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VOO R W OORD

Dit rapport betreft een karteringsopdracht
van de Cultuurtechnische Dienst voor het gedeelte van
de polder "Het Grootslag", waarvoor een Ruilverkave
ling was aangevraagd. Dit gebied is beter bekend als
het tuinbouwgebied "De Streek".
Hetgeen hier wordt'aangeboden is een tussen
tijds rapport over de bodemgesteldheid van een deel
van het ruilverkavelingsgebied: de Gemeente Andijk,
opgesteld in verband met de vergevorderde plannen voor
de ruilverkaveling aldaar. Het nadruk zij hier gewezen
op het voorlopige karakter van dit rapport. Verschil
lende zaken moeten nog nader onderzocht worden.
De kartering van Andijk werd uitgevoerd in
1954 door de karteerders H.N. Leys en T/.C. Markus
'o.l.v. Ir P.J". Ente.

Dl ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODELKARTERING,

(Z. van Doorn)

DE KARTERINGSLEIDER,

(Ir P.J. Ente).
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I

INLEIDING

Het is verschillende onderzoekers opgevallen,
dat de bodemgesteldheid van het gebied nogal wat ver
schillen vertoont. Zeeklei, zeezand en veen komen voor,
doch in welke verhouding en ligging was tot voor kort
onbekend. Hierdoor deed zich de behoefte aan een bodemkundige overzichtskaart (ca 1 boring/ha bij een diepte
van 1.25 m) gevoelen. Dat deze nogal gedetailleerd is
uitgevallen moet op rekening van de grillige bodemge
steldheid geschreven worden. Slechts met een boringen
dichtheid wisselend van 1-4 boringen per ha, was het
ons mogelijk een bevredigend»kaartbeeld samen te stel
len. Soms echter werd de behoefte aan een nog gede
tailleerder kartering zeer sterk gevoeld. Daarom zijn
op enkele plaatsen in het gebied zeer gedetailleerde
kleine karteringen (tot 100 boringen/ha) uitgevoerd.
De kaartjes hiervan illustreren duidelijk de plaatse
lijke grilligheid van de bodem. Desondanks menen wij
er in geslaagd te zijn in redelijke mate de werkelijk
heid- weer te geven in de vorm van de bij dit verslag
behorende gedetailleerde overzichtskaart.
Naast het maken van de bodemkaart vroeg het
probleem der inklinking om aandacht. Het noordelijk
deel van Lutjebroek en het aangrenzende deel van Andijk
is het "land van de molentjes", Door onderbemaling
tracht men hier de akkers beter te ontwateren. Daarbij
komen de meeste percelen hol te liggen als gevolg van
de inklinking van de zich onder de teelaarde bevinden
de slappe klei. In verband met mogelijke polderpeilverlaging was het van belang een inzicht te verkrijgen
in dit probleem. Daarom werd hiernaar een speciaal on
derzoek ingesteld. Het resultaat vindt men medegedeeld
in hoofdstuk 4.
Bij grondverbetering neemt diepploegen te
genwoordig een belangrijke plaats in.Daarbij kan de
grond tot een diepte van maximaal 2 m omgekeerd worden,
waarbij slechte lagen onder, en goede lagen naar boven
gebracht worden. Hiervoor is het nodig om niet alleen
te weten hoe de bovenste 1.25 m van de bodem is opge
bouwd, maar ook om het daarondergelegen gedeelte te
leren kennen. Een apart hoofdstuk is derhalve gewijd
aan de diepere ondergrond.

II

DE ONTSTAANSWIJZE VM HET GEBIED

Het is al geruime tijd bekend, dat de zee
spiegel na de Ijstijden voortdurend gestegen is» Daar
bij schoof de kustlijn steeds verder omhoog tegen de,
naar de Noordzee hellende, rivierdelta waarvan Neder
land een deel vormt. Na zekere tijd kwam de kustlijn
binnen de huidige te liggen, Een phase in dit proces
waarvan nogal wat bekend is, wordt gevormd door de
Oude Zeeklei. Deze werd afgezet bij een zeespiegel
stand van ca 4.25 - N.A.P. (zie diss. Bennema) in een
waddenzee aan de westzijde begrensd door een, plaatse
lijk doorbroken, lage duinstrook (strandwal) en aan de
oostzijde ongeveer 40 à 50 km landinwaarts reikende.
Door verminderde zeespiegelstijging en veranderingen
in de strandwallen, werd deze waddenzee van de zee af
gesloten en verzoette geleidelijk. Een, aanvankelijk
brakke, begroeiing van voornamelijk riet ontstond,
gevolgd door veenmos. In de kernen van Noord- en ZuidHolland is, met uitzondering van de omgeving van de
Oude Rijn en van het IJ, de veenmosveenvorming vrijwel
ongestoord doorgegaan. In West-Friesland echter, dat
geheel binnen de omtrek van de genoemde waddenzee lag,
is op de Oude Zeeklei wel een rietbegroeiing ontstaan,
maar spoedig daarna is de zee weer ingebroken en heeft
de rietveenlaag overdekt met jongere sedimenten,
West-Friese Zeeklei genaamd» Uit diepboringen blijkt,
dat de veenlaag vrijwel overal in oostelijk WestFriesland aanwezig is. In het westen ligt deze op 4 à
5 m - N.A.P., maar naar het oosten veel dieper. Dit
laatste is waarschijnlijk te wijten aan de slapheid
van de Oude Zeeklei, die naar het oosten toeneemt.
Deze slappe klei werd diep weggedrukt door het steeds
groter wordende gewicht van de jongere wadafzettingen*
Want bij het inbreken der zee werd in West-Friesland
een grote zeeboezem (waddenzee) gevormd, waarin bij
stijgende zeespiegel steeds meer materiaal tot afzet
ting kwam. In deze waddenzee bestonden enkele belang
rijke geulen. Deze zeeboezem werd in het zuiden en
noorden begrensd door groeiend veen. Het zuidelijke
veen bestaat thans nog, het noordelijke (omgeving
Anna Paulownapolder) is later geheel weggeslagen. De
oostgrens lag ergens in het IJsselmeer; in een vroeg
stadium bij de grootste uitbreiding waarschijnlijk
zelfs in de Noord-Oostpolder. Ook de:,e grens is ech
ter bij de vorming van de Zuiderzee weggevaagd.
De Westfriese zeeklei is in twee Phasen af
gezet, onderling gescheiden door een begroeiingslaag
je. Dit laagje is echter zeer dun (ca 5 cm), maar wel
op vele plaatsen terug te vinden. Soms ligt het bin
nen 1.25 m onder maaiveld, doch meestal iets dieper.
Voor het verband met de N.O.P. is dit misschien wel
belangrijk, voor ons verdere verhaal echter niet zo
zeer.
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Het Westfriese zeekleisysteem dringt vrij
ver naar het oosten door (50-70 km) en is globaal 20km
breed. Dit lijkt ons een reden om eerder te spreken
van een zeeboezem (een diepe inham) dan van een wadden
zee, in welk geval we meer geneigd zijn om te denken
aan een brede, ondiepe inham. Wel had het systeem een
wad-karakter, waarbij gedeelten misschien periodiek
droog vielen. In het algemeen kwam op plaatsen, gele
gen buiten de directe invloed van stromend water, slap
pe klei tot afzetting. Gelet op het gehele systeem zul
len naar het oosten toe de zeestromingen minder sterk
zijn geweest en zal daar meer slappe klei afgezet zijn.
"Voor het Grootslag geldt dit niet alleen voor het laat
ste stadium, ook al eerder werd hier slappe klei afge
zet en het is niet moeilijk om b,v. 2„50 m onder maai
veld slappe klei te vinden.
Op zeker moment nam de kracht van de zee af
en werd het getijdeverschil geringer. Verschillende
hoge plaatsen kwamen nu enige tijd per etmaal boven
water. Indien de overspoelingsduur kort genoeg was,
ontstond een kwelderbegroeiing. We zouden hier kunnen
spreken van een wad-en kwelderstadium, omdat deze vor
men naast elkaar voorkwamen. We weten niet hoe lang
dit stadium aangehouden heeft; vermoedelijk ging de
opslibbing nog enige tijd door, maar uiteindelijk werd
toch het einde der sedimentatie bereikt» We constate
ren, dat er dan een systeem van geulen is ontstaan,
die, aanvankelijk een paar honderd meter breed, zich
steeds fijner gingen vertakken, totdat de breedte nog
slechts enkele meters bedroeg. Ze eindigden in, of om
sloten eilanden van klei, terwijl hun bodems uit zand
of zavel bestonden.
Een volgend stadium werd bereikt toen de zee
zich uit bepaalde delen begon terug te trekken. Dit
waren meestal die delen, welke in het vorige stadium
een kwelderbegroeiing droegen. Door de verzoetende in
vloed van het regenwater en een schaarse overstroming
met zout water ontstaat hier een milieu waarin riet op
zijn plaats was, De kwelderbegroeiing verschoof daar
bij in de richting van het zoute water en vormde een
zone tussen de rietvelden en de geulen, die, doordat
er zoveel land boven water kwam, beter kreken genoemd
kunnen worden. We zouden in deze phase kunnen spreken
van een kreek-kwelder-riatgorsstadium. Ondertussen on
derging de gemiddelde zeestand t.o.v. de afzetting
relatief een verlaging, waarbij de slappe, vermoede
lijk onder water gevormde, kleien enigszins boven wa
ter kwamen en zo gelegenheid kregen om in te klinken.
Hierbij moeten de oorspronkelijke hoogteverschillen
tussen de klei-eilanden en de geulen al aanmerkelijk
kleiner zijn gewordene Op het moment, dat de zee zich
geheel terug trok en het gebied aanvankelijk nog
slechts een enkele keer via de grootste kreken met
zout water overstroomd werd, moet het landschap bijna
vlak geweest zijn. Vele geulen en kreken werden onwerk-
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zaam, slibden dicht of verzandden, De waterafvoer werd
steeds slechter, er ontstonden plassen en wel voorna
melijk op de oorspronkelijke klei-eilanden, omdat deze
door de wateronttrekking door de rietwortels klink zul
len hebben vertoond t.c.v. de zandige kreekbodems.
Daarbij ontstond een omkering van het oorspronkelijke
relief ofwel een inversielandschap, Dit nu is zeer moe
rassig geworden e:i verzoet. Een enkele wilg of els
sloeg op. De meeste kans kregen deze op de ruggen. Al
dus ontstond een rietmoeras met enige bomen of een
broeklandschap. Dit stadium heeft vermoedelijk vrij
lang aangehouden«
Indien we nog een stapje verder gaan krijgen
we de vorming van mosveen« Dit werd slechts op enkele
plaatsen gevonden.
Veel rietzeggeveen komt voor in het noorde
lijk deel van Lutjebroek en het aangrenzende deel van
Andijk en Wervershoof, Daaromheen vinden we een gebied
met venige lagen. Nog dichter naar de oorspronkelijke
geulen en tegelijk naar het westen vinden we slechts
humeuze kleilagen, In het moerasstadium moeten deze
delen hoger gelegen hebben, enerzijds doordat er in de
omgeving van de geulen minder slappe klei in de onder
grond aanwezig is en anderzijds omdat de sedimentatie
er langer heeft kunnen doorgaan. Ook dit is een inver
sielandschap geweest. De ruggen zullen een begroeiing
met bos gehad hebben, de laagten waarschijnlijk even
eens, doch hier groeide meer een moerasbos. We komen
dan terecht in het gebied der woudgronden (den Hout,
Gem. Hoogkarspel en Westwoud).
De bovenbeschreven stadia vonden hun begin
omstreeks 1200 a 1000 vaChr, Spoedig daarna was er al
sprake van menselijke bewoning, waarvan de door
Prof. van Giffen gevonden grafheuvels getuigen» Uit
eigen onderzoekingen is gebleken, dat er ook in de
laatste eeuwen v„Ch3?r, bewoning geweest is (datering
door Dr Modderman). Deze was gebonden aan de z»g„
O.G. plekken (afkorting van Oude Cultuurgrond, alhoewel
de term ;ïoude woonplaatsent: ons juister lijkt), Ver
moedelijk grijpen deze twee perioden in elkaar. Uit de
volgende periode van het jaar 0 tot ca 900 n»Chr, zijn
geen vondsten bekend, In deze tijd moet er ten noordWesten van het dorp Wervershoof een groot meer (of arm
van een zoete Zuiderzee) bestaan hebben. Als plas in
een rietmoeras ontstaan, moet dit zich door afslag van
het omringende veengebied sterk uitgebreid hebben» De
resten daarvan vinden we als venige bagger (Gyttja) te
rug op de bodem van het "meer".. Bij stormweer kwam er
wat zand op de veenoevers terecht. Een dergelijke zandafzetting noemen we een "meerwal". In het noordwesten
van Andijk vinden we een i.raci voorbeeld hiervan.
Toen de Zuiderzee zich omstreeks 1000 n.Chr.
sterk begon uit te breiden drong het zoute water ook
dit ;;meer" binnen en aan de randen werd onder rustige
brakke omstandigheden een kalkarme zware klei afgezet
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(Suiderzeeklei-kiekklei), die over het omringende ge
bied uitwigde. Gezien de grote uitbreiding van het
kiekdek te Andijk, zal gedurende die tijd een aanzien
lijk deel van de polder onder water hebben gestaan. De
inham, die bij Wervershoof ontstaan was, nu het :?meer;ï
met dè zee verbonden was, vormde een enigszins "dode
hoek'; en raakte daardoor eveneens gevuld met klei.
We zijn nu in een periode gekomen, waarin de
mens sterke invloed uit gaat oefenen op het landschap
en de bodemgesteldheid. De eerste ingreep is het ont
staan van de verkaveling. Aanvankelijk, vermoedelijk
een willekeurige, is deze al voor de 12e eeuw vervan
gen door een systematische opstrekkende, Het punt vanuitgang hiervan lag ongetwijfeld in "de Streek". Daar
stond de behuizing op opgehoogde erven, In de 13e eeuw
zal Andijk een zeer schaarse bewoning gehad hebben. In
die tijd werd daar nog buitendijks land aangewonnen,
bekend uit concessieverleningen van de Hollandse Gra
ven. De gemeente Andijk dateert echter pas uit de
Napoleontische tijd. Bij het opstrekkende verkavelings
systeem behoorden een aantal loodrecht op de Strekerweg lopende sloten. Deze waterden via sluisjes af op de
Zuiderzee. De vorm van de polder was in die tijd (15e
eeuw) in grote lijnen dezelfde als tegenwoordig. Wel
heeft de polder verschillende overstromingen gekend,
maar deze hebben over het algemeen weinig sporen nage
laten.
De specie uit de sloten werd op de akkers
gebracht, en al spoedig heeft men hierin een middel ge
zien om de percelen een betere ontwatering te geven.
Niet alleen langs de Streekweg vinden we vele opgehoog
de percelen, maar ook verspreid in het veld, vooral in
de omgeving van Lutje broek«,
Het gemakkelijke vervoer per boot Is de oor
zaak geweest dat men door de eeuwen heer. veel grond op
hogere plaatsen heeft afgegraven en naar de lagere ak
kers-heeft gebracht» Wanneer men deze feiten beziet,
tezamen met het verschijnsel van het afgraven van,
overigens vrij slecht veen voor turfwinning, dan ligt
het voor de hand, dat het aantal verwerkte profielen
in de polder vrij groot is.
Tot zover de ontstaanswijze van het gebied.
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III
1

BESCHRIJVING- VAN DE BODEMGESTELDHEID. DE IEGENDA'S

Inleiding

Wanneer men verschillende verticale doorsne
den (profielen) van de grond heeft bestudeerd, hetzij
in een kail, hetzij in de boor, dan doet de behoefte
zich gevoelen om deze in groepen te rangschikken. Men .
verenigt dan de profielen, waaraan veel gemeenschappe
lijks kan worden waargenomen en onderscheidt ze van een
andere groep en van profielen, welke ook onderling weer
veel overeenstemming vertonen. .Aldus werkende verkrijgt
men verschillende groepen, die, wanneer ze naar hun lig
ging in het terrein op een kaart ingeschetst worden,
een bepaald patroon te zien geven. We krijgen op deze
wijze een kaart, weergevende de bodemverschillen of wel
een bodemkaart. Uit het beeld, dat de bodemkaart ople
vert, kan men zich een denkbeeld vormen over de ont
staanswijze van het betreffende gebied. Daarbij is ver
gelijking met andere gebieden en bodemkundige kennis
onmisbaar.
Het patroon van de bodemkaart wordt ons eens
deels opgedrongen door de bodemgesteldheid, anderdeels
bepaald door de criteria, die men aanlegt bij het on
derscheiden van de verschillende groepen. Hierbij wordt
men geleid door het oordeel, dat men heeft over de be
tekenis van een bepaalde groep, maar ook door de moge
lijkheden of onmogelijkheden door de grond of de dicht
heid van het net van boringen geboden. Bijvoorbeeld kan
een kleilaag van 15 cm dik als een dek te vinden zijn
over een uitgestrekt gebied, maar ook kan deze de uitwigging voorstellen van een kleiprofiel over een zandprofiel. In het eerste geval kan men de laag in een
aparte groep rangschikken, in het tweede geval kan de
laag vrijwel geen oppervlakte in beslag nemen. Een be
paalde groep, waarbij we voortaan spreken van bodemty
pe, moet dus een zekere oppervlakte beslaan om haar te
kunnen karteren. Hoe groter de schaal van de kaart is,
des te meer groepen men kan onderscheiden "en dus de
kaart gedetailleerder maken. Men heeft er immers ruimte
voor op de kaartl Het aantal verantwoord geachte borin
gen geeft de beperking aan. Anderzijds zou deze beper
king ook zover kunnen gaan, dat men met êên boring moet
volstaan over een oppervlakte waarin men verschillende
groepen (bodemtypen) weet te vinden. Het is zonder moei
te in te zien, dat we te maken hebben met een evenwicht
tussen het toegestane net van boringen, de grilligheid
van de bodem en het landbouwkundig inzicht bij het vor
men van de criteria voor de indeling in bodemtypen.
Nu is een speciale moeilijkheid in het onder
zochte gebied, dat we te maken hebben met vier verschil
lende lagen in het profiel te weten: de bouwvoor, de
kiekkleilaag, de begroeiingslaag en de Westfriese Zee
kleiondergrond. Elk van deze lagen kan in enige vormen
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voorkomen en deze kunnen onafhankelijk van elkaar va
riëren, zodat het aantal verschillende combinaties
bijzonder groot is» Als we van elke combinatie een
bodemtype zouden moeten maken, wat eigenlijk wel het
geval is, en deze een aparte kleur op de bodemkaart
zouden geven, zouden, we te veel van het goede krijgen»
Daarom is de bodemkaart geen eigenlijke bodemtypekaart
geworden, doch een kaart, die de aard van de verschil
lende lagen weergeeft. Op een bepaalde plaats op de
kaart kan men dan de aard van elk der lagen aflezen.
Voorts is, om de bodemkaart niet te ingewikkeld te ma
ken, de bouwvoor (het baggerdek) weggedacht. De aard
hiervan is op een aparte bouwvoorkaart aangegeven.
2

De bouwvoorkaart

We zullen met een bespreking van de bouwvoor
kaart beginnen. Allereerst rijst de vraag: wat is de
bouwvoor, en hoe is hij ontstaan? Nu ligt het voor de
hand dat deze laag, als bovenste laag van het profiel,
het sterkst aan allerlei invloeden heeft blootgestaan.
Daaronder rekenen we overstroming, vergraving of. op
baggering. .Al deze invloeden kunnen plaatselijk zeer
verschillend geweest zijn, maar wel kunnen we zeggen,
dat de menselijke invloed zeer groot geweest is.
1

0p baggering;
Allereerst iets over de opbaggering. Soms is
deze vrijwel nihil, op andere plaatsen is het bagger
dek meer dan 90 cm dik. Op de kaart is daarom in de
eerste plaats de dikte van het baggerdek aangegeven.
De zwaarte van de bagger loopt eveneens uiteen. Aange
zien de profielen beneden 1,25 m onder maaiveld, en
ook de slootbodems, allerlei variaties in slibgehalte
vertonen, is de bagger nu eens slibrijk dan weer zan
dig. Sommige percelen ontvangen alleen slibrijke, an
dere alleen zandige bagger, weer andere ontvangen bei
de en bezitten dan een gemiddeld slibgehalte. Uit on
derzoekingen van het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Hoorn is gebleken, dat het organische stofgehalte van
nieuwe bagger ook zeer uiteenlopend kan zijn. De zan
dige baggers zijn er arm aan, de slibrijke zeer rijk.
Het kalkgehalte van de diepere ondergrond van de pol
der is hoog, waardoor ook de bagger kalkrijk is. De pH
van het baggerdek schommelt dan ook zeer nauw om de
waarde 7,0 (dit betreft pH/KCl; pH/water ligt bij zee
klei ongeveer 0.6 eenheid hoger). De kalkgehalten van
het baggerdek variëren zeer sterk. Deze lopen uiteen
van 1°/o tot 9%, De hier gegeven karakteristiek geldt al
leen voor voldoende dikke baggerdekken (ca 40 cm). We
hebben n.l. ook te maken met grondbewerking als ploe
gen, fraisen en spitten. Hierbij wordt de bovenlaag
van 20-30 cm door elkaar gewerkt, (Bij het z.g. '''tweediepen", wat nogal eens voorkomt, wordt ca 40-50 cm
verwerkt, waarbij de onderste laag echter wel onder
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blijft). Indien men nu bijvoorbeeld grasland heeft op
een oorspronkelijk maagdelijke grond d.w.z. op het
kiekdek, of waar dit ontbreekt op een moerige laag of
op een zavelig profiel, dan zal ook hier wel eens bag
ger op gebracht zijn, b.v. 10 cm. Wordt dit weiland,
dat in de loop der tijden een lagere pH heeft gekregen
en nogal ontkalkt is, gescheurd voor bouwland, dan zal
het duidelijk zijn dat men, ploegende tot 25 cm, in de
eerste plaats 10 cm baggerdek aanploegt maar daarnaast
15 cm van de eronder liggende grond. Deze 25 cm ploegdiepte noemen we de bouwvoor. In dit voorbeeld kunnen
we moeilijk spreken van een baggerdek, omdat de opbagrgering moeilijk te constateren is. Hoogstens vinden we
een aanwijzing ervoor in de vorm van kalkrijkdom bij
een kalkarme (kiekige, moerige of knikkige) ondergrond
of in de vorm van schelpfragmenten afkomstig van de
bagger. Bij het karteren kunnen we dan slechts de dik
te van de humeuze, bruine bovengrond (de bouwvoor) me
ten. Wel mogen we zeggen, dat hoe sterker de bouwvoordikte afwijkt van de minimale grondbewerkingsdiep
te (25-30 cm), des te groter de invloed van de opbag
gering is. Daarom spreken we van een bouwvoorkaart,
daarbij in het midden latend hoe groot de invloed van
de bagger respectievelijk van de ondergrond is.
2

Afgr£ving
In de tegenwoordige tijd heeft men de nei
ging om do hoog opgebaggerde percelen af te graven.
Met het onderste deel van de baggerlaag worden dan
vaak sloten dichtgegooid, terwijl de bouwvoor terugge
zet wordt op do ondergrond. Daarbij wordt de begroei
ingslaag meestal verstoord, waardoor deze profielen
een verwerkte indruk geven.
3

Legenda, bouwvoorkaart
"" ~ ""De indeXing"~op de bouwvoorkaart is als volgt:
I bovengrond (bouwvoor)
0-40 cm dik
/
II bovengrond [baggerdek)
40-60 cm dik
III bovengrond (baggerdek)
60-90 cm dik
0GB bovengrond (baggerdek)
> 90 cm dik t-t/
3

De bodemkaart

We willen thans de bodemgesteldheid bespre
ken in verband met de bodemkaart, We beginnen met een
beschrijving van het z.g. "kiekdek".

^/

practisch is dit 25-40 cm, omdat men altijd te
maken heeft met een bouwvoor van minstens 25 cm
dik.

-V

dit bodemtype is ook op <ie bodemkaart te vinden.

1

Kiek_

In zijn eigenlijke vorm is de "kiek" een
parelgrijze, vaak enigszins roestige, nogal taaie,
kalkarme tot kalkloze, matig-zware klei. Deze vormt
een over grote gebieden uniform dek naar dikte en sa
menstelling. In het algemeen bedraagt de dikte 10 tot
50 cm, bij Wervershoof is deze echter veel groter (ca
80 cm), terwijl de kieklaag landinwaarts uitwigt en
uiteindelijk zeer verbrokkeld voorkomt. Enige getallen
betreffende de samenstelling volgen hieronder:
$ slib (< 16 mu)
pH/KCl g/
% koolz,kalk
fo org. stof

75
6.5
0.4
6.S

72
5.0
-

4.0

70
5.8
0.2
3.7

66
7.0
0.8
4.0

61
6.6
0.1
4.8

Zodra het slibgehalte beneden 60% daalde heb
ben we de neiging gehad om de gronden "kiekig" te noe
men. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat de kiek
wat verwerkt was, doch nog wel als zodanig was te her
kennen. In plaats van de parelgrijze kleur vertoonde
ze dan wat bruinere tinten, vaak nog met grijze vlek
jes. Daarbij zullen de kalkgehalten iets hoger zijn en,
de pH's eveneens-. In de meeste gevallen zijn deze kiekige lagen als kiek op de kaart aangegeven.
Aangezien er, naar het ons voorkomt, in
Andijk niet zoveel opgebaggerd is, is op verschillende
plaatsen de kieklaag geheel of gedeeltelijk in de bouwvoor opgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat er In Andijk
veel zware bouwvoren voorkomen.
Thans volgt een beschrijving van de begroei
ingslaag.
2 5e_k£gro£ij.ngslaag__
Zoals in het hoofdstuk over de ontstaanswij
ze is beschreven, is de begroeiingslaag onder moeras
sige omstandigheden gevormd op en m de ïïestfriese
Zeeklei. Indien we ons deze laatste als een hobbelig
landschap voorstellen ten opzichte van een betrekke
lijk vlakke grondwaterspiegel, dan zijn bepaalde ge
deelten onder, andere delen boven het grondwater gele
gen. Het hobbelige karakter wordt veroorzaakt door de
gesteldheid van de "Testfriese Zeeklei. De zavelige pro
fielen vormen over het algemeen ruggen, de kleiprofielen kommen, hoewel in Andijk ook veel laaggelegen zavelprofielen voorkomen. Met de verschillen in hoogte
ligging van deze ondergrond verandert ook de begro.eiingslaag van karakter. Op de hogere plekken is de ge-

s.

/ Voor zeeklei geldt:
pH/KCl » 4 pH/water
5.0
~
6.1
6.0
6.85
7.0
7.65
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produceerde organische stof beter verteerd; op de lage
re plaatsen is ze geconserveerd door de ligging onder
de grondwaterspiegel, In het laatste geval is soms spra
ke van veenvorming. Dit is dan laagveen? voornamelijk
bestaande uit de overblijfselen van riet en zegge.(met
soms wat houtresten). Deze plantenresten vullen als het
ware de kommetjes op, met andere woorden: het veen ligt
op het onderliggende profiel. Bij de hooggelegen pro
fielen is echter de onverteerbare organische stof in de
bovenste laag van het profiel te vinden. Dit is zowel
met de hooggelegen zavelprofielen het geval, als ook
met de betrekkelijk hooggelegen kleiprofielen. Er is
dan resp* sprake van zwarte (donkere) zavel en van
knik (zwarte klei), Allerlei overgangen komen in werkeïïjkheid voor, doch globaal kan men zeggen, dat we op
de laagst gelegen profielen (klei of zavel) venige of
moerige (sterk humeuze) lagen aantreffen, op de wat .
hogergelegen kleiprofielen knikkige (zwarte humeuze)
lagen en op de hoogst gelegen zavelprofielen zwarte
tot donkergrijze, matig humeuze lagen.
Tot nu toe spraken we over verschillen in
horizontale richting. In verticale zin zijn er ook ver
schillen in de begroeiingslaag te vinden, waarover we
het volgende willen opmerken.
Yoordat de begroeiingslaag gevormd werd, was
er sprake van een zout gebied, vermoedelijk zonder veel
begroeiing. Daarop zijn gevolgd resp. een r.ilte, een
brakke en tenslotte een zoete begroeiing. Daarbij is de
productie aan organische stof steeds groter geworden»
Aanvankelijk had men te maken met eb en vloed, maar al
lengs stagneerde de afwatering meer en meer en werden
de omstandigheden voor de vertering van de organische
stof steeds ongunstiger, In. het profiel kunnen we dit
zien aan de toeneming van het humusgehalte van beneden
naar boven. Zo vinden .we vaak dat de begroeiingslaag
onderin knikkig en bovenin moerig is (resp. van onder
naar boven humeuze klei en kl iig veen),
In de poelen en plassen, die het gebied ken
merkten, zal onder invloed van de wind wel enige water
beweging hebben plaats gevonden<•, Het behoeft dan ook
geen verwondering te wekken, dat de moerige tot venige
laag soms een wat verspoelde of verslagen indruk maakt.
Ook mogen we veronderstellen, dat de organi
sche stof van de venige-moerige la.j --n meer verteerd of
veraard is dan vroeger het geval was, sinds de mens zo
sterk heeft ingegrepen op de ontwatering.
De begroeiingslaag is vôôr de kiekafzetting
doorsneden geweest met smalle, meestal ondiepe (40 x
40 cm) geultjes. We hebben de indruk, dat deze een nog
al slingerend verloop hebben gehad. Ze zijn vaak ge
vuld met vuilgrijze k." ei of zavel.
De begroeiingslaag is in alle gevallen kalkloos. Zoals reeds vermeld werd, kan echter het slibon humusgehalte sterk variëren, Alle overgangen tussen
deze twee factoren zijn denkbaar. Uit een aantal mon
sters blijkt, dat we de laag knikkig hebben genoemd,
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indien deze bestond uit lichte tot zware klei ( > 55 %
deeltjes < 16 mu) met een humusgehalte van niet meer
dan 10 fo (dit zou men ook matig humeuze tot humeuze
klei kunnen noemen). Zodra het humusgehalte hoger was,
zijn de lagen moerig genoemd» De moerige laag is sterk
humous en vaak slibhoudend. Ook het sterk veraarde veen,
waarin plantenresten vrijwel niet te herkennen zijn, is
tot de moerige laag gerekend« Dit is ook wel enigszins
slibhoudend. Zodra plantenresten duidelijk te herkennen
zijn, spreken we van een veenlaag» Tegelijkertijd is
deze meestal dikker dan 35 à 40 cm, zodat de profielen
met deze lagen tot de veenprofielen (veen ^ 40 cm) zijn
gerekend.
Me£r-.'b<â !ie£v£r®.h£°£
~~
"~ZoaTs reeds eerder is opgemerkt, bevond zich
tijdens de vorming van de begroeiingslaag ter plaatse
van Wervershoof een groot meer, dat geleidelijk gevuld
raakte met verslagen veen (bagger/gyttja), terwijl daar
overheen afzetting van de kiekklei heeft plaats gevon
den. De kieklaag is hier zeer dik n.l. wel ca 80 cm,
alhoewel de onderste SO cm al enigszins een overgang
naar de onderliggende gyttja te zien geeft. De overgang
is aanvankelijk vrij geleidelijk; het slibgehalte wordt
naar beneden steeds geringer, het humusgehalte steeds
hoger. Op 90 era onder maaiveld ongeveer treedt een vrij
snelle overgang op naar zuivere gyttja (bagger).
3

diepte
50-40 cm
50-60 cm
70-80 cm
100-110cm

humus$
4.0
8.4
12.6
zuivere gyttja

slib^
72
71
60
gering

Het geheel is zeer roestig en kalkloos.
Aan de oevers vond de vorming van een meerwal
( zien:0ntsta'answijzo) plaats. Deze bestaat uit vrijwel
slibloos en kalkloos, fijn zand en is maximaal ongeveer
1 m dik. Maar de randen wordt de dikte geringer. De
meerwal ligt op een venig tot moer:";;: profiel en is afge
dekt met een kiekkleilaag van ruim 40 cm dikte.
4

£eJ%s£.f'ïL^â.sâ.
Deze werd gevormd vanuit een stelsel van geu
len of kreken, dat zich steeds fijner vertakte en waar
tussen zich klei-eilanden bevonden. Tenminste, zo is de
toestand in Enkhuizen en Bovenkarspel. In Andij1: is de
situatie veel onoverzichtelijker. Hier komt het "zich
steeds fijner vertakken" niet sterk tot uiting. Een
verklaring hiervoor is bij de hui ige stand van de kar
tering- nog moeilijk te geven. Hoe het ook zij, het
systeem bestaat uit een bonte afwisseling van kleieilanden met zand of zavel ertussen. Hoe deze afwisse
ling is moge verder uit het patroon van de bodemkaart
blijken.x>

x) We willen hier nog even wijzen op hetgeen in de inlei
ding (le alinea)gezegd is over de grilligheid.
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Een opvallend verschijnsel van de'Westfriese
Zeeklei is de inversie, de omkering van de oorspronke
lijke hoogteverschillen. Hierover is in een vroeger
hoofdstuk reeds vrij uitvoerig gesproken. Het heeft tot
gevolg gehad, dat de klei-eilanden thans kleikommen
zijn geworden en de geulen en kreken als ruggen zijn
weer te vinden.
De zavel- en kleiafwisseling verdient een na
dere bespreking, In een zavelrug verwacht men een
stroomdraad te vinden. Bij andere afzettingen in Neder
land is deze vaak te vinden als een niet geheel dicht
geslibde geul, of soms als een wel dichtgeslibde, maar
dan ook met zwaar materiaal gevulde kern. Ook is elders
in Nederland sprake van oeverwallen, de verhoogde ran
den van een stroom. Dit allee is bij de Westfriese Zee
klei anders. Een zwaardere kern ontbreekt geheel en we
menen juist de stroomdraad te constateren als de licht
ste baan die er in een rug te vinden is. Weliswaar wor
den deze stroken naar boven wat zwaarder, maar dat is
dan te verklaren uit de verminderde activiteit van het
stroomsysteem in het eindstadium, Yan oeverwallen is al
evenmin sprake. Ook op plaatsen waar de ruggetjes soms
zeer duidelijk te zien zijn ( in weiland b.v. bij Hoogkarspel) is er niets van te bespeuren. Het materiaal
waaruit de ruggen zijn opgebouwd bestaat uit fijn zand.
Het grofste zand, dat we in dit gebied kennen, heeft
nog een slibgehalte van 3 a 4 % en een Modiaan van 85.
% afslibbaar
Mediaan

3
85

4
80

5
85

7
65.

Een zeer lichte kern van een rug kunnen we ons opge
bouwd denken uit fijn zand met een slibgehalte naar bo
ven toenemend van ca 4 tot 15 a 2,0%, Alhoewel deze pro
fielen wel enigszins gelaagd zijn, ontbreken duidelijk
zwaardere laagjes»
De gelaagdheid en ook de zwaarte neemt echter
naar de randen van de ruggen toe0 In deze zavelige
strook zijn de profielen vaak nogal grillig wat betreft
de dikte en zwaarte van de gelaagdheid en ook wat be
treft het verschil tussen de zwaardere en de lichtere
lagen. Een alg meen beeld is hiervan moeilijk te geven.
Nog verder naar de rand komen gevallen voor
waarbij klei in het zavelige profiel is te vinden. Ook
hier weer eenzelfde grilligheid, Het kan zijn, dat het
onderste deel van het profiel, hetzij het bovenste deel
uit kloi bestaat, hetzij dat beide delen uit klei be
staan. Op sommige plaatsen komt het ene, op andere het
andere geval veel voor. .Al naar gelang de omstandighe
den zijn deze grilligheden zo goed mogelijk verwerkt in
een betrekkelijk eenvoudig gehouden legenda.
Verder van de ruggen komen we in het kleige
bied. De klei is in West-Friesland niet zo erg zwaar.
Het gehalte aan deeltjes c 16 mu sehe elt veelal om ,
50-60
Meer dan 70 /o komt practisch niet voor. Soms
zijn de kleien enigszins gelaagd, vooral langs de rancfen
a
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van de kleikommen. In de kernen zijn ze homogener van
samenstelling. Ook hier kan men allerlei variaties aan
treffen» Ook komt slappe klei voor. In het oosten van
Andijk is het kleiprof'iel bovenin meestal vrij stevig,
terwijl het onderin wat slapper wordt, alhoewel op de
laagste plaatsen ook wel eens slappe klei voorkomt. In
het westen zijn de kleiprofielen veelal lager gelegen
en zijn daar dan direct onder de begroeiingslaag al
slap. Dit gaat vaak gepaard met een matig gehalte aan
rietresten. Deze rietklei is eohter, evenals alle klei
en in het hele gebied, wel kalkrijk. Alleen de eerste
centimeters onder de begroeiingslaag zijn vaak kalkloos* Verder hebben alle kleien een kalkgehalte van 15
à SO $ (eenzelfde bedrag als dat der zavels). Op grond
hiervan menen we, dat het gevaar voor de vorming van
katteklei niet groot is. Dit is trouwens ook visueel
nooit langs onderbemalingssloten geconstateerd. In de
naaste toekomst menen we nog wel als illustratie een
aantal monsters op de verhouding CaC03/FeS te moeten
laten onderzoeken.
5

Oude_woonplasitsen
Alvorens we overgaan tot het neerschrijven
van de legenda van de bodemkaart, welke na al het bova>
staande wel geen verdere uitleg meer zal behoeven, wil
len we nog iets vermelden over een legendapunt, dat nog
niet besproken is, n.l» dat der oude woonplaatsen (O.G.
plekken). In het hoofdstuk over de ontstaanswijze is
hier al iets over medegedeeld. Yfeliswaar is de opper
vlakte hiervan niet groot, maar deze plekken moeten van
oudheidkundig standpunt bezien zeer interessant genoemd
worden. Ze zijn te vergelijken met de eerste aanleg der
Friese terpen. Terwijl in Friesland daarna ophoging
plaats vond, is dit hier niet het geval geweest, We vin
den deze O.C. plekken alleen op de zavelruggen. Bij de
ze plekken worden veel scherven van oud aardewerk gevon
den. De profielen kenmerken zich door hun zwarte kleur,
die tot enige diepte doorgaat. Soms zijn er houtskool,
beenresten en scherven in te vinden. De zwarte kleur
van de woonplekken moet voor een groot deel in verband
gebracht worden met de zwarte kleur van de begroeiings
laag.
De in de polder voorkomende bronstijdgrafheu
vels zijn eveneens uit de begroeiingslaag opgebouwd
(d.m.v. zoden), en de profielen lijken dan veel op de
voorgaande.
6

De_leg£nda__V£n__de bodemkaart__
Het teelaarde-beTggerdek is weggedacht. Zie
hiervoor de legenda van de bouwvoorkaart op blz, 8,

WESTERIESE ZEEKLEIGRONDEN
1
Zand ( s 15 % afslibbaar)
2
Zavel (15-35 % afslibbaar)
5
Zavel op klei
< 25 cm klei op zavel
3
25-60 cm klei op zavel
6
> 60 cm klei ( 35 f0 afslibbaar).
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ZUIDERZEEKLEIGRONDEN
8
9
10
11

ca 80 om kiekklei op gyttja (bagger)
> 40 cm kiekklei op > 40 cm veen
> 40 cm kiekklei op zand (meerwal)
> 40 cm kiekklei op Westfriese Zeeklei.

VEENGRONDEN
7
^ 40 cm rietzeggeveen op Westfriese Zeeklei
TOEVOEGINGEN
Begroeiingslaag, te beschouwen als bovenlaag van de
Westfriese Zeeklei. Aangegeven werden met een arcering:
• humeuze klei (knikkig)
'
* venige klei- kleiig veen (moerig)
Kieklaag. Aangegeven met een arcering:
, ^ 40 cm kiekklei op Westfriese Zeeklei
0CB
Zie ook bouwvoorkaart:
.. baggerdek > 90 cm dik
0C:
. oude woonplaatsen

4 Klink

»

In de inleiding is reeds gewezen op het voor
komen van slappe kleien in het Westfriese Zeekleisysteem.
Deze slappe kleien kunnen beschouwd worden als onder water wadafzettingen, die na droogvallen van het geulen
systeem en vorming van het moeraslandschap, wegens hun
lage ligging niet de gelegenheid hebben gekregen om hun
"overmaat" aan water kwijt te raken. Deze gelegenheid
werd pas door de mens geschapen, toe deze zich met de
afwatering ging bezig houden. Indien de waterstand name
lijk verlaagd wordt, komt de. bovenlaag van de klei bo
ven het grondwaterniveau te liggen. Het water, dat niet
op een of andere manier aan slib of humus, of capillair
gebonden is, kan dan door verdamping of uitzakking ver
dwijnen, Er kan ook waterverlies in diepere lagen optre
den, maar dit wordt dan•veroorzaakt door het uitpersen
van het water door de druk van bovenliggende lagen. Het
verlies aan water gaat bij kleigronden gepaard met een
volumevermindering van de grond en het is dit verschijn
sel, dat men inklinking of klink noemt. Daarbij komen de
lutumdeeltjes dichter' bij elkaar te liggen en aangezien
hun soortelijk gewicht hoger is dan dat van water, wordt
de grond per volume-eenheid zwaarder. We kunnen dat uit
drukken in het zogenaamde volumegowicht. Dit is het aan
tal grammen droge stof per cubieke cm grond in natuurlij
ke ligging. Dit volumegewicht neemt toe, naarmate de in
klinking voortschrijdt, We kunnen dit meten door bijvoor
beeld 100 cc grond in natuurlijke ligging in een ring te
vatten en hierin de hoeveelheid droge stof te bepalen.
Indien zich lucht in de grond bevindt moeten we deze
ringmethode toepassen. Eenvoudiger wordt het, wanneer üe
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grond geen lucht bevat. De bestanddelen zijn dan de
minerale fractie, humus en water. Wanneer we van elk
het gewicht kennen, dan kunnen we via hun soortelijke
gewichten hun volumina berekenen en dus ook het totale
volume. Wanneer we dit totale volume terugrekenen op
100 cc dan kennen we van 100 cc grond in natuurlijke
ligging het gewicht aan droge stof. Deze methode heet
de analysemethode.
Het is natuurlijk van belang te weten, wan
neer men de ene en wanneer men de andere methode mag
toepassen, m.a.w, op welke diepte onder het grondwater
zich nog lucht bevindt. Aan een paar profielen gelegen
in het lage midden van de polder werd dit in Maart
1954 onderzocht. De grondwaterstanden kwamen hier over
een met het polderpeil en zullen daar, wegens de vele
sloten en de doorlatende kleien niet veel onder dalen.
Er werd zo diep mogelijk met de ringenmethode gewerkt.
De resultaten waren als volgt:
profiel diepte onder
in volume-procenten
grondwater
cc grond cc vocht cc lucht
HG 18a
5 - 1 0 cm
2.0
49.4
48 « 6
b
22 - 27 cm
42.2
54.6
3.2
HG 19a
0 - 5 cm
53.5
43.8
2.7
b
15 - 20 cm
40.0
56,4
3.6
c
30 - 35 cm
37.8
60.5
1.7.
Met verwaarlozing van de lucht kan men de cijfers ook
verwerken volgens de analysemethode. Wanneer we beide
methoden met elkaar vergelijken krijgen we voor de,vo
lumegewichten de volgende cijfers:
profiel
HG 18a
b
HG 19a
b
c

ringenmethode
1.31
1.12
1.4-2
1.06
loOO

analysemethode
1.34
1.15
1.441.08
1.01

slib %
28
28
28
50
52.

Uit beide tabellen moet men concluderen, dat de gevon
den verschillen niet groot zijn en dat men onder soort
gelijke omstandigheden wel met de analysemethode mag
volstaan. Vooral uit de laatste tabel blijkt, dat de
afname van de vol. gewichten met de diepte belangrijk
groter is dan het verschil tussen de twee methoden, zo
dat men mag zeggen, dat men kort onder de grondwater
stand al met de analysemethode mag werken.
Dat er een goed verband bestaat tussen het
volumegewicht en de diepte onder maaiveld in casu onder
het grondwater, moge geïllustreerd worden aan het pro
fiel HG 19. Hierin varieerde het slibgehalte tussen de
lagen slechts weinig.
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HG 19
b
vol.gew.
1.06
diepte grondw
*2
in dm
slib %
50
org.stof $
1.2

g
0.68

c
1.00

d
0.92

e
0.76

f
0.72

3.5

4.5

7

9

11

13

52

43

54

54

56

1.3

1.7

51
3.3

5.1

6.4

h
0.64

6.9

Hoe Is het nu gesteld met de volumegcwichten van de la
gen boven of op de grondwaterspiegel. Hissink (in rapp,
m.b.t. de bodemgesteldheid v.d. Wieringermeer en Andijker Proefpolder) neemt voor normale zeekleigronden als
gemiddeld volumegewicht voor geklonken grond aan 1.25.
.Alhoewel onze gegevens (volgens de ringenmethode) niet
zo talrijk zijn, schijnen ze toch op een hogere waarde
te wijzen:
HG-profielen 17d
vol.gew.
1737

17e
1732

17f
T725

15c
1.30

15d
12c
1.25 . 1.28

12d
1.19

grondw.in cm 30
slib % .
39

15
44

0
44

15
57

5
54

3
59

20
60

Op grond hiervan kwamen we tot een gemiddeld volumege
wicht op 20 cm boven de grondwaterstand van 1.32 (17d,
e, 13c, 12c). Indien we het volumegewicht van ongeklonken grond delen door dat van geklonken grond, krijgen
we een bedrag voor de te verwachten klink. Vermenigvul
digd met 100 geeft dit getal weer tot hoeveel kubieke
cm 100 cc uitgangsmateriaal inklinken kan (zie grafiek
1: Homogram),
In grafiek 2, eerste kolom m6t cijfers, ziet
men hoe dit is uitgerekend voor een profiel bestaande
uit een combinatie van de hierboven re6ds vermelde ge
gevens. De gestippelde lijn geeft weer hoe de toestand
na instelling van het evenwicht, zal zijn bij een ver
laging van het polderpeil met 8 dm. Daartoe is de ge
trokken lijn 8 dm naar beneden geschoven. In de 2e en
3e kolom met cijfers ziet men respectievelijk voor el
ke laag afzonderlijk en over het gehele profiel gesom
meerd de berekende zakking in cm. Een dergelijk profiel
zal dus na bepaalde tijd een halve rioter geklonken zijn.
Tot nu toe is steeds gesproken over kleigron
den i.v.m. de klink, doch terwille van de volledigheid
moeten we ook enige aandacht schenken aan zandgronden.
Bij slibloze zanden mogen we aannemen dat de korrels
tegen elkaar liggen en de holten hiertussen gevuld zijn
met water. Het is denkbaar, dat bij wateronttrekking de
korrels een iets dichtere pakking aannemen, resulterend
in een zeer geringe, echter vrijwel verwaarloosbare
klink. Bij gronden met een zodanige zwaarte, dat ze
tussen klei en zand instaan, zal ook de klink een tus
senpositie vertonen tussen sterk en zwak. Voor de prak
tijk zijn echter veeleer de uitersten van belang en
daarom zijn bij dit onderzoek kleigronden uitgezocht.
Desondanks sloop er wel eens een zandlaagje in de. on
derzochte profielen (in grafiek 3 gestippeld). Dit uit
zich dan direct door een hoger volumegewicht.
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De profielen 3 en. 5 van grafiek 3 beginnen
pas op resp. 1.S0 en 0.80 m onder het grondwater (aan
geduid met G) omdat daar boven veen voorkwam. Overigens
is het duidelijk dat de profielen behoorlijk slap zijn.
Indien we op de bij grafiek 2 beschreven wij
ze tewerk gaan krijgeri we een te verwachten klink van
profiel G-IC4 en G--S als weergegeven in grafiek 4 resp.5.
De venlge lagen zijn niet bemonsterd. Het be
treft hier rietzeggeveen. Yan dezelfde veenlaag zijn
echter uit de Andijker Proefpolder volumegewichten van
resp. 0,15 en 0.13 bekend (Hissink). Om de gedachte te
bepalen kunnen we hiermee het volumegewicht van een venige-kleiige laag (moerig-knikkig) vergelijken. Het volumegewicht hiervan bedroeg gemiddeld 0.73. Wanneer we
dit tot eindstadium van de inklinking van het veen zou
den mogen rekenen (een ietwat boute bewering), dan zou
dit betekenen dat 100 cc veen tot ca 20 cc in zou klin
ken. Hierbij zal het veen niet alleen water verliezen
maar ook gedeeltelijk verteren (oxyderen).
Met het bovenstaande is enig cijfermateriaal
gegeven betreffende de inklinking. We weten nu dat het
probleem bestaat.
Te velde is een en ander duidelijk te aan
schouwen op die plaatsen, waar onderbemalingen (met be
hulp van windmolentjes) voorkomen. Al deze percelen
vertonen een holle ligging, waarbij het maaiveld in
vele gevallen wel' 50 cm lager ligt dan normaal. Door
het grote aantal van deze gevallen spreekt de belang
rijkheid van het probleem voor zichzelf.
Thans moeten we iets mededelen over de plaat
sen waar we deze inklinking kunnen verwachten. In de
eerste plaats zijn op de Topografische kaarten de mo
lentjes aangegeven. Het blijkt dat deze voornamelijk
te vinden zijn: ten noordoosten van Hoogkarspel, ten
noorden van Lutjebroek en in het westelijk en zuid
westelijk deel van 'Andijk. Ook op de hoogtekaart van
de polder zijn de holgelegen percelen goed te zien.
Ook hieruit blijkt, dat wat betreft Andijk, de inklin
king vooral in het zuidwestelijk deel is te verwachten.
Wanneer we nu naar de bodemkaart kijken, zien we, dat
in het westelijk deel van Andijk veel veenprofielen,
meestal op klei gelegen, en ook veel dikke kleiprofielen te vinden zijn. Deze profielen zijn verantwoorde
lijk voor de sterke klink. Weliswaar lopen door dit ge
bied nog wat zavelstroken, zodat de inklinking plaatse
lijk nog wel verschillen kan. Ook worden sommige kleiprofielen geheel onderin wel eens zavelig (af te lezen
op de boorstaten), hetgeen, wanneer dit mocht- betekenen
dat er naar beneden zavel op blijft -rolgen, ook een
verminderde inklinking geeft, maar dit doet niets af
aan de grote lijn die er in zit. Het waarschuwt ons
slechts, dat we rekening moeten houden met de grote
grilligheid van de bodem wat betreft het voorkomen van
zand- en kleilagen. Het betekent dat, wanneer we in dit
gebied de diepboor 2 ra in de grond ateken, de kans
groot is, dat we nogal slappe klei aantreffen. De pro-
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fielen GK 3,4,5 en 6 liggen dan ook in- deze hoek. (Dit
waren 4 boringen uit een totaal van 7; de andere bevat
ten wat meer zand)» Echter kunnen we ook in het ooste
lijk kleigebied inklinking verwachten. Twee, reeds ver
melde profielen, n.l. GK 1 en 2 liggen daar. GK 1 is te
zandig, we zullen daarom alleen letten op GK 2. De
klink hiervoor berekend bedraagt ruim 40 cm (grafiek 5),.
Ook hier dus een behoorlijke inklinking, waarvan men de
verbreiding weer kan vinden door te letten op hoogtekaart en bodemkaart.
We willen tot slot van^eze beschouwingen nog
een opmerking maken. De betrekkelijk grote bedragen,
die we voor de inklinking vinden, moeten gedeeltelijk
op rekening gesteld worden van het feit, dat we d>.. lij
nen, die de nieuwe instelling van de volumegewichten
weergeven, verkregen hebben door de lijnen die de huidi
ge situatie weergeven zuiver 8 dm naar beneden te ver
schuiven. Hadden we de :;nieuwen fijnen bij de "8 dm
punten" naar links gebogen, totdat ze daar de "oude"
lijnen sneden, dan hadden we voelal de helft van de be
rekende bedragen gevonden. Dit geldt vooral voor die
gevallen, waarbij in de huidige situatie al inklinking
tot enige dm onder de grondwaterspiegel is opgetreden.
Wel menen we te mogen aannemen, dat de grondwaterspiegel
in droge tijden wel enige dm onder zijn hier aangenomen
stand zal dalen (dus niet alleen in de oude maar ook in
de nieuwe situatie) zodat ook de volumegewichten van de
betreffende lagen tegelijkertijd zullen verminderen.
Daarom lijkt ons de gevolgde methode bij benadering wel
juist, al is de klink in grafiek 2 misschien wat geflat
teerd en was 40 era hier een beter bedrag geweest. Gezien
de holle percelen kunnen we echter moeilijk een lager
bedrag aanvaarden.
Enig nader onderzoek lijkt hier wel op zijn
plaats»
5

De diepere ondergrond

In verband met de mogelijkheid van diepploegen moeten we ook iets vermelden over de diepere onder
grond van de polder. Hieronder verstaan we dan alles
dat bij het normale karteren buiten bereik viel van de
boor, dus alles v/at dieper ligt dan 1.25 m onder maai
veld. .Aangezien de grens van diepploegen tegenwoordig
ligt bij ca 2.00 m onder maaiveld, kunnen we in deze be
schouwing de dieper gelegen lagen gevoeglijk vorwaarlozen.
Tot op dit moment zijn er in het Grootslag
door ons een 60-tal diepboringen uitgevoerd. Deze variören in diepte van 2 tot 5 m. Lmeeste boringen liggen
echter niet in Andijk. Doch op grond van de boringen die
er zijn, hebben we geen reden om aan te nemen, dat de
diepere ondergrond in Andijk principieel anders zal zijn
dan in de rest van de polder. Het hieronder vermelde
moet men dus zien als het resultaat van onze gehele
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diepboor-ervaring. Wel is het de bedoeling om in de
naaste toekomst deze zaak nog eens systematisch, aan te
pakken» Voorlopig kunnen we met een gerust hart zeggen:
dezelfde grilligheid die het Westfriese Zeekleisysteem
vertoont wanneer we het kaartbeeld zien, vertoont het
ook in de verticale zin. Daarbij mogen we aannemen, dat
belangrijke zavelruggen ook diep-zavelig zijn, ander
zijds, dat flinke klei-eilanden eveneens tot op enige
meters diepte uit klei bestaan» Daarnaast is zavel op
klei, of klei op zavel geen ongewoon verschijnsel.
Op grond hiervan mogen we in ieder geval con
stateren, dat het in de bovenste lagen soms vrij kleiige Westfriese Zeekleisysteem niet de neiging vertoont
om in dieper gelegen lagen lichter van samenstelling te
worden (deze uitspraak mag men zelfs doortrekken tot ca
8 m onder N.A.P.).
Daarom mag de conclusie van dit hoofdstuk
zijn, dat het diepploegen, mits bedoeld om zavel boven
te halen, in het algemeen hier niet op zijn plaats is.
6

Het boderagebruik in het Grootslag en in Andi.jk

In het volgende zullen we trachten een kort
overzicht te geven van de tuinbouw van Andijk, die
echter niet los gezien kan worden van de rest van de
polder. De kennis hiervan is grotendeels verkregen uit
eigen aanschouwing en ook gelicht uit Rietsema's
"Agrarische bedrijfsvormen in Noordhollands Noorder
kwartier".
In de gehele polder nHet Grootslag" maakt de
veeteelt geleidelijk plaats voor de tuinbouw. Wel is er
plaatselijk verschil in de snelheid waarmee dit ge
beurt. Op de oorzaken, die vnl. van economische aard
zijn, kunnen we hier niet ingaan. Het verschijnsel is
al geruime tijd zichtbaar. Omstreeks 1900 was ongeveer
1/3 van de oppervlakte van de gemeente Andijk nog in .
gebruik als weiland. Thans is dit gereduceerd tot enke
le percelen en is de rest in gebruik bij de tuinbouw»
Het aantal fruitbedrijven in Andijk is zeer
gering, terwijl kassen nagenoeg ontbreken. Platglanbedrijven komen niet voor. Ons resten dus de vollegrondstuinbouwbedrijven. De vollegrondstuinbouw wordt overwe
gend uitgeoefend op bedrijven kleiner dan 2 ha, doch de
bedrijven met een grootte van 2-4 ha zijn nog goed ver
tegenwoordigd (ca 30 %). Grotere bedrijven komen wel
voor, doch hun aantal is zeer klein. Rietsema noemt de
volgende teelten:
a. bloembollen
b. vroege aardappelen met of zonder na-cultuur
c. groentezaadgewassen
d. bloemzaadgewassen.
In 1939 was de onderlinge verhouding 26, 38, 27 en 7$>.
In dit gebied kan men de bloembollenteelt
niet los zien van de andere teelten. In do bollenteelt
heeft men n.l. evenals in andere landbouwsectoren, te
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maken met vruchtwisseling. Dit houdt in, dat men, b.v.
met tulpen, pas na 4 jaar op hetzelfde perceel terug
mag komen. In de "bollenstreek" (Lisse en omstreken)
teelt men in de tussenliggende jaren achtereenvolgens:
hyacinthen, narcissen, bijgoed ^zoals crocussen, etc,),
gladiolen of vroege aardappelen,(zie ook van der Meer:
de Bloembollenstreek). Aangezien men op deze wijze
steeds met nogal verwante bolgewassen te maken heeft,
waardoor deze vruchtopvolging niet lang vol te houden
zou zijn, wordt diepdelven toegepast. Daarbij wordt de
derde steek (verse) grond boven gebracht en de boven
grond gaat naar beneden. Daarmee werkt men de ziekte
kiemen naar beneden en deze verliezen mettertijd hun
gevaarlijk karakter. Dit kan men natuurlijk slechts
doen, als men met homogene profielen te maken heeft:
b.v. 90 cm humusarm duinzand. Men heeft dan eigenlijk
wisselbouw op twee manieren:
le. roulering van het gewas in het horizontale vlak
over verschillende percelen
2e. verwisseling van bodemlagen, dus een roulering in
verticale zin.
In "Het Grootslag" is de toestand geheel an
ders. Men heeft hier niet te maken met homogene pro
fielen, zodat diepdelven onmogelijk is. Men kan n.l.
de humeuze bouwvoor niet tot in de buurt van het grond
water wegwerken, omdat daarbij reductieverschijnselen
zouden plaats vinden, gepaard gaande met de vorming
van voor de plant giftige stoffen. Het intensieve
vruchtwisselingssysteem van de bollenstreek is daar
door niet mogelijk. Mede daardoor worden in het geheel
geen narcissen geteeld, vrijwel geen hyacinthen en cro
cussen, en weinig lelies, irissen en ranonkels. In
plaats daarvan teelt men ^roege aardappelen, late
bloemkool en gladiolen. De bollenteelt vinden we in de
eerste plaats in Bovenkarspel, verder ook in Andijk,
Grotebroek, Hoogkarspel en veel minder in Lutjebroek
en lonkhuizen.
Enkhuizen is de stad van de zaadteelt. We vin
den daar grote zaadbedrijven van teler-handelaars. Voor
deze firma's worden n.l. in Andijk door kleine tuinders
op contract veel bloem- en groertezaden geteeld.
In Lutjebroek worden vnl. vroege aardappelen
en late bloemkool geteeld. Daarbij laat men vcolal
de aardappelen keuren als pootardappelen. Zijn de prij
zen voor vroege consumptieaardappelen goed, dan rooit
men ze als consumptieaardappel» Zijn de prijzen te laag,
dan laat men de aardappelen iets langer staan en worden
ze gerooid als pootaardapp^J» Men kan dus twee kanten
uit. In tegenstelling hiermede,en daar willen we vooral
de nadruk op leggen, worden in Andijk over het algemeen
weinig vroege aardappelen geteeld. Men legt zich hier
toe op de poterteelt, die dan een veel uitgebreider
sortiment omvat.
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7

Waterhuishouding, bodemgesteldheid en tuinbouw

Wanneer we in de historie terugzien, dan kun
nen we hierin een duidelijke lijn ontdekken, gevormd
door een voortdurend streven naar een betere waterbe
heersing. Elders vinden we deze lijn ook wel, want deze
wordt in het algemeen bepaald door de technische vorde
ringen in een bepaalde tijd« Maar in dit gebied, waar
al vanouds (in Lutjebroek) tuinbouw bedreven werd, wa
ren de eisen, door de tuinders aan de ontwatering ge
steld, hoger. De tuinbouw was echter in de 17e eeuw
ten opzichte van de veeteelt, ver in de minderheid, zo
dat hij weinig gewicht in de schaal ko.-, leggen bij het
streven naar een betere beheersing van het polderpeil.
Hierdoor heeft men op eigen wijze getracht verbeterin
gen aan te brengen. Dat deze noodzakelijk waren behoeft
ons niet te verwonderen, wanneer we van de oudste gene
ratie tuinders horen, dat men vroeger in de winter over
het land kon varen.
Oorspronkelijk heeft de tuinder de oplossing
voor dit probleem gevonden in het ophogen van het land.
Vermoedelijk was bij de oudste tuinbouw de bemestingswaarde van slootbagger niet onbelangrijk, alhoewel uit
oude tijden ook de zinsnede bekend is: "Ladicken (bag
geren) om het land te hoghen". Soms gebruikte men al
leen de z.g. "zetwallen" om tuinbouwgewassen te verbou
wen.. Dit waren de opgehoogde stroken langs de sloten.
We hebben de indruk, dat deze later zijn vervangen door
opgehoogde perceeltjes of akkertjes. Dit waren kleine
stukken land van ongeveer 50 x 25 m omgeven door sloten
en gekenmerkt door hun dikke baggerdek en bolle lig
ging. Vaak lagen enige akkertjes op een rij, met de
lange zijden aan elkaar grenzend. Thans zijn de meeste
van deze akkertjes weer afgegraven en de tussenliggende
sloten gedicht»
De'waterbeheersing, vooral in de winter, werd
sterk verbeterd toen stoomgemalen hun intrede deden.
Voor "het G-rootslag" was dit het geval in 1833 (zie
Noordeloos: De geschiedenis van het G-rootslag). De re
sultaten waren zo gunstig, dat uitbreiding van de gema
len daarna snel plaats vond. De waterbeheersing van de
polder werd ideaal toen na de afsluiting van de Zuider
zee zoetwater ter beschikking kwam om in geval van dro
ge zomers ingelaten te worden. We mogen daarom thans
wel zeggen, dat het polderpeil practisch constant is.
De ontwatering van de profielen hangt sterk
af van de hoogteligging en de bodemgesteldheid. Deze
natuurlijke drainage is bij de zavelprofielen over het
algemeen het beste. Niet alleen omdat deze profielen
veelal hooggelegen zijn, maar ook omdat hun doorlatendheid behoorlijk is. Deze gronden hebben een goede ver
deling tussen grovere en fijnere poriën. Wanneer de lig
ging echter middelhoog tot laag is wordt de drainage on
gunstiger. Dit betreft dan profielen zonder storende
lagen.
Bij de aanwezigheid van: kiek-, moe.-"-'ge- of
kniklagen wordt de toestand veel gecompliceerder. Al
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deze lagen belemmeren wegens hun dichte structuur in
meer of mindere mate de drainage van de profielen. Nu
moeten we wel onderscheid maken tussen de kiek- en knik
lagen enerzijds en de moerige lagen anderzijds. De kiek
en kniklagen, die genetisch sterk verschillen, vertonen,
wat hun structuur betreft, veel overeenkomst. Beide be
zitten een scherpk:.;ntige, prismatische tot nootachtige
stru'ctuur. Tussen de structuurelementen bevinden zich
smalle gangen, waarvan we de indruk hebben, dat ze in de
winter enigszins nauwer zijn dan in de zomer. De verhou
ding tussen de grovere en de fijnere poriën is echter
zodanig, dat de fijnere sterk overheersen. Deze lagen
staan in dit opzicht zeer dicht bij de komklei uit de
Betuwe, om niet te spreken van de dikke kiekprofielen.
Ze moeten als vrij dicht beschouwd worden.
In de moerige laag komen geen structuurelemen
ten voor, zodat de grovere poriën ontbreken. Deze lagen
moeten dan ook als zeer dicht gekarakteriseerd worden.
De gronden met een moerige laag blijven lang nat in het
voorjaar.
T/e zullen thans nog iets mededelen over de
capillaire opstijging, hoewel dit een zeer moeilijk
punt is. Laten we beginnen met de moerige laag. We heb
ben de indruk, dat deze als een soort spons werkt,, welke,
mits van onderen steeds vochtig gehouden, aan de boven
liggende bouwvoor water afstaat. Alhoewel de capillaire
opstijging van de ondergrond nogal verschillend zal zijn,
ligt de moerige laag zodanig laag ten opzichte van het
polderpeil, dat aan deze eis meestal voldaan zal worden.
De gronden met een moerige laag zijn ons inziens niet
erg droogtegevoeligx) maar zouden dit wel kunnen worden
indien men ze diep onderbemaalt. We zien dan ook wels
dat men deze gronden in het voorjaar goed onderbemaalt,
doch in de zomer het water weer hoger laat komen.
In verband hiermede menen we uit uitlatingen
van onderzoekers als Moore en Butijn te kunnen conclude
ren, dat er
zavelgronden nog capillaire opstijging
plaats heeft tot een hoogte van 50 cm boven het grondwa
ter. Wanneer dit echter in droge tijden dieper daalt,
kan de capillaire opstijging niet meer voorzien in de
waterbehoefte. Yeel hangt dus af van de daling van de
grondwaterstand in de zomer, en deze hangt weer af van
de doorlatendheid van de ondergrond. In het laaggelegen
slappe kleigebied lijkt deze ons erg groot. Dit :\s te
danken aan scheuren en ook aan gangen ontstaan door ver
tering van de rietwortels in deze klei* Bij de lichte
zavels is de doorlatendheid zeer veel kleiner. Visser
(Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn) heeft dan ook opge
merkt, dat in de zavels de grondwaterstand in de zomer
soms zeer sterk kan dalen. Dit verschijnsel is vooral
bij de wat hoger gelegen gronden van belang.

x)

In de droge zomer van 1955 is dit gebleken juist te
zijn.
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Een goed onderzoek over het verband tussen de
hoogte en de capaciteit van de capillaire opstijging is
verricht door Wind in de Betuwe op komklei (Neth.J.
iigri. Sei 55 (1): 60-70). Hij komt tot de conclusie,
dat onder de door hem onderzochte omstandigheden voor
grasland de beste grondwaterstand is: 50 cm onder maai
veld. Nu mogen we zoiets niet direct toepassen op de
omstandigheden in West-Friesland, doch ook in verband
met het bovenstaande, beginnen we toch zo langzamerhand
te geloven, dat, wil de watervoorziening van het gewas
profiteren van de capillaire opstijging, een grondwater
stand gehandhaafd zal moeten worden van niet veel meer
dan 50 cm onder maaiveld.
Voor ós "bowerteling zijn de kiek-, knik- en
moerige lagen storend te noemen. Ze bezitten een veel te
dichte structuur, In de kiek- en kniklagen kan de beworteling nog wel'vnl. langs de oppervlakte van de struc
tuurelementen plaats vinden; in de moerige laag lijkt
ons beworteling niet goed mogelijk. De beworteling zal
zich vnl. beperken tot de bouwvoor en alleen via scheu
ren en gangetjes dieper gaan. Slechts ondiep wortelende
gewassen zijn daarom op gronden met deze lagen op hun
plaats.
We willen thans een zekere samenvatting
geven van het hierboven besprokene. Ten eerste komen
veel gronden voor met een ligging van ca 75 tot 125 cm
en meer boven het polderpeil. Dit zijn de zand- en za
velgronden. Bij deze gronden zal de capillaire opstij
ging in meer of mindere mate (dit is afhankelijk van de
grondwaterdaling in de zomer, het slibgehalte en d6 ge
laagdheid) onvoldoende zijn om ondiep wortelende gewas
sen in hun bewortelingszone voldoende vocht te leveren,
Voor diepwortelende gewassen als vruchtbomen zijn deze
gronden echter zeer geschikt. Yoor ondiep wortelende
gewassen zijn het dus droogtegevoelige gronden. Daar
het tekort pas in de zomer op gaat treden zijn C 2e
gronden wel geschikt voor vroege gewassen. De teelt van'
late gewassen is soms mogelijk. Veel hangt af van het
vochthoudend vermogen van de bouwvoor ( in casu van de
bewortelde zone). Meestal, met uitzondering van het
noorden van. Andijkx), komen in deze gronden geen sto
rende lagen voor. Het is o.i. echter niet onmogelijk,
dat de kieklagon op deze profielen ook, behalve hun
voor de beworteling storende karakter, in sommige ge
vallen een beperkt voordeel opleveren doordat ze de
uitdroging van de'ondergrond meer tegen gaan dan zon
der deze lagen hot geval zal zijn, met als gevolg, dat
de capillaire opstijging vrat langer door kan gaan.
Voor de groei van de gewassen is dat minder ongunstig.
Deze wordt echter meestal stug of traag. Veelal bete
kent dit een beperking van de omvang van het gewas in

x)

De middelhoge en hoge gronden met een kieklaag wa
ren in de Zomer 1955 zeer droog.
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vergelijking met die op goed opdrachtige gronden# In de
meeste gevallen is dit een nadeel. De zaadteelt ziet
juist een voordeel in deze gronden, omdat de remming van
de vegetatieve groei van het gewas de zaadproductie be
vordert.
Hiertegenover moeten we de gronden stellen,
die 60 cm of minder boven het polderpeil liggen. In deze
groep vinden we allerlei soorten profielen: slappe klei
gronden met veen of met moerige lagen, zavelgronden met
of zonder moerige laag, alle met of zonder kieklaag.
Kniklagen komen in deze zone in Andijk vrijwel niet voor.
Behalve de zavelgronden zonder storende laag zijn al
deze gronden slechts geschikt voor ondiep wortelende ge
wassen. De meeste van deze gronden zullen in de zomer
niet erg droogtegevoclig zijn, alhoewel de gronden met een kieklaag, en dan meestal ook zware bouwvoor, wel een
stugge groei vertonen. Behalve de gronden met een wat
dikker baggerdek zijn de meeste van deze gronden laat in
het voorjaar. Hiertoe rekenen we de profielen met een
zware bouwvoor (op een kieklaag) en ook de laaggelegen
gronden met moerige laag of veen. De bouwvoor is hier
vaak nogal humeus (7-10f0), Beide tjrpen bevatten veel
vocht in de winter en houden dit in het voorjaar lang
vast, hierin bijgestaan door de storende, ondoorlatende
lagen.
Ze zijn in het voorjaar moeilijker door de
zon te verwarünen dan de minder water en meer lucht be
vattende gronden. Daardoor zijn de zware en humeuze
gronden minder geschikt voor het telen van vroege aard
appelen (sen betere ontwatering brengt hierin veel verbetering)2^. Dit algemene verschijnsel is echter in
indijk niet goed te toetsen, omdat er weinig vroege aard
appels geteeld worden. De oorzaak hiervan kan deels op
rekening van bovenstaande geschreven worden, maar is mis
schien ook te danken aan de grote afstanden tot de vei
lingen te Hoogkarspel en Bovenkarspel.
Anderzijds houdt het telen van de vroegste
aardappels grote nachtvorstrisico's in. Daarom wordt een
eventuele natuurlijke vroegheid van de gronden niet al
tijd uitgebuit. Hon teelt wat later om de risico's te
vermijden en vooral op die percelen of gedeelten daarvan,
die in de loop der tijden bewezen hebben het minst ge
voelig voor nachtvorst te zijn. Een beschouwing over het
nachtvorstprobleem lijkt hier wol op zijn plaats.
Un de eerste plaats mag het gebied gerekend
worden tot de kuststrook van Nederland, waar het aantal
dagen met lage temperaturen in April en Hei geringer isdan meer oostelijk gelegen gebieden. Het deze vermelding
willen we volstaan voorzover het het gewestelijk aspect
van het probleem betreft.

x) Hen kan dit zeer sterk ondervangen door sterk voorge
kiemde aardappels wat later in de, inmiddels reeds
opgedroogde, grond te brengen.
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In de tweede plaats worden door de tuindôrs
verschillen geconstateerd tussen verschillende delen
van de polder. Zo staat het gedeelte tussen de Strekerweg, Broekerhavenspad en de dijk bekend als weinig
nachtvorstgevoelig, In 1953 echter was de nachtvorst
hier juist het ergste. Ook het centrum van de polder
schijnt betrekkelijk weinig last te ondervinden.
Ook pleksgewijs worden verschillen geconsta
teerd en in dit opzicht zijn de tuinders nogal eenstem
mig in hun oordeel, hetgeen niet verwonderlijk is. Over
deze zijde van het nachtvorstvraagstuk hebben zij het
beste overzicht.
v7e zullen niet stilstaan bij de factoren,
waaraan voldaan moet zijn wil er nachtvorst optreden,
doch we zullen ons bezig houden met de vraag, wat er
gebeurt wanneer er nachtvorst optreedt. Sen belangrijk
verschijnsel is dat van de z.g. transportkoude. Daarbij
zakt de koude lucht, ontstaan aan het aardoppervlak,
door zijn hoger soortelijk gewicht naar de laagste
plaatsen. Hiervoor komen allerlei lage plekken in het
terrein, maar ook de sloten, in aanmerking. Het sloot
water heeft echter een temperatuur, die in April en Lei
geleidelijk oploopt van ca 7 tot 15° C. Het is duide
lijk, dat de koude lucht, die zich over het slootoppervlak uitspreidt,weer een weinig verwarmd zal worden.
Daarbij ontstaat in zekere zin een luchtcirculatie,
doordat de door de sloot verwarmde lucht weer wat op-,
stijgt en zich daarna weer naar weerskanten uitspreidt.
Het is duidelijk, dat ar van de lage plekken op het
land in het geheel geen verwarmende invloed uitgaat.
Integendeel, hierin wordt de koude lucht verzameld. Ze
zijn het meest gevoelig voor de nachtvorst. Onderbemalen en hol liggende percelen spannen in dit opzicht de
kroon,
In het algemeen zal bij nachtvorst de koude,
droge lucht uit noordoostelijke tot noordelijke richtin
gen komen. Nu is het een ervaringsfeit van de tuinders,
dat wanneer de wind krimpt, dus meer naar het noordwes
ten draait, de oostzijden van de sloten minder last van
nachtvorst hebben dan de westzijden. Hierbij denkt men
aan de talrijke noord-zuid lopende sloten. Dit is o*i»
in verband met bovenstaande verklaarbaar, omdat daarbij
de verwarmende invloed van de sloot iets meer naar het
oosten dan naar het westen opgeschoven wordt.
Bij het eventuele transport van ioude lucht
over grotere afstanden, moeten we ons inziens onder
scheid maken tussen omvoer via het IJsselmeer of 'over
land. Ook hier zal het water een verwarmende invloed
uitoefenen. Veel zal dus afhangen van de windrichting
in de critieke nachten. In dit opzicht is de ligging
van de polder, aan de noord- en oostzijde begrensd door
water, wel gunstig te noemen.
De verschillen in nachtvorstgevoeligheid,
door de tuinders geconstateerd tussen de verschillende
delen van de polder, menen we enerzijds te moeten ver
klaren uit de aanwezigheid van veel water ori de percelen
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anderzijds aan de aanwezigheid van veel water om de pol
der. we stellen ons daarbij voor, dat nu eens de ene,
dan weer de andere factor overheerst. Een en ander zal
in verband staan met de windkracht en de windrichting«
Het is ons opgevallen, dat de tuinders in
Grotebroek en Lutje" roek grote nadruk leggen op de aan
wezigheid van sloten en vaarten voor de vermindering
van het nachtvorstrisico. Hiertegenover staat, dat men
in Andijk het nachtvorstprobleem niet zwaar laat wegen,
vermoedelijk omdat men hier niet zozeer is ingesteld op
het telen van vroege aardappelen. We menen, dat het be
langrijke verschil in houding tegenover de ruilverkave
ling voor een groot deel hierop is terug te voeren.
8

Conclusies

We willen thans komen tot een beschouwing van
de veranderingen, die al of niet uitgevoerd zouden kun
nen worden. Daarbij denken we aan maatregelen, betref
fende 'de waterbeheersing, aan de verwijdering van sto
rende lagen en aan diepploegen.
Om met de laatste kwestie te beginnen: hier
over is reeds in het hoofdstuk over de diepere onder
grond naar voren gebracht, dat de mogelijkheid tot diep
ploegen, met de bedoeling zavel naar boven te brengen
(en klei of storende lagen onder te werken) in deze
polder (dus ook in iindijk) niet aanwezig is.
De waterbeheersing valt uiteen in twee punten,
de drainage en de watertoevoer. Over de wenselijkheid
van drainage kunnen we kort zijn, In vele gevallen is
deze zeer groot. De diepte van de drainreeksen is ech
ter een punt, dat meer overweging verdient, speciaal
omdat we dit moeten zien in verband met de capillaire
opstijging.
Dat er in droge tijden watertoevoer, hetzij
in de vorm van capillaire opstijging, hetzij in die van
infiltratie, hetzij in de vorm van beregening, plaats
moet vinden is voor de tuinbouw een feit. Daarbij is men
echter geneigd de nadruk te leggen op beregening en in
filtratie, en aan de waarde van de capillaire opstij
ging, omdat deze bij sommige gronden zo vanzelfsprekend
is, voorbij te gaan.
Ten eerste iets over infiltratie. De grote
moeilijkheid hierbij is de plaatselijk zo verschillende
doorlatendheid van de grond. Het opzetten van het wa
terpeil geschiedt daarom op eenzelfde akker met een zeer
verschillende snelheid (de ene hoek is kletsnat tot bo
venin, de andere nog droog)-. De tuinder houdt pas op
met opzetten van de grondwaterspiegel, wanneer hij nat
te plekken op het land ziet, Plet opzetten gaat eohter
evenals het weer laten dalen van de grondwaterspiegel
niet zo snel. Over het algemeen duurt bij dit systeem
de gehele uitvoering zolang, dat de zuurstofvoorziening
wel eens in gevaar kan komen. We zijn van mening, dat de
infiltratiemethode wel hinkt op de gedachte van de ca
pillaire opstijging, doch dat het gebruik in de vorm vai
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de zojuist beschreven "injectie methode" (ook wel pul
serende infiltratie genoemd) er mee in strijd is. Bij
deze methode heeft men in feite te maken met het ver
schijnsel van een sterk wisselende grondwaterspiegel.
Hoe trager en groter deze schommeling is, des te on
prettiger het ons aandoet. Het infiltratiesysteem lijkt
ons beter te voldoen, v/anneer men daarmee in de droge
tijd een constant hogere grondwaterstand zou realiseren,
gebaseerd op de veraschte capillaire opstijging en op de
bewortelingsdiepte. In ons geval zou dat iets meer dan
50 cm moeten zijn, b.v. 60 a 70 cm.
De beregening is veel minder gevaarlijk in
het gebruik, hoewel de praktijk hier nog mee moet leren
werken. De beregeningsduur is kort en dit lijkt ons met
het oog op de zuurstofvoorziening van de wortels beter.
Men heeft ook de hoeveelheid water beter in de hand. Bo
vendien bevochtigt men hier het eerst de laag, die het
sterkst uitgedroogd is.
Zowel infiltratie als beregening pleegt men
samen te laten gaan met een betrekkelijk diepe drainage.
In de akkerbouw is dit gebruikelijk, maar daar heeft
men ook met dieper wortelende gewassen te maken dan bij
de meeste tuinbouwteelten. De vraag rijst, of men in
"het Grootslag" nog eens dieper wortelende gewassen zal
gaan telen. We weten het niet, doch het komt ons niet
waarschijnlijk voor. Waarom dan een diepe drainage van
b.v. 90 cm diepte, wanneer we daarmee de capillaire
opstijging ongedaan maken? Wel kunnen we op deze wijze
op het aantal drainreeksen bezuinigen, maar we menen
dat het feit, dat we hier met een zo intensieve vorm van
landbouw te maken hebben, wel een extra drainreeks
rechtvaardigt. We zijn voorstander, althans in dit ge
bied, van talrijke, betrekkelijk ondiep gelegen, drain
reeksen.
Eet zal duidelijk zijn, dat we de veenprofielen, de moerige lagen op slappe klei of op zavel niet
diep kunnen ontwateren. In de winter zou men hiermee
eventueel iets dieper mogen gaan, doch in de zomer moe
ten we als het ware deze -spons" nat houden. Zo niet,
dan gaat deze storend op de beworteling werken. De plan
tenwortels hebben in deze storende laag weinig gelegen
heid om "mee te groeien" met een dalende grondwater
stand.
Na deze meer uitgebreide verhandeling over de
waterbeheersing, willen we nu nog iets zeggen over de
verwijdering van storende lagen. Uit het zojuist bespro
kene moge blijken, dat het zeer de vraag is of bij een
juiste waterbeheersing de moerige laag storend werkt*
Wel is men natuurlijk in de keuze van de gewassen be
perkt tot de ondiep wortelende, maar indien men dit
laatste als feit aanvaardt, komt het accent geheel op
de waterbeheersing te liggen. Men raag dan de storende
lagen wel verwijderen, maar het is niet noodzakelijk.
Men zal de verwijdering dan van de omstandigheden af
kunnen laten hangen.
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