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~~ ~BodemkundigeverkenningskaartvandeHoekscheWaard,
schaal1 ;25.000.
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Ia ©pdraoht van het Provineiaal Bestuur van ZuidHolland i s een bodemkundige verkenning van de provincie ZuidHolland ten zuiden van de grote rivieren uitgevoerd.
Deze verkenning omvat een aantal eilanden» waarvan
afzonderlijke rapporten zijn samengesteld.
Het veldwerk voor de verkenning van het eiland "De
Hoekscha Wéard" i s in voorjaar en zomer van 1951 uitgevoerd door
d© karteerders P. Soaneveld en S. Wieringa onder leiding van
I r 3. van der Linde, die ook dit rapport samen,stelde.
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Bekartering vanheteiland »DeBoekseheWaard»vormt
eenonderdeelvandeopdrachttanhetProvinciaalBestuur in
Zuid-Hollandtotdebodankündigeverkenningvandezeprovincie
tenzuidenvan deNieuweMaasenNieuweWaterweg.
Hetdoelvanhetonderzoek iseenglobaaloverziohtte
gevenvandealdaaroptredendebodemkundigeverschillenende
hiermedesamenhangendevariatie indegeschiktheidvooragrarisch
doeleinden,daarbij inhet bijzonderrekeninghoudendmetde
mogelijkhedenvoordetuinbouw.
Debodemkaartistotstandgekomenuitwaarnemingen,
uitgevoerdmeteendichtheidvanca1boorpuntper4ha.Met
dezeomstandigheid dientbijhetgebruikvandezebodemkaartterdegerekeningtewordengehouden.
Degenen,diederesultatenvandezeverkenningwensen
tegebruikenvooranderedoeleinden,danwaarvoor zijistot
standgekonen,lopengevaardemogelijkhedenvandeverkenningskaartteoverschrijden.

** ONTSf
A M BSGSSCHIBDMIS
HetgebiedvandeHoekschaWaardwerdaanhetbeginvai
onze jaartellingnogingenomendooreenveenlandschap,datdoorstroomdwerd doorenkelerivierarmen,waarvandeMaasende
Strlene,eenScheldearm,debelangrijkstewaren.
Indeloopvan deMiddeleeuwen isdoorhetsteedsverderlandinwaartsdoordringenvangroteendiepezeeteaasBasdit
oorspronkelijklandschap-na alofnietgedeeltelijktezijn
vernield-ondereenpakket jongeresedimentenbedektgeraakt.
WanneerditprocesvoordezeomgevingpreciesisbegoB

-gaen,raitmoeilijkaantegeren.Deoudheidkundigevondsten,die
werdengedaan,lichtenonsnietinovereeneventuele bewoning
tussendelaat-Someinsehetijdendeperiodevendevroegstebe»
dijkiagea,ongeveerkortne1000.
Aanneteindevande15eeeuwvondenwe inhetoosten
een bedijktveengebied|datbestonduitderiagbedijkingvanè#
GrooteofZuid-HollandsoheWeard.
Hetwestelijkdijkvakhiervan isthansnogopdezelfde
plaatsaanwezigenwordt bepaalddoordetegenwoordigeplaatsen
Puttershoek,Maasdam,Oillaarshoek,Strljenende buurtschap
Staanplaats«
Hetgehelegebiedtussen dezeWaarddijkendereeds
alsopzichzelfstaandebedijkingen aanwezigeeilandjesonder
PattenenToorne,bestond tijdensdeMiddeleeuwenuitdoor getijgeulendoorsneden slikkenengorzen.
lakeievan dezegorzenwarenaanhet eindvande136
eeuwreeds bekaad,n.1. "dieWale","Strienemonde","deGorend!«"
en BSeübbendeM.Deze»sp# onderhettegenwoordigeHeinenoord,
Klaaswaal,GoudswaardenMiJnsheerenlandgelegenpoldertJeszijn
doorhogerevloedenalleweerverdwenen eninlatere bedijkingen
opgegaan.
toortsblijktuitoorkonden,datnaastdezebedijkte
grondenverscheidenegorzenreedsinouituurweren,meestalels
weilandsomsookalsrietgors» Bovendienwerdoveralveelland
vergravenvoorhet "aeerbedrijf*.Doordathetlandlaterweer
sterkisopgesllbdishiervan Inhetlandschapweinigmeerte
zien*
DeZuid-HollaadseheWaardwaseenringbedijking vande
ïiesselens,DordtseheeneigenlijkeGrooteWaard.Slechtbeheer
vandedijkringtengevolgevandeonrustigepolitieketoestand
(HoekseenKabeljouwsetwisten)enhet steedsverderoostwaarts
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uitsehureadervoorliggendegetijgeulen leiddenaanheteindTan
de14«eeuwtotherhaaldedijkdoorbraken bijBroekinhetzuidwesten,vandeWaard«ïochgeluktehetechtersteedsdeontstane
gatentedichten»
PogingentotherstelnadeberuchteSt,Elisabeth*®
vloedia1421faalden,doordathoog©pperwaterdegeheleWaard
lauadeerde»AlleenhetwestelijkdijkvakranPuttershoektot
Strljeabeschermdvoorhoge,d.w.z, nognietingeklonkenvoorgelegengorzenendeSt»Anthoniepolderbleefbestaan«Alleende
Maasdam brakdoor*
HetHollandsenDiep,datzichreedseerdersterkhad
verruimd enverdieptendaardoormedeoorzaakwasgewordenvan
defataIe.inbraak,isdoordegroterekomberging,diehetnade
St.Elisabeth'svloedkreeg,insneltemponogsterkvergroot
endieperultgeschuurd.Betrekkelijkhogevloedstanden konden
duslavrijwelhetgehelegebiedvandeGrooteWaard doordringe
Aanbedijkingvanhetoorspronkelijklandschapvielnietmeerte
denken» Teelgroterwarendemogelijkhedentensesten ervan,
waarenkelehogegorzenreedsspoedigalshetOudeland-vanStrij
enenhetJSunnikenlandvanWastmaaswerden bedijkt.Enkele jaren
daarnavolgdenOud-HeinenoordenMijnsheerenlandvanMoerkerken.
Daarna zouhetdurentothetmiddenvande16eeeuw,voordat
Isndwianingvanbetekeniskonplaatshebben»

ÏII ALGMEHE BODEMGESTELDHEID
Wij zagenreedshoezeerdeSt.Elisabethsvloedvan
overwegende betekenis isgeweestvoorhethuidigeaanzienvan
deHoeksaheWaard,
Hoebelangrijkdegevolgenvoordevormingvandebods
vanditeiland©okgeweestmogen zijn,tochmoetwordenbedasht,
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dathetprocesvanverdrinkingenopslibbingvanhetonbedijkte
oudeveenlandschapin1421reedslangbegonnenwasenplaatselijkIneenvergevorderd stadiumvanrijpheidverkeerde0
YoordeSt.Aathoniepolder,hetMunnlkenlandvanWestmaas,het©udelandvanStrijenendeOude.Korendijkisdital
zeerinhetooglopend,doordatdeaardvanhetkleipakketzeer
afwijktvandejongepolders,feelminderduidelijkisditvoor
MijnsheerenlsndvanMoerkerkenenOud-Heinenoord.Deze6polders
zijnnietsterkopgeslibd,plaatselijkzelfsternauwernoodm«t
jongmateriaalbedektgeraakt.Zijgevenzodoendeeenglobaal
beeldvandeondergrond vanhetoverigedeelvanheteiland.
IhhetgebiedtenzuidenvandeBinnenbedijkteMaas
ishetoorspronkelijkeveenlandschap,datdoorenkeleverlande,
nogalvertaktegetijgeulendoorsnedenwordt,bedektmeteenbetrekkelijkdunpakketzwaretotzeerzwareklei.Deafzettingzal
eenrustigkarakterhebbengedragen.
Deschaarsaanwezigegeulenzijnweiniggeprononceerd,
zijnmeestalnauwelijksinhetlandschapingesnedenenhebbenook
nietsterksorterendgewerkt.Debovengrond inditgebiedis
steedskalkarm.
IndebuurtvandeMaas,waarhetkleidekhetdiksten
noghetminstzwaaris,isdeondergrondmeestalmatigkalkhoud.end.
OpverdereafstandvandeMaasblijkthetprofielover
groteoppervlakteszwaarenknikachtig.PlaatselijkkomenIndrogendeplekkenvoor,diestofdroogzijn.Zeliggensteedsop
Ietshogerepunten,zoalsietsuitkomendekleiruggetjesenhoge
slootkanten bijholliggendepercelen,beideeengevolgvangedifferentieerdeklink«Deoppervlaktevandezeplekken,waarvan
degraagr©eizeerslecht is,leekzichna1947,1948en1949
sterkuittebreidân.Thansna2jarenmetvochtigezomerenzeer
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natteherfstenwinterblijktdeoppervlakteweerveelgeringer.
Inenkelegevallenwerdkattekleiaangetroffen.
Landbouwkundig isheteenvrijslechtgebied.Demeeste
grondligtinweiland.Dedunnekleidekkenopveenlateneen
slechtsgeringeontwaterlngsdieptetoe.Diepereontwatering zou
slechtsverdereklinkveroorzaken.
Aangeziendezeklinkeenonregelmatig-karakterheeft,
zouhetreliefindepoldersnogtoenemen.Degrotegevoeligheid
voor indrogenenstoffigworden zalhierdoorsterkwordengeaccentueerd.HetgaatIndezezware,zure,roestigekleienvaakom
hoogteverschillenvan10a15cm,die bepalendzijnvoordeintroglngskansenoHiernaastkomenduidelijktenatteplekken'voor,
dochdezezijnaltijdnogveelproductieverdandetedroge.
Toorbouwlandwerden steedsdebestepercelenmethet
dikstekleldek-zomogelijknog ietskalkhoudend -uitgekozen»
Degrotekalkarmoede blijktoverigensmet zwaresohulmaarde-glftennogwel ietste beïnvloeden.Veelmoeilijkergeluktditbij
hetgrasland.Tochzijnookhierderesultatensomsnogsprekend.
Ditbehoeftniet zozeerteverwonderenalsbedachtwordt,dat
bijdezezwarekleien (meerdan60 %delenkleinerdan16mui
somszuurgradengemetenwordenindeordevangroottepH*5,5.
Aandenoordzijdevan deBinnenbedijkteMaasinhet
gebiedvandepoldersMoerkerkenenOud-Helnenoordiseveneens
hetveennogaanweaigopvoordelandbouwbelangrijkediepte.
Ookhierwordthetdoorstroompjesdoorsneden,dochoverdeaard
enuitbreidinghiervankannietswordengezegd,omdatditgebied
met eenveeldikkerklelpakket ishedektdanaandezuidzijdeva*
deBinnenbedijkteMaas.Hetopmerkelijkeverschilmethetlaatsl
genoemde ishetbeduidend anderekaraktervandejongsteafzettjü
DezeIshiernamelijkveellichterenkalkhoudend.Ditbetrekkefe
lijkgroteverschil1$op*%eerstegezicht bevreemdend.Hierbij
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moetevenwelwollenbedacht,datdezegorzen eenTeelmeergeëxposeerdeligginghaddentenopzichtevandeaanvoervensedimenten*OmslotendoorMaasenWaallagenzeslechtsenkelekilometersvanhetontmoetingspuntvanMaas,WaalenStrien«. Het gebiedheeftzekereenflinkewaterbeweging gekend,getuigehet
feit,datalleengrofzandtot bezlnkiagkonkomen..Wevindendit
rondOud-Beierlandnogalszandbankenindeondergrondterug.
StelligzalooktengevolgevandeSt.Elisabeth^vloednogwel
lichtkalkrijkmateriaal zijnafgezet.Dezeafzettingmoetenwe
onsookvooraldenkenalstezijnontstaanviahetgatinde

4

Maasdam.Doorenigeeeuwengrondbewerking enactiviteitvaabodemfauna zalookwelhetnodigezijn gehomogeniseerd.
Degronden indezepolders zijnnogaluiteenlopend!
Zijstaanplaatselijkdicht bijdieuitde jongerepolders.Het
bodemgebrulkisinverbandhiermedesterkwisselend.De profielen
zijnsteeds zeerfijnzandigensomsietsplastisch indeondergrond,hetlaatstewaarschijnlijk alsgevolgvaneenopslibbing
alsrietgors.Deontwateringmoetdaaromaangoedeeisenvoldoen,
omdat andersspoedigvettegrondenwordengevonden.Hetkalkge- à
halteismeestalvrijlaag.Debouwvoorbevatsomsslechts1*>2$,
terwijldebovengrondenfanhetgrasland inderegelkalkarmzijn«
Hetoudeafgedektelandschapgolftaishetwareopeen
dieptevan 70-150amonderhet jongedekenkan,waarhetzich
ondiepgenoegbevindt,hierdoorstorend zijnvoorbewortelingen
ontwatering.

DepolderOudeKorendijkenhetdaartegen bedijkte
Oude-NieuwlandzijnInbeginselopdezelfdewijzeopgebouwd als
hetnuvermeldelandschap*De bodemgesteldheid ervanisbijde
beschrijvingvandeafzonderlijke poldersnaderaangegeven«
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GeheelandersIsdesituatieinhetoverigedeelTau
heteiland.DezejongerepoldersbehorengeheeltotdeNieuwlandgrondea.Eengrote invloedvandestérktoegenomengetijdenwerkingnadeSt.Elisabeth'svloedishieronloochenbaar.
Ditgebiedheefteenflinkeoverspoelinggekend,In
het beginwerden inhoofdzaakgrotemassa's zandafgezet,Waarmatedesedimentatiedoorging,hetwaterondieperwerd enook
vegetatiekonoptreden,werdooksteedsmeerslibafgezet.
DeMaas,waarvanweonseengoedevoorstellingkunnen
vormenuithetau binnengedijktedeel,verlanddezowelinhet
oostenalsinhetwestengeheel.DeStrienê,waarvandevariant
dingreedsvoor1421begonnenwas,verdweeneveneenstotaal.
Brontwikkeldenzlohgeheelnieuwekrekeasystemen,die
slechtssporadisohverbandhieldenmetdeoorspronkelijkerivier«
armen.Hetoorspronkelijkeveenlandsehap iscpvoordelandbouw
nietmeerbelangrijkediepteaanwezig.Heeldikwijlsiszelfi
binnen3mgeenveenaanwezigenishetprofielgeheelzandigof
wevindenmeestallichte,(onrijpe)gorsprofielenindeondergrond.
Hunuitstekendekwaliteitdankendeze jongegronden
aanhetaflopendkaraktervanhetprofiel.Eenmooiegoed bewerkbar©voldoendvruchtbarezavelig©ofkleiige bovengrond gaat
geleidelijkoverin ©enzeerzandigeondergrond.Debovengrond
isvrijwel steedsgoedvochthoudend» terwijldezandigeondergrond©engoed©doorlatendheidheeft»-Sen belangrijkefactoris
bovendiendeuitstekendekalktoestand.Hetkalkgehalte iszelden
lagerdan 5%,meestalhogerdan 1$*
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1 Begohrljviaffvandebodemgroepea
Bijdeindelingisrekeninggehoudenmet:
Ie.dezwaartefandebovengrond: zwareklei:meerdaa45 # < 1 6 B R
klei:35-45% < 1 6ma;zavel:25-35?ê<X6mu;lichtezavel:
minderdan85 %<16ma,
2e.hetalofnietkalkhoudend zijnvanhetprofiel*
3e.deopbouwvanhetmineraledeelvanhetprofiel:
ehetprofielwordtnaaronderengeleidelijklichter»
bdegranulairesamenstellingblijftvrijwelgelijk,
ohetprofielwordtnaaronderengeleidelijk zwaarder.
4e.afwijkendeondergrond,vnl.indevormvanveen.
Denavolgende bodemgroepenzijnonderscheiden:
B2

Kslkaimezavelarond (25-35£cl6mu). dienaar benedeninhe:
profielRichterenkalkhoudendwordft.
Op65cmwordthetprofieloverwegend zandig» dochistot
opminstens80omslibhoudend,

BS Kalkarmeklejgrond (55-45%<16aai),dienaar benedeninhet
profiellichterenkalkhoudendwordt*
Meestalishetprofielop80cmoverwegen*zandig,dochgoe
slibhoudend.
G1

Kalkrlike.lichte zavelgrond (xainderdan25&<16 a » ) , die
aW.^fflsfófi^ftfrft$,3>gg£te*l^ohterwordt;.
Op65cmwordthetprofielreedssterkzandig» dochhetIs
totop80cmslibhoudend.

02

KalkrlJkezavel^rond (25-55f<16m u K dienaarbeneden 1 B
hetprofielllohfrerword^
Op65emwordthetprofielmeestalreedssterkzandig,doch
istotopminstens80cmgoedslibhoudend.
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Kalkrl.1keklelgrond (35-45%<16m u ) ,dienaarbenedeninhet
profiellichterwordt«
Meestal ishetprofielop80cmsterkzandig,âoch&oed
sllbhoudend.

04 Kalkrijkezwareklejgrond (meerdan45%<16muldienaar
b W d t aIflhftfrprofiellloMerwordt.
Hetprofielisop80cmlichtzavelig.
£

£

Kalkheudenäezavelgrond (25-35%<16mu)metnaarbeneden
gelijkblijvendofietszwaarderwordend profiel.
Hetgeheleprofiel isvan bovennaarbeneden zaveligen
wordtalsregelnaar beneden ietszwaarder.Dieperdan40om
isdestructuurcompactendikwijlsvettig.De bovengrond is
dikwijlskalkarm.

S3 Ealkhoudendeklejgrond (35-45%<16mu)metnaarbenedengelijkblijvendofietszwaarderwordendprofiel.
Hetgeheleprofielisvanbovennaarbenedenkleiigenwordt
alsregelnaar beneden ietszwaarder.Dieperdan40cmis
destructuurcompactendikwijlsvettig.De bovengrond is
dikwijlskalkarm.Op1m komtvaakveenvoor.
G

Kalkhoudendezwareklelgrond(meerdan45%<16mu.)O Pveen.
Hetgeheleprofiel ishomogeenkleiigenbestaatuitstugge,
innattetoestand zeervette,matigkalkhoudende,zwareklei
terdiktevanongeveer1m opveen.Op60cmtredenmeestal
duidelijkereductiekleurenop.

D

Kalkarmestuggeklejgrond (35-4551<16mu)metnaar beneden
gelijkblijvend ofsomsietszwaarderwordend profiel (meestal
gPTPffil«
Hetgeheleprofielishomogeenkleiigen bestaatuitkalkarme, indebovengrond zelfszeerkalkarmekleigrond,metcompactes ifinattetoestand smerende,vettigestructuur.Meest-
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,

al isdieperdan 1mveen aanwezig.Inenkelegevallenkomt
dieper dan 1mkalkrijke zavelvoor« Op60cm ishet profiel
meestaloverwegend gereduceerd.
?

Kalkarme,roestige,stugge,zware klelgrond (meerdan 5S&
< i e am)ot>veen.
Het geheleprofiel bestaat uiteen oa 40-70cmdikke zware
kalkarme,dikwijlszurekleilaag opveen.
De structuur iszeer oompact endijkwijlsknikaehtig.Op
40cm,soms zelfsondieper,ishet profieloverwegend gereduceerd*

Kr

Kreekbeddinggrond
Het profiel iszeeronregelmatig,meestalrijkaanorganische stof,sterkwisselend inkalkgehalte en zwaarte.Opgeringe diepte ishet profiel gereduceerd.

0

Overslaggrond
Hetprofielbestaatuit een dunne (<40 om), ietsmet zand
gemengde bovengrond,op eenondergrond van zwarekleivan
groepP.

Oo

Oude cultuurgrond
Het profiel Isinde bovengrond zwarthumeus.

vK

Venigeklelgrond
Een zeerdunne {<35om),sterkhumeuzeklelgrondopveen«

Binnen bovengenoemdegroepenkomennog een aantal afwijkingen indeprofielbouwvoor,dietijdens deopnamewerdenwaargenomen« Deze zijnmet onderstaande symbolen opde bodemkaert aangegeven.Wegenshetglobale karaltervan dekartering,washet
nietmogelijkdezeafwijkingen,die soms belangrijk zijnvoorde
waarderingvan degrond (zie dithoofdstuk,sub 2 ) , naderte
omgrenzen« Er isvolstaan methet aangeven
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vandegeconstateerdeafwijking;opdeplaats,waardezeisaangetroffen.Slechtsdoornaderonderzoekzaldehorizontaleverbreidingervannaderaangegevenkunnenworden.
1

Hetprofielisopeendieptevan50omoverwegend fijnzandigenmatigslibhoudend,

gr Iahetprofieliskatiggrof,weinigslibhoudend zand,
aanwezig opeendieptevan8@-90om.
gr» Idem,doohopeendieptevan80-80om.
gr" Idem,doohopeendieptevan40-60cm.
Gr Inhetprofielisgrof,weinigslibhoudend zandaanwezig
opeendieptevan80-90cm.
Gr' Idem,dochopeendieptevan 60-80cm.
Gr w Idem,dochopeendieptevan40-60cm.
k

Inhetprofieliseenkalkarmezwarelaagaanwezigopeen
dieptevan89-100om.

k* Idem,dochopeendieptevan 60-80cm.
kB

Idem,dochopeendieptevan40-60cm.

d

Inhetprofieliseentaaie,oompactelaagaanwezigopeen
dieptevan60-80cm»

v
v
w

Inhetprofielkomtveenvooropeendieptevanca80cm.
Idem,dochopeendieptevanea60cm.

E

HetprofielIsoverwegendgereduceerdop60om.

2

- làW^ffffyfcW^^ft,waarderingvandebodemgroepefl

BB,dekalkarmezavelgrondâdienaarbenedeninhetprofiellichterwordt,vormteenzeergoedegrond,diealleengehandicaptis
dooreenmeestalmindergoedestructuurvandebouwvoortengevolgevandekalkanaoede.
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Degeschiktheidvoorgroenteteeltishierdoorslechts
matig,omdatdebewerkbaarheidmindergoedis.Voorbouwlandis
ditnoggeenbezwaar,voorgraslandevenminfHetisuiteraard
wel noodzakelijkaandachtteschenkenaandekalkbemesting.Too
fruitteeltisdegeschiktheiddaarentegenweerzeeraoed.omdat
hetprofielnaarbenedeninderegelkalkhoudendwordtendaar
ookeengoedestructuurbesit.
•

BS,dekalkarmeklelgrond.dienaarbenedeninhet

profiellichterwordt,heefteveneenshetbezwaardatdestructuurvandebovengrondmindergoedis.Voorgroenteteeltisdeze
grondongeschikt.Ookvoorbouwlandis^kwaliteitminderdandie
voordekalkrijkegroep.Debewerkbaarheidismindergunstig.De
geschiktheidvoorfruitteeltisgoed.
DegroepCl,dekalkrijkelichtezavelgrond.vormteen
gemakkelijkbewerkbare,dochwatslempendegrond.Hijisinhet
vroegevoorjaarwelietskoud,dochdaarnasnelopwarmend.
Invelegevallenwordtdezegroepaangetroffenopde
hogerepunteninhetlandschap.Hetkandanindrogejarenwel
ietsachterblijveninproductiviteitvoorsommigegewassen.Van
verdrogingmagechternooitwordengesproken*
Voorgroenteteeltisdezegrondgeergoedgeschikt.
D©bewerkbaarheidiszeergemakkelijk.ïtellswaarisdeneigingt
slempenenhetaanvankelijkwatkoudblijvenietsbezwaarlijk,
dochdoordegebruikelijkeorganischebemestingenindetuinbouw
wordthieraanwelvooreendeeltegemoetgekomen.Bijdehooggelegengrondenvandezegroepzalhet *szomersgewenstzijnde
grondwaterstandopt©zetten,omdatvoordejongegewassende
waterspanningnietlaaggenoegzalzijnvooroptimalegroei.Dit
geldttemeervoordegroep GUt»Toorafzonderlijkgelegentuindersbedrij
veninpoldersmetoverwegendeakkerbouwkanditophs
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gebledvandewaterhuishouding sterkebelangen-tegenstellingen
oproepen.Zijndezegrondendusuitstekendproductief,vergelekenbijdebestemeermolmenveengronden zullenzijvooralook
bijdestookbedrijven,ietslaterzijn,
¥oorfruitteeltonderglasenindevojblegrondisdit
typeuitstekendgeschikt.'Waarschijnlijkzalopdezegrondeniets
zwaardermoetenwordenbemestdanopdewatzwaarderegronden,
dochditiseen,bijintensieve-bedrijfsvoering,teverwaarlozen
bezwaar.Toordemindersterkgroeiendevariëteitenisenigeaanpassinggewenstinverbandmetplantafstandomdatdegroeina
10-12jaarietsminderforszalzijndanopdezwaarderegronden.
Dejeugdgroelendeontwikkelingopzwakkeonderstamneniszeker
gelijkaandieopzwarezavels.
Degeschiktheidvoorakker
bouwgewassen.iseveneens
zeergoed.Suikerbietenenwintergranenzijnweldankbaarvoor
eenietszwaarderegrond,dochdeteeltvanalleanderegewassen
slaagtuitstekend.
Inverbandmetdegeringedroogtegevoellgheidinregenarmszomersmogenwijdegeschiktheidvoorgraslandnietmeerdan
goednoemen.Yoorzoverdegrondenvandezegroeplaaggelegen
zijn,b,v.langsdekreken,kaxihetgraslanderopjuistzeer•
productiefblijken«
DegroepC2,dekalkrijkezavelgrond.is©enzeergoed
voonthoudende,goeddoorlatendegrond.Debewerkbaarheid ismindergemakkelijkdanbijtype01,doohoverigensnogheelgoed.
Wanhetlichteslempbezwaarzoalsbij'Clishiergeensprake.
Degeschiktheidvoorgroenteteelt isondanksdeIets
mindergemakkelijkebewerkbaarheid enhetwatlaterzijndanCl,
tochstellignoggoedtenoemen.DeproductiviteitisUitstekend,
vooralookvoordegrovereteelten.
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Voorfruitteeltonderglasenindevollejsroad laalt
typ® bj-juitstekgeschikt.Demotsteisendesoortenenvarlateitenkunnenmetsueoeswordengeteeld,ïnditopzichtmagdeze
bodemgroeptotdeallerbestevanonslandwordengerekend.Hetzelfdemaggezegdwordenrandegeschiktheidvoordeakkerbouw.
Het

graslando p âezegrondenkaneveneenszeer,goed

zijn»
DegroepC3» dekalkrlikeklelgrond.paarteen-goede
vochthoudendheid aaneengoededoorlatenheid»Da bewerkbaarheid
ismindergunstigdandevoorgaandetppen.Degrond isvoor
intensievegroenteteelttezwaarenhoogstensmatiggeschikt»
Degrovereteeltenkunnenmetgoedgevolgworden beoefend.De
opeenvolgingvangewassenindezomerisvaakalleengewaarborgd
bijzorgvuldiggietennahetplanten.
Aardbeienvoldoenopdezegrondenalsregelzeergoed»
Degesohikthaidvoorfruitteeltonderglaslooptvanmatigtot
goed.Delichtstevarianten zijnnoggoed;dezwaarderezijn
merkbaarminderenmoetenalsmatigworden beschouwd.
Degeschiktheidvoorfruitteelt i n d e vollegrond Is'
zeergoed.De bomentonen» evenalsoptypeCgeenoptimale ontwikkeling.
Ookdezegroepmagtotde "topgronden**vanonsland
wordengerekend.Voorwaarde blijftuiteraard eengoedeontwatering;doordatditbodemtypeweleensopdelaagsteplekkenin
eenpolderwordtaangetroffen,laatditdantewensen over.
Voorakker-enweldebouwzijn dezegrondenzonderenig«
restrictiegeergoed.
DegroepC4,dezwarekalkrljkeklelgrond.isvoor
Intensievegroenteteeltongeschikt1voordegrovevo^le^rondsteeltenmatiggeschikt.

**X5"*

Ook de fruitteelt onder glas zal hoogstens met matig
suoces kunnen worden beoefend*
ffruitteelt in de Yolle grond zal stellig op dit bodem^TP® goed mogelijk zijn. Bij de lichtste varianten van deze
groep zal de geschiktheid raak nogwel zeer goed zijn»
^oùt akkerbouw is dit bodemtype goed. De bewerkbaarheid is veel minder gemakkelijk dan bij de voorgaande» terwijl
gewassen als vlas en blauwmaanzaaâ veel minder oogstzeker zijn.
De geschiktheid voor pootaardappelteelt iswegens de wat latere
ontwikkeling vanhet gewas ook merkbaar minder. De waardering
moet dus iets lager liggen dan bij CS en.C3,hoewel in een landelijke classificatie deze gronden nog tot de beste groep zouden
moeten gerekend.
Teor grasland is de geschiktheid zeer goed.
De groep 12» de kalkhoudende zavelgrond met naar bene»
den gelijkblijvend of iets zwaarder wordend profiel, is in de
11
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regel laag gelegen en steeds zeer fijnzandig en vettig.De grond
ishierdoor bijzonder gevoelig voor goede ontwatering.
Het zijn nogal $oude gronden. Yoor groenteteelt zijn
ze slechts matig geschikt.De geschikheid voor fruitteelt in de
volle grond is hoogstens goed.Peren voldoen het best; kanker
gevoelige variëteiten bij appels zijn hier niet op hun plaats.
Voor akkerbouw zijn deze gronden goedï voor grasland
meestal zeer goed.

<

De groep E S ,de kalkhoudende klelgrond met naar beneden
gelijkblijvend of iets zwaarderwordend profiel. is eveneens gekenmerkt door een wat compacte, iets vettige structuur. Ook hier
is de ligging inhet terrein laag, bovendien komt op 1 m diepte
vaak veen voor.
De geschiktheid voor groenteteelt loopt vanmatig tot
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sleobti voorfruitteeltonderglasevenzo«
Fruitteelt inderollegrond zalvoldoening geren,voorzovermen sortimentenonderstammenaanpast,Degeschiktheid is
hoogstensgoed.
Voorakkerbouwgewassenkunnendezegrondennoggoed
zijn.Voorgrasland dikwijlszelfszeergoed.
DegroepG,dekalkhoudende.zwarekleigrondeaonveeft.
zijnvoorlederevormvantuinbouwongeschikt«Deresultatenvoor
groenteteelt zijnsieoht*Degesohikthsldvoorfruitteeltoaf
er
glasiseveneensgleoht.Voorzoverhet betreftfruitteeltinde
voilegrondkanmirdengezegd,datperenensommigevariëteiten
appelsinbeidegevallenopsterketot zeersterkeonderstameen
hoogstenszeermatigestandvertonen» Deachterstandmet degoede
gronden iszeerduidelijk enhet lijdtgeentwijfelofbijdalendeconjunctuur zullendezebedrijvenhet eerstonrendabelblijken
Ookdemogelijkheid voorakkerbouwzijnveelgeringer,
het ismatig bouwland.
**g r w p w l daarentegen kanzowelquantitatiefals qualltatlefzeergoed zijn.Meestalliggendezegrondendanook
wel iagrasland.
DegroepD,dekalkarme stuggeklelarondmetnaarbene«
deagelijkblijvendofietszwaarderwordend-profiel,wordt alle«
indeoudekernenaangetroffen.Dewaarderingvoortuinbouwstaal
ongeveergelijkmet typeS,
Hetbouwland ismatig.Ingevalhetlandeenuitsteken«
ontwateringheeft engoedekalkbemestingkrijgtishet somsvoor
enkslegewassennogvrijgoed.Ditgeldtvooralvoorgranen,ooasumptie-eardsppelen,voederbleten.Deverbouwvanuien,vlas,
blauwmaanzaad enlucerne isopdezegrondenonzeker.
graslandkanhiernoggoedzijn.
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DegroepF,£e.A^frBjm?,rrpe^ge,,,stufige,,zwaye,,& « & grondot>Tean.ishoogstensgeschiktvoorgoedgrasland.Inde
meestegevallenwordtdezeclassificatiethansnietbereiktdoor
onvoldoendecultuurzorgen•Dezegronden,diealleenvoorkomenin
dez»g.oudekernen,zijnopenigediepteinhetprofielsteeds
knlkaehtig.Dediktevandebovenliggendeminofmeerrullelaag
iseigenlijkbepalendvoordewaardealsgrasland.Plaatselijk
komenstofdrogeplekkenvoor«,Zelijkenietsrodoornachtig.Deze
plekkenzijnvoordegrasgroeizeerslecht*Hunoppervlakleek
zichna1947,1948en1949uittebreiden .Thansnaenkelejare^sfe.
metvochtig® zomersenzeernatteherfstenenwinters,blijktde
oppervlakteweerveelgeringer.
Dezojuistaangestipteverschillen,diebinnende
groepfvoorkomenendusvoorgraslandnogvandegrootstebetekeniszijn,kondenevenwel bijdezeglobaleopnamenietworden
gekarteerd enzijndusnietopdekaartaangegeven.
Dekreekbaddinggronden (Kr)vormen eengroepgronden,
dieover$©erkorteafstandvrijsterkuiteenlopendeeigenschappenvertonen.ZezijnalszodanigmoeilijknauwkeurigtebeschrijÄ,
ven.Kesmerke%vooralleishunlageliggingwaardoorzenogal
koudenalstuinbouwgrondvrijnachtvorst-gevoeligzijn.
Hetorganischestofgehaltewisseltzeersterkenvarieertvanca5tot30$.Ookhetkaraktervandeorganischestof
wisseltzeersterk;hetlooptuiteenvangoedebaggertotrietveenresten.NietandersIshetmethetkalkgehalte,dat'varieert
van0*otboven20 $*
?oortuinbouwzijnenkelestukjessomswelgeschikt
voorgroenteteelt0Steedsisdanechtereenbedrijfskartering
nodigomdez©uittezoeken9 terwijldeèppervlaktegering is;
Yoorfruitteeltzijndezegrondenongeschikt} voor
bouwlandinderegelzeermatiggeschikt,bovendiendikwijls
sterkbeastmetzomeronicraid.

-iaInde regelliggen dezegronden Inweiland,waarvoor
zeookhetmeest geschikt zijn.Het isdan inderegelwel laat,
doch inde zomergoed productief•
Beoverslaggronden (0)komenvoorlangsdeOudeKeizersdijktussen Strijen enClllaarsgoek.Hetpakket is slechts dun,
n.1.minder dan40om.Bovendien ishet jongemateriaal slechts
iets lichter,doorwat zandbijmenging,dan deoude stugge kalkarme grondwaarop het isafgezet.Het isalleen geschiktvoorgrasland,waarvan de kwaliteit Ietsbeterkan zijndanvanhet niet
bedekte land inde omgeving.
DeOudeCultuurgronden (Oc)vindenwe eveneenslangs de
Keizersdijk.Het zijnonregelmatig donkergekleurde,vaak intensief zwarte tuinen langsde dijk.De bovengrond Ismeestal kalkara
Opvenlgeklelgronden (vK)komt zeervochtig grasland
voor,dat spoedig tenat is.Indezomer ishet behoorlijkproductief.De geschiktheidvoor bouw-oftuinland is slecht.
Deindelegenda omschreven afwijkingen,die bijdeonderscheiden bodemgroepenkunnenvoorkomen,houdenookeenwijziging indelandbouwkundige waardering in.Inhoeverredit het geval ishangt vooreengroot deel af bijwelke bodemgroepde afwijkingvoorkomt*
2. Het profiel isreedsO Peendieptevan 50o»overwegend zandig.Het zand blijft echterfijn enmatig slibhoudend.Bi<
de lichte zavelgronden (Cl)isdewatercapaciteit merkbaarminder
dan bijdenormalegroep.Inregeneratezomers isds productiviteit
voor sommige gewassen,vooral de latere,minder.Ookhet type C2i
produceert danwel ietsminder.
Bijhet typeC3i isditniethet geval.De overgang
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klei-zendheeftnooitabruptplaats,maarhetprofielloopt
sneldochgeleidelijkaf.Hetisdanooknietnodighettype
CS/lagert©waarderendanC3.
Toorfruitteeltonderglasishetzelfsbetergeschikt.
Ditzelfdegeldtookvoordegeschiktheidvoorgroenteteelt.Doordatindetuinbouwdebovenste3stekenbijdegrondbewerking
meestalwordendooreengemengdwordtdaneengrondverkregenongeveergelijkaan02.

D©grondenmettoevoeginggrengr* zijnbijeenniet
tediep©grondwaterstandnietofnauwelijksminderproductief
dan.de'alsnormaalbeschrevengroepen.Bijdiepezomergrondwaterstandentreedt.bijdelichtegrondeneenmerkbaregroelvermlnderlngop.
Degroepenmetdetoevoeginggr'* zijnvoorzoverze
hooggelegenzijn,all©meerofminderdroogt©gevoelig.Dezegevoeligheidneemttoenaarmatedebovengrondlichteris.Glgr"
blijftindrogezomersvoorallegewassenachter.C3grMgeeft
alleenbijdiepwortelendeakkerbouwgewassenenfruiteenmerkbare
reactieÙ
Inenkelegevallenwaarbijdezematiggrofzandigeondergrondenooataethebbenmetderivierkanhetprofiellastvankwel
vertonen.Ditisb.v.plaatselijkhetgevalindeBeerpolderels
indepolderdeBossen,indeomgevingvanOud-BeIerland.
Grreap.Gr»enGr"
Inhetprofielislos,grofzandaanwezigopovereenkomstigedieptenalsbijgr,gr» engr".Deproductiesblijven
ietsmeerachterdanbijdelaatstgenoemdevarianten.Hettype
C3Grwblijftinallejarenachter.
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d« taaie« compacte jlaag in het profiel ou 60-80 om diepte.
?an deze laag gaat een storend© invloed u i t op waterhuishouding en bewortellng. De mate, waarin d i t het geval i s ,
Äangt af Tan kleine variaties In de aard en dikte van deze laag
en de worteiaotivlteit van het verbouwde gewas. Sen meer gedet a i l l e e r d e opname zou nodig zijn om deze verschillen te kunnen
uitkarteren.
k. k1 en k"
Dezelagenbelemmerentenzeersteeengoedewaterhuishoudingenbewortellng.Hettrajecttussenwateroverlastenwater
tekortishierzeerklein.Destorendeinvloedisgroternaarmate
dezelaagondiepervoorkomtenhetbovenliggendeprofieldeellloh
teris.,
Clkisb.v.veelminderopdrachtigdanGl.Dikwijls
ontstaat bovendezwarelaagtijdelijk% schijn-grondweterspiege^
"erisdaneenkleinevoorraad,waaruitlaterwelweerkanworden
geput.Hetnadeelvandezesituatieisechterweer,datdestructuurvandejuist'bovenhetoudeoppervlakgelegenlaagdoorde
natteliggingzeerveelslechterisgeworden,vooralindienhet
profielopdiedieptezaveligofklellgis.
venvv«Inhetprofielkomtvanaf80cmrasp.80omveenvoor.
Dezetypenhebbeneenbeperktebewortellngsmogelijkheid
voordiepwortelendegewassen,vooralfruit.Deondiepeveenlagen
w beperkenbovendiendeontwateringsmogelijkheid.Slechtsondiepedrainageismogelijk,daarnaast bestaatgevaarvoorklinkmet
debezwaren,diehieraanverbondenzijn.
R.HetprofielisoverwegendgereduceerdOP60om.
Ditzijnmerendeelsgronden,dietenatgelegenzijn
oftotvoorkortslechtontwaterd zijngeweest.Ditkomtnogal
eensvoorincombinatiemetdegroepen03,04,E2enE3.
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GroepC5Risvoortuinbouwveelmindergeschikt,voor
groenteteeltongeschikt envoorfruitteelt b.v.zelfsvoorperen
maar

sxatig.Ookdegeschiktheidvoorakkerbouwisnietmeerdan

goed«
DegroepenE2RenE3Rvormenslechtsmatigbouwlandof
goedgrasland.
Bijeenzeergoedeontwateringheeftweleenduidelijke
verbeteringvandestructuurvandeondergrond plaats.Ditblijkt
steedswaar,deontwateringstoestand b.v.doordathetbodemgebruik
veranderde-grasland scheuren-,zeeringrijpend ingunstigezin
werdgewijzigd.Degroep03methetaflopendeprofielregenereert
hierdoorsnellerdandetotopgroteredieptezwaarderblijvende
groepen04,E2'enE3«

V KORTEBESCHRIJVING YM DEPOLDERS
St.Anthoniepolder.bedijktin1358.
HetisdeoudstepoldervandeHoekscheWaard.Bodemkundigvertoonthijhiervandesporen.
Hetgrootstedeelwordtingenomendoorslechte,zware,
stijve,kalkarmegrondenvanhettypeD8nF.Slechtsineen
kleingedeelte,vanafdewatermolentotaandeGarstedijk,komt
eenkalkhoudendprofielvanzwarezaveltotzwarekleivoorals
gevolgvaneeninbraak inhetlandschapvoordebedijking.De
kreek,waaraandepolderwatermolenstaat,isereenovergebleven
geulvan.
Hetgrootstedeelvandepolderisingebruikalsweiland.LangsdeZuiddijktotaandeHogeVlietisditvanslechte
kwaliteit.Verscheidenepercelenvertonenhierindrogingsver*sohijnselenophoger® plekken,b.v.kleineruggetjes.Opvallend
isd©sterkholleliggingvandepercelentengevolgevande
klinkverschlllentussenslootkantenmiddenvanhetblok.
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Yannatureveel beterenookbeterverzorgd zijnde
weidenaandePolderdijk,Hierligtookhetmeeste bouwland.
Sommigeakkerszijnzeerkalkarm.Zwaresohuimaerdebemestingea
hebbenhiersteedseffectiefgewerkt.Buitendijks,langsde
Binnenbedijkt©Maas,liggengoedekalkrijkezave>enklelgronêaa
ZijliggentengevolgevanhethogeboössempeilopdeMaastaaato
Het bouw«enweiland isdaardoorkoudendeontwikkelingvaneen
paarboomgaardennietoptimaal.
PolderMunnpeenlandvanWestmaas
BezabehoortevenalsdeSt.Anthoniepoldertothet
oudekernland.DepolderwerdkortnadeSt.Hlsabeth f svloed
bedijkt,dochhadvoordienals "OrooteKiethure*waarschijnlijk
aleenbadijkinggekend.
Evenalsdevorigeisdezepolderslecht.Hetpercentagematiggoed©grondiserzelfsnogkleiner.
Ha1940zijnopdetypenDenFverscheidenepercelen
weilandgescheurd,die beteringrashaddenkunnenblijven.
TussendeMunnikenlandseheweg,deAppeldijkende
BinnenbedijkteMaasligtèenca200m bredestrook,die,voorzoverzegoedontwaterd is,uitgoed bouwland bestaat.Alle
bouwland buitendeze strookismatigtotzeerslecht. Plaatselijkkomtkatteklelvoor,evenalsindroglng*Deverscheidenheid
inkwaliteit bijhetgrasland isslechtstendeleuitbodemver»
schillenteverklaren,dochvloeitevenzeervoortuit©enuiteenlopendebehandeling.Vooralzwaresohuimaarde-bemestlagenbiljkei
geenszinstevergeefs.
Poldeypudelandvan,S^r^Ljefl,bedijktin1456.
DezepoldervertegenwoordigthetMiddellandtype.Vanuithetwestenzijndezegrondennogalverjongd.Inhetn w
liepeengrotegetijgeul,diebijhetZwanangatmetdeHaasin
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verbindingstond.Onderinvloedhiervanzijnindezehoekjong©
kalkrijkezavelsafgezet,diegedeeltelijknogallaagliggenen
daardooraankwaliteitinboeten«Teelvoordetuinbouwgeschikt©
grondligthierniet.
DerestvandepolderwordtIngenomendoorzwarekleigrondenopveea.Hetkalkgehaltehiervanlooptnogaluiteen.
Langsdewestelijkedijkliggenbehoorlijkkalkhoudendegronden.
Overigenszijndebodemverschillenhierzeergrillig,tengevolge
vandeaanwezigheid vankleineruggetjesenvroegerevergravingen{moernering).
Inhoofdzaakwordtdepolderalsweilandgebruikt,waar
•stend@kwaliteitnogaluiteenloopt.Stelligzoueendetsilkarterlngnodigzijnomdezevarietiesbehoorlijknaarvorentehalen.
In1952zijnbijStrijenbijeendoorbraakvande
Keizersdijkgrotewielengeslagen.Deoverslagisnietbelangrijkenbestaatuiteendunnelaaggrofzand,dieoverhetkleiop-veenlandsohapisafgezet.Toteenveranderingvandevruchtbaarheidheeftditnietgeleid.'•Ü0

IndebuurtvandezewielenliggenaandeKeizersdljk
watoudecultuurgronden (Oo). Dearcheologischedateringwijst
opeenbewoningvanafongeveer1000naChr.
PolderOud-HelnenoordenMlJnsheerenlandvanMoerkerken,reap.
bedijktin1437en1439.
Inhetalgemeenvondenwijmatigkalkhoudendeprofielen.Degraslandenzijnsteedsoppervlakkigontkalkt.Eendeel
vandegrondenindezepolderszijnvaakIetscompacterenin
nattefoestand vettigerdandeechterjongezeeklelpolders.Ze
vormendeovergangnaarhetzoetwatergetijdengebiedenhebben
waarschijnlijkalvroegeenrietbegroeiinggehad.Zereageren
zeergunstigopeengoededrainage.LangsdeBinnenbedijkte
Maasvindenweeenbredezoomhooggelegen,goedezavels.
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Opdebodemkaartisenkelemalenaohternettype-symbooleendaangegeven,eendichtere,zwaarder® laag.Somslijkt
dezeopeenploegzool»maarkomtdieperinhetprofielvoor.
Dezeleegiswaarschijnlijkontstaantengevolgevaneenrustig®
periode.,tijdensdeopslibbing,waardoorzwaardermateriaalkon
bezinken«
Hetm d e klei-veenlandsohapligtsomsopminderdan
1.85mondermaaiveld,hetgeenvooraldemogelijkheden voor
fruitteeltbeperkt.Deoppervlakte,Kaardithetgevalla,is
echterklein.
langsdeBinnenbedijkteMaasbijdeRomeinsohewegvondenwijop1,00mopdelateroverdekteoeverwalvandeMaas bewonlngssestenuitdeRomeinsetijd.
Doordebetereontwatering,dieookdezepolders iste
beurtgevallen,zijndegronden indeKlkkershoekenbijdeReedijk,aanmerkelijk inkwaliteitvooruitgegaan .LangsdetrambaannaarBlaaksehedijkliggenechternogtenattegrondene
DeWest-enOostZomarlandsohePolder,reap,bedijktin1488en
1567.
Het zijnvrijmoeilijk bewerkbare,maartoongoede
bouwlandpolders,LangsdeWestZonaarlandschewegisdeondergrond
(opca 60-80om)plaatselijkmatiggrofzandig.Droogtesohadeïcomi
evenwelnietvoor.Dezeplekkenzijnwel ietszavelig,hetgeen
zokortbijderiviernietteverwonderenvalt.
Enigetuinderijenopzwaregrondenkunnenondankszwar«
organische bemestingenvoordefijnegewassennietmeekomen.
GeertruldeAgathapolder,hetNieuwePoldertJeeadeBultenlendta
Het zijninhoofdzaakmiddelzware zavelgrohden,met
nogalroestigeprofielen.Dit ishetgevolgvandevroegerenetl
geontwatering.
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PolderWestmaas-Nleuwland.bedijktin1539.
?8nafWestmaas,waardeMaasin1439bijeenrlngbedijkingvanMunniken-enMoerkerkenlandwerdafgedamd,liepzij
innwrichtingnaarnettegenwoordigedorpOud-Beierland.
Na eenweuwopslibbingisweinigmeervanhaarloop
terugtevinden.DoorverschilinklinkendaardoorveroorzaakteinversieiszijlangsdeBlauweSteenwegalseenflauwerug
zichtbaar»ongeveerhalverwegebuigtzijnoordwaartsom.Langs
deBraberswegligtwaarschijnlijkeenjongekreek,"hetStougje"
inhaarbedding.
Hetkaartbeeldvandepolderwordtbeheerstdoorde
VlietofBoezemmetzijn,beidevertakkingeninhetzuiden.Daarlangsvindtmeneenstrookmiddelzwarezavels (02).
Delichtstegrondenliggeninhétzuidwestenvande
polderbijdeKrommeKreek.Langsdeoostelijkedijkliggengoeâe
dochzwar®gronden.
TussenGroep,deBraberswegen "Stougje"komenzeer
kleineopduikingenvanmatiggrofzandvoor,pleksgewijsreeds
op40cmdiepte,bedektdooreenzwaarkleiprofiel.Hetland
ligtrelatiefhoogenmoetwordenbeschouwdalseenplaatlangs
deMaas.Doordatdebovengrond zwaarengoedvochthoudendis,
valtdeverdrogingmee»Indrogejareniszijevenwelineen
boomgaardmetgrofzandopca60eaugoedzichtbaar.Langsde
©udelandsohedijkligteenstrooklagegronden,dieeigenlijkeen
betereafwateringvragen.Afgezienvandezojuistbeschreven
ietsafwijkendeplekkenisdepoldervanzeergoedekwaliteit.
PoldersOud-Belerland.Moerkerken.Croms|gljeaendaGroep.
bedijktin1557.
BinnendezepoldermoethetpoldertjeStrienemonde,
waardegrafelijketoigehevenwerd,gelegenhebben.Tenzuiden
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vandePlaatsöhewegwerdenopeenperceelgenaamdde "Tollegors"
op1,35meenwoonlaagjeenwat 14eeeuwseschervengevonden.
Dezewoonlaag bevindtzichbovenenineenkalkarme,fijnzandig©
grondmetopvallendveelrietresten.Hetgeheelisbedektmet
eenlichte,kalkrijke zavellaagvan,1.25m,diedaartussenoa
1400en1557Isafgezet«
HetpoldertjeStrienemondeheeftwaarschijnlijk iets
oostelijkergelegen,ca20morgenhiervanlagennog juistbinnen
hetWestmaas-Nieuwland.
Overwegendwordt indezepolder bouwland aangetroffen.
Gemiddeld isdegrondlichterdanhetWestmaas-Nieuwland« Het
zijnlichteenwat slempendezavels,diehetgrootstedeelvan
depolder innemen.Deontwatering ishier langslechtgeweest,
dochvoldoetsedert1949aangoed© eisen.
BondOud-Beierlandwordenveelfruittuinenaangetroffa
Hetmerendeel isvanmatigetotzeermatigekwaliteit.Zewordeu
slechtonderhouden.Haast &©slechteafwatering endetailontwat«
ring,vindtditvooralzijnoorzaakinhetfeit,dat degebruikerszichnogmetveleanderezakenbezighouden,©e grondis
uitstekend geschiktvoordefruitteelt.
PoldersBetNleuwland.Heinoord,genaamddeBossohen
Het iseennogalonregelmatigpoldertje.'Indeondergrond ishet zandvrijgrof.Plaatselijkkomtditopongeveer
60cmvoor.langsdebuitendijkheeftmenveellast vankwel. D
reduetiegrensligthierreedsop 60om.Dezepercelenzijndus
veeltenat.Opdehoogsteplekken,waartevenshetgrovezand
©p60cmvoorkomt,zietmen inregenarme jarenverdroging.
OosterseheGorzen
Eenpoldertje,datlangsd©Zuidelijkedijkergmet
wateroverlasttekampenheeft>Hetgrootstegedeelte,voorname-
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IIjkinhetnoordenwordtdoorboomgaardenongenomen.
PolderNieuw-Beierland enNieuw-Plerahil.bedijktin1582.
Hetmerendeelvandehieraangetroffengrondenisvan
primakwaliteit.Langsdekrekenliggensmallelagestrookjes,
diewatafwijkenendikwijlsalsweilandingebruikzijn.
Inhetnoord-oostelijkdeelvandepolder,vlakbij
Oud-Beierlandkomenzeerkleineplekkenvoor,waarmatiggrof
engrofzandopca60cm,somsnogietsondieper^voorkomt.Deze
plekkenzijnindrogejarenslecht.TenoostenvandeSpuidijk
vindtmenzeerlichtegrond,de"Stuifakkers*(hoepelzeniet

^^

stuiven),verderoostwaartswordthetprofielspoedigzwaarder.
TussendePlaatschewegendeNieuw-Beierlandschekreek
ligteenlaag,natgedeelte,metveenopca1mdiepte.Het$s
alsweilandingebruik.Hetoverigedeelvandepolderisbouwland,vanvrijwelsteedsuitstekendekwaliteit0
Enigeboomgaardenliggeninhetnodeelvlak'bijOudBeierland,voortsbijNieuw-Beierland.3Toorzoverzegoedworden
beheerd,zijnzevangoedekwaliteit.
PoiaerOua-Piersm. beaitttIn1 M 4 .
DezepolderIsietsonderdandeomringendepolders.
Ditopenbaartzichalleenindehoogteligging,dochnietinde
kalkboudendheidvandegronden.
Dezepoldervertoontinzijnprofielentekenenvan
wateroverlast,gftkkerigaanvoelen,roestigvoorkomen,spoedigoptredenvanreductletintenopalleietslagergelegenpercelen.
Yoorzovergoedontwaterszijnhetzeergoedegronden.
PolderKlein-Piershil.bedijktin1606.
Eenhoofdzakelijkmiddelzwaarzaveligeaanwas.
Inhetnw isdepolderhetlaagst.Langsenigekleinekreekjas
•v

*
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liggenhierietsvenlgegrondeningrasland.Ooklangsdeoostelijkedijkvindtmeneenstrookgrasland.Waarschijnlijkishier
vroegerkleivoordijkaanlegweggehaald.
Derestvandepolderiszeergoedbouwland.
NoordpoldervanPiershll.bedijktin1663.
lengoedbouwpoldertjelangshetSpui,overwegend
zwaar.LangshetSpuiligteenwatlichterestrook.
PolderOudeKorendjjkenhetOudeNieuwlsnd.in1456bedijkt.
DitzijnMiddellandpoldemNauwelijksverjongdeen
sterkverjongdegrondenliggenhiernaastelkaar.Opvallendis
hetgrotereliëfopkorteafstandendegrotevoorkomendezwaarteverschillen.D©voornaamstekreekisde"Sandee"(Zand-le?)
metalsbelangrijkste zijtakken"deDonkereWatering"ende
"Vogelkooi".
HetOudelandvindtmenvooraltennvandeSandee,In
hetnoordoostelijkdeelvandepolder.Hierkomeneenpaarduidelijkeoudereruggenvoor,dienietofnauwelijkdö©rjongere
sedimentenwerdenbedekt.Debovenste40omzijnzeerkalkarm,
dieperwordthetprofiellichterenneemthetkalkgehaltetoe.
Plaatselijkzijndegrondenopdezeruggenzeerstugentaai.
Denaastderuggelegengrondenzijnwelduidelijk
doorjongeresedimentenvanvrijzwaarkarakterafgedekt*Men
vindthierduskalkloze,stuggelagen (kenk'),dieplaatselijk
zelfskattekleibevatten,opwisselendediepteinhetprofiel.
Ditblijktuitsterkegroeiversöhllleninsommigegewassen.Voor
albietenzijnerzeergevoeligvoor,Inditgedeeltevandepol
dervindtmenookvrijveelweiland.
Sterkintegenstellinghiermedeishet zwgedeelte.
Hierishetjongedekveeldikker,veellichterenbovendienvee
kalkrijker.Deliggingt.o.v.hetpolderpeiliseveneenshoger.
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Hetlandishiervrijwelgeheelalsbouwlandingebruikenis
vangoedekwaliteit.
Molenpolder.NoordpolderenLeenheerenpolder,bedijkt1665-1698.
Hetzijnalledriezwarebouwlandpoldersvangoede
kwaliteit.
Leenneerengorgenpplder«n 'sLandsbekadeGorzen.
Depoldersbestaaninhoofdzaakuitmiddelzwaregronden»Hetlaatstgenoemdepoldertjekwambijhogevloedenvaakonderwaterendraagthiervannogdesporen.Hetisgeheelals
graslandingebruik.
Eendrachtspolder,bedijktin1653.
Dezepolderisvanuitstekendekwaliteitenwordtvrijwelgeheelalsbouwlandgebruikt.HettypeC3,eenvrijzware
bouwvoormetlicht-zaveligeondergrond,komtnogalvaakvoor.
TenoostenvandeJanVollaardswegliggenenkelekavels,diezozwaarzijn,datzenietmeertothetuitstekend©
bouwlandmogenwordengerekendinverbandmetdemoeilijkebewerkbaarheid,hoeweldeoogstenerookzeergoed zijn.

,A

DebuitenpolderstenzvandeEendrachtspolder,n.1.
deWestersehelaagjes«Oostersehelaagjese&Ylastiendenzijn
vrijzwareaanwassen,diebijhogevloedenonderwaterkomenen
geheelalsgrasland ingebruikzijn.Zezijnnogalkoudende
overstromingenmetzoutwater,dikwijlsnoglaatinhetvoorjaar,
remmendeproductie.
Groot-Zuid-BeierlandscheFolder.bedijktin1630.
Eetiseenwatlichte,dochzeergoedebouwlandpolder.
HetkaartbeeldwordtbeheerstdoordeBorrekeen,diehierzijn
grootstebreedteheeft.Tenzuidenvandezegeulliggenopeen
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owverlopenderugwathoge,fijnzandige,lichtegronden,dieIn
regenarmezomersnietgeheelmeekomeninproductie,tenminste
• D O T enkelegewassen,invergelijkingmetdewatzwaarder©of

lagergelegengronden.
Telageofnattegrondenkomenalleenvlaklangsd©
Borrekeenvoor.Zeliggenmeestinweilandenzijndanvanmatigetotvrijgoedekwaliteit.
DebestegrondenindezepolderliggenIneenzeer
bredegordellangsdedijken.
Enigejongefruitaanplantingengeveneenuitstekend©
ontwikkelingtezien.
Klein-Zuld-BeierlandsohePolderenKlein-Gromstri.1ensohePolder.
bedijktin1615,
Indezepolderskomtnogalwatfruitteeltvoor.Voor
zoverdebehandelinggoedis,vertonenzeeenzeergoedeontwikkeling.Overigens isallesingebruikalsbouwlandvanuitstekendekwaliteit.
Nleuw-CromstrlJensohePolder,bedijktin1602.
Dezepoldervormteenlanggerekteaanwastegende
Westmaas-NieuwlandschePolderenhetOudelandvanStrijen.De
zwaregronden zijnindemeerderheid,middelzwareenlichte
vindtmenlangsdebuitendijkenenkelekrekenentenwvande
straatwegdoorKlaaswaal.LangshetOudelandvanStrijenkomt
eenzware,watlaaggelegenstrookvoor,dez.g.ZestigBoeden.
DitzijnavelingenvanhetOudelandvanStrijen,eenstrookter
breedtevan60roedenevenwijdigaandedijk.
OoklangsdeOud-Cromstrijensedijkliggenwatzware
lagengronden (GsRd).Overigensisookdezepoldervanzeer
goed©kwaliteit.
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Groot-Gromstri.iensohe Polder
Deze polder i s een van de l i c h t s t e van de Hoeksehe
Waard. In de lengte loopt er een brede l i c h t e rug door.

Bvenals

in de Groot-Zuid-Beierlandsche Polder lopen de profielen h i e r
wat snel af. Dikwijls zijn de profielen op 50 cm a l geheel zand i g , z i j het dan nog j u i s t voldoende slibhoudend. Op verscheidene
p l a a t s e n , zowel op l i c h t e a l s op i e t s zwaardere gronden, komen
zeer goede fruitaanplantingen voor. Verder i s de polder geheel
a l s bouwland in gebruik.
Numanspolder, bedijkt in 1642
Een overwegend zware polder met l i c h t e r e gronden1 langs
de kreken en de b u i t e n d i j k .
Het i s een uitstekende bouwlandpolder, waar f r u i t eveneens zeer goed voldoet. Groenteteelt wordt h i e r t e r e c h t n i e t aangetroffen.
De Ambachtsheerll.ikheid Cromstrljen
Deze omvat de volgende p o l d e r s :
Schuringsche Polder
bedijkt in 1711
Hoogezandsche Polder
"
" 1793
w
M
Torenstee Polder
1687
Sleuw-Oostersche Polder
"
" 1758
Öostersche bekade Gorzen
Molenpolder
hit } "
" 1663
Nieuw-Westersehe Z o m e r p o l d e r r ^ ^ j "
" 1696
Hoge-Westersehe Zomerpolder Ù

n

n

17£l

De Hoogezandsche Polder i s de g r o o t s t e . In t e g e n s t e l l i n g t o t wat de naam doet vermoeden zijn deze gronden overwegend
zwaar. De overige polders z i j n typische smalle zware aanwassen«,
Het z i j n a l l e uitstekende gronden. Alleen de Öostersche bekade
dorzen zijn grasland,foor l o jaar was vrijwel a l l e s grasland.
Het werd toen ook minder diep ontwaterd, vandaar dat in de zwaarst© gedeelten nog wel i e t s g r i j z e , r o e s t i g e p r o f i e l e n voorkomen,
doch de r e g r a d a t i e hiervan gaat snel en het gehele complex behoort t o t de e e r s t e rangsgronden«
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IndeNieuweWesterscheZomerpolderligteenuitstekend
complexboomgaard.
OudeenNieuweKlempolder
Het zijnzeergoedebouwlandpoldertjes.DeOudeKlempolderisd©zwaarste.LangsdezuidelijkedijkTandeNieuwe
Klempolderkomenopca90omstorendezwarelageninhetprofiel
voor.
OudeBekadeGorzen.BekadeGorzenenNieuweBekadeHeuvelpolder
Deprofielenzijnenigszinsgrilliggelaagd.Dehoogteliggingisietsonregelmatig.Depolderszijnoverwegendzwaarei
ongeveervooreenderdealsgrasland ingebruik.
Zoalsuiteraard iniederepolderhijtuinbouwvestlging
eenbedrljfskarterlngmoetvoorafgaanisdithierzeerstellig
nodig.HetmerendeeldergrondenIsheelgoed.
Johannapolder
Hetwaterpeilishiernogtehoog.Gedurendenattezomersgroeithetgewasmindergoed.
BuitenlandentegenhetLandvanEssohe
Eennogmaarkortuitgriendgewonnenpoldertje,zeer
rijkaanorganischestof,lichtengemakkelijkbewerkbaar.Het
valtopdoorzeergoedegewassen.Deervaringleert,datdeorganischestofindezebouwlanden inca10jarentijdvrijsnel
verteerttoteenbepaald minimumenookdebewerkbaarheidterug
loopt.Tochzalhetaltijdeengoedpoldertjeblijven.
HetLandvanEssche
HetkaartbeeldwordtbeheerstdoordebeideLoo-armen,
tweeforsekreken.DenoordelijkeLooisweldebelangrijkstegeweest,geletopdeduidelijke,lichteenbredeoeverwallen.De
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zuldelijke]Looheeft bijnageenoeverwallen.Tussendezeiseide
krekenligt©enstrookzwaregronden,diebijhetkruispuntvan
detweewegenerglaagenkomvormlgis.Hierliggeneenaantal
percelen,diezozwaarenvettigzijn,datmenzenietmeertot
deeersterangsgrondenrekent,hoewelhetnoggoedebouwlanden
zijn,Yoorfruitteeltzijnzeveeltezwaar.
Eenaardiggroeiverschilvertoonteenboomgaard,die
zichuitstrektvanafdeWielschedijktotaandenoordelijke
LooendiedusligtvanznaarnopdetypenCl/, G2enC3d.De
Giivandehogeoeverweiisietstelicht'entedroog,deC3dis
tevochtigentestijf.Optype02isdeontwikkelinghetmeest
gunstigopC3dhetminstgunstig.
PolderOud-Bonaventura.bekaad1471,ongeveer1550opgehoogd.
Dezepolderiseenaanwastegendeoverblijfselenvan
deGroteWaarddijknadeSt.Elisabeth*svloed.Hetoudeoppervlakwordtalleenplaatselijklangsdewestelijkedijkweleens
aangetroffenop1.25nuBovendienvindenweindenoordelijke
puntvandepolderhetoudeoppervlak bedektmeteenca5-£5cm
dikkegrofzandigelaagtengevolgevaneendoorbraakvandeMaasdamonderdejongefljnzandigezavel,diedaarca85cmdikis.
Opvallendisdegrotefijnzandigheidvandegrondin
dezepolder,ookindelicht© profielen.Dezandfraotleishier
fijnerdanwaarookeldersopheteiland.
DeC3enCgtypenindezepolderzijnuitstekendegronden,waaropfruitteeltgrotesuccessenteziengeeft.
DeE3typenbinnendezepolderkunnenminofmeerwordenbeschouwdalsveeltelaaggelegen03.Eenonderbemalingop
dezelagepercelenzaleenbelangrijkgunstigerclassificatie
totgevolghebben.
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FolderNieuw-Boaaventura
Voor1421liepd©Maasdoorhetgebiedvandezepolder.
Zijkronkelde van 'sGravendeelnaarMaasdamongeveerwaarnude
SMdwegligt.Haarbeddingmetoeverwallenzijndoorklinkverschillenenhetdaardoorontstanereliëfalseenzeerbrederug
inhetterreinterugtevinden.
Hetoudelandschapkomtslechtszeersporadischbinnen
eendieptevan1.25mvoor,zodathetvrijwelnergensdewaterhuishoudingofbewortelingstagneert.Hetistevindenonderenkelezeerlichteplekkenofsmallebanen.Delichteplekkenblijkenrestantenveentezijnineenoverigensuitgemoerdgebied
tussendeMiddelsteKruisweg,KrommeElleboogsche-enBroekscheweg.Dezelichteplekkenliggenscherpbegrensdineenoverigens
veelzwaardere^omgeving.Voordesmallelichtebanengeldthetzelfde.HetblijkeninhetlaatstegevalkleiruggenuithetWaard
landschaptezijn.Ookeldersvondenwijdehoogstepuntenvan
hetoverdektelandsohapsteedsmetlichtermateriaalbedekt.Het
zijntypischestormvloedafzettingen..Alleenbijzeerhoge
vloedenoverstroomdendezehoogstepunten.Hetstormvloedwater
transporteertechterveelmeerzanddannormaal,waardoorslechte
afzettingenontstaan.
DepolderIsoverwegend alsbouwlandIngebruik.Dit
isvanuitstekendekwaliteit.
Devariatieinzwaarte,dievoorkomt,isnietzodanig,
dathierdooreenafwijkingvanvoorakkerbouwenfruitteelteerst
rangsgrondplaatsheeft.Slechtsenkelelaaggelegenkreekbeddin^
grondenzijndoorhunmindergoedeontwateringslechtsmatig.De
oppervlaktenzijneigenlijktekleinomeenonderbemalingte
rechtvaardigen.
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BuitenpolderstennvandaPolderNieuw-Bonaventura
Po^erJNIeuwelandvani^ttershoek
Ditiseentypischeaanwas,dieoverwegendvoorakkerbouwingebruikis.Depolderbestaatoverwegenduitgoedekalkrijkezavelgrond.

Ditzijnietsgereduceerde,indeondergrondslappe,
middelzwareaanwassen,gelegenlangsOudeMaasenKrabbe.Ze
zijngeheelingebruikalsgrasland.
Krabbe^plder^
Hetiseenzware,goedebouwlandpolder.

^

Mi
^l£old©r_
Ditiseenmiddelzwaar,goedbouwlandpoldertje.Enige
ietslageregedeeltenzijnalsgrasland ingebruik.

Denavolgende,tenzentenovandePolderNieuwBonaventuragelegenpoldertjeslijkenallesterkopdePolder
Nieuw-Bonaventura•Hetzijnietslichtereaanwassentegende
laatstgenoemdepolder.HetzijndeMopkhoekPolder.Trekdamsohe
Polder.BeyersoordPolder.PolderHeeuwenpord»PolderOud-Bevers-.
oord,deNoord-enZuldkavelsche.KooilandscheenStri.lensche
Polder,deKilpolder,endeBijlepolder.

DeOudeGorzepolder.deSloopepolderenMariapolder
zijndéjongsteaanwassenlangsdeDordscheKil.Zewerdeninhet
laatstevande18eeeuwbedijkt.Dezepolderszijnvrijzwaar,
vooraldelaatste.IndeMariapolderligteengedeeltemeteen
zwaarprofielwelIetstevochtig.Eengedeeltevanhetgrote
boogsgaarden-compleXjdathierwerdaangetroffen,hadnietdeontwikkeling,diemenmochtverwachten.
Overigensgeldendezepoldersalsgoedebouwpolderso
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Tlengemeten
HeteilandbestaatuitenkelskleinepoldertjesTan
goedekwaliteit.Hetwestelijkgedeelteishetlieïtst.Opeen
«el
dieptevanoa60omkomthiermatiggrof,dooh/siibhoudendzend
voor.Hetisingebruikalsbouwlandenalszodanigzeergoed.
Opmiddelzwaregrondaandezuidkantliggen2goede
boomgaarden.Hét nietsteedskunnenbeschikkenovergoedsproeiwateriseenzeergrootbezwaar.
Behalveeenaanwaspolderaandezuidzijde,dieingras
ligt,ishetgeheleeilandalsbouwlandingebruik.
DeBerenplaat,eenopwasindeMaas.
Het iseengrofzandigeplaat,diemetzwarekleivan
voldoendedikteoverdekt is.Verdrogingkomtdanooknietvoor.
Kweldaarentegenzoveeltemeer.Zoernstigzélfs,datoverde
oppervlaktevanverscheidenekavelsdeslotensteedsdichtlopen.
Hetgevolgvandezekwelis,datdegrondenveeltelangnatblij
veninhetvoorjaar.Ondanksdevrijgoedeprofielèpbouwkomt
hierduseengroteoppervlaktematigegrondvooro

TI SLOT-OHCEBgIMQaT
Uitdebodemkaartendebeschrevenresultatenvande
verkenningvandeHoekscheWaardmogeduidelijkzijngeworden,
datopditeilandâuizendenhectaren grondenliggen,dieuitstekendgeschiktvoortuinbouwzijn0
DeFruitteeltonderglasevenalsdieindevollegrond
vindthiergrotecomplexengronden,dietotdemeestgeschikteve
onâlandmogenwordengerekend.
Yoordedruivencultuurzalhetnietmoeilijkzijnuitg«
breideoppervlaktesaantewijzendievoordemeestveeleisende
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variê*teitenuitstekendzullenvoldoen,zonderdathiervoorbepaaldapartecultuurmaafcregelennodigzijn.
Ookdefruitteeltindevollegrondzalvolopgronden
kunnenvinden,waardemeestintensieveouituurzonderenige
restrictieskanwordenbedreven»
Hoeweldeintensievegroenteteelt slechtsinzeerbescheidenmatewordtuitgeoefend-omniettezeggenbijnate
verwaarlozenis-menenwij,datookvoorhetintensieveglasbedrijfzowelalsvoorteeltindevollegrondhiergrotemogelijkhedenliggen.Dekeuzezalinditgevaluiteraarduitgaannaar
delichtezavels.Omnietaltegrotebelangentegenstellingenop
teroepenmetdebestaandeakkerbouw,inverbandmetwellicht
anderewensentenaanzienvendewaterhuishouding gedurendede
zomer,zalverspreidevestigingvangroentebedrijvenzoveelmogelijkdienentev/ordenvermeden.
Isdusdeproflelopbouwzodanig,dathetmerendeelder
grondeneengrotegeschiktheidvoordetuinbouwbezit,geenszins
isditoveralhetgevalmeteenanderebelangrijkefactor,het
sproei-engietwater.
Depolders,diewatermoeteninlatenvanuithetzoute
gedeelte van.hetHollandsDiepenSprui,zijnhierdoorthaasnog
min-ofmeeronveiligvoortuinbouwvestiging.
Voordeteeltvandethansgebruikelijkeakkerbouwgewassenisdetehogezouteoncentratievanhetpolderwaterblijkbaargeenbezwaar.Bijvoldoendeontwateringzagenwijnimmer
zoutschadeaanakkerbouwgewassenindeHoekscheWaard0
V/ijmogenerbijdethansbeschikbaregegevensvanuit
gaan,datdepolders,dieinlatenbovenstroomstenopzichtevan
Oud-BeierlandenStrijensas steedsongevaarlijk zijn.Desluizen
bijOud-Beierland enStrijensaszullenalleeninjarenmetzeer
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weinig©pparwater-watermettehogezoutconoentratiesinlaten.
NumansdorpenNieuw-Beierland,liggeninnormale Jarenopdegr
ei
vanhetgevaarlijkgebied«
Depolders,diedoordesluizengelegenvanafZuidBeierlandtotaanPiershilhunwatersupplerenkunnenditalleej
doenmetzoutwater.DitgeldteveneensvoorTiengemeten.Met
uitzonderingvanTiengemeten behoeftditechtervooreeneventu*
lemassalevestigingvantuinbouwbedrijvennimmereenbezwaar
tevormen.DoordebetrekkelijkkorteafstandtotOud©Maasen
deboezem"DeBinnenbedijkteMaas"isditprobleemgemakkelijk
optelossen.Metbetrekkelijkeenvoudigeeultuurteohnische
maatregelen zalhetmogelijkzijndewatergangeninditgebied
matzoetwatertevoorzienendoortespoelen.
Bijdewaarderingvandegrondenopditeilandvoor
hungeschiktheidvoordeverschillendevormenvantuinbouwisd
ookmeteventuelezoutbezwarengeenrekeninggehouden.
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