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VOORWOORD
InopdrachtvanGedeputeerde Statenvandeprovincie Overijsel
werd eengedeeltevandegrondendiebinnenhetWaterschap deKoekoek,hetZwijnsleger endeïïagensgelegenzijn,bodemkundigonderzocht.
Hetonderzoekwerd opgedragenmethetdoelgegevensteverkrijgenomtrentdebodemgesteldheid ende uitbreidingsmogelijkheden
voor tuinbouw* Het isvanbelang de tuinbouwkundige mogelijkheden
tekennen, zodatdeRijkstuinbouwvoorlichtingsdienst instaatis,
omdoormiddel vanuitgebreide bedrijfskarteringende juisteadviezenteverschaffen.
Voor ditdoelwerd behalve eenbodemkaart, eenbovengrondskaart
eneenreductiedieptekaartgemaakt.
Hetgebiedwerd tamelijkgedetailleerd opgenomen met eenwaarnemingsdichtheid vanbijna3boringenperha.Geboordwerd totde
zandondergrond voor zover dezeondieper dan1.5meterbenedenhet
maaiveld aangetroffenwerd.
Hetveldwerkvondplaats indeperiode vaneind junitoteind
augustus door technischhoofdambtenaarW.vanderKnaap enkarteerderGoRutten,tijdelijk geassisteerd doorkarteerder B.A.Marsman.
Tijdensdeveldwerkzaamhedenwerd nauwcontactonderhoudenmet
derayonassistent vande Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
Th.G.vanJaarsveld,diewaardevolle inlichtingenverstrekte enook
op anderewijze behulpzaam isgeweest.
Door deAfdelingMicropedologiewerdenvanenkele standaardprofielendestructuur endehumusvormbestudeerd. Deresultatenhiervan zijninditrapportverwerkt.
Hethoofd vandezeafdeling, Dr.Ir.A.Jongeriusheeft ookde
betreffendepassages inditrapport nogeenscritisch doorgenomen.
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I. INLEIDING
Hetgekarteerde gebied,tergroottevan+410haomvatnietde
gehelepolder. Derandenwaarmeestalveelkwel optreedt,zijnzowel
inhetnoorden? oostenals zuidenbuitenbeschouwinggelaten.
Alleeninhetwesten, dathetdichtstbijdedorpskernvanIJsselmuidengelegen is,reikthetkarteringsgebied totdedijk.
Degrondenbinnenditgebied zijngrotendeels alsgrasland in
gebruik,doch erkomt ook eenaanzienlijke oppervlakte tuinland
voor, datbijnageheel voordegroenteteelt ingebruik is.Deoppervlakte bouwland isgering.
Deligging istamelijk vlak enenigszins schotelvormig. Door
dekwelgaatdehogere ligging aanderandenmeestal nietgepaard
met eenlageregrondwaterstand. Volgensgegevensvandetopografischekaart isdehoogteligging ongeveer 2à2.5meter-N.A.P. Ditis
1-5à2meterlagerdandeten oostenenzuidengelegengrondenin
depolder Mastenbroek.
Hetkarteringsgebied bestaat overwegend uitrestveengronden,
die totca80cmverwerkt envaakmetkleivermengd zijnenop80à
200cmrusten opzand= Debovenlaag vanhetwestelijk gedeelteis
overwegendkalkarmtotkalkloos,dievanhetoostelijkgedeelte?
de eigenlijkeKoekoek, overwegend kalkhoudend totkalkrijk mettalrijke schelpjes. Dergelijkekalkrijke restveengronden, die doorgaans
eenmooierulle structuurhebben,komenbuitendezepolderweinig
voor. Zijwordenhet dichtstbenaderd door demetkalkrijke bagger
geleidelijk opgehoogde gronden,dieplaatselijk inhetwestendes
landsaangetroffenworden.
Deoverwegend humusrijketotvenigebovengrond isweinigof
nietveraard, doordat deze nogbetrekkelijk jong isenveelwateroverlastheeftondervonden.
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II.RESULTATENVANHETONDERZOEK
Deresultatenvanhet onderzoekwerdenop enkelekaartenvastgelegd? diealsbijlagenaanditrapport zijntoegevoegd»
Doordeverwerking isdebovenlaag? terdiktevanongeveer
80 cm,zeerwisselend van samenstelling eniserdoorgaans geen
verband tussendeprofielopbouwendeaande oppervlakte zichtbare
kenmerken? zoalsdehoogteligging. Degrenzentussendeverschillendekaarteenheden zijndanookminderbetrouwbaar danmenopgrond
vandeboringsdichtheid zoumogenverwachten«
Op debodemkaart iseenindelinggemaakt ingrondendiewelen
dienietdiepverwerkt zijn.Dediepverwerktegrondenzijningedeeld inveengronden,kleigronden? zandgronden enveengrondenmet
eenkleilaag inde ondergrond« Debovengrond isrespectievelijk
kalkloos totkalkarm? kalkhoudend? kalkrijk ofzeerkalkrijk. De
indeling inveen-? klei- enzandgrondenisnietgebaseerd opdesamenstellingvandebovenlaag,dochvandegrondsoort die indebovenste80cmhetmeestaangetroffenwordt« Vaak correspondeertdit
welmetdesamenstellingvandebovengrond maar nietaltijd.
Opbijlage 2isdediepte vandevollediggereduceerde ondergrond incmbenedenhetmaaiveld aangegeven? voorzover deze aan
profielkenmerkenkanwordenvastgesteld. Omdekaartgemakkelijker
leesbaar temakeniseenindelinggemaaktintrappenvan10cmen
zij:ndegevormdevlakkenmetverschillendekleurenaangegeven«
Daar erdoordeverwerkingweinigverband bestaat tussende
eenhedenvandebodemkaart endesamenstelling vandebovengrond is
eenapartebovengrondskaartvervaardigd? (bijlage3)?waarop een
indeling isgemaaktnaarhumositeitenzwaarte.
Uithetkaartbeeld blijkt? dathumusrijke totvenige,lichte
kleibovengrondenhetmeestvoorkomen.
Dediepte vandezandondergrond isopbijlage4i".kaartgebracht.
Tenslotte isbijlage 5samengesteld? die eenoverzichtgeeft
vandetuinbouwkundige mogelijkhedenvoor zover ditdegroenteteelt
betreft envoor zoverhierover eenoordeelkonwordengevormd in
verband metdeheterogeniteit«
Uithet onderzoek isgebleken? datdegrondeninditgebied
inhunsoort? dusalsrestveengronden? overwegend vangoedekwaliteit zijn.Dekalkrijkdomvan eengrootgedeelte ervankanzelfs
uniek genoemdworden. Daar deverwachting bestaatdatdekalkhoudende totkalkrijkegronden(klasseIenII)methunmooierulle
structuur overhetalgemeengunstiger zijndandekalkloze tot
kalkarmegronden (klasseIIIenIV)zijndeze afzonderlijkgeclassificeerd. Ditverschil instructuur zalduidelijker naarvorenkomenbijde teeltenonderglas« Over destructuurbestendighe-id
valtvooralsnog niets tezeggen.
Hetovergrote deelvanditgebied (klasseIenIII)ismeerof
mindergoedgeschikt voor deteeltvanveelvochteisende gewassen?
zoalsbladgroenten (vooralgedurende de zomermaanden). Dezenemen
eenbelangrijke oppervlakte inop eenintensief vollegrondsgroenteteeltbedrijf? waarvandeproductenop eenconsumptieveiling worden
afgezet? zoalshier terplaatse« Op soortgelijke grondeninhet
westen deslandsisechtergebleken? datdeze sterk opdrachtige
grondenzichminder goed lenenvoor enkele teeltenenteeltwijzen
onderglas? zoalsvroege stook-envroegekoudetomatenteelt.
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Hiervoor zijnmindervenigegrondenbetergeschikte Degrondwaterstandkanbijdezegrondenlager zijnendeopdrachtigheidgeringer,
zonderdatdebovengrond verdroogt.Gronden diedezehoedanigheden
tamelijk nabijkomen zijndaarominafzonderlijkeklassen (IIenIV)
ondergebracht.
InklasseV zijntenslotte demindergeschiktegrondenondergebrachte.
Er zijnverschillende anderefactoren,diede tuinbouwkundige
mogelijkheden bepalen.Er zoudenechterheelwatmeerwaarnemingen
verricht moetenwordenomdeze opverantwoordewijze indeclassificatie tekunnenbetrekken.,Indevolgendehoofdstukken zalopdeze
factorennaderwordeningegaan» Dekennishiervanisbelangrijk voor
laterebedrijfskarteringen,waarbijper eenheidvan oppervlakteveel
meerwaarnemingengedaanworden.
Bijdeze classificatie isdeinvloedvande sterk optredende
kwel endedaarmee samenhangendehoge bemalingskosten endeinvloed
vandesterkwisselende slootwaterstandenmeer opde achtergrond
geraakt. Deproblemendiehiermede samenhangenmogenechtergrotendeels alsbekend worden verondersteld.
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III.WEEKWIJZE
Alsbasisisgebruikgemaaktvaneentopografischekaart
1s10,000.
Tenbehoeve vandeveldopnamenwerd eenvergrotingvandeze
basiskaartvervaardigd naar schaal 1%50°0» Hiervanwerdenz„g.
veldkaartengemaakt,waarop inhetveld deplaatsender boringen
werdenaangegeven enwaarop deinhetveldwaarneembarebodemkundigegrenzenwerdeningeschetst. Tevenswerdeninnotitieboekjesprofielbeschrijvingengemaakt. Debovenlaagwerd meteengewonegrondboor uitgeboord enderestmet eenveenboor.Erwerd doorgaansniet
dieper dande zandondergrond geboord omdemeer ofminderafsluitende inspoelingslaag vanhetpodzolprofiel intact telateninverband metdekwel.
Ter toetsingvandehumositeitendezwaartewerd gebruikgemaaktvande inhetlaboratoriumbepaaldehumusgehalten enslibpercentagesvanmengmonsters. Deze analyseresultatenwerdenvande
Eijkstuinbouwvoorlichtingsdienst ter inzageontvangen.Metbehulp vanaldezegegevens zijndediversekaarten schaal
1;10.000samengesteld die indevolgendehoofdstukkennadertoegelicht zullenworden.
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IV. DEVORMING VAKHETLANDSCHAP
a.Degeologische opbouw endeinvloedvandenatuurlijke begroeiing
Terinleiding envoor eengoed begripvandewaarderingder
gronden,,vooral inverband metdetuinbouwkundigewaarde,ishet
nodig eenoverzicht tegevenvanhetontstaanvanhetlandschap,.
Debasisvandebovenste1.5meter,,die inhet onderzoekbetrokkenwerd,bestaat uitpleistoceen zand, datlange tijd aande
oppervlakte gelegenheeft* Daardoor ishet sterkuitgeloogd,wat
aanleiding gaf totdevormingvanhumuspodzolprofielen. Dezekenmerken zichhier doorgaans dooreenzwarte zeerhumeuze totvenige
laag,dieveelal alseengliedeachtige- ofgliedelaagwordtaangeduid. Daarondervolgtmeestal eengrijsachtige uitspoelingslaag
(loodzand), dierustop eenzwartbruine totbruine inspoelingslaag.
Deze ismeer ofminderverkit enwordtnaarbenedengeleidelijk
lichter vankleur.
Opdezegepodzoleerde zandondergrond met eengeringehelling
vanhet zuiden enoostennaarhetnoorden enwesten, isveengaan
groeien. Deindrukbestaat,datdoor dezuidwesthoek vanditgebied
eengeul liepwaar tamelijkvoedselrijkwater doorstroomde.Langs
dezegeulvormdenzichbos-enbroekveen enverderaf zeggeveen.De
geul zelfwerd geleidelijkmetmeer ofminderkleiige baggeropgevuld.
Ditveenlandschap isvanafhet zuidwestenmetrivierklei overslibd,mogelijkvanuit dezelfdegeul. Deveengroeimoetvrijplotseling totstaanzijngekomenomdat ertussenhetkleidek ende
veenondergrond bijnageenovergangslaag aangetroffenwordt.Deze
rivierklei isvoornamelijk inde zuidwesthoek afgezet.Dediktevan
dekleilaag ishier maar enkele decimeters.Naarhetnoordoosten
wordtdelaagdunner.
Indetijd datdevoormalige Zuiderzee zichtotditgebied uitbreidde,heeftwaarschijnlijk aantasting vanditveengebied vooral
indenoordwesthoek plaatsgehad.HierbijzLjnplaatselijk verslagen
veen enbagger afgezet.Vervolgens isditaangetaste landschap
enigszins overdektmeteenmengselvanZuiderzee-enrivierslib,
vanuithetnoordwesten, terwijl degeulenwerdenopgevuld. Vanuit
het zuidwestenbleefdeaanvoer vanrivierslib voortduren.Hetgekarteerde gebied lag ongeveer op degrensvanbeide invloedsferen.
Op eenbelangrijk gedeelte vanditgebiedwerd dan ookweinigof
geenkleiafgezet.
"b•' Invloedvandemens
Toendebemalingstechniek vergenoeggevorderd was,kondit
natte moerassige land incultuurgenomenworden. Dijkenwerdenaangelegd,waarvoor ongetwijfeld ookvandedunnekleidekkendieop
hetveenrusten,,gebruik isgemaakt.
Tennoordenvanhetgebied isdedijkverschillende malendoorgebroken,waarbijkolken ontstonden,dietotwisselende diepte in
depleistocene zandondergrond reiken. Ditvaakgrove zand isoverde
gronden indeomgeving gespoeld, somstot inhetkarteringsgebied.
Dezenattehoek, met eendoorgaansmaar dunkleidekje vande
polder Mastenbroek,was zeergeschikt voorvervening. Ditgebeurde
instroken,evenwijdig aandeverkaveling. Naarmate dezeuitgeveende strokenbrederwerdenisdegolfbeweging sterkergeworden,
vooralwaar ditnietbelemmerdwerd door eenintensieve begroeiing.
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Hierdoor nam de afslag van oevers toe. Door devoortgaande vervening
en deafslag vande oevers ontstond geleidelijk eengrote plas met
een tamelijk vlakke bodem» De dikke losse "bovenlaagbestaat uit
voormalige bovengrond, onbruikbaar veen (tekleiig voor verturving)
enverslagen veen (door afslag van oevers ontstaan),enz.Dit losse
materiaal rust op de niet verveende ondergrond;,die op wisselende
diepte in zand overgaat. Op debodem vandeplasheeft, vooral in .
onbegroeide stroken eenvoortdurende menging vanhet losse materiaal
plaatsgehad» Ditmengsel wordtplasbagger of, indienhet ineenmeer
ontstaan is,meermolm genoemd» Door de talrijke schelpjes enschelpen ishet veengeleidelijk geneutraliseerd enheeft,vooral op
plaatsen metweinig of geen begroeiing, een ophoping van schelpjes
en schelpfragmentenplaatsgehad» Meestal bleef dit beperkt tothet
bovenste laagje* Alleen opplaatsen met een sterke onderstroom,
waar eendikkere bovenlaag voortdurend inbeweging was,is deze laag
dikker» De schelphoudende tot schelprijke laag is dan ook meestal
beperkt tot de'huidige bovengronds Slechts over eenkleine oppervlakte is deze laag zodik, dat onder de bovengrond van ca30c m no8
eenlaag van 10à 20cmmet schelpjes voorkomto
Hetgedeelte vanhet Zwijnsleger endeHagens dat omstreeks
1910met de eigenlijke Koekoek droogviel,heeft eenandere ontstaanswijze» Ditgebied met eendikkerkleidek islater verveend,
zodat hetpiasstadium veelkorter heeftgeduurd» Op de topografische
kaart van 1897komt indit gebied nog eengrootpercentage nietverveend land voor» Indeze strook ishet niet.zover gekomen, dathét
milieugunstigwerd voor de conservering van schelpjes.Ook hier
heeft nogwel een sterke vermenging vanhet losse materiaal opde
bodem van deuitgeveende strokenplaatsgehad« Bij de droogmaking is
eenzeer ongelijk landschap van meer enminder diep uitgeveende en
nog onverveende stroken tevoorschijngekomen,zodat eenkostbare
egalisatie moest volgen. Om ongelijkeklink tevoorkomen is tevens
getracht om overal eenlosse bovenlaag vangelijke dikte teverkrijgen,waarvoor losmaken vanniet ofweinig verveende strokennoodzakelijkwas.
Ook nade in cultuurname heeft, vooral tijdens debeide wereldoorlogen, nogwel enige verveningplaatsgehad op dehogere veenribbels, die over hetgehele gebied verspreid voorkomen. Hier endaar
zijn deveenputten nog als zodanig teherkennen» Eengedeelte van
dezepolder isnog steeds onverveend.
Aanvankelijk was er eenintensief stelsel vangreppels en
slootjes op een onderlinge afstand van ca 12meter en evenwijdig
aan elkaar» In de loop der jaren zijndegreppels grotendeelsverdwenen. Ze zijn soms teherkennen, doordat de bodemvandeze voormalige greppels vaak zeer sterk ijzerhoudend geworden zijn, doordat
ijzer methetkwelwater indegreppelskwam endaar oxydeerde.
Tegenhet einde van de laatstewereldoorlog, toen depolder nogmaals
onderx^aterkwam, zijnvooral de tochten belangrijk uitgediept,
meestal tot indepleistocene zandondergrond. Het hierbijvrijkomende zand isveelal op de naastgelegen percelen en/ofkopeinden van
depercelen terechtgekomen, zodat debovengrond daar terplaatse
doorgaans zandiger is danelders.
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V. DBWAffËRHUISKOüDING
Dewaterhuishouding issindsdedroogmaking vandezepolder
altijd eengrootprobleem geweest* Dooreenongeveer 2meter lagere
ligging dandepolder Mastenbroek enhetontbrekenvan eenafsluitendekleilaag isdekwel indezepolder bijzonder sterk,vooral aan
deranden. Dezekwelkomt totuiting ineenholle liggingvande
omliggendepercelen indepolderMastenbroek,Het hoogteverschil
tussenderanden enhetmiddenvandepercelenbedraagt daarsoms
wel bijna'1meter.Eenanderkenmerk isdevaak sterke stromingvan
hetwater indetochtsloten,vooral bijdeduikers aanderanden
vandepolder. Doorhet ontbrekenvaneenafsluitendekleilaag is
de aanwezigheid vaneenhumuspodzolprofiel inde zandondergrondwel
belangrijk. Zowel degliedeachtige bovenlaag alsdemeer ofminder
verkitte inspoelingslaag (B-laag)remmendeopwaartsewaterbeweging.
Doorhetverder uitdiepenvande totsrhtslotennade oorlog isvaak
debovenlaagvandezandondergrond verwijderd,waardoor ongetwijfeld
dekwel istoegenomen.Welkanhetwater nusneller hetgemaalbereiken,watvangroot belang is,vooral sindsde bemalingscapaciteit
isopgevoerd. Doordatper etmaal ca17mmwater (ofwelper jaarongeveer6meter)uitgemalenmoetv/orden,waarvoor ongeveer 19uur•
per etmaalgemalenwordt,ishethandhavenvaneenconstantewaterstand nietmogelijk. De slootwaterstand schommeltper etmaaldan
ook doorgaans+50cw« Deafwatering ismomenteel zodanig,datook
delaagste stukkeneenredelijke opbrengst aangraskunnengeven.
Bijvenigegrondenisdeoptimalewaterstand aannauwegrenzen
gebonden. Demarge tusseneentehoge eneentelagewaterstand is
zeergering.Bij telagewaterstanden isde opdrachtigheid somsonvoldoende omdebovenlaag voldoendevochtig tehouden.Ditgeeft
aanleiding tot turfachtige verdroging vanhetvenigemateriaal en
hetperiodiek grotendeels afstervenvanhetbiologischleven.
Nuishet inveenpolders eenbekend verschijnsel,datdiepere
ontwatering samengaatmetversneldeklink, zodathetmaaiveld spoedigweer bijna evendicht bijhetgrondwaterkomt teliggena ls oorspronkelijkhetgevalwas. Ditisinminderematehetgeval indien
minder sterkklinkendekleilagen bovenhetgrondwater voorkomen,
zoalshier terplaatse.Plaatselijk valtditklinkverschil alduidelijkwaar tenemen.
In sommigeveenpolders ofgedeelten daarvan,met eentamelijk
homogeneprofielopbouw, zietmendat stelselmatig eentelagewaterstandwordt aangehouden. Destructuurverslechtering trachtmendan
zoveel mogelijk tegen tegaandoor
grotehoeveelheden organische
meststoffen tegebruiken. Inovereenkomstige gebieden isditook
wel gebeurd, dochhierwashetmiddelvaak erger dandekwaal.Door
ongelijke-klinkwerden dehoogteverschillen geleidelijkgroter.De
minder opdrachtige strokenmet eenvenige bovengrond werdengeleidelijk meer verdrogend engaven daar indrogeperioden eentroosteloze aanblik. Naarmatehetgehalte aan organische stoflager isen
dehurnificatieverder voortgeschreden is,zijndegevolgenvaneen
lagewaterstand minder ernstig.,Derestveengronden, zoalsdie indezepolder overwegend voorkomen, zijnechterweiniggehumificeerd,
zodat devenige bovengrond vandeminder sterkklinkende delenvan
depolder zeergevoelig isvoor eentelagewaterstand. Doorgaansis
het zo,datdemeestvenige grondenbinnen eenpolder tevensde
laagste ligginghebben, zodathetvaststellenvanhetpolderpeilbetrekkelijk eenvoudig'is.

Indezepolder,waarbijnaallegrondenverwerkt zijn,geldtdit
niet.Hier ishetvaat zo,datdeaanvankelijk nietverveendestroken demeestvenigebovengrond hebben» Doordatdeze strokendoorgaansminderklinkendandeomliggendegrondenmet baggerachtige
-lagen? liggen zeplaatselijk juisthoger.Omverderekwaliteitsverminderingvandezegronden tegentegaaniseenbetere aanpassing
van dewaterstand gewenst* Ditistebereikendoorhetplaatsenvan
stuwtjeswaardoor hetgrondwater minder diep uitzakt endoordraineren» Behalve eengunstigerwaterstand bereikt menhiermede ook,dat
deklink enigszinswordt beperkt endatdekwel ietsminderwordt,
doordat ermeer tegendrukkomt. Opplaatsenwaar omeenofandere
reden eentelagewaterstand gehandhaafd moet blijven zalveelaandacht aande organischebemesting moetenwordenbesteed omhetbiologisch leventebevorderen. Dekwaliteitvandebovengrond blijft
dan zoveelmogelijk oppeil.Weinig ofnietveraarde venigegronden
zijn zeer gevoelig voor structuurverval,metallegevolgen daaraan
verbonden.
Doordathetbaggerachtige materiaal naontwatering doorgaans
sterkerklinkt dandeweliswaar losgemaakte,dochniet verveende
strokenendeklink sterker is,naarmatehet organische stofgehalte
hoger is,zal eenbulterige ligging'ontstaan. Door egalisatie is
dit opteheffen,dochdaar ditveelalmetbovengrond gebeurt,heeft
ditvruchtbaarheidsverschillen totgevolg.Op deeneplaatsneemt
dedikte toe enopdeandereplaats af,zodataanvullingmetonvruchtbare ondergrond nodig is. Eenandere oorzaakvanongelijke
klink ishetverschil indieptevande zandondergrond. Dit zalechter duidelijker aandedaggaan treden naarmate de zandondergrond
dichter onderhetmaaiveldkomt.
Alsdezandondergrond ondiep voorkomtheeftditnoganderebezwaren. Debovenkant vandeze zandondergrond bestaatnamelijk uit
gliede ofgliedeachtig materiaal datdoorgaans zeer zuur isenbeter
nietdoor debovengrond gewerktkanv/orden.Daaronder bevindt zich
demeer ofminder verharde bruine inspoelingshorizont vanhetpodzolprofiel, diedewaterbeweging belemmert. Opveleplaatsenzalde
werkinghiervan echter eerder gunstig dan ongunstig zijn,omdatbij
verbreking dekwel toeneemt.Uit ditalleszalduidelijk geworden
zijn,datmaatregelen, die een onnodigeklink veroorzakendienente
wordennagelaten.

matig
humeuze
lichte klei
kalkarm.
20
idem
zwaarder
wordend
35

zeer
humusrijke
lichte klei
kalkarm.

22

22
30
36

venige lichte
klei
boggerochtig
kleiig
zeggeveen

humusrijke
Lichte klei
kalkrijk

venige lichte
klei
kalkhoudend

70

verslagen
veen

45

22

verslagen
veen

kleiige
bagger
zeggeveen
afwisselend
kleiig

.45

60.

stugge
zware
klei

venige lichte
klei
kalk rijk

broekveen

.70

_110
kleiige bagger
zeer fijn.
kalkhoudend
met schelpjes

zeggeveen
verwerkt

95
75

100

zeggeveen

gliede
zeggeveen

Profiel A
Type: V0

Profiel C
Type: Vk3

95
gliede

Profiel B
Type : V1
Afb.2 Enkele standaardprofielen
Reductiediepte in cm. beneden maaiveld.

r iet zegge/een

ProfielD
Type: KaO
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VI. DEBODEMKUNDIGEINDELING
Dehoofdgroepen
Dehoofdindelingvandegrondeninditgebied isaangepastaarde ontworpenindeling voor de tevervaardigen bodemkaartvanNederland schaal 1 t 50.000.Voor deindeling inzand-,klei-, enveengrondenwordthierbij nietuitgegaanvande samenstelling vandebovengrond,maar vandegrondsoort,die indebovenste 80cmoverweegtGronden,dieonder debovengrond eenverwerkte laaghebbenvanminstens 20cm endie totminstens40 cmbenedenhetmaaiveld doorgaat,
worden alsverwerktbeschouwd.Het overgrote deelvandezepolder
moethiertoegerekendworden»
Mep_verwerkte veengronden (VenVK)
Hiertoe behorenverwerktegrondendie totminstens40cmdiepteuitveen oftotminstens50cmuitvenigmateriaal bestaan.Gronden, dieindebovenste 80cmeenveenlaag vanminstens40 cmdikte
of eenvenige laag vanminstens50cmbezitten zijnereveneenstoe
gerekende Dezehoofdgroep isonderscheidennaarhetalofnietvoorkomenvaneenkleilaag indeondergrond«
VDiCT^V£rwerkjte_V£engronden
Dezeverwerktegrondenhebbengemeen,datdeondergrond, dus
delaag onder debovengrond,geheel uitveen ofvenigmateriaalbestaat, zonderkleilaag dus (zie afb.-2,profiel Àen B).
X L^SP_v£ri^e£^ie_y£0BS2L°Ild£n_m£t_e_en_kl_eilaa£(j.e_)_,_ond_iep_erdan
Ö0_cmbeginnend
Dezegronden onderscheiden zichvandevoorgaandegroep door
het voorkomenvaneenkleilaag(je) onderdebovengrond, ondieper
dan80cmbeginnend (afb.2,profiel C). Dezegronden zijnminder
opdrachtig metallevoor-ennadelendaaraanverbonden»
S.^£P_v£r}le^ie_^i3i.S?.0£;^£ni_i.^inf-.s%eÉs_.0™c^i.eEe£Q.a—^9-P— 27SF—

gaandin__veen
Hiertoe behorenverwerktegrondendie totminstens40 cmdiepteuitklei bestaanofwaarvan debovenste 80cmvoor minstensde
helftuitklei bestaat. Derestvanhetprofiel isdoorgaansveen.
Doordat dezegrondenverwerkt zijnkunnenklei- enveenlagen elkaar
snelafwisselen,
Zv_Diep_V£rwerkJbe_zandgronden^bij_naj3t£eds_ondie£er_dan80_cm

°.v®.r£aânAi n _ v ^ e H
•Analoog aandebovenstaandegroepenbestaandezegrondentot
minstens40cmdiepte uit zand ofbestaat debovenste 80cmvoor
minstens dehelftuit zand. Doorverwerkingkomen ervaakveen-en
kleilagen tussenhet zand.voor.
£a_Ni.eiverwerktekl_ei£r£nden,_bi_jna_stte£d_s_ondiepier_d_an_80cm
£7ergaandJLnveen
Ditbetreftnietuitgeveendegronden,waarophet oorspronkelijkekleidek nogaanwezig is,dat zichtotminstens40cm,dochvaak
wel tot60à70cmdieptevoortzet (afbo2,profielD).
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Se bodemtypen
Bovenstaande groepenzijnmetverschillende lettersaangeduid»
Dezegroepen zijnverder ingedeeld intypen,diebetrekkinghebben
ophetkalkgehalte vandebovengronds Omhetkalkgehalte tekunnen
bepalen,isbijiedere boring deopbruising door zoutzuur nagegaan
(de concentratie vanhetverdunde zoutzuur bedroeg l2§-$> HCl).De
matevanopbruisingnabegietingmet enigedruppelsvanditverdunde
zoutzuurwas eenmaatvoor detype-indelingwaarvoor cijfersgebruikt zijndieaandelettersymbolen zijntoegevoegd« Aan eenzelfde
cijferwordt steedsdezelfdebetekenistoegekend«
Voor allegroepengeldt.
0 kalkloos totkalkarm; geen opbruising;
1 kalkhoudend;geringe opbruising, somsnauwelijks zichtbaar,maar
welhoorbaar;
2 kalkrijk; sterkeopbruising;
3 zeerkalkrijk; zeer sterkeopbruisingf
Deindeling naarhetkalkgehalte isdemeestbetrouwbare binnen
dezepolder omdatde schelpjespasgekomen zijnnadevervlakking
vandepiasbodem. Met deaanwezigheid vankalkhangt eenmeerkruimelige structuur samen,waarop echter nognader ingegaan zalworden«
Verwachtwerd,dathetveenonder eenkalkrijke bovengrond meergeneutraliseerd zouzijndan'onder eenkalkloze bovengrond. Globaal
veldonderzoek naarde zuurgraad vanbeide ondergrondenmetbehulp
van de "Hellige"pH-meter,diegebaseerd isopkleurreacties,gaf
echter geenduidelijk aantoonbare verschillen tezien.
Hetisgebruikelijk vanalle onderscheidenbodemtypen eenprofielbeschrijving te geven* Voor deze sterkverwerktegrondenheeft
ditweinig betekenis.Inhetvolgendehoofdstuk,waarinenigeresultatenvant»truotuurondHTzoekvermeldworden,zullenenkele typenvandezeverwerkte grondennaderbesprokenworden« Dezegeveneenbeter
inzicht indebodemgesteldheid« Hieronder volgt nogeenbeschrijving
vaneennietuitgeveendegrond (zie ookafb«2,profielD)«
Ka_oüi£"t_vJ2rwerkte_klj3igrond_»_bijjnaj3t£ed_s_ondi_e;p_er_dan.80__cmOT^ergaandÏ^U^eri,_mj3t_e£n_kalkarme tot_kalkl^oz_e_bo_veng_r£nd
Profielbeschrijving
0 - 20cm
20- 35cm
35- 70cm
70- 110cm
110- 150cm

matighumeuzelichteklei
idem zwaarderwordend
stuggegrijze zwareklei
geozydeerd verslagen veen
rietzeggeveen,volledig gereduceerd

Dezegrondenkenmerken zichdoor eenkleidek datvlak bovenhet
veenzeer zwaar is« Indroge toestand isdeze laag stugeninvochtige toestand taai,hetgeenop eenslechte structuurwijst.Hetveen
onder deklei isvaakverslagen ofbaggerachtig,terwijl daaronder
rietzeggeveenvoorkomt. Ditwijst erop,dathier eengeul isgeweest,
waardoor voedselhoudend water stroomde.Derandenwerdenaangetast
enhetlosgeslagen veenwerd eldersweer afgezet« Degeul isgeleidelijk ietsopgevuld metbaggerachtig materiaal. Tenslotte isdoor
overslibbing hetgeheelvlakkergeworden. Doordat debovengenoemde
veensoortenminder geschikt zijnvoor turf,zijndezegrondenniet
verveend»
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VII. ENIGERESULTATENVANHET STRUCTUURONDERZOEK
Omdestructuur vandeverschillende bodemtypen beter tekennen, zijnvanenkelekenmerkendeprofielen slijpplaatjesvervaardigd.Voor ditdoel zijnprofielkuilengegraven» Aandewandenhiervanwerdenmonsters ongestoorde grond inbakjesverzameld» Uit deze
monsterswerdenblokjesvan2=5x2.5 x0.5cmgesneden. Dezeblokjeswordeninvloeibaarkunsthars bijeentemperatuur van110-140°C
gedompeld. Ishetblokjevoldoende doordrenkt,danlaatmenhetbij
kamertemperatuur afkoelen,v/aardoorhethardwordt. Ditblokjewordt
danaanéénkant vlakgeslepen enopgeplakt op eenvoorwerpsglaasje.
Vervolgenswordt deandere zijdegeslepen tothet ongeveer 20mudik
is. Danwordt canadabalsem aangebracht ophetplaatje enwordthet
afgeslotenmeteendekglaasje.BozeprofielenhebbenvonrrerelijkbetreMdng
opdebovengrond, omdat dezevoor groenteteelt hetbelangrijkstis.
Ervolgt eerst eenprofielbeschrijving waarna uitvoerig opdeprofielopbouw endestructuurwordt ingegaan. Terverduidelijking zijn
dezeprofielen opafbeelding 2weergegeven. Deplaatsen zijnopde
bodemkaartaangegeven. Tervergelijking zijndefoto'svanslijpplaatjesvanrespectievelijk eenkalkarme, eenkalkhoudende eneen
kalkrijke bovengrond vano'ngeveerdezelfde diepte onder elkaargezet
zodatdeverschilleninde structuur duidelijk totuitingkomen.
Daarnaast iseenfoto opgenomendie eenbeeld geeftvaneenvervloeidelaag enverder éénvan eenbaggerlaag»
Alleswat donker isop defoto's isorganische stof.Defijne
lichte stukjesbetreffenminerale deeltjes^ degangetjesfijneporiën. Degrotere lichte vlakjes engangen zijnporiën.
Opvallend is,dat totnuweinig aantastingvanhet organische
materiaalheeftplaatsgehad envamactiviteit van bodemorganismen
weinig te zienis.Hetveelvuldig optredenvanwateroverlast inhet
verleden zalhieraannietvreemd zijn.
Vo_Diep_verwerkteveengrond met_kal.karme_tot_kalkloz£bovengrond
Profielbeschrijving (afb.2,profielA).-.
0 - 2 2 cm bruinzwarte zeerhumusrijkelichteklei, ietsingedrocgd
enkalkarm
22-3°c m grijsbruine venigelichteklei (baggerachtig))
30-36 c m zwartkleiig zeggeveen .
^verwerkt
36 -60cm verslagen veen (bagger)metreductievlekken )
60- ? cm idem.volledig gereduceerd.
Ditprofiel ligt inhet Zwijnsleger ineengebied datvolgens
de oude topografischekaart van1897gedeeltelijk uitgeveend isen
pas indeze eeuwnainpoldering enegalisatie opnieuw incultuur is
genomen. Debovengrond ispasca50 jaargeleden als zodanig ingebruikgenomen enbestond uit,kalkarmeklei enveendattijdensde
vervening inhet uitgeveendegedeelte teruggeworpenwerdm datdoorhet
stromendewater zo intensiefgemengd is? dateendichtemassaontstond. Ditmateriaal vormtdemoeilijkstegrond ineenrestveenpolder,vooral door degevoeligheid voorverdroging.
Ditprofiel behoort nognetniet totdeveengrondenmeteen
kleilaag« Zoudekleilaag onder debovengrond minder venig,dushumusrijk geweest zijn,danwasditwelhetgevalgeweest.

1
Afbo^
Verticaal slijpplaatjevanietsverdroogdekalkarme,*zeerhumusrijkelichteklei 11.5- 14cm
diep 24xvergroot,,
(fotoarchief S.v.B.nr.60l4)

i

Afb.4
Verticaal slijpplaatjevankalkhoudende venige
lichteklei 11.5- 14cmdiep 24xvergroot,
(fotoarchief S.v.B. nr.óOll)

Afb„5
Verticaal slijpplaatjevankalkrijke venigelichtekleimet schelpengruis 12- 14«5c m diep 24x
vergroot
(fotoarchief S.VoB.nr„6007)

Afbo6
Verticaal slijpplaatje vanvervloeidebovengrond (zelfdeprofiel alsfoto l)l8-20«5cii
diep 24xvergroot
(fotoarchief SoV.B. nr„6004)
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Afb.7
Verticaal slijpplaatje vanbaggerachtige laag
36-38»5 cmdiep 24xvergroot.
(fotoarchief S.v.B.nr„600l)

Afb„3geefteenbeeld vandebovengrond vanditprofiel» Dedonkere
stukken zijndeietsingedroogde elementen,die zeer dichtzijne
De lichtevlekjes inde elementen zijnpractisch alleminerale deeltjes. Er isveelruimte tussende elementen.Ookvande onderkant
vandezebovengrond iseenslijpplaatjevervaardigd (afb.6).Dit
laagjebevindt zichjuistbovenhetgrensvlak'waardelossebovengrond indevastebaggerachtige ondergrond overgaat* Ookhier zijn
delichte vlekjesbijnaallemaalminerale deeltjes, Devervloeide
structuurloze, zeer dichtemassalaatduidelijk zienhoe labielde
structuur vandezehumusrijke totvenigekalkarme grondenis.
Afb.7 heeftbetrekking opdebaggerachtige laag indeondergrond.
Dit isdushetuitgangsmateriaal? waaruit debovengrond ontstond.
Vergelijking vandeafb.3 en7laatde overeenkomst duidelijk zien.
V1_Diep_V£rwerktie_V£engr_ond_met_kalkh_oud_end_ebovengrond
Profielbeschrijving(afb, 2,profiel B)
0 - 22cm
22-

457595-

45 cm
75 cm

95 cm
100 cm
100-X05 cm

bruinzwarte venige lichteklei,kalkhoudend metenig
schelpengruis^
zwartgeoxydeerd zeggeveen,afwisselend kleiig)
donkergeelbruin zeggeveen,vollediggeredu- )verceerd
)werkt
idem, nietverwerkt
zwartegliede
zwarthumusrijk zand.

Dittypeonderscheidt zichvanhetvorigedoorde aanwezigheid
vanenige schelpjes indekalkhoudende bovengrond, doordathetveen
indeondergrond ineenvoedselarmer milieu isontstaanendereductiegrensreedsop45 c m aangetroffenwordt.
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Ditlaatstegaat samenmeteenhogegrondwaterstand» Drainage opdit
soortgrondenvoldoet danookuitstekend.
Afb.4heeftbetrekking ophetlaagjevan11.5 tot 14cm.Het
verschil metafb.3 is,dathetporiënvolume binnende elementenwat
groter is,dochdatderuimtentussende elementenkleiner zijn.
Door dehogegrondwaterstand ende snellewaterafgifte door deveenondergrond iserweiniggevaar datditprofielperiodiek verdroogt.
Hetgevaar voorverspoeling envervloeiing isechtergroter?vooral
op nietgedraineerdepercelen«
Dezegrond leent zichzeergoedvoorde zomergroenteteelt.De
gewassen zullenhierop geenlastvanverdroginghebben* Het isechtergeenvroegegrond.

XK1_ D i e RjerwerkteXe£n£r£niLEeJï£ e ükl^lAäiLA** a.e—°I}ß-E.TSF2.na.e n
eenkalkrij_ke_bovengrond
Profielbeschrijving (afb.25 profiel C)
0 - 22cm zwartbruinevenigelichtekleimetschelpengruis?zeer
kalkrijk
22- 45 cm humusrijke lichteklei
45- 70cm kleiige bagger; kalkarm
70- 95 cm idem? zeerfijn,kalkhoudend enmet schelpjes^vollediggereduceerd
95- 100cm zeggeveen
100-X05 cm gliede
Ditiseenhooggelegenprofiel met dereductiegrens op70cm
enmet eenzeerkalkrijkekleiige bovenlaag terdiktevan45cm.Dit
profiel isminder opdrachtig danhetvoorgaande. Debovenlaag is
mooikruimelig zoalsopafb„5duidelijk tezienis.Indestructuurelementenkomen talrijkegangetjes enholtenvoor,zodathetgeheel
eenmooierulle indrukmaakt.
Dergelijkegronden zijndebeste inditgebied voor degroenteteelt onderglas. Door dekruimelige samenstelling vandebovengrond
zijninhetvroege voorjaarvelegrove holten enporiënmetlucht
gevuld? watgunstig isvoor debeworteling«
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VIIIo DEB0DEÎ1KAART
Dezekaartgeeft eenbeeld vandeligging enverspreiding van
deinhetvoorgaande hoofdstuk "behandeldehoofdgroepen enbodemtypen.
Zoalsteverwachtenwasbijeensterkverwerkte restveenpolder
ishetbeeld nogalgrillig« Indeverspreiding vandehoofdgroepen
isweinig lijntebespeuren? uitgezonderd denietverwerktekleigronden? die alle tegendedijk aandewestzijde vandepolderliggen. Dekleigrondenkomenvoornamelijk inhetwestelijk deelvanhet
gebied voor.IndeeigenlijkeKoekoek.isdeaanvankelijk aanwezige
kleilaag? diegemiddeld dunnerv/asdaninhet Zwijnsleger? meestal
zosterk enintensiefgemengd metveen? dathetbagger ofbaggerachtigmateriaal gewordenis.
Regelmatiger isdeverspreidingvandekalkloze totkalkarme
grondenendekalkhoudende enkalkrijkegronden. Het Zwijnslegerbestaatpractischgeheel uitkalkloze totkalkarme grondenendebovengrond indeKoekoek isoverwegendkalkrijk. Dekalkarme grondenin
deKoekoek bevindenzichvoornamelijk langsderanden. Dit zijnde
luwehoekenen/ofdeminder diep uitgeveende strokengeweest. Een
brede,grillige baanzeerkalkrijke grondenlooptvanzuid naar
noord omvervolgens naar denoordoosthoek aftebuigen.
Ookhetvoorkomenvande zandgronden iszeer onregelmatig.Het
complextegendewestelijke dijkmoetaanoverstuiving vanafdeverderwestelijk gelegen zandrug toegeschrevenworden. Op dezerugis
degroteweg aangelegd.Hetoverige zand iswaarschijnlijk allemaal
uit detochtslotenafkomstig«
De invloed vangrof overslagzand? datvoor deverveningvanuit
degrotekolk tenwestenvanhetgemaal totinhet onderzochtegebied doordrong? isniet zogrootgeweest dater zandgrondendoor
ontstaanzijn.
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IX.KAARTAANGEVENDEDEREDUOTIEDIEPTE(bijlage 2)
Inveengrondentekentdediepte? totwaar delucht indroge
tijdendoordringt? zichduidelijk inhetprofiel af.Bovendeze
grens ishetveendooroxydatie zwart ofalthans donkergekleurd?
daarbeneden ishetveenrood- totgeelbruin,.Dit scheidingsvlak
wordtreductiegrensgenoemd« Hetgeeftaanwijzingenomtrentdedieptevandelaagste zomergrondwaterstand=
Inkwelgebieden isdegrondwaterspiegel van sloot tot sloot
doorgaans enigszinsbol enhoger dande slootwaterstand.. Meestal
heefthetmaaiveld ook eenmeer ofminder ronde ligging? zodatdedieptevandegrondwaterstand overal ongeveer evenhoog is. Oprondliggendepercelenwaarkwelminder sterk optreedt? isditniethet
gevaloHierwordenvaak belangrijke verschillen ingrondwaterstand
dwars ophetperceel aangetroffen. Ditkomtvooral totuitingop
percelendie inhetmidden juistniet tenat zijnenaanderanden
wateroverlasthebben. Ditis.vaakduidelijk aandegewassentezien.
Doorhetperceel meeraftevlakken? waardoor deverschillenin
grondwaterstand ten opzichtevanhet maaiveldkleinerworden,kunnendegroeiverschillenweggewerktworden» Hetisechter bestmogelijk? datdetotaleproductie ernietdoor toeneemt? omdatdande
waterstand overalhoger dandeoptimalekomt. Eenanderemogelijkheid isom opdeze natte strokengewassen tetelen? diebeterbestand zijntegen eenhogegrondwaterstand. Dezemaatregelwordtin
depractijk nogal eenstoegepast.
Omhetkaartbeeld zobetrouwbaar mogelijk temaken iszoveel
mogelijk opplaatsengeboord? die overeenkwamen metdegemiddelde
hoogteligging loodrechtop desloten. Doordatdekopeindenvande
percelenvaak hoger liggen? vooral langsde tochtsloten? zijnook
hierveleboringenverricht,,
Op dezekaart? waarop alleteoorpuntenaangegeven staan? is
rechtsvanhetboorpunt dediepteincmbenedenhetmaaiveldafgerond op5cm? vermeld. Omdekaart overziehtelijk temaken? zijnde
belangrijke groepen intrappenvan 10cm omlijnd endegevormde
vlakkenverschillend ingekleurd.
Uithetkaartbeeld blijkt? datdemeeste grondendereductiegrens tussen45 e1155c m hebben.Voor venigegrondendiehieroverwegend voorkomen? isditeengunstige diepte.Drainage isechter
welgewenst? zonietnoodzakelijk? omdeperiodiekhogegrondwaterstandentevoorkomen» Naarmate debovengrond mindervenig is?kan
dewaterstand lager zijn? omdatdanhetgevaar voorverdrogingafneemt.Grondenmet eenreductiegrens'ondieper dan45 crn zijnmindergeschiktvoor tuinbouw. Ditgeldtvooral voorhetgrotecomplexinde zuidwesthoek.
Tenslotte restnog deverklaring vandevraagtekens dieop
dezekaartvoorkomen. Zoalsreedseerderisvermeld? valtdereductiegrens samenmetdokleurovergang van zwarttotdonker naarroodtotgeelbruin. Opveleplaatsenisdoor verwerking reedsvroegergeoxydeerd materiaal opdeze diepte terechtgekomen? zodatdekleurovergang nietaanwezig isofdieper aangetroffen\vrordtdandeveldervaring doetverwachten. Indatgeval iseenvraagtekengeplaatst.
Ingevallendatdekenmerken zeervaagwaren isdevastgestelde
diepte aangegeven,maar tevens eenvraagtekentoegevoegd.
Door dekwel iservaakgeenverband tussendehoogteligging
endegrondwaterstand c.q. reductiediepte? zodatdelijnen die tussendeverschillende reductietrappen getrokken zijnals zeerglobaal
beschouwd moetenworden.
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Xo KAART AANGEVENDE DEHUMOSITEIT EN JE ZWAARTE VAN DE BOVENGROND
(bijlage 3)0
Voor de indeling naar humositeit en zwaarte zijn de gebruikelijke grenzen aangehouden, waarbij enkele samenvoegingen hebben
plaatsgehad omhet geheel niet te ingewikkeld temaken,,
Voor de zwaarte wordt het percentage kleiner dan 2mu, dus het
lutumgehalte als basis genomen.
De gemaakte indeling is als volgt;

< jfo
lutum zand (zand enzwakkleiig zand)
5-12 iolutum kleiig zand (matigkleiigensterkkleiig)
12-25i lutum zandigeklei (sterkenmatig zandig)
25-35 i° lutum lichteklei
35-50 i lutum matig zwareklei.
De indeling naarhumositeit isnietinpercentagesuittedrukken, zoalsditvoordezwaartegedaan is» Ditiseenoplopende
schaal (vanhumusarmtotvenig). Naarmatedegrond zwaarderismoet
hethumusgehaltehoger zijnomineenbepaaldehumositeitsgroepte
komen. Zowordt zandmet lQffohumushuijiusrijkgenoemd enmatig zware
kleimet ±Cffo humushumeus. Zandmet 20fohumuswordtvenig genoemd
enmatig zwarekleimet20fohumus,humusrijk.Hetbegrip humositeit
sluit meeraanbijdeagrarischewaarderingdanhethumusgehaltealleen. Eigenschappen,alsgevoeligheid voorvertrappen,vertering,
structuurendegeschiktheid voor tuinbouwkundige doeleinden,hangen
veel meer rechtstreeks samenmethethierbedoelde begriphumositeitdanmethethumusgehalte.
Bestuderingvandekaart doet zien,dathumusrijkeenveilige
gronden overheersen.Demeestegrondenhebben20à35^ organische
stof. Vooral indekalkrijke strookkomen veelhumusrijke gronden
voor»
De zandigste gronden liggen grotendeels in stroken langs de
tochtsloten, vooral daar waar deze de zandondergrond ondiep snijden
zoals dit in het oostelijk deel het geval is. Dit zand uit de ondergrond is over het algemeen tamelijk fijn. Een belangrijke bijmenging
van dit fijne zand door de bovengrond heeft een dichtere pakking
tot gevolg, doordat de fijnekleideeltjes deholten tussen de grovere zanddeeltjes opvullen na het uiteenvallen der kruimels. Met grof
zand is dit in veel mindere mate het geval. Dit grove zand, overslagzand, komt in depolder echter weinig voor. Hetkomt voor in een
strook zuid-westelijk van het gemaal waar weinig of geen tuinbouw
aangetroffen wordt. Tot nu toeheeft de zandbijmenging weinig voordeel gebracht, maar wel nadeel door een moeilijker onkruidbestrijding
-en zwaardere bemestingen. Verwacht mag echter worden, dat dit zand
verdroging van de bovenlaag tegengaat. Hierdoor ishet waarschijnlijk, dat de zandbijmengingwel belangrijk wordt voor gronden, die
gevoelig zijn voor verdroging en onder glas gebracht worden. Immers
de vochtonttrekking in droge warme perioden neemt dan aanzienlijk
toe.
Over het algemeen wisselt het humusgehalte op eenzelfde perceel
nogal- Langs de perceelssloten is het percentage hoger dan meer naar
het midden. Mengmonsters van de betreffende percelen geven dan ook
doorgaans hogere humusgehalten dan de schattingen inhet veld.
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Demengmonstersvallenmeestal onderdegroep venig,terwijl
"bijhetkarterenvoornamelijkhurnusrijkegrondenaangetroffenworden» Veelvandezemengmonsteranalysesdaterenvan 1948- 1949 e n
zijndus10jaar oud.Indietijd isvanveelgrondenhet organische
stofgehaltewat afgenomen doorvertering. Ditisnogversterktop
plaatsenwaar zichklei direct onder debovengrond bevindt eneen
gedeeltehiervandoor spitten,frezenenploegen door debovengrond
gewerktis,waardoor deze dezelfde diktebehield.
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XI. KAARTAANGEVENDEDEDIEPTEVANDEZANDONDERGROND (bijlage 4).
Zoalsreedseerderwerd opgemerktheeftde zandondergrondvoor
zover dezewerd aangeboord, steeds eenhumuspodzolprofiel« Ditbestaatuiteenzwartegliede- ofgliedeachtige bovenlaag metbruine
inspoelingslaag eronder.Normaalwerd deveenboor tot1,5m i nde
veenondergrondweggedrukt enwerd dezelaagbeoordeeld enbeschreven. Meestal echterwerd reeds opgeringere dieptegrotereweerstand
ondervonden. Indatgevalwerd deboor nietdieper doorgedrukt.Bij
bovenhalenwasdanonderinminstens eengedeeltevan de zwartegliede- ofgliedeachtige laag aanwezig» zodat dedieptevandezandondergrond vastgesteldkonworden,,Inverband met dekwelwerd niet
dieper doorgeboorde Bovendienhad ditweinigwaarde voorhetonderzoek»
Inverband metdezeboringsmethodiek enhetwisselendepercentage organische stofvandezwarte bovenlaag, zodatditinhetene
geval tothetveeneninhetanderegeval tothet zandgerekend moet
worden, isde,bovenkant vandegliede-ofgliedeachtige laag(meestal 10à20cmdik)alsdieptevoor de zandondergrond aangenomen.
Naar dedieptewerd onderscheid gemaakt in;
1. zandondergrond ondieper danlOO cmbeginnend£
2. zandondergrond tussen100en150cmbeginnend;
3» zandondergrond dieper dan150cmbeginnend.
Uithetkaartbeeld blijkt, datgeengroteverschillenopkorte
afstand voorkomen,enkele uitzonderingen daargelaten. Dealgemene
tendens iseengeleidelijk dieper voorkomenvande zandondergrond
vanoost naarwest envan zuid naarnoord.Alsdehoogteliggingvan
de zandondergrond tenopzichte vanN,A.P» uitgedruktkonworden,
zoudendeverschillenwaarschijnlijkkleiner zijn.
Ophetverband tussendezanddiepte ende zandigheid langsde
tochtslotenwerdreedsgewezen inhoofdstukX.
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XII« WELKEEISENSTELLENTUINBOUWGEWASSENAANDEBODEM?
Detuinbouwdieindezepolderbeoefendwordt,bestaatvoornamelijk uitvollegrondsgroenteteelt,diemeerofminder intensiefbedrevenwordt»
Deproductenwordenop deplaatselijke consumptieveilingafgezet.Het onkruidprobleem datmet devenige samenstellingvande
meeste bovengronden samenhangt,bepaaltvoor eenbelangrijkgedeeltedeteeltkeuze» Zoisdeteeltvanwortelen,door demogelijkheid
van chemische onkruidbestrijding geweldig toegenomen.
Voor dezevormvantuinbouwisdemogelijkheid totbewerken:
er.devochtvoorziening vandegewassen zeerbelangrijk. Beidefactorenzijnvoorhet overgrote deelvandeonderzochte grondengunstig.
Deoppervlakte onderglasinditgebied isnog zeerbeperkten
breidt zichtotnogtoemaarlangzaam uit Ditglaswordtgrotendeelsalsplatglasgebruikt, enmaar tendele benut,omdathetgedurende de zomermaanden "op stapel"gaat.Alsargumenthiervoor
geldtdatdiversevollegrondsgewassen indie tijd zoveel arbeidvragen, dat ervoor glasteelten geen tijd overblijft»
Door de steeds toenemende aanvoer, ookvanproducten onderglas
vanuit deNoord-Oostpolderkanmenverwachten,datdeplaatselijke
veiling eentoenemende aanvoer vandezeproducten alstomatenen
komkommersteverwerkenkrijgt enhierdoor geleidelijk alsexportveilingvandezeproductenvanbetekeniswordt. Inverband metdeze
ontwikkelingkan ookvoor dezepolder eengeleidelijke overschakelingvanvollegrondsgroenteteelt naargroenteteelt onderglasverwachtworden.Hiermede hangt samen,datdanhogere eisenaande
grond gesteldworden,vooralaandestructuurvandebovengrond.
Doordatonderglasmeestalweinig teeltwisseling, m.a.w. meestal
jarenachtereendezelfdehoofdteelt,wordt toegepast,tredenstructuurgebreken sneller op.Nuishet voordeteeltvangroentegewassen,vooralvoor deteelten onderglas zeerbelangrijk,daternaast
water ookvoldoende lucht indebewortelbare laag aanwezig is.Hiervoor isnodig datvoldoendeporiën aanwezig zijn,waarhetwater
uitzakt,m.a.w. die zogrof zijn,datdebindendekrachtenonvoldoende zijnomdeporiëngevuld tehoudenmetwater.Ook deopdrachtigheid is'danminder. Door ditallesisdegrond vroeg,wat een
derbelangrijkste criteria isbijdebepalingvandegeschiktheid
voor tuinbouwonderglas»
Gronden,waarvan debovengrond een structuurmet eenbestendige
engunstigeporiënverhoudingheeft ofgemakkelijk deze structuurkan
krijgen, zijnvoor detuinbouw envoor degroenteteelt onderglas
inhotbijzonder, zeergeschikt.Er zijnechter veel oorzaken,die
deze ideale structuurvorm indeweg staan. Demeestevenige gronden
bv.verdragenhetniet dateengrootgedeeltevandeporiënmet
luchtgevuld is,omdatditaanleiding geefttotverdroging (verturving). Venigegrondenmeteenrijke basenbezetting \ die sterkbeïnvloed zijndoorbiologisch leven indegrond schijnenhiertegen
beter bestand te zijn.Geblekenisnudathierdekalkrijke gronden
eninmindere mate dekalkhoudende gronden mitsvoldoende ontwaterd,
deze goedeporiënverhouding benaderen enookeenhogebasenveraadiginghebben.
')Debasenbezetting iseenmaatvoor devruchtbaarheid vandegrond.
Dozegeeft aanwelkpercentage vanhetbodemcomplexdoor basen
bezetwordt.
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Een sterke aantastingvanhetvenige materiaal doorhet biologisch .
leven indegrond heeft echter (nog)nietplaatsgehad» Het extreme
klimaat enveelvuldiggietenonderglaskunnengemakkelijk totverdere achteruitgang vanhetbiologisch levenleiden. 3estructuurbestendigheid van dezegrondenbijjarenlang gebruikTïoorgroenteteelt
onderglasmoetdaaromnogafgewachtworden» Verwachtwordt,dat
dezegroter isdanbijdekalkloze totkalkarme bovengronden,die
bovendiendoorgaansminder lang incultuur zijn.
Voorhetdoenontstaaneninstandhoudenvaneenrijk organisch
lovenmoet zowelperiodieke verdroging alswateroverlast voorkomen
worden. Dithoudt in,dataandewaterbeheersinghoge eisenmoeten
wordengesteld. Totnog toeheeftmenindezepolder meermetwateroverlastdanmetperiodieke verdroging temaken. Door verbetering
vandeafwateringsmogelijkheden ishet echternietonwaarschijnlijk
datproblemen dieverband houdenmetperiodiekeverdroging inde
toekomst zullentoenemen. Inhethoofdstuk overwaterhuishouding(v)
isreedsopditgevaargewezen.
Indepractijk isgebleken datbovengrondenmet eenpercentage
organische stofvan+ 10à15$gemakkelijker ineengoedestructuurtoestand tehouden zijn ofgebrachtkunnenworden dandevenige
gronden endat zeminder terugslag ondervindenvaneentijdelijk
vochttekort.
Eenandere belangrijke factor,diebepalend isvoordetuinbouwkundige mogelijkheden, ishetalofnietaanwezig zijnvan eenkleiige laagonder debovengrond. Inkleiige lagenonder debovengrond
ontstaangemakkelijker holten engangen daninveen.Hierdoor isde
doorlatendheid beter endeopdrachtigheid minder. Deopwaartsewaterbeweging binnende structuurelementenvanklei istevenstrager
doordefijnereporiën? dan in veen. Dezeprofielen zijndusook
vroeger. Dezewerking isalleengunstig alsdebovengrond niette
venig is,daar dergelijke bovengrondengevoelig zijnvooruitdroging entevensdevroegheidwordt uitgebuit.Voor zomergroenteteelt,
vooral bladgewassen zijndezegrondenmindergeschikt.Hieruit
blijkt, datde alofnietaanwezigheid vaneenkleilaag inbelangrijke matehetbedrijfstypebepaalt,indien tenminste de teeltaangepastwordt aandegrond.
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XIII.BODEMGESCHIKTHEIDSKAABTVOOR TUINBOUW (bijlage5 ) .
Hoewelhetriskant enmoeilijkisvan een sterkverwerkterestveenpolder alsdeze een tuinbouwgeschiktheidskaartsamentestellen,
isdittochgedaan,,
Vandetalrijkevormenvantuinbouwisalleendegroenteteelt
inbeschouwing genomen, omdatdezevoor ditgebied verreweghetbelangrijkst is.Degeschiktheid voor bloementeelthangthier veelal
mee samen» Gronden die zichgoed voorfruitteelt lenen,komen indit
gebied nietvoor. Debomenkunnennietdiepgenoegwortelen.Alleen
sterkevariëteitenop sterkeonderstammen biedenplaatselijkmogelijkheden.Het stichtenvanfruitteeltbedrijveninditgebied moet
danook ontradenworden.Voor ditdoel zijnindeomgeving veelbeteregrondenaanwezig, zoalsophetKampereiland.
Eriseenindeling in5klassengemaakt.Allereerst zijnalle
grondenmotmindergoodehoedanigheden afgesplitst, zoals eente
hogegrondwaterstand, eentezware-bovengrond en/ofeenteschrale
(humusarme)bovenlaag.Voor dezegrondenmoetmeerkapitaal enarbeid aangewend worden omzetuinbouwrijp temaken,terwijlhetin
velegevallennooitvolwaardige tuinbouwgronden zullenworden.
De indelingvande overigegrondenisgebaseerd opdeoverwegingendieinhetvoorgaande hoofdstuk beschreven zijn.
Dekalkhoudende totkalkrijke grondenmethunveelal lossere
structuur zijnhogergewaardeerd dandekalkarme totkalklozegronden.Verder iseen indelinggemaaktnaar deopdrachtigheid,•watsamenhangt metdeai ofnietaanwezigheid vaneenkleilaag onderde
bovengrond. Ditbepaalthetmeestgeschikte bedrijfstype. Degrenzen
zijnechter zeerglobaal.Bijlatere bedrijfskarteringenwaarbij
veel meer boringenperhaverrichtv/orden,zullen dewerkelijke
grenzenbeter benaderdkunnenworden.
Er zijnnog talrijke andere factoren,dievaninvloed zijnop
geschiktheid voor tuinbouw inhet algemeeneneenbepaald bedrijfstype inhetbijzonder. Inhetkader vanditonderzoek endoordat
omhet andereperceel geboord is,washetnietgewenst deze inde
classificatie tebetrekken.Hetgeheel zoudan teweiniggefundeerd
zijn.
Klasse 1; Zeergeschikt totgeschikt
Hiertoe behorende sterk opdrachtige grondenmet eenkalkhoudende totkalkrijke bovengrond enwaarbijgeenkleilaag onder debovengrond werd aangeboord,. Dezegrondenlenenzich zeergoed voorde
teeltvanveelvochteisende gewassen,diegroeistagnatie doorvochtgebrek slechtverdragen, zoalsandijvie,sla, spinazie,bloemkool
onherfstprei. Ditgeldt vooralvoor dezomermaanden. Dit zijnzeer
belangrijkeproducten voor eenconsumptieveiling» Daarom zijndeze
gronden uitstekend geschikt voorhéthuidige bedrijfstype. Er zijn
echter nogdiverse andere tuinbouwcentra inonsland,v/aarmetdit
bedrijfstype begonnenwerd. Doorhet toenemenvanhetglasareaal is
ditgeleidelijk veranderd. Menbemerkte dan,datdebetreffendegrondenveel beperkingenhebben endat teeltenenteeltwijzen, dieeconomisch zeeraantrekkelijk zijnofwaren,niet toegepastkunnenworden. Denoodzaak omdebovengrond voldoende vochtig tehouden,hetgeenonderandere bereiktwordt door eenhogegrondwaterstand,brengt
met zichmee,dat zwareverwarming economisch nietverantwoordis.
Zelfslichteverwarming valtvaaknogtegen.
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Voor aanwendingvanbroeinestgeldthetzelfde,,doordat ervaak
grondwater indemestveurkomt endaardoor blijftdebroeiachterwege. Degunstigewerkingblijft danbeperkt tot eengeringerewaterafgifte aandebovengrond doordat deaangebrachte strolaagtussenboven-enondergrond decapillairen verbrokenheeft,,
Geleidelijk ismenechter tot teeitmethodengekomendieaangepast zijnaandezegronden» ZoteeltmenrondomAmsterdamkomkommers
onderverwarmd staand glas. Deze teelteisteenvochtiggroeimilieu,
datbovendiengunstig isvoor debovengrond, zoalsreedsmeermalen
vermeldis.
Zowelvoor devroege stook-alsdevroegekoude tomatenteelt
zijndezegrondenmindergeschikt, terwijldezsmomenteel debelangrijkste teelten onderglasvormen.Hetgroterisico bijdevroege
stooktomatenteelt is,dat door eenonvoldoende beheersing vande
groei deeerste trosensoms zelfsmeerdere trossenmislukken,waardoor de oogstlater inde tijd valt envaak ookgeringer is. Devroege teelt ondernietverwarmd glasgeeft vaak mislukkingen, doordat
debodemtemperatuur telaag is.Degroei vande jongetomatenplantenlaatdan te.wensen over endeplantisinzo'nstadium zeergevoelig voor ziekten,vooral slaapziekte(Verticillium).
Dezevroege teeltwordt danook opvenigegrondennietveel
meer toegepast.Eenenkeling tracht deze teeltvol tehoudendoor
groteplanten,waarvandeonderste trosreedsgezet is,in"tompotten" opdebestemdeplaats tezetten.Veelal echter ismen opvoorteeltenovergegaan,diepas laatinhetvoorjaaroogstbaar zijn.Zo
wordt inde omgevingvanRotterdam-zowel onderkoud alslichtverwarmd glasmeestal slaalsvoorteelt toegepast,gevolgd doortomaten. Indeomgeving vanTerAarplant meninhet voorjaar snijbonen
tussende sla.Nade snijbonenvolgt daneennateelt vantomaten.
Ookvoor de snijbonen-teelt zijndeze sterk opdrachtige grondenechterminder ideaal,,Degroei isdoorgaansgeweldig sterk,waardoor
gemakkelijk zwamziektenoptreden°bovendien
vallen de opbrengsten
;
vaak tegen.Op andereplaatsen treftmende teeltcombinatievan spinazie enbloemkool aan,vaakgevolgd door een teeltvanlatetomaten. Definanciëleresultaten vandezelate tomatenteelt zijnsterk
afhankelijk vanhet slagenvandenatuur-tomatenteelt eldersinEuropa endaardoor nogalwisselvallig. Ditin tegenstelling totde
vroege tomatenteelt,waarvanhetmarktverloop stabieleris.
Een teelt,diedelaatste jarenveel opgangmaakt,isdievan
wintersla,.Deze snelle opkomst is tedankenaanveredelingswerk,
waarmee geschikte rassen voor deze teeltverkregenwerden. Ookvoor
deze teelt zijndezegronden mindergeschikt.Herfstteelt iswel
mogelijk,.
Doordat op degronden,die totdezeklasse behorenweinigof
nietgegotenbehoeft teworden,ishetgevaar voorverzoutingvan
dekasgronden niet denkbeeldig» Drainage vankasgronden isdaarom
dubbel belangrijk. Set uitspoelen vandegrond isdaneenvoudiger.
Op nietgedraineerde grondenwordennogaleensgreppelsgegraven,
die nahet uitspoelenweer dichtgaan,dochdit iseenbewerkelijke
methode.Verwachtwordt,datdelossere structuur vandezebovengronden,dieindewestelijke centra doorgaansnietvoorkomt,een
gunstige invloed heeft,.Daaromgeldenvoor dezegrondenminderbeperkingen.Hierover isechter nognietsmet zekerheid tezeggen.
Elders zijnhier endaar zelfsverschijnselenwaargenomen diedoen
vermoeden dat deschelpfragmentjeshetuit elkaar vallenvande
structuurelementen bevorderen.
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•Naarraatehethumusgehaltevandebovengrond envandelaagdaaronder
lager is» waarmede veelal eenlageregrondwaterstand gepaardgaat,
komen deeigenschappenvandegrond meer overeenmetdegrondendie
totklasse IIgerekend zijne
Klasse II; Geschikt
Degrondenwaarbij onder eenkalkhoudende totkalkrijkebovengrond eenkleiige laagwerd aangetroffen zijnindezeklasseondergebracht.Heedseerderwerd eropgewezen, datnietverwachtmoet
worden, datbinnendezegrondengeenplaatsenvoorkomenv/aarde
kleilaag ontbreekt, ookalligt er geen enkele boringin,waardit
hetgeval is. Ondanks dezeminder goedebetrouwbaarheid leekhet
tochwelgewenst, omdit onderscheid temaken,omdatdezefactor
o„ic eenbelangrijke invloed opde tuinbouwkundige mogelijkheden
uitoefent.,Indezegronden zaldoor dekalkrijkdom,delossestructuur endegeringere opdrachtigheid eenbetrekkelijk snelleverteringvan deorganische stofoptreden, zodatdebovengrond dunner
wordt enarmer aanorganische stof.Ditdunnerworden zal opgeheven
worden doorhetmateriaal datbijhet spitten,frezen enploegen
telkensvandelaag onder debovengrond naar bovenkomt endoorgewerktwordt. Hitmateriaal iskleiig,dusneemtdekleiigheid nog
verder toe» Door ditproces zalhetverschilvandezegrondenmet
dievanklasse Igeleidelijk groterworden. Tenslotte isdebewortelingslaag zodik en/ofhethumusgehaltevandebovengrond zolaag,
dat zijzelfstandigkunnenbestaan,d.w.z.bijvochttekort dekwaliteit nietachteruitgaat. Naarmate debovengrond minder organische
stofbevat,zaldeklinkminderv/orden,terwijl deze bijdetot
klasse Igerekendegrondennormaal doorgaat. Dezekleiige gronden
zullendaardoor geleidelijk boven deveiligeuitgaan steken.Door
deze ontwikkeling neemt degeschiktheid voor veelvochteisendegewassennogverder afendogeschiktheid voor teelten onderglas,
vooralvroege tomateninvelegevallentoe,
KlasseIII;Geschikt totmatig geschikt
Indezeklasse zijndeveengronden zonderkleilaag indeondergrond enmet eenkalkarme totkalkloze bovengrond ondergebracht.
Dezegrondenkomenvoornamelijk inhetZwijnsleger endeHagens
voor. Evenalsdegronden,die totklasse Ibehoren,zijnhet sterk
opdrachtige gronden, Bijdiepere ontwatering zaldoorgaans doorversneldeklinkhetmaaiveld spoedig zover zakken,dathetverschil
weer nagenoeg opgehevenis.De sterke opdrachtigheid iseenvoorwaardeomdelabiele structuurvandebovengrond instand tehouden.
Hiermedehangen tevensde tuinbouwkundige mogelijkhedensamen.Deze
komen dus overeenmetdievandegrondendie totklasse Igerekend
zijn,maarhet zalmeer vakmanschap vereisen omdezelfdeteeltresultatentebereiken.
Klasse IV; Geschikt totmatiggeschikt
Ditbetreftkleigronden enveengrondenmeteenkleilaag inde
ondergrond enmeteenkalkarme totkalkloze,meestalhumusrijke
totvenige bovengrond. Dekleilaag onder debovengrond kanuiteenlopenvan zwarehumusarme tothumusrijkeklei. Deeerste belemmert
de opwaartsewaterbeweging sterker dandelaatste.
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Waar zich.eenzwarehumusarmekleilaag indeondergrond bevindtis
degrondweinig opdrachtig. Deorkruidbestrijdingisgemakkelijker
endegrondvroegere Dekwaliteit vandezegrondenhangtvoor een
belangrijk gedeelte afvandediktevandebovengronds Bijgebruik
vandezegronden onderglaszalhetmeestalaanbeveling verdienen
omdebovengrond dikker temaken, Opwelkewijze dithetbestkan
geschiedenhangtvanverschillende factorenafbv.hethumusgehalte
vandebovengrond endegrondwaterstand.
Dezegrondengevengedurende dewinter-envroegevoorjaarsmaandenreoergroeivandegewassen teziendandevenigegronden,
dochinde zomer treedtgemakkelijk vochtgebrek op.Op dezegronden
past duseenander teeitplandanop sterker opdrachtigegronden.
Naarmate de'kleilaaghumeuzer isneemtdeopdrachtigheid toe
wat eenvoordeel isomdatdemogelijkhedengroterworden- Gronden
met eenhumusrijkelaag onder debovengrond bieden,afgezienvande
zomergroenteteeltdemeeste tuinbouwkundige mogelijkheden.Veelal
zijnditgronden,die totklasse IIgerekend zijn.Menzoukunnen
zeggen, deopdrachtigheid moet niet testerk enook niettegering
zijn,maar erprecies tussenin.Alsdegronden indezepolderniet
zosterkverwerktwaren, zoudendezegrondendanook zekervande
eerder genoemde gescheiden zijn.Inhetkader vandit onderzoek zou
eendergelijke afsplitsing tevergaanKlasseV;Mindergeschikt
Hiertoe behorenvoornamelijk grondenmeteenreductiegrensondieper dan45 cm.Dezeblijven inhetvoorjaar lang nat,zodatde
werkzaamheden laatkunnenbeginnen endegroei laatopgangkomt.
Vaak gaatondiepereductie ook samenmeteenveenbovengrond. Demogelijkheden zijndanbeperkter danopdeanderegronden,.
Denietuitgeveendegrondenzijneveneens totdezeklassegerekend. Zebestaandoorgaans uiteendunne zwarebovengrond opeen
compactekleilaag. Dezegrondenzijnmoeilijk tebewerkenende
groei istraag.Voor bewaarkoolkunnen zeinaanmerkingkomen.
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