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Opde bodsnkaart, behorende bij de ontwerp tuinboassvestigingskaart zijn
u
1 de grand«! welke voor enige tak van tuinbouw in gebruik sijn
2 de gronden, welke bij uitstek TOOTenige tak van tuinbouw geachikt sijn,
aaftr niet als zodanig to gebruik sijn
3 gronden die geschikt t e maken zijn -voer de tuinbouw
Bij gebruik ven de bodeakaart dienen de volgende richtlijnen in acht
genomen t e «orden.
Do bodaafcaart is ontstaan e l s resultaat nan een Mer globale bedenkundige verkenning. Hierdoor is het niet gerechtvaardigd uit de kaart de
conclusie t e trekken dat de ale goed aangeduide gronden inderdaad oyer bet
gehele oppervlak voor de tuinbouw tin volle geachikt zijn, alvorens een ge»
detailleerde bodemkaart ia geiaaakt.
Evenmin ia het gerechtvaardigd uit de kaart t e concluderen dat binnen
het gebied van de e l s ongeschikt aangeduide gronden geen foor de tuinbouw
goede gronden te finden zijn. Deze goede gronden zijn ven plaatselijk belang
of se zijn voor een »eer extensieve vormven tuinbouw ven betekenis.
Oronden welk» voor enige tak ven tuinbouw in gebruik siJn
Be gronden welke reeds voor tuinbouw in gebruik zijn, noeten vooral in
Noord-Holland beschouwd worden als in de loop der tijden door de tuinders self
t e zijn genaakt. Dit «zelf Baken" ven deze gronden heeft bestaan u i t het
jaarlijks gebruik van grote hoeveelheden stalmest op a l l e gronden en verder a l
naar gelang de grondsoort uit opbaggeren, afsanden ens. Opbaggeren heeft plaats
gehad in de Streek en aan de Langedijk op de jonge zeekleigronden en in de
buurt van Amsterdam en Aalsmeer op de veengronden. Afzanden heeft plaats gehad
op de duinzandgronden»
Wanneer dit »self naken* van de grond heden ten dage son noeten geschieden
sou het niet anders dan tegen seer hoge kosten kamen
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Gronden die bli uitatek geschikt zlfa ypor enige tak naa tuinbotar of geschikt
t e maken zijn
De bespreking tan dea« gronden geschiedt aan de hand TOÏI de landschappen
die kunnen »orden onderscheiden.

Bm provincie HoorcWtolland lau bodeokmdig in de volgend» landschappen
«ordes ingedeeld:
Ie Het Ploiatoceon
2« Het veengebied
3e De Droognakerijen
4e Het Duinlandschap
Se Het Jonge zeekleigebied vas West-Priasland
8e Recent opgeslibde polders.

Bet Pleietoceen wordt alleen aangetroffen Sn het Qooi en op het eiland
Wieringen. Bet bestaat uit hoge droge zandgronden, «elk» la het Gooi grotendeels als bos in gebruik zijn. Opde lager gelegen plaatsen vooral op
Vieringen komen vochtiger profielen TOOT. Hier is de waterbeheersing echter
slecht en moeilijk t e veranderen, zodat ook hier geen gronden voorkomen, die
voor tuinbouw geschikt zijn. Opde overgang van het zandgebied naar de
Zuiderzee kleigronden liegen smalle stroken iets slühoudend femas zand.
De waterbeheersing ia hier gewoonlijk goed. Beste gronden lenen zich bij u i t stek voor de boomteelt. Ale zodanig s i j s er reed« w e l in gebruik, hoofdzakelijk in de ongering van

Een zeer groot gedeelte van de provincie wordt door
nomen, welke gewoonlijk als weiland in gebruik zijn. Plaatselijk wordt er aet
zeer veel succes de intensieve groenteteelt op uitgeoefeaWJeee groenteteelt
stelt zeer hoge eise« aan de watervoorziening.Ook de bewerkbaarheid van de
grond ia van grote betekeniaJDoor dese beide voorwaarden zijn de aogeli^khedn
voor de groenteteelt in het veengebied zeer beperkt.Met uitzonderingTOIenkele

kleinegebieden*zoalsdefenserPolder,gedeeltenvandeSloterPolderon
deBaitenveldertaePolder,isni.hetgeheleveengebiedafgedektseteen,laag
zwarestuggegrijzekiel.Opandereplaatsentreffen«eeenaanigevernsnging
aanvanveen«atklei,hetgeenscatseenMoeilijkelaewerkbaarheideneenslechte
mterhewegingtotgevolgheeft.Ookkomen opdergelijk«proftelenirreversibel
Indrogsndaveengronden«oorkomen.UitonderzoekingenvanIrJ.Bennsaavende
Stichting-voorBodeakarteringiagebleken,datdiegedeeltenvenhetHollandse
veenlandschap,«elkedoorhetontbrekentenhet kleidek,ofdebijnengingvan
klei,bijuitstekgeschikt zijnvoordegroenteteelt,hoofdzakelijkdeaasenbosvsnenzijn,duedeseervoedselaxmefonsetles.Ret *ija gronden,waarvandebovenste7Songoedveraard zijn,net indebomwvooreengering«bij»
aangingvan zandenklei,
3hbepaaldegedeeltenvandeSloterPoldervinden«eeendandekvanaeer
zandigeklei.Ookhierismetsuccesdegroenteteeltaogelijk,aangeaiande
waterbewegingendebewerkbaarheid doorhethogerezanâgehaltevandekiel
voldoendezijn.
Bijdeuitoefeningvandetuinbouwopdesegrondenishetnoodzakelijk
dater"gebaggerd*wordt,aangeziendoordevoortdurendegrondbewarking,de
grondsteedszakt.Ditlaatsteisookhetgevalbijdeaeernolagrondenzoals
«edieb.v.aantreffen indeAkerPoldereninde"foefeonst*,Sanbeswaar is
hier,dathet»eenaoüüudekongeveereenasterdikia.Doorhetvoortdurende
verterenvanditdekatoeterrekeningmeeKordengebonden,datnaverloopvan
jarenderasextselm
goeddeelsaalzijnverdwenen.Dannadertaandusdeoude
zeekleiondergrondenhieropisstelligsonderneergeenintensievegroenteteeltraogelijic.
Doorsiddelvankostbaregrondverbeteringenkanstener«el
enigeverandering inaanbrengen,maarbijuitstekgeschiktaoetendes«gronden
niet»eergeacht«orden,.
Opdegrensvanhetveengebied,tennestenvandeHaarlewaeaaeerliggen
eenaantalkleinepolders,«aarvandehovengrondbestaatuitgoedveraard
veen« Indebovengrend ishierplaatselijkvrijveelsand ingesteven.Ookdeae
polders,depolderBoosmalen,dsPoelpoldar,deYijfhuizarpolder,ende
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ferenigdeGroteenKlein«poldersijnsfgesienvanhetvooriwsamvansoot»
poldervatsrbijluitstekgeschiktvoordegroenteteelt.VanbelaagIsverder
ooghetbovenweenIn4eomgevingvanAalaaeer.
DeWesteinderpoelisvoordebloetaantealtvanbelang,aangesienhierdoorgemakkelijkeverde,ookvoorAalaaeer ,iwodsakelijkebaggerbeschikt
k m «orden.Waarschijnlijkdooreenonoordeelkundiggebruikvimbaggersljn
velegronden,«athunprofielbouwbetreft,ietsmindergeworden.Deoersaaie
hiervoorneetgezocht«orden inhetveelvuldiggebruikvanbaggerdieteveel
anorganischmateriaalbevat.Bieraan iswaarschijnlijkdedishtegrijs*laag
«elkeonderdebouwvoer inverschillendeprofielenvoorkomt toeteschrijven,
2hzijngeheelmoetentdeaegronden echteral»seerwaardevolbeschouwd«orden*
5#

- PoDroogmakerijen
2hhetveengebiedkoneneenaantaldroogmakerijenvoer.Tensuidenvan

het 13bestaatdebedeshiervanuiteenkrekensysteem.Dekreekruggon I M P »
tonen indegoeduitgeveendepolderseenkleiprofiel,datvanbovennaar
benedensteedslichtervan samenstellingwordt.Hierdoorsijnhetuitstekende
fruitteeltgronden,
3hdeslechtultgetveendedroogmakerijen«aareenveenlaagj*isblijven
sitten,isdebevengronddikwijlsvermengdnetveenenkostenerittdrogende
grondenvoor.Buitendekreekruggenbestaathet profieluit»eer«waregrijs*
blauweklei,«elkemeestalrustopslappeklei.
Zoweldeindrogendegrondenalsdetoornensijnongeschiktvoorenigerlei
v o m vantuinbouw.
DeHoorder-enZuiderlegwaerpölderendeSchinkelpolderindedirecte
omgevingvanaalsmeervertonenbehalveverschillenderandgebiedenhetbeeld
vandekreekruggen.Bozegrondenlenensiehuitstekendvoordeteeltvan
roseaenanjers,aitsdestoringen inhetprofielInendirectonderdebouwvooroordeelkundigopgehevenworden*
IldeHaarlearaenaeerpolderkosennaastgoedekalkrljkegrondenook
kalkarmeprofielenvoor*Verder«ordenerseersandigegrondenaangetroffen.
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Vooraldekalkrijkeklei-ensavelgrondenlasen,zichuitstekendvoorde
fruitteelt.DaarwaardezegrondenindenabijheidvanAalsmeergelegenzijn»
wordtermetsuccesdeteeltvanrozenenanjersopuitgeoefend.
DezeezandgrondenendeslechterekalkarmekleigrondenzijnBindergeschiktvoordetuinbouw,$tvelegevallen ishetprofielgelaagden«on»ia
hetgeheleprofielsterkroestigvankleurdoor ijzerafzettingen.
Deweinigefruitteelt«elkeeropwerdaangetroffeniszeerBatig.
lideHaarlemmermeerdientoenplaatselijkreken&gtehoudenastzont
.grondwater«'
Dedroogmakerijentennoordenvanhet U vertoneneengeheelanderbeeld.
Hierkomenpractiachgeenkreekruggenvoor.Zezijn inhetalgemeenzeervlak,
envertonenelkopzicheenzeerregelmatigprofiel.2adeBeemster,Schermer
enPissero.a.bestaatdegrond grotendeelsuitkalkhoudendekleigronden,die
naarbenedensteedslichtervanaaaensteHtog«orden.Bet zijnuitstekende
fruitteeltgronden.3hhetzuidelijkdeelvan deBomereneekindeSchorster
komtplaatselijkveenvoor.Hierrosthetkleipakketgewoonlijkopeenveenlaagje,waardoordezegrondenmindergeschiktzijnvoordetuinbouw.
DebodemvandeBeerHugowaardbestaatgrotendeelsuitaavelgronden. Hoewelhetprofieluitstekendgeschikt isvoordefruitteelt,iadehoge
slootwaterstand,noodzakelijkvoorheterthansvoorkomendeweidebedrijf,
eenbeleraaeringvoordeontwikkelingvanhetfruitteeltbedrijf.
VolgensmededelingvandeRijkstuinbouweoneulentteHoorn,zoueen gedeeltevandeBeeraster,'deSchermerendeHeerHugowaardmindergeschikt zij»
voordefruitteelt inverbandmetdedaarheersendesterkewind.
4e HetDuittlandachap
HetduinlandschaptenzuidenvanhetKoordzeekanaal iavoortoverdit
bijuitstekgeschikt iavoordeteeltvanhyacintenopdekaartaangegeven,
terwijlgearceerdzijnaangegevendiagrondenwelkeofdoorafzanding,of
doorbetrekkelijkeenvoudigegrondverbeteringhiervoorgeschikttemakenzijn.
Vooraldenegaftezandengrondenliggenveelalindenabijheidvanentossen
debestaandebebouwing,terwijlheteldersdebuitenszijn.Het grotevoordeel
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vanhetbollengebiedtenzuidenvanhetBoorâseekanaalis #datdosegronden
oppolderpeilliggen.
TennoordenvanhetHoordzeekanaalkomenverspreidkleinegebiedenvoor,
diesansvoordegroenteteeltensoos-voordebollenteeltIngebruiksi$&,
Desagrondenkunnenamenteelbeschouwd«ordenalsgoed«tuinbouwgronden.Bij
verandering indewaterhuishoudingzullenaeechterminderofongeschiktworden
Totdeduinsandgrondenspetenookgerekendwordendegronden& depolder»
de Zijpeenhet Koegras.Debodem inde2ijpebestaatuit iet«alibhoudend
homos sand.Soestverschijnselenkostentot indeborengrondvoer.ietprofiel
istoteendiepteman1.30m kalkarm.Hetgebied isongeschiktvoordebollenteelt,teaser,daarerindezoaereentekortaanwateris.
Het Koegras,tenzuidenvanJulianadorpbestaatuitlichtesavais,welke
kalkarmzijn.
TennoordenvanJulianadorpkomengroveopgeringediepte»eerkalkrijke
zandgrondenvoor,welkevooreengedeeltereedsvoordebloestalleneultuurin
gebruiksi£i.Ookhyacintenwordenhiernetsuccesgeteeld,Benbeswaarven
ditgebied is,dat ervooralindessonsreentekortaanwater is,sodateringelatenBoetwordenuithetHoord-Hollandskanaal*Het A&laatwaterisgewoonlijkzout.Iahoeverreandershetzoutprobleemhiereenrolspeeltisniet bekend.Ditgebied isvanwegehetsoatbeswaargearceerdaangegeven«Deoogeving
vanBrsesandbestaatuitkalkhoudcndesanden,welkeopeendieptevan ± Za5ra
rostenopeenkleilaag.Dit gebieddatoppolderpsilligt,leentsiehuit»»
stekendvoordebollenteelt.Ookhyacintenwordenniermatsuccesgeteeld,
gauwverwantmetdeduinaandgrondenaijndestèrenindeongevingvan
Alkmaar,zoalsdeBergexneer,EgpsoodemeerenBoekeleiaeer,
Hetprofielbestaathier»Bestaluiteenswakvenigstotsterkhuseuze
bovenlaagterdiktevan20-30cmrostendop«eersandigekalkrijkesavels
welkesnelovergaan inswakslibhoudendstrandzand.
De Boekelmeerisiets vmr kleihoudend.Degrondenhierlenensichuitstekendvoordegroenteteelt*Benmoot zich, gesiendesoutvegetati*,welkeer
nureedsvoorkostt,afvragen inhoeverrehet aoûtnu,enbijverdereinten-

siveringvanhetbodetagebruik,vannadelig© invloed zalzijn.Uitdienhoofde
sijn óme gebiedengearceerdaangegeven.

DebodemvanWest-Friesland bestaatbijnageheeloite m husausesavellge
bovengrondterdikt©van40à50cadierustopsanolofklei«Haarbeneden
wordthet profielsteedslichtervansamenstelling.Opeendieptevan1m is
het profielechternogsteedsslibhoudend.Deovergangtossenfastensdeken
onderliggendezavelwordtgewoonlijkgevoraddooreenoudevegetatialaag,die
vooraliadelagergelegengedeeltenzodichtkanzijndatzesterendopde
waterbewegingwerkt.Dezedichtelagenstaanbekendonderdenaamvanpiklagen.Gebiedenaeteensterkontwikkeldevegetatielaagzijndaaromnietaangegeven.Somsnerderopeendieptevan11.25mnog een2evegetatiehorizont
aangetroffen.DezelaagwerdvooralindeomgevingvanBareingerhom aangetroffen.Bovendienkwamhijdaarvooropeendieptevan50ca.Ookditgebied
moetniet bijuitstekgeschiktgeacht«orden.
Deoverigegrondenmostenuitstekendgeschiktgeacht«ordenzowelvoor
defruitteeltonderglasalsindevollegrond.
lideomgevingvanBemingbroek,Uidwood,Hauwert,NibbixnoudenWestwond isdetopografiezeeronregelmatig.
InhetQrootslagkootveelvroegeaardappel-enlatebloeafcoolteeltvoor,
terwijlertevensbloembollenvooraltulp,irisencrocusgeteeld«orden.
Deresultatenvandezeteeltenzijngoed.
* Betprofielvandezegronden,waarinveelpiklagenvoorkwaaenisdoor
oawisselingvanlagenenopbaggerensterkverbeterd.Ditgebied isalsbestaandeteeltopdekaartaangegeven.
lideomgevingvanObdamligt eengebied,hetwelkeenzeerdiephtaaeuze
bovengrondheeft endat±60cmbovenhetalootpeilligt.Bethumsuzepakket
rustoplichtezavel.Ditgebiedmoetuitstekend geschiktgeacht«ordenvoor
deteeltvanfijnebladgroenten.Volgen»mededelingvandeBijkstuinbouvconsulentspeeltdewind inhetnoordenenwestenvanWestFriesland eenzelfde
rolalsbijdedroogmakerijenwerd aangegeven.
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De gronden ia het Qeeetaarambacht sijn al« tuinbouw i a gebruik on
a l t zodanig opde kaart aangegeven.
Het sijn diep huraeuae, grofzandige gronden «elke sieh uitstekend lenen
de teelt van de vroege aardappel. De verkaveling is er echter slecht.

Derecent opgeslibde polders vinden wemet uitacndering van de Upoldera
vooral langs de randen der Wieringermeer. Set zijn kalkhoudende gronden ast
gewoonlijk een veenlaagje, of veenresten SB de ondergrond. Betzelfde profiel
vertonen ook de IJpolders» ü±t hoofde van hun profielbouw kamen des« gronden
Biet bij uitstek geschikt voor enigerlei tak van tuinbouw genoemd «orden«De
gegevens van de Wierin&erseer zijn ontleend aan de publicatieo van de Zuider-

Als geschikt voor de fruitteelt zijn de zavel- en kleigrceden
voor sever er geen veen in het prof3*1 voorkwaa.
Bij het vervaardigen ven de bijbehorende kaart werd gebruik genaakt
gegeven« van Ir G.W.v.d.Helm en Dr C.Riöteeaa, Rijkstuinbowoonsulenten reep.
te Amstelveen en to Boom en van de Seren Ir J.Benneaa, Jr J.C.F#M. Haans,
Wt H.C.de Boo, fcr P»d«.teek en Ir K«ian der Heer, nedewerkers van de
Stichting voor Bodeakartering,

Wageningen,Mei1955.

