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InopdrachtvanhetMinisterie vanLandbouw,Visserijen
Voedselvoorziening,AfdelingTuinbouw,werd indegemeente
Venhuizen eenbodemkarteringverricht tenbehoevevaneenmeei»
algemene studievande sociaal-economische enbodemkundige
mogelijkhedenvoorde tuinbouw.Develdwerkzaamheden werden
verricht inhet tijdvakvanhet 2ekwartaal1950totenmet
hetIekwartaal1952.Brwerdenca 2000ha inoverzicht
gekarteerd.Hetgeheel stond onderleidingvanIrP.duBurck.

DEKARTERINGSLEIDER,
VANDESTICHTINGVOORBODEMKABTERING
IrP.duBurck.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
VAN D l STICHTING VOOR BODEMXABTERIHG,

2,. van Doorn,

I.Inleiding
Degemeente Venhuizeniseendeelvanhetpoldergebied inhet zuidoostenvanWest-Friesland,gelegentussenHoornenEnkhuizenaanhetIJsselmeer.Hetgrootste
deelligtindepolderDeDrieban,hetnoordelijkdeel
bovendeHouterweg enhetdorpVenhuizen,indeHoutenpolder,die,thansonderdeeluitmaaktvandepolderHet
Grootslag. (afb.1).
Terwijldegrond oorspronkelijkvoornamelijkvoor
grasland ingebruikwas,heeftde tuinbouwhier sterk
veld gewonnen.Naastdevollegrondscultuur wordter
groenteteelt,zaadbollen-,fruit-eningeringe omvang
de teeltonderglasuitgeoefend.
Inhetbelangvande tuinbouwalsbestaansbron,
eentakvanbodemgebruik,die inhetverledenzeerconjunctuurgevoeligisgebleken,werd deRijkstuinbouwconsulent teHoorn,DrIrC.Rietsemaverzocht eenonderzoektedoeninstellennaarde sociaal-economischepositievande tuinbouw indegemeente.Ditleeko.a.gewenst inverband metdevraagofuitbreidingvande
tuinbouw economischverantwoord zouzijn.Tenbehoeve
vanditonderzoek isookeenbodemkarteringuitgevoerd.
Hetgekarteerde gebied isca2000hagroot.Dekarteringisopdezelfdewijze enmetgebruikmakingvan
dezelfdemethodenuitgevoerd alsindekarteringsgebiedeneldersin^Nederland doorde StichtingvoorBodemkarteringisgeschied.
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situatieschets

I.Inleiding
Degemeente Venhuizeniseendeelvanhetpoldergebied inhet zuidoostenvanWest-Friesland,.gelegentussenHoornenEnkhuizenaanhetIJsselmeer.Hetgrootste
deelligtindepolderDeDrieban,hetnoordelijkdeel
bovendeHouterweg enhetdorpVenhuizen,indeHouterpolder,die,thansonderdeeluitmaaktvande polderHet
Grootslag. (afb.1).
Terwijldegrond oorspronkelijkvoornamelijkvoor
grasland ingebruikwas,heeftde tuinbouwhier sterk
veld gewonnen.Naastdevollegrondscultuur wordter
groenteteelt,zaadbollen-,fruit-eningeringe omvang
de teeltonderglasuitgeoefend.
Inhetbelangvande tuinbouwalsbestaansbron,
eentakvanbodemgebruik,die inhetverledenzeerconjunctuurgevoeligisgebleken,werd deRijkstuinbouwconsulent teHoorn,DrIrC.Rietsema verzocht eenonderzoektedoeninstellennaarde sociaal-economischepositievande tuinbouw indegemeente.Ditleeko.a.gewenst inverband metdevraagofuitbreidingvande
tuinbouw economischverantwoord zouzijn.Tenbehoeve
vandit onderzoek isookeenbodemkarteringuitgevoerd.
Hetgekarteerde gebied isca 2000hagroot.Dekarteringisopdezelfde wijze enmetgebruikmakingvan
dezelfdemethodenuitgevoerd alsindekarteringsgebiedeneldersinNederland doorde StichtingvoorBodemkarteringisgeschied.
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(%afslibbaar)=fijnzandige,zeer Lichte zavel tot fijn zand
15_25 (%ofslibbaar)= Lichte zavel

c= venig laagje

25_40 (%afslibbaar)= zavel tot lichte klei
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a = zwarte,niet pikkig
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Afb.2 Schematische doorsnede ven een kreek r ug en ernaast gelegen terrein („Kom") (raail)
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II. Bodemkundigebeschrijving.
1.Inleiding totde bodemgesteldheid
Ketbetrekkelijkvlakke polderlandschap indit »
gebied geeft eeningewikkeld patroontezienvanmeer
ofminderduidelijke ruggenenlagere gedeelten.Nader
onderzoekleert,datwemeteenoud krekensysteem te
doenhebben.Dekrekenwerdenhoofdzakelijkopgebouwd
uitlichtmateriaal,terwijlopenigeafstand vande
beddinghet zwaarderemateriaalbezonk.Deruggenen
kommenzijnontstaandoorverschil inklinkvanhet
lichte enzwaarderemateriaal.
Hetkreekruggensysteem vertoont slechtsenkele
groterehoofdtakken.Eenduidelijke tak,zowelvoor
watbetreft dehoogtealsdebreedte,loopt inzuidwest-noordoostelijkerichting,viaHem.
Eengrootdeelvande talrijke kreekruggen zijn
smalenkleinmet geringreliëf.Vooral inhetoostelijkdeelvanVenhuizeneninhetwestenkomenveel
kleinekreekruggenvoor.
Dekaartgeeft inwerkelijkheidnogeenvereenvoudigdbeeld,aangezienvele kleine krekennietduidelijkmeer inhet terrein zijn tevervolgen.Dit isin
dehand gewerkt doorhetminofmeer egaliserenvan
terreinen,vooraldie,welkevoorbouwland ingebruik
zijn.
Evenalsbijde eerstgenoemde grote kreek,kanin
hetoostelijkdeelvanhet gabied,tendele ookinhet
westen,eenzuidwest-noordoost verloopvanderuggetjes
wordenvastgesteld.Overigensheeftdekarteringuitgewezen,datdekreekjesookopgrilligewijze hebbengestroomd ensomseen zeerkronkelend verloophadden.
Opveelplaatsen isna tegaan,datdeoudekreekloopjeszwakkerworden entenslotte eindigen temiddenvan
zwaardere afzettingen.
Behalvehoogteverschillen,diemethetkrekensysteemverband houden,komen inhetgebied ookmeeralgemeenhogere enlagere gedeeltenvoor.Dit isaande
hand vandebestaande hoogtekaart vast testellen.
Dehoogste grondenliggen tussen0-50 cm-N.A.P.
Zebehoren totdereeds genoemde zuidwest-noordoost
verlopende rug,waaropeengedeeltevanhetdorpHem
ligt entoteenzijtakvandezerug,waaropmenhet
westelijkdeelvanhetdorpVenhuizenaantreft.Ter'
plaatse vanbeide dorpenkomendehoogste grondenvoor,
omdathierkunstmatige ophogingheeftplaatsgehad.
Hetlaagste gebied,1.25 -1.75 m-N.A.P.,ligt
inhetoostelijkdeelvande gemeente.Ookdekreekruggen,die overigensveelalkleinzijn,liggendaar
betrekkelijk laag.Eveneens tamelijk laag,hoewelniet
indiemate alshetlaatstgenoemde gebied,ligthet
noordwestelijk deel.Dealgemeenlagereliggingvan
bepaalde gedeeltenmoetaansterkere inklinkingvand®
diepere ondergrond wordentoegeschreven.
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Doorsnede van de grote kreekrug bij Hem(raaiH)
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Bezienwehetaangrenzende gebied,danblijkt,dat
inhetwestenenzuidwesten (omgevingvanWijdenes)de
liggingbetrekkelijk hoogis,grotendeelsminderdan
1m-N.A.P.met complexen totcaN.A.P.Inhetnoorden,
inde omgevingvan Grootebroek-Lutjebroek,wordtde
grond lager,minstens1.50m -N.A.P.,inhet centrale
deelvanhet Grootslagtotzelfsmeerdan2m-N.A.P.
Inbeknopte vormkande profielbouw vanderuggen
enlageregedeeltenalsvolgtwordenbeschreven.
De opbouwvandekreekruggen looptvrijsterkuiteen.
Bijeengedeelte,metnamede grotere,wordtdieper
dannormaleboordiepte (1.25m)uitsluitend lichttot
zeerlichtmateriaalaangeboord (afb.2).Bijdegrote
rug,dieviaHemloopt,bleek indekernhetlichte
materiaal totgrote dieptevoor tekomen.Na ca 2% m maaiveld konvanwegehetloopzand nietdieperworden
geboord (afb.3).Bijandere kreekruggen treftmenonderhetlichtemateriaalvandekreken,opgeringe
diepte,kleiaan.Eenzwaardere ondergrond binnen
1.25m komtvooralveelvoorbijdekleinekreekruggsn
inhetoostelijk enwestelijk deelvanhetgebied.
Overigens zietmenbijzwaardere profielen (typeO3)
veel,datlichtermateriaal opzwaarderrust,terwijl
hetdekweerkleirijkeris.
Uitdezewijze vangelaagdheid ishetduidelijk
geworden,datdekreekjesgestroomd hebbendooreenin
hoofdzaakuitkleiige afzettingenbestaand gebied.Al
naargelangde sterktevande eb-envloedwerkingis
dekleiminofmeeraangetast (verspoeld).Ditblijkt
uitdeligginginende scherpe overgangnaar deklei.
De grotekreekbijHem isvermoedelijkafkomstiguit
eenvroeger stadiumvanopslibbing enheeft zichter
plaatse tothet einde vande sedimentatie gehandhaafd.
Hetvoorgaande houdt in,datereenverandering
vanomstandigheden tijdenshetmariene sedimentatieprocesheeftplaats gehad.Duidelijkheidshalve sprekenwe"
van2phasen,hoewel eenscherpe scheidingniet tema-;
kenis.Inde eerste phaseheeft eenopslibbingplaats..
gevonden invrijrustigmilieu.Ditwaseenwadmet
meestkleine kreken,diehetmateriaalaanvoerden.In
hoofdzaakwerdenkleiige sedimentenafgezet.Inenbi$,
dekreekjeswerd lichtermateriaal gedeponeerd.Uithet feit,dat inde ondergrond meermalenlenzenvan
lichter inzwaardermateriaal (afb.2)voorkomen,blijict
datde stroombeddingenvandeoudekrekenzichweleexup
verlegden.
De tweede phase isgekenmerktdoor eenkrachtig«?'
stromingennieuwe,duidelijker kreekvorming,diegrotendeelsonafhankelijkvande oudekreeksystemenplaat«
vond.Dereedsaanwezige afzettingenwerdeninzeker©
mate aangetast.Vervolgensvond eengeleidelijkeverdereopslibbingplaats.Dekrekenzijnmeestalgrotendeelsdichtgeslibd,wantduidelijke oude stroombeddingenkomenvrijwelnietvoor.
Eenalgemeenverschijnsel ishet zwaarderworden
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vandeafzettingnaarmatede jongsteopslibbingvoortschreed.Terplaatsevandekrekenbleefhetmateriaal
evenwelrelatief licht,namelijkbijdegrotekreken
lichte totzware zavel (10-25,resp.25-35$slib),bij
dekleinekrekenisdeafsluitinginhetalgemeenzwarezavel,somsooklichteklei (35-40$slib).Verder
vandekrekenafwordthetmateriaalvande"afsluitende"laagzwaarder endelaagdikker.Ookbijkleine
kreken,zelfsindien ze slechtsenkelemetersbreed
zijn,kanmende overgangvanlichtmateriaalnaareen
zwaarderdekwaarnemen.
Veelvuldigkomtindeovergangszonevanderuggen
naardekommeneenduidelijke gelaagdheid voor (klei
enlichte zaveloffijnzand inafwisseling).Deklei,
dieindelage delenvoorkomt,isveelal tamelijk
zwaar (minstens 45$slib).Zevertoont daarbijveelvuldigzavelige insluitingen (zieboven).Deovergang
vandezekleinaardievandeeerste phase isinvele
gevallennietduidelijk.Ditwijsterop,dathet
milieunietplotselingisveranderd endatde eerste
phasebetrekkelijk geleidelijk inde tweedeisovergegaan.Eenkenmerkvandegrijze,naaronderdenmeerblsm
gekleurde ondergrond is,datdeze grotendeelsrijkia
aankoolzure kalk; slechtseendunnelaagbovenaanis
kalkloosofkalkarm.
Degrijzekleienzavelzijnaandebovenzijde
afgeslotendoor eendonkergekleurdebovengrond,die
slechtsgedeeltelijkals teelaardekanwordenaangemerkt.Bijdezwaardere (K)envele overgangsgronden
(0)bestaathetonderste gedeeltevanhetdeknamelijkvaakuitdonkere tot zwartekalkarmekleimet
eenongunstige structuur; stugindroge-entaaiklevend invochtige toestand.Men spreektindeze streek
vaneenpiklaag.Inhetalgemeenbedraagtdediktevan
dezepikkleilaag slechts enkele cmtot10à15cm.
Langsdehellingenvandekreekruggen,waardegrond
lichterisenbijlageruggen somsopderug,gaatde
pikkige laaggeleidelijk over ineeneveneensdonker
tot zwartachtighumeuslaagjevanenkele cm'sdikte,
datlichter isennietdeongunstige structuureigenschappenvanhet zwaremateriaalbezit.Bijbepaalde
hoger gelegenkreekruggrondenontbreekt ookhethumeuzelaagje (ziepag.7) .
Datdedonkerelaageenvegetatiehorizontis,
kwamduidelijk totuitingopeenplaats,waarover
eenoverigens zeerbeperktareaal,eenautochthons
'
veenlaagwerd aangetroffen.Hetveenginggeleidelijk
over indebovengenoemde smalledonkerehorizont,aangezienhetpiklaagje inhetalgemeennauw samenhangt
metdedaarondervoorkomende klei,kanwordenaangenomen,datdepikkigekleieenvoortzettingisvande
laatsteafzetting (zieookpag.14).Hetfeit,dat
hier endaardepikklei scherpopeenlichteondergrond voorkomt entegenlichteruggenuitwigt,wijst
erop,dathetgewijzigdemilieuplaatselijk,tamelijk
abrupt isingetreden.
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We stellenonsvoor,dat tegenhet eindevande
opslibbing"bepaaldemilieufactoren,waaronder_devegetatie,kalkarmoede (ontkalking tijdensdeafzetting)
enstructuurverslechtering,hebbenveroorzaaktals
voorwaardenvoorhetontstaanvaneenpiklaag.V/aarschijnlijkisdemariene invloed tijdelijk zwakkergeweest,zodatbrakke gedeeltenvoorkwamenwaar een
weelderigevegetatiemogelijkwas.Plaatselijk,waar
het zoutemilieugeheelwasuitgeschakeld,ontstond
zelfsdemogelijkheid totveenvormingo
Bijde gronden,waarin eenmeer ofminderduidelijkepiklaagvoorkomt,valt onderandere opdatde
structuurvandebovende piklaagaanwezige teelaarde
gunstigerenhet slibgehaltedikwijlswatlageris
(vgl. analysegegevens,
_
Terverklaringvande
bestaande verschillen aussenbovengrond enpiklaag,
kanwordenaangenomen,datophet eindevandesedimentatiedekrekennogietsmeeractiviteithebbenontwikkeld.Eenandere mogelijkheid is,datdoor zwakke
oppervlakkige verspoeling,wellichtnadatreedsenige
klinkwasingetreden,lichtermateriaal opzwaarder
isafgezet.Tenslottemoetenookkunstmatige invloeden,
zoalshetegaliserenvan terreinen,waarbijmateriaal
vanhogelichtere gedeeltennaar lagere zwaardere is
getransporteerd, inaanmerkingwordengenomen.
Terverklaringvandedonkerekleurvanveelbovengrondenmoet deouderdomvandeafzettingen inogenschouwwordengenomen.Hoewelde Geologische Kaartvan
Nederland jonge zeekleiaangeeft,zijndeoppervlaktelagenvanhoge ouderdom enreeds indeBronstijd aanweziggeweest.Zekerheid hieromtrent isverkregendoor
hetvindenvanbepaalde archeologica.Indeeerste
plaatsmoetengenoemd wordenpraehistorische grafheuvels.Dezegrafheuvels,betrekkelijk lage,rondeverhevenheden inhet terrein,zijngevondennabijWervershoof eninde gemeente Grootebroek zeernabijhetgrondgebied vanVenhuizen.Ze zijndelaatste jarenbestudeerd doorProf.A.v. Giffen.De dateringvandeheuvelsbijGrootebroek is1000-750v.Chr.,dievan
Wervershoofzijn tendelenog ietsouder (vanGiffen
1944; 1953). Het isonsgebleken,datdeheuvelszijn
opgeworpenopdebovenbeschrevenafzettingen.Andere
archeologica,die oppervlakkig inofopdebeschreven
afzettingenvoorkomen,zijnstukkenalofnietbewerktvuursteen,waaronder eenaantalkleinevuurstenen sikkels (vanGiffen 1944). Tijdensdekartering
zijnnogandere wel en,nietbewerktevuurstenenontdektdiewerdengedetermineerd doorDrG.J.R.Modderman.
Devoorwerpen zijnbijoppervlakkige grondbewerking
naarbovengekomen.Zoweldegrafheuvelsalsdezevoorwerpenwijzenopvroegebewoning enhoge ouderdomvan
debovenste grondlaag.Verder kaneruitwordenafgeleid,datooknahet Subboreaal (l800j.v.Chr.300 j.V . Chr.)demariene invloed insterkematewas
uitgeschakeld gedurende eenlange periode,waaruitin
andere gedeeltenvanhetNederlandse kustgebiedver-
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schillende transgressiesbekend zijn.Dezeomstandighedenkunnenvangrote"betekeniszijnvoorde"bodemvorming.Hetligtvoordehand,datgedurende lange
periodenbegroeiing inzoetmilieuplaatsvond.Evenals
dat inandere zeekleigebieden hetgevalwas (Edelmanen
vanLiere,1951), ishetmogelijk,dathier eenwoudbegroeiingaanwezigisgeweest.Woudnamenvanplaatsen,
diemeerwestelijkvanVenhuizenvoorkomen,zoudenhier
eenargumentvoorkunnenvormen.Wellichtishetvoornamelijkmoeraswoud geweost.De laagstgelegen gronden
zijnookhet sterksthumeus.Bijdehogelichtekreekruggronden,die somseentamelijkblekebovengrondhebben,moet inaanmerkingwordengenomen,datdeontkalkingondiep is,zodatookhierde grondwaterstanden
hooggeweest zuilenzijn.
Totveenvormingopgrote schaalishetinditgebied nietgekoman.Wevindenhiervooralthans geen
duidelijke aanwijzingen.Welzietmentennoordenvan
Venhuizen,inde Streek,veen-envenige lagen.Daar
zijnde omstandighedenvoorveenvormingblijkbaargunstigergeweest.
Behalve dereedsgenoemde aanwijzingenvooreen
zeeroude occupatie,dievoordevoorstellingoverde
vormingvanhetgebied vanbelangzijn,moetnogwordengesprokenoveroudebewoning,dievanrecenterdatum is.Deze komt totuitdrukking inde onderscheiden
reeksvanoude cultuurgronden (C).Ditzijngronden,
die inmeer ofminderemate opgehoogd enverwerkt zijn
eneendiep,donker profielbezitten,invele gevallen
gekenmerktdoor schervenenandere restenvanoudebewoningz'oalsfosfaatvlekken.Deze grondenkomenlangs
dedorpswegenmaar ookverspreid inhetgebied en
noordelijk daarvan,inDe Streek,voor.Langsde wegen
isde zwartelaagveelaldikker,vaakminstens1men
zeerdonker;depercelen zijnhier tamelijk sterkopgehoogd.Voor deophogingheeftmenkennelijk gebruik
gemaakt •vanmateriaaluitde slotenomdeerven.
Deze grondenwijzenoplangdurige enintensievebewoningvanafdeMiddeleeuwen.Deaanhetoppervlakgevonden scherven zijnnamelijkmiddeleeuws (12e,13e
eeuw).Doverspreid voorkomende oude cultuurplekken
houdenvaak geen duidelijkverbandmetde rechthoekige
(middeleeuwse)verkaveling.Dediktevandezwarte
laagkanaanzienlijk zijn,ca80cm,hoeweleenniet
zosterke ophogingalslangsdewegenheeftplaatsgehad.Scherven zijn slechtsplaatselijk gevonden.Ze
zijneveneensmiddeleeuws,dochookeenenkelemaal
inheems uitdeRomeinse periode (determinatie door
DrP.J.R.Modderman).Voorlopignemenweaan,datdeze
versï)reideoude cultuurplekkenvroeg-middeleeuwszijn,
namelijk stammend uitde tijd,voordatdebewonersin
verband metde overstromingen indemiddeleeuwenwaterkeringenaanlegden enzichdaarlangsvestigden.Waar,
zoals inhet gebied tenzuidenvanVenhuizenhetgevalis,de slotendienenvoorhetvervoer per schuit
van tuinbouwproducten,diehier opgrote schaalworden
geteeld,moetde specie overhetland zijngespreid.
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IZ = lichte zavel
Z - zavel
K - klei
b : pikkleilaag

Afb.4 Schematische doorsnede door de bodemreeksen S,0enK
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Dit isechterniâtindiematehetgevalgeweest,dat
deprofielopbouwhierdoor"belangrijkisgewijzigd.
2.Algemenebodemkundige"beschrijvingenindelingvande
gronden
a.Besctoijving_van_bodemgroej2enen_-ty;p_en
Inhetgekarteerde gebied komt slechtseen
landschapvoor,hetWestfriese zeekleilandschap.Er
kunnenbinnendeze categorie 4bodemreeksenwordenonderscheiden.
1. kreekruggronden
2. overgangsgronden
3.kleigronden
4.kunstmatige gronden (voornamelijkoude cultuurgronden)
Inafb.4isschematischaangegevenhoede
eerste drie groepen tenopzichte vanelkaar liggen.De
basisvande indelingvormt deprofielbouw,dieweer
afhankelijk isvandegenese.Dekunstmatige gronden
zijnonderscheiden opgrond vandedikkehumeuzelagen,dieaanmenselijke activiteit'zijntoete schrijven.
1.Kreekruggronden (S)
Devoornaamste kenmerkenvande kreekruggronden
zijn:hetrelatieflichte,meestallichtzaveligemateriaal eneenhogere liggingdandeomgevingalsgevolgvande geringere inklinking (inversie).Inverbandmethunontstaanalskreken,hebbenderuggen
eengrilligverloop.Eenopvallend verschijnselinhet
gebied vanVenhuizen is,dater slechtsweinigbrede
entevenshooggelegen takkenzijnenvelekleineen
zeerfijne.ruggenmet eenzwakreliëf.Eenaantalis
aanhetbodemoppervlak zelfsnauwelijksofnietmeer
zichtbaar.
Deniveauverschillen, tussenderuggenende
onmiddellijke omgeving,dekommen,bedragenhoogstens
ca0,75m- Veelalishethoogteverschil slechtsenige
decimeters.De groterehoogteverschillen,vanbijv,
meer dan1m,moetenvoor eendeelwordentoegeschrevenaanklinkverschillenvandediepere ondergrond.
Deruggen,diebijhetgeleidelijk opslibbingeprocesdoor dekreken zijngevormd,vertonenvrijwel
nergenseenlaagte,diedeoude stroomdraad voorstelt,,
waaruitblijkt,datdekrekenbijheteindevande
opslibbingondiepwaren.Slechtsopeenenkele plaats
bestaat ereenaanwijzingvoor eenvroegere,niet
geheeldichtgeslibde stroombedding,namelijkwaareensmalkronkelend slootjeaanweerszijdenbegrensd wordtV
doorkreekruggrond (ziehfdst.11,1).Enerzijdsbestaan;
deruggenuitononderbrokenlicht totzeerlichtmateriaalinfijnelaagjesafgezet (afb.5),anderzijds
komenzwaardere lageninhetprofielvoor.Eenveel
voorkomend verschijnselbijdekreekafzettingen,zowelbijdekleinere alsbijdegrotekreken,ishet
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Afb.5Profielvaneenkreekruggrond.

-8toenemend slibgehaltenaarboventoe.Hierdoor komtde
vormingvaneenkwelderprofiel inbeginsel totuiting.
Nietzeldenbestaat debovengrond uitlichte-ofzware
zavelenvindtmeninde ondergrond slibhoudend fijn
zand.Opandere plaatsen treftmendunne ofdikkere
kleirijker lagen inde ondergrond aan,zodatdaar geen
zuiveraflopende profielenvoorkomen.Voor eend.eel,
metnamebijdekleinere kreekruggen,hangtdit samen
met eenkreeksedimentatie openineenkleirijkerwadoppervlak,datnaastdekreeklopenvoorkomt.Dezwaardere ondergrond wordtdanookhetondiepst enduidelijkstopdeovergangnaar zwaarderebodemtypenaangetroffen.
Bijdekreekruggenontbrekenduidelijke pikkige
kleilagen,zoalsdiebijde zwaardere typenonderde
teelaarde inhetalgemeenvoorkomen.Menvindt slechts
eendonkereband,somsalleen eendonkergevlekte zone,
zonder pikkige hoedanigheid.Ophethoogstedeelvan
derugontbreekt dezeookvaakgeheel.Ditlaatstekan
hetgevolgzijnvanhomogenisatievanhetprofiel
(Hoeksema ). •Ookzijnerwelaanwijzingen,datbij
degrondbewerkingdedonkerebandjesmatdebouwvoor
vermengd zijn.
De teelaardelagenvandekreekruggrondenzijnin
hetalgemeengoed ontwikkeld meestal 30à 40cmdik.
Dehumustoestand isbijeenbelangrijkdeelvrijgoed,
zoalsuitdevaakenigszinsdonkere inslagvaltafte
leiden.Bijdemeest,hooggelegenruggenisde tint
watbleker.Waarschijnlijkisbijdelagere,vochtige
liggingdehumusbetergeconserveerd gebleven.Moge-,
lijk speeltookdenatuurlijke vegetatievóórde
ontginningeenrol (zieblz, 5 ) .
Uitgegevensvanpraktijkmonstersdiedoorde
RijkstuinbouwvoorlichtingsdienstteHoornvanbouwland zijngenomenblijkt datbijgrondenmetslibgehaltenbeneden 30^,hetorganische stofgehaltevan *
verrewegdemeestepractijkmonsterstussen 2.5en5^
envaneonnietonbelangrijkdeelbeneden3^>ligt.
Eentamelijkbleekgetinte teelaardebevatte,volgens
eigenanalyse,bijeenslibgehaltevanl8#f 3»3^humus.Hetfeit,datkreekruggrond dikwijlswatslempigis,houdtwellichtmedeverbandmeteentamelijklaag
humusgehalte.Daarnaast speeltwaarschijnlijkookda->
fijnheid vanhet zand (blz. 18)eenrol.De profiel.
lenvandekreekruggronden zijnnietdiepontkalkt.;
Voorzoverdeoorspronkelijke-toestand nietsterk£•*••;•
wijzigd is,doorploegenofeventueelopbrengenvma,,=s
kalkhoudend materiaaluitsloten,iseenlaagvan.•'::
20à 40cmkalkarmofslechtsmatigkalkhoudend.
Slechtsplaatselijkwerd opdegrotekreekrugiets
diepere ontkalkingwaargenomen.Hetonderstedeelvan
de teelaardekanreedsduidelijkmeerkalkbevatten.
Waardebovengrond tamelijkkalkhoudend ismoetook
'^edachtwordenaandewerkzaamhedenvandefauna,
vooralmollen,diebijvoorkeuropdehogegedeelten
voorkomen,waardoor vermengingvandebovengrondmet

-9kalkhoudendeondergrond heeftplaatsgehad(biologische
homogenisatie).DepHvandebovengrond (0-20à25cm)
isveelal tamelijkhoog (pH7ofhoger).Ditblijkt
uitenkele eigenbemonsteringen eneengrootaantal
analysesvanpractijkmonstersmet slibgehalten -00$.
Onderde teelaardelaagvolgt inhetalgemeen
goed kalkhoudend totkalkrijkmateriaal.
Deprofielenvandelichte grondenzijnvaaktamelijk tot sterkroestig.Deroest treedtsomsopin
dedonkerehumus
houdendebovengrond,maarveelaleerst
inhetonderliggende grijzemateriaal.Ookkomtnog
roestvoor inde dieperedoorreductie blauwgekleurdelagen.Inde grijze lagenkomtderoestvoorals
bruinevlekjes,somsbandjes,indediepere lagen
dikwijlsalsharde,diepbruin,minofmeerverticale
concreties (pijpjes),diewelverband houdenmetde
restenvande oorspronkelijke vegetatie (riet e.d.).
Deroest,die onderhetpermanente grondwater-niveau
voorkomt,issomsgroenigvan tint.Webeschouwendezeijzerafzettingalsfossiel.De sterkeroestvorming
inhet zeerlichtemateriaalvandehogere grondenis
waarschijnlijkhetgevolgvanderijkdomaanpyriet
vanhetoorsprongmateriaal.
Delichtekreekruggronden zijngevoeligvoor "*
droogte.Vooralbijtamelijkhooggelegen grasland (oa
1mbovenpolderpeil)wordtditnadeelondervonden.
Bijdekreekruggen zijnonderscheiden:
Lichtekreekruggrond(S]_)
Lichte kreekruggrondmet zwaarderdek(S2)
SiLichte kreekruggrond
Dezegrond bestaat overhetalgemeenuitlichte
zavel(-:25/£slib)tot (slibhouden)fijnzand.Zijkomenvooralvoor indemiddengedeeltenvandekreekruggen.Men treft zowelprofielenaan,diebovenin,
lichtzavelig zijnennaaronder overgaaninslibhou-*
dendfijnzand totfijnzand,alsprofielen,die
dooraanwezigheidvanenkele slibrijkerelaagjesnaai»
ondernietduidelijklichterworden.Deverschillen
komenvaakopkorteonderlingeafstand voor,zonder
duidelijke topografischeverschillen.
S2Lichte kreekruggrond metzwaarder dek
Het zwaardere dekblijftveelalbeperkttot'de;,
teelaardelaag (30-40cm).Hcewelhetdekinhetalgie-;
meenbestaatuit zware zavel komtookwelklei
(lichteofminder zwareklei)voor,alsafsluiting «
vandelichtekreekafzetting.Ditkleidekheeftsoas
onderde eigenlijke teelaarde tendele eenzwakpik-'
M g karakter.
Niet zeldenkomtbijdelichtste afzettingen
indeondergrond,vanaf 50cmdiepte,eenenkeldia»
kleilaagjevoor.Ditis'dikwijlshetgevalindeaa-,,:
bijheid vande zwaarderegronden,maarkomtbijde
brederekreekruggenookopgrotere afstandenvangenoemde grondenvoor.Ditwijst erop,datdealszoi«-
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niggekarteerde kreekruggrondenallerminst overhun
gehele oppervlakals l,kreekbedding"-grondenzijnte
beschouwen.Verder zijntotdit typegerekend gronden
waarbijeenlichtekreekafzettingrustopklei-ondergrond,meestalbeginnend opca75cmdoch somsook
tussen50en75cm.
Voorbeeld Tyue S?metklei inde ondergrond (zietabell)
Pr8 2/1/* 51
Plaats:VenhuizenLad.E7
Gebruik:bouwland
Hoogtemaaiveld: ca100cm +polderpeil.
0-32 cmteelaarde,lichteklei tot zware zavel,kalkarm totkalkhoudend
32-90cmgrijs,slibhoudend fijnzand,onderaaniets
slibrijker,bovenaanwormgangen (donker),
kalkrijk,tamelijkroestigvooralboven-en
onderaan.
90-120cmblauwiggrijze,onderaanblauwige plastisch
zware klei,kalkrijk,roestconcreties.
Op145-155 cmkomt eendonkervegetatiebandje (klei
metveelplantenresten)voor.
Voorbeeld type Si (zietabel1)
Hetprofielkomtvoor inde grote kreekrugtak
aande zuidzijdevanhetdorpHem.
Pr 619/5/'50
Plaats:VenhuizenKad.C94 Gebruik:bouwland.
Hoogtemaaiveld: ca1.40m+polderpeil.
0- 35cmteelaarde,tamelijkbleek,naar onderen
nogzwakkerehumuskleur;lichtezavel,
kalkhoudend totkalkrijk,onderaanzwak
roestig.
35-40cmovergangslaagje,lichte zavel,met iets
slibrijkerbandje,kalkrijk,vrijsterk
roestig.
40-120cmlichtgrijze,zeerlichte zavelmetnaar
onderenafnemend slibgehalte totslibhoudend fijnzand,fijngelaagd,vlekkerig
doorworm-enmolgangen,kalkrijk,sterk
roestig (gedeeltelijk concreties)
vanaf120^>lauwgrijsfijnzandmetweinigroest
Voorbeeld Type S 0 (zietabell)

Pr39l W 1 ^ "

Plaats:VenhuizenKad.D362 Gebruik:bouwland
Hoogtemaaiveld: ca95cm+polderpeil,
0- 30cmteelaarde,inatighumeus,zware zavelnaar
onderen ietscompacter structuur,kalkhoudendnaaronderenminderkalk.
30- 35cmzwartlaagje,lichtere zavel,kalkarm
35-110cmgrijze,zeerlichte zavel,kalkrijk,sterk
roestig (bovenaanenkeleconcretiepijpjea,
na100cmgroeniggeel)
110-120cmblauwgrijze,zeerlichtezavel,zwakroestJ|§fv
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2.Overgangj3gronden_(0)
D"ezegrondenvormendeovergangvandekreekruggennaardelagedelen,de "kommen",maarkunnenzelf
ookals "kom"voorkomen.Nietallelage gedeeltentussendekreekruggenhebbennamelijkzodanigzwareprofielendat ze totdekomgronden:gerekend mogenworden.
TotdeoveVgangsgronden zijngerekend diegronden,
welkegekenmerkt zijndoor eengeheelofgedeeltelijk
zaveliggelaagd profiel (dikteminstens 40à 50cmbeginnend binnen 50cmdiepte).Srbestaatbijdeze
groepeenvrijbredemarge.Enerzijds zijnhetmiddelmatigzware grondenmetgelaagd profiel,tendelemet
vrijlichte ondergrond (aflopend profiel)enmetzware
zavel,zaveltotlichtekleibovengrond (teelaarde),anderzijdswordt ertoegerekend de typen02enO3met
zwaardere ondergrond endikwijls tamelijk zwaardek.
Deze typenvormendeovergangnaardekomgrond.Bij
deovergingsgrondenkomenvaakmeerofminderuitgesprokenpikkigelagenvoor (tussenteelaarde en grijzeondergrond).Dezezijninhetalgemeenhetduidelijkstbijde zwaardere O-gronden (02en O3).
Hetvoorkomenvanlichterealszwaardereondergrondenhoudtverbandmethetfeitdatdezegronden
deovergangvormennaar delichtere kreekafzettingen,
alsooknaarde zwaarderekomsedimenten.Inheteerstegevalisdoordekrekengeleidelijk zwaardermateriaalafgezet,inhet tweedegevalisdekreekinvloed (sterkeregetijdewerking)opgetredenopplaatsen
waar tijdenseenvoorafgaande rustige periode (eerste
fase)inhoofdzaak zwaardermateriaalwerdafgezet.
Ditmateriaalisevenalsbijdekomgronden,klevendplastisch tot (naaronderentoe)smeuig-zepig.OpveCt
plaatsen treftmeneensterkplaatselijke wisseling
aanindeprofielen,omdathetkrekensysteemzeerfijs
is.Er zijndanslechtszwakkekreek-enminderuitgesprokenkomafzettingenenmeer overgangsprofielengevormd.De zwaartevandebovengrond wisseltvan 25^*
bijdelichte typen (Oj) totca50$bijde zwaarste
profielen (O2en O3).
Deovergangsgrondenbezitteneenredelijkontwikkeldeteelaarde,hoewelietsminderdikdanvan
dekreekruggronden (ca 30cm).
Deteelaardelagenhebbenvaakeenzwakhumeuze
inslag.Volgensbeschikbareanalysegegevensligthet
humusgehalte vaneenbelangrijk doelvande middelmatigzwarebovengrondenboven 4$.Eenopvallendkenmerkisverder degunstige structuurvandebovengrond.
Onderde teelaardeenerzonder scherpegrens
bijaansluitend,komtvaakeendunne (enkelecmtoca
10cm)humeusblauwzwarte totzwartepikkige-ofpikkleilaagvoor.Onderdepiklaagvolgtveelaldegrijzekleir Somsgaatdedonkere kleuronderdepikla&f
inaanzienlijklichtermateriaalnogevendoor.De
piklaagkanworden beschouwd alsgedeeltevanhet
zwaarderdek,dathetprofielvaneenovergangsgrond'afsluit.Naarmatehetkleidek zwaarder is,isve«la&
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depikkigehoedanigheid sterker. Somskannietmeer
vaneenpikkige laagwordengesproken,maarkomt
slechtseen zwartgekleurde"bandof zwartvlekkige
horizontvoor.Dedonkere kleurwordtvermoedelijk
veroorzaaktdoordehumus.
Uit deintabel2vermelde analysegegevens en
kortebeschrijvingvanverschillende profiellagenvan
uiteenlopende bodemreeksen en-typenkanwordenafgeleid datondanksdediepdonkere kleurvanpik-en
donkere overgangslagen,hethumusgehaltemeestallagerisdanvandelichter gekleurde teelaarde.Deverklaringmoet gezochtwordenindebijzondere toestand
ofvormvandehumus indeze horizont,die ineenbepaald sedimentatiemilieu"isgevormd (blz.5).
Uitdeanalysegegevens indeze tabelblijktverderdathet slibgehalte vaneenpiklaagindeonderzochtegevallenweinigverschiltmetdatvande teelaarde endathet zelfslagerkanzijn}zieprofielno.9.
Hieruitvolgtdathetpikkige karakternietuitsluitendhetgevolgisvaneenhoogslibgehalte.
Hoewelbijovergangsgrondendebovenzijde vanhet
profielvaak slibrijker isdandaaronder,komthet
meermalenvoor,datdebouwvoor watlichtervansamenstellingisdandevolgende laag (zieblz.11) .
Dekalktoestand vandeO-profielenvertoontveel
analogiemetdievandekreekruggronden.Deteelaardelagenzijnmeestalvannaturekalkarm.Ditishet
duidelijkst bijde zwaarderegrondenbijaanwezigheid
vaneenpiklaag.Aanwezigheid vanvrijveelkalk
moethoofdzakelijkaankunstmatige invloed worden
toegeschreven (bijv.opbrengenvankalkhoudende slootbagger,grondverzet e.d.).De piklagen zijnsteeds
kalkarm.Onder depiklagenvolgtmeestaleendunne
laag (enkele cmtotca1dm).kalkarmeklei.Hoewel
nietalspikklei tebeschouwen,is.hetmateriaalvan
ditlaagjevaakwat stugenkomenenigszinsscherpe,
brokkelige aggregatenvoor.Naar onderenishetpro- ;
fielgoed koolzurekalkhoudend totkalkrijk.DepHvan
teelaarde enpiklagenisveelal tamelijk,hoog(.omstreeks7ofhoger).
De overgangsgronden zijnalsvolgtonderscheiden-i,
lichtere overgangsgrond (0±)
overgangsgrond metklei(kom)laag(O2)
overgangsgrond metkleiondergrond (O3)
OlLichtere overgangsgrond
Dezevertooitinhoofdzaak eenzavelig,gelaagd
profiel.Debovengrond isniet zeldenwatzwaarder
(lichte klei).Ookkunnenzwakpikkigelagenvoorkomen.
Degelaagdheid vanhetprofielisdikwijlsonregelmatig,zodathetbovenste doellichterofwelzwaarder
kanzijndanhetonderste.Eengedeeltedergronden,
metnamedie,welke grenzenaangroterekreekrugtakken,hebbeneenmeerofminderduidelijkaflopend
profiel,metvanafca70à80cmeengemiddeldezwaartevanlichte zavel (^25$slib), somsookzeerlichte
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zaveltotslibhoudend fijnzand.Opdeoverzichtskaart zijndezeverschillenniet totuitdrukkinggebracht.Dewisselingenvanplaats totplaatszijn
dermate groot,dathiervoor eenveel gedetailleerder
opzetnodigzouzijn.
02Overgangsgrondenmetklei(kom)laag
Deze grondenzijngekenmerkt dooreentamelijk
dikkekleilaag tussen 50en100cmdiepte.Erboven
(behoudensde teelaarde)eneronder ishetprofiel
duidelijklichter.Integenstelling totdevolgende
groep (O3)komtdekleivaakwathogerinhetprofiel•
voor.Inandere opzichten staatdezegroeptussen
OienO3in.
°3Overgangsgrondmetkleiondergrond
Ditzijngronden,dieopca 70a"80cmdiepteeen
duidelijk zwaardereondergrondhebben.Deondergrond
bestaatvaakuitzwareplastischeklei,hoewelerin
velegevalleneentendenzbestaat,dathetmateriaal
naaronderenietslichterenmeersmeuig-zepigwordt.
Veelaliseenduidelijkepiklaagaanwezig.
VoorbeeldTypeOl (zietabel1}
Prof.no13 27/7/»51
Plaats:VenhuizenKad.F588
gebruik:bouwland
Hoogtemaaiveld:ca105cm*polderpeil
0 -35cmteelaarde,zavel,naarbenedenietsslibrijker,goedestructuur,kalkhoudend
35-40cmzwarte,pikkigehorizont,brokkeligeaggregaten,zwakkalkhoudend
40-50cmgrijzekleimet zaveligelensjes,brokkelig«
structuur,kalkhoudend,vrijveelroest
50-100cmgrijze,gelaagde zavel,,kalkrijk,tamelijk
roestig
100-120cmblauwgrijzelichtetotvrijlichtezavel,
kalkrijk
VoorbeeldTypeOg,
Prof.no29 10/10/*51
Plaats:VenhuizenKad.E353
gebruik:grasland
Hoogtemaaiveld:ca80cmbovenpolderpeil
0-30cmteelaarde,lichteklei,.maaronderenkiel
metblauwigzwartevlekken,kalkloos,roest
indezode
30-65cmgrijzezaveligeklei (gelaagd),bovenaan
(5cm)kalkarmdaaronderkalkrijk,tamsllj)6
roestig
65-95cmblauwgrijze,vrijzwareplastischeklei,
tamelijkveelroest
95-97cmdonkerhumeuzekleimetvenige insluiting»^
kalkloos
97-115cmgrijsblauwe zavelige,ietszepigeklei.
kalkhoudend,roestig (metijzerooncretie«).-.
115-125cmblauwiggelaagde zavel,kalkhoudend,ro««tl£#'

Wh
Afb.6.
Profielvaneenkleip-rond,
'.Vortelsvandruif (Inkas)voornerneli;"1--Inó>
teelaardegegroeid,
(verticalemaatstreep*.25cm).
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VoorbeeldTypeOg (zietabel1)
Prof.no9 2/7/Y51
Plaats:VenhuizenKad.E7
gebruik:bouwland
Hoogtemaaiveld:ca80cm i polderpeil
0 -20cmteelaarde,tamelijk zwareklei,matigenaar
onderenbrokkelige structuur,ietskalkhoudend
20-40cmdonkerpikkigelaagmetbrokkelige aggregaten
practischkalkloos
40-45cmovergangslaagje,enigszins stugge,kalkhoudendesterkroestigeklei
45-75cmgrijzelichtekleitotzavel,gelaagd,tamelijkroestig
75-115cmblauwgrijze,plastische klei,kalkrijk
115-125cmdonkerekleimetplantenresten (o.a.riet),
roestafzettingenenkalkhoudend
125-140cmgrijsblauweplastischeklei,kalk-eniets
ijzerhoudend
3.KleiJLkom]_gronden_(K)__
" Dekômgronlenliggentenopzichtevandekreekruggenhetlaagst«Erkomenkomgrondenvoor,dieuitsluitenduitzwarekleizijnopgebouwd,maardemeestevertoneneenmeerofminderegelaagdheid.Delaagjeskunnenuiterstdunzijn,zodathetmateriaaltochnogzwaar
is(minstens50$slib),maarerkomenooklichteretussenlagenvoorvan20a30cmdikte.
Anderekomgrondenvertonenenigszinsaflopendepro-,
fielen.Hetkomgrondprofiel(afb„6)bestaat,vanboven
naaronderen,eerstuiteenbetrekkelijkdunne (20a30 .
cm)humeuzeteelaar.delaagvanzwarekalk-.:.:->totkalklè-*.
zeklei.Debovengrondvertoontondankshethogeslibgt^v'
halte,eengoede,rullestructuur;dezeisaaneenrela«\
tiefhooghumusgehaltetoeteschrijven«De"aoerige**
grondvindtmenspeciaalbijlageligging.Bijgraslant
bezitdebovengrondmeerorganischestofdanbijbouwland.Opeengrasland,waardebovengrondvaneenruggetjemeteenonmiddellijkindenabijheidgelegen
kleinekomkonworde- vergeleken,bleekdelichtegrond1'.
(0-20cm)9.9$endekoiogrond (0-15cm)20.1$organise!»
stoftebevatten.,DelagezwaregrondisdushumusrijlÄf''
DepHishoogi7ofboger: bijgrasland ietslager«
ZonderscKerpeovergangvolgtonderdeteelaarde
opveelplaatseneendunne (ca15cmdik)sterkerdonker
(blauwig-zwarttotzwart)gekleurdepikkleihorizont.
Hetmateriaaliszwaar(indeonderzochtemonsterstot
72$slib)enbestaatindrogetoestanduitharde,hoekigebrokjes,invochtigetoestand isdelaagstugéntaai
enmoeilijk bewerkbaar.Hetmateriaaliskalkloos.VolgensanalysesisdapHevenalsvandeteelaardehoog
(ca7ofhoger).Ookbijdekomgrondenishetslibgehalte
vandebouwvoor,hoewelvaakminderduidelijkdanbij
0-gronden,meestallagerdanvandapik-endiepere
kleilagendaaronder (profielno*s16en37intabelblz.
II ).Hiervoorkunnendezelfdeoorzakenwordenaangevoerdalswerden beschrevenbijde0-gronden.Plaatse-
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lijkkomtgeenduidelijkepiklaagvoor.Somskomteen
meerhumeuzeenigszinsmeermolmachtiglaagjevoor.Dit
laatsteisinhetuiterstenoordenvanhetgebied (in
depolderGrootslag)hètduidelijkstgevonden.Zelden
komteenveenlasgvoor.
Onderdepikhorizontvolgteendunneofdikkere
laagzware,klevende, ntzx onderenvackwatlichtere en.
meersmeuig-zepigeklei.Dezwaardereafzettingenhebben
volgensanalyseseenslibgehaltevan50-70%.Bovenaan
ishetmateriaalgrijs,nearonderenmeer blauwgrijs
totblauwgereduceerd.Ketbovenstedeelvandegrijze
kleiisvaskvrijsterkroestig,naaronderenneemtde
roestaf,vervolgensweertoeenkomtdanvooralin
concretievorm (pijpjes)voor.
Eendunnelaagvanenkeleom'sdirectonderde
pikkleizoneiskalkarmofkalkloos.Daaronder,meestal
mettamelijkscherpe overgang,ishetmateriaalkalkrijk.Hieruit blijkt,datslechtseenondiepeontkalkingheef^plaatsgehad.Debovenstegrijzekleivertoontvaskmindergoedestructuureigenschappen,hoewel
nietdepikkleityperende,vrijkleinehoekigeaggregaten.
Deblauwgrijzetotblauwekleurenoprelatiefgeringedieptewijzenopeenpermanent©ondiepeontwatering.Indegereduceerde ondergrondkomenookroestafzettingsn,gedeeltelijkalsconcreties,voor.De
roestisindezedieperelagenvaakbleekbruintotgroengeelvankleur.Waarderoestvrijdiepiasterkgereduceerdelagenvoorkomt,wordt zealsfossielopgevat.
Integenstelling totdelichteregrondenisbij
dekomgrondenmeermalenopvrijgrotediepte (minstens
1mondermaaiveld)eendonkere,enkelecm'sdikkevegetatiebandwaartenemen.Desamenstellinglooptuiteenvanklei,rijkaanorganische stof,totietsvenig>
Debandlooptsomsonderdekreekrugafzettingendoor
(afb.S ) . Volgenseenaantalv/aarnemingenvarieertde
diepteliggingvan1.70mtotruim3m -H.a.P.Hetis
gebleken,dathetlasgjegeenduidelijke scheidingbetekenttussenuiteenlopende sedimenten.Zowelbovenals
onder"hetbandjekanhetzelfde zepigemateriaalvoorkomen.Hetlaagjemoetontstaanzijnalsgevolgvanesn
kortetussentijdseregressietijdensdeopslibbing.«
K

Deklei(kom)grondenzijnalsvolgtingedeeld:
l Kiel(kom)grondTanboventotminstens100cmdieptebestaathet
profieloverwegenduitzwareklei (50%slib).Daondergrondkanzavslig zijn.Deopbouwisinprincipegelargd
watzichhierinuit,datdokleidooreenenkeledunnere
losg (tot20a30cmdikte)vanlichtermateriaalonderbrokenkanzijn.lisgeheelzijndezegrondenechter
zwaarenzijndezwaarstevanhetgebied.Verderealgemeenvoorkomendekenmerkenzijnderelatieflageligging,ondiepvoorkomendereductieklsuren,vrijdunne
(20-85cm)humeuzeteelaorde,pikhorizont,vrijveel
roest (somsookindebouwvoorinhetnattejaargetijde),
sterkplastische,naeronderenvaakmeerzepigeklei.-

•16-

KgKlei(kom)grondmetlichtereondergrondvanafca50om
!
tot100'om
Bijdezegrond ishetkleidekrelatiefdun,inde
meestegevallengacthettotca70cm,waarnahetduidelijklichterwordt.Meestalisdeondergrondgelaagdzavelig,somskomtopdezedieptezeerlichtmateriaal
voor.Indezegroepbestaateenvrijbredemargeten
aanzienvandeprofielopbouw,omdathetwisselendvoorkomenhetuitkarterenvankleinereeenhedenonmogelijk
maakte.Deuiteenlopende opbouwvandeprofielenindezegroephoudtverbandmethetgrilligbeeldvandeopslibbingindefasevoorafgaande aandie,waarbijhet
zichtbarekrekenkommensysteemtotstandkwam.
VoorbeeldKi-profiel (zietabel1)
Prof.no12 18/7/'51
Plaats:VenhuizenKad.Dil5 gebruik:bouwland
Hoogtemaaiveld:ca60cm*polderpeil.
0-30cmteelaarde,zwareklei,lichtkalkhoudend
30-40cmzwarte,pikkigeklei,brokkeligestructuur
(glanzende breukvlakken),practischkalk-.
loos
40-65cmgrijze,zwareklei,bovenaanenigszinsbrokkeligestructuurenminderkalk,restkalkrijk,tamelijkroestig
65-80cmgrijzegelaagde zavel,kalkrijk,enigroest
80-105cmblauwgrijze,vrijzwareplastischeklei,
tamelijkveelroest
105-1S0cmdonkere,humeuzeklei (oudevegetatielaag),
weinigkalk,roestconcreties
120-125cmblauwetotietsgroengetinteklei,kalkrijk,schelpresten.
VoorbeeldKp-profiel
Prof.no17 3/10/«51
Plaats:VenhuizenKad.Cl018 gebruik;bouwland
Hoogtemaaiveld:ca60cm*polderpeil.
0 -20cmteelaarde,tamelijkzwareklei,ietskalkhoudend
20-25cmgevlekt zwart,enigszinspikkiglaagje,
brokkelige structuur,geenkalk
25-65cmgrijze,zwareklei,onderaanietslichter,
bovenste deelhoekigestructuuraggregaten,
bovenaan (15cm)kalkloostotweinigkalk,
restgoedkalkhoudend,matigroestig
65-125cmblauwgrijzetot (na100cm)grijsblauwegelaagde zavel,kalkrijk,weinigroesttot
100cmdaarnaroestconcreties.
4.Oude_cultuurgjrondenjCj^
""Dezegronden zijngekenmerktdoordiep-humeuze
profielen (50cmtotmeerdan100 cm),dieaanmenselijkeactiviteit zijntoeteschrijven (blz.ê./•D a delijkeaanwijzingenvooranthropogeneinvloedvonaen
derestenvanoudebewoning,zoalsscherven(middeleeuws;
enFe-fosfaatvlekken(inhetzwartemateriaal9 naar
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ookinhetgrijze eronder)enhetfeit,datdelagen
eensterkverwerkteindrukmaken.Indedieperedonkere
lagenwordensomsveleFe-pijpjesen-knolletjesaangetroffen.
Dedikkedonkereteelaardelagen(meestalnogdonkerderdanvandelagekomgronden)moeten zijnontstaan
doorsterke bemestingmetorganischmateriaal enophoging
metspecieuitsloten.Deophogingiskenbaaraandewat
hogereliggingdandeomgeving.Vooralduidelijk isdit
langsdedichtbewoondehoofdwegindedorpenVenhuizenen
Hem.Dezwarte bovengrond ishierhetdikst,vaakmeerdan
100cm.Hetzijnhierinhetalgemeenkleine,aandeweg
gelegenpercelen,dooreenslootomgeven.
Uitde'soheidingsslootiszondertwijfeldespecie
gehaald,hoewelvoordeophoging stelligookmateriaal
uitverdereafgelegen slotennodigisgeweest.
BehalvelangsdedorpsweginHemènVenhuizenkomen
ookverspreidoudecultuurgrondenvoorc Dehumeuzelagen
zijnhierwatminderdikendekleurnietzodiepzwart
alsbijdehuizen.Ditmoetwordentoegeschrevenaaneen,.
minderlangdurige bewoning enminderintensiefgebruik.
OokartefactenenFe-fosfaatvlekkenkomenveelminder
talrijkvoor.Uithetgegevenvoorbeeld (blz.41)blijkt
datdeP-citr.cijfershoogkunnenzijn.tabelI
Hetmateriaal,v/aardehumeuzedekkenuitbestaan»
isopdemeesteplaatsen zavelig.Dithoudtverbandmet
hetfeit,datdehogerelichteregedeelten indeeerste
plaatsvoorbewoning engebruikinaanmerkingkwamen.
Ookdegrijzeondergrond isdaaromvaaklicht.Daarnaast
komenechterookzwaarderedekkenvoor.Inditgevalis
meestalmet zwaarderegrondopgehoogd.
Eriseenonderscheidinggemaaktnaardezwaarte
vanhetdonkeredek.
Zaveligeoudecultuurgrond
Vrijlichte totlichte,diephumeuzegronden
Kleiigeoudecultuurgrond
Oudecultuurlaagbestaatuitklei,niet zeldenoponverwerktelichtereondergrond.
VoorbeeldOi-profiel (zietabelI)
Prof.no4 12/10/»50Plaats:VenhuizenKad.F611 gebruik:grasland
Hoogtemaaiveld:ca150cm*polderpeil
0 -60a80cm donkereoudecultuurlaag;vlekkerig»
onderzijdeonregelmatig,zavelenklei,
weinigkalk,veelwormgangen,geelbruinetotgeligeijzerafzettingenen
sterkverweerdeoudescherveninhet
onderstegedeelte (nietgoeddetarniineerbaar)
60a80-90cm,grijze,zeerlichte zavel,fijngelaagd.
kalkrijk,veelgeelbruineroest,gedeeltelijkinconcretievorm(pijpjes)
90-120cm grijzelichtezavel,kalkrijk.
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Bijzondere onderscheidingen
1.Onlanden.
Lagemoerassigegrondenlangsdedijk,waarvroeger
vermoedelijkgrondisweggehaald vooraanlegenonderhoudvandedijk.
2.Opgebrachte_oftomgewerktegrond.
b.Granulairesamenstelling__
Dekorrelopbouwvanhetsediment,onverschillig
vanwelkelaaguithetprofielafkomstig,istamelijk
eenvormig.Uitdedriehoeksgrafiek (afb.7 )blijktdat
hetmateriaalvoornamelijkuitzeer fijnzandigezavel
enklei bestaat.Kenmerkend isdathet zandaandeel
( zand ishetmateriaal>16mu )grotendeelsfijnkorreligis< 105mumet eentopbijomstreeks50mu.Ook
bijmateriaalmethogeslibpercentages isdezefijnzandtopmeerofminderduidelijkaanwezig.Mededoor
eenrelatiefgrootaandeelvandelutumfractiebestaat
eenmeerofminder duidelijketwee-toppigheid (voorbeeldeninafb.8aen8b).
Bijhetkleiprofielzijopgemerktdatdegranulaireopbouwvandedonkerepikkigelaagooknietwezenlijkafwijktvandeboven-enondergrond.Welzijn
dekalkgehaltenvandepikkige-ofovergangslagen
steedsrelatieflaag.Debijzonderestructuureigenschappenmoetendaaromwellicht opphysisch-chemische
hoedanighedenwordenteruggevoerd (zieVeenenbosen
v.Schuylenborg,1951endeRoo, 1953).
Enkelemonstersvanlichtereafzettingenhebben
eenlutum-sloefverhûuding,dieafwijktvandenormale
bijmariene sedimentatie (2:1),nl.ca1:1.Sloefigheid
kaneenaanwijzingzijnvoorafzettinginenigszins
brakmilieu.Aangezienhetechterslechtsincidentele
gevallenzijn,waaranderetegenover staan,is niet
aantenemen,dathetmilieuvanafzettinginzijngeheelgenomen brakgeweestis.
c.Water-—enLuchthuiahoudinjj
Methetdoelietsmeeromtrentdewaterhuishoudingvandegrondentelerenkennenwerdnagegaanhoe
hetgrondwater indeloopvanhet jaarfluctueerten
welkverband erbestaatmetdehoogtevanhetpolderwater.Met dezegegevensishetmogelijk bepaaldeconclusiestetrekkentenaanzienvandedoorlatendheid
vandegrond.Hiertoewerd eenaantalgrondwaterstandsbuizengeplaatstopuiteenlopendebodemtypenende
grond-enslootwaterstandennagegaanoptijdstippen
meteenintervalvanmeestalongeveereenweek.Gedurendeeendeelvan1951en1952 (indeafb.9)isvan
6 plaatsenhetverloopgrafischvoorgesteld.Buizen
1 en2staanophetzelfdeperceel,opongeveergelijke
afstandvand©
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eenlutum-sloefverhQuding.dieafwijktvandenormale
bijmariene sedimentatie (2:1),nl.ca1:1.Sloefigheid
kaneenaanwijzing zijnvoorafzettinginenigszins
brakmilieu.Aangezienhetechterslechtsincidentele
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(lengte)sloten (ziesituatietekening),maar inuiteenlopende profielen (Kreekruggrond S2metkleiinde
ondergrond enSpzonder klei).Buizen 3,4en5staan
eveneens ophetzelfde perceel;no's 3en4opgelijke
afstand vande sloot,:.o5erzeer dichtbij. Terplaatsevanno 3ishet terrein tamelijkhoogende grond
tamelijklicht (type0]_),no's 4en 5staanopeen
laaggedeelte,zwaregrond (Ki).Buis 6staatopeen
smal,laagperceelmet eenprofieldat"bovenaanzwaar
enonderaanlicht is (type K ? ) .
Uifde.grafiekon (afb.«|fblijkto.m.datdefluctuatievanhetgrondwater tenopzichte vanhet slootpeilbijdelichte profielendikwijlsgroter isdan
bijhetzwaardere profiel.Door regenenindewintertijd stijgthetwater toteenhogerniveauenhandhaaft zichgedurende korte oflangere tijd.Indezomervan1951daaldehetwater benedenhetslootwaterniveau.Hetlijktaannemelijkdezeverschillenmetde
uiteenlopende profielophouw inverband tebrengen.
Profiel 2(afb.9grondw.)maaktde indruk ietsminder
doorlatend tezijn,watkanworden toegeschrevenaan
defijnzandige samenstellingvandeondergrond.Bij
eenzwaardere ondergrond kandeze bijindroginggaan
scheurenwatdedoorlatendheid tengoedekomt.Uiteen
aantaldoorlatendheidsbepalingen verrichtdoorde
Cultuurtechnische Dienstwaarvandegegevens onster
inzagewerdengesteld,bleekeveneensdatdedoorlatendheid vandelichte profielengeringer isdanvande
zware.Naarmatehet zand onder dekleilaagondieper
voorkomtneemtdedoorlatendheid af.Opgrond hiervan
werdenuiteenlopende drainafstandengeadviseerd.De
lage grondwaterstanden inde zomervan1951moetenhat
gevolgzijnvansterkevochtonttrekking,wellichtvoor
eengoed deeldoorhetgroeiende gewas (tulpen).De
lagegrondwaterniveau'skwamenvoor,niettegenstaande
hetgewasaf entoeberegend werd.Bijhetlichtste
profieldaalthetgrondwaterhet sterkst,vermoedelijk
tengevolgevanhetgeringer vochthoudend vermogen.
Opmerkelijk isdatookzonder sterkgroeiend gewashet
grondwater ietsbenedenhet slootpeilkanliggen.
Ditisteverklarendoor verdampingaanhetgrondoppervlak,terwijlhetpolderwater steedsoppeilwordt
gehouden.
Ookbijvergelijkingvangrafiek 3metno's 4en
5blijktdefluctuatievanhet grondwater inhetlichteprofielhet sterkst tezijn,waarvoordereedsgenoemde oorzaakvaltaantevoeren.Hetgrondwatervan
buis5schommeltminder sterkdanvanbuis4ophet
gelijksoortige bodemtype enkomtdecurvevanhet
slootwatermeer nabij,Ditmoetworden toegeschreven
aanhetfeit,datbuis 5dichtbijde slootstaat,
buis4erverdervanaf.Ditwijst erop,datvoorhet
zoconstantmogelijkhoudenvanhetgrondwater op dez%
grond eennauwedrainagenodigis.Voordelichte
gronden isdit,blijkensdegegevenvoorbeeldenin
minstensevensterkemate hetgeval.
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Bijbuis 6, staande ineenboomgaard,blijktde
fluctuatie vanhetgrondwater betrekkelijkklein.Vermoedelijk isde betrekkelijk geringeafstand totde
sloot (7m)enhetfeitdatdit eenzeer smalperceel
is,vanbetekenis.De stand vanhetfruitopditperceelisgoed,ondankshetfeit,datdegrond laagen
zwaaris.Wellicht isditmede toe teschrijvenaan
hetfeit,dathetgrondwaterniveauaanrelatiefgeringe schommelingen onderhevigis.Degeringebreedte
(i.e.zonderdrainage)zoudaneenbelangrijkevoorwaarde zijnommetfruit opdeze grondnogredelijke
resultaten tekunnenbehalen.
3.Landbouwkundigewaarderingvandegronden
Bijeenalgemene beoordelingvande grondenop
hunlandbouwkundige waarde (inhetbijzonder tenaanzienvantuinbouwgewassen),zullendelichtekreekrug(S-)grondengesteld worden tegenoverde zwaarstegronden (K-typenen Oi). De lichtere 0-typennemenin
hetalgemeeneen tussenpositie in,zodathieroverniet
afzonderlijk wordtgesproken.
Dekenmerken eneigenschappen,diehier genoemd
worden,berustenvoornamelijk oppractijkervaringen.
Indepractijk,speciaalwanneerhetdevollegrondsgroenteteelt betreft ensomsookindebollenteelt,wordenzwareenlichte grondenvaakjiietzeer
verschillend gewaardeerd.DitfeitmoetwelMeraarT"
worden toegeschreven,"datdelichte grondenwelbepaaldevoordelenbezitten,maar ooknadelen,invergelijkingmetde zwaretypen.
Benopvallende eigenschap is,datdekreekruggrondenminderdroogtegevoelig zijndandekleigronden,
tenzijzetehoogliggen (minstens1.25 cm +p.p.;
eengoedehoogteligging is70à100cm+ p.p.). Ditis
eengevolgvaneensterkere capillarité!t (opdrachtigheid).Delagerekomgronden zijninminofmeerdere
mate droogtegevoelig.In één derkarteringsjarenwerd
ditbijbloembollen (tulpen)duidelijkwaargenomen.
Opdekerngedeeltenwashetgewasreedsverafgestorven terwijlhetopderuggennoggroenwas.Ookwerd
opeenperceelmetlagekomgrond geconstateerd datde
bollenhieropvallend kleinwarengebleven.Aangenomen
kanwordendatdeongunstige structuurvandepikhorizont inhetprofielnadeligisvoordevochtvoorziening.Eenduidelijke aanwijzinghiervoorvindtmensoms
opplaatsenwaarlichtekreekruggrond overgaatinzwaarderemeteendergelijke storende laag.Hiervaltwaar
tenemendathetvocht inhetlichte gedeeltehoog
inhetprofiel isopgetrokken.Bijde zwaregrond is
hetbovenste deelvanhetprofieldroogenbestaatter'
hoogtevande pikkigehorizont tengevolgevandroogtescheurtjes uitlosseaggregaten.Overigenskandi©
structuur ooknadeligzijnvoordebewortelingend©'v
wortel-activiteit.
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Eenvoordeelvandelichte grond isverder datdezezichbeterleentvoorde teeltvaneennagewas,dus
voorde intensievere cultuur.Opdeopdrachtiger grond
slaateentweede gewas (bijv.bloemkoolnavroege
aardappelen)beteraan.Wanneer bovendieninhetvoorjaaropdehogere lichtegrond vroegermetde cultuur
kanwordenbegonnen (bijv.inMaart)endeoogstdaardoorvroeger is,komtdithetnagewasextra tengoede.
Overdevroegheid vandegrond als zodanig,isgeen
concreteuitspraakmogelijk.Uitervaringenblijkteen
tendenzdatde zwaregrond ietsvroegerkanzijndan
delichte.Ditkanverband houdenmetdegeringereopdrachtigheid endonkerder tintvande zwaardere grond.
Benlichtekreekruggrond wordtvaak "koud"genoemd.De
indrukisdathetweer ende toestand vande grond in
eennatvoorjaar eenbelangrijkerolspelen.Ineen
droogwarmvoorjaar schijnthetgewasopeenlichte
grondwatvroegerklaar tezijn.Ineennatvoorjaar
daarentegen ishetnietmogelijk cplage,zware,vaak
slechtontwaterde grond vroegtebeginnen enishet.gewaslater.Uitverstrekte gegevensisverderde indruk
verkregendatnachtvorst opdelichtegrondminder sterk
optreedtdanopzwaardere.Het zouonsinziensr.ogeiijk
zijndatdegrotere opdrachtigheid eneventueelsterkeregeleidingvandewarmte (doorhetontbrekenvaneen
storendelaag)hierbijeenrol speelt.De zwaregronden,-.
hebbenhetnadeel indeherfstvaak slechtbewerkbaar
tezijn.Hetuitplantenvanbloembollen gaatdaardoor
somsmetveelmoeilijkheden gepaard.
Eenbezwaar indekreekruggrondenisdat zedikwijlswatslempigzijn.Dit isnadeligvoorbollendis/
'swintersophetveld staan.Dezegrond vergtdanook'.;
eenextrabodemverzorging.Ookde sterkere onkruidgroei *
vraagtextraarbeid.Doordenoodzakelijkheiddegrond
meer temoetenverzorgenwordthetvoordeelvangemakkelijkerbewerkbaarheid vergelekenmetde zwaardere
gronden,bedrijfseconomischbezien,inzekere zinweer
tenietgedaan.
Nietonbelangrijk isookdatdelichtegrond wel
eenextrabemestingmoetwordengegeven.Verder schijnt
delichte grond bijnatweer,omdathij"koud"is,hst
optredenvanziektenindehand tewerken.Tenslotte
moetnoggenoemd wordenhetfeitdatde zwaarderegrond
beter "vasthoudt",d.w.z.datdegroeilangerdoorgaat
ondernormale omstandigheden.
Benbelangrijkargumentvoordepracticusbijde
beoordelingvanzijngrond is,afgezienvanafzonderlijkebodem- engroeikenmerken,hetresultaatdathij
met zijn (gangbare)gewassenbehaalt.Ditresultaatis
dehoeveelheid enkwaliteitvandeteoogstenproducten.
Dezenu schijneninveelgevallen tengunstevande
zwaregrondenuit tevallen.Een zwaregrond kan,ondanksgeringereloofontwikkeling,eerder eengrote
oogsteneenzwaardergewasopleveren.Vooraldezaadgewassen zijninditopzicht sprekend.Overopbrengst
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enkwaliteitvanzaad opzwaregrond geteeld wordt
steedszeergunstiggeoordeeld.
Degrondenmet "goede"profielen geven vaakeen
testerkebladontwikkelingenfijner zaad.Opzware
gronden,ooklaaggelegen (ca50cm+p.p.),komtdan
ookveelzaadteeltvoor.Ookmetaardappelen,koolen
bloembollenkunnengoederesultatenopzwaregrondwordenverkregen.
Datde zwarebodemtypen,althansvoorde gangbare
tuinbouwgewassen,betrekkelijk gunstigwordtbeoordeeldenslechtsweinigverschilwordtgezienmetkreekruggrond,kanonsinziensmedeverklaard wordendoor
hetfeitdatveelaleengoederulledonkere teelaarde
aanwezigis.
Hetisduidelijkdathetgunstige oordeel over de
zwaregrondenvooralistoeteschrijven aandeervaringmeteenbeperktaantal,voornamelijk groveretuinbouwgewassen.Ofschoonhetoordeelvoorbloembollenook
meermalengunstigluidt,moetendelichtere gronden
hiervoormeer geschiktwordengeachtvooralinverband
metdebeterewaterhuishouding indrogeperioden.Wel
ishetzodatdoorinfiltratie enberegeninghetnadeelvandegroteredroogtegevoeligheid vandezware
grondeninbelangrijkematekanwordenopgeheven,maar
erblijftonsinzienseengroterbedrijfsrisicobestaan.
Het isdanookniet teverwonderendatdelichtegrondenvoorbloembollencultuurzeer zijngezocht.Men
vindtopdezegrondenookenkele grotere intensieve
bollenbedrijven.Ookdehoogwaardige hyacinthen,een
gewasdathoge eisenaandegrond stelt,komtopdeze
grond welvoor.Mengeeftvoorkeur aandelichtste
(opdrachtigste)profielen.Ookvoorfijneregroenteenfruitgewassen (druif,perzik)zijnde zwaardere
grondenmetpikkige lagenenzwaardere ondergrondongeschikt.MetdedruifAlicante heeftmenslechteervaringenopgedaan.Opgeschikte grond kunnengoede
opbrengstenwordenverkregen.OpbodemtypeC-i(hoogliggend perceellichte oude cultuurgrond teHem)bedroegdegemiddelde opbrengst vaneenkas (48m)Black
Alicante gedurende de periode 1931t/m19501236kgof
wel97kgper strekkende roede.EenkasFrankenthaler
vandezelfde grootte leverde indezelfde periodegemiddeld op;IO98kg,dit is86kgper strekkenderoe.
In-aanmerkinggenomendatdeverzorgingvanhetgewasnogwelwatbeterhadkunnenzijn,valt hieruit
af teleidendatmet fruitonderglasopgrondstukken
met gaveprofielenbehoorlijkeresultaten zijntebehalen.
Delichtegrondenhebbenvoordefruitteelthet
belangrijke voordeeldathieropvanlichte onderstamtypengebruikgemaaktkanworden.Deze zijnonmisbaar
bijeenintensievebedrijfsvoering.De zwaregronden
diemomenteel inVenhuizenmetfruitbeplantzijn,
staanopsterkgroeiende onderlagen.
Concluderend kangezegd wordendatde resultaten
op lichtekreekrug- enzwaregrondenvoordegangbare.
grovegewassendooreengenomennietzeerverschillend
zijn,maardatvoorfijnere cultures,groentenenfrwït
onderglas,bloembollen enfruitdelichtegrondenalleenbruikbaar 5falthansteprefererenzijn.
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III,Beschrijvingvandebodemkaart
1.Bodemkundigoverzicht
Hetkaartbeeld vanhetgekarteerde gebied wordt
beheerstdoor eenvertakt stelselkreekruggrondengelegen temiddenvanzwaardereafzettingen.Deze eerste
beslaannaar schatting-jdeelvanhetoppervlak.De
kreekruggrondenbestaan uiteenhoofdtakmet eenpaar
grotere zijtakken.Eendeelvande grotekreekrug,
die zuidwestviaHemnoordwaartsloopt,iskunstmatig
opgehoogd.Dit gedeelte werd totde oude cultuurgrondengerekend.Overigenskomenoverwegend kleinere
kreekruggenvoor.Vooralinhetoost-zuidoostelijken
westelijk deelvanhetgebied komt eenfijner,sterker
vertakt systeemvoor.
Hoewel smallerekreekruggenvaakduidelijkeafsplitsingen zijnvandegrotere takken,isdit inhet
oostelijk enwestelijk gebied niet zoduidelijk,.Het
ismogelijkdatdekreekruggen vanandere hoofdstromen
afkomstigzijnendatgedeeltelijk inelkaar grijpen
vande systemenheeft plaatsgevonden.Voor zoverdit
deIJsselmeerkantbetreft isditnietna tegaan,omdatdeWestfriosekleihierdoor de eroderendewerkingvandeZuiderzeemoet zijnverdwenen (dekreken
eindigenhierbijdeIJsaelneerdijk).Inhetwesten
kankarteringvanhetomliggende gebied hetbeeldverduidelijken.
De grotehoofdtakvertegenwoordigt dehoogste
grondenvanhet gebied (tot ca0,5m-N.A.P.).HieropiseendeelvandobewoningvanHemgeconcentreerd.
Hetwestelijk dealvanhetdorpVenhuizenligt opeen
grote zijtak.De inhetoostenenwestenvoorkomende
kleinerevertakkingen zijnvaak slechts zwakgeprononceerderuggetjes.
DG richtingvande grote-enkleine vertakkingen
isoverwegend zuidwest-noordoost totwest-oost.Sr zijn
kleine krekenmet eentamelijk grillige loop,maar
soms zijnsmallekrekenovervrijgroteafstand in
dezelfde richting tevervolgen.
Inwerkelijkheid geeftdek'.arteen tamelijk
sterkvereenvoudigde voorstellingvanhetkrekenkommensysteam.Er zijnnogvele kleins krekennietaangegeven.Dithoudtverband metde gevolgdemethode
vanoverzichtskartering.De topografischeverschillen
zijnookvaak onvoldoende omhiermee tewerken.Egalisatiesvan terreinenbijbouwland,deaanwezigheid
van slotene.d. hebbenbovendiendenatuurlijke topografie opveel plaatsenveranderd,waardoor hetverloopvan"dekleineruggenonduidelijk isgeworden.
Voor een juistere interpretatie vandebodemkaart
ishetnodigzichrekenschap te geven vande fijnheid
vandevertakkingen.Dit geldtvooralvoordeovergangsgronden (0).De0gebieden zijndikwijls (weinig)
uniform.Bijnader onderzoekblijktdat ernogzeer*
fijnekreekjesinkunnenvoorkomen.Erkomengrond-
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verschillenvoor overafstandenvanenkelemeters.
Door eendetailkarteringvaneenperceel("boringen
omde10m)konhetfijneverloopgrotendeelsworden
vastgelegd (afb.10).
Bijhet oplaartbrengenvande onderscheiden
bodemkundige eenhedenishetdoordezevoorkomende
wisselende profielopbouwnoodzakelijk geweesthierbij
alsrichtsnoer tekiezenhetoverwegenvaneenbepaald bodemtype.Verder washetnietmogelijkbijop
korteafstand voorkomende groteverschillen,diein
de smalle overgangenvoorkomende typenaante geven.
Erkunnendus typen met zeeruiteenlopende opbouw
opdekaartaanelkaar grenzen.Dergelijke groteverschillenopkorte afstand komenvooralvoor ingebiedenbestaande uitoverwegend kleiwaarinkreekjes
lichtmateriaalhebben gedeponeerd.
De grondenvande grotere kreekrugtakken hebben
voor eengrootdeelongestoorde profielen integenstellingmetvelekleine,waarbijkleiige ondergrond
wordt gevonden.Degedeeltenmet inhungeheellichte
samenstelling (S]_)zijntebeschouwenalsde plaatsen
waarde strominghet sterkst isgeweest,dusalsde
kreekbeddingen.Opsommige plaatsenishetmogelijk
geweestkleinere complexenvandezeafzetting teonderscheiden,maar overgrotere afstand zijnzeniet
goed tevervolgen omdathetboringennetnietnauw
genoegwasende topografie geen houvastgeeft.Op
dekaart zijndaarom enige plaatsenaangegeven zonder
datdeloopvolledigkonworden ingetekend.
Behalve diepgaand zandige profielen,komenook
gedeeltenvoormetwat slibrijker ondergrond,vaak
indevormvan eenenkeldunkleiiglaagje.Ditis
nietalleenlangsderandenvande hoofdstroomtakken
hetgeval.Deze plaatsenwijzeneropdat opslibbing
ondanksdenabijheid vande stroombeddingen,inbetrekkelijkrustigmilieuplaatsvond.
Dekaart geeftaandatbepaalde zwaarderegedeeltenindehoofdstroom voorkomen (deze zijnvooralinhetbovenste gedeeltevanhetprofiel zwaarder
(O-reeks)).Daardoorwordtde indrukgewektalsofde
stroomlooponderbrekenis.Vorderkomthetvoordat
eenlichte kreekafzettinggeenduidelijke toevoerbaanheeft (dooraanwezige zwaardere typen)engeisoleerd ligt (oostelijkvandeMeeweg). Zowelin
heteerstealshetlaatste gevalhebbenweklaarblijkelijk temakenmetlocaleafwijkingenvande
regelmatige opslibbing (vanuitkreekbeddingen).In
delaatste fasevanopslibbingisdegetijdewerking
plaatselijk zodanigverzwakt,datde ebstroomhet
fijnstemateriaalniet geheelmeer.afvoerde,zodat
eenopslibbing,zoalsbijopwassen enkweldervorming
het gevalis,plaatsvond.
Een tendenz indeze zinvalt ookbijdegrote
zuidwest-noordwest hoofdstroomtakwaar tenemen.
BijHemligt eenuitgebreid gebiedmetduidelijk
geprononceerde kreekruggronden (lichteprofielen,
hoge ligging).Inhetzuidwesten (richtingWijdenes)
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eninhetnoordoosten zijndekreekafzettingenvaak
minderduidelijk,zodathetlijktalsofde stroom
smaller wordt.Dit isteverklarendoordat'.inhet
zuidwesten (vermoedelijk deaanvoerrichting)lichte
afzettingendoor slibrijkermateriaalzijn"bedekt.
Deopdezewijze ontstane plaatselijke verbredingen
vandekreekrugbanen komenookbijkleinerekreekrugtakkenvoor.
Hoeweldevroegere kreekbeddingenmeestalin
het terreinniet zichtbaar zijn,bestaatdeindruk
datnietdichtgeslibde gedeelten zijnblijvenbestaan.
Opeenpaarplaatsen,o.a.inde zuidelijke grote
stroomtak,komtnl. eensmalbochtigslootjevoor
metaanweerszijdenkreekruggrond.Vermoedelijk
steltdit slootje,temiddenvandeoverigensrechte
strokenverkaveling, eenrelictvoorvaneenoude
stroomdraad,diedoorhetuitbaggeren enschoonhouden
instand isgebleveneneventueelvergroot.
Eenkenmerk dat sterkvanplaats totplaats
wisselt,isdediktevanhethumushoudende dek.Op
veelplaatsenhebbendekreekruggrondeneenbouwvoor
van minstens 40cm.Voor eendeelmoetditworden
toegeschrevenaannatuurlijke invloeden (mogelijk
vroegerewoudbegroeiing, voer eon dool
echteraanhetvroegere grondgebruik.Vooralaanopbaggeringenlangdurige organischebemestingmoet
hierbetekeniswordengehecht.Inditgevalstaan_
dezegrondendichtbijde oude cultuurgrondelTTc)•
De teelaardelagen zijnnietalledonker.De
lichte grondenopdehoofdrug,voor zovernietdicht
bijhetdorpHemgelegenwaarkunstmatigebeïnvloedingisaan tenemen,zijnvaak-tamelijkbleekvan
kleurentevensnogal slempig.Lager gelegenkreekruggrondenvooral, van dekleine kreekruggen (inhet
oosteneninhetwestenbijdeMeeweg),hebbeneen
donkere tint.
Over dewisselvalligheid vande profielenbij
deovergangsgronden (0)isreedsgesproken.Plaatsen
waarlichtere O-profielenmeerregelmatigenover
grotere oppervlakte voorkomen,wordennabijdegrote
kreekrugtakken gevonden.Deze overgangsgronden inhet
middenvande gemeente zijnvoormeercultuurdoeleindengeschikt daninhetoostelijk enwestelijk
deel (bijv.fruit). Indegebiedenmetkleinekreken
(oostenenwesten)komenvaak slechts smalle0-stro- .
kenvoor enbinnendeze zijnde profielennogsterk
uiteenlopend.Eennadeel inde laatste gebiedenis
o.a.dewisselende hoogteligging,wanneermenhet
terreinwildraineren eninfiltreren.Mentrachtdit
bezwaardoor egalisatie teondervangen.Opdeze wijzeisdewaterhuishoudingbeter teregelen-,,maardoor
deuiteenlopende bodemopbouw wordteen ideale toestandnietverkregen.
Gaanwenawaarklei(kom)grondenmetdikkeen
dunnekleilagenvoorkomen,danblijktdateentamelijksterke verspreidingbestaat.Ookbinneneen
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door eenenke]/typeaangegeven gebied,komtnogwisselingvoor.Een tamelijkuitgebreid gebiedmetdunnerekleilagen (ca70cm)ligtbijdeLekerweg.NoordelijkvanKernkomenkomkleigrondenmetnogdunner
dekvoor.
Erbestaat onderscheid tussendegrondenvan
dezereekswatbetreftde zwaartevandebovengrond.
Zwarekleigrond komtvoor bijdeLekerweg.Degenoemde gronden tennoordenvanHemzijnwatlichter.
Ookinandere delenvanhet gebied (o.a.bij Tersluis)
zijnplaatselijkminder zware bouwvoren tevinden.
Eenverschil tussendegrondenbetreft dehoogteligging.Vele komgrondenliggen telaagendeontwateringlaatveel tewensen over.Dit ishetgeval
bijdeLekerweg,waarduszware entevens teondiep
ontwaterde kleigrondenliggen.Nogsterker isditin
hetnoordoosten (noordelijkvanKerkewater)waarde
grond 30-45cmbovenhetpolderpeilligt.Eenveel
betere ontwateringhebbenbepaalde komgrondcomplexen
bijHemalsgevolgvanhunvannaturehogere ligging
(totca100 cmbovenpp.)Tendele zijndit gronden
met dunnere kleilagen,maar ookkomgrondmet eentot
minstens130 cmuitkleibestaand profiel (K)komt
hiervoor,zodatdehoogteligging geenabsolutemaatstafvoorde opbouwvanhet profielis.De zeerlage
liggingvanbepaalde gedeeltenvanhet gebiedmoet,
zoalsdiepboringenhebbenuitgewezen,wordentoegeschrevenaan slappelageninde ondergrond,diein
deloopvande tijd zijningeklonken.
Dehoedanigheid vande piklagenkannogaluiteenlopen.WestelijkvandeMeewegeninhetzuidoostelijk-oostelijk deelvanhet gebied o.a.bijTersluis,isbijsterkhumeuze bovengrond,slechtseen
diepdonker zwakontwikkeld pikkiglaagje teonderscheiden.Hetlijkt eenovergangsvorm naarhetmoerige (venige)laagjedat inhetnoordenvanVenhuizenlocaal enverder inhet Grootslagvoorkomt.
Eenduidelijke veenlaagover eenuiterst klein
oppervlak iswaargenomenopperceeli:adF432,aande
noordzijde.Verder isveengevondenlangsdewegin
hetdorpVenhuizen onder sterk opgehoogde,verwerkte
profielen.
De oude cultuurgronden (C)komenoptamelijkuitgebreide schaalvoor.Hierbijmoet inaanmerking
wordengenomendat totdeze categorie ookgronden
zijngerekendmetdikkehumeuze lagen (meerdan 50cm)
zonderdathetkaraktervan "oude cultuurgrond" steeds
evenduidelijk is.Welkangezegd wordendatdikke
humeuzelagen,diemede ontstaan zijndoorbetrekkelijkrecente opbaggeringen (tuinbouwgronden),weinig
voorkomen.De opbaggeringheeftmeestalniet indie
mate plaats gehad,dat er teelaardelagenvandie
dikte zijnontstaan.Inhet "vaargebied"metmeer
enbredere sloten (zuidelijkvandeKerkwegteVen^
huizen),vva.-rderecente opbaggeringhetmeestis
toegepast,komendanookmaarweiniggrondenvoordie
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verspreidgelogenoudecultuurgrondenzijnoverigens
ookvaakhotmeestkarakteristiek,nietbij'bouwland,
maaropoudegraslanden.
>
Srvaltonderscheid-temaken.tussendeoude
cultuurgrondenlangsdebewoondewegen,dusindedorpenVeenhuizen enHem,endaarbuiten.
Delangsdewegengelegengrondenzijnhet
sterkstopgehoogd (totca150cmbovenpolderpeil).
Zwartelagenvanmeerdan1mkomenvoor.Zesluiten
aanop<3oeveneenstamelijkhooggelegendorpsweg
(oostelijke-westelijke gedeeltenindedorpenVenhuizen
enHem).InVenhuizenvormtdezeweg degrensmetde
polderGrootslag enkanalszodanigalseenoudedijk
wordenopgevat.Debegrenzingvandeoudecultuurgrondpercelenvalt samenmetderegelmatigestrokenverkaveling (strokenhaaksopdeweg)welkemiddeleeuwsis.Demiddeleeuwse bewoningblijktookuittalrijkescherven,die bijdehuizenwordengevonden.De
sloten,dieomdopercelenlopen,moeteneendeelvan
despeciehebbenopgeleverd,welkenodigwasvoorde
ophoging.Dezeoudecultuurgronden'komengedeeltelijk
vooropoorspronkelijkekreekruggrond (voorn,inHem),
maarookoplagere zwaardereondergrondomdatdeliggingvandewegengeenverbandhoudtmetdegrond.In
heteerstegevalzijnde zwartelagenlicht (Ci),in
hetlaatstevaalckleiig (Cg).Erzijnkavels,dieover
tamelijkgrotediepteuit oudecultuurgronden bestaan.
DitishetgevalbijeencomplexgelegenteHemtussendedorpswegendeWaterlezingtenzuidenervan.
Openigeafstandvandehuizenisdeoudecultuurgrondminderkarakteristiek,dezwartelaagisslechts
matigdikenerkomenveenminderwoonrestenvoor.
Debuitendebewoondewegenverspreid gelegenoude
cultuurgronden liggengrotendeelsinhetmidden-en
oostelijkdeelvanhetgebied.Naderonderzoekheeft
uitgemaakt,datbijsommigegrondenaansluitingbestaatbijderechte strokonverkaveling.Derechte
slotenvormendandebegrenzing.Opsommigeplaatsen
komensmallestrokenlangseenslootvoor.Inditgevalzijnhetvermoedelijkzgn.oudeschotwallen,
d.w.z.stukkengrond,dieopgehoogd ofopgebaggerd
zijnmetmateriaaluitdesloot.Hieropwerdenvroegerweltuinbouwgewassen geteeld.
Anderzijds isgebleken,datopgehoogdestukkenvoorkomenmetoenonregelmatige begrenzing.Vermoedelijk
staandezeoude cultuurgrondenlosvanderegelmatig
begrensde.Een juistedatering vandezeplekkenis
nognietverkregen.Opoenpaarplaatsenwerdenin
hetprefielschervenvanFries-Bataafseouderdom
gevonden (determinatiedoorDrP.J.R.Modderman).
Ditvormteenaanwijzingvoorbewoning,dieaanzienlijkouderisdandemiddeleeuwse.Erstaanechter
nogteweiniggegever^terbeschikkingomditaante
nemen. Voorlopignemenweaan,datdezegrondenwat
vroegeringebruikzijngeweestdandere-
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gelmatige stukken (zieookblz.30en31), mogelijk
voorde tijd datdebewoning zichlangsdewegen
(dijken)concentreerde.
Kenmerkenvande terreinen zijnhetvaakongelijk (bultig)oppervlak enzwartelagenvanwisselendedikte.Menkrijgt somsde indrukdathetterrein sterkvergraven is.Een enkelemaalwerd een
kleine,enigszinsronde verhogingaangetroffen (die
aandekleine terpdoetdenken)ofook ineenrechthoekliggende walletjes (eenweiland "bijdezuidelijke waterlezing).Ookkomenoneffenhedenvaneen
ander soortvoor.Inhetoostelijk deelvanVenhuizenligt een smalhoognoorzuid perceel (boomgaard).Dezerechte strook oude cultuurgrond lijkt
zichaande zuidzijde ietsmeer westwaartsvoortte
zettenopeenanderperceel.Opditlaatste perceel
vooralwashet karaktervoor oude cultuurgrond zeer
kenmerkend (55-60cmzeer zwartegrond,met geelgroene ijzerfosfaatconcreties,veel ijzerklompjes).
Ook ietsverder zuidwaarts,indezelfderichting,
komtnogoude cultuurgrond voor (overdeKerksloot).
Beidelaatste gedeelten zijnonregelmatigvanvorm.
Inverband met debepaalde richtingvandezegedeeltenoude cultuurgrond lijkthetnietuitgeslotendat
wehier tedoenhebbenmetrestantenvaneenoude
watereering.
2.Landbouw-geografischebeschrijving
a.Wat_ers_taatkundi_ge_toesjtand_
Hetgrootste deelvande gemeenteVenhuizen,
nl.hetgedeelte tenzuidenvandeHouterweg,valt
inhetwaterschapdeDrieban.Hetnoordelijk deel
ligt indevroegere Houterpolder,die thansdeeluitmaaktvande polderHet-Grootslag.DeHouterwegis
eenwaterscheiding tussendeDrieban endeHouterpolder.
DenaamDriebangeeftaan,datdezeuit 3bannen
(oudewaterstaatkundige eenheden)bestond. Tweevan
dezebannenliggenin'degemeenteVenhuizen,nl.de
bannenVenhuizen enHem.Lekerweg,HogewegenHemwegvormen eenwaterscheidingmet dederde,zuidwestelijk gelegenbannevanhetwaterschap.Inhet
noordwesten isdeDriebandoorde waterscheidingen
"Sittend"ofZijdwind enBlokdijk gescheidenvande
Oosterpolder.
Brbestaathoegenaamd geenverband tussende
beidebannenVenhuizen enHem endebodem.Binnen
elkebanneliggen grondenvan zeeruiteenlopende
hoedanigheid enhoogteligging.De tegenwoordigewaterstaatkundige indelinghoudtmeerrekeningmetde
uiteenlopende hoogteliggingvandegronden.Brwordeninhet gebied 4peilen gehandhaafd.Hethoogste
peilkomtVoor inhetgebied zuidelijk ennoordelijk
vanHem (zomerpeil1.47 m-N.A.P.winto:;puil1.37m
-N.A.P.). Inditgebied
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liggenveelhoge,lichte gronden,waarvoor eenhoger
peildusgewenst is.Noordwestelijk vanHemwordt
eenlagerpeilaangehouden (zomerpeil1.73m-N.A.P.,
winterpeil1.95 m-N.A.P.), inovereenstemmingmet
deinhetalgemeenwatlagere ligging.Ditisookhet
gevalmethetoostelijkdeelvanhet gebied (zomerpeil1.85m-N.A.P.,winterpeil1.95m-N.A.P.)en
eenkleinoppervlak inhet zuiden (Lekerpolder,zomerpeil1.70 m -N.A.P.).DeHouterpolder inhetnoordenheefthetlaagste peil (2.05n-N.A.P.), hetgeeninovereenstemming ismetdealgemeenlagere
liggingvande grondeninhetnoorden.InHet Grootslagwordt daarom eennoglager peil toegepast.Ofschoonduseenaanpassingbestaatvandepeilenaan
dehoogteligging,zijndevoorkomende hoogteverschillenbinnendeafzonderlijkepeilgebieden (ca 50-80cm)
oorzaakdatnogvele landerijen geen optimalewatervoorzieninghebben.S r komenoverhetgehele gebied
grondenvoor,speciaalkreekrug- enovergangsgronden,
die tenopzichtevanhetpolderpeil tehoogliggen
enindroge periodendegevolgendaarvan te ziengeven. Vooralgrasland isindit opzichtgevoelig.Daarnaastkomengrondenvoor,diebijdebestaandewinterpeilendoorhunlage ligging (vooralde zwaardere
typen)onvoldoende ontwaterd worden.Voorbeeldenliggeninhet oostenvanhetgebied (Oostergouw;maaiveld
0.5mofminder bovenhet water), inhet westenbij
deMeewegeninhet zuidenbijdeLekerweg.
Eenfactor bijde ontwatering isde snelheid
waarmee hetovertollige water wordtafgevoerd.Indit
opzicht ishetinhetwestenbijdeMeeweggelegen
gebied sterk inhetnadeel,omdatdithetverstvan
hetgemaal (gelegenaandeIJsselmeordijkinhet
uiterste oosten)verwijderd is.Ookde geringeafvoercapaciteitvande oost-westverlopende sloten (de ;
slootlangsdeHouterwegfungeertalshoofdafvoerbaan)speelt eenrolbijdewateroverlast,diemen
hierniet zeldenondervindt.Dewatertoevoerheeft
plaatsdoore^nduiker indeIJsselmeerdijkinhet
zuiden.Dit waterkomtvia een slootinhetgebied
methethoogste zomerpeil.Vanhieruitkunnendedelenmetlager peilwordenvoorzien.Eenvoordeel
vandezewijzevanwateraanvoer isookdateencirculatie tot stand gebrachtwordt (aanvoer inhet
zuiden,afvoervanwestnaar oost), waardoordevervuiling (door eeninHem staande zuivelfabriek)van
hetpolderwater kanwordentegengegaan.
b. Gebruikvande gronden
!•Vroegere toestand
±nnetvoorgaande isuithetvoorkomenvanoudecultuurgronden ietsgeblekenoverhetvroegere •
grondgebruik.De sterkopgehoogde terreinenlangs
dedorpswegenmoetenhetmeest intensief ingebruik zijngeweest.De ophoginggeeftook eenidee
vande waterstaatkundige toestand vanhetgebied
indemiddeleeuwen.Zoalsvermeld,stellenweons
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voordatdezevestiginglangsopgehoogde wegen
(ofeventueellagedijkenofkaden)enopopgehoogde ervenplaatsvond toendehogere zeestandenenoverstromingenindemiddeleeuwen debewonersdwongenwaterkeringen aan teleggen.Deze
dienden,"behalvevoor woonplaats,alsverbindingsweg. Uitdeze functiesvanwaterkering enverbindingswegkanwordenverklaard,waaromdewegen
tamelijk onafhankelijk staanvandehogereruggeninhetgebied.
Datdeontginningvanhet land indemiddeleeuwenheeftplaats gehad,zietmenookuitde
verkavelingswijze.Hetland isverdeeld inzeer
lange smallekavelsdiehaaks opdehoofdwegen .
doordedorpen staan.Srheeft eenverdelingvan
degrond plaatsgehad onder debewoners,die
langsdezewegenwoonden.Het isopdemoderne •
topografischekaartnogduidelijk teziendatbij
Hemde opdelinginrechte kavelstroken doorging
totdezuid- ennoordgrensvande polder.Door
bezitsscheiding zijndelange kavelsvaak ingebruikbijverschillende eigenaren.Dedwarsscheidingenvandelange strokenkomenvaakvoor
indevormvaneenkrom enonregelmatigslootje.
Het is somsgeblekendatditverband houdtmet
eenlaagkomgedeelte; dikwijls isdit-verband
echterniet teontdekken.Het ismogelijk datdit
resten zijnvaneenoudereverkaveling.
Gebruikvande grondenomstreeks1832
InhetVerslagoverdeLandbouwinNederland
van1875wordenenkele cijfersgegevenoverhet
grondgebruik omstreeks1832.Erwas1610haweienhooiland,157habouwland 79haboomgaard,
3ha tuinen.Hieruitblijkt dathetgrasland
verreweg-domineerde.
Inhetkadastrale archief isdeverspreiding
vanhet grondgebruik omstreeks1832na tegaan
(afb.11).Erkwamonverspreid kleinere complexen
enafzonderlijkepercelenbouwlandvoor.Eenvergelijkingmetdebodemkaartwijstuit,dathet
bouwlandgebruik enigverband vertoontmetde
lichtehogere gronden.Ookblijkt datverschillende stukken oude cultuurgrond indeze tijdvoor
bouwland ingebruikwaren.Dit iso.a.hetgeval
bijHem tussendedorpsstraat ende tenzuiden
ervangelegenoostwest lopende sloot,"deWaterlezing".Menprofiteerde hierblijkbaarvande
hogereliggingvandeze terreinen.Fruitteelt
kwamlangsdedorpswegen inVenhuizen enHem
tamelijkaaneengeslotenvoor.De percelenwaren
vaakklein enbeperkten zichgrotendeels totde
erven.Het fruit stond hoofdzakelijkopoude
cultuurgrond,dusookweer oprelatiefhooggelegenterrein.Tussende dorpsweginHemende
Waterlezingwas eengroot deelbezetmetboom-,
gaard.
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Uitdevroegere classificatievandegronden
"blijktook,datdehoogteligging eenbelangrijke
rol speelde.Delagedelen (inhetoostenvan
Venhuizen enbijdeLekerweg)werdenhetlaagst
getaxeerd.Het'belangvandehoogteliggingis
zeerbegrijpelijkaangeziendebemalingtoentertijdveel tewensenzalhebbenovergelaten.
2.Tegenwoordige toestand
Er zijn sedert1Ö32belangrijke veranderingen
inhetgrondgebruik opgetreden.Hetbouwland
(tuinbouwgronden)areaalis sterktoegenomen.
Vooral tijdensennade eerstewereldoorlogis
veelgrasland intuinbouw omgezot.Momenteel
bedraagt hetbouwland ruim dehelftvanhetoppervlak.Gerekend naarhetaantalbedrijven zijnde
veeteeltbedrijvenechterverrewegindeminderheid*).Ookdefruitteelt is sindsdien toegenomen
(ca104hain1952).Hoewelnogvrijveeloudere
boomgaardenvoorkomen,zijnerverschillende jongereaanplanten,dievolgensmoderne richtlijnen
zijnaangelegd.
Overhetvoorkomen endeverspreidingvandeverschillende soorten tuinbouw kanhetvolgendewordenopgemerkt (voorbijzonderhedenzijverwezen
naarhetgenoemde rapportvanhetRijkstuinbouwconsulentschapJ.Menvindt inVenhuizen overwegend
vollegrondsgroenteteelt. Devoornaamste gewassen
zijnvroege aardappelen engrove groenten.Deze
komengedeeltelijkalsnateelt voor (groene kool,
bloemkool).Belangrijke teelten zijnbleombollen(voornamelijktulpenengladiolen)enzaadteelt
(groente- enbloemzaden).Dezekomenvaakalsbelangrijke neventeelten inhetgroentebedrijfvoor.
Niet zeldenvalt denadruk opdebollenteelt,soms
ookopdezaadteelt inhetbedrijf.Opverschillendebedrijvenkomtwat staand glasvoor,maardeze
(teeltwijze)is steedsvanongeschiktebetekenis.
Ookde fruitteelt isinVenhuizenbelangrijk.
Bedrijven,waarin groenteteelt hoofdzaakis,
komenoverhetgehele gebied voor.Welbestaater
enigeconcentratie inhetgebied bijdeWesterkerkweg.Mogelijkbestaat erenigverbandmethetgebied alsvaargebied,d.w.z.datverspreid gelegen,
losselanderijen,welke doorhunliggingniet
intensiefbewerkt kunnenworden,meervoor grove
groenteteelt wordengebruikt.
Zowelbijgrasland alsbijgroenteteelt isin
verband met degrond zondermeernietvastte
stellen.Ookdebollenteelt (bedrijven,waarin•
bollenteelt eenhoofdcultuur is)komtverspreid
c

)Rapportbetreffende welv-..artsmogelijkhedenin
degemeenteVenhuizen.Samengesteld doorhet
RijkstuinbouwconsulentschapteHoorn,1954«
(Concept),
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voor.Wel zijnenkele"bedrijvenmet inhoofdzaak
bollenteelt opvoornamelijk lichte totmatigzware grond gelegen.Zaadteelt isenigermate aande
grond gebonden.Opde zware,lage grondeninhet
oostenvanVenhuizen (Oostergouw)enlangsde
Meewegkomtdeze cultuurrelatiefveelvoor.Zaadgewasseniondervindennaarhet schijntminderhindervandelageliggingdanandere gewassen,wat
kan samenhangenmethetfeitdatzeslechtsgedurendehetdroge gedeeltevanhetgroeiseizoenop
hetveld staan.Fruitteeltkomtopzeeruiteenlopende grond voor.Relatiefveelfruitkomtop
delichterehogegrondenhijHenvoor,diedaarvoor zeer geschikt zijnteachten.Maar ooklangs
deLekerwegoplagekleigrondenisheelwatfruit.
Deze grondenlenenzicho.i.nietgoedvooreen
rationele fruitteelt.
Overdegewassendiebijdeverschillende teeltenvoorkomen,-wordtverderop (biz.33ere)aande
handvanenkeleuitgekozenbedrijven nog gesproken.Overigens zijverwezennaarhetrapportvan
hetRijkstuinbouvv-consulentschapteHoorn.Hierondervolgennogenkelebijzonderhedenoverdewaterbeheersing endebewerkingvandegrond.
Eengoede ontwateringisvoorallegronden,die
inVenhuizenvoorkomen,eeneerste eisgebleken.
Watdedetailontwatering aangaatwerd voorheen
begreppeling toegepast.Vandezemethode staptmen
tegenwoordig echterafengaatover totdrainage.
Gedraineerd land geeftsomseenfrappantverschil
tezienmet ernaast gelegennietgedraineerdepercelen.De gedraineerde percelenzijnindeherfst
beter tebewerkenentebeplanten.Voordebloembollenteelt,isditlaatste zeerbelangrijk.In
hetvoorjaar heeftmenhetvoordeeldatdegrond
eerder enbeter tebewerkeni;
.o.
Practicijdiegeenzichtbarewateroverlasthaddenbijbegreppeling,beschouwenhetalseenbelangrijkwinstpunt datdevoor demechanischebewerkingvanhetland hinderlijke greppels zijn
verdwenen.
Indefruitteeltheeftmenbijdelageregronden (60-70cm +polderpeil)opvallendegroeiverbeteringenminder optredenvankanker kunnen
constateren,wanneer onderbemalingendrainage
•werdtoegepast.
Terwijldebehoefteaandrainagenietaltijd
evensterkbestaat,isditwelhetgevalmet toedienenvanwateraandegewassenindrogeperioden,
zowelop zwarealslichtere gronden.Inveelgevallenwordthiertoeberegening toegepast.Men
gebruiktverplaatsbareregeninstallaties.
Ook zijnerenkelebedrijven,vooraldiewaar
veelbloembollenwordengeteeld,overgegaan tot
infiltratie doormiddelvandrains.Opdezemanierkandewatertoedieningovergroteoppervlaktenineens tot stand wordengebracht,Dergelijke
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terreinenwordeninderegeltevorengeëgaliseerd.
Menmaaktgebruikvantweemethoden.Bijdeeerste
wordtineenaandeeindenafgesloten sloot,het
waterdoormiddelvaneenmotorpomp tot
het
gewensteniveauopgevoerd.Bijdeanderemethode
wordtopde teinfiltrerenpercelengebruikgemaaktvanbetonnenputten,waarinwaterwordtgepompt,datdoorbuizenkanwordenafgevoerd. Tijdensdekarteringsjarenblekenverschillende tuindersde juistemethodevanwatertoediening nog
niettebeheersen.Benbelangrijke factorbleek
de samenstellingvandegrond tezijn.Bijlichte
profielenwordtdegrond spoedigtevochtig.Bij
zwaregrondenheeftmenondervonden datgrond
inzijngeheelnietvoldoende vochtopneemt.Ondanksdemoeilijkheden diebestaan,heeftmenechterduidelijkheteffectkunnenvaststellen door
deverdrogingvanbolgewassen tekunnen tegen
gaan.
Degrondbewerkingvindtvrijweluitsluitend
plaatsdoormiddelvanploegenoffraisen.Het
ploegenmetpaardenwordt steedsmeervervangen
doordemotorploeg.Debewerkingwordtdoorloonploegers,maar ookdikwijls zelfuitgevoerd.
De zwaardere grondenwordenbijvoorkeur inde
herfst geploegd.Hetploegennadewinterheeft
hetnr,deeldatdenabewerkingbijdroogtevaak
lastigis.Dikwijlskomtmenechterniet toeaan
hetploegenindeherfstomdatverschillendegewassenlaatwordengeoogst (bloemkool,groene
kool,gladiolen)endegrond altenatis.Men
kandanbeter inhetvoorjaar fraisen.Dezebewerkingbevalt zeergoed;menkrijgteengoed
verkruimelde grond.Mendient erechter optelettendatditophet juiste tijdstipgebeurt,want
eengefraisde grond heeftniet zeldenneiging
dicht te slaan.Dit isbijdelichtekreekruggrondenhet sterksthetgeval.'Hetbeschikkenover
eenfraismachine heeftbovenbewerkingdoorloonfraisers,hetvoorioèïdat-m^Ji;elC'h£t.:ti'j€gtïp>"
ifelewQorkankiezen.
3.Kortebeschrijvingvan enkelekenmerkendetuinbouwbedrijven
Methetdoel ietsmeer tewetentekomenomtrent
hetverband tussendebeschikbare grond indebedrijvenende (uitgeoefende) tuinbouw,werd een
kleinaantal (8)bedrijvenuitgezocht ende grond
hiervangedetailleerder gekarteerd (8à10boringenper ha), zodateenduidelijkbeeld werdverkregenvandebeschikbare bodemtypen.Brwerd
eveneenseenaantalgegevensoverhetbedrijf
verzameld,o.a.geteelde gewassen enervaringen
hiermee.
Dekeuzevandebedrijvenwerd gedaanuitgaande
vandevoornaamste bedrijfstypen,dieinhetgebied voorkomen.Dezezijn:
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1.groentenenzaad
Z» groentenenbloembollen
3.groentenenfruit
4.fruit
5.groenten
Vanalvandezetypenwerdtenminste eenbedrijf
uitgekozen«Scherp isdegegevenscheidingniet,
wantnaastdegenoemdehoofdteeltenkanookweleen
kleinareaalvaneenandergewasvoorkomen.Deindelinggeeftm.a.w.devoornaamsteteeltenaan.Ze
houdt in,welkecombinatiesmogelijk zijn.Groente-enzaadteeltkomengecombineerdveelvoor;evenzo
groentenenbloembollen.Decombinatie groentenen
fruitisinverbandmet dearbeidsverdelingveel
mindergoedenkomtdanookweinigvoor.Indegevallendiebezienzijn,kanvaneenrationeelge•voerdefruitteeltternauwernoodwordengesproken
enisvangeengrotebetekenisvoorhetbedrijfals
geheel.
Onderdebeschouwdebedrijvenkomenervoormet
hoofdzakelijk zwaregrond,zwareenlichteretypen
enhoofdzakelijklichtegrondoErwordenhiergeen
bodemkaartjesvandeafzonderlijkebedrijvengegeven.Deoyerzichtskaartgeeftvoldoende inzicht
indevoorkomendegronden (deliggingderbedrijvenisopdeorientatiekaart
aangegeven).
Inhetvolgendeoverzichtvandebedrijvenisglobaalaangegevenwelkebodemtypenvoorkomenenwelk©
gewassenwordenverbouwd.Ookdegroottevanhet
bedrijfisvermeld.Tenslottevolgthierovernog
eenkortebeschouwing.
Bedrijf

Grond

Gewassen
groente-zaad

1.

grotendeelszwaar
ca90$K-typen
Ca 10%S2

Oppervlakte
vanhet
bedrijf

vroegeaardappelen
2.25ha
gedeelte-lijknateelt
(groenekool)
bloemzaden,groentezaden
gladiolen (tulpen)
groente-bloembollen

2.

matig zwaar enzwaar
Ga 60%0
Ca40%0enK-typen

vroegeaardappelen, 4,3ha
nateelt (bloemkool
!
'tussensoort,:,gele
kool)somsv/atuien,
rode bieten,bonen,
rodebewaarkool
tulpen (vroege),
gladiolen.

(W)
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Bedrijf Grond

Gewassen
Groente-bloembollen

3.

grotendeelszwaar
vroegeaardappelen
Ga90$0iyP2,K,K2enCkigedeeltelijknateelt
Ca10$S2
(groenekool,bloemkool)r.,twitlof,
tulpen,gladiolen
(irissen)
2druivenkassen.

Oppervlakte
vanhet
bedrijf
(ha)
4»3ha

Groente-bloembollen

4.

grotendeelszwaar
Ca90$K-typenenOi
Ca10$S 2en0

vroegeaardappelen
zaai-enplantuien
gladiolen
watzaadteelten
voederbieten«

7ha

Bloembolled-groente
TSpecialiteit:Bbïien-

5.

grotendeelslichttot
matigzwaar
oa90$S2ön(voorn.
lichte)O-typen
ca10$OlenCKi

tulpen,gladiolen,
4.5ha
irissen,lelies
vroegeaardappelen
(gedeeltelijknateelt
bloemkoolindeelbouw)
Groente-fruit

6.

lichtenzwaar
Ca50$S 2
Ca50$K-typen

vroegeaardappelen
1.8ha
groenekool,spruitkool,witlof,peen,
druivenkas.kleine
boomgaard (oudeaanplant)watzaadteelt
(bonen)enbloembollen
Fruit

7,

grotendeelslicht
ofmatig zwaar
ca80$Sgen0
ca20$K-typen

Appels,peren,bessen 3.9ha
(kleinperceeloude
boomgaard,grootperceelnieuweaanplant; •
tussenteeltenaardappelen,uien,bonen,
groente-enbloemzaad)
Groente

8.

lichteenzwaregrond
Ca60$Sgenlichte
0-typen
Ca40$K2

vroegeaardappelenmet 3ha
nateeltvanbloemkool
(Strekerbedrijfstype)
somswatuien,gladiolen.
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Debedrijvendiehiergenoemd zijn,hebben
grotendeels eenanderkarakter dandebedrijven
inandere tuinbouw/districtenzoalsDe Streeken
Geestmerambacht.Inde eersteplaatsbestaanze
uitminder percelen (1à 3)die inverschillende
gevallenvoor eendeelbijhuisgelegenzijn
("vastland"). S O E S liggende percelenverdervan
huisenkunnen slechtsdoormiddelvanvaartuigen
wordenbereikt. (Dezevaartuigen wordenookwel
gebruiktwanneermenhetlandbijhuisheeft,om
deproductennaarhuisendeveilingtevervoeren).
Hotfeitdatmenovervastland beschikt,speelt
ongetwijfeld eenzekererolmetbetrekkingtot
hetkaraktervanhetbedrijf.Fruitofkassen
heeftmenbijvoorkeurbijhuis.Bijdebeschouwdebedrijven isditookhetgeval.Oo3sisheteen
voordeelbijzaadteelt enbloembollenteelt dat
men geen groteafstandenheeftafteleggenende
gewassenbeterkancontroleren.
Uithetoverzichtvaltaf telezen,datbijde
groentebedrijvendehoofdteelten zijnvroegeaardappelenenenkelegrove groenten.Delaatstewordengedeeltelijk alsnateeltverbouwd.Hiervoor
wordto.a.groene koolenbloemkoolgebruikt.
Bloemkoolheeft echterindemeestegevallenniet
debetekenis zoalsinDeStreek.Anderegroentegewassen zijno.a. sluitkoolsoorten,uien,witlof«
Koolwordtookvoorbewaarproduct geteeld.Deze
cultuur isechterbeperkt enbijenkelevande
genoemdebedrijvenwaar zevoorkwamen,ergeheel
uitgegaan.Alsredenishiervoor opgegeven',de
slechtefinanciële resultaten.Hetlijkto.i.
mogelijkdatdegrond ookopveelplaatsenniet
zeergeschikt is.Hetgewaszalopde tamelijk
donkere gronden telosopgroeien,hetgeenvoor
dekwaliteit eennadeelis;echterwordtookwel
goedhoudbare koolgeteeld (bedrijf2).Deuienteeltheeftmenopverscheidenebedrijveningekrompenoflaatmengeheelachterwege inverbandmet ziekten.Door sommige tuinderswordtwitlofgeteeld.Menmaaktbijdeze teeltgraaggebruikvanophetbedrijfaanwezigekassen,waarin
hetproductwordtopgekuild.Opdezewijze is
vroegoogstenmogelijk.
Kenmerkend voordezevollegrondsgroentebedrijvenis,datverruiming inhet sortiment ontstaat
doorbloembollen-enzaadteelt.Debloembollenteelt
heeftdelaatste jarengoede financiëleresultaten
afgeworpen,zodathetvoordehandligtdatmen
dezecultuur graagzouwillenuitbreiden.Omdat
debollenteelt echteraanteeltvergunningen is
gebonden,isopverschillendebedrijvenhetareaalmetditgewas slechtskleingebleven.D© coa-,
binatievanvollegrondsgroentenmetbloembollen
gaefteengunstige arbeidsverdeling.De
bollenteelt isechterookweernietvoorwillekeurigeuitbreidingvatbaar omdatmengebondenisaan.
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eenstrengevruchtwisseling inverbandmethet
optredenvanziekten.Opéénder intensiefste
"bollenbedrijven (no.5)pastmeneen5jarige
wisselbouw toe.Menwisselthier tulpenafmet
gladiolen,irissenenlelies.Ookwordtregelmatigeengroenbemesterverbouwd.Menisvanoordeel
datdewisselbouwbelangrijker isdandearbeidsverdeling.Menneemtdanook zonodiglossearbeidskrachten indienst.Opverscheidenevande
genoemdebedrijvenwordtditgedaaninhetdrukke
seizoen.
Zaadteeltkomt opverschillende grondenvoor
.groente-enbloemzaden).Deze cultuurheefthet
nutvanverbredingvande teeltbasis,eenbetere
arbeidsverdeling enbeterevruchtwisseling.De
financiëleresultatenvandeze teeltzijnde
laatste jarenechternietonverdeeld gunstiggeweest.Eenfactorwaarmeemenookbijzaadteelt»
alsdezeopuitgebreide schaalwordttoegepast,
temakenkrijgt,ishetoptredenvanziekten.
Daarom isde teeltopsommigebedrijvenachteruitgegaan.
Bijenigebedrijvenkomtfruitnaastgroemt«
voor.Uitpractijkervaringenblijktechterdat
fruitmoeilijk tecombineren ismetgroente.Men
achthetdaarom hetbestehetfruitareaalbeperkt
tehouden.Onderdebedrijvenmetfruitnaast
groentevormthetfruitniethetbestedeelvan
hetbedrijf (opzet,verzorging, e.d.).
Bezienwede teeltennuinverbandmetdebodem,danblijkt indeeerste plaats,dathetsortimenthoofdzakelijkbeperktisgebleventatgrovegroente,bloembollen enzaad (hetfruitbedrijf
nietmeegerekend).Menisnietovergegaantotintensieve groenteculturesondankshetfeitdatmos
"vastland"heeft (weleenbelangrijke voorwaard®
voordeze cultuur).Deverklaring
*hiervoor
moetvoor eendeelindegrond wordengezocht.
Debedrijvenbeschikkendikwijlsnietover«en
grotere,homogene oppervlakte-grond metongestoordeprofielen.Inditgevalisbehalvevanvroege
aardappelen engrovegroentemeer succestever- wachtenvanbloembollen (tulpen,gladiolen!en
fruit.Bedrijfno.3iseenvoorbeeld vaneenbedrijfwaaropoverwegend zwaardere grond veel
bloembollen wordengeteeld endebedrijfsresultatenniettemin totdusverre gunstigwaren.Wanneer'
degrond eengunstiger profielopbouw heeftvindt
menookbollen-offruitteelt (no.7).Deverklaringkandeze zijn,datdit teelten zijn,die
reedslangindeze streek zijn ingeburgerd-vooral
defruitteelt isoud-enmet succeszijnbeoefend«
Ookvoorzien ze totopzekere hoogte indebehoefteaanarbeids-enkapitaalintensivering.Ir
bestond daarom geendringende redenvoorintensiveringvandegroenteteelt.Verderheeftmenals.
aanvullingvanhetsortimentopverschillendebe-
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drijvenwat zaadteeltalsintensieve vormvan
bodemeultuur.Op één derbedrijvenmet overwegend
zwaregrond iszaadteelt eenbelangrijk onderdeel
vanhetteeltplan.Hier isonmiddellijkverband
tussengrond engeschiktheid voor zaadteeltkenbaar,naar tevensdebeperking,dieerbijdegewassenkeusopdezegrondenbestaat.
Debedrijvenmetwatfruit onderglasstaan
slechtsgedeeltelijk opdedaarvoor geschikte
grond.Ofde geschikte grond ontbreekt,öfde
plaatsvandekasisverkeerd gekozen.
Bedrijfno.8methoofdteeltvanvroegeaard'appelenennagewasbloemkool ishetStrekerbedrijfstype.Onderdebestaande omstandigheden,
delageliggingende tamelijkheterogenegrond
zijnandere culturesooknietgoedmogelijk.
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Bodemverbetering enperspectievenvanhet grondgebruik
voorde tuinbouw
Dekarteringvanhetgrondgebied vanVenhuizenheeft
doeninzien,datdegrondenveelal geen diepingrijpende
bodemverbeteringsmaatregelen,diedeprofielopbouw geheel
wijzigen,vragenenzichdaarvoorooknietlenen.Belangrijk inde tuinbouwiseenbehoorlijkvochthoudend ofopdrachtigprofiel.Aandeopdrachtigheid ontbreektbijveel
grondenveel,maarhieraanis"door"de""sterkegelaagdheid
enkleiigeondergronden geen verandering tebrengen.Wel
zalmenbijbepaalde grondeneenverbeteringkunnenverkrijgendoor hetwjjgwer]^
Hetmateriaal
hiervan zougemengd kunnenwordenmetde ondergrond.$wit
vooralverbeteringkan geven alsdezeuit zaveligmateriaal
bestaat.
Bijelkegrondverbetering zalmenergoedaandoende
teelaardelagen zoveelmogelijk tesparen.Hetisduidelijk
geblekendatgunstige resultatenmetdiverse tuinbouwgewassenvoor eenbelangrijk deelaande goedehoedanigheid
vande teelaardemoetenworden toegeschreven.Elkverlies
,vanteelaarde gaatdaarom tenkostevandekwaliteitvan
degrond.
Verbeteringopkleine schaaleninbeperktematebij
zware,moeilijkbewerkbare gronden,diemenvoorbollenteeltwilgebruiken,ismogelijk doorhetlichtejmaterlAal_
vandekreekruggenoverhetoppervlak tespreiden.Dëzi
methode wordtoverigensreedslangtoegepast."~Hëâenhier-"
toeisookdatheteensuccesvolmiddel isomde sterke
groeivanonkruiden tegentegaan.
Inditverband zouookdeopbaggeringmet specieuit
de slotengenoemd kunnenvoorden.Volgenservaringdraagt
debagger ertoebijdevruchtbaarheid vande grond in
stand tehouden,maardoorhogekostenisdezemethode
niet economisch.Bovendienlijktonsdezewerkwijze op
langere termijnnietrationeel,omdatmenhiervoor sloten
instand zoumoetenhouden,terwijlhet strevenbestaat,
depercelen zoveelmogelijkaaneente sluitenmetverwijderingvandemeeste waterscheidingen.
Veelkanernogverbeterd wordenophetgebied vande
waterhuishoudingvande grond.Debestaandepolderpeilen
zijnvoorveelgrondstukkennietoptimaaltenoemen.Hoge
(meestallichtere)grondenkomeningroeiseizoenendikwijlswater tekort.Doorberegeningen somsdoorinfiltratie trachtmeninde tuinbouwde tekortenaantevullen«'
Hetveelvuldig toepassenvandeberegeningpleitvoorde
voortvarendheid vande tuinders inditgebied,maarwordt
overigens indehand gewerktdoor de sterkverbreide teelt
vanbloembollen,welkgewaseenbijuitstekgoedeverzor—"gingvanbodem engewasvraagt-entenslottedooreenbetrekkelijk gunstigeverkavelingstoestand waardoor demogelijkhedenvoorbetereverzorginggroter zijn.Hetvoordeel
vanberegenen inditgebied isdategalisatievantevoren
nietnodigis,zoalsbijinfiltratie.
De ontwateringvandegrondenkannogopgrote schaal*
wordenverbeterd7"Ookvoorhetpolderbestuurishierbij
i
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eentaakweggelegd.Bepaalde delenvanhetgebied hebben
inhetnatte seizoenveelwateroverlast.WedenkenhierbijaangrondengelegenbijdeLekerweg,westelijkvande
MeewegeninhetoostenvanVenhüTzVn^(Oostergouw).Delageliggingendegroteafstand tothetgemaal (hetgebied
bijdeMeeweg)staaneenvoldoende diepe envoldoende snelleafwateringindeweg.BijdeMeeweg zienwehieren
daareenonderbemalingtoegepast,maarvoorhetgebied in
zijngeheelisdit geen oplossingvanhetvraagstuk.Verderzullendegrondgebruikers zelfnogveelaaneenbetereontwateringvanhungrondenkunnendoen.Ditgeldt
nietalleenvoorde zwaardere gronden.Ookbijdelichtere zal,inverbandmetdeniet zeergrotedoorlatendheid
(blz.18hfdst.II,2b)moetenwordennagegaanofdoor
middelvandrainage geen verbeteringmogelijk is.Vooral
bijfruitpercelen enpercelenwaaropbloembollenworden
geteeld ishetvanbelangtewetenofdewinterontwateringinordeis.
.
Eenmoeilijkheid bijdedoorvoeringvaneenbetere
ontwateringwordt doorhetverspreid bezitendekleine
percelenondervonden.Nietaltijd lopendewensenenbelangenvaneigenaarsvanaanelkaargrenzende percelen
parallel.Bendiepere ontwateringkanophetbezwaar stuitendatmende slotennodigheeftvoorhetvaren.Grenst
laagbouwland aanhoger grasland (omgevingOostergouw).
danzijndebelangenalzeer tegenstrijdig.Benoplossing
zouzijnafdammenenonderbemalenvandebouwlandgedeelten.
Bijkleinebouwlandpercelen isditechtermoeilijkuitte
voeren.Benenkele tuinderheeft opzijnbedrijf eenmiddenslootdieaandeuiteinden kanwordenafgesloten,zodat
onderbemalingmogelijkis.
Voor zoverde toekomstvanhetgrondgebruikwordtbepaald doordeàardvandegrond kaninde eerste plaats
wordenvastgesteld dat eengrootdeelvandegronden,nl,
de zwaardere ende sterkheterogene,nauwelijksinaanmerkingkomenvoor toepassingvanintensievere cultures
offijnere gewassen.Voor zoverhetdekreekruggrondenen
lichte overgangsgrondenbetreftkunnenookvanbepaalde
andere gewassenresultatenwordenverwacht.
Fruitteelt onder glas iso.i.goedmogelijkopdeze
gronden.Tomaten,aardbeien e.d. zoudenophunéventuel«
voordelenkunnenwordenonderzocht.Voorlopig
zullenechterbloembollenteelt enfruitteelt indevolle
grond demeestebelangstellinggenieten,omdatdezeculturesaleenzekerbestaansrecht hebbenverworvenentotre.delijkeresultatenhebbengeleid.Deredenenwaarommen
zichnaaranderedandereeds toegepaste teeltenzouwillenrichten,kunnen zijnoogstdepressies enziekten,di©
dooreen teeenzijdige cultuur optreden.Opverscheidene
bedrijvenhebbenwedezeklachtenvernomen.Ookismeer-;•
malengeblekendatoudbouwland (verscheidene10-tallen
jarenalszodanigingebruik)vanminder goedekwaliteit
is.Vangrootbelanghierbijis,naastwisselbouw,het
ontbrekenvanorganischebemestingvanhetland.Deinrichtingvanhet"bedrijfendebedrijfsgrootte zijnniet
vandienaard datstal-ofgroenbemestingopeenschaal"
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vanbetekeniskunnenwordentoegepast.Alshiervoor geen
oplossingwordtgevonden zalmen zijnkeusopandere
gewassenmoetenlatenvallen.Voordelichte grondenligl
deze zaakgemakkelijkerdan"bijde zwarevoorwelkede
gewassenkeusbeperkter is.Deproblemenwaarvoor debedrijvenopzwaardere grondenkunnenkomen testaanverdienendaaromde specialeaandachtvandevoorlichtende
instanties.
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