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Be bodeakundige vork«»ing van HoorcWiolland, uitgevoerd ten behoove van het in voorbereiding zijnde tuinbotwvestigingsplan, werd verricht in het tijdvak ven October 1946 tot herfst 1950. BIJ de veldwerksaaaheden werd de zeer gewaardeerde medewerking ondervonden tan de Eijkstttinbouweonaulten in Hoord-Holland: Ir O.W.van der Mela, Sr C.Hietaema,
Dr J.Was3cher en 2r ÀJP.flag. Mede door hm aanwijsingen kregen wij ia
zo kort mogelijk tijdbestek inzicht in de omstandigheden, waarender in
Koord-Holland de tuinbouw wordt uitgeoefend en welke gronden voor de
schillende teelten bij voorkeur worden gebruikt. Aan de hand van de ia
Hoord-«olland reeds bekend zijnde gegevens betreffende de behaalde resultaten set tuinhotprgewaeaen op verschillende grondsoorten, en hetgeen elders
reeds werd waargenomen, werd de provincie ingedeeld en op kaart gebracht in
verschillende landschappen. Deze landschappen werden onderverdeeld in bodemgroepen om uit de gegevens van de aldus ontstane bodeakaart een globale
overziehtakaart samen te stellen. Se gebieden van Woord-Holland, welke reeds
door de Stichting voor Bodenkartering waren gekarteerd, t.w. de Haarlemmermeer, het Bloembollengebied ten zuiden van het Hoordzeekanaal, loordSememerland en het Gesataeraabacht, zijn buiten deae verkenning gebleven.
I e l werden van deze gebieden, in overleg ast de betreffende karterings»
leidera en de PJ-jicstalnbouwconsulanten in wier ambtsgebied deze gronden
liggen, de voor tuinbouw geschikte gronden opgenomen óp de globale eversichtakaart. Dit geldt eveneens voor de gronden van de Wieringemeer, waar*
voor gegevens werden ontvangen van de Directie Wieringemeer.
Opde globale overzichtskaart staan aangegeven!
1. Gebieden, waarin de gronden voor enige tak van tuinbouw in gebruik zijn
(deze gebieden zijn rood of rood geharoeerd aangegeven). Geheel rood
duidt aan dat deze gronden voor meer dan SOi voor tuinbeuwdoeleinden
in gebruik zijn. Rood geharoeerd duidt aan dat deze gronden voor IS
tot S($ voor tuinbouw in gebruik zijn. Deae gronden zijn veelal door
kostbar» cultuurtechnische werken en andere maatregelen goed« tuin-

bouwgrondengeworden.Dezecultuurtechnischewerkenbestondeno.a.uit:
afzanden,omspulten,opbagger«!,brekenofverwijderenTanslechtelagen
inhetprofiel,diepapitten,enz.Bijdeanderemaatregelendienenvooral
genoemdtewordenhetgebruikvanzeergrotehoeveelhedenstalmest,
baggerencompost.
2, Gebieden,waarindegronden-indehuidigetoestand-overwegendbij
uitstekgeschiktzijivoorenigetakvantuinbouw,»uurdienietals
zodanigingebruikzijn.Dezegebiedenzijngroenofgroengeharceerd
aangegeven.Meteengroenekleurzijnaangegevendegrondenwelkezonder
voorbehoudvooréénofmeerderevossenvantuinbouwuitstekendgeschikt
zija.
Groengeharceerdzijnaangegeven:
Ie Gebiedenwaarindegrondenvooreengrootdeelgeschiktzijnvoor
tuinbouwdochafwisselendvoorkomenaetgrondendieminderofongeschiktzijn.
2e Gebiedenwaarindegrondengeschiktzijnvoortuinbouwdochiniets
Binderematedandemetvolgroenekleuraangegevengronden*
3e Gebiedenwaarindegrondengeschiktzijnvoortuinbouwdochonder
zekervoorbehoud (b.v,hetmogelijkvoorkomenvanzouteknel).
Bijdegroenengroengehareeerdegebiedenzijninbegrependegronden,
diedooreeneenvoudigeverandering-b.v.verhogingofverlaging
vangrondwaterstand-uitstekendgeschiktzijntestaken«
3. Overigegronden(dezezijnwitgelaten).Ditzijngrondendiemomenteel
voortuinbouwnietofweiniggeschiktzijn,althanszekernietbijuitstekgeschiktgeachtmogenworden.Weldientopgemerktteworden,dat
doordeontwikkelingvantechniekenlandbouwwetenschapeengedeeltevan
dezegrondenmogelijk indetoekomstvoortuinbouwgeschiktzalzijnte
maken.
Debeoordelingofeengrondvoortuinbouwdoeleindengeschiktofbruikbaar
ia, ia inditrapportuitsluitendgebaseerdopbodemkundigeoverwegingen.
Anderefactoren,welkeeenrolspelenbijdebeslissingofeengrond

alofnietvoortuinbouwingebruikkanwordengenomen,b.v.ligging
enontsluitingvaneengebied,klimaat,zoutgehaltevanhetwater,ens.,
zijngeheelbuitenbeschouwinggelaten.
Ookdientopgemerktteworden,datdeglobaleoversichtskaart voorzoverhetgroengekleardegebiedenbetreft-vooreengrootdeelis
ontstaanuiteenglobalebodeaÉcaodigeverkenning,waardoorhetniet gerechtvaardigd isuitdezekaartteconcluderen,datdealsgoedaangeduidegrondeninderdaadoverdegeheleoppervlaktevoortuinbouwten
vollegeschiktzijn.Evenminmag mm deconclusietrekken,datbinnen
hetgebied,aangeduidalsnietbijuitstekvoortuinbouwgeschikt,geen
kleinestukkenvoortuinbouwgoedegrondentevindenzijn.Ditsalbij
hetontwerpenvangemeentelijkeuitbreidingsplannendooreengedetailleerdekarteringnaderuitgezochtmoetenworden.Voordirectepraktische
voorlichting indetuinbouwzaleveneenseennaderekarteringnodigzijn*
Hiervoorkanuiteraarddeglobaleoverziehtskaartgeendienstdoen.
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Zandgronden
%l

Hasusarrae,droge zandgronden

s2

Hunusarsae,droge en natte zandgronden

sS

Licht bxaaeuze,natte en vochtige zandgronden

z4

Licht htsseuze,vochtige en droge zandgronden

z5

Licht humeuze,vochtige en droge zandgronden met bljmenging van
r i v i e r s l i b 3n de bovengrond

z6

Licht en ©atig hiraeuze,vochtige zandgronden

z?

Matig hnaeuze,vochtige zandgronden

558

Matig humeuze, matig droge tot droge zandgronden

z9

Matig humeus vochtige en matig huraeus.droge zandgronden

zlO

Matig huraeuze en huraeuze vochtige zandgrond met bijmenging van
zeeslib in de bovengrond

all

Hœeuze,vochtig© zandgronden

slS

Htiaeuze en zeer humeuze vochtige t o t natte zandgronden met bijraenging
van r i v i e r s l i b

z3L5

Gebroken gronden

sl4
zl5

Bruine,matig vochtige tot droge zandgronden veelal s e t lichte b i j menging van s l i b
Bruine,natte tot vochtige zandgronden veelal met lichte bijmenging
van s l i b
Logsleeagronden

Ll^

Bruine,matig vochtige tot droge Losslaemhoudende zandgronden

Lig

Bruine, vochtige lossleemhoudende zandgronden
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LI3

Bruine,nattelSssleemhoudendezandgronden

XA4

Bruinepaatigvochtigtotdrogezandigelosaleemgronden

II5

Bruine,vochtigetotnattezandigelSasleemgronden
Rlvierleeragronden

Blx

Bruine,matigvochtigetotdrogeleeagronden

Big

bruine,vochtigetotnatteleeagronden

EL3

&-u3ne,matigvochtigetotdrogeleutigezandgronden

RI4

Bruine,vochtigeennatte,lendgezandgronden

BI5

Beekbezlnkingsgrondenmetopduikingenvannatighuaouzezandgronden
Mviarkleigronden

Hg.

Zavelenlichtekleigronden

Bkg

Middelzwarekleigronden

Bkg

Middelzwarekleigrondenopzandofveen

Sk4

Zwarekleigronden

Rks

Zwarekleigrondenopzandofveen
Zeeklelgronden

Zkx

Zavelenlichtekleigronden

Zk2

Zavelenlichtekleigrondenopzandofveen

Zkg

Middelzware kleigronden

Zk4

Middelzwarekleigrondenopzandofveen
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Zks

Dundekzwar®kleiopveen,sciasopzand
Veengronden

?1

Moerasgronden

V2

Veraarde•veengrondenmetbijmengingvanzandenklei

?S

Weinigveraardeveengrondenmet-eendandekklelïgveentot
veniseklei
Arcering«!
Overslagopeenonderliggendaangegevenprofiel
Slechtdoorluchtegrondenmetzeersterkereductieverschijnselen
(zeerjongekleipolders).
Ondiepekleiprofielen.

8» provincie Moord-Holland kan op grond Tan bodeakundige eigenschappen bodamkundig Ja verschillende landschappen worden ingedeeld.
Bess landschappen aijn:
1. Het kloigebied van West-Friesland
2, Övergangagronden van het kleigebied naar hot veengebied
S. Be veengebieden
4. Het duiialandsch&p
5. Be droogaakeryen
6. Be recent Ingepolderde aeekleigrondea
7. Bet pleistocene sandlandachap (diluvii»).
BijdeverkenningvanNoord-Hollandzijndegrondenvandeselandschappenonderverdeeldinbodeagroepea.Hierbijwerdrekeninggehouden
setfactoren,dievaninvloedzijnopdeland-entuinbouwkundige
«»ardevandegrond.Totdevooroaaastevandesefactorenbeherende
diktevanhethuneuzedek,hetpercentagehuxaua,deaardvandehinaus,
hetgehalteaanafalibfearedelenindegrond,dediktevanhetklei-,
savel-ofveendek,hetvoorkomenvanstorendelageninhet profiel,het
voorkomenvantweeofmeerafzettingenvanverschillendeaardover
elkaarendestandendefluctuatievanhetgrondwater.Anderefactoren
welksvangroteinvloedsljnopdegeschiktheidvandegrondvoertuinbouwdoeleinden,o.a.dezoutcancentratievanhetbodewföohtenhet
klimaat,zijnbuitenbeschouwinggelaten.Beindelingvandegronden
vandelandschappeninverschillendegroepen,verklaartwaareeneengedeeltevaneenlandschap«elenanderedelennistalsvoortuinbouw
geschiktegrondenopdeglobaleoverzlchtskaartstaanaangegeven.

W6st-Prie«land, bipviad door de Oud«Westfries« Zeedijk, heeft
e«i beden, dis overwegend bestaat uit klei of savel, welke mar beneden overgaat ia »and. Een groot gedeelte Tan dese gronden bestaat uit
een dek bruine savel of bruine lichte klei ter dikte « n »eer dan 100 cc
rustend op slibhoudend zand of sand. Waar in deae profielen geen
storende lagen voorkomen en »aar se bovendien voldoende hoog«it het
grondwater liggen, sijn het qua bodem seer goede gronden voor fruitteelt. Dit geldt zovel voor fruitteelt onder glas als in de volle grond.
Plaatselijk sl$» dese gronden deraate numeus, dat de bovengrond
tot op een diepte ven 50 sa of zelfs aeer een donkerbruine tot zwarte
kleur vertoont, hetgeen het watervastaoudend vermogen van de grond en
daarmede de vruchtbaarheid seer ten goede komt. Dese donkergekleurde
gronden - waarschijnlijk vroegere woudgronden - welke o.a. voorkomen
bij Obdaa en rond Hibbixvroud en Hldwoud, zijn naast goede truitgronden
ook uitstekende gronden voor groente- en bloementeelt, mits de grond»
waterstand goed i s . De gebieden, «aar boven omschreven gronden voorkomen, zijn op de globale overzichtsteurt opgenomen als goede tuinbouwgronden.
Bet oostelijk deel van Weat-*riesland, met nam de polder het
Grootslag en een gedeelte van de Vier Noorderkoggen, behoeft een aparte
beschrijving, daar deze gronden afwijken van de overig« gronden van

Dit gebied bestaat uit een groot aantal kleine dalen of
ingesloten door smalle ruggen. Het profiel van de ruggronden bestaat
uit plnw 40 ca rulle, huaeuse klei« of zavelgrond, rustend op lichte
klei, welke naar beneden overgaat in savel- of slibhoudend sand. Dese
gronden hebben ges» storende lagen en een goede mterhuisnouding, zodat

seuitstekend geschikt» U n voervelevormenvantuinbouw.Set
eentageruggrendenieiabepaald«gedeeltenvandepoldero.a.noordelijk
ranSevemkarspelniotenaanalonlljk,doenInander«gedeeltenvan44
polderzeergering.Dedoorderuggen Ingeslotenlaagtenofkommennebben
eveneenseenongeveer40cadikkerolle,haaeuzebovengrond.De onder«
grondbestaatnierechtermitzwareklei,-tone6 0 - 7 0 *afslibhear terwijlopdeovergangvanbovengrondnaarswarekleieenstuggeknik»
laag*-soisookvenigelaag-voorkomt.DezeknikXaagsamenastdesnare
kleiondergrondwerktzeerstorendopdewaterbeweging Inhstprofiel.
Dankzijdeuitstekendebovengrondkannentuinbouwgewassen,dl«een
hogegrondwaterstandverdragen,ookopdeseklei-ensavelgrondenset
»enstorendelaag,geteeldworden,sitsdesestorendelaagpermanent
benedenbet grondwaterblijft.Voorvelevemen vantuinbouwsijndese
grondenechterminderofongesehikt.
Daardesegrondendoordehogegrondwaterstandeen»eergering
waterbergemdvemogen nebben lademogelijkheid vaneensnelleafvoer
vanneerslagdoordrainageofanderszinsneergewenst«Deselaatstegroep
gronden,Hoewelnietbehorendetotdebijuitstekgeschiktetuinbottwgrenden,kunnenplaatselijkvoordetuinbouwvoordeteeltvanbepaalde
gewassenvangroetbelangzijn.DaardegrondenvanhetGrootslagover*
wegendvoortuinbouw ingebruikzijn,steunseopdeglobaleoverzlâhtskaartrood

DesepolderszijngekarteerddoorIrdmBarok,alsmedewerkervande
StichtingvoerBodeakartering.Uitdegemaaktebodenkwtdlg«©versiohteka&rtblijkt,datdegrondenvanhetnoordelijkdeelvandepolder
GeeatmerwabachtendegrondenvandeRingpolderveelevereenkfi
tonenmet deoverigekleigrondenvanWest-friesland.Ookhier
»waardereenlichter«kleigrondenvoor,welkenaarbenedenlichter
SttsoHmigekleiprofielen,vooralvandezwaarderegronden,komenookhier
plaatselijkstorendelagenvoor,welkedewaterbeweging Indegrondna»
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deligkunnenbeïnvloeden.Het percentagevandegrande»met eenstorende
laag Isechtervrijgering.BetzuidelijkdeelvandepolderGeesfessrambachtvertoont eenanderbeeld.Maast eengeringeoppervlakte goede
kleigronden,komthiereenaanzienlijkgroteoppervlaktekleigrondvoor plm,1100ha-waarvanhetprofielbestaatuit zware,grijzeklei»waarin
eenvrijdikke,zeerstorendekaiklaagvoorkomt.Dezegrondenzijnvoor
tuinbouw,-misschienmetuitzonderingvandeteeltvanbewaarfcoolweiniggeschikt«
Behalvedebovenomschreven kleigronden,komt indepolderGeesteer«
ambacht langsdeLangedijkeencomplexopgebaggerde grondenvoor«De
gezamenlijkeoppervlaktehiervanbedraagtongeveer1000ha«Se opgebaggerdegronden zijnteverdelen intweegroepenni.de opgebaggerde
grondenmet eenkleiondergrondendeopgebaggerdegrondenmet eenveen
ondergrond«
De tuinbouwkundige«aardevandeopgebaggerde grondenhangt voornamelijkafvandedikteen deaardvanhet opgebaggerdedek« Volgens
hetbodemkuadigrapport,behorendebijdebodemkaartvandepolder
Geestmeraabacht,is±600havandeopgebaggerde grondenzeergeschikt
voorvelevoraenvantuinbouw«Deoverigeopgebaggerdegronden-ditzijn
voornamelijk deopgebaggerde grondenmet eenknikkleiondergrond-lenen
zichgoedvoorbepaaldeteelten,Betnamevoordeteeltvanvroeg«aardappelenenkool,dochzijnBindergeschiktvooranderevorstenvantuinbouw.
Haast dekleigronden endeopgebaggerde gronden,komen inpolder
Geestmeraabacht indeomgevingvanSt.Panerasnogkleine oppervlakten
sand-enveengrondenvoor.De zandgronden zijnoudeduinsandruggenmet
eenhumeuzebovengrond.Mitsdezegronden eengoedwaterpeilhebben,
zijnhetuitstekende groentegronden.
Deveengronden, inpolderGeestmerambacht,veenwoudgronden genoemd,
hebbeneenbovengrondbestaandeuitzeerhumeuzetotvenigeklei«Deze
venigekleiheeft eenknikkigkarakteren isstugenmoeilijk bewerkbaar,
waardoordezegrondenweinigofniet geschikt zijnvoortuinbouw.

DaardegrondenvanhatOoeatseranbachtoverwegendvoortuinbouw
gebruikt,staanseopdeglobaleoverzichtskaartroodofrood

2.

Sahot bovwaaechreven gebied, begrensd door do OudeWeatfriese
Zeedijk, ligt rond do dorpen BoUldijk, Berkhout, Spierdijk, «room,
Avenhorn, Scharwoude, Grosthuizen on Oudendijk oon waterrijk landschap,
dat do overgang vorat tossen hot boven omschreven klsigebied on het
»oor zuidelijk gelegen ve*ilandschap. De gronden in dit landschap hebben
KB profiel, dat overwegend bestaat uit 40 à 50 oa haaeuse tot venige
klei, metend op grljae, veelal slappe klei of w o l . Op do overgang
van venige klei naar grijze klei of sevel konen veonlenaen, sono self*
dikkere veenlagen voor, welke storend werken opdowaterbeweging In hot
proflol. Waardese vesalenaten of veenlagen ontbreken, vindt MB veelal
toch een stork storende laag In hot profiel, gevormd door oonoude
vegetatienoriaont, welke bestaat uit «waardere klei verasngd aet
organisch materiaal. Over hot algaasen aijn dese slecht doorlatend«
gronde» nat OB drassig ia herfst onwinter, terwijl «o «s sonore aanvardroging onderhevig komen zijn. Mododoor intensieve bodeodwwerking, opbaggeren on andere werksaaBhodeß, ei^i gedeelten van doso gronden voer
bepaalde vemen van tuinbouw geer geschikt of bruikbaar genaakt. Bese
staan opdo globale oversichtakaart aangegeven als voor tuinin gebruik. Deniet intensief bewerkte gronden, welke overwegend
j» grasland liggen, zijn voor tuinbouwdoeleindennaar matig of ongeschikt.
5. _
3hdo provincie Hoord-HoUand konen grot« oppervlakten
voor* Haardoaard van het materiaal, waaruit hot veen bestaat,
do dikt« en swaarto van het kleidek, waamoe het vaan al of niet is
dekt, sijn do veengronden onderverdeeld ia verschillende

Voor fruitteelt zijn go«» «ui des« bodemgroepen van betekenis, doch
andere takken van tuinbouw, met naas de gromt«- en bloessBteelt, heeft
irai belang bij veangronden, hoewel zij seer bog« eisen at e l t . foor
gromt»- m bloementeelt vraagt nea veengronden, walk« steeds voldoend«
vochtig, doch niet te nat zijn en bovendien «en goede bewerfcbaarheid
bezitten. Zeer weinig veengronden voldoen aan des« ai». Alleen de goed
veraarde veengronden set binnenging tan zand of bi^aenging van zand en
slib en de Toeagrondsn met een dun lieht klei» of aaveldek kumen aan
desa eis voldoen, (Se bijaongin« van sand en eventueel zand en slib is
veelal verkregen door bestanding, door opbaggeren en door bemesting aet
etalasat en compost. Ook kan da bijsenging van sand door stuiven zijn
ontstaan, terwijl slib in het Teen aanwezig «as).
De rest mmde veengronden, zowel de onveraarde veengronden sonder
kleidek als de veengronden met een swaar kleidek, zijn voor tuinbouw
weinig interessent*

Tennoorden van het IJ en het Moordseekanaal ligt een groot Teengebied, dat Terschiliend« droogmakerijen omsluit.
Het bodemprofiel van dit veengebied bestaat uit een dik Teenpakket,
soos enkele »eters dik, bedekt met een dikkere of dunnere laag middelsware tot zware klei. Door de Teenondergrond hebben dese gronden geen
betekenis voor fruitteelt en voor groent«- en bloementeelt is de borengrond «ver het algemeen Teel te zwaar. Openkele plaatsen, o.a. rond
Landsmeer en Westsaan is het kleidek Tan geen betekenis en komt het
Teen nagenoeg geheel aan de oppervlakte. De borengrond bestaat hier uit
sllbhoudand, onveraard of weinig veraard grof veen, dat voor tuinbouwdoeleinden ongeschikt i s . Rond Scheraerhom, Oroot Schemer, Graft en
de Rijp 0 e lilanâspolder) heeft san verschillende kleine percelen opgebaggerd en voor tuinbsts* in gebruik genossen. Ken heeft hier een seer
goed« bouwvoor verkregen, doch het onder de bouwvoor voorkoaend kleüg
Teen of klaidek op Teen vorst veelal een storende laag, welk« seer
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hinderlijk ia voordewaterbeweging inhetprofielendaardoornadelig
•oordetuinbouwgewassen.Waarhetbaggerdek«atdikkerisofwaarde
»torendelaag«indersterkontwikkeld i»ofontbreekt,«ijndezeopgebaggerdegrondenuitstekendegroent«gronden.Dit gebiedstaat opde
global«oversichtskaartaangegevenal«voortuinbouwiagebruik.
B«reetvendeveengronden,noordelijkvanhetHoordaeekanaal,
heefteendekhunsua«ofvenigeklei,veelalongeveer60O B dik,dat
vanafdeknstlandinwaartszwaarderwordt.Des«grondenlijntestug
m te«waaresvoortuinbouwgebruiktte«orden*Menvindt inditgebiedooknagenoeggeentuinbouwdochalleen grasland.
fanamidonvanhetMoordseekan&al,konenookw e l veengrondenvoor.
Dezeveengrondenzijnverdeeld inpolders,waarvanhetmerendeelgronden
heeft,bestaandeuit eendekvrij«warekleiterdiktevan 40tot80ca
rustendopveem«1stmijngoedegraslandgronden enveelalalszodanig
Ingebruik.Voorfruitteelt zijndezegrondenongeschiktvanwegehet
onderliggendenatteveenenvoorgroente-enbloementeelt iedebovsngrondtestugente »aar.
Benvoortuinbouwgunstigeuitsonderinghieropmakenenkelehierondernaderteomschrijvengebieden,polder»ofgedeeltenvanpolders.
Ses«gebiedenofpolderszijndeyenaerpolder,depolderdeToekomst,
depolderKoatverloren,deBinnendijk*«Buitenveldertsepolder,enkels
bovenlandbijAmstelveen,deSloterbinnen-enliiddelveldse
polders,deOadorperbovenpolder,enkelestukkenbovenland
lang«dewegagssterdan-tfearlen,eenveengebiedbijHaarlemenhet

DeVenserpolderiaeenbovenlandpoldergelegentenoostenvan
DuiTesdreeht.Onderbovenlandwordtverstaandeveengrondenwelk«nog
lah m oorepronkellJJceteestandliggenendusnietvergravenofuitgebaggerdzijn.Het profielvandegrondenvande?en«erpolderbestaat
uit20totSSCKlieht«totaiddelamrekleirustendopveen.Het
bestaat overwegenduitveeaaoeveen,waarvandebovenste50à40cm
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donker van kleur en goed veraard i t . Boewei de bovengrond tea vrij groot
percentage sand bevat is het kleidek momenteel erg stug. Sit meet waarschijnlijk toegeschreven worden aan het feit, dut 4MM gronden steed» ia
gebruik zijn geweest als grasland en daardoor nooit voldoende grondbewerking hebben gehad. Ook is de grondâterstand in deae polder seer hoog,
zodat voldoende doorluchting van de bovengrond achterwege bleef. Bij een
diepere ontwatering en een intensievere grondbewerking en bemestingmag
worden verwacht, dat van het dunne kleidek - eventueel vermengd set m t
veenmosveen ait de ondergrond - een goede rulle bovengrond ia te »aken,
welke zeer geschikt is voor de intensieve groenteteelt.
Polder de Toekomst is een kleine afgeveende polder gelegen in de
Duivendreehteepolder bij Duivendrecht. Bot* 1940 is dit poldertje droog
genaakt en geëgaliseerd. Opde kleiondergrond is een veenpakket vanmeer
dan 100 on dikte overgebleven. Bij de egalisatie is het dunne kleila&gje
dat oorspronkelijk de bovengrond vorade net het achtergebleven Teen verwerkt. De bovenste veenlaag ter dikte van 50 cmbestaat uit vrij goed
veraard veen dat overgaat in minder veraard veen en tenslotte in rauw
onveraard veen. Be klei welke bij de egalisatie met het veen is vemengd
kont plaatselijk en op wisselende diepte in het veenprofiel voor en kan
bij een diepere ontwatering een storende invloed uitoefenen op de waterbeweging in het profiel. Bij een goede grondbewerking en eventuele besanding souden van deze gronden goede groentegronden te oaken zijn.
Be Kostverlorenpoldar, gelegen langs de Aantel ten «uiden van
Amsterdam, vertoont veel overeenkomst met de feneerpolder. Ook hier
komt een dun kleidek voor gelegen opaosveen. Sen groot gedeelte van des»
polder zou op deselfde manier geschikt zijn te maken voor tuinbouw als
de Tenserpolder.
Sen smalle strook langs de Amstel heeft een kleidek, dat waarschijn
lijk te dik en te swaar is omer op eenvoudige manier een rulle bovengrond van te maken, die voor tuinbouw met naaa voor de intensieve
groenteteelt geschikt i s .
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DeBinnendljkse Buitenveldertaepolder, gelegen tuas« de taste! en
Aastelveen, ia bovenland, bedekt set een dunlaagje bumeuaeklei« Langs
de AiEßtel Is het kleidek 30 ca dik en lang« de Aasterdasee en Attfftelveeneeweg ±20 om. Het kleidek is vrij sendig en de bovenst» 40 cm van
het moeraen is goed veraard. Moaenteel aija 4b grond«» van de»« polder
ia gebruik voor grasland doch door intensiever« grondbewerking en bemesting sou er «eer good« tuingrond van te aaken sijn.
De kleine stukjes bovenland bij Amstelveen kenen geheel overeen
met de Buitenvelderteepolder.
Deüoterbinnen- enMiddelveld»e Gecombineerde polder« liggen tussen
Amsterdam en Sloten. Sen groot gedeelte van de gronden van déae polders,
voornamelijk de gronden Langs de Sloterweg, hebben een dun, lieht kleidek op veen, De rest heeft een dun, middelzwaar kleidek en opsommige
plaatsen kost selfs een vrij dik, middelzwaar kleidek voor. Ookkont er
plaatselijk vrij dicht onder de oppervlakte een kleiveeaaengsel voor,
dat oorzaak ie van indrogende plekken in de percelen. Degezamenlijke
oppervlakte van dese plekken ie echter vrij gering« Het kleidek heeft
op vele plaatsen een bijmenging van sand, hetgeen de «ater*- en lachthuishouding en de bewerkbaarheid van de grond zeer ten goede kost« Bet
veen bestaat overwegend uit veenaosveen, waarvan de bovenste lagen
(± 40 ca) goed veraard zijn. Waarde grond voor tuinbouwdoeleinden wordt
gebruikt, is het dunne kleidek reeds dusdanig bewerkt en vermengdmet
onderliggend «oareen en set sand, dat een aeermooie, rulle bovengrond
is ontstaan, welke sich uitstekend leent voor tuinbouw. Tan een groot
deel vande percelen, die nog in grasland liggen, ie eveneens goede
tulngrond te aaken.
Ben gedeelte van de gronden van het bovenland ten «uiden vande
wegAsuiterdsm-^taarlem en de Osdorperbovenpolder komen geheel overeen
net de gronden van de Sloterpolder.
Het veengebied bij Haarlem bestaat uit verschillende poldertjea,
welke gelegen zijn tussen het Spa&rae en de Ringvaart van de
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•. Bet profiel van date gronden bestaat uit fwn, dat ia bedekt suit
een dun, licht of middelawaar kleidek. Plaataalijk konen op het kleidek
«Sanaa afeiifzaiKOaagJaa voor. îan aan gedeelte van dese gronden, n . 1 .
van da gronden iaat aan dun, l i a i t WLaldek, ia door een goed« grondbewerking vooral door da vermenging fan hat klaidak met sand en/of «at
- goada

tuingronden ta »aken. Een gedeelte van da gronden

dit veengebied heeft aan klaidak, dat wat dik en awaar ie OR er
goada rulle bovengrond van taraaken,welke gaachikt i* -voor in«
tanslava groantataalt.
Tot hat bovenland tan Aalsmeer bahoort aan strook grond langt da
Ringvaart fan da Haarlerameraeer an da eilandjes in da Westeinderplassen.
Van hat oorspronkelijk* bodemprofiel, dat waarschijnlijk heeft baataan
mit veraard veen, bedekt door aan dun kleilaagst, U weinig »eer ta
sien. Door het Jarenlange gebruik van bagger op deze gronden ia een
kmat&atig proflal ontstaan, bestaande uit varaard venig materia&l,
gestangd ast sand an slib. Plaatselijk kosen ia hat profiel dunne elibof klailaagjas voor, welke - indien sa boven het grondwater zitten storend kunnen werken op da waterbeweging in hat profiai. Dit aijn
echter waarschijnlijk teer geringe oppervlakten, dia veraoedelijk zijn
ontstaan door hat gebruik van wat aware bagger. Overigens zijn a l data
opgebaggerde veengrondm uitstekende groente- an bloemengronden.
Het gehele bovenland is op enige boomkwekerijen na gahael in gebruik
voor blo©m«iteelt.

Het duinaandlandschap tan zuiden van het Hoordaaakanaal is gekarteerd door Dr I.van der Meer. ?oor sover dasa gronden volgens de gegevens van da gemaakte bodeakaart geschikt zijn voor da taalt van
-bloembollen en eventueel andara tuinbouwgewassen sijn se op de globale
©versk*t*ka&rt aangegeven óf als voor tuinbouw in gebruik of als voor
tuinbouw bij uitstek geschikt. De gronden welke door afsanding ef een

anders eenvoudige grondverbetering geschikt sijn te makeo, staan opd«
globale evereiehtekaart groen geharceerd aangegeven. Voor eenbodaakundige beashrijving vanait gebied wordt verwesen naar het bodetakundig
rapport t "DeKLoeabollenfltreek" vanDr K.van àw Heer.Veral.Landbouwk.
Ondsrs« 58*2*
S« duinzandgronden van Noord-Keoneaerland «ijn gekarteerd door
DrH.C. de Bo©0 & overleg set Dr de Roo aljn de gronden, «elke volgens
deze karteriag geschikt sijn voor tuinbouw, aie zodanig op de globale
overzichtskaart aangegeven, of als gronden voor tuinbouw in gebruik«
Voor eenbodaakundige beschrijving wordt verwezen naar het bodemkundig
rapport *oord-£ememerlend* van DrH.C.de Boo. ?erel.Landbouwk.Oider«.
S9.5.
Tot de reet van de duinzandgronden vanNoord-iHolland behorende
polders Callantsoog, Zijpe, Seegras, een gedeelte ven Ama-Paulcnmaen
het eiland Texel.
Polder Callantsoog en polder ZIJpa, set uitzondering tan een
strook langs de oostkant van de polder, hebben een bodemprofiel, dat
tan boven naar beneden bestaat uit astig grof sand« Ret is kalkloos
en sterk roestig m de bovengrond is plaatselijk zwak humsus en slibhoudend. Met voorkoaen van veel roest in het profiel vanaf de sode tot
op een diepte vanmeer dan 70 ca kan een gevolg zijn van een vrij
sterke schommeling van de grondwaterstand. len sterk schommelende
waterstand is voor veel tuinbouwgewassen, o.a. voor de teelt va
bollen aeer nadelig, doch dit kan door technische maatregelenvaak
«orden verholpen« Bet ontbreken van kalk in het profiel en het «aar*
schijnlijk veelvuldig voorkomen van een te hoge aoûtconcentratie
het bodemvocht makendese gronden eehter «Inder of ongeschikt voor
Se oostelijke rand van de polder Zijpe heeft een dunsaveldskje op
tand. Plaatselijk keasm dunne veenlaagjes voor opde overgeng vande
latei naar het onderliggende duinaand. Ookhier komt, gezien de roeetverschijnselen in het profiel, sterke fluctuatie van de grondwaterstand

-15-

voor. Bovendien is het saveldek bufnueara, todst ook doft* gronden niet
bij uitstek geschikt zijn voor tuinbouwgewaaaen.
Het zuidelijk deel van polder Koogras toeft een dimdek alibhoudaad
teaa of zavel rustend op sand. Bet sijn goede gnw- enbouwlandgronden,
doch voor vele tuinbouwgewaasan aijn deze gronden tefrsnueara.Vóór
bloembollenteelt, welke hier plaatselijk wel voorkomt, heeft oen tegen
des« gronden het beswaar, dat se niet geschikt sijn voor diopuéolvom.
(onder dlep-4elvenwordt verstaan het omspitten van de grand tot ten
diepte vanmax. 110 em).
Het noordelijk deel van polder Koegra« heeft geen saveldek. Hier
bestaat het profiel geheel uit sand. Dit sandprofiel Is opvele plaateen
kalkhoudend of kalkrijk. De hovsngrond vertoont hier minder roest, ter*
wijl opeen diepte van 00 à 70 en het zand geblaakt ie.
De k&lkhoudande zandgronden zijn behoudene het eventueel
te hoge soutconcentratie in het bodastvocht, enop

Deaandgronden in de polder Anna Vmâam* hebben een diep, kalkrijk,
aandprofiel sonder storende lagen. Set «ijn «eer goed«bloeabollengronden en voer een groot deel ook reed« als aodanig in gebruik.

Se profielen van de gronden in de droogoakerijen «f merenbestaan
over het algemeen mit een dm dek humeuae of meeaMäAftOhtigs klei
naetend ophusuimnae kalkrijke klei of zavel, welke naarbeneden
gaat ia slüfcoudend sand. Plaataelijk, o.a. in de Hawrlemerseer,
ook gronden voor welke tot op grotere diepte geen koolsmre kalk bevatten. Ookzijn er gronden in do meren, vooral de lichtere
waar het humeuzedok ontbreekt.
Langs de randen en Inbepaalde hoekenvan do grote
of meren on over de gohele oppervlakte van semmigokleine moren komt
opde klei een dek verflagen toen voor vorasngdmot »lib en send*Git
dokverslagen veen voraengdmot slib on aand, veelal
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i s in elke droogoakerij verschillend van samenstelling «a duct« en

la vele droogpKikerijen ton Saiden van het Mocvdtaelcanaal is ophat
kleidek nog een damnerof dikker pakket onverslagen of onvergraven veen
u s m i g . Qaderdit vaenpakket kont veelal «on stngge kleilaag voor,
welk» plaatselijk sporen van katt«klei vertoont. Als regel is het veen
slibhoudend, terwijl «r bovendien vaak dichte kleilassn in voorkonea.
De grondennet een dergelijk profiel hebben veelal een scherpe,
brokkelige, droge bovengrond en zi^a voer tuinbouw ongeschikt. De droogaskeriJen. waarin dergelijke gronden overwegend voorkomen, «orden ia dit
rapport aiet nader beschreven. De droogn&kerijen, waarvan de gronden
geheel of voor een deel voor tuinbouw geschikt zijn of ast
aiddelen geseaikt zijn te naken, sijn: Beeneter, Schemer,
waard, Wijd« Soraer, Paraar, KeordeindexB»erpoider, Sapaeerpoldor,
'f

Zuiderlegeeer,Oosteiaderpoelpolder,Schinkelpolder,Bonaoeerpolder,
r.Degrondenvandesedroogmakerijenworden

B e TlfMMiiil<ii'

Be gronden vande Beeneter zijn voor bet overgrote deel «sie
De bovengrond bestaat «it donkergrijs gekleurde, «atig
i, vrij zwar« klei, welke naar beneden overgaat ia lichte klei
of zavel «n tenslotte ia fijn slibfaoudesd sand. Het is een aflopend
profiel sonder storende lagen» dat de«»gelijkheid biedt voor een
"l*i*É*fe»»eKfejiMlitm.iiatMmLlliu Vm de insjgwl DA lmuemigjjul l a vrvLI a t u r «

teelt over net algeneeaBinder ideaal a i * . Voor fruitteelt zija net
™ a e e
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sdeeltevandeBeeneter,vooralindesaidwoathoek,isde
Indersnaarensteg.Deondergrondbestaatooknier«itlicht«
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fruitteelt.

M de Schemer hebben de gromden over het algemeen Ma lichter«
hevemgromd dan in de Beemster. Bet profiel ven des« gronden bestaat
mit een dek lichte of »iddelsware klei, roetend op zavel of
sumä. Bij een gedeelte van de gronden TandoSchemer kost niet
een kleidek voor, doch bestaat het profiel uit aware of lichte zavel
rustend op alibhoudend sand. He savelgrondem en vooral de lichte aavelgronden zijn over het algemeen naansam en hebben in natte perioden
zeep veel last -vandichtslempsm « a de boveagrond. Dit kan geheel of
voor het grootste deel voorkomen norden door de grond zoveel mogelijk
door een gems bedekt te houden. Bij grasland is het diehtslempen dan
ook niet of nauwelijks merkbaar. Ook fruitteelt ondervindt hier weinig
nadeel van doch voor groenteteelt kan het seer beswaarlijk zijn. <&&
boden zijn de klei- en aavelgronden van ds Schemer seer geschikt voor
fruitteelt, zowel onder glas als In de volle grond. Door het naast
elkaar voorkomen van tuinbouw, akkerbouw en weidebouw bij hetzelfde
polderpeil hebben de verschillende gewassen veelal niet de gewenst«
grondwaterstand. M het auiden van de Schemer kont langs de Ringdijk
een strook gronden voor, welke sterk afwijken van de laovencJaschrevsn
gronden. Het bodemprofi e l bestaat hier uit een pakket verslagen veen
met klei, rastend op een ondergrond van klei. De kleü»ijean het veen is dusdanig swaar en onregelmatig, dat deze grond
voor tuinbowr minder of ongeschikt geachtmoet
•81ifffllPft. ffiJffiffffffi^rS

DegrondenvandeBeerBngonaardvariërenvanlichtekleitot
lichteaavel.Degrootsteoppervlaktevandegrondenheefteenprofiel,
bestaandeuiteendunnerofdikkerdekawaresavelrestendopfijnslib
houdendzand.BondhetdorpBeerBagomaardligteencomplexseerlichte
gronden«Debovengrondbestaatmitseerlichte,husmsamesavel,welke
debouwvoérdirectovergaatinfijnlaibhoudemdsand.Het«ater
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van des« grond« is echter, evenals van d«
zavela, groot, zodat ook des« grond« salfs b i j M B lagt
staad weinig «f geen l a s t vsa verdroging hebbsa. Bij w e l regenval s i j a
do liefet« savais, Indien de grond «bedekt i s , «eer vatbaar voor d i c h t slempen. Hiervoor geldt h e t g e « i s opgemerkt owr de gronden w de
Schemer«
Practlech a l l » groad« van de Heer Hugowaard zijn geschikt voor
f r u i t t e e l t , terwijl de savel^road« en vooral de imams« zavelgrond«
sieh ook uitstekend l e a « voor val« vorm« van groenteteelt.
De >.7ijd« Woraer
AigrondenvandeWijd«Wonaervertonenquabodemprofielzeerveel
\P V/ïpa*'vi M ^^pve«Affew se x0Sw4r

%s^p CEß^ ^ e U r ^ V n l

w^™as ^ai^^ SN^^^^MM^F « ^ P «

^ S « Ü %Ä^P e^^^e^KKpk^w^WA te ^ v s

w v

^^^essv^^3*s*

verschil i a d« aard « de dikt« van de humeuxo boveagrsad. 8« Beeaater
ea de Seheseer hebben over bet algemeen eea dapae feansas« boveagraad,
terwijl de graad« vaa de Wijde « e n e r ean husuedek hebben van 30 à 55era

door de boerea zwarte groad geaoead, 1» eea mengsel van v r i j mare k l e i
« veralag« veen, hetwelk - indien het droog ia - v r i j stag aandoet.
Cfctder des« smart« grand l i g t eea dunne, veelal nauwelijks 10 ea dikke,
hssBU&ariae, zwar« kleilaag, welke aeer etoread werkt op de waterbeweging
i a bet profiel« Bit dunne aware kleilaagje i s waarschijnlijk sterk entkalkt onder invloed van het bovenliggend« aeeraolmachtige dek - plaatsel i j k werden selfs klein»crea»kleurige vlekjes waargenomen, «elke wijzen
op katteklei. De «aart« bovengrond « d« stugge oatkalkte kleilaag zijn
echter saam veelal nauwelijks m emdik. Hieronder kost, evenals ia d«
bovenceachreven droogmakerij«, kalkrijke Höht« k l e i « «aval voor. Bij
het huidige gebruik vas de*e grond«, n . 1 . voor grasland
voor «sa soarfaog«grondwaterstand daar anders de bovengrond sterk«
drogiagsverschijfeselea vertooet. Het aeer gevoelig zijn van d«a«
verdroging seat waarschijnlijk toegeschreven ward« aaa het
kleilaagje, dat oader de swart« groad voorkant. Zou
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worden en eventueel veraengd met fcalkrijk« zavel uit de ondergraad, dan zou ook hier «on open profiel ontstaan met een goede watertoishouding, dat bij voldoend« diepe ontwatering geschikt is -voor akkerbouw en ook voor fruitteelt. Vooral door
4e hoge grondwaterstand, welke soals de grond nu l i g t nodig is bij bet
huidige bodemgebruik, zijn de gronden van de Wijde Wonaersroasnteel
»aar zeer matig geschikt voor fruitteelt en daarom niet als bij uitstek
geschikt op de globale ovsrzichtakaart aangegeven.
Ia het zuidwestelijke gedeelte van de Wijde Sbrmer liggen gronden
set een meenaoLsdek ter dikte van ± K© ca. Des« gronden zijn geschikt
•oor groenteteelt. Daar echter de mogelijkheid bestaat, dat bij een
diepere ontwatering en intensievere grondbewerking dit aeenaolBdek tengevolge van CKydatie dunner gaat norden en selfs sou kunnen verdwijnen,
is het riskant deze gronden sonder voorbehoud geschikt voor groenteteelt te
V*Pumer
DegrondeninhetnoordelijkdeelvandePuroerkomenovereenmet
disvandeBeeraster.Des«grondenzijngeschiktvoorfruitteelt,doch
tezwaarvoorvelevorsenvangroenteteelt.
Degrondenind«zuidelijkehelftvandePurserhebbeneenkleidek
rustendopveen.Dezegrondenzijnnietofweiniggeschiktvoortuin-

Opdeovergangvandegronden©eteenkleiopveenprofiel,in
hetzuidenvandepolder,naardegrondenset«enklsiprofiel,inhet
noordenvandepolder,ligteenstrookgrond,welkegeenveeninde
ondergrondheeftdochwaarinhetprofieleenoudbegroeiSngsoppervlak
voorkomt,dateenstorend«laagvorstvoordewaterbewegingindegrond.
Ookdesestrookgrondenismindergeschiktvoorfruitteelt.
3hd«zuidoostelijk«hoekvandePurserligteenkleincomplex
gronden»eteenzaveidekvanaeerdan100omdikt«.Ditzaveldekiaeen
Jongeafzetting,waarschijnlijkontstaandooreeninbraakvandezee

-aobijEonnikandam.Onderdesejongeafzettingkoot indediepeondergrond
zwarekleiofveenvoor.Het jongedekisechterdusdanigdik,datdese
groaden-«oorfruitteeltgeschiktgeachtmogen«orden.
DeHoordoindexaaer-endeSanaeerpolder
DesepolderszijngelegeninhetveengebiedtussendeBeeneteren
deSchemer.De grondenvandezepolderskonengeheelovereenmet de
lichtekleienzwarezavelgrondénvendeSchemer enhebbendezelfde
gebruiksmogelijkhedenvoortuinbouw.
DeBttiseworaer.Schaalsmeerpolder,MomikenmeerpolderenBarkaaerpolder
Degrondenvandezepoldershebbeneenzandigmeexmolmdekopeen
ondergrondvankleiofzavel.Hetmeennolmdekiseenmengselvanzand,
kleienorganischmateriaal,dattezameneenzwarerullemassavozmt,
dievoedselrijkengoeddoorlatendenopdrachtigis.Dezemeermolmàekkem
zijngoedegroentegronden.DaarechterhetmeermoladekzeldenB»erdan
100cadik iszullenhetwaarschijnlijknietaltijd goedetuinbouwgrondenblijven.Bijeendiepereontwateringeneen intensieveregrondbewerkingzalhetmeermoladekdooroxydâtia indikteafnemen.Plaatselijkkomen Sndezepoldersstrokenvoor,«aarhetmeeraolmdekmeer
kleilgis.Dezegrondenzijnnatterenzwaarderendusmindergeschikt
voorgroenteteelt.Dezepoldersstaanopdeglobaleoversichtskaart
groengeharceerdaangegeven.
BoekelerweerenBergerseer
Desemerenennogenkeleanderekleinemeertjes,diequabodem
metdesemerenovereenkomen,liggeninHoord-Xenneaerland enzijngekarteerddoorDrR.C.deSoo.Het zijnlichteklei-enzavelgrondenmet
eenhtsaeuzebovemgrondeneengoeddoorlatend enopdrachtigprofiel«
Hetzijngoedefruit-engroentegrondenmitsdezouteoncentratievan
betbodemvochtniettehoogis.
Tooreannaderebeschrijvingvandegrondenvandezemerenwordt
verwezennaar"DebodemgesteldheidvanBoord-Kememerland",feral.
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Bengedeelt«vandeb o d «vanamSaarlenctenaeerbestaatuitkalkrijkeklei-anzavelgrondenmeteenhuaeusebovangrond.Dezegronden
lenenzichuitstekendtoerfruitteelt.Waardes«huaeuzekalkrijk«kleienzavelgrondenliggenindebuurtvanAalsmeer,wordenzeplaatselijk
gebruiktvoordeteeltvanrozen,anjer»enanderebloemisterijfismassen.
Ookhiervoorblijkendezegrondenuitenaategeschikt,tezijn.
Naastdes«huaeuse,kalkrijkekleigrondenkomenJadeBaarleaasraeerookstugge»kalklozekleigrondenvoor.Dezegrondenzijnteel
sindergeschiktvoorfruitteeltenongeschiktvoorbloementeelt.
IndeHaarleiaaermeerkomenverdernogkleineoppervlakten zandenveengrondenvoor.Desegrondenhebbenoverhetalgemeeneenzeer
ongunstigewaterhuishouding,terwijlindeveengrondenbovendiennog
sont«knelvoorkomt.Des«grondenzijnvoortuinbouwBindergeschikt.
VooreenuitvoerigerbeschrijvingvandegrondenvandeHaarleerasrmeer
wordtverwezennaardebodemkaartmetbijbehorendrapportvande
HaarlaomeraearsamengestelddoorIrJ.C.FJi.Haans,medewerkervande
StichtingvoorBsdemkartering.

I&
BepolderLutkemeergelegentenwestenvanAmsterdamiseendroogmakerij«aarvandebodemoverwegendbestaatuitklei.Plaatselijk,vooral
ingeulenenlangsderandvandepolderkomend a m e laagjesmeermolaof
veenopdekielvoor.Bengrot«oppervlaktevand egrondenbestaatnit
gelijkmatig«zaveUgeklelroggen,dieqvtabodemzeergeschikt zijn
tuinbouwmetnaatvoorfruitteeltengroenteteeltonderstaandglas.
VoordetypischeAmsterdamsen«tuinbouwzijndes«grondenietsminder
geschiktdandegoed

Debodemvandesepoldersvertoontmeerdande

het Soordsjmkanaal het beeld
het zga. krekensysteem. Door beide polder« lopen verschillende brede
ruggen, waarvan de «prend bestaat uit lichte klei en zavel. Bet KLoizaveldek gaat naar beneden geleidelijk over ia fijn «lühoudend
Deze gronden zi$a goed doorlatend en opdrachtig en bij een Juiste
stand xeer bruikbaar voor fruitteelt, voor bloementeelt
schillende vormen van groenteteelt.

welke moeilijker bewerkbaar enMinder goed doorlatend zijn.
zijn voor groente- en bloaaanteelt te zwaar en zullen voor fruitteelt
onder glas en voor zwakkere fruiteoorten ia de open grond minder of
geschikt zijn.
l i de kleine geuitjee, die door beide polders lopen, kost slappe,
sterk fameuse klei voor* Dit asteriaal i s over het algeneen drassig en
ongeschikt voor tuinbouw.
Opverschillende plaatsen, vooral in de Zuidarlegaeer langs de
van de polder, kont veen op klei voor..Dit veenpakket i s vermengd set
klei en op vele plaatsen sterk indrogend. foor tuinbouw zijn dese gronden
ongeschikt*
De ^ t e j a d e r j ^ p o l d e r , de Schinkelpolder, de Bornaeerpolder en de
gtoaaeerpolder
Dese polders zijn gekarteerd door Dr XrW.J.van Liere. Uit de gemakte bodenkaart blijkt, dat de boden van dese polders bestaat uit oude
seekleigronden afgedekt door een dunner of dikker dek meeraola. De klei
varieert van lichte zavel tot vrij zware klei. De bovengrond d.w.z. het
steersoliadek en de bovenste laag k l e i of zavel i s over het algeasen kalkarm,terwijl de ondergrond,bestaande uit zavel of slibhoudend zand, kalkrijk i s . Waar het aseraoladek rust op aware klei vormt dese kleilaag een
storende laag voor de waterbeweging tussen het neeraolodek «n de savelondergrond* Voor uitgebreider gegevens betreffende de gronden van
polders wordt verwezen naar de bodenkaart set bijbehorend rapport

«DePoldergronden van Aalsmeer*TO»Dr Ir van Lieare,
Stichting voor Bodeakartering.
foor de bloementeelt ««II» in des« polders veel voorkos* gebruikt
am bij voorkeur de aavelgronâen en voornamelijk de licht© savelgrondexu
Opde bij de bodeakaart behorend« tutoboawgesehiktheidskaart geeft a n
doze gronden aas ais seer geschikt voor tuinbouw« DeîOeigronden, sowel
de lichte als zware kleigronden staan als satig of ongeschikt voor
bouw aangegeven. Hit ds doelstelling oaschreven in het bij de bodeakaart behorende rapport blijkt dat ast geschiktheid •oor tuinbouw is
bedoeld de geschiktheid «oor bloeaenteelt. De kleigronden welke op de
gesehiktheidskaart staan aangegeven als Batig of ongeschikt voor
behoeven dus niet aatig of ongeschikt t e zijn -voor elke vom van
bouw doch alleen voor bloeaenteelt.
Delichte kleigronden to deze polders welke op de tuinbouwgeschiktheidskaart vanDr Ir van Lier© staan aangegeven als ongeschikt voor
tuinbouw - bloementeelt aoeten voor een groot deel voor fruitteelt geschikt geacht worden. Ookde zavel en lichte kleigrondm welke als
matig geschikt staan aangegeven kannen see» ook door een vrij eenvoudige
grondbewerldng tot goede gronden voor bloeaenteelt genaakt worden.
Sen groot deel van de gronden van de Oosteinderpoelpolder en een
deel van de gronden van de Schinkelpolder i s reeds in gebruik voor
bloeaenteelt. Sen gedeelte van de gronden van de Schinkelpolder zijn
ook to gebruik voor groenteteelt.
Degronden van de bovsn beschreven polders staan voor zover se
niet voor tuinbouw in gebruik sijn -voor een groot deel op de globale
overzifihtakaart aangegeven als voor tuinbouw geschikte gronden.
De Borstemeerpolder
Deze polder ligt op de overgang van het pleistocene of diluviale
zandlandschap naar het HoUands-Otrechts veenlandschap. to dese polder
komen verschillende opduikingen voor, welke bestaan uit pleistoceen sas
Door de tuinderij is de bovengrond vaak vrij hmaeua geworden en goed

bruikbaar voor groenteteelt.
lessen deze zandopduikingen liggen stroken kleiXg veen« Smm i s
bet veen aeer dan 300 en dik en bedekt aet een «au laagje klei af
Ook van deze gronden heeft men plaatselijk goede groentegronden veten t e
naken. De polder in zijn geheel i s echter qua bodem »eer onregelaatig
es dit brengt o.a. v*el jaoeilijkbeden n e voor een juiste grondwaterstand. Ook het voorfcaoen van zeer uiteenlopende bodemprofielen op één
parceel is «aak bezwaarlijk voor tuinbouw, o.a. voor grondbewerking,
basesting, vruebtwisseling, ens. Kaast bovsngenoeade beswaren heeft 4«
polder ook nog zeer veel last van kwel, - plaatselijk «elf» zoute fowl Teel percelen vaak te nat en te koud zijn.
P* « W t ^ p o l d e r d e zoekleigrooden
Tot deze groep behoren de gronden van enkele polders lange het
Hoordzeekanaal, verschillende kleine baiteapolders lange het UsseOjaeer,
de Waard en Groetpolder ten westen van de lieringenaeer en de Wieringer-

8e polders langs het Hoorseekanaal zijn: De Grote IJpolder, de
Houtrakpolder, de Zuid^paarndaaraerpolder, de Zuidwijkeraaerpolder en
de Mauernasehe polder. Se polders langs hetUsaelaeer zijn de Udoornpolder, de Meapolder, de Henaaelandpolder en de Qosterhoogpolder.
Het profiel van de gronden ven dese polders bestaat veelal uit eea
kleldek rustend op veen. Openkels plaatsen i s het jonge kleidek afgeset op een endere kleifonaatie, sonder dat een veenpakket tussen beide
klsidekken voorkomt. Het jonge kleidek varieert in dikte van 40 tot
100 ca. De onderliggende veenlaag i s zeer wisselend van dikte en
enkele centimeters tot neer dan een aster. Bet kleidek i s
sattsam en zwaar hoewel ook enige stroken lichtere k l e i en
zavel voorkomen. Door het aanwezig zijn van veen in de ondergrond sijn
dese gronden voor fruitteelt minder of ongeschikt. Voor groenteteelt
is de hovengrond te zwaar en t e htssuaara, terwijl bovendien de profielbouw eer. goede waterhuishouding in de grond beaoeilijkt. foor

bcww %i$&feet©verwegendgoedegronden.
Be Wlsringe»aeer neeft ook gedeeltelijk gronden aet een prof tel bestaande uit e « kleidefc op veen. Een groot gedeelte m de grondas heeft
echter een ongeetoord kleiprofi e l , dat van bovan naar beneden lichter
wordt. Dit sijn <p* bod« geschikte grandee voor fruitteelt. Voor
sieve groenteteelt Is de bovengrond te swear en te hunma&ra, doch
bepaald« vornan i n grove tuinbouw met name voor de koolteelt sijn

Be gegevens betreffende de Wieringesoeer sijn ontleend aan de
publicatie -«»t de Directie Wieringeraeer.

Eet overgrote deel Tan de pleistocene sandgronden van de provincie
Soord-flolland Ie omverschillend* redenen, doch voornaaelijk vanwege de
slechte waterhaishouding van de grond, ongeschikt voor tuinbouw.
Alleen een strook gronden bij Ankeveen en 's-GraTeland vormt hierop
een nitsondering. Deze gronden hebben diep taneuae tot venige s&ndprofielea »et over het alg«aeen een goede vochti^heldetoeatand van de
grond. Bese gronden zijn seer geschikt voor groenteteelt en gedeeltelijk
ook als sodaaig in gebruik.

