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VOORWOORD
In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Ter Aar werd in deze gemeente een bodemkartering
verricht; teneinde gegevens te verkrijgen over de bodemgesteldheid
én tevens over de mogelijkheden tot uitbreiding van de tuinbouw.,
Het gebied, groot ca 2000 ha, werd in het jaar 195^ opgenomen in
samenwerking met de Afdeling Opdrachten. De opname werd uitgevoerd
met een boor tot een diepte van ca 1.50 m. Op het bovenland werden
ca 3 boringen en in de droogmakerijen 1 boring per ha verricht»
Het geheel stond onder leiding van Ir„L.J.Pons.
Opzichter A.de Visser karteerde het grootste deel van het boven
land. Opzichter W.v.d.Knaap nam de rest van het bovenland op, clas
sificeerde de gronden voor de tuinbouwgeschiktheid en schreef het
hoofdstuk over de tuinbouw»
De opzichter J,L«Kloosterhuis en de karteerder W-C» Markus karteer
den respectievelijk de oostelijke en de westelijke droogmakerijen.
Dr.Ir.P.K.J»van der Voorde verleende medewerking aan de redactie
van het rapport.
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DE KARTERINGSLEIDER

I

INLEIDING

Bij het onderzoek naar de bodemgesteldheid in de gemeente
Ter Aar bleek, dat de gronden in twee groepen kunnen worden onder
scheiden n. 1. ?
a. de gronden van het "bovenland (gelegen op ca 1 m - N.A.Po)
h. de gronden van de droogmakerijen (gelegen op ca 4-6.5 m - KA.P,).
De gronden van het bovenland bestaan zowel uit minerale gronden
(kleigronden) als uit organische gronden (veengronden). Oorspron
kelijk bestonden de gronden van het bovenland uit oligotroof (voedselarm) mesotroof en eutroof (voedselrijk) veen, waardoorheen van
uit het zuiden een rivier naar het noorden stroomde. De invloed
van deze veenstroom, met zijn zandige en kleiige oevers, heeft voor
wen groot deel de soort veen in dit gebied bepaaléh Direct langs
de veenstroom ontstond bosveen, ver van de veenstroom af veenmosveen. De organische gronden worden dan ook naar het soort veen in
gedeeld. De minerale gronden van het bovenland bestaan uit kleiige
oevers van de rivierveenstroom.
Voor men ging ontwateren lag het gehele gebied vlak. Na de
ontwatering kwamen de kleiige oevers veel hoger in het veld te lig
gen dan de omliggende gronden, omdat veengronden meer inklinken
dan minerale gronden. Deze hoger liggende strook heeft men later
afgegraven voor kleiwinning (zie afb„2). Op allerlei andere plaat"sen, zowel uit de veenstroom als uit Ge diepere ondergrond, heeft
men verder zand gewonnen. Alle gronden van het bovenland van Ter
Aar bezitten een min of meer opgebrachte zandige bovengrond, die
is ontstaan door eeuwenlange bemesting van mest, aangemaakt met
duinzand en bagger en van plasbagger.
In de middeleeuwen is het oligotrofe en mesotrofe veengebied, met
uitzondering van de intensief bewoonde smalle stroken waarop de
dorpen Langeraar en Korteraar zijn gebouwd, voor turfwinning afge
graven, waardoor er grote plassen ontstonden.
In de 18e en 19e eeuw is het grootste deel van deze plassen droog
gelegd en deze vormen nu de droogmakerijen. De bovengrond van het
veenland van vóór de vergraving tot plas, is in de plassen terecht
gekomen bij de turfgraverij en daar vermengd met veenresten en
plasbagger» Deze min of meer zandige en humushoudende "meermolm"achtige laag vormt ook weer de bovengrond van de droogmakerijen.
De gronden van de droogmakerijen worden eveneens ingedeeld in mine
rale gronden en organische gronden.
De minerale gronden behoren tot de z.g. "oude zeekleigrohden", een
zee-afzetting van vóór de veenvorming (ca 4000 jaar oud). De mine
rale gronden van het bovenland en van de droogmakerijen zijn inge
deeld naar de diepte waarop de kalkrijke ondergrond begint, het
textuurverloop in het profiel en het al of niet voorkomen van
slechte klei- en/of veenlagen. Tevens is onderscheid gemaakt in
dikte, zwaarte (percentage < 2 mu) en het humusgehalte van de humus
houdende bovengrond.
De organische gronden van het bovenland, zijn naast de reeds eerder
genoemde onderscheiding in het soort veen, verder ingedeeld naar
de dikte, het humusgehalte en de zwaarte van de bovengrond. In de
droogmakerij is maar één type organische grond onderscheiden, n.1.
de restveengronden.
De tuinbouw in de gemeente Ter Aar is op het bovenland voornamelijk
rondom de plas tot ontwikkeling gekomen. Deze gronden zijn geschikt
voor groente- en bloementeelt, doch weinig voor fruitteelt. Tijdens
het onderzoek bleek, dat vooral het verschil in opdrachtigheid van
de diverse gronden bepaalt voor welke tuinbouwteelten de grond het
meest geschikt is.
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De mate van opdrachtigheid werd daarom als basis genomen voor de
classificatie van de bovenlandgronden.
Hoewel men elders veel tuinbouw op de droogmakerijgronden aantreft,
ziet men dit binnen deze gemeente praktisch niet. Toch komt een be
langrijke oppervlakte van deze gronden voor de tuinbouw in aanmer
king, zoals de bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw (bijlage 2)
duidelijk laat zien.

II

HET ONTSTAAN VAN HET GEBIED

1.

è^zpÈ^iPE. £ïi_v£rmir^_van_d_e jonden

Het bovenland van Ter Aar is een gedeelte van het grote Hol
lands-Utrechtse veengebied, dat ongeveer tussen 2000 vóór,, tot
1000 jaar nä Chr. word gevormd.
Onder dit veen komt de z.g. oude zeeklei voor? bestaande uit klei
en zavellagen, welke tussen ongeveer 4-000 tot 2000 jaar vóór Chr.
werden afgezet? toen onder invloed van het regelmatig rijzen van
de zeespiegel een groot gedeelte van Nederland overstroomde (Haans
1954).
Via kreeksystemen uit bepaalde perioden van inbraken werd het ma
teriaal door de zee aangevoerd. Daarbij kwam het zandige materiaal,
dat in gewicht zwaarder is dan het kleiige en dus eerder bezonk?
het dichtst langs de kreken te liggen? terwijl het meer kleiige
materiaal verder van de kreken af bezonk.
Perioden van inbraken (transgressies) volgden op perioden van
betrekkelijk rust. In deze rustperioden verlandden de kreken. In
de daarop volgende transgressie werden de oude kreeksystemen weer
door nieuwe kreeksystemen doorsneden. Hierbij werden de oudere af
zettingen gedeeltelijk opgeruid en slechts zeer ten dele bedekt
door de jongere, zodat zowel afzettingen van het oudere als die
van het jongere systeem naast elkaar en ten dele op elkaar voor
komen (zie afb._3)c In de droogmakerijen zijn? zoals in hoofdstuk I
reeds is vermeld, deze afzettingen aan de oppervlakte gekomen.
Onderscheiden werdem
a. kalkrijke zandige kleigronden
b. kalkloze kleigronden
c. kalkarme zandige kleigronden.
De onder c. genoemde gronden vormen een oudere formatie van de oude
zeeklei, de z.g. "Hoofddorpgronden" (Haans 1954). Het afzettings
patroon hiervan is regelmatig en ook de profielen veranderen ge
leidelijk in verticale zin. De onder a. en b. genoemde gronden zijn
jongere gronden, die afwisselend kalkrijk en kaikloos, homogeen
zwaar en aflopend zijn. Onder aflopend wordt verstaan van boven
naar beneden lichter en zandiger wordend. De gekarteerde delen van
de Vierambachtspolder en de Wassenaarse polder worden geheel in
beslag genomen door de gronden van het oudere Hoofddorpcomplex«,
Plaatselijk dringen enkele kreken van het jongere systeem uit het
zuiden binnen. De Nieuwkoopse en Korteraarse polder behoren daar
entegen vrijwel geheel tot het jongere landschap.
Uit de boderrfcaart blijkt, dat de kalkrijke gronden en de ondiep
kalkloze gronden het meest westelijk voorkomen. Naar het oosten
toe worden de kreken smaller, terwijl de kleigronden slapper en
dieper kaikloos worden. Naarmate dus de kleigronden verder van de
aanvoerbasis zijn gelegen, zijn ze, hoewel tot degelfde formatie
behorend, blijkbaar slapper en kalkarmer afgezet. Deze kleien wer
den afgezet in brak water op tamelijk hooggelegen en met riet be
groeide gorzen. Onder dergelijke omstandigheden wordt pyriet (PeS2)
gevormd. Wanneer deze gronden worden ontwaterd en toetreding van
zuurstof mogelijk wordt, ontstaan veelal zure oxydatieproducten,
waardoor deze kleien geheel of gedeeltelijk ontkalkt worden of
zelfs verzuren. Daardoor ontstaan de z.g. kattekleigronden. De
meeste kalkloze gronden zijn op deze wijze ontstaan.
Achter de schoorwal ontstond een dras gebied# nadat de zeekust
zich gesloten had.

a. In min of meer natuurlijke toestand (veenstroom)

b.Omkering van het relief na ontwatering

c. Huidige toestand
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VMV Veenmosveen
BeV Berkeveen
BV

Kleiarm tot kleihoudend bosveen

KBV Kleirijk tot kleiig bosveen
Klei,zandige klei en zand
XXM Bovengrond (grotendeels opgebaggerde lagen)
I Afgegraven klei

Af b. 2 Verlande rivierarm in het veenlandschap
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Doorsnede van een kleiput met
baggeropvulling en eroverheenlopend mestdek

sloot
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zeeklei

Enkele kavels met plaatselijk verbrede
uitgediepte sloten (a) en talrijke
kleiputten(b)(zie B)

veen

klei

Zand en kleiwinning uit de oude zeeklei
via de sloten in het veengebied

(nummers verwijzen naar de bodemtypen)

Afb.4 Klei en zandwinning boventand Ter Aar

klei
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Al spoedig groeiden in dit eerst nog brakke milieu zeer veel moerasplanten? o 0 a. een zegge- en rietvegetatie. Hieruit ontstond het
zegge- en rietveen. De vorming van het veen ging gestadig door,
zodat de planten niet meer konden profiteren van het grondwater?
dat al spoedig was verzoet door de regen. Er ontwikkelde zich veenmosvegetatie die uitsluitend door regenwater werd gevoed en waaruit
het veenmosveen werd gevormd. Tijdens de veengroei drong een tak
van de Oude Rijn het gebied binnen. Er werd voedselrijk rivierwater
aangevoerd. De rivier zette in en naast de bedding zand en klei
af. Verder van de rivier af vond alleen enige sedimentatie van klei
plaats. Hiermede was een milieu geschapen waar bomen en struiken
konden groeien? waaruit zich later het z.g. kleiige bosveen ontwik
kelde. Daarnaast volgde een strook waarin nog wel het voedselrijke
rivierwater doordrong? doch maar weinig of geen klei meer werd af
gezet. Hier ontstond het kleiarme bosveen. Nog verder v&n de rivier
af? waar het voedselrijke rivierwater slechts incidenteel kwam gin
gen berken met ondergroei van zegge groeien? waaruit het berkenzeggeveen werd gevormd. De opeenvolging vanaf de rivier is dus
kleiig bosveen-kleiarm bosveen - berken-zeggeveen-veenmosveen (zie
afb._2). De dwarsdoorsnede (bijlage 3) geeft een goed beeld van de
verschillende afzettingen en veenvormingen.
2«

mens

Omstreeks het jaar 1000 kwam de veengroei tot stilstand omdat
de mens dit gebied ging omkaden en ontwateren. Bij en na de ontgin
ning tot cultuurland is de' menselijke invloed op de bodemgesteld
heid zeer groot geweest.
Volgens de onderzoekingen van Van der Linde (1955) behoort het ge
bied tussen Aar en Doyssen tot de oudste ontginningen in het Hol
lands-Utrechtse veengebied. Bij de ontwatering van het gebied ont
stonden er in het bovenland vrij grote hoogteverschillen. Zoals
reeds in de inleiding besproken? werd dit veroorzaakt door het ver
schil in klink van het zandig? kleiig en venig materiaal. De klei
en zavelafzettingen van het verlande riviertje? trof men daarna
als ruggen aan. Sommige percelen op de kleirug kwamen hoog in het
veld te liggen. Hierdoor werd de bovenlaag periodiek droog doordat
de capillaire opstijging de verdamping niet bij kon houden. De struc
tuur werd geleidelijk slechter vooral van de laag direct onder de
bovengrond waardoor deze in een droge tijd stug en in een natte
tijd taai of vet is. Andere percelen daarentegen hadden een lage
ligging met een zeer slappe ondergrond. De mens bracht hier veran
dering in.
a. De kleiwinning
In het slappe lage veengebied had men grote behoefte aan ste- .
vig materiaal dat niet verteerde (klei en liefst zand).
Ook voor andere doeleinden had men zand en klei nodig? zoals voor
een stevige ondergrond om huizen en stallen op te bouwen en kaden
te maken en verder klei voor de steen- en pannenfabricage. Op aller
lei manieren trachtte men hiervoor klei te winnen.
Een dankbaar object vormde daartoe de grote kleirug van de verlande
arm van de Oude Rijn. Men groef deze rug af. Daar het gras op de
rug nogal van droogte te lijden had? werd door deze verlaging van
het maaiveld tevens een belangrijke grondverbetering bereikt. Het
land kwam daardoor ook vlakker te liggen. Op een andere manier won
men klei door middel van kleiputten. Daartoe groef men op regelma
tige afstanden vrij diepe (ca.2 m), nauwe putten (ca.5 m in het
vierkant (zie afb. 4^en^. Dit deed men vooral op de flanken van .
bovengenoemde kleirug!"
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Na het uitgraven raakten deze putten weer opgevuld met bagger of
veen. Deze kleiputten moeten stammen uit het begin van de ontgin
ningsperiode omdat ze georiënteerd liggen naar de verkaveling en
omdat het zandige mestdek, dat overal in Ter Aar op het bovenland
aanwezig is, ook over deze putten doorloopt. Door de sterkere klink
van de baggeropvulling liggen ze nu als rijen vrij diepe putten in
het weiland. Verder heeft men in de sloten met een zavelbodem ook
veel zavel en zand gebaggerd. Hiervan getuigen nu nog de rijen ver
brede slootputten die het verloop van zavelruggen in de ondergrond
volgen» Ook is vanaf het veenland met lange baggerwerktuigen zavel
onder het veen uit de oude zeeklei gehaald. Diverse vrij diepe put
ten in de droogmakerijen wijzen hierop (afb. 4 C )_«.
enkele plaatsen heeft men de kleirug ook cfxêper afgegraven en
later onderbemalen. Dit betreft
enkele percelen in het zuidwesten.
Hierdoor ligt de kalkrijke zavelondergrond van de rug aan de opper
vlakte.
b. Het ontstaan van het mestdek
De gronden van Ter Aar zijn reeds zeer lang in cultuur. Door
het regelmatig opbrengen van een mestdek en door het over het land
uitspreiden van bagger uit sloten en plassen is een opgebrachte
laag grond ontstaan van 25- 40 cm dikte. Deze bestaat voornamelijk
uit 2 componenten^
1) Een grote hoeveelheid zand? die men in de stallen gebruikte voor
het mengen met vloeibare mest. Dit zand werd uit de duinen met
schuiten aangevoerd.
2) Bagger uit de sloten die ook met de mest werd gemengd en later
bagger uit de ontstane plassen.
Toen de tuinbouw zich ontwikkelde werd zeer veel bagger uit de plas
sen aangewend. Deze werd ook gebruikt om de tuinen op te hogen.
Vooral in de Foordeindepolder treft men flinke opgebrachte bagger
lagen aan.
O. De vervening
In de middeleeuwen is men begonnen met het vergraven van het
veen voor turfbereiding. Hiertoe was het nu nog bestaande veenland
van Ter Aar niet geschikt. Het veen, dat hier wordt aangetroffen
is in hoofdzaak bosveen, dat niet geschikt is voor turfbereiding.
Smalle stroken oligotroof en mesotroof veen, waarop de dorpen Korteraar en Langeraar liggen zijn eveneens gespaard gebleven, omdat
de bebouwing hierop gevestigd was.
Het veengraven had niet overal volledig plaats. Op enkele plaatsen
bleef op de bodem van de plas een veenlaag achter, of omdat dit
veen niet geschikt was, of omdat het de moeite niet loonde. Dit was
vooral het geval in de Krakeelpolder en in het drooggemaakte deel
van de Bloklandse en Korteraarse polder. In de andere droogmakerij
en is slechts zeer plaatselijk nog wat veen aanwezig.
Bij de bereiding van turf uit het veen kon men de zandige, soms wat
kleiige veraarde bovengrond niet gebruiken. Deze werd dan ook af
gegraven en in de plas gestort. Dit materiaal nu, verrijkt met af
slag van de oevers en de organische stof die zich in de plas zelf
vormde in lagen van 40- 25 cm dikte, wordt op de oude zeeklei terug
gevonden in de vorm van een meermolmlaag. Hoe langer de fase bleef
bestaan na de vervening, des te betere kwaliteit meermolm. Soms
was nog een laagje veen achtergebleven en dit wordt in deze gron
den als een zwarte verteerde band tussen de meermolm en de oude
zeeklei teruggevonden. Deze meermolm is in de westelijke droogma
kerijen zeer zandig, dik en meestal van goede kwaliteit. In de
oostelijke is ze veel minder zandig en vaak indrogend.
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Bij liet scheuren van grasland oxydeert een vrij groot gedeelte van
de organische stof uit deze meermolm, zodat men vooral op plaatsen
waar de meermolm niet zandig is, een vrij dunne humushoudende bo
vengrond overhoudt* Op de meeste plaatsen echter is de bovengrond
van de oude zeeklei ook na langdurig gebruik als bouwland, naar
verhouding nog diep humushoudend (25 - 35 c m ) •
d. De grondbewerkingen
Op de tuinderijen werd en wordt soms nog naast het opbrengen
van zand en bagger veel grondverzet verricht om de gronden bedrijfszekerder te maken» Op vele bedrijven wordt de bovengrond in de kas
sen periodiek vervangen door bovengrond van de open grond. Dit doet
men om het bovenste laagje met een hoge zouteoncentratie te vervan
gen door een laagje van buiten, waarin de zouteoneentrâtie gering
is, doordat de neerwaartse waterbeweging sterker is dan de opwaart
se» Men dient zich eohter af te vragen of het niet verstandiger is
om een drainagestelsel aan te leggen, zodat men de gronden kan door
spoelen.
Plaatselijk heeft men 2 of meer steken diep gespit. Waar de onder
grond uit kalkrijke zavel bestaat heeft dit een zeer gering effect.
Waar de ondergrond uit kleiig bosveen bestaat, heeft de diepere
grondbewerking een ernstige klink tot gevolg. Hierdoor is de water
stand hoger en vaak te hoog geworden. Door deze werkwijz© zijn de
resultaten, die met veelvuldig baggeren bereikt werden, n.1. een
dikke bovengrond en een gunstige waterstand, vaak weer te niet ge
daan. Hier en daar heeft men de stijve kleilaag afgevoerd, waardoor
de waterbeweging belangrijk beter is geworden. Soms is de ligging
wat te laag geworden. Door opbaggeren en aanwenden van veengrond
van elders tracht men hierin verbetering te brengen» Dit heeft niet
altijd het gewenste resultaat, vooral niet als het materiaal aan
sterke vertering onderhevig is, b.v. bij rietveen waar practisch
niets van overblijft.

III

DE VERKAVELING, WATERHUISHOUDING EN HET BODEMGEBRUIK

a. Bovenland
Als verkavelingstype vindt men hier een strookverkavelings
lange, smalle percelen, die bedrijfseconomisch bezien minder gun
stig zijn. Er moet veel gevaren, gereden of gelopen worden, terwijl
de lange sloten veel onderhoud vragen.
Het bovenland is uitsluitend in gebruik als tuin- en grasland.
Ten noorden van Aardam vindt men hoofdzakelijk tuinland, behalve
in de Schilkerpolder, waar grasland aangetroffen wordt, evenals ten
zuiden van Aardam.
Het slootpeil staat in het veengebied in het algemeen 25 à 45
cm beneden het maaiveld. Het maaiveld ligt door de, in het vorige
hoofdstuk besproken oorzaken, vaak ongelijk, waardoor een deel van
het land te droog of te nat is.
Vooral in de Middelpolder liggen de percelen erg hol en het
midden van de percelen kan tot 15 cm beneden het slootpeil liggen.
Dit "pannig" land ontstaat waarschijnlijk doordat water naar de
droogmakerijen wordt afgezogen door de oude zeeklei-ondergrond die
hier zandig en daardoor doorlatend is (zie afb. 2).
Door de hoogteverschillen binnen de polders is "de ontwatering moei
lijk te verbeteren, daar bij verandering van slootpeil sommige per
celen weer te droog komen te liggen. Hier en daar wordt op het boven
land .onderbemaling toegepast.
b. De droogmakerijen
De oudste droogmakerijen zijn de Vierambachtspolder en de
Wassenaarsepolder. Het oorspronkelijk bodemgebruik van alle droog
gemaakte polders is grasland geweest. De bemaling was in de eerste
tijd zeer onvoldoende, zodat grasland wel de enige mogelijkheid was.
Geleidelijk is men in de 20e eeuw zich ook op bouwland gaan
toeleggen. Hiervoor kwamen in de eerste plaats in aanmerking de
gronden met een hogere ligging en met een bodemgesteldheid die zich
voor bouwland leende. Op het ogenblik zijn de daarvoor geschikte
gronden bijna geheel als bouwland in gebruik genomen. In de Nieuwkoopse polder ziet men het bouwland hoofdzakelijk ten noorden van
de weg Ter Aar - Zevenhoven, waar de beste gronden liggen en de
gronden die het gemakkelijkst ontwaterd kunnen worden.
In de Vierambachtspolder liggen de goed voor bouwland geschik
te en beter ontwaterde gronden ten westen van de Langeraarseweg en
zo ziet men hier ook het meeste bouwland.
De huidige percelering op de top. kaart wijst er reeds op, waar
in deze polders bouwland ligt. Op dergelijke plaatsen zijn talrijke
oorspronkelijke kavelsloten dichtgemaakt, die door hun iets lagere
ligging nog steeds zijn te herkennen. De breedte van de bouwland
percelen bedraagt nu wel 90 of zelfs 125
Door verschil in bodemgebruik zijn er vrij grote verschillen
in de dikte en humeuziteit van de humeuze bovengrond ontstaan. Bij
bouwlandgebruik neemt het humusgehalte snel af waardoor relatief
het kleigehalte toeneemt en de bouwvoor dunner wordt. Door langdu
rig gebruik als bouwland zijn hier en daar zeer dunne bovengronden
ontstaan b.v. in de Korteraarse polder en enkele delen in de Nieuwkoopsepolder. Dit is veel minder het geval wanneer de meermolmachtige laag zandig is, zoals in de Vierambachtspolder en de Wassenaarse polder. Op de bodemkaart is hiervan het een en ander aange
geven, voorzover dit over voldoende oppervlakten voorkwam. In het
algemeen kan men zeggen dat de gronden, die van ouds als grasland
in gebruik zijn geweest een humeuze bovengrond bezitten die dikker
is dan 30 cm.
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In do hoogteligging van het maaiveld komen vrij grote verschil
len voor. Eet polderpeil is hieraan meestal niet aangepast, zodat
het polderwater op 30 à 40 tot 80 à 100 cm onder maaiveld staat.
Het hoogst liggen de kalkrijke en ondiep kalkloze kleigronden
(bodemtypen 1, 2, 3 en 6). Naarmate de ondergrond dieper kalkloos
en slapper wordt, liggen de gronden lager (bodemtypen.7? 9? 13? 14
en 15). Het laagst liggen de kalkarme gronden (bodemtypen4» 5 enl2).
Hiernaast hebben we met het reli'éf binnen deze groepen gronden te
maken. De kalkrijke en ondiep kalkloze gronden liggen vlak? waardoor
de waterbeheersing minder moeilijkheden geeft. De zeer slappe kattekleigronden en de restveengronden met een indrogende bovengrond
(bodemtypenl2, 13? 14? 15 e n l6) vertonen vaak een ongelijke lig
ging, waardoor de waterbeheersing moeilijk is* Bij grasland kan dan
ook verdroging optreden, ook bij de zware kleigronden (bodemtypen
6 en 9)? als deze voor grasland worden gebruikt. Deze verdroging
poogt men te voorkomen door het inlaten van water, voornamelijk
voor de percelen, die langs de ringdijken gelegen zijn. De zandige
veengronden (meermolmgronden) zijn eveneens droogtegevoelig, maar
in mindere mate dan de restveengronden. Bij bouwland is de ontwa
teringsdiepte in de polder meestal onvoldoende. Daarom wordt onder
bemaling toegepast tot 60 a 100 cm onder het polderpeil, b„v. in de
hoek ten noorden van de weg Ter Aar- Zevenhoven. Men ziet daar klei
ne vijzelbemalingen, die electrisch of met een explosiemotor worden
aangedreven. In het bouwland is bovendien op de meeste bedrijven
drainage aangelegd.
Ten zuiden van de weg Zevenhoven- Ter Aar is de waterbeheer
sing veel minder. Alleen plaatselijk vinden we onderbemaling. Dit
is te verklaren uit de mindere kwaliteit van deze gronden, waardoor .
onderbemaling of drainage niet rendabel is.

IV
1.

INDELING DER GRONDEN
ending

De gronden van do gemeente Ter Aar werden in de eerste plaats
ingedeeld in twee groepen n.l.s
a. minerale gronden (kleigronden)
t>. organische gronden (veengronden)»
Deze hoofdindeling geldt zowel voor de gronden van het bovenland
als voor de gronden van de droogmakerijen. In hoofdstuk II werd er
reeds op gewezen? dat de overgangen tussen de klei- en de veengron
den zeer geleidelijk verlopen,
2. Jte^indj^ling van jde^^neralje grinden
De kleigronden werden ingedeeld naar drie, landbouwkundig be
langrijke eigenschappen»
a. de diepte van het begin van de kalkrijke laag
b. het zwaarte-verloop van de ondergrond en de aard van de laag
onder de bouwvoor
c. de zwaarte (textuur), de dikte, het humusgehalte en de kwaliteit
van de bouwvoor of teelaarde,
a. De gronden van het bovenland zijn, wat de diepte van de kalkrijke
laag betreft,op de volgende wijze ingedeeld?
Geheel kalkrijk
Kalkarm op kalkrijk binnen 100 cm diepte
Kalkarm met soms in de ondergrond een kalkrijke laag
Kalkarm.
Omdat de gronden van het bovenland veelal een zepige of stijve
kleilaag onder de bouwvoor hebben? geldt voor deze gronden een
andere indeling dan voor de gronden van de droogmakerijen.
De gronden van de droogmakerijen werden als volgt ingedeeld?
Kalkrijk (binnen 30 cm diepte kalkrijk wordend)
Kalkarm tot diep kalkloos (kalkrijk wordend dieper dan 30 cm).
Bovendien werd op de bodemkaart nog met een arcering aangegeven
waar de kalk dieper dan 75 c m voorkomt.
b. Het zwaarte-verloop van de gronden werd aangeduid met de volgen
de benamingen;
homogeen? het lutumgehalte (deeltjes kleiner dan 2 mu) blijft
binnen bepaalde grenzen constant tot een diepte van 80 à 100 cm.
In de Nieuwkoopse polder in het oude zeekleigebied en in het
bovenland komen voornamelijk gronden voor, die homogeen zwaar
zijn, maar die op 80 à 100 cm diepte langzaam of niet lichter
worden.
Aflopend; hierbij neemt het lutumgehalte naar beneden geleide
lijk af, waardoor de ondergrond lichter wordt. Dit begrip aflo
pend kan bij een verschillende zwaarte van de bovengrond worden
toegepast, waarbij de ondergrond evenredig of meer dan evenredig
lichter wordt. De oude zeekleigronden hebben in hoofdzaak aflo
pende profielen.
De aard van de laag onder de bouwvoor speelt zowel bij de gron
den van het bovenland als bij de gronden van de droogmakerijen
een grote rol. Dit werd dan ook bij de indeling opgenomen» Bij
het bovenland werd onderscheid gemaakt in gronden met een stij
ve laag en gronden met een zepige laag onder de bouwvoor. Deze
lagen oefenen invloed uit op de waterbeweging in het profiel
en zodoende dus ook op de landbouwkundige waarde.
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Stijve kleilagen.; dit zijn humusarme zware kleilagen, die direct
onder de humushoudende bovengrond voorkomen.. Door de trage water
beweging en een periodiek lage grondwaterstand droogt deze laag
vaak sterk uit. De structuur van deze lagen is belangrijk slech
ter dan van de lagen die nooit uitdrogen» In droge toestand zijn
deze lagen stijf en stug en in natte toestand taai en vet.
Zepige lageng dit zijn eveneens humusarme kleilagen, die nooit
de gelegenheid hebben gehad goed uit te drogen (te "rijpen"),
doordat ze steeds in het grondwater blijven. Door de hoge water
stand zijn ze minder doorlucht, houden veel water vast en worden
daardoor nooit stijf. De watervoorraad is in deze lagen daardoor
gunstiger. Dit geldt in nog sterkere mate voor de slappe lagen,
die zich doorgaans permanent onder de grondwaterspiegel bevinden.
De stijve kleilagen gaan soms, de zepige kleilagen dikwijls over
in kleiig bósveen.
In de droogmakerijen kunnen onder de bouwvoor slechte veen-en/of
kleilagen voorkomen.
Slechte veenlagen zijn platerige restveenlaagjes, die bij de ver
vening op de bodem van de plas zijn achtergebleven en bij de
drooglegging en latere ontwatering tot een ongunstige dunnere
veenlaag zijn ingedroogd en geoxydeerd. Deze lagen zijn ongun
stig voor de beworteling van de gewassen en verminderen de land
bouwkundige waarde van de grond sterk.
Slechte kleilagen hangen vaak samen met slechte veenlagen en
komen steeds direct onder de restveenlaagjes voor. Ze bestaan
uit een zure klei vaak met gele ijzer-sulfaatvlekken, die afkom
stig zijn van het in deze lagen oorspronkelijk voorkomend pyriet.
In dat geval spreekt men van katteklei. De klei kan zuur of zeer
zuur zijn. In de oude droogmakerijen zijn de zuren meestal wel
grotendeels uitgespoeld, maar toch behouden deze lagen dan nog
een deel van hun ongunstige eigenschappen. In de jonge droogma
kerijen zijn deze lagen vaak nog erg zuur.
c. De zwaarte (textuur) van een grond wordt benoemd naar het gehal
te aan lutum (deeltjes kleiner dan 2 mu). Wat het lutumgehalte
betreft werden de minerale gronden in Ter Aar onderscheiden ins
zandige klei
12- 25$ lutum
lichte klei
25 - 35i° lutum
matig zware klei
35-5ü/° lutum.
De humeuziteit van de grond wordt benoemd naar het gehalte aan
organische stof of het humusgehalte.
Naar het humusgehalte werden de gronden ingedeeld ins
humeus
humusrijk
zeer humusrijk
venig.
Het humusgehalte is aan het lutumgehalte gebonden. Dat wil dus
zeggen^ dat het percentage humus van een venige zandgrond kleiner
is dan dat van de venige kleigrond. Een zandgrond wordt eerder
venig genoemd dan een kleigrond, omdat een zandgrond eerder het
karakter van een venige grond krijgt dan een kleigrond.
De dikte van de humushoudende bovengrond wordt voor de minerale
gronden onderscheiden ins
dunne (minder dan 30 cm dik)
dunne tot dikke (complex) (minder dan 30 cm tot 40 cm dik)
dikke (30 tot 40 cm dik).
De kwaliteit van de bouwvoor wordt aangeduid door de benamingen
niet-indrogend of indrogend toe te passen.
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Indrogend is een grond? die minder water kan vasthouden dan een
normale niet indrogende grond en bovendien zeer moeilijk weer be
vochtigd kan worden. Bij een indrogende grond lijdt het gewas spoe
dig aan watergebrek. Niet indrogende gronden worden gemakkelijk
door opstijgend capillair water en door neerslag bevochtigd en
vormen aldus een veel beter milieu voor de plantengroei»
3. De_ind£ling van de_orga,nische gronden
Deze gronden, die practisch alleen in het bovenland voorkomen
omvatten de veengronden en de dunne klei-op-veen gronden. Alle or
ganische gronden van Ter Aar hebben een dikke (30- 50 cm dik) bo
vengrond, die door bemesting, opbaggeren, ontstaan is en een mooie
structuur heeft, goed en diep veraard is en humus van goede kwali
teit (een laag C/N-getal) heeft. De veenlaag is steeds zeer dik
(meer dan 2 meter). De organische gronden zijn verder ingedeeld
naar de aard van het veen direct onder de veraarde bovengrond.
Hierbij werden onderscheidens
kleirijk bosvcen
zeer kleiig bosveon
) , , ..
, . , -, • . ,
\ kleiig
a veen
matig kleiig bosveen
)
kleiarm bosveen
zegge- en/of veenmosveen.
De typen worden binnen deze gronden weer gescheiden naar humusklasse en zwaarte van de bovengrond. Binnen de veengronden in de droog
makerijen werden geen nadere onderscheidingen gemaakt. Alleen veen
gronden die duidelijk in de droogmakerijen liggen werden onderschei
den. Grensgevallen, zoals die op dijkhellingen voorkomen, werden
verwaarloosd.
4. Het_ grondonderzoek
Tijdens de kartering van de gemeente Ter Aar werden moeilijk
heden ondervonden bij de benaming van de gronden. Dit is een ge
volg van het feit dat de gronden, vooral van het bovenland matig
grof tot matig fijn zand bevatten, dat eeuwenlang uit de duinen
werd aangevoerd. Juist dit grovere zand geeft bij de beoordeling
van de gronden te velde aanleiding tot het overschatten van het
humusgehalte.
In het bovenland werden 35 monsters uit 18 profielen op hun
korrelgrootte-samenstelling onderzocht» Aan de hand hiervan werd
de benaming van de zwaarte en de humusklasse, die in het veld ge
maakt was, nader gecontroleerd en verbeterd» In de droogmakerijen
werden 3 profielen bemonsterd, die hieronder nader besproken zul
len worden, (tabel l).
Het eerste profiel, bodemtype 15, behoort tot de kalkrijke en
homogeen lichte en matig zware gronden van de oude zeeklei. In de
bouwvoor is de grond kalkhoudend, daaronder neemt het kalkgehalte
snel toe. De laag van 22- 27 cm heeft een hoger lutumgehalte dan
de bouwvoor en de laag van 50- 55 cm. Deze laag valt te velde op
door de compactheid en de grof prismatische structuur.
Het tweede profiel, bodemtype 18, behoort tot de kalkarme en
diep kalkloze groep gronden van de oude zeeklei en heeft een boven
grond van humusrijke lichte klei. In de zandfractie kunnen we dui
delijk een grof en een fijn deel onderscheiden, die ongeveer even
groot zijn. De laag 30- 45
heeft een hoger lutumgehalte en werd
dan ook te velde als stug en ondoorlatend aangeduid» Overigens is
het profiel aflopend. Het geanalyseerde profiel is een zwaardere
variant van het bodemtype 18.
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Het derde profiel? bodemtype 26, behoort tot de groep der homo
geen lichte en matig zware profielen van de oude zeeklei met slech
te kleilaag» De bovengrond is een humusrijke matig zware klei, die
indrogend is. Be zure kleilaag (35- 40 cm) valt op door de lage pH
(zuurgraad) doch is niet lichter van textuur. De laag 65- 75 cm is
kalkloos, doch niet zuur en is eventueel voor grondverbetering be
schikbaar. Men kan daarvoor echter beter de iets lichtere klei ge
bruiken, die dieper dan 75 cm voorkomt.

Tabel 1
Enkele grondmonstergegevens van 3 bodemtypen uit de oude zeeklei

laag
(cm)

pH

Bodemtype 15

8-13
22-27
50-55
85-90

6.8
7°0
7.2
7.2

Bodemtype 18

2- 6
15-25
30-45
52-58
70-80

5° 5
5-2
4.7
6„9
7.3

Bodemtype 26

15-20
35-40
65-75
>100

4-5
3.8
5-7
6.9

CaCO,

Humus

AfTot.
slib- zand
baar
<r 16 mu

<2

2-16

16-53

53-90 '>90 mu

Kalkrijke kleigrond met een dunne tot dikke (minder dan 30
tot 40 cm) bovengrond van humeuze lichte en matig zware klei,
textuurverloop homogeen.
1.5
1.4
9.6
13.5

3o 0
2.7
1.8
2. 2

63
66
63
62

33
30
26
22

41
42
49
44

25
28
22
30

28
24
25
21

4=5
4.5
3
4.5

2.0
2.0
O.9
1.0

Kalkarme tot diep kalkloze kleigrond (kalkrijk wordend die
per dan 30 cm) zonder slechte veen- en/of kleilagen (geoxydeerde restveenlaagjes en zure kleilagen) met een overwegend
dikke (30 tot 40 cm) bovengrond van humusrijke zandige, soms
lichte klei, venige zandige klei en zandig kleiig veen.
0» 2
0.1
0.1
I.5
9.6

27 » 3
23.O
6.4
3« 3
2.4

33
37
72
52
44

40
40
22
43
44

31
33
50
33
30

15
15
27
22
20

22
21
19
33
18

6
8
2«5
10
21

26
23
1.5
1.5
II.5

Kalkarme tot diep kalkloze kleigrond met slechte veen- en/
of kleilagen met een dikke (30 tot 40 cm) bovengrond van
humusrijke tot venige lichte en matig zware klei tot kleiig
veen, sterk indrogend$ textuurverloop homogeen, soms aflopende
0.1
0.1
0.1
7.8

I9.7
3«4
2.5
3-5

45
62
62
60

35
35
35
29

37
43
43
36

19
21
21
32

31
32
29
28

7
3
7
3» 5

6
1.3
0.3
0=9
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V

LEGENDABESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt de legenda van de bodemkaart "beschreven
en nader toegelicht. Tevens wordt er iets -sands landbouwkundige waar
de van ieder bodemtype gezegd.
Uit de bodemkaart blijkt, dat de bodemgesteldheid nogal varieertc
De gronden van het bovenland zijn ingedeeld in 15 typen? de gronden
van de droogmakerijen in 17 typen. De organische gronden van het
bovenland zijn in 7 bodemtypen onderverdeeld, terwijl in de droog
makerijen maar 1 type is onderscheiden.
1o De legenda van het bovenland
a. Minerale gronden (kleigronden)
Bodemtype 1, Gehe£l_kalkrjyke_kleigrond x met_ een dunne
Jb°v e ^rond_v^_hjm^u^e_t£t_h^usrijke i ^i£hte_kleif
ext uur ve r_l o op_h£mog£e n.
Kenmerkend profiels

0-40 cm humeuze kalkrijke lichte klei
40-80 cm kalkrijke lichte klei
80->150 cm kalkrijke zavel.

De oppervlakte van dit bodemtype is gering. Het wordt practisch
alleen in de Biespolder aangetroffen. Dit type is ontstaan door
afgraving waarbij de stijve kleilaag, die oorspronkelijk ook onder
de bouwvoor voorkwam, is weggegraven ten behoeve van de steen- en
pannenbakkerij. De dunne teruggezette bovengrond kwam hierdoor di
rect op kalkrijk licht kleiig (tot zavolig) materiaal te liggen.
Door vermenging onder menselijke en dierlijke invloed (homogenisatie) is het gehele profiel kalkrijk geworden.
De percelen liggen 60 à 70 cm lager dan de omgeving, doch met be
hulp van onderbemaling kan men een gunstig waterpeil handhaven.
Deze gronden zijn zeer geschikt voor land- en tuinbouwkundige doel
einden.
Bodemtype la. Kalkarme_kl_eig£ond x binnen_100_cm kaUcrij_k_w£rd_end x
mejt een dunne tot_ dikke_ ^minder_ dan 3P_.tot_40 çmj
bovengrond van humeuze tot ^urausrijke^lj^cht^ klei L
textuurverloop homogeen.
Kenmerkend profiels

0-45 cm humeuze kalkarme lichte klei
45-55 cm kalkarme lichte klei
55-150 cm kalkrijke licrtrfce klei tot matig zan
dige klei.

Deze gronden zijn afgegraven en de stijve laag is gedeeltelijk ver
wijderd, maar de kalkrijke ondergrond werd niet bereikt. Deze be
vindt zich op wisselende diepte (40 à 100 cm) onder hpt maaiveld,
zoals in het onderstaande profiels
Evenals type 1 vormen het zeer goede cultuurgronden.
Bodemtype 2. Kalk^rme_kl : eigr i ond_2_ me_t £oms__in de_ond£rgrond een
kal_krij_ke_ laagj_ met_ onder_ d_e_ boirengrond_ee_ri_s_tij_ve_
kalkarme_k]^e_ilaa£,_die_s£m£ £vergaat__in kleiig b£sveen, met een dikke 7*30-40 cmT bovengrond van humeu
ze lichte klei.
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Kenmerkend profiels

0-35 c m
35-90 cm
90-120 cm
l20->150cm

humeuze kalkarme lichte klei
kalkarme stijve zware klei
kalkarme zepige lichte klei
(zavel).

Dit betreft een grond in de kern van de kleiruggen. Aan de rand
gaat de stijve kleilaag naar beneden soms over in kleiig bosveen
zoals in onderstaand profiel, dat geheel kalkarm is s
0-35 cm
35-40 cm
40-50 cm
50-110 cm
ll0->150cm

humeuze zware klei
vrij stijve zware klei
zepige zware klei
zepige zware klei met hout
kleiig bosveen.

Als deze gronden niet of weinig afgegraven zijn, liggen ze hoog in
het terrein« Een groot gedeelte is echter wel afgegraven en ligt
dan, hoewel hobbelig? vaak nog lager dan het omliggende land. Als
de ondergrond kalkrijk is, is deze door het afgraven ondieper komen
te liggen.
Wanneer dit type niet is afgegraven vormt het maar een matig
goede graslandgrond. Door de hoge ligging en de slechte opdrachtigheid van de stijve kleilaag is de grond vaak te droog. In het voor
jaar komt de groei wel snel op gang, maar in droge perioden gedu
rende de zomermaanden komt de groei tot stilstand»
De toestand is gunstiger, daar waar systematisch afgekleid is,
waardoor de ligging lager is en een gedeelte van de stijve klei is
afgevoerd.
Voor grasland zou het niet-afgegraven land verbeterd kunnen
worden door de stijve kleilaag geheel of gedeeltelijk af te voeren
voor zover de waterstand het toelaat. De bovengrond moet echter be
houden blijven.
Deze gronden zijn ongeschikt voor bouwland omdat ze te zwaar
zijn.
Bodemtype 3» Als bodemtjpe_ j2>_doch met_ een .dikke 1.30-40_cm)_b£V£ngrond van humusrijke_lichte klei_ç_
Kenmerkend profiele

0-35 cr " humusrijke lichte klei
35-75 c m stijve zware klei
75->150cm zepige klei, soms met houtresten.

Dit type neemt een aanzienlijke oppervlakte in. De niet afgegraven
gronden liggen doorgaans hoog en hebben een vaalgrijze kleur.
Er groeit vrij weel heermoes op (Equisetum palustre). Op de uitgekleide stukken ligt het maaiveld, althans in het grasland, zeer
ongelijk (kleiputten). De tuinen zijn meestal geëgaliseerd.
De landbouwkundige waarde is iets gunstiger dan bij bodemtype
2, omdat het humusgehalte van de bovengrond hoger is. Als men een
geringe oppervlakte van deze grond achter de boerderij heeft, is
dit voordelig, omdat de grasgroei vroeg begint en lang doorgaat en
het gras niet zo gauw wordt stukgetrapt.
In de kleiputten is het land veelal te nat. Er groeien dan
veel watergrassen in. Percelen, waar kleiputten in voorkomen, zijn
ook moeilijk te maaien. Voor bouwland is dit type ongeschikt. De
waterbeweging is te traag en de ligging van het maaiveld is te
ongelijk en de bovengrond is meestal te zwaar.
Verbetering voor grasland is mogelijk door egalisatie en het
afvoeren van de stijve kleilaag, voor zover de waterstand dit toe
laat. Hierdoor wordt de grond opdrachtiger en de groei regelmati
ger.
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Bodemtype 4« Ka^k^rae_k] i e^g i rond_met_ond._er_d£ ^oZ e ^S£.°£.d.__e£n_z i £pi i g£
kalkarme_kl_e^laa£,_d^e_dikwi il i_ls i over£aat_in kleiig
^°£V£en ? _mat_ e jen_dlkk e _(c_nij bovengrond van hu
musrijke lichte klei
Kenmerkend profiels

0- 40 cm
40- 60 cm

humusrijke lichte klei
zepige zware klei, met vrij goede
waterbeweging
60-100 cm zware klei met hout
100->150 cm kleirijk bosveen.

Soms is de laag klei met hout wat dikker, soms wat dunner. Deze
gronden liggen evenals bodemtype 5 °P de overgang tussen de kleistrook en de venige gronden»
In de Hoef- en Schouten polder neemt het slibgehalte naar be
neden veel minder snel af en werd het kleirijk bosveen vaak niet
binnen 1.5 meter aangetroffen«
De waterbeweging in de zepige laag is belangrijk gunstiger dan in
de stijve kleilaag van de bodemtypen 2 en 3« Deze gronden zijn daar
om voor grasland gunstiger. Het gras is van goede kwaliteit en
wordt niet spoedig stuk getrapt»
Als er in deze gronden kleiputten voorkomen, wat minder werd
gezien dan bij de bodemtypen 2 en 3? is het land moeilijk te maaien.
Verbetering is mogelijk door egalisatie. Voor bouwland zijn deze
gronden weinig geschikt.
Bodemtype 5°

^.°d i e i2^ZP£ ib_A£ c :!l
musrjLjke_lichte kleio_

Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40- 65 cm
65-- 80 cm
80->150cm

^ 0 Z e iîS£. 0 S.^_ v '5: n _ z ^. e £.

zeer humusrijke lichte klei
donkere zepige zware klei met hout
kleiig bosveen
kleirijk bosveen.

Evenals bij het bodemtype 4 vindt men de laag zepige klei onder de
bovengrond. Echter heeft de bovengrond en meestal ook de ondergrond
een hoger humusgehalte terwijl de ligging vaak wat lager is»
Deze gronden zijn doorgaans goed tot zeer goed geschikt voor
grasland, wat te danken is aan een gunstige waterbeweging, een goe
de waterstand en een vrij stevige bovengrond.
Voor bouwland is de grond matig geschikt. Weliswaar is de lig
ging mooi vlak en de bovengrond gemakkelijk te bewerken, maar de
waterstand is vrij hoog en de ondergrond vaak minder stevig. Die
pere ontwatering heeft ihklinking en irreversibel indrogen tot
gevolg. Grondverbetering is niet nodig.
Bodemtype 5as Als_ bod.emt£p£ 4?_doch met_ een ho^engrond_van_venig£
_l_ic_ht_ e _kl_ e i_o
Dit bodemtype is gelijk aan het voorgaande type. De bovengrond is
veniger, wat tot gevolg heeft? dat bij grasland de zode gauw wordt
stuk getrapt.
"k" Ds organische gronden (veengronden)
Bodemtype 6 , ^Zee^^d^e^e^^eengrond^ mejt dikke X.30-^0_cm)_nie_t in
drogend e x £oed_veraarde_ boveng£ond_v^n_hj^usrijke_
]^i£hte_kjLei op__zeer kl£iig_t£t_kleirijk bosveen.
Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40->150cm

humusrijke lichte klei
kleirijk of kleiig bosveen, naar
beneden vaak overgaand in kleihoudend bosveen.
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Dit type komt practisch alleen voor in de zuidoosthoek van het bo
venland aan beide zijden van de Schoutervaartse Boezem» Een deel
van deze gronden is door opbaggeren in de bovengrond veniger gewor
den en vormt de bodemtypen 7 en 8«
Vat de geschiktheid voor grasland betreft komt dit type ongeveer
overeen met type 5 al is de ligging doorgaans iets lager.
Voor bouwland is dit type niet geschikt.
Bodemtype 7° Als bo_demt^rpe_ ^?_doch met_ een b°v e ngr i o nd__van_zeer humusrj^jke_li_chte_ klei^
Kenmerkend profiels

0- 40 cm
40- 60 cm
60--150cm

humusrijke lichte klei? goed veraard
geoxydeerd en goed verteerd kleiig
bosveen
kleirijk bosveen.

Dit bodemtype omvat de veengronden die behoorlijk uit
liggen en die daardoor een laag geoxydeerd veen onder
hebben.
Door de goede opdrachtigheid, gepaard gaande met
zode ? vormen het goede graslandgronden. Voor bouwland
geschikt»

het water
de bovengrond
een stevige
zijn ze niet

Bodemtype 8. Als_ bod^mt^rp^e 6_,_doch met _een bove^rond_v^n_venige
z_andi_ge_ klei.
Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40- 80 cm
80- 95 cm
95->150 cm

venige zandige klei, goed veraard
kleirijk bosveen
idem gereduceerd
kleihoudend bosveen.

Dit bodemtype is meestal sterk opgebaggerd. Het neigt reeds sterk
naar een slappe grond, waardoor de geschiktheid voor grasland klei
ner is dan bij de voorgaande typen. De kwaliteit van het gras is
minder en het gevaar voor vertrappen groter. Voor bouwland zijn
deze gronden niet geschikt.
Bodemtype 9-

met_ een dikk£ .O0-,^0_cm)_niet
indrogendegoj[d_V£raard_e bovengrond_van_ze_er_ humus_rij_ke_ l.iç.hte_k i le_i op_mati t g_k3 1 ei_i£ bosveen.

Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40- 150cm

zeer humusrijke lichte klei, goed
veraard
Matig kleiig bosveen.

Deze gronden nemen slechts een geringe oppervlakte in en komen
voornamelijk voor in de omgeving van de Schoutervaartse Boezem.
In het overige gedeelte van het bovenland zijn deze gronden sterk
opgebaggerd en zij behoren dan tot de typen 10 en 11.
De bovengrond is wat steviger en de geschiktheid voor grasland kan
wat hoger worden aangeslagen dan bij het voorgaande type. Voor
bouwland is dit type, evenals de nog volgende, niet geschikt.
Bodemtype 10» Als_ bodemt^pe_ £,„doch mejt een bove^rond_van_ve^nige_
zandige klei»_
Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40- 150cm

Venige zandige klei, goed veraard
Matig kleiig bosveen.

Dit type onderscheid zich van het vorige door een veniger boven
grond. Hierdoor is de geschiktheid voor grasland wat minder.
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Bodemtype 11. Al_s ^odemtZP®. 9.? d_ocli mejt een ^ovei^rond_v^n^kle_ii^
_zandXjg_veen.
Kenmerkend profiel s

0- 40 cm
40->150cm

kleiig zandig 'veen, goed veraard
matig kleiig bosveen.

De oxydatie-reductie.zône bevindt zich hier op ca 60 cm. Deze gron
den zijn voor de landbouw niet erg aantrekkelijk» Weliswaar groeit
er veel gras op gedurende de zomermaanden, doch de kwaliteit van t
het gras is minder dan op de kleirijke gronden, terwijl het gevaar
voor vertrappen groter is. Bovendien is de klink beduidend. Dit
heeft een te hoge waterstand tot gevolg of men moet b.v. door op
baggeren de klink compenseren.
Bodemtype 11a. Zeer_di_ejDe_V£engrond x met_ een d,iWce I.3^-Ji0_cin) > jQ.i i e i t
_indrogend_e_2_ gO£d_Y er aardde ^0X e Sê'£. 0 û < ^_ v 'â, n _'' :C l. e i^£ zan
dig Z e £ n _°£.
J^osveen soms_oj2_ berkenveesn^
Kenmerkend profiel;

0- 40 cm
40--150cm

kleiig zandig veen, goed veraard
kleiarm bos- of berkenveen.

Dit subtype onderscheidt zich van het voorgaande door een kleiarmere
ondergrond en vaak ook bovengrond, de beperkingen, die bij het voor
gaande type opgesomd werden, gelden hierdoor in een nog sterkere
mate voor dit bodemtype„
Bodemtype 12» j2e£r_di_e£e_vœngrond x met_ een dikke_ Oi2 - ^0_cm)_niet_
indrogende£oed_veraarde J^ovengrond_van_kleiig z_andig veen_o]3 ^e£g£-_e^£f_v£enmosvee_no_
Kenmerkend profiel?

0- 45 cm
45- 70 cm
70--150cm

zandig veen, goed veraard
veenmosveen
veenmosveen met veel wollegrasresten,
naar beneden wordt het materiaal
fijner met veel roodachtige wortel
tjes, volledige reductie vanaf 70 cm.

Dit zouden we het oorspronkelijke standaardtype kunnen noemen van
de smalle veenstroken, waarop Langeraar en Korteraar gelegen zijn.
De oppervlakte van deze gronden is echter niet groot. Een belang
rijk gedeelte werd geheel of gedeeltelijk uitgeveend en is daarna
weer verland of er zijn zudden op aangebracht die sterke klink ver
oorzaken. Dit proces wordt nog versneld door de verlaging van de
grondwaterstand, die optreedt waar afzijging naar de aangrenzende
laaggelegen droogmakerijen voorkomt. Men heeft deze stroken daarom
in de loop van de jaren sterk moeten ophogen om een goede waterstand
te kunnen handhaven. Hierdoor hebben deze gronden vaak een dik pak
ket bovengrond, dat doorgaans sterk zandig is en dikwijls ook puin
bevat»
2. De__leg , _enda_van_de_ droogmakerijen
De bodemgesteldheid van de droogmakerijen is eveneens erg
wisselend. Zoals reeds beschreven in hoofdstuk II en III zijn de
gronden ontwikkeld in de oude zeeklei. Er werden 16 bodemtypen on
derscheiden in de minerale gronden, In de organische gronden, die
in de droogmakerijen van ondergeschikt belang zijn, is maar één
bodemtype onderscheiden»
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a» De minerale gronden (kleigronden)
Bodemtype 13« Kalkrijke kleigrond, met een dunne tot dikke (minder
dan 3.0-40 cm£ j^ovengr ond_van_za.n^ige_en l.i£hte_kl_e_i s ,
_textuur aflopend..
Kenmerkend profiels

0-30 cm
30-35 cm
35-45 cm
. 45 cm

humeuze kalkhoudende matig zandige
klei
iets kalkhoudende sterk zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei
kalkrijke sterk kleiig zand.

Onder de bouwvoor komt een laagje voor dat kalkarmer is doch niet
geheel kalkloos. Het profiel is beneden 50 cm diepte meest homogeen»
Het type komt over een betrekkelijk geringe oppervlakte in êên com
plex voor.
Deze grond behoort tot de best geclassificeerde gronden. De
bouwvoor is niet zwaar en niet licht. Plaatselijk is het humusgehalte wat aan de hoge kant» Deze gronden laten de grootst mogelijke
gewasserikeuze toe, zonder dat er ernstige beperkende factoren voor
komen. Verder zijn ze ook voor tuinbouw geschikte Deze grond is
uiteraard ook geschikt voor grasland, waarbij de sterk zandige klei
bij goed aangepaste grondwaterstanden het meest productief is.
Bodemtype 14» Als bod_emt£p_e 13_2_ d.O£h_m£t_ee_n_b_ov_en£rjond van humeuze_lichte £n_matig_zware_kle_ic
Kenmerkend profiel?

0- 30
30- 60
60- 90
9O-I5O

cm
cm
cm
cm

humeuze kalkhoudende klei
kalkrijke matig zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei
kalkrijke lichteklei.

Bodemtype 14 is in principe tot 90 à 100 cm diepte aflopend van
zwaarte doch wordt hierna vaak weer zwaarder. Dit type komt voor
op hoger gelegen kreekruggen. De variatie binnen het type is nog
vrij groot als gevolg van verschil in kalkgehalte en in zwaarte van
de bovengrond» De ontkalking gaat plaatselijk wel iets dieper dan
30 cm. Deze plaatselijke afwijkingen binnen het type werden niet
aangegeven? aangezien het kaartbeeld dan te ingewikkeld zou worden.
De afgegraven gronden zijn kunstmatig oiigezet in een aflopend
profiel. Hierbij gaat een kalkhoudende humeuze lichte klei boven
grond op 30 à 40 cm diepte plotseling over in kalkrijke sterk zan
dige klei,, waarvan de zwaarte naar beneden niet veel meer afneemt.
Zr£^iei1°£s£^£.^-ivin£!|_.^ZP®. 2. afg,e£rav£n_grond_s,
0- 40 cm
40- 50 cm
50-120 cm

Humeuze kalkhoudende matig zware klei
Kalkrijke matig zandige klei
Kalkrijke sterk zandige klei.

Evenals het vorige type wordt ook deze grond tot de best geclassi
ficeerde gronden gerekend«
Bodemtype 15° Kalkri jke kleigrond 9 _^£t_e£n_dunne_t£t_d_ikke_(minder
_dan ^,0_t_ot_40 £mj bovengrond van humeuze lichte en
matig zware kl_ei x jteztuurv£rl_oop_h_om£g£en 0
Kenmerkend profiel;

0 - 30 cm
30
90
120
130

- 90
-120
-I50
-I50

cm
cm
cm
cm

Humeuze iets kalkhoudendematig zwa
re klei
Kalkrijke matig zware klei
Kalkrijke lichte klei (iets aflopend)
Kalkrijke matig zandige klei
Kalkrijke sterk zandige klei.
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Dit type heeft overwegend een zware bouwvoor, terwijl de on
dergrond eveneens homogeen zwaar is c De overgang naar de lichtere,
dieper voorkomende ondergrond, tussen 80 en 120 cm^ is steeds vrij
scherp. Dit type werd landbouwkundig wat minder gewaardeerd, omdat
het een zware bovengrond heeft en hierdoor moeilijker bewerkbaar
iso De ondergrond is niet stagnerend voor de plantenwortels.
Onder de hieronder volgende groep zijn alle gronden gerangschikt
met kalkloze lagen onder de bouwvoor. Voor een deel zijn deze lagen
van een goede kwaliteit en dan hebben de gronden een goede gebruiks
waarde. De diep kalkloze gronden van deze groep hebben meestal ern
stig storende lagen.
Bodemtype 16. Kalkarme_t£t_di_ep ^lkl : o^eJs^ej L g£ond_(kal^ri J i_k_wordend
dieper_dan_3,0 cm) zonder J3lechte v;e_en-_ en/of kleila
gen ^£0^^eer i de_r£s i tv£enlaa£j i es__en zure_kle_ilagen_]_
met _een overwegend dikke ( 30-40 cmT bovengrond van
humeuz£ matig zandige klei^ textuurverloop_aflopend =•
Kenmerkend profiel?

0- 40 cm
40- 45
45- 50
50->120cm

matig humeuze sterk zandige klei
kalkloze sterk zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei
sterk kleiig zand.

Dit type heeft ongeveer dezelfde zwaarte als type 1. De lagen onder
de bovengrond zijn kalkloos tot hoogstens 50 c m diepte. Het type
behoort in zijn geheel tot de snel aflopende profielen.
Evenals de typen 13 en 14 behoort deze grond tot de best geclassi
ficeerde gronden. Hoewel dit type een ondiep ontkalkte bovengrond
heeft, is dit niet bezwaarlijk. Wel heeft deze grond, door de kalk
arme zandige klei in de bouwvoor meer last van slempigheid.
Bodemtype 17. Als. bod.emt2p_e l6j_ §pch^^,_e^^oy^rigTop.à van humeu_ze_li.ch.te jtojt matig jaware kleio_
Kenmerkend profiel s

0- 40
4O- 60
60- 80
8O-I6O

cm
cm
cm
cm

humeuze kalkarme klei
kalkloos matig zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei
kalkrijk sterk kleiig zand.

Deze gronden zijn in het geheel wat zwaarder dan type 16 zowel wat
de boven als ondergrond aangaat. De dikte van de humushoudende laag
varieert van 30-40 cm. De diepte van de overgang kalkarm-kalkrijk
varieert van 50 tot 60 cm.
Dit bodemtype heeft landbouwkundig iets minder mogelijkheden. Het
bezwaar van deze grond is dat ze een te zware of te humeuze boven
grond heeft, dat de teelaarde te veel stikstof bevat voor goed.
bouwland (legeren van granen) en dat de grond moeilijk vrij te hou
den is van onkruid.
Bodemtype l8. Als. bod.emtjp£ l6 x ^0£^_roe.t_e_en__b_oyeng;r_ond_ van humusrijke jzand_ige_,_soms l.i£ht i e__kl_ei_ !l _V£nig£ zandige klei
£n_zandig kl£iig _V £en.
Kenmerkend profiels

0- 30
30- 40
4O- 50
5O- 60
60-120

cm
cm
cm
cm
cm

zandige humusrijke kalkloze klei
kalkloze lichte klei
kalkloze matig zandige klei
kalkloze sterk zandige klei
kalkrijk sterk kleiig zand.

- 20 -

De bovengrond van dit type heeft een vrij hoog zandgehalte als
gevolg van menselijke invloed. Zij is vrij los en wat droogtegevoelig. De dikte van de teelaarde bedraagt ca« 35 à 40 cm» Op de over
gang naar de kleiondergrond is de teelaarde veelal sterker humeus.
De aflopende ondergrond is vrij zwaar. De diepte waarop het kalkrijke materiaal begint wisselt van 60 tot 75 cm«
Evenals bodemtype 17 is deze grond wat minder geschikt. Ook hier
gelden de bezwaren van een te humeuze bovengrond,
Bodemtype 19o Kal_karme_t£t_die£ kaj 1 k] L o^e_k]^ej.grond_(ka i lkrijk wor_dend_di_e£er d.an ,30_cm)__z£nder £l£chte vee_n- JË.nZ°£
kl£ilag_en Jg£o^d_e£rd_e_r£Stv£e_nlaagj£S_en j2Ure__kle,ilaag.jes ) me t een ^overwegend _dikke_ .£30,-£0_cm)_bovengr£nd van huraeuz£ £oms_humusrijke lichte tot matig,
zwar£ kl^^ iextuurv^^oop^^ogeen to_t minstens 80 cm
Kenmerkend profiel?

0- 30
30- 80
80- 90
90-150

cm
cm
cm
cm

humeuze matig zware klei
matig zware klei, kalkloos
matig zandige klei, kalkrijk
sterk zandige klei, kalkrijk.

Bij dit type varieert de diepte van het begin van de kalkrijke laag,
vrij sterk namelijk van 50-100 cm diepte onder maaiveld« Wanneer
bij dit type de kalkloze laag diep (dieper dan 60 à 70 cm) door
loopt, is deze laag zeer stagnerend. De bouwvoor is overwegend zwaar
(35-50$ <2 mu) en humeus»
Landbouwkundig kan deze grond vergeleken worden met de typen IJ en

18.

Bodemtype 20« Kal_k£rme_t£t_di_e£ kalkl^o^e^kleig^ondj, met, sl£cht£
veen- en/of kl£ilagen met, een .dunne
3P_ c is)
bove^rond__van_V£nig£ tot ]i^usrijke_zand,ige_kl t ei_,
matig to_t £t£rk in^r£g£nd,_t£xjfcuurverl£0£ aflopend
tot, homo£e£n_o_
Kenmerkend profiel s

0- 20 cm

kalkloze venige zandige klei, indro
gend
20- 30 cm restveenlaagje
3O- 70 cm kalkloze lichte klei met zure eigen
schappen (katteklei)
7O- 85 cm kalkloze matig zware rietklei
> 85 cm kalkhoudende tot kalkrijke riethoudende matig zware klei.
Indien de restveenlaag ontbreekt luidt de beschrijving als volgts
0- 20 cm kalkloze venige zandige klei, indro
gend
20- 75 cm kalkloze matig zware klei met zure
eigenschappen, vaak katteklei of
kattekleiachtig
75- 90 cm kalkloze matig zware rietklei
>90 cm kalkrijke matig zware riethoudende
klei.

lioewel de bovengrond wisselt in humusgehalte vindt men meest veni
ge klei. Het zandgehalte is vrijwel overal gelijk. De diepte van
de kalkrijke klei is vrij sterk wisselend. De restveenlaag kan
poederachtig of brokkelig ingedroogd zijn» De kalkloze klei is
meest riethoudend en slap. De gereduceerde ondergrond ligt tussen
75 en 100 cm diepte, zij is kalkrijk stevig en kan zandig zijn.
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Wat betreft de zure en slechte lagen wordt verwezen naar hoofdstuk IV.
Opgemerkt kan nog worden? dat de dikte van de zure kattekleilagen
zeer verschillend kan zijn» De echte katteklei kan in laagjes van
5 tot 10 cm dik of ook wel in lagen van 30 tot 40 cm dik voorkomen«
De ongunstige werking van de zure klei op de gewassen is in beide
gevallen even schadelijk, zodat verder geen onderscheid is gemaakt«
De verschillen in dikte van de zure lagen zijn voornamelijk van be
lang bij grondverbeteringen»
Bij gebruik als bouwland van deze grond treden bezwaren op van ver
schillende aard? zoals stuiven van de venige en stoffige bovengrond,
legeren van granen als gevolg van de sterke humeuze bovengrond, de
lage pH van de bouwvoor, sterke onkruid ontwikkeling;, terwijl bo
vendien de keuze van de gewassen zeer beperkt is»
Bodemtype 21» Kal_karme__t£t_d i ie£ kalkloze kleigrond met slechte
Ze£nn ®.nZ°£
£.m.l ÏL°r.
j7e^'rond_van_hj^usrij_ke_ zandige klei^ niet indrogend,
Jiextuurv er1oop_af1op end „
Kenmerkend profiel;

0-40 cm
40-60 cm
60-75 cm
>75

cm

humusrijke kalkloze matig zandige klei
kalkloze lichte klei met zure eigen
schappen
matig zware klei met zure eigenschap
pen
kalkrijke matig zandige klei, tot
sterk kleiig zand.

Hetzelfde profiel doch met restveen, komt minder voor.
0-35 cm
35-45
45-60
60-80
>80

cm
cm
cm
cm

kalkloze humusrijke matig zandige
klei
zwarte verteerde restveenlaag
kalkloze met zure lichte klei
kalkrijke gelaagde matig zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei tot
sterk kleiig zand.

De bovengrond is meest van goede kwaliteit en niet indrogend er is
weinig variatie in de textuur, die bijna uitsluitend een humusrijke
matig zandige klei is»
Landbouwkundig komt deze grond overeen met bodemtype 17» Vaak is
de ondergrond storend (te zuur of te zwaar), waardoor wateroverlast
kan optreden» Het grasland is op deze grond daarentegen vrij droogtegevoelig»
Bodemtype 22» Als bodemtyj>e_ 2 1 j_ ^oc_h_m£t_e_en_di_kke_( 30^4.0 £m}_ bove^rond_van_ve_ni_g_e _zand_ig_e klei^ üiet_indrogend_o_
De profielen van dit bodemtype zijn in de bovengrond hurneuzer dan
type 21, venige klei. Deze bovengrond is niet indrogend. De onder
grond is gelijk aan die van bodemtype 21.
Ook de landbouwkundige waarde komt overeen met type 21.
Bodemtype 23« Als bod_emtjp£ 21j_ do£h_m£t_een_dikke__( j>0-40 cm}.
bove^rond_van_V£nig£s,_s£ms humusrijke, £andig£ kl£ix
_soms_kle iig jsandjy^veen,_matig_indrogejnd^
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Kenmerkende profielen;
a. 0-45 cm
45-60 cm
60-70 cm
70-75 cm
>75 cm
b.

0-30 cm
30-45 cm
45-60 cm
60-70 cm
70-100cm

venige sterk zandige klei, indrogend
kalklose matig zandige klei met geel
bruine kattekleivlekken
kalkloze sterk zandige klei
kalkloos sterk kleiig zand
kalkrijk sterk kleiig zand,
venige sterk zandige klei, indrogend
sterk verteerd zwart veen (iets com
pact)
kalkloze matig zandige klei
kalkloze sterk zandige klei
kalkrijk sterk kleiig zand.

Uit deze profielbeschrijvingen blijkt dat de slechte lagen hij
dit type zowel kunnen bestaan uit dunne kattekleiachtige lagen als
uit compacte veenlaagjes (zie ook type 18.voor de beschrijving van
de ondergrond)» De bovengrond is vrijwel steeds matig indrogend»
Bodemtype 24» Kalkarme tcrfc_die]3 kalkl i o^e_k] i e^ronden. i met_ slechte
v_een- en^of kl£i]1a£eïi?_m£t_e^n_dunne_(mind£r_dan_30i<l!})
bove^£ond_v^n_hum£U_ze_l_ichte_ t o t ma_tig w a r e k l e i ^
ni^^indrogend^ j;extuurvCTloop_h£m£geen
.o

Kenmerkend profiels

0- 20
20- 35
35- 40
40- 60
60- 80
80-110
110-160

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

hameuze lichte klei
lichte klei met kattekleivlekken
kalkloze lichte klei
kalkrijke matig zware klei
kalkrijke matig zware klei
kalkrijke matig zandige klei
kalkrijke sterk zandige klei.

De bouwvoor bij type 24 bestaat uit 20 à 25 cm humeuze klei en is
enkele malen plaatselijk humusrijk» Het type komt alleen op bouw
land voor, waar door langdurig ploegen de humushoudende laag veel
dunner is geworden. De ondergrond is bij dit type minder homogeen
en ook minder zwaar dan bij type 18 het geval is» In de laag van
20-100 cm wisselt de zwaarte maar weinig, maar daarna wordt het
profiel aflopend» Is de bouwvoor te dun geworden, dan wordt vaak
zure klei meegeploegd, waardoor men de schadelijke gevolgen van
een te lage pH in de bouwvoor ondervindt» Deze gronden vertonen
vaak slechte plekken en een onregelmatig gewas» Soms kan dit type
evenals het hierna volgende type door vrij ondiep diepploegen (50
à 60 cm) worden verbeterd als de kalk ondieper dan 75 cm voorkomt»
Bodemtype 25* Als. bod.emt^jrpe _24_&. ^O£h_m^t__e_en_d_iklçe_( > 30-40 cm)_ ^bo-_
ve^Tond_van_humeuz_e_l_icht_e jtot matig ^ware klei^
soms_indr°gen.d_o_
Kenmerkend profiel;

0- 35
35- 50
50- 80
80-100
IOO-I5O

cm
cm
cm
cm
cm

humeuze lichte klei
lichte klei (kattekleiachtig)
kalkrijke lichte klei
matig zandige klei
sterk zandige klei,

De bovengrond is over het algemeen wat humusrijker dan die van
type 24» We treffen op het type 25 meestal grasland aan. De teel
aarde is dan wel eens wat indrogend of droogtegevoelig. De dikte
van de bovenlaag varieert van 30 à 35 cm soms dunner dan 30. De
kalkrijke ondergrond ligt op zeer verschillende diepte.
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Wanneer door langdurige akkerbouw de bouwvoor minder humeus, maar
dunner dan 30 cm is geworden en door sterk bekalken ontzuurd is,
zijn de landbouwkundige mogelijkheden wat gunstiger. Op deze gron
den worden ook erwten en granen verbouwd» Suikerbieten en andere
gewassen, die dieper wortelen zijn hiervoor minder geschikt.
Bodemtype 26. Kalkarme_t£t_die£ kalkjLojse^k^ejjgrondj, me_t s_lechte
veen- _en^of kl£i_lag - en,_met_ee i n_di i kke_(3.0-40 cmj bo^
veng£ond_v^n_humusrij_ke_ _to_t veni£e__li_cht^ en matig
_zw_ar_e kl£i_t^t__klei_i£ veen^, .sterk .indrj^^nd,^tepçtuurver_loo£ homogeen x j3oms_aflopend»
Kenmerkend profiels

0- 20 cm
20- 40 cm
40- 60
60- 70
70-120
120-150

cm
cm
cm
cm

humusrijke lichte klei, indrogend
sterk vergaan kleihoudend restveen,
compact veenbonkachtig
»
katteklei, lichte klei
kalkloze lichte klei
kalkrijke klei (geojtydeerd)
kalkrijke klei met iets riet (geoxydeerd).

Deze gronden behoren tot de slechtste van het gebied» De teelaarde
is meest sterk indrogend met scherp korrelige of stoffige lagen.
Vooral op grasland zijn deze indrogende stoffige lagen goed te
constateren. De kattekleilagen zijn steeds sterk ontwikkeld. De
goede kalkrijke klei is meest pas diep aanwezig.
Onder de teelaarde komt soms een sterk compacte harde veenlaag
voor (bonk). De ondergrond is een tamelijk egale zware klei, soms
al wat slap en iets riethoudend. Bij enkele zandige kreekjes komt
wel zandige klei voor, de bovenlagen zijn dan toch nog slecht.
Op deze grond is nauwelijks akkerbouw mogelijk. Het grasland
vertoont hierop een slechte kwaliteit.
Bodemtype 27» kalkarme t£t__die£ ka]±loj5e_k] L ei_grond x me_t flechte
_ve_en- en^of kl£ila^en,_met_een_dunne_tot_dikke_(minde£ _dan 3.0^4.0 cmj bovengrond van venige _to_t humusrijke zandig£ en_lichte klei^ matig to_t .sterk _indr_o-gend_2_ jfc°jop_la_oxn_og:_ee_n=
Kenmerkend profiels

0- 30 cm
30- 45 c m
45- 55 cm
55-115

cm

> 115

cm

humusrijke tot venige kalkloze lich
te klei, matig tot sterk indrogend
zwart verteerd restveen
kalkloze matig zware klei met zure
eigenschappen
kalkloze rietklei tot riethoudende
klei
kalkhoudende riethoudende klei.

De bovengrond is bij dit type steeds zandig en bestaat hoofdzake
lijk uit venige zandige (lichte)klei. Het restveenlaagje kan in
deze gronden ook ontbreken. De gereduceerde zone ligt hoog (tussen
50 en 75 cm) in het profiel. Er is weinig verschil met het bodem
type 28. De zwaarte van de kleiondergrond werd geschat, doch door
de slapte van de klei ging dit moeilijk.
De zure kattekleilagen zijn steeds sterk ontwikkeld tot 50 à
60 cm diepte. De klei onder de kattekleilagen is dan ook steeds
slechts kalkarm, riethoudend en slap.
Meestal komt op diepten van 100 cm nog kalkrijke klei voor.
Soms werd deze niet aangeboord en komt dan dieper dan 150 cm voor.
Deze gronden liggen vaak zeer diep in het grondwater als gevolg
van de zeer slappe ondergrond.
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De landbouwkundige waarde van deze grond is te vergelijken met het
vorige type. Deze slappe grond is moeilijk met zware werktuigen te
bewerken.
Bodemtype 28» Als bod.emt^p_e _27? ^°£h_in^t_ejen_dunn e _t£t_dikk e __(min
der dan 3.0-4ÇL £mX b°ve^^ond_van_hu^s£ijke i5n_veni£e_li_cht_e £^_matj.g_zware_klei. £n_kl_ei.i£ veenx ^laajt^el_ij_k_sjfcerk_ind£0£end_1_
Kenmerkend profiels

0- 35 cm
35- 60 cm
60-100 cm
100-150 cm

humusrijke klei (lichte), licht in
drogend
humeuze klei met veel katteklei,
kalkloos
slappe klei (matig zware), kalkloos
en gereduceerd
matig zware slappe riethoudende klei.

De bovengrond is iets veniger dan die van type 26. Daar binnen het
bodemtype 28 soms vrij veel verschil in hoogteligging voorkomt? is
de indroging vooral plaatselijk« Waar ruggetjes voorkomen is de
bovengrond meer ingedroogd dan op de lagere slappe plekken t Hier ;
is de teelaarde vaak zeer zacht.
De landbouwkundige waarde is evenals het vorige type zeer gering,
b. De organische gronden (veengronden)
Bodemtype 29» Ve^n£r£nd s ,_met_e£n_bove_n£r_ond van „20-40 cm dikte van
kleiig_zandij£ vej3n_t£t_v£nig_e soms humeuze zandige
kl_ei_(_in_d_e Nieuv^oojose Poid£r_mj3ej3t_nie_t zandig),
ingedroogde op_gieheel_ ^f^^d^e^teli^k^verteer^
_ _res_tveen ïsoms inge^roogd_e ve£nbonky~op__meer d.an
40 £ m _<3ie£te_,_overgaand_in j3lap£e_rieiklei tot een
.di^ie — va,n_meer dan 80 cm_o_
Kenmerkend profiel s

0- 25 cm
25- 50 cm
5O- 95 cm
95-110 cm
110-150 cm

venige klei, indrogend
sterk verteerd zwart geoxydeerd
restveen
katteklei
iets kalkhoudende matig zware klei
kalkrijke matig zware klei.

In dit bodemtype zijn de profielen met een venige klei en profielen
met een kleiig venige bovengrond weer samengevat. Deze profielen
komen zeer plaatselijk langs de grenzen van het gebied voor. Het
restveen is steeds sterk vergaan, soms zeer compact en veenbonkachtig.
Oorspronkelijk en herkenbaar veen komt niet voor. Het restveenlaagje van ten hoogste 20 à 30 cm ligt op slappe kalkloze zure klei.
Het profiel is gemiddeld tot 50 à 60 cm onder maaiveld geo:xydeerd
en dieper gereduceerd. Over het algemeen begint de kalk in het
profiel pas tussen 100 en 1"50 cm, maar ook wel dieper dan 150 cm.
De ondergrond is steeds slap en zuur met veel rietwortelresten.
In het geheel zijn het profielen van slechte kwaliteit.
Toevoegingen
Kalk_begint dieper dan 7.5__cm
Waar de kalk dieper dan 75 cm voorkomt is dit door arceringen
op de bodemkaart aangegeven. Deze onderscheiding behoeft ge@n
toelichting.
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^tro^mbe^dli^en
De in het veld waarneembare oude stroombeddingen (iets lager
gelegen, meest kronkelende), werden aangegeven» De breedte
varieert van 0.50 m "fccrt 1 à 2 m.
Ondiep_afgegraven
In verschillende percelen is klei afgegraven ten behoeve van
de pannenbakker i<j en» Hierdoor is landbouwkundig gezien? een
goed resultaat verkregen als dit deskundig is uitgevoerd (zie
kaartbesehrijving) „
Diepgeploegd _of_gj2ëgaliseerd_
Het diepploegen werd in het verleden slechts ondiep (-tot _+60cm)
uitgevoerd» Het bodemprofiel is hierdoor slechts ten dele ver
beterd. Deze percelen zijn dan ook niet als een afwijkend type
aangegeven. Op enkele percelen ten noorden van de Zuideneindseweg werden de daarop voorkomende kreekruggen geëgaliseerd.

I
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VI

DE GESCHIKTHEID VAN DE GRONDEN VOOR DE TUINBOUW

1» De_tuinbouw _in Ter Aar
De "tuinbouw binnen de gemeente Ter Aar is voornamelijk op de
venige bovenlanden rondom de plas tot ontwikkeling gekomen. Deze
gronden hadden voor het vroeger overwegend voorkomende gebruik als
grasland minder waarde dan de kleirijkere gronden. Bovendien waren
en zijn nog vele percelen alleen per schuit bereikbaar. Deze gron
den werden door de veehouders gemakkelijk van de hand gedaan.
Op deze venige gronden langs de plas is een bedrijfstype ont- •
wikkeld, waarvan snijbonen en augurken de hoofdteelten vormen, met
doppers, peulen en tuinbonen als voorteelten»
Door de aanwezigheid van de plas is het nachtvorstgevaar ge
ringer, waardoor het vroeger planten en zaaien van nachtvorstgevoelige gewassen economisch verantwoord is. De hogere geldelijke
opbrengst, die gemiddeld door de vroegheid wordt verkregen, kan de
schade door nachtvorst, die in sommige jaren toch voorkomt, ruim
schoots vergoeden»
De voordelen van deze venige gronden langs een plas zijns
a. iets geringer nachtvorstgevaar
b. gemakkelijk te bewerken bovengrond
c. grote opdrachtigheid, waardoor geen kunstmatige watervoorziening
nodig is en er steeds geplant en gezaaid kan worden
d. zeer goede groei gedurende de zomermaanden, vooral in droge zo
mers. De prijzen van de producten zijn dan vaak hoog omdat de
opbrengsten op bedrijven op andere grondsoorten tegenvallen
e. de bagger van de plas kan benut worden om de nadelen van de klink
op te heffen,
De nadelen zijn;
a. de grond blijft in het voorjaar lang nat en koud door de hoge
waterstand
b. de onkruidbestrijding vraagt veel arbeid, die schaars en duur is
c. de maatregelen om een te lage ligging te voorkomen en te verbe
teren, b.v. baggeren, zijn kostbaar
d. slappere gewassen en daardoor grotere gevoeligheid voor schimmelziekten
e. minder houdbare producten
f. kasgronden verzouten gemakkelijk, omdat kunstmatige watervoor
ziening achterwege kan blijven en er dus alleen een opwaartse
waterbeweging plaats heeft
g. door de gevoeligheid voor klink en de sterke opdrachtigheid zijn
deze gronden minder geschikt om gestookt te worden
h. groeibeheersing is moeilijk
i. het is moeilijker om een gelijkmatige arbeidsverdeling over het
gehele jaar te verkrijgen.
Als de voor- en nadelen van deze gronden ten opzichte van
kleirijkere gronden worden afgewogen, waarbij rekening wordt gehou
den met de nog steeds hoger wordende arbeidskosten en de richting
waarin zich het plaatselijk bedrijfstype ontwikkelt (toename glas
areaal), dan moet aan de kleirijkere gronden de voorkeur worden
gegeven. Op deze kleirijkere gronden die vruchtbaarder zijn, is de
onkruidbestrijding eenvoudiger, de klink minder, de groeibeheersirg
gemakkelijker.
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Het glas, dat een betere werkverdeling geeft, wordt voor een
belangrijfc deel benut voor de teelt van snijbonen met een voorteelt
van sla en een nateelt van tomaten, waarbij meestal in het voorjaar
en najaar wat bijgestookt wordt» Op alle bodemtypen van het bovemland wordt deze teeltcombinatie aangetroffen. Hoewel de groei van
de snijbonen op de venigste typen het best is, worden de hoogste
opbrengsten en de beste kwaliteit op de kleirijkere typen verkregen.
Bovendien ontbreekt in vele kassen op de venige gronden een drai
nagestelsel om de grond uit te kunnen spoelen waardoor de zoutconcentratie vaak spoedig te hoog wordt.
De groei van tomaten is op de kleirijkere gronden gemakkelij
ker te beheersen waardoor de vruchtzetting van de onderste trossen,
minder zorgen baart. Op deze, gronden kan bovendien harder en zuini
ger gestookt worden*
Anjers groeien op de venige grond sneller en geven het eerste
jaar de beste bloemen. De eenjarige teelt neemt daarom op deze gron
den steeds meer toe, terwijl op de kleirijkere gronden meerjarige
teelten gebruikelijk zijn, omdat daar vooral in het 2e jaar veel
bloemen van goede kwaliteit geoogst worden.
Augurken vertonen op de venige gronden eveneens een snellere
groei. Het aantal rassen, dat voor deze gronden geschikt is, is daar
door beperkt, terwijl "fijne" pluk minder goed mogelijk is.
De kleirijkere gronden zijn niet alle gelijk. Naarmate het
kleigehalte toeneemt wordt de situatie in bepaalde opzichten gun
stiger, enige nadelen van deze gronden blijven echter aanwezig.
Als de gronden te hoog boven het slootpeil liggen is de waterbewe
ging vaak zo traag, dat de bovenste lagen afwisselend nat en droog
zijn. Dit heeft een ongunstige invloed op de structuur. De laag di
rect onder de bovengrond kan onder natte omstandigheden taai wor
den en onder droge omstandigheden stijf en stug. De structuur van
deze laag is zeer ongunstig en de waterbeweging is sterk vertraagd.
De bovengrond is hierdoor spoedig te nat of te droog. Onder glas
zullen deze gronden veelvuldig, maar vooral zorgvuldig, begoten
moeten worden waarbij precies de bovengrond bevochtigd wordt. Wordt
er weinig water gegeven, dan blijft er een gedeelte van de boven
grond droog en is de water- en voedselopname onvoldoende. Geeft men
te veel water dan ontstaat er een schijngrondwaterspiegel op de
slechte laag en de wortels krijgen dan gebrek aan lucht (zuurstof).
Hieruit volgt dat er van kwekers op deze gronden veel vakmanschap,
vooral i.v.m. de vochtvoorziening, gevraagd wordt om tot goede
bedrijfsresultaten te komen, vooral als de bovengrond dun is.
"Vaak heeft men onvoldoende inzicht in deze moeilijkheden en
ligt de kostprijs hoger, waardoor deze gronden als minder waardevol
worden beschouwd? deze gronden komen vaak voor op een groter of
kleiner gedeelte van een perceel, dat verder uit beter opdrachtige
grond bestaat. Op de bodemkaart zijn zij uiteraard afzonderlijk
aangegeven (bodemtype 2 en 3)« Door afgraven en vergraven heeft
men vaak de stijve kleilaag verwijderd of gebroken en met ander
materiaal vermengd en hierdoor zijn deze gronden plaatselijk ver
beterd. Het bleek niet mogelijk al deze variaties, die economisch
van groot belang zijn, op de bodemkaart weer te geven. De boringen
werden om het andere perceel uitgevoerd en de tussenliggende per
celen konden niet worden onderzocht.
Tot nu toe werd uitvoerig stilgestaan bij de voor- en nadelen
voor de tuinbouw van de verschillende bodemtypen van het bovenland.
Momenteel ziet men een geleidelijke verandering van het bedrijfstype. Door vergroting van het glasareaal wil men een betere arbeidsspreiding, een betere risicoverdeling en meer bestaanszeker
heid verkrijgen.
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Hierdoor worden andere teelten in het schema opgenomen. Door deze
intensivering en het feit, dat de factor arbeid steeds duurder
wordt en het nachtvorstgevaar voor vele teelten geen betekenis
meer heeft, kan een geleidelijke verschuiving in de waardering
worden geconstateerd van de tot nu toe als meest waardevol be
schouwde gronden in de richting van de kleirijkere gronden» Men
moet zich dus afvragen, of de uitbreiding van de plaatselijke tminbouw niet beter op de daarvoor geschikte droogmakerijgronden kan
plaats vinden* Op dergelijke gronden treft men in Aalsmeer vele
rozen- én anjerbedrijven aan, in de omgeving van Bleyswijk veel
bedrijven met een opeenvolging van sla en tomaten in stookwarenhuizen en bij Nootdorp platglasbedrijv'en. Deze droogmakerijgronden
zijn met betrekkelijk geringe kosten voor tuinland geschikt te ma
ken. De percelen hebben een behoorlijke breedte en meestal een ge
makkelijk te regelen waterstand.
De gronden, die op het bovenland als tuinland in gebruik zijn,
of zijn geweest, hebben hun huidige tuinbouwkundige waarde meestal'
voornamelijk te danken aan menselijke beinvloeding. Stijve kleila
gen werden gebroken, vermengd of afgevoerd. Er werd bagger, veen
en soms zand opgebracht. Er had egalisatie plaats enz. Als vrucht
van deze arbeid heeft men nu weliswaar veel betere, vaak uitste
kende tuingronden verkregen, doch de percelen zijn vaak nogömaL,lang
gerekt en moeilijk bereikbaar.
De venige gronden, die niet langs een plas maar langs een
diepe polder (droogmakerij) zijn gelegen, vertonen nog een andere
moeilijkheid namelijk de ondergrondse afvloeiing van grondwater
naar de lagere polders waardoor de zomergrondwaterstand vooral mid
den in de percelen belangrijk lager kan zijn dan de slootwaterstand
Hierdoor dringt de lucht diep in de grond door en dit werkt de ver
tering van de organische stof van het veen in de hand, waardoor de
klink wordt versneld. Naarmate de droogmakerij ouder is, is dit
proces reeds langer aan de gang en zijn de klihkverschillen groter.
Soms zijn ze zo groot dat het maaiveld midden in het perceel lager
ligt dan de slootwaterstand. Dergelijke percelen zijn voor tuinbouw
uiteraard weinig aantrekkelijk. Zij komen vooral voor langs de
Vierambachtspolder die drooggemaakt is omstreeks 1656, terwijl de
Verenigde Bloklandsche en Korteraarse polder pas na 1883 drooggekomen zijn.
Ook op de smalle stroken bovenland, waarop Langeraar en Korteraar liggen en die uit veenmos- en zeggeveen bestaan, treedt ern
stige klink op. Door een sterke ophoging met zand en bagger, heeft
men veelal toch nog een redelijk waterpeil in stand kunnen houden.
Dat de exploitatie van deze grond hierdoor zeer kostbaar is behoeft
geen nader betoog.
2" De_c^a£s^fic_at_ie_va ; n_d_e gronden van he_t _bo_venl_and _vo_or_de jfcuin-^
bouw_;_
Bij de classificatie is van het standpunt uitgegaan dat de
eisen van groente- en bloementeelt ongeveer parallel verlopen» De
fruitteelt werd bij het bovenland niet in deze beschouwing betrok
ken, wel zullen er enige opmerkingen over worden gemaakt.
De classificatie voor het bovenland is gebaseerd op de mate
van opdrachtigheid, daar dit de belangrijkste eigenschap van de
gronden is voor het er thans aangetroffen bedrijfstype.
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Klasse I

^ e £ r _g£S£hjLkt vo£r^£0£nt_en,_die__hoge edsen aan jsen regel^
nia/fci^e v^ojbi:vojor^ijenirLg ^teilen b.v. bladgroenten. .Sterk
opjärachtjyjje gründen me_t een bovengrond_van_z_andi£ _kle_iig
veen_tot_venige klei^

Deze gronden zijn beter naarmate het baggerdek (eventueel de ver
aarde bovengrond) dikker is en het maaiveld hoger uit het water
ligt. De beste gronden liggen langs de plas door het iets mindere
nachtvorstgevaar en een meer gelijkmatige minder ernstige klink,
die bovendien door de plasbag'ger gecompenseerd kan worden» De gron
den die nog steeds in gras liggen, zullen na in gebruikname voor
tuinland vooral in de eerste jaren een belangrijke klink vertonen,
maar als deze percelen behoorlijk hoog uit het water liggen vormt
dit geen bezwaar» Voor lager gelegen percelen is dit ongewenst»
Hierdoor moet de vestiging van tuinbouw op deze percelen ontraden
worden, doch meestal vormen de lager gelegen gronden echter onder
delen van percelen» In zo'n geval is ophoging met bagger gewenst»
Deze gronden lenen zich zeer goed voor de zomer-» en najaars
groenteteelt (Amsterdamse bedrijfstype),
Kla.sse II ^ee_r__g_es_chikt J^oo^kas^ultjAres^ Opd.ra.chti.g_e gronden mejt
een
^iL^j^kJleju
De gronden van deze klasse hebben de grootste tuinbouwkundige mo
gelijkheden, omdat globaal gesproken, de opdrachtigheid ongeveer
voldoende is voor een ongestoorde groei» Onderling is er nog wel
enig verschil. In deze groep zijn namelijk ook venige kleigronden
ondergebracht, die onder de bovengrond uit kleihoudend tot kleiarm
bosveen bestaan (bodemtype 10). Deze gronden staan dicht bij klas
se I. Overwegend zijn het echter gronden met kleiig bosveen in de
ondergrond. De gronden die tot deze klasse behoren, lenen zich zeer
goed voor het Veense bedrijfstype en kascultures« Bij de meest opdrachtige gronden van deze klasse kan de groei soms zo sterk zijn,
dat de vruchtzetting bij vroege stooktomaten te wensen overlaat
waardoor de oogst, die dan van hogere trossen moet komen, wat later
valt.
Klasse III

G.oj3chikt_voor Z^£ G £ e „gXO£n_to_te£l_t._Matig_02 i dra i Chti£e_
gronden me_t oen Jjumcuze_ _tot_ j3ejer_humusri^k£ bovengrond^

Hiertoe behoren de gronden met een meer of minder dikke zepige klei
laag onder de bovengrond (voornamelijk de bodemtypen 4 en 5)» De
bovengrond is gemiddeld minder humeus dan bij de voorgaande klassen
en daardoor moeilijker te bewerken. De capillaire opstijging ver
loopt traag waardoor de bovengrond gedurende de zomermaanden vaak
te droog wordt. Voor de teelten onder glas moet vaak gegoten wor
den. Bij het zaaien en planten in de open grond zal eveneens veel
al kunstmatige watervoorziening nodig zijn, als men niet op regen
wil wachten. Deze gronden zijn gemakkelijk warm te stoken. Ook in
onverwarmde kassen is de grond in het voorjaar spoedig warm. Deze
gronden zijn daarom aantrekkelijk voor de tuinders, die zich op
een vroege productie toeleggen. Voor veel vochteisende zomergroen
ten zoals spinazie, andijvie en sla lenen deze gronden zich minder
goed. Groentegewassen, die in het voorjaar reeds geplant of gezaaid
worden en in droge periode de gehele bewortelingszône doorworteld
hebben, zoals bloemkool en rode bieten en minder vdÉchteisende ge
wassen, zoals stambonen, slagen goed op deze gronden.
De waterstand speelt ook nog een rol. Soms is deze zodanig
of zo te regelen, dat de grond ook voor fruitteelt geschikt is c
Dit geldt b„v. voor bodemtype 1.
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Kl aase IV

Matig ge£chikt_t£t^£S£hi.kj^ vo_or_^To_ente- js^bj^o^men^
jfc e ^lt f? _g^s_chi.kter naa.rmat_e_d£ bovengrond dikker _is_«_
¥o^n^_o£dra£ht i ige_grond£n_m£t_e£n_humeuze_t_ot_z - ee i r hu^
mu£r^jk e _b^V£ri£r_ond ruftend op_e i £n_s_tij_ve kl^iJLasig^

Dit zijn de gronden met een compacte laag onder de bovengrond« De
bovengrond was oorspronkelijk meestal matig humeus en moeilijk te
bewerken. Door eeuwenlang baggeren en bemesten is het humusgehalte
geleidelijk gestegen» De bovengrond is nu plaatselijk zelfs zeer
humusrijk en wel 40 à 45
dik. De dikte van de opgebaggerde of
goed veraarde bovengrond is van zeer groot belange In een gewas
doppers werd geconstateerd dat 5 cm meer of minder bovengrond zich
duidelijk in de stand van het gewas aftekende« De compacte kleilaag
bevat weinig lucht en is voor de wortels van weinig belang« Deze
wortels zijn aangewezen op de bovengrond« Voldoende vochtigheid van
de bovengrond is dus heel belangrijk. In de open grond wordt de
grond zo af en toe door regen bevochtigd? doch in droge perioden
is er beslist onvoldoende vocht voorradig« Hierop kunnen het beste
gewassen verbouwd worden, die bij vochtgebrek geen kwaliteitsver
mindering te zien geven en bij verbetering van de vochttoestand di
rect weer gaan groeien» Onder glas moet een regelmatige kunstmati
ge vochtvoorziening plaats hebben» Naarmate deze beter is zal de
groei regelmatiger verlopen. Voor een goede vochtvoorziening op
deze gronden is veel vakmanschap vereist» Daar hieraan nog al eens
wat mankeert vallen de resultaten soms tegen» Voor de vroege stooktomatenteelt hebben ze het voordeel dat de groei gemakkelijk be
heerst kan worden» Binnen deze groep komen de grootste kwaliteits
verschillen voor. Gronden die reeds lang voor tuinbouw in gebruik
zijn, hebben veelal een dikke? grotendeels opgebaggerde, gemakke
lijk te bewerken bovengrond. Deze lenen zich goed voor tuinbouw
kundige doeleinden. Gronden die nog steeds in gras liggen hebben
vaak maar een dunne moeilijk te bewerken bovengrond met een taaie
tot stugge kleilaag er direct onder» Deze gronden zijn voor tuin
bouw niet aantrekkelijk» Waar dergelijke gronden voor tuinbouw in
gebruik zijn? kunnen vaak belangrijke verbeteringen verkregen wor
den door drainage? goede grondbewerking, baggeren en stalmestgebruik. Op de venige gronden wordt nogal eens teveel en op de kleirijkere gronden te weinig stalmest gebruikt.
Zoals bij de beschrijving van de klassen verschillende malen
naar voren is gekomen zijn de oudere, maar vooral de zeer oude
tuinbouwbedrijven door langdurige intensieve bewerkingen ruime or
ganische bemestingen binnen hun klasse van belangrijk betere kwa
liteit dan de graslandgronden» Dit geldt in nog sterkere mate voor
de percelen, die gemakkelijk vanuit de plas bereikbaar waren en
dik opgebaggerd zijn» Deze laatste zijn daarom globaal gearceerd»
3» De_c2.a^s_ifi_cati_e_van_d_e gronden van d_e_droogmakerij_en vo^^djs
tuinbouw
De droogmakerijen zijn globaler onderzocht dàn het bovenland»
De begrenzing en de interpretatie van de tuinbouwkundige geschikt
heid is daardoor minder nauwkeurig» De gronden in de droogmakerij
en zijn op een andere wijze geclassificeerd dan de gronden van het
bovenland, doordat de bodemgesteldheid anders is, maar vooral om
dat de waterstand veel gemakkelijker geregeld kan worden, waardoor
zowel groente- als fruitteelt mogelijk is.
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Op de bodemkaart is de hoofdindeling van de droogmakerij-gron
den gebaseerd op gronden zonder (bodemtypen 13 t/m ^-9) e n gronden
met slechte lagen in het profiel (bodemtypen 20 t/m 29)° Het spreekt
vanzelf dat de eerste groep voor de tuinbouw het belangrijkste is«
Deze gronden zonder slechte lagen zijn o.a. verder ingedeeld naar
de zwaarte en de humeuziteit van de bovengrond. Deze verschillen
zijn belangrijk voor de keuze van het te vestigen tuinbouwbedrijfs
type.
Voor de groenteteelt in de droogmakerijen zijn binnen de ge
bieden zonder slechte lagen, gemakkelijk te bewerken, goed huœeuze,
kalkrijke gronden gewenst. Dergelijke ideale gronden komen binnen
deze gemeente weinig voor. De kalkrijke gronden en de ondiep kalk
rijke gronden met een kalkhoudende bouwvoor vormen doorgaans de
hoogste delen in het terrein., die langdurig als bouwland in gebruik
zijn of zijn geweest. Door de hoge ligging en veelvuldig ploegen
is het humusgehalte van de bovengrond sterk gedaald. Vaak bedraagt
dit nog maar enkele percenten. Deze humusarme bovengrond is zeer
gevoelig voor structuurverval. Humusarme zavelgronden zijn hierdoor
waak slempig en humusarme kleigronden moeilijk te bewerken. De la
ger gelegen gronden zijn doorgaans humusrijker en hebben een dikke
re bovengrond. De humusarme zavelige tot kleiige ondergrond is dan
echter direct onder de bovengrond vaak enkele decimeters ontkalkt,
bevat veel roestvlekken en ziet er "dood" uit. Dit laatste wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een gering bacterieleven. Als er
geen verschijnselen, b.v. gele vlekken (katteklei) voorkwamen, die
deCen vermoeden dat de betreffende laag te zuur was, zijn deze la
gen niet als slecht beoordeeld. Er is nog geen vergelijkend onder
zoek gedaan in hoeverre deze lagen als bewortelingsmilieu bij kalk
rijke lagen ten achter staan.
Klasse V (G + F)

Gej3chikt_voor £r£ente_ en fruit

Hiertoe behoren humeuze zandige tot lichte kleigronden die aflo
pend zijn, dit wil zeggen^ dat ze beneden kleiarmer en zandrijker
worden. De ondergrond is'kalkrijk, de bovengrond en vaak ook nog
een laag daaronder is dikwijls kalkarm. De bovengrond is meestal
niet dikker dan 30 cm en bevat weinig humus. Het gevaar voor struc
tuurverval is daardoor groot. Zavelige gronden hebben vaak een
slempig karakter en kleigronden zijn zeer dicht en moeilijk te be
werken. Komen deze gronden voor tuinbouw in gebruik dan kan dit
euvel door zware organische bemestingen verminderd worden. Doordat
vele gronden een lage waterstand hebben kan een diepe beworteling
plaats hebben, hetgeen voor fruitteelt zeer belangrijk is. Voor de
veel vochteisende bladgewassen, als andijvie en spinazie is deze
diepe waterstand minder gewenst. Maarmate de waterstand hoger is
neemt doorgaans het humusgehalte van de bovengrond, tevens de ge
schiktheid voor groenteteelt toe.
>

Klasse V (G)

Geschikt voor groente

Deze gronden onderscheiden zich van de voorgaande door een humusrijkere bovengrond. Onder de bovengrond bevindt zich doorgaans
kalkarme klei of zavel die naar beneden snel zandiger wordt en
overgaat in zeer lichte zavel en/of slibhoudend zand. Door de
lichte ondergrond was een hogere waterstand gewenst dan voor de
gebieden met een zwaardere ondergrond. Door deze humusrijke boven
grond en de hogere waterstand lenen deze gronden zich goed voor
groenteteelt.
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Het zwaardere laagje direct onder de bovengrond "belemmert de water
beweging enigszins, waardoor de grond in het voorjaar sneller wary
wordt, doch in de zomer treedt eerder vochttekort op- Het hangt
van het gewenste bedrijfstype af of het gewenst is het laagje te
handhaven? dan wel te verbreken. Waar de bovengrond rijk aan humus
en/of zand is en arm aan slib is het gewenst om wat van het zwaar
dere laagje door de bovengrond te werken, zodat de bovengrond krui
mel iger wordt en de warmte gemakkelijker in de grond kan dringen.
Bovendien zullen de gewassen door het hogere slibgehalte steviger
worden.
Hoewel deze gronden wat nachtvorstgevoeliger zijn dan de gron
den van het bovenland tegen de plas, bieden ze toch meer mogelijk
heden.
Fruitteelt is eveneens mogelijk doch de grond is er niet ideaal
voor. De eerste jaren is de groei wel snel. Door de zandige onder
grond, die een hoge waterstand noodzakelijk maakt, kunnen de bomen
niet diep wortelen, hetgeen in latere jaren in de groei en opbrengst
tot uiting komt.
Klasse V (F)

i±ej3ch%t_voor fruit

Gronden zonder slechte lagen met een kleibovengrond (meer dan 25
lutum) zijn in deze klasse ondergebracht (bodemtype 14? 15? l?)»
Deze gronden zijn moeilijk te bewerken en daardoor voor groente-.
teelt minder gewenst. Voor fruitteelt is dit minder bezwaarlijk,
vooral als het profiel aflopend is (type 14 en 17) en plantgaten
tot in de zavelige ondergrond gemaakt worden. Bij de gronden die
een weinig of niet aflopend profiel hebben zal de groei aanvanke
lijk trager verlopen, doch de bomen hierop hebben een langere le
vensduur.
Klasse VI (G + F)

Matig ge^chik^voor groente

Hiertoe behoren gronden met een redelijk goede bovengrond rustend
op een slechte zure laag overgaand in de kalkrijke ondergrond (bo
demtype 21-22)c De gewassen zijn voor hun beworteling grotendeels
op de bovengrond aangewezen. Door een ruime organische bemesting
of anderszins moet getracht worden de dikte van de bovengrond zo
veel mogelijk in stand te houden. Bij geleidelijke afname van de
dikte wordt de bewortelingszône dunner, terwijl tenslotte de boven
grond zo dun wordt dat delen van de onderliggende slechte laag bij
grondbewerkingen door de bovengrond komen waardoor de kwaliteit van
de bovengrond verslechtert. Uit dit alles blijkt dat de tuinbouw
kundige waarde van deze gronden belangrijk bij de gronden die tot
klasse V behoren ten achter blijft.
Door diepploegen en nog beter door diepspitten kan de slechte
zure laag naar beneden gewerkt worden en de goede zavelige onder
grond onder de bovengrond gebracht worden. Als de bovengrond gro
tendeels behouden blijft, betekent dit een belangrijke grondverbe
tering.
Door diepere ontwatering en het maken van plantgaten tot in
de kalkrijke ondergrond is ook fruitteelt mogelijk.
Klasse VI (P)

Matig ge_schikt__voor fruit

Hierin zijn gronden met een zwaardere kalkarme bovengrond ( 25$ <2mu)
ondergebracht die voor groenteteelt wat zwaar zijn doch voor fruit
teelt wel in aanmerking komen (bodemtype 19)« Doordat de ondergrond
niet of dieper dan 80 cm afloopt is de groei wat trager zodat er
meer tijd verloopt voor de aanplant rendabel is.
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Klasse VII (F)

_Ze£r__mat_ig_g£sc_h.ik_t vo£r_fruit_tee_lt_

Dit "betreffen gronden met een slechte zure laag onder de "bovengrond
terwijl de ondergrond van goede kwaliteit is» De bovengrond heeft
vaak een minder gunstige structuur (dikwijls indrogend). Als de
plantgaten tot in de kalkrijke ondergrond reiken en de waterstand
laag gehouden wordt, zodat de bomen door een flinke laag kunnen
doorwortelen is fruitteelt op deze gronden mogelijk. Door diepploegen zal de geschiktheid toenemen, zodat de slechte laag wordt ge
mengd met de kalkrijke ondergrond. Hierdoor komen er stroken waar
langs de wortels de kalkrijke ondergrond kunnen bereiken terwijl
tevens een belangrijk deel van de zure laag geneutraliseerd zal
worden.
Klasse VIII

Weijiig_g£S£hi_kt vo_o r _tuinbouw

In deze klasse zijn voornamelijk gronden ondergebracht, waarvan de
bovengrond van matige tot slechte kwaliteit is, waardoor ze voor
groenteteelt ongewenst zijn. Onder de bovengrond volgt een zure
laag, die meestal zepig is en overgaat in slap kalkrijk materiaal.
De goede ondergrond bevindt zich meestal onder de grondwaterspie
gel, zodat fruitteelt op deze gronden ook niet op zijn plaats is.
Daar ook de landbouwkundige mogelijkheden beperkt zijn komen
deze gronden het meest in aanmerking voor niet agrarische doelein
den. De ondergrond is slap, zodat bij bebouwing stevig gefundeerd
moet worden, doch dit geldt voor de venige bovenlandgronden even
eens, waarbij dan de slappe laag nog dikker is.

