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Lijst van figuren;

Pig. 1 Dwarsdoorsnede van de BinnendijkseBuitenvelderse Polder (hor.schaal 1:10„Ö00)
(vert.schaal 1:100 )
Pig.2 DiepteliggingbenedenmaaiveldvandeoudezeekleiindeBiimendijkse-BuitenvelderaePolder
(schaal1:25.000).
Fig.3 Schetsvanhetdeelvandepolder,datzeergeschikttemakenisvoorde"Amsterdamse"tuinbouw.

Bijlage1: GlobalebodemkaartvandeBinnendijkseBuitenveldersePolder,
schaal1:10,000(opgevouwenachterin).
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HetverzoektoteenkarteringvandeBiraiendijkse-Boitenvslderse
PolderginguitvandeStichtingvoordeLandbouwafd.Noord-ÄoHand.
Hetdoelwasdoormiddelvaneenglobalekarteringeeninzichtte
krijgenindewaardevandezeaandezuidrandvanAmsterdamgelegenpolder
voortuinbouwkundigedoeleinden,speciaalvoordez.g.Amsterdamsecultures,
Debodemgesteldheidwerdopgenomennateenspadeeneenboor,waarmede
meteendichtheid vanongeveer1waarnemingper2à3ha,zoweldebovengrond
alsdeondergrondtoteendieptevanruim1,50mwerdnagegaan.Dedieper
gelegenondergrondwerdonderzochtmeteenboorvanSmlengtemeteenwaarnemingsnetvanongeveer1waarnemingper10ha.
Hetdwarsprofielisopgenomeno.l.v.IrJ.Bennemaasttoestemmingvan
hemhierweergegeven.
Hetveldwerkwerd indewintervan1952-1955uitgevoerddoor
J.KLoosterhuis,dieookeendeelvanhetrapportsamenstelde.
Voordebeoordelingvandegrondvoordegeschiktheidvoordetuinbouw
werdsamengewerktmetdeAfd.EarteringentenbehoevevanStreek-enUitbreidingsplannen.
Voorhetopstellenvandeeindconclusieswerdcontactonderhoudenmet
IrG.W.v.d.Helm,RijkstuinbouwconsuLentteAmstelveen.
DeleidingvanhetwerkberusttebijIrL.J.Pons.
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I SAMBfVATrBiQÎAKDERESULYATEKYAMHBTCKDBRZOEK
A Bodemgesteldheid
DeBinnendijkse-BuitenveldersePolder(inhsthiernavolgendeB-B-Polder
genoemd)behoortgeheeltothetHollands-Utrechtseveengebied.Bediktevanhet
veenwisseltvanea2.Ö0atotruin$.50m.Hetveenrostopoudezeeklei,«aarvanhetverschilindiepteliggingdeverschillenindiktevanhetveenpakketveroorzaken.
Besamenstellingvanhetveenindebovenste1*50averandertvolgenslijnen,
dieongeveerevenwijdigmetdeArastellopen.Achtereenvolgensvindtmenvande
Amstelnaarhetwesten:eensmallestrookslibhoudendbosveen,eensmallestrook
berkenveen(slibarm)samenongeveer500mbreedenvoorderestvandepoldereen
meerofminderdikkelaagsliblooaveenmosveenopbladmossen-ofseggeveen.Boor
hetwestelijkdeelvandepolderslingertnogeenstrookhladaossenveen.
VanuitdeAmstelisoverditveeneenmeerofminderkleihoudendelaagafgezet,diebijdeAmstel50-45cmdikisenhumeus,maarnaarhetwestensnel
.»V

dunnerenvenigerwordt.Tenwestenvaneenlijnevenwijdigaanenopongeveer
gemiddeld 500à600mtenw-randeAmstelvindtmeneendekdatnietdikkeris
dan15-25omenalskleSïgveentotslibhoudendveenmoetwordenaangeduid.
VooraltenwvandeBoerenweteringvindtmenzogoedalsgeenslibmeerinde
bovengrond.
Begeoxydeerde,"verteerde"zwartgekleurdebovengrond isindegehele
polder,afhankelijkvandeplaatsophetperceel40-80cmdik.
1 Geschiktheidvoordetuinbouw
HetAmsterdamsetuinbouwbedrijfvraagteengrondmeteengoedestructuur,
diehetgehelejaardoorineengoedevoehtigheidstoeatandverkeert.Daarnaast
moetdegrondvoldoendevroegzijnengemakkelijktebewerken.Opdiepveraarde,
goedopdrachtigeveengrondenmeteenzolaagmogelijkslibgehaltevindtmende
bestebedrijven.Menisopdezegrondeninstaathetgehelejaardoortezaaien,
terwijldevochtainnendegroentegewassen,diemenvoornamelijkteelt,steeds
voldoendevochtterbeschikkinghebben.
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Doorjarenlangebemestingengrondverbeteringheeftmenopdeoudetuinen
eenzeerwaardevollebovengrondverkregen,dieopnieuwlandontbreekt.Hetis
opnieuwlandvangrootbelang,datdezodeeengoedestructuurbezitendatde
verteerdezwarteveenlaagvoldoendedikis(minstensSOcm),zodatmensnel
doorgrondbewerkingenverbeteringhetbeoogdedoelkanbereiken.
Afgezienvaneenstrookvanongeveer500mbreedlangsdeÂmstelisde
grondvandeB-B-PolderzeergeschiktvoorhetAmsterdamsetuinbouwtype.Door
hetvrijwelgeheelofgeheelontbrekenvankleiophetveen,denaarverhouding
diepgeoxydeerde,zwartebovengrondenendeaardvanhetonderliggendeveen
(slibloosveenmosveen)isdegrondzonderveelextramoeitetemakentoteenzeer
geschiktetuingrondvoordeteeltvanvollegrondenplatglasteelten.
DemeergenoemdestrooklangsdeAmstelisdoordedikkerekleiïgebovengrondmindergeschikttotongeschiktvoortuinbouwdoeleinden.
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K D EVORMINGV M HETCSBIED
DeBinnendijkseBuitenvelderseFolderbehoorttothetgroteHollandaütrechtseveengebied*Hetveenisvanjongedattsaenisontstaaninhet
Holoceentussen2000v.Chr.en300naChr.(SubboreaalenSubatlaoiticum).
3hdezeperiodeheefthetveeneendiktevan3à4mbereikt(indeomgevingvanAmsterdam).Deoorspronkelijkedikteheeftselfs5à6mbedragen,
wantwemogeneenklinkvan±2m inaanmerkingnemen»nadathetveenwerdontwaterdenincultuurgenomen.
Onderhetveenpakket (ziedwarsdoorsnedefig.1)treft msa dezogenaamde
OudeBlauweZeekleiaan,dieweelders,zoalsindeHollandsedroogmakerijen,
aandeoppervlaktevinden.Dezezeekleiwerdafgezetineenperiodevoorafgaandeaandeperiodewaarinhetoppervlakteveenwerdgevormd.
Nadatdezeezichweerhadteruggetrokkenkwamhetklei-oppervlakenigszins
droogteliggen.
Hetachterdeinmiddelsgevormdelageduinenrij ofstrandwallenaanwezige
waterverzoette.Hetmilieuenklimaatwasgunstiggewordenvoordeveenvormin^.
Aanvankelijkwerdenopdeoudezeekleieuthroophrletzeggeveengevormd.
Hetrietzeggeveenvindenweechternietaandeoppervlakte.Kaaaaatehetveem
indrogereomstandighedenkwamwerdophetrietzeggeveenSphagnumveenontwikkeld.Sphagnum-veenbestaatuitsluitenduitveemaossenmetheideenvollegras
dieineenzuur,oligotroophmilieugroeien.Elderswaarslibhoudendwatervan
riviertjesindebuurtwas,konbosveenontstaan.Ditlaatsteveen isuitde
restenvanallerleiboomsoortenopgebouwi,
Aandeveenvormingkwamtenslotteeeneindetengevolgevannieuweoverstromingen(omstreekshetbeginvanonzejaartelling),dieeenmeerofminder
kleÜgebovenlaagoverhetveenpakketafzetten.
lideBinnendijkse-ajiitenveldersepolderheefthetveenpakketeenvariërend
diktevan2à5,5m (ziefig.1).Opdeoudezeekleivindenwehetgenoemderietzeggeveen.langsdeoeversvandeAastelwerdeenstrookbosveengevormd(zie
fig ; ï).De invloedvandeAmstelisechterslechtsgeringgeweest.Viaeenstroc
mesotrooph berkenveenkomenwealspoedigineenoligotrooph veenmosgebied.

Plaatselijk ontstaan vrij dikke, elders dunne Sphagnum-lagen. Si het centrum
vinden we een strookraesotroophhypnaceeehveen, waarschijnlijk ontstaan door
©ennattere en lagere ligging dan de omgeving. Deveengroei werd afgesloten door
de overstroming tan de Amstel. De klei, die in een dim laagje werd afgezet, is
waarschijnlijk uit de Zuiderzee afkomstig, waarmee de Amstel in.open verbinding
stond.
De Amstel zelf is ook van vrij Jonge datum en is tegelijkertijd met het
veengebied ontstaan. Zij diende nl. als afvoerwater van het achterliggende gebied.

H I BESCHEIDHG?M DELBSBNDAVANDE BODEMKAART
Bij de beschrijving van de legenda willen «e bovengrond en ondergrond
afzonderlijk beschouwen, aangezien deze ook onafhankelijk van elkaar zijn gevormd.
Eerst vond de veenvoraing plaafes en daarna werd de k l e i vanuit de Amstel
daaroverheen afgezet,
"JU De boven^rond
De overgang van bovengrond naar ondergrond is in deze polder scherp, u i t gezonderd bij type d (slibhoudend veen). Hier was de klei-invloed van de
Âmstel zeer gering en werd de bovengrond hoofdzakelijk gevorrad door vertering
van de bovenste veenlaag (zie dwarsdoorsnede fig.1). Ook op de bodemkaart
(bijlage 1) werden beMe lagen afzonderlijk voorgesteld.
De kleiïge t o t slibhoudende lagen kunnen soms op hetzelfde perceel v r i j
sterk wisselen in dikte en zwaarte. Men vindt dan smalle, venige kleilagen
tussen kleilg of slibhoudend veen. Het op een bepaalde plaats vastgestelde
bodemtype is steeds het gemiddelde van wat men op een perceel aantreft.
De dikte van de "verteerde" (zwart gekleurde of geoxydeerde) bovengrond
is in de B-B Polder 40 - 80 cm. Meestal t r e f t iaën een verteerde bovengrond
aan van 5 0 - 7 0 ca. Lagen van 40 cmt r e f t men alleen vlak langs de slootrand
aan.
Type a Humeuze k l e i (dikte 50 - 45 cm)
Voorbeeld gemiddeld profiel:
0 - 15 cm doorwortelde zodelaag van humeuze, grijsbruine, niet iets grof zand
gemengde, roestige, scherpe kluiterige k l e i ; iets droogtegevoelig.
15 - 40 cm laag van lichtgrijze, iets roestige, zware, zeer compacte iets
humeuze k l e i .
Structuur;

scherphoekige fijöe blokjes

Overgang:

naar het onderliggende geoxydeerde veen scherp

Boogteljgging; ea 50 à 60 cmboven slootp e i l . Dit type heeft de hoogste ligging
boven het slootwater.
Landbouwk.waarde•. geschiktheid voor grasland dank z i j stevige zode goed; als
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tuingrondmindergeschikt,wegensdeslechtestructuur.
Typefc Humeuzetotvenirekiel(20-50cm)
Voorbeeld gemiddeldprofiel;
0 -15cm zodelaagvandoonrortelde,ietsscherpe,kluiterige,metgrofzand
gemengdehumeuzetotvenigeklei;alsdroogtegevoelig
15-25cm laagvandonkergrijze ietsroestigecompactezwarehumeuzetot
venigeklei.
Structuur; vrijscherphoekigefijnenootjes
Overgang; naarhetveen scherp
Hoogtellggfog;ca40à45cmboven slootpeil,gemiddeld ietshogerdanbij
typencend.
Landbouwkundigewaarde;alsweiland geschiktdoorstevigezodejvoortuinbouw
matiggeschiktdoorvrijslechte structuur.
TyP®c Kleügveeft0-5-25cm)
Voorbeeld gemiddeldprofiel:
0 -20cm kleiïg,donkerbruingrijs,met ietsgrofzandgemengd,vrij
kruimeligveenjnietscherpen droogtegevoelig.
20-25cm laagjevenigedonkergrijzeklei,vrijzwaarencompact
Structuur; vrijscherphoekige totvrijzachtekleinenootjes.Dezebovengrond
isontstaandoorverteringvanhetbovensteveeneneengeringe
kleibijmenginguitdeAmstel.Somsisnogeendunlaagjeklei
intactaanwezig,soms isditlaagjedoorgemengd ensomsgeheel
afwezig.
Overgang; naarveenendergrondminderscherp,behalvealshetkleilaagjeaanwezigis.
Hoogteligging; ca50à55cmboven slootpeil
I^dbouwkundigewaarde;alsweilandmatiggeschikttengevolgevandelage
liggingendeslappe zode.Voortuinbouw isdebovengrondgemakkelijk geschikttemaken.

.7-

Typed Slibhoudendveen (15- ZZ cm)
foorbeeldgemiddeldprofiel:
0 -20om zwartgrij2eslibrijke,ietsgrof-zanderige,kruiiaeligedoorwortelde
veengrond)nietdroogtegevœligjmeestalgeenkleibandjesaanwezig.
Structuur:vrijzachte,fijnekruimelstotnootjes.Bovengrond ontstaandoor
verteringvandebovenlaagvanhetveenendoororganischebemesting.
Overgang; naarhetveen geleidelijk
HoogteliggingÎ 50à35cmbovenslootpeil.Indittypeenook inhetvorige
treftmenplaatselijk eenwatmeerkleilgebovengrond aan.Dehier
.,

weergegevenbeschrijvinggeldtechtervoorhetmeestvoorkomende
profiel.

Landbouwkundigewaarde;dezode isslap.Voortuinbouw isdittypemetweinig
moeiteuitstekend geschikttemaken.
"^rpee Bovengronddikkerdannormaal
Elaatselijkkomteenbovengrondvoor,diedikkerisdannormaal.Deze
bovengrond ismeestalsllbhoudendhumeusengoedvanstructuur.Ze is ontstaan
doorhetplaatselijksterkophogenmetteelaarde,dat Invroegeretijdvoor
allerleidoeleindenvaakheeftplaatsgehad.Ookopveentype6treftmenwel
dezedikkereteelaardelaagaan.
B De veenondergrond
Debovenkant (10à15cm)vandeveenendergrondisvrijwelsteedsonherkenbaarenzwartgekleurd,geoxydeerd ensterkverteerd.Werekenendit onherkenbareveentothetveen,datvlakeronderteherkennenis:onderdeze
laagishetveentot60à70cmdieptewelgeoxydeerd,maarmeestalnogwel
herkenbaar,3hderegelishetgeoxydeerdesllbarmeveenzwartgekleurd.
Daarondervolgthetlichtergekleurdegereduceerdeveen.Wehebbendusin
principedevolgendehorizonten.
Voorbeeld:
0 -20ca bovengrond-kleiofveengrond
20-55cm verteerd,geoxydeerd,onherkenbaarveen
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35 - 70 era

geoxydeerd, herkenbaar veen

70 -150 cm

gereduceerd, goed herkenbaar veen.

Aangezien deze opeenvolging b i j elk profiel voorkomt vermelden we haar
niét b i j de volgende beschrijvingen«
1. Bosveen
i • ii i

mm

40 - 150 cm slibarni tot slibhoudend, roodbruin tot grijsbruin bosveen
(gereduceerd).
Binnen de smalle strook bosveen komt nog een verscheidenheid van
profielen voor#
?lak langs de Arastel t r e f t men duidelijk slibhoudend tot s l i b r i j k
bosveen aan, dat in westelijke richting overgaat in bosveen met reeds v r i j
veel zegge (zie ook figol)«
2.

Berkenveen
30-150cmslibarmroodberkenveen(gereduceerd),eenrood gekleurde
grondmassametberkentakjesenschors.Meestalishetberkenveenindit
gebiedgemengdmetzeggeworteltjes,zodatwevanberkenaeggeveenkunnen
spreken,

3«

40-60cm Veenmosveenopberken-,zeggeofbladmossenveen
40-60cm veenmosveen
60-160cm mesotroophberken-ofbladmossenveen
Hetveenmosveenisgelaagd,vrijcompactengeelbruinveen (gereduceerd)metveleworteltjes,heidetakjes enwollegrasdotten.
Deovergangslaagisvaakeenlaagspalterveen,opvallend geel,fijn
gelaagdengemakkelijksplijtbaar.Hierondervolgtberken-zegge-of
bladraossenveen.

4. Meerdan60tot140cmveenmosveenopberken-zegge-bladaossenveen
Dediktevanhetveenmospakketvarieertvan60tot140cmDe
#
meestvoorkomendedikteis80cm.Onderhetveenmoskomtmesotrooph
veenvoor.

-aHet bladnîossmveen t r e f t men weinig aan* Meestal is het gemengd met
zegge of bestaat het meaotrophe veen u i t -vrij «uiver zeggeveen.
5.

Bladaoasenveen (80 tot 100 ca) op zeggeveen
Bij dit type ia het mesotrophe veen niet bedekt met veenaosveen.
BladiBossenveen maakt een "kruimelige" indruk en -valt in gereduceerde vorm
op door de gele kleur* Onder het bladsossenveen t r e f t men bijna steeds
zeggeveen aan. vaak overgaande in zeggerietteen.

6»

Slibrijk baggerveen
40 - 100 cm verslagen kleiïg veen « baggerveen
100 - ISO cm berkenzeggeveen
Deze afwijkende veenprofielen treffen we aan in het noordelijk deel
van de polder. Het bovendeel hisrvan i s "verslagen* en vervangen door
kleiïg baggerachtig materiaal, dat zeer fijn verdeeld is en waarvan de
veenresten onherkenbaar zijn. Deze profielen hebben een iets hogere
ligging t . o . v . de omgeving.

C.

De diepere klelondergrond (Oude Zeeklei)
De oude zeeklei onder het veenpakket varieert v r i j sterk van samenstelling en hoogfceligging. lh fig. 2 is de diepteligging ervan weergegeven
le

BpogUliffsiPfi
Aan de hand van een aantal diepere boringen werd vastgesteld, dat het

zeeklei-oppervlak v r i j sterk in hoogteligging wisselt n l . van 3.80 tot 1,70B
onder maaiveld dit ia van 5.60 mtot 5.50 m- N.A.P. Si het algemeen l i g t
het westelijk deel van het klei-oppervlak het hoogst en helt het vlak naar
het oosten.
Enkele aangeboorde punten die op ca 3.50 m- H.A.P. liggen behoren tot
een hoger liggende kleirug.
2e. Aard
3hveledroogmakerijen,waardeoudezeekleiaandeoppervlakteligt,
blijktertussenhetmateriaalwaaruitdekleiisopgebouwdendehoogteliggingeenvrijnauwverbandtezijn.DitisookindeB-BPolderhetge-
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val. De 3tevige zandige kleiprofielen liggen hoger dan de slappe, zvaare
riethoudende kleien. De.slappe kleian kämen vooral in het oostelijk deel
van de polder voor, terwijl de zanderige profielen meer in het westen liggen.
Dit komt overeen met de bodemgesteldheid van de nabijgelegen Middenpolder
en Bovenkerkerpolder. Zoals het kaartje laat zien (fig.2) loopt er een
v r i j smalle hoge zandige rug dwars door de polder heen. De zandige profielen
zijn bedekt met een min of meer dikke laag slappe riethoudende k l e i . Deze
afdekkende kleilaag is bij de profielen in het westen ongeveer een halve
meter dik en neemt naar het zuiden en oosten in dikte toe (zie fig.1). De
hoogst liggende profielen, die werden aangeboord zijn zeer zandigj het
riethoudende KLeilaagje is hier zeer dun.
Het klinkverschijnsel wordt a.a. beinvloed door de hoogteligging en
stevigheid van de oude zeeklei. Geringe klankverschillen in de polder zijn,
afgezien van de invloed van de verschillend dikke kleilagen, die vanuit
de Axast e l zijn afgezet, waarschijnlijk te wijten aan de hoogteli^ing van
de oude zeeklei. De veenprofielen in de westelijke helft van de polder zullen
minder aan klink onderhevig zijn dan in de oostelijke helft.
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Jff. KCETBBESCHRIJVINGVANEtfKELEBUZOIJDEStHSDaiVANDSBDDi&GESmDHEID
Hieronderwordenenigeafwijkendebijzonderhedenvermelddienietof
onvoldoendeopdebodemkaartkondenwordenvoorgesteld.
Ie Doorharcering isaangegeven,datplaatselijkbijboerderijenaande
AmstelenaandeAmstelveenseweghetoorsponkelijkprofiel isopgehoogd.Wetroffendezeophogingeno.a.aanbijboerderijWeltevreden
aandeAmstel,waar30à50cmsandig,metpuingemengdkleiïgveenwerd
aangetroffenophetoorspronkelijkkleiprofiel.
LangsdeAmstelv^ensewegvindtmendezeprofieleno.a.tussende
boerderijenH deKLap"en«Reigersdaal".Erzithiernogveelpuin inde
grond,naarverluiifcoverblijfseienvaneenvroegerbuitenverblijf.
2e Doordezelfdeharcering isaangegeven,datdebovengrondvan ondergrond
type6afwijkend is.Dezebovengrond isontstaanuithetverslagenkleiïg
materiaal,datmen indeondergrondvindt.Debovengrond ishierplaatselijkdikkereninhetslibhoudendveengebiedkleirijker.Debovengrond
gaatgeleidelijk inhetkleilge,verslagenveenover.Debovengrond.is
dooreen ietshogereliggingenondoorlatendheidvandeondergrond soms
matigingedroogd.Deoppervlaktevan ditingedroogdegebiedje isklein.
5e Debovengrond isafwijkend opplaatsenwaarhetoorspronkelijkprofielin
hetgraslandomgespit isvoortuiagrond.Deoorspronkelijkebovengrond is
verwerktenwevindennuopdetuineneenzwarte,verteerdevsenaarde.
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V. DEGESCHIKTHEIDVOORHETAMSTERDAMS!TOIKBOtMTY*B
HetAmsterdamsetuinbouwbedrijfteeltvoornamelijkproctactenvoorde
plaatselijkestärkt*Dehoofdteeltenzijndanookbladgroenten:spinazie,
andijvie,sla,soepgroenten:selderij,perselisengewassenalswortelen,
bloemkool,enz.Dezeproductenmoetenliefsthetgehelejaardoorinkleine
hoeveelhedenterbeschikkingkomen.Doormiddelvanplatglastrachtmenook
indewintermaandendezegewassenzoveelmogelijktetelen,terwijlinde
zomerditplatglaswordtgebruiktvoorgenassenalsgelekomkommer«.
Deeisen,diehettypisch AmsterdamsebedrijfInverbandhiermede
aandebodemsteltzijn:
Ie Bengoedestructuur.Te all«tijdemoetopeeneenvoudigemaniereen
goed«aaibedteverkrijgenzijn,terwijlhetwortelstelselvandemeeste
bladgroenteneenslechtestructuurnietgoedverdraagt.De grondmoet
gemakkelijktebewerkenzijn.
2e Degrondmoethetgehele $&ar doorvoldoendevochtigzl1n,zodatgeen
groeistagnatiesbijdeveelvochteisendebladgroentenontstaan.
5e Deontwateringmoetvoldoendezijn.Hetlandmagniettelaagliggen,
daarandersdegrondtekoudzouwordeninwinterenvoorjaar.
4e Srmoeteendikkezwarteverteerdelaag aanwezigzijn,dieeenflinke
diepegrondbewerkingtoelaat.Dit isvoorgrondverversing,enz,noodzakelijk.
5e Degrondmoetzwartzijnomzoveelmogelijkwarmteteadsorberen*
i

Bekeninghoudendmetdezeeisenzijndegronden,diehetbestgeschikt
zijnvoorhetAmsterdamsebedrijfveengrondenmet eenbovengrondsdiegp
weinigmogelijkkleibevat,goedontwaterd,diepveraard enflinkopdrachtig
ig.
Opdeoudetuinen'heeftmendoorjarenlangebemestingenophogingmet
organischestofeenzeergoedeteelaardelaaggekregen,diezeerwaardevolis.
Op^ogenaamde"ni^uwe,,grondenmoetmen inhetalgemeenzeerveelkapitaal
investerenomeengoedeteelaardelaagteverkrijgen.Hetaalechterduidelijk
zijn,datdezemoeitezeerveelgeringer zalbehoeventezijnnaarmatemen

^
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uitgaat van gronden die van nature meer voldoen aan de bovengenoemde eisen.
De gronden, die het meest geschürt zjjn omtot uitstekende ttünbouwgrond voor
het Amsterdamsjftype gemaakt t e worden zijn diepveraarde, slibboudende, go«d
ontwaterde veenmosveengronden,
3h figuur S hebben wij deze geschiktheid voor het Amsterdamse bedrijfstype
voor de B-B Polder aangegeven. Hieruit b l i j k t , dat de gronden van de Westelijke helft van de polder met betrekkelijk weinig moeite tot zeer goede t u i n bouwgronden zijn t e maken en die van het westelijke deel van de oostelijke
helft met iets meer moeite.
Langs de Ârastel l i g t in de B-B Polder een strook van gemiddeld 5(X> m
breedte, waar het aanleggen van een goede Amsterdamse tuin slechts met veel
moeite of helemaal niet gelukken zou.
Het grootste deel van de B-B Polder vormt dus een reserve aan potentieel
zeer goede tuiabouwgrond. Jh dit verband dient opgemerkt t e worden, dat gronden
van deze kwaliteit slechts aeer weinig meer in Nederland voorkomen.

