
3ahetzuidenvandepointervindto n goedekleiruggen,bestaande
uitdetypen B»en lo.Heteersteprofiel isvanuitstekendekwaliteit.
Deflsakvanderuggenen deuitloperservan inbetveenzijnbij
typeIoingedeeld.Dit typeligtboogtenopzichten a deongering«
Ihhetnoordenvandepolderzijndetypes«eestvenigiadeondergrondmetofsonderkleierop,voornamelijkdetypen Io,Iren Ivk.
Behalve inhetzuiden (typeBr)konenindesepoldergeengronden
voor,dievoortuinbouwgeschiktzijn»
(239) HolierhoekacheenZouteveenachepolder (Gem.Ylaardiagen,Schiedamen
Schipluiden),1752ha
(232) Kerkpolder (Gen.Schipluiden),244ha
Bet grootstedeelvandezepoldersbestaatuitvenigegronden«
Vooralhetmiddengedeelte isvanoostnaar«estdoorsnedendoormeestal
smallekleibanen,welke indeomgevingvandeKapeleenbehoorlijke
breedtebereiken,doordatverschillendekrekenaldaarsamenkomen«Dese
kleiruggenbestaanuit zgn.woudgronden,meteendikkezwartebovengrond
eneenzavelige totsandigekalkrijkeondergrond«Dezezijnonderga»,
bracht ondertype1*.DeomgevingvanYlaard&genbestaat eveneensuit
klei,hoofdzakelijkechterbroekgronden (typeEbl).Alsgevolgvanverschillen indikteenslapheidvanhetveenpakket indeondergrond« is
hetverschilinklinktussenklei enveenaanzienlijk;depolderligt
danookongelijk,Zuivereveengrondenkomenpractischnietvoor.Hoofdzakelijkzijnhetvenigegronden,d«w.z.debovengrond issterkvsaig,
terwijldeondergrondmeestaluit eendikkereofdunnerelaagkleiop
veenbestaat,welkelaagvaakalskniklaagontwikkeld is.
Sengedeeltevan dezegronden isindragendenalstype Iodopde
kaart aangegeven.
Watbetreftdetuinbouwkomenalleendewoudgronden (typ» Br)
inaanmerking.Hunliggingt.o.v»hetverkeerenvandehuidige
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percelering is «dater zeer ongsnstig an de oppervlakte klein.
( 2 4 °)

P<tfPPolder (Gem. Schipluiden, Maasland en de Liar), 495 ha
De Dorppolder l i g t aan de rand Tan het Westlanâdek. De polder wordt
doorsneden door sraalle en vrij brede kleibanen, die voor een deel u&
het type Iff en voor een ander deel oit type Ebl bestaan. Daartussen
liggen veenkceraen.
Voor de uitbreiding van de tuinbow, op enkele snalle benen »a, is
de polder ongeschikt,

(241)

Duifpolder (Gest. Schipluiden en Maasland), 567 ha
Bet aiddeadsel van de Duifpolder bestaat nit woudgronden, op de
kaart aangegeven als type Iw en sluit aan op de woudgronden van de
Zouteveenache polder (typen Io en IF).
Dit deel zou wel in aanmerking voor de tuinbo&r kunnen kaam. Da
ligging is echter minder gelukkig.
De randen bestaan uit zware kleigrond op veen en slja voor totobots» ongeschikt.

(242)

E&roekpolder (Gera. Vlaardingen en Maasland), 564ha
De omgeving ten Boorden van Vlaardingen bestaat, aanalnltaafr ep de
Zouteveense polder, veer voor een deel mit hoge kleigronden. De raggen
zija saai en het oppervlak «ooi» kleigronden (Iw) is echter gering, &
de klei op veen en veenkasaen is het veen meestal bedekt door een
dikkere of dunnere kniklaag (typen Io, I T ) .Evenals in de ZouteTeense
polder komen veel sgn. kolderige gronden voor, die sterk androgen (type
lad). De polder als geheel i s , op enkele smalle stroken (I») na, ongeschikt voor tuinbouw.

(245)

Aalkeet-Sttitenpolder (Gem, Maasland en Vlaardingen), 715 ha

(265)

Foppenpolder (Gem. Maasland), 127 ha
Deze polders zijn lage veenpolders met een dunne kleilaag op
dik veenpakket (typen Doen I r ) .
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Daardepercelenvervandeboerderijliggen, zija zijvooraliades«
polderdoordejarenheenslechtonderhouden.Vrijwelalleboerderijen
liggenindeAalkeet-BinnenpolderendeSluispolder,Doordepolders
loopteensmallekleirugvanMaaslandnaarvla&rdingen,diegedeeltelijk
uittypeBrbestaat.Vooruitbreidingvantuinbouwbestaanindeze
polderspractischgeenmogelijkheden.
(244) Babberapolder(Gem»VlaardingenenSchiedam),211ha
(266) glein-Babberspolder(Gem.Schiedam),20ha
DeBabberspolderendetegenVlaardingengelegenkleineBabberapolderbestaanuiteenvrijbredekleiruginhetnoordenmet-vrijgoede
kleigronden(typeBr)enzwarekleigrondenopveeninhetzuiden(type
Io).
DepoldersliggeninhetuitbreidingsplanTanSchiedam«
(245) Hargpolder(Gem,Schiedam),158ha

Het oostelijk deel bestaat uit lage klei op veengrond, het westelijk deel uit hogere kleigrond. De polder ligt in het uitbreidingsplan
van de gemeente Schiedam en toekomstige bebouwings- en beplantingsplannen zijn aangepast aan de bodemgesteldheid,
(246)

West-Abtspolder (Gen, Schiedam), ITOha
Eenveenpolder,dievoorhetgrootstegedeeltebestaatuitklei
opveen.Hetoostelijkgedeelteligthogerdanhetwestelijke,waarde
kleilaagophetveenmaard mis(typenIoenIr).Ditdeelisgeheel
ongeschiktvoortuinbowr.Inhetoostelijkdeelkomtopdekleine
oppervlaktevrijgoedekleigronden(Brena i )eenenkeltuinbouwbedrijfjevoor.Verdereuitbreidingsaogelijkhedenvoortuinbouwzijner
echterniet.Degehelepolderisalsgraslandingebruik*datplaatselijk
heelslechtis*

(£#7) Njeuwlandschepolder (Gem.Schtedam),C17ha
(271) Oranjepolder (Gern.Naaldwijk),678ha(GedeelteBuitenOranjepolder}
(272) Steendijkpolder (Gem.Maassluis),125ha
(275) KoordeleuwlandscheenKapelpolder (Gern.Maassluis),155ha
(274) VereoaigdeQrooteenKleineVettanoordsche,West-enOost-enZevenman»poldere(Gem.Ylaardingen),ISOha
Hetheeftgeenzindebodemgesteldheid hiervantebeschrijven,daar
indeloopderjarendezepoldersgrotendeelsopgespotenzijnenworden
metzandafkomstiguitdeWaterweg,
(248) OudeBroekpolder (Gem.NaIdwijkenWateringen),283ha
(249) NieuweBroekpolder (Gern*NaaldwijkenWateringen),569ha
HetbovenlandTandebeideBroekpoldersbestaatuitbroekgrond
(typeEbl)metonregelmatigverspreidwatgorsgronden (Iff),
Debestegrondenzijnreedsvoortuinbouwingebruik«Srzijn
alleennoguitbreidingsmogelijkheden opgrondenranminderekwaliteit.
HetdrooggeaaaktegedeeltevandeOudeBroekpolderbestaatgeheel
uitdetypenFmlenIoenisvoortuinbouwgeheelongeschikt,
(250) Boschpolder (Gem.Naaldwijk),153ha
DeBoschpolderbestaatuithetoudebosendetuilvanhetslat
Honselersdijk,De polderisgeheeldoortuinderijeningenomen.Tegen
Honselersdijkbevindenzichopgevarentuinen,welke»eergeschiktzijn
voortuinbouw.Overigenssluitdebodemgesteldheid aanophetrandgebiedvandeNaaldwijkseHogeGeest,metonregelmatigegrondenenveel
heischeen.
(251) Boelpolder (Gem,,s-Gravenzande),74ha
DePoelpolder isoorspronkelijkeensmallelage strook,restantvan
eenoudeMaasarm,Eengrootgedeelteervan isopgehoogdmetgrondaf-
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komatigvanharen*e»kanalenuitdebuurt,alstuinderijen ingebruik.
Dezetuinenzijnmindergoeddandeoude,met zandopgevarentuinen*
(252) HetOudeland (Gem* »s-Gravenzande),170ha
(253) HetWaalblok (Gem.«s-Gravenzande),56ha
Het grootstedeelTandezepoldersisalsgrasland ingebruik,
terwijlenkelepercelenbouwlandvoorkomen*AanweerszijdenTandeHoflaanenlangsde 's-Gravenzandsewegliggentuinderijen*Het grasland
ismeestalwelgoed,maarslecht onderhouden;inhetbijzondergeldt
ditzelfdevoordesloten«Demeestetuinderijenliggenopkleigronden
(bodemtypeEblofEd).DegroeivanBlackAlicante isslecht;enkele
kassenFrankenthalers zijnbeter.Degroentenzijnindevollegrond
inderegelwelgoed,maarzeerlaat*Enkeletuinenzijnopgevarenen
dusveelbeter (typeB2). 2hhetalgemeenkunnenwijzeggen,dathet
OudeLandongeschikt isvoortuinbouw*Middendoordepolderloopteen
langestrookdieonderbemalenmoetworden*Langsde >s-Gravenzandsewsg,
evenalstegendePoelpolderligthetlandhoger*HetOudeLand isdus
schotelvoraig. 2hhetmiddenvandepolderisdekleilaagzeerdik
(typeEbl);langsderandenbevindtzichgrofzand indeondergrond
(typeEd).TegenhetzuidoostenvanhetOudeLand ligthet zgn.Waalblok,datgeheeldoortuinderijen isingenomen.Het isdeelszeeroud
opgevarentuinland (typeB2)vanuitstekendekwaliteit.
(254) Heen-enGeestvaartpolder (Gem.'s-Gravenzande),126ha
Zoalsdenaamaangeeftvindtmen indezepolderhoofdzakelijk
geestgronden (typeDs); ditzijn ietskleiïgezandgronden*Debodemgesteldheid isonregelmatigdoorhet«eeronregelmatigvoorkomenvankleilagen indeondergrond« Somszijnschelpenbankenstorend,vooralwanneer
dezeondiepvoorkomen.
Behalvedeondergrond isookdebovengrondvanzeerverschillende
kwaliteit,voornamelijkdoorverschilinhumusgehalte.Plaatselijkkomt
heiseheenvoor.Dewaterstand indezepolderismoeilijkteregelen,
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daarhet land seer ongelijkmatig ligt, Ih de ondergrond bevindt sieh
overal de whlaawB.
De gehele polder is in gebruik als tuinland.
(255)

Ylistpolder (Gem. laaldwijk), 466ha
DebodemTa»deVlietpolderwordt gevormddoorhetWeatlanddekast
voornamelijkbroekgronden (typeEhl).Voortuinbouwisdezepolder
grotendeelsongeschikt.Hetwestelijkdeel,hetzgn.HogeLand,heeft
eenpolderpeilvan1,19 „ N.A.P.Ditisdeovergangvandekleinaar
deNaaldwijkseGeestrastTeelhelscheengronden«HetBogtLaadwordt
b i & a geheeldoortuinbouwingenomen.Ookinhetlageredeelvande
polderisondanksdemindergunstigebodemgesteldheiddetuinbouwreeds
vrijTerdoorgedrongen»foorTerdereuitbreidingvandetuinbouwaijn
degrondenweiniggeschikt*

(256) OudeLierpolder(Gsm.deLier),358ha
De OudeLierpolderwordtgerekendtothetWestlanddek,dochmoet
wordenbeschouwdalshetlaatsteTerlandingsstadiisahiens».3hde
polderzijnnogduidelijkdegeulenTandeoudeTloedkrekenalslaagten
teherkennen.Langsdeaegeulenliggenalsosverwallenzavelige gorsgronden,welkezeergoedvoortuinbouwinaanmerkingkomen,Bendeel
hierran is reedsvoortuinbouwingebruik«dochindeOudeLierpolder
zijnnogwelenigemogelijkhedenvooruitbreiding*Hetoostelijkdeel
bestaatuitbroekgronden,welkezeermatigtotongeschikt zijnToorde
tuinbouw«
(257) Groenereldschepolder (Gem.deLierenSchipluiden),264ha
Debodemgesteldheid sluitaanopdieTandeDorppolder.Toornamelijkdetypen ïw,lo,SblenI Tkomenvoor.Naarhetwesten,tegende
OudeLierpolder,liggennogwatTriJhoge,zareligekleigronden (Hs),
waaropeventueelwattuinbouwgevestigdzoukunnenworden.
(253) Kralingerpolder (Gem.maaslandendeLier),596ha
Ookhierrankomtdebodemgesteldheidvrijweloréreenmetdi*van
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d«Dorppolder.
Hetnoordelijkdeel(vroegerdaLierpolder)bestaatuitbroek-en
gorsgrond,typenBrenHal,«elkevooreendeeldoortuinderij«!iabeslagwordtgenomen.
Detuinbouwkanzichinditdeelvandepoldernog«elwatuitbreiden;inderestvatdepolderzijnsear«einiguitbreidingaBogelijkhedenmeeraanwezig.
C 2 5 9 ) HœfPolder (Gern«deLier),175ha
DeBoef
polderbestaathoofdzakelijkuitzaveligegorsgronden {1st),
«aarvanslechtseendeeldoortuinbouwinbeslagisgeneraen»Hierzijn
dusnogenigemogelijkhedenvooruitbreidingvandetuinbouw.
(260) OudeCacipspolder(Gem.Maasland),38?ha
DeOudeCampspolderbestaatpractise«geheeluitbroekgronden (Ebl),
welkeseermatigtotongeschiktzijnvoordetuinbouw.LangsdeSpartelvaartliggenwattuinderijenopoudeopgevarenpercelen;dezezijnveel
beter»
Yooruitbreidingvandetuinbouwzijnmisschiennogwatmatiggeschiktegrondentevinden.
(Zei)

Dijkpolder (Gem.MaaslandenMaassluis),542ha
Dedijkpolderbestaatgrotendeelsuitbroekgrond (typeSxL).Raar
hetoostenwordtdekleilaagdunner (type Ia).LangsdeMaasdijkzijn
hierendaartuinderijengevestigd,«eestechteropnatigetotzeer
aatig«gronden.Vooruitbreidingvandetuinbouwkomtdezepolderin
hetalgemeennietinaanmerking.

(262) CcBaandeurspolder(Gem,Maasland),525ha
DeCcnsaandeurspolderligtaandegrensvanhetWestlanddek.Erkomen
eenpaarsmallestrokenwoudgronden (typeIw)voor,dochoverigensbestaatdebodemslechtsuiteendikker«ofdunnerekleilaagopveen
(typenEbl,Iven lo),ongeschiktvooruitbreidingvandetuinbouw.De
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woudgrondenbiedennogenige»»gelijkheden.
(264) Sliiispolder(Gem.MaassluisenMaasland),92ha
(265) Aalkeet-Bianen (Gem,Maassluis,Maasland enTlaardingsa),594ha
DezepoldersbezitteneennetvankLeiruggen(typenIwen SxL),
waartussenkleinerekommen (typen Io,IodenIv)voorkomen«De
boerderijenliggenopderuggen.Mededoordatdelanderijen indese
poldersdichtbijdeboerderijenliggen,vindtmenergoedgrasland.
Enkelepercelensoudenvoortuinbouwgeschiktzijn.
(267) HetHoordland (Gem.»s-Gravenzande),181ha
Bedijkt-vóór1522,Debodemgesteldheid vandepolderhetHoordland
isnietongeschiktvoordetuinbouw,inhetbijsonderdewestelijke
helft,«elkeuitzuiverzandbestaat (typeD a ).Deoostelijkehelft
bestaatuitgeestgrondensetonregelmatigeprofielen(typeDal).Hier
tredenvaakstoringenopdiedikwijlsechternieternstigzijn.Inhet
landschapzijndeoudekrekennogtezien,vooralbijdroogte.
(268) HetHieuwland (Gera.'s-GravenzandeenRotterdam-HoekvanHolland),
257ha
8ebodemgesteldheid inhetHieuwland iszeerongelijkmatig.Bet
middenbestaatuitklei(typeEd); ongeschiktvoortuinderijen«,Lang«
derandenliggengeest-enzandgronden,meestalmetonregelmatige
profielen (typenDslenDal), Ihhetwestenisdebodemgesteldheid
echterwelgoed,hoewelplaatselijkheischeenvoorkomt.Langsdedijk
komenstrokenschelpenbankenvoordiedikwijlsstorendzijn.Ophet
schelpenzandkomtookhierchlorosevoor.Depolderligt integenstellingtotdeHeen-enGeestvaartpolder,waarmeelangsderanden
debodemgesteldheidwelovereenkomt,zeergelijk,waardoordeontwateringveelgemakkelijkerteregelenis.
Demeestevoortuinbouwgeschiktegrondenwordenreedsalszodanig
benut.Misschien isnogenigeuitbreidingmogelijk.
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(269) BuiteneisuwlandscbePolder (Gem.Rotterdam-Bode-vanHolland-en
•s-Gravenhage),212ha

»

(270) PolderdeLangsBoon« (BeHaak-enBonnenlanden),(Gem.»s-Gravenzande
enRotterdam-BoekvanHolland),114ha
VoorzoverdeomgevingTanhetStaalduinseBosisafgegeest (±1870),
zijnergoedezandtuinen ontstaan (typeDa»).De zandgrondenvanhet
StaalduinseBosBoetenbeschouwd wordenalseenduinvormingtegende
dijkvandeHieuwlandsePolder.IhdeLangeBonnen iedeovergaigvan
ditduinsand naar» a r e kleizeerabrupt.Deontwatering indeBuitenHieuwlandschePolderiszoslecht,datzelfshetgrasland «ÇvVante
lijdenheeft.Dooreenvoudigeverbeteringvanwaterlozingindewinter
enwaterinlaat indezomerenhetgravenvaneenpaarfliakesloten,
zoudecultuurwaardevanhet grootstedeelvandeBuiten-Hieuwlandsche
Polderverdubbeld kunnenworden.Ondanksdegeringeouderdomhebbende
kleigrondenalsgevolgvanslechteontwateringreedsknik-structuur
aangenomen,
IhdeBuiten-SieuwlandschePolderlangsdeWaterwegkostnogeen
vrijgrootcomplexgoedvoortuinbouwgeschiktegrondenvoor,dienog
nietvoortuinbouwwordt gebruikt,
(271) Oranjepolder (Gen,HaaMwijk),679ha (GedeelteBimen-Oranjepolder)
LangsdeHaasdijkligteenbredestrookzandgrond,devoortsetting
vandeStaaLduinen.Vrijwelallee isafgegeest,dochnietzeldenheeft
menteveelzandverkocht,waardoorhetlandtelaag iskomenteliggen.
Hierdoorwordtnietalleenschadeberokkendaandeafgegeestepercelen,
dochookaandeomliggende.VerderbestaatdeOranjepolderuitkleigrondenwelkegrotendeelstezwaarzijnvoortuinderijen;voorbouwland
zi£izijzeergeschikt.
(275) Zestienhoven (Gem,Rotterdam),562ha
Het zuidelijkdeelvan dezegrotendeelsdrooggemaakte polder ishet
minstevankwaliteit,venigslap,metkatteklei(type Pal),debovengrond
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isirreversibelingedroogd;hetweiland i a matigtotgoed.Sestroomruggsn
zijnnietvandirecte invloed,hetfijnesaaiisvaakslap«
Hetmiddelstegedeelte 1B ietsheterenmenvindthierdenook m e r
bouwland;deondergrond ishiervaaksterkfijnzamdig,naaréeordelaag
katteklei,diezicherbovenbevindt (typeBs2)isdegrondslecht.De
dunnelaagmeexmolaisneestalminof»eer irreversibelingedroogd«
Voortuinbouwisdezepoldertotaalongeschikt.
Hetbovenlandvan depoldertergroottevan98ha isnietgekarteerd«
(276) Hieuw-ofKLeinpolder(Gern.Rotterdam),U I ha
Hetgrootstegedeeltevandezepolderisbebouwdofligt inhet
bouwplan.Omdezereden isdezepoldernietgekarteerd.
(277) Spaagensehepolder(Gem,RotterdamenSchiedam),200ha
Dezepolder isopeenkleinstokjenavolgespotenen isniet gekarteerd,
(278) DeWildeVeenon (Gesu BleiswijkenMoerkapelle),670ha
Dezedroogmakerijbestaatvoorhetgrootstedeeluitkalkrijkezeer
lichtezavelgronden (type Pol).
InhetgedeeltetenwestenvanHoerkapellekonenenkelekleinere
oppervlaktenPe2enPc4voor,maarderestbestaat ookhisr«itdeseer
goedekalkrijkezeerlichtezavelgronden.Opsommigeplaatsenkomtwat
meeraolaindebovengrondvoor,degrond isechternergensergzwart,behalvelangsdeOostdijkvandepolder,waardelaagmeermolmdikkeris«
Dit gedeelteisaangegevenmettype Pc2.
De polder isgeheelalsbouwland ingebruikendaarvooruitstekend
geschikt.Voordeteeltm bladgroentanlijktdebodemeveneensgeschikt.
Het isechtergewensthiertoeeennaderonderzoekintestellen.
Voorfruitteelt isvooralhettypePelseergeschikt,maarookop
type Pc2zijngoederesultatenteverwachten.
Deontwatering isprfc»,degrondligt1,5à2auithetwater«

\
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(279) Tweemanspolder (Gem,Zevenhuizen),480ha
Dezepolder Ishoofdzakelijkalsbouwland ingebruik.Debodemervan
iszeergelijkmatig« Overalbevindtzicheenmooielaagmeermolm,d.w.z.
zwaremeermolm,dusmetkleiingespoeld.DetypenwaaruitdepolderbestaatzijiPel,Pc2eneenkleinstukje Pc4.Degewassen zifr. steeds
prima,tewetenhaver,gerst,tarwe,bieten,aardappelen,karwij,witlof,
erwten*
ProfielPc2ishierzeergoed,maarnogalroestig.Destructuuris
daardoormindergoeddanbijtype Pel.ProfielPc4heefteenstugge,entkalkte,roestigekleilaag«Degrond ishierzwaar,voorallangshet
"Boommolengat"« Toch isditzeergoedbouwland«Opveleplaatsen isde
grondzeeropdrachtig.
TypePeleninminderematetypePc2zijngeschiktvoorallerlei
tuinbouwteelten,speciaalvoorfruitteelt«Deteeltvanbladgroenten
opdezeprofielen iswaarschijnlijk ookzeergoedmogelijk.Kaderonderzoekvandezemogelijkheden isgewenst«
(280) Eendragtspolder (Gem.Zevenhuizen),925ha
Depolderisgeheelingebruikalsbouwland,eenenkelstukjegraslandkomterinvoor«Tuinbouwvindtmenerbijnaniet«De bodemgesteldheid indeEendragtspolder iszeerwisselend«Menvindt«rzowelgoede
alsuitgesprokenslechteprofielen.3hdebochtvandeHLeiswljkseMeren
(langsdeBotteentegendeHiddelwegaan)isdegrondhetslechtst«
Hiervindtmennogeenstukjeindrogendeveengrond (profielPv4)met
daarnaast profielPml:meermolmalsbovengrendmeteronderveenofmodder—
klei«
Langsdeiïiddelwegtreftmennogeenhoog stukjegrond aan«Ditis
bijdeverveningvandepolderblijvenzitten.Onderdebovengrendtreft
mendanookhetgewonezwarteveenaan« Opdekaart isditprofielaangegevenmetPv4«Hetmiddengedeeltevandepolder isaanzienlijkbeteren
vooralnaardeHennepsloottoeonderhetdorpZevenhuizen isdegrond
zeergoed«Geleidelijk komtmenhierookhogeruithetwater«Tochkomen
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ernog-vrijgrot«,bredestrokenontkalkteklei-voor;dezekleiia
•eelalzwaarenroestig (typePc4).
Deverdelingbouwland-«eilandissterkinOTereensteaaingastde
bodemgesteldheid.Hetweilandligtopdeslechtstegronden.
2hdezepolder ishierendaarnog«elenigoaogelijkheidvoor
vestigingvantuinbouw.
(231) Binpenwegachepolder (Gera.BleiswijkenZoeteraeer),1109ha
HetgedeeltevandezedroogmakerijtennoordenvanZoeteraeerbestaatvoornamelijkuitzeergoedekalkrijkezavelgronden(typenPel,
Pc2enPc3).
Ihdewestelijkehelftvanditdeelkotsenenkelevlekkenkatteklei
voor (typePa2)enwatkalkarmezwareklei(type Pc4),
Hetzuidelijkegedeeltebestaatvoorhetmerendeeluitkatteklei
enzwareontkalktekleigronden (typenRa2enPc4).Dekalkrijkezavelgronden (typenPel,Pc2en PcS),dievooralindebuurtvanhetdorp
Zoeteraeervoorkomen,nesteneenkleineroppervlakinditgedeeltevande
polderin.
3hhetnoordelijkgedeeltewordtdegrondvoornamelijkvoorbouwlandgebruikt,inhetzuidelijkdeelvindtmenvooralinhetwesten
veelgrasland.
DetypenPelenPc2,dievooralvoorkomenlangsdéBotte,inde
noordelijkehoekvandepoldereninhetdorpZoeteraeer*biedengoede
uitbreidingsmogelijkhedenvoordetuinbouw.Voorfruitteeltzijndeze
typenzeergeschikt,terwijltypePc5,datvooralterweerszijdenvan
despoorlijnnogveelvoorkomt,hiervoorookuitstekendgeschiktis«
VoorgroenteteeltkomtalleentypePelin"aanmerking,waarbijnader
onderzoekzalmoetenaantoneninwelkematedithetgevalis.
(282) DrooggemaaktepoldersvanHLeiswlikeneengedeeltevanHilligeraberg
(Gem.Bleiswijk,BergschenhoekenRotterdam),3525ha
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La. Boterdorpsche polder (Geeu Bergachenhoek) (Gedeelte ten «estes vm de
Bergweg)
De polder wordt -vrijwel geheel a l s gras- en bouwland gebruikt. De
goede kennis van de grond, de vakbekwaaaheid, alsmede het grote hoogteverschil tussen de ruggen en de lagere delen hebben t o t gevolg gehad, dat
de grondgebruikers hier vrijwel a l t i j d het bouwland op bodestype Pc2 en
Pc5 (soms op Pc4) hebben, terwijl de saeesten hunner goed bekend zijn met
het f e i t , dat de bodeatypen Bal, ftato, PvS en Pv4 slechts als grasland t e
gebruiken zijn.
De enkele percelen bouwland die op type Bal en Bs2 werden aangetroffen,
bleken door de landbouwer met opzet t e zijn gescheurd omde pHop t e kunnen
voeren. Evenals in de Bendragtspolder z i & de boeren hier van mening, dat
een dikke laag zwarte grond (40 à 90 ca) zowel voor bouw- a l s grasland goed
geschikt i s , terwijl de hoge, zavelige ruggen door hun gebrek aan organische
stof alleen voor bouwland t e gebruiken zijn. Ook d i t kan als reden voor het
juiste bodemgebruik in deze polder aangevoerd worden.
Zoals uit de kaart b l i j k t , wordt, op een klein oppervlak na, geen
beter profiel aangetroffen dan type PcS. Bij de hoge eisen, die aan t u i n bouwgronden gesteld sogen worden, kunnen we dus zeggen, dat deze polder
dan ook hiervoor uitgeschakeld kan worden.
Type PcS dat ongeveer 1/3 van de oppervlakte inneemt, kan echter zeer
goed a l s bouwland worden gebruikt. Bodeatype PcS is zelfs beter geschikt
voor bouwland dan de typen Pc2 en Pel. Als reden hiervoor kunnen we vermelden dat type Pc3 een v r i j zware en huraisrijke bovengrond heeft, terwijl
type Pc2 en Pel soms zeer l i c h t en husausara zijn.
Ook liggen type Pc2 en Pel hier dikwijl« t e hoog u i t het water voor
bouwland.
De faaaeuze bovengrond is soes zwaar, dikwijls stug en Beest sterk
roestig. Daardoor is ze van minder goede kwaliteit*
t

Sokele algemene opmerkingen over de onderscheiden bodeatypen:
a.

Type Pc2
De geringe oppervlakte, die hienaee aangegeven s t a a t , is aooi zavelig,
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kalkrijk, terwijl "zwarte grand" ontbreekt. Dit type U g t daardoor al«
een witte streep op het terrein« Vrijwel direct onder de bouwvoor is de
grond roestig*

Soms heeft dit type een zwarte, vrij zware bovengrond, meest «enter
een normale donkere bouwvoor. Vrijwel alle typen Pc3 gaan snel over in
zavel« Op deze gronden, waar het overgrote deel van het bouwland wordt
aangetroffen« kon sten soos H-gebrek constateren, vooral waar kavelsloten
zijn dichtgewerkt en de bovengrond te dun ia« De ondergrond i s waarschijnlijk goed opdrachtig, zodat verdroging nagenoeg nooit voorkomt.

c. IftpePe4
Deontkalkteklei,diehierinvoorkomtkanindiepteendiktevariëren
enismeestalstugenroestig«Somsligtdezeopkalkrijkezavel,somsop
modderklei.
d. typeBa2
Ookdekattekleikaninwisselendediktevoorkomen.Somsligtdeze
opaodderklei,somsopkalkarmeklei«Dezwartebovengrond isopdekatte*
kleimeestwatdikker,zwarterenveniger«Ookissomseenlaagjevesnbonk
opdekattekleitevinden.
e. TypeBal
Modderklei,Meestdikke,(40à50cm)zwartevenigebovengrond,overgaandinnodderklei,somseendikkelaagveenbonk»Dezeaodderkleiissome
zeervenig«
lb.Boterdorpechepolder(GedeeltetenoostenvandeBergweg)
Eengrootgedeeltehiervanisingebruikalsgrasland,derestals
bouwland.LangsdenieuweProvincialewegBergschenhoek-Bleiswijkwordt
nogalwattuinderijaangetroffen.
Debodemgesteldheid isoverhetalgemeenzeerslecht.Hetblijkt
datde"ruggen"inhetveldveelalindrogendwaren,integenstellingtotdo
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normalegevallen inhet oudezeekleigebiad.Deze indrogendegrondenzi^a
practiaohwaardeloos,
Ineenvochtigezomerheeftmennogwelenigegroei,maar ineendroge
periodeverdroogt alles.Deaeindragend© grondenzijnmetPv4opdekaart
aangegeven.Het komtechterookvoor,dat een "rug*het gewonebeeld vertoont enbestaat uitkalkrijke,meestalnogalroestigeklei,opdekaart
aangegevenmet Pc3.Opde indrogende grondenkomt zeerveelschapenzuring
voor.
Het gedeeltevan depolderonderHillegersberg (tegendeHolenlaan gelegen)ligt zeerlaag in hetwater.Het profielbestaathieruit eenminof
meerdikkemeermolmlaagmet slappemodderklei(typePml)ofveen (type Pv4)
indeondergrond.Dekatteklei isaangegevenmettype Ra2enheeftookeen
minofmeerdikkeaeermolmlaag.Ontkalkte kleiinde ondergrond isaangegevenmet Pc4.Desekleiisoverhetalgemeenzwaar.De bodemgesteldheid
wordtnaarBergschenhoekenELeiswijktoesnelbeter. 3hdezepolderkomt
ditnogniet zosterktot uitdrukkingalsb.v.indeOosteindseen OoathoekeindaePolder.LangsdeHoekschekadeindeBoterdorpschePolder isde
grond echterreedsveelbeterenligtookveelhoger.
LangsdeBottetreftmenenigehoge "kleibulten"aan.Dezezijnbij
deverveningblijven zitten.Ondereenkleilaagvan 40-70cmvindtmen
zwartveen.Opdekaart isdit profielaangegevenmet type Pv5.De"kleibultenH liggenuiteraard zeerhooguithetwater.Henkrijgt echterde
indruk,dathetuitstekend bouwland is.Hetveen isdusblijkbaaropdrachti£
genoeg.
De tuinderijen langs deProvinciale weg zijnbijnaalle gesticht inde
jaren 1940-«45.Overderesultaten isdusnognietveeltezeggen.Uit
grondaonaterverslagenblijkt,datdegrendfosforsuur-arais.De indruk
bestaat,datderesultaten voordetuindersnaverloopvanenkele jaren
nietmeezullenvallen.Detuinderijen komenveelalvooroptype Pa2en
verschillendetuindershebbennatweeà drie jaarreedsmet fusarium inde
komkommers te kampen.
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Samenvattendkangezegdworden,datdoBoterdorpschepoldergeheelongeschiktisvoortuinbouw.
Z, OoathoekeiadachePolder (Gem.Bleiswijk)
EenzeergrootgedeelteTandes«polderwordtingenomendoor
bouwland;erkontslechtsweinigweilandvoor.Ditvindtmenmeestal
rondosdeboerderijen.Ookiservrijveeltuinbouw.
Bebodemgesteldheid isbehoorlijkgoed,voorallangsdeBoefweg
(westelijkegrens).Eenmeeraolmlaagwordtpractischindezegehele
poldernietaangetroffen,behoudens "om kleinestrooklangsdeHoefweg
eneenkleinestrooktegendeBotte.Degrondligtookhierhooguithet
water,terwijlveleslotendichtgemaaktzijn.Deontwateringgeschiedt
ookweerdoordrainagemetbuizen.3bdezuidoosthoeklangsdelotte
isdegrondhetminstvankwaliteit.Eetlandligthierveellageren
isingebruikalsweiland.Menvindthiernogeenvrijgrotehoek
kattekleienontkalkteklei(resp.aangegevenmetfts2enPc4 ) .
lihetmiddenenwesten tan depolderrondomdeSLeiswiJksemeren
endeHoefwegligtdegrondhogerenisdesamenstellingveelbeter.
HiervindtmengrotestukkenkaLkrijkezaveloflichteklei,dieover
hetalgemeenroestigis.Dezeprofielen zl$a opdekaartaangegeven
metPc2ofPcS.Dezegrondenzijngoedopdrachtigenhebbendusniet
zogauwlastvandroogte.InhetnoordenennoordoostentegendeHeulslootenBleiswijksVerlaatwordtdegrondplotselingveelzwaarder.
Vooraldebovengrond iszeerzwaar.Daaronderwordtop40à50cm
degrondweerlichter.Methetoogopdezwarebovengrondeneenbandje
ontkalkteenroestigekleidaaronder,isditprofielaangegevenmet
typePc4.Eenstrookkattekleiwordthierooknogaangetroffen,alhoeweldekattekleilaagdunis(5à10on)(type B B 2 ) . Onderdeselaag
wordtsteedsweerkalkrijkekleiaangetroffen.
Samenvattendkanmenzeggen,datiadezepolderwaarschijnlijkeen
behoorlijkpercentagelandligt,datgeschikt isvoortuinbouw(type
Pc2).
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3. Overbuurta«polder(Gem.Blei*wijk)
Hetgrootst«gedeeltevandezepolderisingebruikalebouwland,
eenkleingedeeltealsgrasland.Ookkomener enigetuinbouwbedrijven
invoor,meestallangsdeOosteindseHogendeHoefweg.
lidezepolderkomengrotestokkenzeergoedland root, welkedan
i

.ookuitstekend geschikt zi£iToorbouwland.Het ismerkwaardigdat
zulksvooralinhetmiddengedeeltevandepolderhetgevalis.tegen
delandscheidingDelfland-SchielardendeHoefweg isdegrondmeestal
watmindervankwaliteit.Juistopdezegrondenkomenechterdetuinbouwbedrijvenvoor.Dit istrouwensookvaakhetgevalinBergschenhoek
enELeiswiJk,waaralletuinbouwbedrijvenvoorkomenlangsdewegen*De
tuinbouwwordthiernogniet zointensiefuitgeoefend,datmenverder
depolderintrekt,dusvandewegenaf.Eentuinbouwbedrijfoptype
PelofPc2treftmendanooknietaan.Vlakachterdekomvanhet dorp
HLeiawijkliggendebestegronden (type Pc2),Zeliggenhooguithet
waterenhebbentevenseenuitstekendewaterafvoerdoordrains.Granen
enbietengroeieneruitstekend.
ïhhetmiddengedeeltevan depolderisdegrond aanmerkelijk
zwaarder,vooraldebovensteSOà50ca.Daaronderwordtdegrondweer
lichter.Dezezwarebovenlaagisnogaleensentkalkt (aangegevenmet
type Pc4). Isdegrondniet entkalkt,dan ishijopdekaartaangegevenmet Pc3.langsdelandscheidingvindtmenverdernogeenstrook
katteklei(aangegevenmet Fm2).Eenzeerslecht profielkanmendit
echternietnoemen,daarhetkatteklei-laagjeonder debouwvoormaar
dunis (hoogstens15cm,veelalminder).Hieronderwordtdegrondweer
"lichter"enkalkrijker,maartevens "roestig".
Eenmeeraolmdekkomt indezegehelepolderpractischnietvoor,
behoudensopenkeleplaatsen ineenbreed endiepstroomdraadje.3h
hetbouwland zijndesestroomdraadjesookveelalweggeploegd,zodat
daarweinigofnietsmeervantevindenis.
Samenvattendkanvandezepolderookweergezegdwordendattype
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P©2waarschijnlijk geschikt souzijnvoordetuinbouw*
*• KlaPPolder(GenuBLeiswijk)
Degehelepolderwordt practischingenomendoorbow&and,erkost
slechtsweiniggrasland T O O T « lierendaartreftm «attuinderijaan«
Degrond ±svanuitstekendekwaliteit.Behoudenseenpaarklein»
plekjesentkalktekiel(aangegevenaet Pc4)vindtusainde*opolder
grotestukkenkalkrijkekielofzavel,alofnietartroestvlekken (op
dekaartaangegevenmet Pel,PeÄenPcS).
VooraltypeBelisseergoed enbestaatuiteenmooie,lichtezavelgrond,dieechteraraaanplantenvoedende stoffen is.Opvallend 1»ook
degrotevochthoudendheidvandeze gronden,alhoewelhetlandseerhoog
uithetwaterligt,ril.1à1.50a.Teelslotenzijndichtgemaakt,de
ontwateringgeschiedtdoordrainage.
Openkeleplaatsen isdebovengrond seer zwaarentreftmenop
20à50eradiepteeen5à10cmstugge,roestigekleilaagaan(type Pc4).
Hierondergaat degronddirectover inkalkrijke,rulle,'sandigelavel. J
Indezegehelepolderwordt practischgeenme^rmolmlaagaangetroffen« De
grond isvanbovenafkalkrijk.Standvandegewaseenisprisa.
Samenvattendkangezegdwordendatdezepolder (opeenkleingedeeltena), geschikt isvoortuinbouw,vooralvoorfruitteelt,zowelin
devollegrondalsonderglas.
5. Ooateinderpolder (Gem.Bergschenhoek)
Eengroot gedeeltevandesepolder isingebruikalsbouwland;
tegendeRottevindtmenvrijveelweiland enlangsdeOoeteindseWeg
treftmennogalwattuinbouwaan»
Practiflchalleprofielenvan goedtotslechtwerden indes«polder
aangetroffen.Vooralhet gedeeltevandepoldertegendeRettea m is
vanslechtehoedanigheid,frijveelindrogendegrondenkenenhiernog
voor (typePv4).Verderkatteklei(Pm2)entypeM L , eenminofmeer
dikke,zwarteaeenolalaagmetmodder
kleiofveen indeondergrond.Dit

r
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gedeelteTandepolderiaookhetlaagstgelegen.Vlaktenoostenvan
deOosteindseWegzijndeprofielenaanmerkelijkbeter,vooralinde
ondergrond.Debovengrond ishierzeerzwaar(o.a.opdeboerderij
"DeLeeuwenakker",waar90^afslibbaarheidgeenbijzonderheidis).
Onderdebouwvoortreftmenhiereenstug,sterkroestigkleHaagje
aanvan5of10cmdikte,waaronderdegrondzaveligenkalkrijkwordt.
DezeprofielenzijnopdekaartaangegevenmettypePc5ofPc4,alnaar
gelangdegrondentkalktwasofnietontkalkt.Hetbestegedeeltevan
dezepoldertreftjaenaantenwestenvandeOosteindseWegenweltegen
delandscheidingSchieland-Oelfland,Degrondishierzandig,direct
vanbovenaf.Meermolmtreftmennietaan.Hetmaaiveldligt1à1.50m
uithetwater.Deontwateringisprima.BijdetypenPc2enPc3treft
mengeenmeeraolmaan.
Samenvattendkangezegdworden,datdezepoldergrotendeelsongeschiktisvoortuinbouw.AlleentypePc2zoudaarvoorinaanmerking
komenkomen.

(283) Vereenis*depoldersSchiebroek.Berf?enBroekende110Morgen
(Gem.Rotterdam),900ha
Degehelepolderisingebruikalslaeiland.Deenkeleveehouders,
diehetlandindezepolderingebruikhebben,zijnzgn.spoeling
boeren.Erwordenzeerveelkoeienperhagehouden,diemetdeze
spoelingbljgevoederdworden.
Degrondindezepolderiszeerslechtvansamenstelling.Deze
isslechtstegebruikenalsgrasland,hoewelerooknogverschillende
plaatsenzijnwaarhetgrasbestandslechtis.DeprofielenmetPv3en
Pv4opdekaartaangegeven,bestaanuitindrogendeveengrond,alof
nietmetkattekleiofmodderkleiindeondergrond.
TypeRealbestaatuiteenminofmeerdikke,zwartebovengrondsmet
eronderlaodderklei.Tussendezwartebovengrondendemodderkleikomt
veelalnogeenveenlaagvoor.Doordeglobalewijzevankarterenwashet
nietmogelijkdezeveenlaagopdekaartaantebrengen.Dezezwarte
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bovengrondmetmodderkleieronderiazeerslapenvooralineennatte
periodeslechtbegaanbaar.Vooralisdithetgevalindezuidelijkehoek
Tandepolder.Hetlandligthierdanookzeerlaagenkan indewinter
geheelonderwaterstaan«
TypeBs2bestaatuiteenminofneerdikkebovengrondmeteronder
katteklei.Middenindepolderligt inderichtingoost-westeenkleirug,
bestaandeuitkalkrijk zand (typenPc2en Fc3).Omdezerugheenkomen
groteoppervlaktenentkalkte,roestigekleivoor,opdekaartaangegeven
mettype Pb4,
TegendeLimietwegaanliggentwee"kleibulten",bestaandeuitmooie,
bruine,rulle,kalkrijkekleiTan zeergoedesamenstelling.(Deze"kleibulten"zijnopdetopografischekaartreedsaangegeven).Dezelfbultentt
dieeldersinhetlandookvoorkomen,zijninhetlandschapniettevervolgen.
Degehelepolder110Morgen isreedslangdoordegemeenteRotterdam
bestemdombebouwdteworden«
Voortuinbouw isdezepolderinzijngeheelongeschikt,
(285) Zuidplaapolder (Gem.Moordrecht,Waddinxveen,Moerkapelle,Zevenhuizen,
Hieuwerkerka/d IJssel),4 1 % ha
DeZuidplaapolder isééndergrootstedroogmakerijenvandeprovincie
Zuidholland«Wetreffenerlandbouw,tuinbouwenTeehouderijaan«
Landbouwvoornaffislijkinhetnoordwestelijkgedeelte,tuinbouwin
hetzuidwestenendeveehouderijinhetlagerezuidoostelijkgedeelte«
Verderzijaoverdegehelepoldernogenkelepercelenfruitverspreid.
Zaadteelt isevenalsdefruitteeltvanondergeschiktbelang.Baotaardappelteelt isdelaatstejarenhierenormtoegenomen«Witlofnortelteelt
isondanksdegrotevraagteruggelopen,tekortaanarbeidskrachten is
hierweldeoorzaakvan.Overhetalgemeenstaatdelandbouwopeenhoog
peil;granen,bietenenaardappelenzijnweldehoofdgewassen.
De Zuidplaapoldervalfindriedelenuiteen:
Ie eengedeeltemet indeondergronddarieofmodderklei,langsde
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Hollandse Ussel
2« eengedeeltemetkattekleiindeondergrondvormt ongeveerdemiddenmoot
3e eengedeeltebestaatuitkalkrijkezavel:Moerkapelle,oostelijkgedeelteZevenhuizenenzuidwestelijkgedeelteBaddinxveen.
In hetgedeelte,datuitkalkrijkezavelbestaat,isdebodemgesteldheidevergroteoppervlakbenmifornu Ja hetmiddengedeeltemet katteklei
komeneenaantalkrekenvoor,dieuit kalkrijkezavelbestaan,terwijlde
kreken,diedoorlopentot inhetveengebied,zeersaaiwordenenuit kattekleiof zwareontkalktekleibestaan*
la het gebied,datuitkalkrijkezavelbestaat (driehoekWaddinxveen,
MoerkapelleenZevenhuizen),komendetypenPel,Pc2enPc3voor.Deze
typenzijnvoortuinbouwgoed geschikt.Type Pc5isnietgeschiktvoor
groenteteelt,maarwelvoorfruitteelt.
BijhetdorpMoerkapelleligteenaanzienlijkoppervlakgrondenvande
typenPelenPc2,welkevoordetuinbouwgoedemogelijkhedenbieden.
Het gebiedmetkattekleienbredekalkrijkeruggenligtalseenbrede
gordeltenoostenenzuidoostenvanheteerstegebied (Waddinxveen-Zevenhuizen).BijZevenhuizenkomenhierendaarvrijgroteplekkenrestveenvoor
(type Pv4),met indrogendebovengrond.Deruggenzijnhiervrijbreedenbevattenhierendaarnogwelgoedegrondenvoortuinbouw (speciaalfruitteelt^
Detussengelegengebiedenzijlniet geschiktvoorenigevormvantuinbouw«.
De zuidoostelijkerandvandepoldervanHteawerkerklangsMoordrecht
naarGoudabestaatvoorhet grootstedeeluitrestveengrondeaaet slappe
ondergrond (grotendeelstypePv4).Eengrootdeelvandezegrondenia
irreversibelindrogend.SidebuurtvanRieuwerkerkvindtmendikkeremeermolmdekken,waarvandekwaliteit goed is.Dit gebied ishiernanauwkeuriger
beschreven,daarhierreedseenvrijuitgebreidetuinbouwgevestigdis.
DetuinbouwhoekvandeZuidplaapolder
Dit gedeeltewordtbegrensddoordeRingdijk,ZuidelijkeDwarsweg,
IeTochtwegenhetkanaal,enheeft eenoppervlaktevan200ha
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Het gebiedwordt grotendeel«doortuinbouwinbeslaggenasen,-voor
oenkleindeelishetalsgraslandingebruik«
Tuinbouw

De tuinbouw wordt uitgeoefend in stook- en koude warenhuizen, p l a t glas en rolle grond«
In de stoofcwarenhuiaen werden tot 1944 stooktomaten geteeld, na 1940
gecombineerd s e t een voorteelt tan s l a , spinazie, bloeakool en witlof« Ma
1944, wegens gebrek aan brandstof uitsluitend koude tomaten met een voorteelt« Zoals bekend, zija de toaaten in deze hoek Tan de Zuüplaapolder,
geteeld op aeezaolm, buitengewoon vroeg« De tomten van de" kleihoudende
meenaolm zijn aanmerkelijk vroeger, dan die van de gewonemolm«
Onder platglas worden uitsluitend koakoamers geteeld« De eenruiters,
welke in het voorjaar dienst doen voor de t e e l t van s l a , gecombineerd rast
bloemkool, worden zodra de weersgesteldheid d i t toelaat op de (warme)
koskaasierrijen gelegd. YoUegrondsteelten zijn stokbonen, peen, bloemkool,
andijvie en s l a .
uitbreiding van de tuinbouw
De eerste tuinbouwbedrijven zijn gesticht in 1905 aai de Ringdijk.
Dit aantal bleef tot de eerste wereldoorlog t o t enkele bedrijven beperkt.
Tijdens de eerste wereldoorlog breidde het zich tot een 15-tal u i t . Daarna breidde de tuinbouw zich regelmatig u i t . De bedrijven langs de eerste
Tochtweg dateren u i t de periode van voor de tweede wereldoorlog.
Bodeatypen in het gekarteerde gebied

»)

De indeling in bodeatypen berust op het verschil in dikte van de
•»enaolialaag en de hoedanigheid van de ondergrond, t e weten: katteklei,
») 3h dit tuinbouwgebied zijn de gronden wat gedetailleerder geclassificeerd, zoals u i t het onderstaande b l i j k t . Daardoor was het » g e l i j k , behalve de typen Pv2 en Ral, die op de kaart voorkomen, ook
nog enkele kleine stukjes IV5 en Ba2 t e onderscheiden.
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modderklei,dule-(lisdodde)veenenverspoeld,kortveen.Opdeze
wijzezijnonderscheiden:
I (typePv2meteen

Sandikkelaagzwarte
ffieenaoln,
vermengdmet

dikmeeracladek)

veelgrofzand (duinzand).Dittypekoatvoor
terplaatsevandevroegereCortlandschewegen
MoordscheVee&weg(verbindingtussenGoudaen
Nieuwerkerk),welkedeplasdoorsneden.Hetvele
zand isafkomstigvanfundamentenvanbuizenen
schurenvanvissersenverveners»Tegendeoude
weg isveelmeeraolmaangespoeld.

Voorbeeld:0- 40cm zwartemeeraolm
40-60cm donkergrijzeaeermola
50-120ca donkerbruin,kort,verspoeld veen
II(typePv3meteen Eendikmeernolapakketopduleveen indeonderdikmeeraolmdek) grond.Hoewelhetduleveenvrijdiepzit,beleraaerthettochminofmeerdéwaterhuishoudingen isdaardoorvoordetuinbouwreeds
totopzekerehoogtestorend«HetduleveenbestaatuitThypha(lisdodde)eniszeerongunstig,
wanneerhetbovenhetgrondwaterkomt,zoweldoor
belemmeringvandegrondwaterbeweging alsdoor
deannogelijkheidvoorplantenwortelscaerin
doortedringen.
Voorbeeld:0— 50cm z'sartemeenaolm
50- 90cm bruin,verspoeldveen
90-120cm duleveen
III(typePvSmeteen Eendunnermeeraolmpakketopduleveenofzeer
dunmeermolmdek) slappemodderklei,dikwijlsvenaengdmetduleveen.Demodderkleiiszeerslap,zepigen
structuurloos,dikwijlsechterwelkalkrijk.
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Voorfceeld: 0 - 40 cm zwarte meeraolm
40-SOcm bruinverspoeldTeen
60-120cm duleveenastslappemodderklei
IV (type Eml)

Nogmindermeermolmopmodderklei.Demodderklei
ishierbijwatsteviger,d.w.z,beratmeermineral«
delen.Landschappelijkkomtditgoedevereen»et
devormingswijze.TypePmlligtnl,alsbanenin
hetterrein«Doordeietssteviger ondergrondis
erwatminderklinkopgetreden,«aardoorde
banenminofmeeralsruggeninhetterreinliggen«

Voorbeeld:0-SOcm zwartehwaeuzeklei
SO-50cm bruinreen
50-120cm grijze,vette,slappemodderklei
V (type Ba2)

Demodderkleiindeondergrondiszeerzuur,zgn.
katteklei.

Voorbeeld: 0 - 30 cm zwarte venige klei
30 - 50 cm vette slappe klei
50 -120 cm

katteklei

De gronden met de dikste meeraolmlaag liggen in het zuidwesten. De
raolm,welke hier en daar tamelijk veel kleiïg materiaal bevat, is t o t 70 cm
dik. Verder l i g t er een strook dikke zwarte grond t e r plaatse van de
vroegere Cortlandsche weg. De zwarte grond is hier 'dikwijls vermengd met
zand.
De overige onregelmatige plekken hebben eveneens een dikkere meermolmlaag, doch het zijn plekken, welke wat dieper u i tgeveend zijn en in
het piasstadium volgespoeld zijn met molm. De molm is hier echter aanmerkelijk grover. De plekken zijn te herkennen aan de lage ligging in
het terrefci, vrijwel gelijk met het palderpeil. Verlaging van het polderpeil zou voor deze plekken waarschijnlijk een niet onaanzienlijke klink
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betekenen.Doorhunlageliggingzijndes«plekkenmindergeschikt-voor
tuinbouw (tenatendaardoortekond)«
De grondtoonrandekaartwordt ingenaaendoorl û t eendunmeermoijndekopslappeklei (aodderklei)ofduleveen. Jn IU. lopenalsruggen
V,waardeaeeraolapractischontbreektendeslechteondergrond vrijwel geheeluitzgn.kattekleibestaat,Deroggenlopentengevolgevan
verschilleninklinkenverschillenindiktevandeopgespoelieaolmlaag
niet regelsatigdoor,dochdewaardering ervanvarieerttussenIVen?•
(tokonderdedikkeoolalagenlooptdeondergrondvan7 door«
OpdepercelentennoordwestenvandeParallelwegkenenveel
heuveltjesvoor.Bijboringenblekendezeheuveltjestebestaanuitveen
met restenvanAlnusglutinöse (els>.Deplaswashierblijkbaarzoondiep,
datditstruikgewas kan*zagzichteontwikkelen.
Diteenvergelijkend onderzoekvandeopbrengstenvanenkeletuinbouwgewassenopverschillende bodemtypen (welkonderzoekhiernietbehandeldwordt)koneenaantalconclusies getrokkenwordenomtrentde
geschiktheidvandebodemvoordehiertoegepasteteelten:
Ie detotaleoppervlaktetuingrond bestaat voor50$uitgoedegrond
Se demindergoedebedrijvenbevinden zichindejongere uitbreiding
vandetuinbouwuitdejaren1958- *40,voornamelijkaandeIeTochtweg.
Watbetreftdeuitbreidingsnogelijkhedenvandetuinbouwuitbodemkundigoogpuntkanhetvolgendeworden gezegd:voorhetbetrokken gebied
geldt,datdemogelijkheden voortoekomstigeuitbreiding zeergeringzijn.
Erschietennog slechtseenpaarperceeltjesover,welkeinaanmerking
zoudenkunnenkamen»
KLink

De klink is in dit gebied niet bijzonder groot, naar toch moet oen
voor t e sterke bemaling waken. De hoek tussen Ringdijk-Äijksweg b . v . ,
is zo ver geklonken, dat raen weer tot peilverlaging moet overgaan. Ter
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bestrijd^l•&»het knolaaltje bestaat de neiging om te verdelven. Hierbij
maghet bruine veen niet bovengehaald worden, daar dit een »eer sterk*
krimping tot gevolg heeft, waardoorhet laad te laag koert te liggen.
Wellen
UitH a donderzoekvanwaterafkomstigvande12brongaswellenbleek;
dateenkleinaantalmonsterseenB a d gehaltebevat,datschadelijk ia
s

voordetuinbouw(tot1.076gr.HaClper1*)»Manbehoortervoorte
zorgen,datditwaternietinslotenkomt,vanwaaruit gegotenwordt«
(287) PrinsAlexander (Gem.Rotterdam,Gapellea/d LJssel,Hisuwerkerka/d
LJaselenZevenhuizen),2964ha
Dezedrooggemaaktepolderisvooreenzeergrootgedeelteingebruik
alsweiland,hierendaarvindtmenwatbouwland.Detuinbouwisge«
concentreerdlangsdeKralingseweg,Toortskosenenkelebedrijvenlangt
deBotteenzeerverspreidindepoldervoor.
Vatdebodemgesteldheid betreftkangezegdworden,datvrijwelde
gehelepolderseerslecht is.Erkomenseergrotestukkenindrogende
veengrondvoor,aangeduidmettype Fv4. Sidezeindrogendeveengronden
isnogverschil.ErzijnprofielenPv4,diehooguithetwaterliggen
enbuitengewoonslecht zijn,2hdrogezomersliggendergelijkegronden
maanden "kaal".DeprofielenPv4,dieminderhooguithetwaterliggen,
zijn ietsbeter.Allesbijelkaarzijndezeindrogendegrondenechter
slechtenalleengeschiktvoorgrasland.
Doordegehelepolderslingert zicheenkleirugmeteenzeerduidelijkegrotestroomdraad.DezeruglooptvandeÛmaordseWegoverde
Hoofdwegen,CapelseWegnaardeRingvaart,diedePrinsAlexanderomsluitvDegrondopdezerugiszeerverschillendvansamenstelling»Hen
vindterveelkatt©klei,terwijldestroomdraaddanveelaluitslecht
veenbestaat.Opandereplaatsenopderugisdegrondweer indrogend.
Anderestukkenzijnweerkalkrijk (profielPcS).Opverschillende
plaatsenisdérugafgegraven.Opdekalkrijkeafgegravenrugvindtmen
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goedegrasgroei.
OoktypePv2vertoontnogaanmerkelijkekwaliteitaverachillee*.De
oorzaakhiervanisdekwaliteitvandemeeimolmofhetveen«Langsde
KralingscheWegendeBotte,waarKenveeltuinbouwaantreft,iade
kwaliteitvanderaeenaolia
uitstekend,hoewelerookslechtereplaatsen
voorkomen.Opandereplaatsen,o.a.langsdeHoofdwegisprofielPv2
mindervankwaliteit;sen.zouhierkunnensprekenvan"drogePv2".
Dewaterhuishoudingisindezepoldereenmoeilijkprobleem« Speciaal
isdithetgevallangsdeQsaoordaeWeg,«aardepolderaanzienlijke
hoogteverschillenvertoonttotwel1,5 m.toe»
LangsdeRotteisdegrondzwaarderdaneldersindepolder(aeer
kleiüg).ïhhetnoordenvandepolderbevindtzichnogeenplaatswaar
hetveennogonderdebouwvoor zit(type Pv3).Hiergroeithelemaal
niets.
Voortskomenerookvrijveel"wellen"voorindezepolder,vooral
achterhetkerkhofvanKraüngen,
HetheelkleineNesse-poldertjelangsdeRotte isinzijngeheel
onverveend gebleven« Onderdevrijkleilgebouwvoorvan30à40cmdikte
vindtmenhetveen«
Samenvattendkangezegdworden,datdePrinsAlexander inelkgeval
vooruitbreidingvandetuinbouwtotaalongeschikt is.
(290) Oostpolder inSchieland (Gem.Moordrecht,
ÏÏaddinxveen
enGouda),333ha
DezepolderlangsdeGouwebestaatgeheeluitbovenlandenisals
grasland ingebruik.Hetveanisslechts ingeringenatemetkleivermengd (typeV 2 ) .Voortuinbouwdoeleindenhebbendezegrondeneente
slechtestructuurindebo
vangrooddoordenet iststegrotehoeveelheid
klei.
(291) Snellepoldertje (Gem.Moordrecht),11ha
(286) KbrtlandtanKleinpolder (Gem.Nieuwerkerka/d Ussel), 66ha
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*)

C28*) Kralingen(Gem,RotterdamenCapellea/d Ussel),405ha

(288) GecombineerdepoldersinCapellaa/d Usael(Gem«Capellea/d Ussel),
780ha
(289) Esse.GansdorpenBlaardorpschePolder(Gem,Hisuwerkerka/d Ussel
enCapellea/d Ussel),555ha

«

DepoldersbestaanuitbovenlandenzijnlangsdeHollandse Ussel
gelegen.VanuitdeUsselisoverhetoorspronkelijkeveenlandschapeen
kleidekafgezet.DaardoorkomenlangsdeUsselklei-enzavelgronden
voor(typeEb2),dieverdervande Usselafovergaaninkleiopveenprofielen (typenlo,Iven Ivk),Aandenoordzijdevande*sGravenweg,
dieoorspronkelijkalswaterkeringdienstgedaanheeftligthetveen
nogaandeoppervlakte (typenTlenV2).
Hetgebiedwordtinhoofdzaakvoorgraslandgebruikt«Sinds1924
vindtmeninhetgedeeltetennoordwestenvande 's-Gravenweg
tuiderijea,diemomenteelalleoverwarenhuizenbeschikken.Deproducten!
diegeteeldwordenzijn:tomaten (koudengestookt),komkommers(plat»*-.
glas),bonen,sla,spinazie,bloemkool,peenenwitlof.Verdernogwat
bloementeelt.
Uitbreidingvandetuinbouwinhetgebiedtennoordwestenvande
*sGravenwegisopbeperkteschaalmogelijk.Tenzuidoostenvande
'sGravenwegisdegrondongeschiktvoortuinbouw.

*)

EengrootdeelvandepoldervormtrecreatiegebiedvoorRotterdam
enisnietgekarteerde

ALPRAHJTTSGRBLIJST DEBHBSfcBBEgBK PCOBRS
Polaernaanu

bis.ne.

AaUcwt-Bionan (265) + Sluispolder (264)
120
Aalkeet-Buitenpolder (243) + Foppenpoldar (263)
114
Aehttref (151a)
04
Aehthovea (26) + Huls t«r Doespolder (27)
55
AehttieBhovea (177)
91
Aderpolder (40) + Buurterpolder (41) • Hoarnpolder (34)
60
AMcardijksohapolder (235)
111
AjabaoatspoMer (149)
83
BabberapoMer (244) + KleiB-Babberspolder (266)
116
BarwootswaaTd«jr (184) • ZBidsijderpoüer (176) + Weijpoertsehe
Polder(189)
91
Beekpolder (86)
67
Bant- en Delf* of Generale polder (168) • Oude Groenend!jksfläie en
Barrepelder (167) • Mjnenburgerpolder (170) • Boornsebe
polder (171) • Oost- en Westbroekpolder (112) • Oade Gelderwoudsche polder (139) + Nietw-Groenendijk (144) • Geaeanswegsehe polder (145) • Oostbaartsehe polder (147)
88-89
Benthttizer Boord- es Zuidpolder ast de Benthernerpolder (169) •
Hazerswoudsche Droogmakerij (142b)
80
Berg- en Daal (85)
67
Berkel (218)
t04
Biesland Polder van (223)
109
Bisslanèsche Bovenpolder (222) -f Klein Yrijenban (224)
1°9
Binnenpolder (120) * Zuid-Hoflandsche polder (121)
73
«jmeapolder (173) + Steekt (172)
90
Binnenwegsche polder (281)
124
Blaauwe Polder (50) + Roode Polder (54)
62
Bloemandaal (160) + Reeuwijk (162)
85
Beekhorst (90)
68
Bonte Kriel (71)
66
Bosch- en Gastiraispolder (109)
71
BOachpoMer (55)
63
Bosefapolder (250)
116
Boterhuis (47)
61
Breeveld (191) • Snsl en Polanen (190) • Klein-Houtdijk (192) + GrootHoutdijk (193) + Haanwijk (194)
95
Broek- en Simontjes (60)
65
Broskpolder (242)
114
Broekvelder en fettenbroek (163)
37
Buitendijksehe Oosterpolder (1) + Buiten-Westerpolder (5) • Boordeinden Geerpolder (12)
44
Baiten-Kieuwlandsche Polder (269) + Polder de Lange Bonne«, (270)
121
Buiten-Westerpolder (5) + Buitendijksehe Oosterpolder (1) •Hoerdeinden Geerpolder (12)
44
Bourterpolder (41) • Aderpolder (40) • Hoornpolder (34)
60
CosBnandeurspolder (262)
119
Doespolder (28) + Voorofsehe polder (29)
55-56
Dorppolder (240)
114
Driemanspolder (Binnen gem. Leidschendam) (135a)
76
Driemanspolder (Binnen gem. Zœtermeer) (135b)
76
Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverspolders (49)
62
Broeggemaakte polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg (282) 124
Drooggemaakte Gelderwoudsehe polder (141)
*&
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder (138)
78
Drooggemaakte Groote Polder (134) + Mseslouwerpolder (131)
75
Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder (33) + Het Hoordveen (38)
57
DrooggeiBaakte polder aan de Westzijde t e Aarlanderveen (8)
47
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Broogaaking fci de Ouden of Hoogen PcOder Tan Pijnaeker (216)
Broogmakiag in den Zuidpolder van Delfgaauw (219)
Duifpolder (241)
Duiveiwoordeetae ^«ensdjdaehe polder (125) • ZijdejKUder (126)
Dijkpolder (gem. Bfeasland) (261)
Dijkpolder (gem. WxmtKt) (203) + Wippolder (200) + VoordijkshöGTJieche
polder (225) • Hoekpolder (226) + Hoogs Abtwoadsehe polder (233)
Bendragt3polder (280)
Klsbroekerpoider (75)
Blsgeeat (93)
Eskamppolder (201) + Hoordpolder (199) • uithefspolder (202) •
Oostmade (204) • Zwartepolder (205) + Westmade (206)
Esse, Gansdorp en Blaardarpsche polder (289) + Kortland en Kleinpolder
(286) • Gecombineerde polders in Gapelle a/d IJssel (288) *
Snellepoldertje (291) • Kralingen (284)
Flaris-Sehouten-Vranwenpolder (67)
Foppenpolder (263) + Aalkeet-Buitenpolder (243)
Frederikspolder (51) + Hoogoadesche Polder (52) + Piestpolder (53)
Gecombineerde polders in Gapelle a/d IJssel (288) • Kortlandt en
Kleinpolder (286) + Esse, Gansdorp en Blaardorpsche Polder (289) +
Snellepoldertje (291) • Kralingen (284)
Gecombineerde Noordsehe Buurtar en Yoerdijkaehe polders (3) • Watersehap Blokland (4) + Nieuwkoop en Noorden (7)
Gecombineerde Rtxijgelaâneche en Zomeveldspolder (104)
Geeoffibineerde Starrevaart- en Damheuderpolder (132) + KleinStarreraart (133)
Geraeeaejwogsehe polder (145) + Hoornsehe polder (171) + Ooet- en Westbroekpolder (112) • oude Gelderwoudsche polder (139) + NieuwGroenendijk (144) + Bent- en Delf- of Generale polder (168) •
Oostbuurtsche polder (147) + Rijnenburgerpolder (170) • Oude
Groenendijksche en Barrepolder (167)
Gnephoek (21) + Lagenwaardsche en Bruimadeache polder (24)
Googerpolder (39)
Griet- en Vriesekoopsche polder (14)
Groeneveldsebe polder (257)
Groote Heilige-Geestpolder (15)
Groote, Kleine en Kalkhovensche polders (20)
Groote polder (166)
Groote festeindsche polder (117) + Zwet- en Groote Blankaartpolder (113)
Groot-Bekendorp (197) + Hoord-Linschoten (195) + Snelrewaard, ZuidLinschoten, Schagen en den Engh (196) + KIein-Bekendorp (198)
Groot-floutdijk (193) + Snel en Polanen (190) + Breeveld (191) • KleinHoutdijk (192) + Haanwijk (194)
Haanwijk (194) + Snel en Polanen (190) + Breeveld (191) • KleinHoutdijk (192) • Groot-Houtdijk (193)
Hargpolder (245)
Harnaschpolder (230)
Hazerswoudsche Droogmakerij (142b) • Benthuizer Noord- en Zjiidpolder
met den Benthornerpolder (169)
Hazerswoudsche Droogmakerij (142c) + De Kleine Droogmakerij (148)
Hazerswoudsche Droogmakerij (142a) + Simon-Jansepoldertje (143)
Heen- en Geestvaartpolder (254)
v
Hellegatspolder (69)
Heefpolder (259)
Hoekpolder (226) + Wippolder (200) + Dijkpolder (203) + Voordijkshoornsehe polder (225) + Hooge Abtwoudsche polder (233)
Hofpolder (116) • ©ostvlietpolder (115) • Rietpolder (118) •
Spekpolder (119)
Holierhœksehe en Zouteveensche polder (239) + Kerkpolder (232)
Hondsdijksche polder (25)

103
107
1U
,74
119
97
123
66
68
96
139-140
66
114
63
139-140
46
69
75

88-89
53
59
50
118
51
53
88
72
96
95
95

11

5
110
80
81
82
1
21
66
11
9
97
73

113
55
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Hooge Abtwoadsehe polder (233) + Wippolder (200) + Dijkpolder (203) +
Voordijkehoorasche polder (225) • Hoekpolder (226)
Hooge Broekpolder (211) + Lage Broekpolder (212)
Hoogenwaardsohe polder (23)
Hoogeveensche polder (83)
Hoogeweg (92)
Hoogaadesche Polder (52) + Piestpolder (53) +Frederikspolder (51)
Hoompolder (34) • Aderpolder (40) + Buurterpolder (41)
Hoomsche polder (171) + Oost- en Westbroekpolder (112) + Oode Gelderwoudsche polder (139) • Hieuw-Groenendijk (144) + Bent- en Delfof Generale polder (168) + Qeaeenewegsehe polder (145) + Oostbuurtsehe polder (147) + Rijnenburgerpolder (170) + Oude
Groenendijksche en Barrepolder (167)
Hornespolder (103)
Huis ter Doespolder (27) + Achthoven (26)
Kaagerpolder (42)
Kalkpolder (57)
Kamphuizen (97)
Kaspelder (36) + Leendert den Boerspolder (37)
Kerk en Zaanen (156)
Kerkpolder (232) + Holiershoeksche en Zouteveensche polder (239)
Kikkerpolder (100)
Klaas Engelbreohtspolder (231)
Klaas Hennepoelpolder (61)
Kleia-Babberspolder (266) + Babberspolder (244)
Klein« Qrenestelnsche of Knotterpolder (114)
Kleine Droogmakerij De (148) + Hazerswoadsche Droogmakerij (142e)
Kleine Heilige-Geeetpolder (16)
Kloin-Hekenderp (198) + Hoord-Linschoten (195) • Snelrewaard, ZuidLiascheten, Schagen en den Engh (196) • Groot-Rekendorp (197)
KÏAia-Hotttdljk (192) • Breeveld (191) + Groot Houtdijk (193) «•
Haanwijk (194) • Snel en Polanen (190)
Kleia-Plaspoelpolder (J13) + Rietwen (127) + Oostbosehpolder (128) +
Kaippolder (129) • Starrenbargerpolder (130)
Klein-Starrevaart (133)"+ Gecombineerde Starrevaart- en Darahouderpolder (132)
Klein-Vrijenban (224) • Bieslandsehe Bovenpolder (222)
Klinkenbergerpolder (94)
Knippolder (129) «•Rletviak (127) + Oostbosehpolder (128) • Starrenburgerpolder (130) + Klein Plaspoelpolder (213)
Kooipolder (68)
Kortlandt- en Kleinpolder (286) + Gecombineerde polders in Capelle
a/d Ussel (288) + Esse, Gansdorp en Blaardorpsche Polder (289) +
Snellepoldertje (289) + Kraliagea (284)
Kcrtstekerpolder (10)
,
Kralingen (284) + Snellepoldertje (291) + Kortlandten
Kleinpolder
(286) + Gecombineerde polders in Capelle a/ d U s s e l (288) +
Esse, Gansdorp en Blaardorpsehe polder (289)
Kralinger pelder (258)
Laag-Boskoop (153) + Voorofsche polder (152) + Vereonigde polder aan
de oostzijde van de Gouwe (158)
Lage Abtwoudsehe pelder (234)
Lage Broekpolder (212) + Hooge Broekpolder (211)
Lageamardsehe en Bruiiaadesohe polder (24) + Gnephoek (21)
Lageveensehe polder (84)
Lakerpolder (44)
Lange Bonne Polder de (270) + Buiten-Kieuwlandsohe polder (269)
Lange Weide (188) + Odteop en Negen Viertel (17$)
Leendert den Boerspolder (37) + Kaspolder (36)

97
100
54
69
68
63
60

88-89
69
55
60
63
68
59
85
113
68
111
65
115
72
81
51
96
95
75
75
109
68
75
66
139-140
48
139-14°
118
85
11
^
100
53
67
60
121
95
59

Lisserbrœk-, laser- en Buinpolder (74.)
66
Lisserpoelpolder (70)
66
I^isenmarkipolder (89)
68
Iferendijk (101)
69
Meealeuwerpolâer (131) + Brooggemaakte Groote polder (134)
75
Ifeyepolder (178)
91
Middelburg (159) + Tempelpolder (164)
87
Middelland (183)
93
Marsebel (96)
68
Mottlgerpolder (87)
67
Etonikkenpolder (56) + Zijllaan en Meyepolder (58)
64
Nesse (154) • Rietveld (150) + Rietveld (155) + Rijneveld (157)
83
Nieuwe Broekpolder (249) • Oude Broekpolder (248)
~
116^
Nieuwe of Drooggemaakte Polder (215)
102
Nieuw-Groenendijk (144) + Bent- en Delf- of Generale polder (168)+
Geneenewegsche polder (145) + Oostbuurtsche polder (147)+
Rijnenburgerpolder (170) + Hoomsche polder (171) • Oost- en
Westbroekpolder (112) + Oude Groenendijksche en BarrepoHer (167)+
Oude Gelderwoudsche polder (139)
88-89
Nieuwkoop Polder (6)
46
Nieuwkoop en Noorden (7) + Gecombineerde Hoordsehe Buurter en
foordijksche polders (3) + Waterschap Blokland (4)
46
Nieuwland Het (268)
120
Nieuwlandsche polder (247) • Oranjepolder (271) + SteendijkpoMer
(272) • Noord-Nieuwlandsche en Kapelpolder (273) + Tereenigde
Groote en Kleine Vettenoordsehe, West- en Oost- en Zevenmanspolders
(274)
116
Nieuw- of Kleinpolder (276)
122
Noordeind- en Geerpelder (12) 4 Buitendijksohe Oesterpolder (1) •
Buiten-Westerpolder (5)
44
Ncord-Hoflandsche polder (108) + Stevenshefjespolder (107)+
Oraraedijksche polder (106) + Oranjepolder (122) + Papenwegsche
polder (123) + Zuidwijksche polder (124)
70
ïïoord-Kethel (238)
113
Hoordland Het (267)
120
Noord-Linschoten (195) + Snelrewaard, Ztiid-Linschoten, Schagen enden
Engh (196) + Groot-Hekendorp (197) + Klein-Bekendorp (198)
96
Noord-Nieuwlandsche en Kapelpolder (273) + Nieuwlandsche polder (247)+
Oranjepolder (271) • Steendijkpolder (272) + Vereenigde Groote
en Kleine Vettenoordsehe West, en Oost- en Zevenmanspolders (274)
116
Noordpolder van Delfgaauw (221)
108
Noordpolder (199) + Eskamppolder (201) + üithofspolder (202)+
Oostmade (204) + Zwartepolder (205) • Westmade (206)
96
ïïoordveen Het (38) + Drooggenaakte Veender- en Lijkerpolder (33)
57
Noordzijderpolder (Gern. Bodegraven) (179)
92
Koordzijderpolder (Gem.Noordwijkerhout en Noordwijk) (80)
67
Nootdorp Polder van (214)
1°1
Ompedijksehe polder (106) • Stevenshofjespolder (107) + Noord-Hoflandsche
polder (108) + Oranjepolder (122) + Papenwegsche polder (123)+
Zuidwijksche polder (124)
70
Oost-Abtspolder (237)
112
Oostboschpolder (128) + Rietvink (127) + Knippolder (129) + Starrenburgerpolder (130) + Klein-Plaspoelpolder (213)
75
Oostbuurtsche polder (147) + Bent- en Delf- of Generale polder (168)+
Rijnenburgerpolder (170) + Hoornsehe polder (171) + Oost- en
Westbroekpolder (112) + Oude Gelderwoudsche polder (139) +NieuwGroenendijk (144) + Geraeenewegsche polder (145) + Oude Groenendijksohc en Barrepolder (167)
88-89

Ooatdarpwv «a Huis-ter-Ieerpolder (105)
Ooetetniaerpoldar (79)
Oost- «a Westbreekpolder (112) + Oude Gelderwaadsehe polder (139)+
Nie«w-Greenendijk (144) • Rijnenbargerpolder (170) • Hoernsefee
polder (171) + Beat- en Self- of Generale polder (168) + Gemeenewegsehe polder (145) + Oostbuurtsehe polder (147) * Oade
Grœnendijksehe es Barrepelder (167)
Oeet- en Westgeer (I46)
Ooetmade (204) • Hoordpolder (199) +Bakaiappolder (201)+
uithofspelder (202) + Zwartepolder (205) • ïïestmade (206)
OoetpoMer In Sehieland (290)
Oestvlèatpolder (115) + Hofpolder (116) • Rietpolder (118) •
Spekpolder (119)
Qranjepolder (Gem.Voorschoten)(122) + Papenwegsehe polder (123)••
Zuidwijksehe polder (124) • OssBedijksche polder (106) • Stevenshefjespolder (107) + Nœrd-Hoflandsche polder (108)
Oranjepolder (Gem. Naaldwijk) (Gedeelte binnen Oranjepolder) (271}
Oranjepolder (Gem. Naaldwijk) (Gedeelte buiten Oranjepolder) (271) •
Nieuwlandsehe polder (247) • Steendijkpolder (272) • HoordNieuwlandsehe en Kapelpolder (273) + Vereenigde Groote en Kleine
Vetteneordsehe, West- en Oost- en Zeveaaaaspolders (27$)
Oude Broekpolder (248) • Nieuwe Broekpolder (249)
Code CaaapBpoider (260)
Oade Gelderwoudsche polder (139) • Oost- en Westbroekpolder (112) +
Nieuw-Groenendijk (144) • Bent- en Delf- of Generale polder
(168) + Geoeenewegsehe polder (145) + Oostbuurtsehe polder (147) •
Rijnenburgerpolder (170) + Hoornsche polder (171) + Oude
Grœnendijksehe en Barrepolder (167)
Oade Grœnendijksehe en Barrepolder (167) + Bent- en Delf- of Generale
polder (168) • Rijneaburgerpolder (170) + Hoerneehe polder (171)+
Oost- en Westbroekpolder (112) + Oade Gelderwoudsehe polder (139)+
Nieuw-Groenendijk (144^ • Geaeenewegsehe polder (145)+
Oostbuurtsehe polder (147)
Oudeland Het (252) + Het Waalblok (253)
Oudeland en Tourooisveld (182)
Oade Lierpolder (256)
Oudendijk (31)
Oudenhof (98)
OacU»en Nieuw-Wateringveldsche polder waaronder begrepen de Droogmakerij (227) • De Woudsohe Droogmakerij (228)
Oude ©f Hooge polder (217)
Oukoop en Negen Viertel (175) • Lange Weide (188)
Ovarveerpolder (99)
Palensteinsohe polder (I40)
Papekop en Dieaerbroek (185) + Ruige Weide (186)
Papenwegsehe polder (123) + Zuidwijksehe polder (124) + Oranjepolder
(122) • Om&edijksche polder (106) +Stevenshofjespolder (107)+
Noord-Htflandsehe polder (108) +
Pesthuispolder (102)
Piestpolder (53) + Hoogmadesche polder (52) + Frederikspolder (51)
Plaspoel- en Sehaapweipoider (210)
Poelpolder (251)
Prins Alexander (287)
Putte De (151b)
Reeuwijk (162) • Bloemendaal (160)
•
Rietpolder (118) + Oostvlietpolder (115) • Hofpolder (116) +
Spekpolder (119)
Rietveld (Onder Hazerswoude) (150) + Rietveld'(Onder Alphen a/d Rijn)
(155) • Nesse (154) • Rijnsveld (1§7)

69
67

88-89
82
96
139
73
70
121

116
116
119

88-89

88-89
117
93
118
56
68
110
104
95
68
79
93
70
69
63
99
116
138
85
85
73
S3

MQ*>

Itte**»2â (Cfcder Alphen «/i Rija) (155) • Rietveld (Ofide?Haaerawcttde)
(150) • Setae (154) • RiJnétfeld (157)
Kiottelâ (Gsffl. Rietveld) (181)
Eietvink (127) + Ooetbosehpolder (123) + Knippolder (129) +
Starrenbwgorpolder (130) • Kleia-Plaapoelpolder (213)
Redeabarger- en Gronesteineche polder (110)
Roodemelenpoldor (SS)
Roodepoläer (54) • Blaauwspoldar (53)
Soa»» «f M&erburgerpolder (111)
Rooversbroekpolder (72)
Rt&ge Weide (186) • P&pekop en Dieaerbreek (185)
aiJne»targ«rpold«r (170) + Oost- en Weetbreekpolder (112) • Oade
Geldersoadsche polder (139) + Hietw-Grosnendijk (144) + Bent«
en Delf* of Generale polder (168) + Gemeenewegaohe polder (145) *
Oeatbunrtsohe polder (147) •*• Hoorasehe polder (171) + Oade
Greeneadljksehe en Barrapolder (167)
RifreveM (157) + Rietveld (150) • Nesse (1.54) • Rietveld (155)
Rijnsaterwouasehe polder (17)
Sehleveen (236)
SiaoD-Jansepeldertje (143) + Haaerswondsche Droogmakerij (142e)
Siaaetspelder (65)
Slagfa» af Stadspelder (59)
Slxdepolaer (264) + Aalieet-Binnan (265)
Slttipoi<k (165)
Snel en Polanen (190) + Breewld (191) • Klein-Setttdijk (192) «•
GrooVHeatdijk (193) • Haanwijk (194)
Snellepoldertje (291) + Kertlandt en KIeinpolder (286) 4-Geaambineerde
polders in Gapelle a/d IJsael (288) + Esse, Gansdorp ea Blaardorpaene Polder (289) • Iraliagon (284)
Saelrewaard, ZtticULinsehoten, Schagen en den Ing» (196) • Noord«
Idaseheten (195) + Groet-flekenderp (197) • Klein-Hekeadcarp (198)
SpangenBehe polder (277)
Spekpolder (119) • OostYlietpelder (115) • Sietpolder (118) •
Hefpolder (116)
Sterrenburgerpolder (130) 4-Rietvink (127) • 0ootbo3ohpolàar (128) 4
Knippoider (129) 4. Klein-PlAspoelpolder (213)
Steekt (172) • Binnenpolder (173)
Steendljkpolder (272) + Hienvlandaohe polder (247) 4- Granjepelder
(27l) + Boord-Nieuwlandsche en Kapelpolder (273) • Vsreenigd©
Greote en Kleine Vettonoordache, West- en Oost« en Zsvenaanspolder (274)
Stein (174) • Willens (161)
StevenehofjeepoHer (107) • Moord-fleflandaehe polder (108) 4Oaaedijksehe polder (106) 4- Granjepoidor (122) • Papeawegsehe
polder (123) • Zuidwijkaehe polder (124)
Tedingerbroekpolder (208)
Tempelpelder (164) * MÜddelbarg (159)
Tuinder- of Kogjespolder (43)
Tweeraanspölder (279)
föLtdindschs en HLddelpelder en de daarin gelegen üiteindaehe
Droogmakerij (19)
uithofspolder (202) * Noardpolder (199) • Bskaappelder (201) •
Oostmade (204) 4- Zwartepolder (205) 4-Westmade (206)
Veen- en Binkhoretpolder (209)
Veendor- en Lijkerpolder buiten de bedijking (35)
Veenderpolder (32)
feerpolder (62)
Vennipperpolder (76)

83
93
75
72
68
62
72
64
" 93
v

88-89
83
51
112
82
66
65
120
88
95
139-140
96
122
73
75
90

116
86
70
98
87
60
123
52
96
99
58
57
65
67
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Vereenigde Bloklandsche- en Korteraarsehe polder (11)
49
Vereenigde Groote en Kleine Vettenoordsche, Vest- en Oost* en
Zevenmanspolders (274) + Hieuwlandsehe polder (247) • Oranjepolder
(271) + Steendijkpolder (272) + Noord-Hieuwlandsche en Kapelpolder
(273)
116
Vereenigde Hof-, Groot- en Klein Hemmeerpolder (64)
66
Vereenigde polder aan de oostzijde van de Gouwe (158) + Voorofsehe
polder (152) + Laag-Boskoop (153)
85
Vereenigde polders Sehiebroek, Berg en Broek en de 110 Morgen (283)
131
Vierambaeht (18)
51
Vinkeveld Het (80)
67
Tlietpolder (30)
56
VHetpolder (255)
118
Voordijkshoornsehe polder (225) + Wippolder (200) • Dijkpolder (203) +
Hoekpolder (226) + Hoge Abtwoudsche polder (233)
97
Voorhofpolder (95)
68
Voorofsche polder (29) • Doespolder (28)
55-56
Voorofsche polder (152) • Laag-Boskoop (153) + Vereenigde polder aan
de oostzijde van de Gouwe (158)
85
Vosse- en Weerlanerpolder (78)
67
Vrouwe- Vennepolder (48) • Zweilanderpolder (46) + Waterloos (45)
61
Vrouwgeest (22)
54
Waalblok Het (253) + Het Oudeland (252)
117
Warmonderaam- en Alkeraaderpolder (66)
66
Wassenaarsehe polder (13)
49
Waterloos (45) + Zweilanderpolder (46) • Vrouwe-Vennepelder (48)
61
Waterschap Blokland (4) • Gecombineerde Noordsche Buurter en Veordijksohe polders (3) + Nieuwkoop en Noorden (7)
46
West-Abtspolder (246)
115
Ifesteinde van Waarder Het (187)
94
Westmade (206) + Noordpolder (199) + Bskamppolder (201) + üithofspolder
(202) + Oostmade (204) + Zwartepolder (205)
96
Weijland en de Bree (180)
92
Weijpoortsche polder (189) • Zuidzijderpolder (176) + Barwoutswaarder (184) 91
l i l d e Veenen De (278)
122
Willens (161) + Stein (174)
86
Wippolder (200) • Dijkpolder (203) • Voordijkshoornsche polder (225) +
Hoekpolder (226) + Hooge Abtwoudsehe polder (233)
97
FJoudsche Droogmakerij De (228) + Oud- en Nieuw-Wateringveldsehe
polder, waaronder begrepen de Droogmakerij (227)
110
Woudsche polder (229)
110
Zanderijpolder (77)
67
Zemelpolder (73)
66
121
Zastienhoven (275)
Zevenhoven Polder (2)
45
Silkerpolder (82)
67
Zœtermeersche ïfeerpolder (137)
77
Zoetermeer3che- .of Nieuw Drooggemaakte polder (136)
77
Zuid- en Noordeinderpolder (9)
48
Zuid-Hoflandsche polder (121) + Binnenpolder (120)
73
Ztrldplaspolder (285)
132
Zuidpolder van Delfgaauw (220)
108
Zuidwijksohe polder (124) + Papenwegsche polder (123) • Oranjepolder
(122) + Ommedijksche polder (106) • Stevenshofjespolder (107) +
Noord-floflandsche polder (108)
70
Zuidzijderpolder (176) + Barwoutswaarder (184) + Weijpoortsohe polder (189) 91
Zwanburgerpolder (63)
"5
Zwartenhoek (207)
97
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ZaarUpolii»r (205) • Noordpalder (199) • Bskarappolder (201) •
Uithofsp©H«r (202) 4 Oestaade (204) + festm&d« (206)
Zweilanderpolâer (46) + Vr«n»e-Vemi«poLier (48) • Waterloos (45)
ZmU- ©n Oroote Blankaartpolder (113) + Groot« ïïesteindscha polder (117)
SBetterpolde* (f1)
Zijdcpolder (126) + Jtaiv&zivoarâsehe-Veanzljdsehe polder (125)
Zljllaa» en Meijepolder (58) + MtnmiMcenpolder (56)

96
61
72
68
74
64
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