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VOORWOORD

Iri opdracht van het Landb©**»Economisch Instituut te »s-Oravenhage
werd een boderakundige verkenning Snde gemeente Usseinaiiden verricht
»et het doel gebieden aan te wijsen, waar eventueel vestiging van tuinbouwbedrijven uit het tuinbouwcentra» "«aai Wsselouiden plaats «o» kunnen
vinden.
2h tegenstelling jaet de oorspronkelijke opdracht, waarbij 500 ha
verkend zou worden (ca 500 ha in Oosterholt en S00 ha in de polder
"Koekoek";, diende de verkenning tot ea 2200 ha t e «orden uitgebreid, cédât in Oosterholt geen gronden geschikt voor tuinböW werden aangetroffen.
Bet ligt in de bedoeling te Eigner tijd in nader te bepalen gebieden
f of meer

door een gedetailleerde ovarzichtsopname ca 40 ha/van deasest geschikte
gronden op te aporen.
Denferkaaaffiheden nerden verricht door de Opeiehter W.v.d.Knaapmet
medewerking van de Assistent voor Bodem-en beaiestingaangelegenheden van
het Rljkst.iinbwivxonsulentachap Apoldoorn, J.W.Bredewout»

Bet Hoofd van d« Afdeling Karteringen
ten behoeve van Streek* en Uitbreiding»-

i.um
Opverzoek van bet landbouw Bconcmisoh lostituut te 'a-Gravenhftge
wsrd JfeMei 1955 een bodamkundige verkenning over ca 2200 ha in d«
IJaselstuiden uitgevoerd.
l i t dool van deze verkenning was het opsporen van gronda» geschikt
tuinbîruwvasUging, met als eis, dat dose gr<»â«t la kwaliteit gelijkwaardig souden zijn aan de door stadsuitbreiding bedreigde tuinbouwgronden
van het «»de tuiubcniwcentruü van IJsselnruidan.
Bess eis van gelijkwaardigheid moet niet te strikt worden opgevat.
ïccaars oude tuinbouwgronden hebben reeds een hele geschieden*« van Jarenlange intensieve banesting «mbewerking achter de rog en verkeren daardoor
veelal in een toestand, «elke jonge tuinbowgronden nfener komen bezitten.
Gezocht werd naar gronden, waarop eenselfde teeltplan en deaelfdo
kv/9skeiethodenHogelijk zijn sla op de gronden van het oude centrât« Daartoe werd eerst een stadie gemaakt ven de oude tuinbouwgronden, waarvan hieronder een korte beschrijving volgt.
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IX. AlfiSMEUB BCPaWBSüBIPgBlP
Binnen de gesteente Usselmuiden bevinden sich veoraaiaelljk rivierklei- en veengronden.
s

LangsdeU ssel,vooralIndebinnenbochtenliggenartromruggrond®!
welkeveelalgrofzandigontwikkeld zijn.Verdervanderivierwordtde
grondawaarderengaattenslotteoveraneendunnelàaggrijzeklei,
welkeoverhetveenuitwigt.OokvanuitdeZuiderzee ia zomi inhet
noordenaleinhetsuiden(PolderKamperveen)een ém kleidekophetveen
afgezet.
Dezeeenvoudigeopbouwwordtechteropveleplaateenverstoorddoor
hogekoppenenruggengrofzandiglaagterraazand.Dezezandkoppenzijn
aanverstuivingonderheviggeweest.Betafgestovensandbedektdanals
stuifzanddereedsgenoemdeformaties.Dit isinhetbijzonderhetgeval
indenaasteomgevingvandeoorspronkelijkeopduikingen.Tengevolge
vanverspoelingwordtditgrovemateriaal,gemengdmetklei,ookinde
omgevingvandéU3selinzijnvroegeregeulenalseendekvin"mangel*
grond"opdeoudereafsettingenaangetroffen,
Eihetnoordelijkgedeeltevandegemeente,indeovergangsaóne
tussenhetdoorde2uMer*eebeïnvloedeveenenhet mt Ueaelklei
bedekteveen,ismentotverveningovergegaan.Dittendeleuitgeveende
gebiedislatergeSgaliseerdenvaneenbemalingsanstallatievooralen
(BolderKoekoek}.

H I . (fflWIKKBLlHQTüKDE ÎPyBOTM
O© crade kern van het tuinboawgebied heeft een sterk wisselende
bodemgesteldheid. Er kosen bijna geen bedrijven voor set een eenvormige
bcriankündige opbow. Afb.1 geeft een schematisch beeld van de opbouw
ter plaat»®, n.1. grofssandtge toppen «o ïtiggen met daartussen zware
atrooB&eddingkleigronden, geflankeerd door de neer »avelige strooBBroggronden welke verderop weer overgaan in avare koiaklei. Deze komklei
ruat a l of niet op veen. De verschillende afzettingen zi& weer afgedekt
door gebroken grond (mangelgrond). De kemkleigronden hebben soms
venigs bovengrond.

Afbel Schematische dwarsdoorsnede door het oude tuinbouwcentrum
van UaselaaiMen.
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Dewaterstand is tarsalijk constant en bevindt zich veelal SOà 80 ca
onder het maaiveld, hetgeen voor de groenteteelt gunstig genoaad sag
worden. Bovendien is de bewrkbaarheid Tan de bovengrond goed, aodat
groenteteelt hier kans van slagen heeft gehad. Door jarenlange bewerking
en bemesting is het oorspronkelijke materiaal in een zeer mooie, goed
hisaeœe, homogene bovengrond van 40 à SOcmdikte «agesset. Scans bedraagt
deae bovengrond wel ca 100 cm.

3» later tijden zijn er ook bedrijven in de verveende en daarna geëgaliseerde polder Koekoek gesticht. De grond is hier doorgaans tot ca 80cm
diepte verwerkt. Daaronder bevindt zich dan do ongeroerd« veeuondergrond. Het
veen rust op zwak golvend laagterras zand, dat echter bijna steeds dieper dan
1.25 m beneden het ©a&iveld l i g t . Door deze zandondergrond treedt er in des©
bemalen polder een stertee kwel op, waardoor de grondwaterstand veelal hoger is
dan de slootwaterstand. Hierdoor heeft de verwerkte, venige bovenlaag veelal
een aponsachtige structuur behouden.Drainage is hier in de regel nodig.
De samenstelling van de verwerkte veenlaag is zeer ongelijkmatig. Hieromtrent kan oen zich slechte bij, benadering een beeld vormen (zie afb. 2).

Afb, 2. Schematisch© profielopbouw van de polder "Koekoek voor de
vervening.
M iaangelgrond (grofsandhoudend)
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Bijdeverveniagisnamelijkdenietbruikbareklei,devenigekleiofhet
kleüïgeveentezamenmetdeverweerdebovenstelaagvanhetveenindereeds
ultgeveendetrekgatanteruggestort.Plaatselijk«arenverderdenietverveende
stroken*desg.ribbenofhagen,achtergebleven,welkebijhetegaliserenvan
hetlandgebruiktwerdenomdevroegeretrekgatenoptevullen.Hierdooris
deverwerktebovenlaagopdeeneplaatskleirijkerdanopdeandere.Ditechter

in nauw verband met de oorspronkelijke profielopbouw. Biet overal is
kleidek aanwezig geweest, zoals o.a. in het overgangsgebied tussen d©
invloedsferen van Ussel en Zuiderse«. Plaatselijk ontbrak het oorspronkelijke kleidek, doordat het bij het opwerpen van de dijken is weggegraven.
Vooral in de gebieden waar oorspronkelijk een komklei- of knipkleidek aanwezig was, wisselt de bodemgesteldheid van plek tot plek, omdat deze
klei ia brokken in de venige grendoaasa l i g t . Haanaate het oorspronkelijke
bovendsk veniger was, ia de huidige profielepbow geliji»tiger. 2h het
bijzonder is dit het geval in het noordoosten van deae polder, waar het
oorspronkelijke kleidek ontbreekt en het onderliggende veen in zijn geheel
uit iets slibhoudend veen bestond.
Debeste delen in de polder Koekoek voor tuinbouwktmdige doeleinden
vormen de gebieden welke ten tijde van de vervening geen kleidek droegen,
hetzij van nature, hetsij doordat dit tevoren was verwijderd. Weliswaar
is de onkruidbestrijding hier moeilijk, doch dit wordt ruisschoots vergoed
door een wat vroegere oogst en een meer gelijkmatig gewas. Dit geldt in het
bijzonder voor de strook iets slibhoudend veen in het noordoostelijk gedeelte, waar de bodemgesteldheid en daarmede o.a. de suurgraad van het
omgewerkte dek gelijkmatiger is dan elders.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de gronden in de polder Koekoek
s i j ten slotte veraeld, dat de indruk werd verkregen dat bij de intensieve
bewerking door oxydâtie van de organische stof, do hovengrond geleidelijk
slibrijker wordt, âaeraijds wordt hierdoor de cakruidbestrijding gemakkelijker, anderzijds evenwel zal de bewerking geleidelijk moeilijker en sullen
de opbrengsten ainder worden, indien zware organische bemestingen dit
euvel niet beletten of remmen.
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IT. MOGELUKHEDM?OOHKIEUWEHJlIBOUWESTIGaiG
2htotaalwordtindepolderKoekoekoa25havoortuinbouwgoed
geschiktegrondaangetroffen.
3hverbandnetdemoeilijkeonkruidbestrijding,degrotegevoeligheidvan degewassenvoorsehismelziekten-vooralvoordeteeltenonder
glas-,deongelijkmatigheidvandegewassen,dnverbandmetdesterk
wisselendebodemgesteldheidenz.,wordendezegrondennietalsideaal
beschouwdvooreenvestigingvandeUsselmuidensetuinbouw.Dezegronden
vergeneenzodaniganderteeltplanenanderekweekmethoden,datniet
zeldentuinders,dishunopleidingopzandigeofkleilgegrondengenoten,
opdezegrondeneenkwijnendbestaanhebbenofzelfsmislukkendoor
onvoldoendeaanpassingsvermogen,
Inverbandhiermedewerduitgeziennaargrondenvanongeveergelijke
kwaliteitalsdievanhetoudecentros.Dergelijkegrondenkomenbinnen
degemeenteslechtsspaarzaamvoor.AllereerstwerdeenonderzoekingesteldindeomgevingvanOosterholt,dochdegrondenaldaarkomenvoor
tuinbouwvestigingnietinaanmerking.Erliggenwelbedrijven,doch
dezezijn in velegevallenvanbedenkelijkekwaliteit.
DebestegrondenliggennabijZalkindebinnenbochtvande Ussel.
Hetzijngrofzandhoudendestroomruggronden (mangelgronden)somsopzan4
1)
(m±500M. ) ,waaronderzichinvelegevallenop80à100cmdiepte
fijnzaveligestroomruggrond«fkomkleibevindt (ziebijlage1profielbeschrijvingen).Somsligthetmangeldekdirectopfijnzaveligestrooagrond.
Ookdezegrondenzullenzichnimmertotidealetuinbouwgronden ontwikkelen,dochzijvoldoenaanredelijketotbevredigendeeisen,alnaar

30
m mmediaanvandezandfractie,d.i.dedeeltjesgroottein \k(0,001m m ) ,
waardoordezandfractle(fractie>SO \i) ingelijkepercentageswordt
verdeeld.
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hetgewas.Vandezegrondenzijnnaarschattingca550haaanwezig.Een
gedeeltevandézegrondenheeftsindsdeafsluitingvandeZuiderzeete
lagegrondwaterstanden.De indrukwerdverkregendatopverschillende
plaatseninfiltratiewenselijktotzeernuttigzouzijn.Deaanwezigheid
vaneenzwaardereondergrondkanhierbijvangrootnutzijn.

v.

§^mfmm
Saraeiwattend kan gezegd worden, dat de bodemgesteldheid van het oude
centrai weliswaar sterk wisselt, doch dat de waterstand over het algemeen
gunstig is en de doorlatendheid en opdrachtigh»M voldoende zijn.
Bovendien hebben deae gronden veelal een dikke, gemakkelijk te bewerken, goed hnaeuae bovengrond ten gevolg» van de jarenlange bewerking
en bemesting«
Se venig© gronden In de polder Koekoek voldoen in hun aoort voer een
deel aan redelijke eisen, vooral de oorspronkelijke slibarrae stroken, doch
hiervoor wordt een groot aanpassingsvermogen van de grondgebruikers uit het
oude centras gevraagd.
Gronden, die in kwaliteit het oude centrum het meest nabij kosen.,
Liggen in de bimenbocht van de IJssel nabij Zalk. Opdeze gronden wordt
van kwekers uit het oude centrum slechts een gering aanpassingsvermogen
gevergd, terwijl de ruime gewassenkeuse (zowel groenten» als fruitteelt)
het bedrijfsrisico binnen de perken kan houden.
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Bijlage 1. SflKSLS BODfflJ^CFIELBSSCHRIJYIIGai NÂBII ZAliC

Profiel 1. Langs de Broekweg
« 0 - 40 cm donker grijebruine lichte zavel, naar onderen zwaarder

»rdend

40 - 50 cm bruingrijze aairel set roest
55 - 90 cm grijze za*©l met roest

#

90 -100 cm iets blauwgrijze sware zavel met roest (begin reducties)
H30 -10S cm hurneus sllbhoudend zand ( S00 - 300 BEI)
105->1SS cm loodzand
B e f i e l 2. Mem
, 0 - SS cm donker bruingrijs© grofzandige lichte mangel
55 - 80 ca grof iets slibaoudend sand met roest (± 500 aai)
80 - 95 cm zeer grof sand (210-420 mu)
> 95 cm blauwgrijze zavel (volledige reductie)
Profiel 5, Rabij de IJsseldiJk
0 - 30 cm donker grijsbruine grofzandige lichte zavel
SO- 65 cm grijsbruin® grofzandige lichte savel
65 -115 ca los zand (£10-300 su) net slibbandje op 1D0esa
>HS cm iets blauwgrijs zand
2h tegesstelling raet beide -voorgaande profielen is de grondwaterstand va» dit profiel fee laag.
Profiel 4. langs de Haseidijk
0 - 30 cm donker grijsbruine lichte zavel
30 - 60 cm bruingrijze geer lichte zavel
00 - 80 cm grijs slibhoudend zand met zwaardere bandjes
80 cm grijze lichte k l e i (zware strooiagrond) naar onderen zwaarder wordend

