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SITUATIESCHETS VAN DE OVERBUURTSCHE - EN KLAPPOLDER (GEM.BLEISWIJK)

V O O R W O O R D

Op verzoek van het Gemeentebestuur van Bleiswijk
werd een onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid van
een gedeelte van de Overbuurtse- en de Klappolder, gelegen
in die gemeente. Dit onderzoek zou moeten dienen als basis
voor de vestiging van tuinbouwbedrijven. Om deze reden werd
tevens een bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw vervaardigd.
Het gebied, groot 505 ha, is in gedetailleerd over
zicht opgenomen.
De opname werd verricht in de periode van mei t/m
september 1955 door het Proefstation voor do Groente- en Fruit
teelt onder glas te Naaldwijk. De Afd. Karteringen t.b.v. Streek
en Uitbreidingsplannen van de Stichting voor Bodemkartering
verleende 'medewerking bij de opzet van de legenda van de bodemkaart en de bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw.
Het rapport werd door beide diensten gemeenschappelijk
samengesteld.
De Directeur van het Proefstation
voor de Groente- en Fruitteelt,

(Ir W. van Soest)

De Adjunct-Directeur van de
Stichting voor Bodemkartering,

(Z. van Doorn).
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I

INLEIDING
1. Omschrijving van het gekarteerde gebied
Het onderzochte gedeelte in de Ovorbuurtsepolder (groot ca
292 ha) omvat de kavels 57 Vm 7® en wor(*t begrensd door;
de nieuw geprojecteerde Provincialeweg (oostzijde)
de Duikertocht tussen de kavels 56 en 57 en 70 en 71
de Landscheiding tussen Delfland en Schieland (westzijde).
Het gedeelte in de Klappolder (groot ca 244 ha) omvat de
kavels 9 Vm ^3 en wordt begrensd door:
do Hoefweg (westzijde)
de spoorlijn 's Gravenhage-Gouda (noordzijde)
de Hotte (oostzijde)
de Snelle of Heulsloot (zuidzijde).
In het vervolg van dit.rapport worden deze gedeelten kortweg
vermeld ala de Overbuurtse- en do Klappolder.
2. Methode van onderzoek
In verband met het dool, het bepalen van de geschiktheid
van de grond voor de tuinbouw, werd op een onderlinge afstand van
80 m (om het andere perceel) een serie boringen verricht. In de
Overbuurtsepolder werden vanaf de landscheiding de series A t/m U
gelegd, in de Klappolder vanaf de Hoefweg de series I t/m XXI (zie
de bodemgebruikskaart).
De onderlinge afstand der boringen per serie werd afhanke
lijk gesteld van de wisseling in de opbouw van het profiel (de
grond) en de topografie van het terrein. De boringen werden ver
richt tot een diepte van 150 cm. De boorpunten zijn op de kaarten
mot stippen aangegeven. Van diverse profielen werden grondmonsters
genomen en onderzocht op het Laboratorium voor Grondonderzoek van
het Proefstation voor Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk.
3. Samenvatting van de resultaten
De bodem in deze polders bestaat uit zavel- en kleigronden
met een kalklozc tot kalkhoudende bovengrond en met een wisselend
humusgehalte.
Mot behulp van dwarsdoorsneden, veldkaarten en luchtfoto's
werden verschillende kaarten samengesteld (bijlagen 1 en 2).
Do bodemgebruikskaart (afb. 2) geeft het huidige bodemgebruik weer. De grond is overwegend als bouwland in gebruik. Do
oppervlakte grasland is belangrijk afgenomen. Tuinbouwbedrijven
komen nog weinig voor.
1)0 bodemkaart (bijl. l) geeft een indruk omtrent de ligging
en verspreiding van de verschillende bodemtypen. De grond in de
Klappolder bestaat vrijwel jeheel uit kalkrijke zavel- en klei
gronden met een kalkhoudende bouwvoor. De bovengrond wordt van <
noord naar zuid gaande over het algemeen zwaarder van samenstelling,
humeuzer en minder kalkhoudend. De bodemgesteldheid in de Over
buurtsepolder is moer gevari'ëerd en er is minder verband tussen
het humusgehalte van de bovengrond en de hoedanigheid van de onder
grond.
Op de bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw (bijl. 2) zijn
de gronden in verschillende geschiktheidsgroepen ingedeeld. In
deze groepen zijn onderscheidingen (klassen) gemaakt naar do ge
schiktheid voor groente, voor fruit en een combinatie van beide.
Uit de kaart blijkt, dat vestiging van tuinbouw in beide polders
mogelijk is. In de Klappolder zijn vrijwel alle gronden voor dit
doel geschikt. Binnen de geschikte complexen komen verschillen
voor in profielopbouw, die van invloed zijn op de keuze van het
meest gewenste bedrijfstype.

/
HOOFDDORPGRONDEN
OUDE ZEEKL.EIGRONDEN

FIG. 3

SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE BODEMGESTELDHEID IN DE OVERBUüRTSCHE
EN KLAPPOLDER (GEM. BLEISWIJK)
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II

ALGEMEEN OVERZICHT
1. De wijze waarop het bodemmateriaal werd afgezet
De Ovorbuurtse- en de Klappolder maken deel uit van het
grote complex Zuidhollandse droogmakerijen. Op de geologische
kaart worden deze gronden aangeduid als "oude blauwe zeeklei".
De afzetting van dit materiaal heeft in verschillende fasen
plaats gehad in de periode van 5000 tot 2000 j. v. Chr. (Atlanticum). Langs de eb- en vloedkreken, welke destijds het landschap
doorsneden, werd dicht bij de stroompjes doorgaans sterk zandig '
materiaal afgezet, terwijl verder hiervan verwijderd het zwaard©»
materiaal tot afzetting kwam. Laatstgenoemde terreingcdeelten
waren vrijwel onafgebroken begroeid, waardoor het humusgehalte
hier hoger is. In perioden, waarin er een stilstand in de afzet
ting optrad en de bovenste lagen boven water kwamen, werden dez®
doorlucht. Hierna trad er inklinking op. De zwaardere humeuze
lagen klonken belangrijk meer dan de meer zandige afzettingen.
Hierdoor werd het hoogteverschil geleidelijk groter. Tegelijker
tijd vond, vooral onder invloed van de begroeiing, ontkalking
van de bovenlaag plaats, welke zich geleidelijk naar beneden
voortzette. Waar het materiaal het zandigst was en/of de ligging
het hoogst, heeft dit proces zich het diepst voortgezet.
Door Dr Haans, die deze gronden in zijn proefschrift over de
Haarlemmermeer het eerst heeft beschreven, werd deze afzetting
Hoofddorpgrond genoemd- Later verschafte de zee zich opnieuw
toegang, waardoor veel van het aanwezige materiaal werd opge
ruimd, vooral van de toenmaals lagere delen. Door afzetting v&n
een nieuw zavelig tot kleiig pakket werd het terrein enigszins
genivelleerd. De hogere gespaarde delen van de oude afzetting
werden niet door jonger materiaal afgedekt. Toen ook deze af«set*
tingsperiode ten einde liep, bleef er nog een uitgebreid net van
meer of minder met klei opgevulde grotere en kleinere geultjes
over temidden van kalkrijke jonge en kalkarme tot kalkloze oudere
afzettingen. Onder invloed van de latere begroeiing is de boven
ste 5 à 10 cm van deze jonge afzettingen eveneens ontkalkt.
Op dit landschap is een dik pakket veen tot ontwikkeling
gekomen.
2. De invloed van de mens
Tijdens de grote vervening in Zuid-Holland werd ook hier
veen gebaggerd, waardoor een veenplas ontstond. Alleen plaatse
lijk o.a. op de landscheiding van Delf- en Schieland en langs
de kaden wordt in deze polders nog wat van het oorspronkelijk®
veen aangetroffen.
In de veenplassen werd de bekende- meermolm gevormd. Meermolm is een mengsel van verspoeld veen, afslag van de oevers en
resten van organismen, die in de plassen leefden. Deze meermolm
is na de droogmaking voor een belangrijk gedeelte weer verteerd.
Behalve op de polderkaden ligt alleen in de Overbuurtse polder
plaatselijk nog onvermengde meermolm aan de oppervlakte. Ia het
overige gedeelte van het gebied is de meermolm vermengd met de
onderliggende klei en zavel, waardoor humeuze tot sterk humeuze
gronden zijn ontstaan.
Onder invloed van deze baggerspecie is de bovengrond is
beide polders donker van kleur en over het algemeen vrij sterk
tot sterk humous.
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a

Droogmaking van de_vo>enpl>as_s£n_

Zowel de Overbuurtse- als do Klappolder maakt deel uit
van het Waterächap "Do Drooggemaakte polders van Bleiswijk en een
gedeelte van Hillegersberg". Deze polders (de oorspronkelijke veenplassen) kwamen in het jaar 1778 droog. Uiteraard geschiedde het
droogmalen in die jaren met behulp van windmolens. De nodige tocht- '
en kavelslotcn werden gegraven, waardoor het water tot 1 à 1.50 m
onder hot maaiveld kon worden weggetrokken. Do "oude zeeklei" werd
hierdoor aan de lucht blootgesteld en het bodemrijpings proces kon
een aanvang nemen. Alleen in de z.g. Hoofddorpgrond had dit proces
reeds vóór de veenvorming plaatsgevonden. Duidelijk valt dit laatst©
te constateren in de thans gereduceerde la^en van deze grondsoort.
De "oude zeeklei", een vóór de droogmaking geheel blauw
gereduceerde, vrij slappe massa, word geleidelijk aan doorlucht
en veranderde in grijze zavel- en kleigronden met een humeus dek.
Dit proces, dat zoer langzaam in do diepere lagen doordrong, is in
wezen nog gaande. Naarmate de profielen hoger uit het water gelegen,
lichter van samenstelling en regelmatiger van opbouw zijn, is het
proces dieper doorgedrongen. Tengevolge van een plaatselijk minder
goede ontwatering, veroorzaakt b.v. door kwel, door een zwaardere
samenstelling of door een storende laag in het profiel, i3 het
bodemvormend proces 30ms vertraagd. Kaast rcductieverschijnselen,
zoals blauwkleuring, treft men hier ook nog slappe klei en zavel
in de profielen aan.
b

Huid_ig£ ve£kave_ling _en_afwatG_ri_ng (zie bodemgebruikskaart, afb. 2)

De polders van het Waterschap, waartoe de Overbuurtse- en
de Klappolder behoren, zijn ingedeeld in kavels, opstrekkende van
af de Hoofdweg. In de Overbuurtsepolder vanaf de Hoekeindse- en
Hoefweg naar de Landscheiding, in de Klappolder van de Hoefweg naar
de Rotte. Deze kavels worden door diverse tochten gesplitst in
blokken (voorbeeld: kavel 22 le, 2e en 3e blok). De kavels worden
begrensd door kavelslotcn en zijn in totaal 33 roe ofwel ca 124 »
breed. De kavels bestaan uit 3 percelen, gescheiden door z.g. heinsloten en hebben een breedte tan 11 roe ofwel ca 41 m.
De bemaling van beide polders wordt momenteel verzorgd
door electrische gemalen, geplaatst aan de Rotte. Het maalpeil is
verschillend. Men onderscheidt in het betreffende waterschap n.l.
een z.g. Ie» 2e en 3e bemaling, elk met 25 cm verschil en een 4e
bemaling met een verschil ten opzichte van de 3e bemaling van 45 cta
(verschil le en 4e bemaling is 95 cm). Het winterpeil is minstens
15 cm lager.
De Klappolder valt in haar geheel onder de le bemaling
(ca 5.45 m - N.A.P.). In de Overbuurtsepolder wordt de 2e, 3e en
4e bemaling aangetroffen. Op de bodemgebruikskaart (afb. 2) is de
bemalingsindeling weergegeven.
De hoogteligging van het maaiveld ten opzichte van N.A.P.
vari'éert in de Klappolder van ca 3.9 - ca 4-3 m - N.A.P. In de
Overbuurtsepolder van ca 4 - ca 5-2 m - N.A.P. De waterstand in de
polders varieert dan ook van ca 90 cm tot ruim 2 m beneden het
maaiveld. In de Klappolder is het verschil in hoogteligging ten
opzichte van het slootwaterpeil het geringst.
Plaatselijk, vnl. voor wei- en tuinland, wordt in beide
polders het water in de hein- en kavelsloten opgezet. Dit laatste
geschiedt echter alleen gedurende de zomermaanden, zodat de invloed
hiervan niet in de profielen tot uitdrukking komt. Het opzetten
van het slootwaterpeil zal bij vestiging van tuinbouwbedrijven
nodig zijn (gietwater)*
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c

Hejt ^cdorng£bruik_

Het bodemgebruik in haar huidige vorm is weergegeven op
de bodemgebruikskaart (afb. 2). Hieruit blijkt, dat de akkerbouw
in beide polders overheerst. Het grasland blijft beperkt tot per
celen nabij de bedrijfsgebouwen, veelal tot de le tocht. Tuinbouw
van betekenis heeft zich in deze polders nog niet ontwikkeld.
Uit oude topografische kaarten is gebleken, dat er road
1888 nog aanmerkelijk meer land voor akkerbouw in gebruik was.
Omstreeks 1935 stond veel land, dat ook momenteel, in gebruik is
als bouwland, als grasland aangegeven. Dit is belangrijk in verband
met het onderhavige rapport, daar het hier gronden betreft met af
wijkingen in het profiel, die een ongunstige invloed hebben op de
geschiktheid voor bouwland. Zo werd o.a. kavel 67 (Overbuurtsepolder) in haar geheel als weiland gebruikt, alsmede het gehele
2e blok van de kavels 68 t/m 70. Voorts in het 4e blok van de
kavels 57 t/m 6l, met uitzondering van kavel 58. Bij de hieronder
volgende beschrijving van de bodemgebruikskaart komt een en ander
duidelijk tot uitdrukking. Na 1935 werden veel van deze'graslanden
wederom in gebruik genomen voor de akkerbouw (zie de bodemgebruiks
kaart, afb. 2).
Door het overheersend gebruik van de grond als bouwland
(akkerbouw) en de mechanisatie op de bedrijven, heeft het profiel
eveneens een verandering ondergaan. Door ploegen is het humusgehalte van de oorspronkelijk sterk humeuze bovengrond teruggelopen,
deels door een zeer intensieve doorluchting, deels door het door
ploegen van minder humeuze ondergrond. Het laatste is vooral be
langrijk op die kavels waar de hein- of kavelsloten hoofdzakelijk
door aanploegen zijn gedicht. Het is duidelijk, dat hierdoor een
deel van de donkere humeuze bovengrond is verdwenen. Door vermen
ging met de minder humeuze ondergrond, vooral langs de oorspronke
lijke sloten, heeft de grond plaatselijk een slempig karakter ver
kregen. In do profielbeschrijvingen (zie blz.34^
op de dwars
doorsneden komt dit niet tot uitdrukking, doordat waarnemingen
(boringen) zoveel mogelijk midden op de percelen werden verricht.
Voorts onderging de oorspronkelijke grond wijziging door
egalisatie. Op diverse kavels werden de laagten en slenken (veelal
stroomdraadjes) opgevuld met materiaal uit molentochten en kavelsloten, doch ook door egalisatie met grond uit de directe omgeving.
De oorspronkelijke topografie is hierdoor gewijzigd, waardoor de
geultjes alleen door eon detailonderzoek te onderkennen zijn.
Op de hierbij gevoegde kaarten konden dan ook do stroomdraden niet
volledig worden weergegeven.
Door egalisatie, vooral wanneer dit geschiedde met kalkrijk materiaal uit de sloten, is do bovengrond in de geulen aan
merkelijk verbeterd.
d

Ontwat£ring

Zoals reeds eerder werd beschreven zijn zeer veel z.g.
hein- on zelfs kavelsloten gedempt. Op de kaarten zijn deze sloten
door middel van gebroken lijnen weergegeven. Hieruit blijkt, dat
open watergangen (getrokken lijnen) slechts beperkt voorkomen,
vooral in het meest noordelijke gedeelte van de Klappolder en het meer zuidwestelijke gedeelte van de Overbuurtsepolder. Hierdoor
i3 de ontwatering van de percelen onvoldoende snel, vooral waar de
ondergrond minder goed doorlatend is. Op diverse kavels werden
verschijnselen van wateroverlast waargenomen.
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Waar aan beide zijden van de sloten drainagereeksen gelegd zijn
ea deze nog goed functioneren is de ontwatering voor landbouwge
wassen mogelijk wel voldoende. Plaatselijk moet de ontwatering
van de percelen voor de tuinbouw als onvoldoende aangemerkt worden.
Aangezien hiervoor hogere eisen aan de ontwatering worden gesteld,
dan voor de landbouw (vroegheid, afvoer regenwater van het glas,
spoelwater, etc.), zal bij eventuele vestiging van tuinbouwbedrij
ven hieraan bijzondere aandacht moeten worden besteed.
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BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING
1

Indeling van de gronden en legendabeschrijving
De hoofdindeling berust op het kalkgehalte. Onderscheiden
worden gronden, die tot in de bouwvoor kalkhoudend tot kalkrijk
zijn en kalkarme tot kalkloze gronden, die op wisselende diepte
kalkrijk worden.
Als symbolen werden cijfers gebruikt. Onderscheiden werden:
1 t/m 3
11 t/m 13
21 t/m 23
31 t/m 32
41 t/m 43

kalkrijke oude zeekleigronden
bouwvoor
kalkarme oude zeekleigronden,
kalkrijk wordend
kalkloze oude zeekleigronden,
rijk wordend
kalkloze oude zeekleigronden,
kalkrijk wordend
kalkloze oude zeekleigronden,
kalkrijk wordend.

met een kalkhoudende «
ondieper dan 50 cm
vanaf 50 à 75 era kalk
vanaf 75 à 100 cm
dieper dan 100 cm

De kalkrijke en een groot gedeelte van de kalkarme gronden
hadden oorspronkelijk een meermolmdek, rustend op klei of zavel»
waarvan de bovenste 5 à 10 cm doorgaans ontkalkt waren. Door
ploegen werd de klei- of zavelgrond gedeeltelijk met de meermolm
gemengd. Waar de meermolmlaag dun was, werd meer klei of zavel
aangeploegd en doorgaans de kalkrijke ondergrond bereikt, waar
door de bouwvoor kalkhoudend en minder humeus werd. De meermolm- ,
laag verteerde minder snel naarmate de ondergrond zwaarder was»,
zodat het humusgehalte van de lichtere gronden doorgaans lager is«
Waar de meermolmlaag dikker was, werd minder klei of zavel aaage*-'.
ploegd en werd de kalkrijke ondergrond vaak niet bereikt. Mede
als gevolg hiervan is het humusgehalte van de kalkarme bouwvoor
doorgaans hoger.
De kalkloze gronden bestaan voornamelijk uit z.g. Hoofddorjsgronden. De laag tussen de bouwvoor en de kalkrijke ondergrond
is doorgaans zuur. Er komen veel/oranje-gele roestvlekken en
plaatselijk gele vlekken (katteklei) in voor. Door de lage zuur-1'
graad wordt deze laag meestal weinig beworteld. De productiviteit
is dan ook gemiddeld belangrijk lager dan van de kalkrijke gronden.
Vooral een veeleisend gewas als bieten reageert sterk op afwijkin
gen in het profiel. Een belangrijk gedeelte van deze gronden zon
verbeterd kunnen worden door kalkrijke lagen boven te brengen.
De gronden zijn verder onderverdeeld naar de zwaarte van do
bouwvoor. Hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat deze
zwaarte in veel gevallen zal veranderen als de bouwvoordikte to««-,
neemt door vermenging met de ondergrond. Dit zal dikwijls het
geval zijn na omzetting in tuinland. Op de tuinbouwgeschiktheidskaart is binnen klasse I een indeling gemaakt, gebaseerd op de
aard van het profiel onder de bouwvoor, waardoor men kan beoorde
len of een bepaalde grond bij diepe bewerking lichter dan wel
zwaarder zal worden. Meestal zal de grond lichter worden, doordat
zich vaak direct onder de zwaardere bouwvoor lichte tot zeer
lichte zavel bevindt. De zwaarte van de bovengrond is belangrijk
in verband met het te vestigen bedrijfstype en de bewerkingamogelijkheden zoals hieronder nog uiteengezet zal worden. Als
symbolen voor de zwaarte van de bovengrond werden de eenheden
1 t/m 3 gebruikt die aan de tientallen zijn toegevoegd.

f oranje
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Er werd onderscheid gemaakt ins
1 zavel
25 - 35^ afslibbaar
2 lichte klei
35 "
3 klei
> 45$>
Gronden met een bouwvoor van minder dan 2J$> afslibbaar
en meer dan 55^ afslibbaar komen weinig voor.
Ook het humusgehalte van de bouwvoor is'van grote invloed
op de bowerkingsmogelijkheden, reden waarom met behulp van arce
ringen een indeling werd gemaakt in;
weinig humeuze tot humeuze gronden ;8$ hum^us
sterk humeuze gronden 8 - l8$> humgus
meermolmachtige gronden > lOfa humeus.
2. De bodemkaart
Op de bodemkaart is weergegeven het voorkomen en de ver
breiding van de verschillende bovenbeschreven bodemtypen, die in
de hierna volgende legendabeschrijving nader uitgewerkt worden.
Gebleken is, dat de bovengrond in de Klappolder van zuid naar
noord geleidelijk zandiger wordt. Langs de zuidzijde (Heulaloot)
bevinden zich kleigronden, die plaatselijk wel 70fa afslibbaar
bevatten. Behalve langs de randen, waar het humeuze dek doorgaans
dikker is, bestaat deze polder geheel uit kalkrijke gronden met
een kalkhoudende bouwvoor.
In de Overbuurtsepolder is de opbouw aanmerkelijk grilliger.
Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door de aanwezigheid van de
"Hoofddorpgronden", waarvan naast een grote rug nog enkele kleinere
:
eilandjes zijn overgebleven. Opmerkelijk is, dat de lijnen, die
de zwaarte van de grond aangeven, geen verband houden met de grens
tussen de 2 systemen, doch er dwars doorheen lopen.
Zoals uit deze kaart blijkt, is het humusgehalte van de
bouwvoor meestal lager dan Qfo (niet gearceerd). In de Klappolder
neemt doorgaans het humusgehalte toe naarmate de grond zwaarder is,
behoudens kavel 14, le en 2e blok perceel 2 en 3« De zwaardere
gronden hebben over het algemeen een humusgehalte van ca 9^*
Langs.de polderkaden is het humusgehalte veelal hoger. De polder«»',
kaden^op deze kaart niet ingedeeld; Mede door de sterke helling
is de grond zeer variabel. Het zijn meestal meermolmachtige gros»-',
den met een humusgehalte van ca 2%. De dikte van het pakket wisseit uiteraard sterk.
In de Overbuurtsepolder is het verloop van de grenzen van
de humusgehalten zeer grillig, terwijl er geen verband bestaat
met de zwaarte.
Ter hoogte van de kavels 66 en 67 van het 2e blok ligt
ongeveer loodrecht op de verkaveling een typische smalle, diepe,
met verspoeld veen opgevulde slenk. Deze moet er reeds voor de
droogmaking zijn geweest.
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3« Profielbeschrijvingen
Bij de ondervolgende profielbeschrijvingen is de grond
naar de zwaarte ingedeeld in:
slibhoudend zand
zeer lichte zavel
lichte zavel
zavel
lichte klei
fijnzandige klei
klei

<12$
12-18$
18-25$
25-35$
35-45$
45-55$
>55$

afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar

De benaming van de bovengrond correspondeert met de volgende
humusgehalten;
donkergrijs of donkerbruin grijs tot iets humeus
<5$
humeus
5- 8$
sterk humeus
8-12$
zeer sterk humeus (meermolmachtig)
12-18$
kleiige meermolm
18-24$
meermolm
'
/ 24$

humus
humus
humus
humus
humus
humus

Onder aflopend wordt verstaan het naar beneden afnemen van
het slibgehalte en de toename van het zandgehalte. Met roest wordt
bodoeld de roestvlekken, die in de grond voorkomen. Afhankelijk
van de intensiteit van het voorkomen ervan wordt gesproken van
enige, veel en zeer veel roest. In de gereduceerde zóne is de
grond dikwijls minder stevig, in dat geval wordt de laag als
zepig aangeduid. Tevens is vermeld, welke boringen, aangegeven
op de bijgevoegde dwarsdoorsneden, op het beschreven bodemtype
betrekking hebben.
Kal_krijk£ oude_ze_ek2_e i£r£n<don me_fc ka^khoude_nd_e_bouwvoo£
1. Kalkrijke z_ave_l _me _t_kalkh£ude_nd_e bouwvo£r_
Profielbeschrijving

0-30 cm humeuze, kalkhoudende zavel
30-85 cm grijze, zeer kalkrijke, lichte zavel met enige roest
85-I4O cm iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel met enig©
roest
14O-I5O cm blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel
(zie ook XIX 11-15-165 D25-26).
Soms loopt het profiel snel af en bevindt zich op 40 à 50
cm diepte reeds slibhoudend zand (Q 9-10-11). In andere gevallen
volgt een zwaardere laag onder de bouwvoor (XIX 5-6)»
2. Kalkrijke l_i£ht^o_kl_ei_ met_ kalkhoud£nde_b£uwv£or_
Profielbeschrijving

0-35
35-40
40-70
70-110

cm
cm
cm
cm

donkere, humeuze, kalkhoudende, lichte klei
grijze, kalkrijke, lichte zavel met enige roest
grijze, kalkrijke, zeer lichte zavel met enige roest
iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel met enige •
roest
110-150 cm blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel
(zie D 8-9-IO-II-I3-I5-I6-I7-I9-2I-22-23-24, Q 11,
XIX 10).
Langs de zwaardére typen is de laag onder de bovengrond
doorgaans wat zwaarder (Q 31-32-33« XIX 3-4-8-9)«

1

3. Kalkrijke klei met kalkhoudende bouwvoor
Profielbeschrijving?
0-30
30-35
30-70
70-75
75-110
110-150

cm
cm
cm
cm
cm
cm

donkergrijze, humeuze, kalkhoudende klci
grijze, kalkrijke, lichte klei, aflopend
grijze, kalkrijke zavel met veel roest, aflopend
iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel, aflopend
iets blauwgrijze, zeer lichte zavel, aflopend
blauwgrijs, kalkrijk, slibhoudend zand, aflopend
(zie serie IV 3 t/m 20 en 22 t/m 27).

KaJ.karme_oud£ £0£k^ei.grond£nL £ndiep£r_djan_50 £rc_kalkri_jk wordend
11. Kalkarme_za'vel^ £nÉ%P£.r_d£n_50.

wordend

Profielbeschrijving;
0-35
35-45
45-80
80-100
100-135
135-150

cm
cn
cm
cm
cm

cm

iets donkerbruingrijze, kalkarme zavel
grijze, kalkarme, lichte zavel
iets vaalgrijze, kalkrijke, zeer lichte zavel
iets blauwgrijze zavel met schelpen
iets blauwgrijze, zeer lichte zavel
idem grijsblauw

12. Kalkarme_lichte kleix £ndi£per_dan_50_ cm_kalkri.jk wordend
Profielbeschrijving as
0-35
• 35-70
70-85
85-I3O
I3O-I5O

cm
cm
cm
cm
cm

zeer donkere, sterk humeuze, kalkarme, lichte klei
grijze„ kalkrijke, lichte zavel
iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel
blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel
grijsblauwe, kalkrijke, lichte zavel met schelpen
(zie serie IV 21. D. 5-6-7).

Dit profiel vertoont veel overeenkomst met type 2. Doordat
het meermolmdek dikker was, werd echter weinig of geen kalkrijke
ondergrond aangeploegd, zodat de bovengrond kalkarm bleef. Er
komen ook Hoofddorpgronden binnen dit type voor, zoals onder
staand profiel.
Profielbeschrijving bs
0-35
35-40
40-60
6O-8O
80-110

ci71
cm
cm
cm
cm

donkere, kalkarme, lichte klei
grijze, kalkarme zavel met zeer veel roest
kalkhoudende zavel met roest
iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel
iets blauwgrijze, kalkrijke, zeer lichte zavel
(zie serie Q 4-5-7)«

13. KalkarmeJzlelt~°£djLeE.eL -a~ 5P~CH kaikrij_k_w_ordend_
Profielbeschrijving:
0-35 cm
35-45 cm
45-55 cm
55-105 cm

zeer donkere, sterk humeuze klei
vaalgrijze, kalkarme, fijnzandige klei met veel roest
vaalgrijze# kalkrijke, lichte klei met veel roest
lichtvaalgrijze, kalkrijke zavel, veel roest,
zepigerwordend, met schelpen
IO5-15O cm iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel met roest
(zie IV 1. 3 1/m 8. XIX 2 en D. 2).

- 10 -

Kalk_l_oz_e__oude_ ^e^kLaij^ond^n^ vanaf _|50_à_7_5 £m_k^lkr^__word_end
21. Ka]Jcl_o_ze_za,v£l_va:naf__50 £ 25_c£ü ËaiJ:C£.^jj<:_w£r^.eil<i_
Profielbeschrijving:
0-40
40-60

cm
cm

60-70
70-75

cm
cm

75-90 cm
90-110 cm
110-125 cm
125-150'

donkere kalkloze, sterk humeuze zavel
iets vaalgrijze, kalkloze, lichte klei, kattekleiachtig
iets blauwgrijze, kalkarme 2avel met roest, aflopend
iets blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel met roest,
aflopend
iets blauwgrijze, kalkrijke, zeer lichte zavel
blauwgrijze zavel
blauwgrijze, lichte zavel
blauwgrijze, zeer lichte zavel

22. Kalkloze_ li£htc__klei_ vanaf _50_a_75L on_kalkrijk wordend
Profielbeschrijving'
0-35
35-60
60-75
75-100
100-115
115-140
I4O-I5O

era
cm
cm
cm
cm
cm
cm

donkere, iets bruingrijze, lichte klei
vaalgrijze, lichte klei, stijf, met kattekleivlekken
ie"ts blauwgrijze, kalkrijke zavel met veel roest
vuilblauwgrijze, kalkrijke, lichte klei met veel roest
blauwgrijze, kalkrijke zavel
grijsblauwe, lichte zavel
grijsblauw, zeer lichte zavel
(z'iè D. 1-3-4 en Q 8-13-15-22-27-28-29-34-35).

23. Kal_kloze_klei XaHa£. 50-75. £m_kalkrjLjk wordend.
Profielbeschrijving;
0-40 cm
4O-5O cm
5O-6O cm
60-100 cm
IOO-I5O cm

zeer donkere, sterk humeuze klei
grijze, kalkloze, lichte klei met zeer veel roest
vaalgrijze, kalkloze zavel met zeer veel roest
vaalgrijze, kalkrijke zavel, zepig, met schelpen
blauwgrijze, kalkrijke zavel, zepig, gelaagd en aflopend
(zie IV 2 en Q 20).

Kalkloze_oude £e£kl_ei_gr_on_de_n_^ .vanaf Z5_a_100_cm kal_kri_^k_w£rd_end_
31. Kalklo_ze_zavel_L vanaf .75_a_100_cm kalkrijk_w£rd_end__
Profielbeschrijving?
0-35
35-40

cm
cm

4O-5O
50-85

cm

cm

donkere, humeuze, kalkloze zavel
vaalgrijze, kalkloze, lichte klei met roest, kattekleiachtig
vaalgrijze, kalkloze zavel met roest
vuilgrijze, kalkloze, zeer lichte zavel met zeer veel
roest

85-115 cm
II5-I3O cm
I3O-I5O cm
32. Kalkloze li£hte_kl_ei>,_vanaf__75. à 100 £m_kalkri_jk wordend
Profielbeschrijving0.

0-35
35-40
4O-85

donkere, iets bruingrijze, lichte klei
vuilgrijze, kalkloze, stijve klei met veel roest
vuilgrijze, kalkloze, zeer lichte zavel, met afwisse
lend zwaardere en lichtere laagjes
85-120 cm blauwgrijze, kalkrijke, lichte zavel, gelaagd
120cm grijsblauw, slibhoudend zand
(zie Q 26)
cm
cm
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Kal_kloz_e_oude_ £e£kl_ei^gr onden^ d_i£per_dan_100_cm ka_lk£ij_k_w£rd_en_d
41. KajJcl_o_ze_za.ve_l^ d:iej)e_r_da.n_10_0_cm kal_kri jk_wo_rd.erid_
Profielbeschrijving;
0-35
35-65
65-85

cm
cm

85-IO5 cm
105-120 cm
120-135 cm

donkergrijze, kalkloze zavel
grijze, zeer lichte, kalkloze zavel met oranje roest
vaalgrijze, lichte, kalkloze zavel met veel oranje
roest
blauwgrijze, kalkloze zavel
blauwgrijze, kalkrijke, zeer lichte zavel
grijsblauwe, kalkrijke, zeer lichte zavel

42. Kal_kl_o£e_lichte_ klei^ j*i£P£r_dan_100_cm kal_krij_k_wordend_
Profielbeschrijving:

0-30
30-50
5O-85
85-125
125-150

cm
cm
cm
cm
cm

iets donkergrijze, kalkloze, lichte klei
grijze, kalkloze, fijnzandige klei
vuilgrijze, kalkloze, zeer lichte zavel
iets blauwgrijs, slibhoudend zand
blauwgrijs, matig grof zand

43. KaJ_k]_oz_e_kl_e_i,_dJie£e£ dan 100 £m_kalkrijk wordend
Profielbeschrijving:

0-35
35-90
, 90-110
110-130
13O-I5O

cm
cm
cm
cm
cm

donkere, iets bruingrijze klei
vuilgrijze, lichte klei met kattekleivlekken
vuilgrijze, lichte, kalkloze klei
blauwgrijze, lichte zavel, zepig
grijsblauw, slibhoudend zand, volledig gereduceerd
(zie Q 23-24).
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IV

DE BODEMGESCHIKTHEID VOOR DE TUINBOUW
De tuinbouwbedrijven in.de omgeving van Bleiswijk zijn groten
deels sterk gespecialiseerd. De teelt van herfst- en wintersla, ge
volgd door tomaten in stookwarenhuizen is het belangrijkst. Voor de
teelt van wintersla is een kruimelige bovengrond met een gemakkelijk
opdrogend bovenlaagje het geschiktst. Zwak humeuze tot humeuze
lichte kleigronden (type 2) voldoen aan deze eisen het best.
De zavelgronden (type l) zijn weliswaar gemakkelijker bewerkbaar,
doch naarmate de zavelgrond lichter van samenstelling is en minder
humus bevat, is de structuur minder bestendig. Vaak vallen de krui
mels uiteen en vormt de bovengrond een min of meer gesloten geheel
met de ondergrond. In deze toestand stijgt het water capillair ge
makkelijk tot aan de oppervlakte, hetgeen het optreden van smeul
(Botrythus) bevorderd.
De zwaarte van de bovengrond is voor de tomatenteelt van minder
belang. Belangrijk voor de tomatenteelt en de tuinbouwgewassen in
het algemeen is een regelmatige watervoorziening. Naarmate het profiel
gunstiger van opbouw en de bovengrond vochthoudender is, behoeft min
der wata-'kunstmatig te worden toegediend. Het gunstigst is de natuur
lijke vocatvoorziening op de geleidelijk aflopende profielen, d.w.z,
profielen, die naar beneden toe geleidelijk zandiger worden. Bevinden
zich onder de bovengrond zware compacte lagen, dan verloopt de capil
laire opstijging te langzaam, terwijl bij neerslag of kunstmatig
water toedienen het water op deze lagen blijft stagneren, hetgeen
tijdelijk wateroverlast in de bovengrond kan veroorzaken. In het
oude zeekleilandschap komen gronden voor, welke direct onder de
bouwvoor overgaan in slibhoudend zand of zeer lichte zavel. Het vochthoudend vermogen van deze gronden is belangrijk kleiner, zodat de
diepte, waarop zich het grondwater bevindt belangrijk is. Voor de
groenteteelt is hier een grondwaterstand van resp. 70 en 90 cm ge
wenst. Daarnaast is het voor deze gronden noodzakelijk het vochthoudend vermogen van de bovengrond op te voeren of op peil te houden.
Vooral wanneer door een diepere grondbewerking de zeer lichte veelal
kalkrijke ondergrond door de bovengrond is of wordt gemengd. Door deze
vermenging neemt de zwaarte van de bovengrond af en het gevaar voor
verslempen toe. Een ruime toediening van organisch materiaal is daarom
gewenst. Toch zijn deze lichtere gronden goede tuinbouwgronden, vooral
voor bedrijfstypen met een gemengd karakter, zoals deze in het Westland voorkomen. Voor de bedrijfstypen, waar de platglasteelten over
heersen (sla-komkommers e.d») zijn deze gronden te licht. Voor dit
bedrijfstype zijn de geleidelijk aflopende zavelgronden het geschiktst.
Klei- en zware kleigronden, die ook onder bouwvoor.zwaar blijven
en pas dieper geleidelijk aflopen, zijn voor de groenteteelt minder
gewenst, omdat ze te moeilijk bewerkbaar zijn en planten en zaaien
gedurende de zomermaanden moeilijkheden opleveren. Voor de fruitteelt
in de open grond is dit minder belangrijk. Alleen de eerste jaren zal
de groei wat trager zijn doordat de wortels een grotere mechanische
weerstand te overwinnen hebben dan op de lichtere gronden.
De zwaardere gronden met een sterk hemeus dek zijn gemakkelijker te
bewerken. Deze gronden werden doorgaans hoger gewaardeerd voor de
groenteteelt.
Voorts houdt het al of niet ontkalkt zijn van de oude zeeklei
gronden nauw verband met de geschiktheid van de grond voor de tuin
bouw. Profielen, die tot op grotere diepte ontkalkt zijn, vertonen
vaak chemische en fysische afwijkingen. De voedselrijkdom.is belang
rijk geringer dan van jongere kalkhoudende tot kalkrijke gronden.
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De laag of lagen onder de bouwvoor is (zijn) vaak zuur. De tabel op
blz. 19 geeft pH-cijfers van 3-9 en 4„2. Deze lagen zijn voor bijna
alle cultuurgewassen ongeschikt voor beworteling. De pH van de boven
grond is doorgaans hoger, doch te laag om alle processen op de meest
gewenste wijze te doen verlopen. Bovendien is het bacterienleven
belangrijk geringer en minder intensief. De kalkloze ondergrond ver
toont meestal een sterke gelaagdheid. -Vaak wisselen lensjes vette
klei en slibhoudend zand elkaar af.
Uit het voorgaande blijkt, dat profielen zowel met een lichte
als een zware bovengrond voor het stichten van tuinbouwbedrijven in
aanmerking komen. De zwaarte van de bovengrond heeft een belangrijke
invloed op de keuze van het bedrijfstype. De geschiktheid van de grond
is echter niet alleen afhankelijk van de bovengrond, maar meer van de
opbouw en de chemische toestand van het pröfiel in haar geheel. Vooral
voor de fruitteelt, zowel onder glas als in de open grond, worden
hoge eisen gesteld aan do ondergrond.
Rekening 'houdend met het bovenstaande werd bij iedere boring
in het veld de geschiktheid bepaald, waarin zowel de waarde als het
meest gewenste bedrijfstype werd uitgedrukt. Als symbolen werden de
Romeinse cijfers I t/m X gebruikt. De betekenis hiervan is als volgt?
Groep 1

klasse I
klasse II
klasse III

goed geschikt
goed geschikt
geschikt voor
goed geschikt
voor groenten

voor groenten en fruit
voor groenten en weinig
fruit
voor fruit, matig geschikt

Groep 2

klasse IV
klasse V
klasse VI

matig geschikt voor groenten en fruit
matig geschikt voor groenten
matig geschikt voor fruit, zeer matig
geschikt voor groenten

Groep 3

klasse VII
klasse VIII
klasse IX

zeer matig geschikt voor groenten en
fruit
zeer matig geschikt voor groenten
zeer matig geschikt voor fruit

klasse X

ongeschikt voor groenten en fruit

Groep 4

De gronden, behorende tot de verschillende groepen, zijn op
de kaart door vol-getrokken lijnen van elkaar gescheiden (kwaliteitsgrenzen).
Verschillen in geschiktheid van de gronden binnen de groepen
voor de veschillende takken van tuinbouw (zowel voor groenten en
fruit, als voor groenten of fruit afzonderlijk) zijn begrensd door
gebroken lijnen (bedrijfstypengrenzen - klasse I, II, III etc.).
Naast deze onderscheidingen zijn de gronden van klasse I
(groep l) naar de opbouw van het profiel onderscheiden in;
Ia
Ib
Ic
ld

slibhoudend zand, ondieper dan 50 cm
zeer lichte zavel, ondieper dan 50 cm
geleidelijk aflopend profiel
zwaarder laagje direct onder bovengrond.

De grenzen hiertussen worden op de kaart aangegeven door middel
van stippellijnen (bodemkundige grenzen).
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Ook in de overige groepen werden deze bodemkundige onderschei
dingen gemaakt. Ter vereenvoudiging van deze kaart zijn deze grens
lijnen echter weggelaten, vooral omdat de profielen, behorende tot
groep 1, in deze polders het belangrijkste zijn. Bij eventueel insteken
van gronden, behorende tot de groepen 2 en 3 als tuinland, is vooraf
een detailkartering nodig om de verbeteringsmaatregelen op verant
woorde wijze aan te kunnen geven. Voor de gronden, behorende tot
groep 2 kan met een globale bedrijfskartering worden volstaan.
1. Beschrijving van de profielen met het oog op de tuinbouwgeschiktheid
De gronden, behorende tot groep I,komen op de bodemkaart
voornamelijk voor onder de typen 1 t/m 3. Een gedeelte van de pro
fielen, geclassificeerd onder Id, II en III, komen voor in de typen
11 t/m 13.
Groep 1 - Goed geschikt
Klaase I. Goed geschikt voor groente- en fruitteelt, onderver
deeld naar de opbouw van het profiel in;
a. Klas3e Ia:
De gedeelten met de lichtgele kleur op de kaart aangegeven,
kenmerken zich door een zeer lichte ondergrond, beginnend op minder
dan 50 cm diepte. In het merendeel van deze profielen bevindt zich
het slibhoudend zand direct onder de bovengrond. Voorts is kenmer
kend, dat de profielen vanaf ca 85 cm diepte iets zwaarder worden.
De ondergrond bestaat dan uit zeer lichte zavel of lichte zavel
(zie voor de cijfers van de afslibbare delen de profielbeschrijvin
gen). Op deze diepte wordt de grond doorgaans vochtiger, waardoor
hij mogelijk iets te zwaar gesteld werd. Door deze profielopbouw
is het waterhoudend vermogen van de grond minder groot, hetgeen
nog meer geaccentueerd wordt doordat de bovengrond, door aanploegen
van de kalkrijke humusarme ondergrond, minder humus bevat. Over het
algemeen is het humusgehalte lager dan 'jfo. Voorts is de bovengrond
veelal om dezelfde redenen gevoelig voor verslempen, hetgeen structuurverval tot gevolg heeft. Zowel het waterhoudend vermogen als
de structuurbestendi^ieid van de bovengrond kunnen echter verbeterd,
eventueel op peil gehouden worden, door regelmatige aanwending van
organisch materiaal. Voor de teelten onder glas is het gevaar van
verslempen geringer. Op de open grond is hot inzaaien van een
groenbemester in de nazomer aan te bevelen.
Op grond van het bovenstaande leent deze grond zich goed
voor de tuinbouw, zowel voor de groente- als voor de fruitteelt
onder glas. Voor de fruitteelt op de open grond zijn deze gronden
o.i. matig geschikt te noemen.
Op de dwarsdoorsneden komen deze profielen duidelijk naar
voren. Op de doorsnede Q de boringen 9» 10 en 11, op doorsnede IV
de boringen 24, 25 en 26 on op doorsnede XIX de boringen 9 en 10.
b. Klasse Ib;
De gronden onder Ib geclassificeerd, worden gekenmerkt
door een ondergrond van zeer lichte zavel direct onder de bouwvoor,
of althans binnen 50 cm diepte. Deze zeer lichte zavel gaat veelal
geleidelijk over in slibhoudend zand. De diepte waarop dit zand
voorkomt varieert van 60 - 145 cm'
Het overigens vrijwel egale profiel heeft een goede opbouw,
alhoewel deze profielen wegens do ondergrond eveneens gerekend moe
ten worden tot de nogal lichte zavelgronden* Waar deze profielen

- 15 -

dan ook afgedekt zijn door een zwaardere bovengrond, zijn ze het
gunstigst en voor alle vormen van tuinbouw geschikt. Op de bodemkaart is dit af te lezen.
Plaatselijk vnl. in de Klappolder (3e blok) is verbetering van de
bovengrond nodig. De nodige maatregelen hiertoe zijn reeds aangege
ven bij de behandeling onder klasse Ia. Op de dwarsdoorsneden komen
genoemde profielen voor in o.a. serie D, boringen 8 t/m 11 en 13,
21, 22, 24 en 25. Serie XIX, boringen 10, 11, 15 en 16. Boring 11
vormt hier een overgang naar klasse Ic.
In de legendabeschrijving kan verwezen worden naar de
typen 1 en 2.
c. Klasse les
De profielen met Ic gewaardeerd, behoren tot de zwaardere,
doch geleidelijk aflopende profielen. De geleidelijk aflopende
profielen zijn het gunstigst wat betreft de waterhuishouding.
Bovendien is de bovengrond als regel wat zwaarder en bevat meer
humus dan de profielen onder Ia en Ib genoemd.
£oals uit het bovenstaande blijkt, behoren de gronden met
Ic gewaardeerd tot de meest gunstige tuinbouwgronden.
Geschikt voor alle vormen van tuinbouw.
~
Op de dwarsdoorsnede D geven de boringen 6, 7 en 15 t/m 19,
serie Q 4 t/m 6 en 31» serie IV 12 t/m 23 behoudens boring 21 dit
profiel weer.
In de legendabeschrijving geeft type (O-IO) 3 een gemid
deld beeld van de opbouw. Over het algemeen bestaat de bovengrond
echter uit lichte klei.
d. Klasse ld;
In dit profiel bevindt zich direct onder de bovengrond
een 5 à 10 cm dik kleilaagje. Dit kleilaagje, in een overigens
normaal aflopend profiel, is veelal compact en kan als zodanig
enigermate storend werken, zowel op wat betreft de op- en neer
waartse waterbeweging, als op de beworteling. Wanneer deze grond
voor tuinbouw in gebruik genomen wordt, zal de storende invloed
afnemen, doordat de grondbewerking in het algemeen iets dieper
wordt uitgevoerd dan in de landbouw.
Deze profielen zijn in waarderingsklasse gelijk te stellen
met de profielen onder Ib. Het vochthoudend vermogen is echter aan
merkelijk groter.
De dwarsdoorsneden serie Q, boring 3, 7, l8, 32 en 33,
serie IV 10 en 11 en serie XIX, boring 3 en 8 geven een voorbeeld
van dit profiel evenals de profielen 3 in de legendabeschrijving.
Klasse II - Goed geschikt voor groenteteelt
De gronden aangegeven met het waarderingscijfer II zijn
veelal gelegen aan de randen van de polder en wel vnl. op de polder
kaden zelf. Het zijn profielen waarin restveen voorkomt, terwijl
de bovengrond uit meermolmachtig materiaal bestaat. Het totale
pakket van de bovengrond, met het meer of minder veraarde veen,
varieert sterk in dikte al naar gelang het profiel hoger ligt ten
opzichte van de poldergronden. De ondergrond, bestaande uit slappe
oude zeeklei, is vrijwel horizontaal gelegen.
De profielen, aangegeven met het waarderingscijfer II,
lenen zich goed voor de groenteteelt. Voor de fruitteelt zijn zij
weinig geschikt, zo niet ongeschikt te noemen.
Op de dwarsdoorsnede van serie XIX geeft boring I een
dergelijk profiel weer.
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De overige gronden langs de polderkaden (gewaardeerd met
V en VII) vertonen veelal indrogingsverschijnselen, of bezitten een
te dun humeus dek op een slappe, veelal ontkalkte klei.
De gronden die in de Overbuurtsepolder onder II gewaar
deerd zijn, vindt men o.a. op kavel 64, Ie en 2e blok. Het zijn
profielen met een sterk humeuze, me-ermolmachtige bovengrond, die
in tegenstelling tot do kadegronden zich nog wel voor fruitteelt
lonen, Zie in de legendabeschrijving o.a. type 12a.
Klasse III - Goed geschikt voor fruitteelt
De gronden met hot waarderingscijfer III zijn voor de teelt
van de fijnere tuinbouwgewassen niet geschikt. De grond is te zwaar
en moeilijk bewerkbaar. Voor de fruitteelt op de open grond lenen
deze gronden zich echtor goed. Evenals voor de teelt van grove
tuinbouwgewassen o.a. spruitkool.
Op do dwarsdoorsnede van serie IV vindt men deze profielen
in de boringen 1 t/m 3, 8 en 9; Zie in de legendabeschrijving type
13.
Groep 2 - Matig geschikt
Klasse IV - Matig geschikt voor groente- en fruitteelt
De profielen met het waarderingscijfer IV variëren sterk
in opbouw. Kenmerkend hiervoor zijn;
a. Profielenstot op grote diepte bestaande uit kalkhoudende fijnzandige klei. Op dwarsdoorsnede XIX geven de boringen 7 en 12 t/m 14
hiervan een voorbeeld. Deze gronden zijn moeilijker te bewerken,
terwijl do waterbeweging te langzaam verloopt. Bovendien is de laag
direct onder de bovengrond veelal compact.
b. Profielen met een kalkarme kleibovengrond tot ca 60 cm diepte,
"soms met sporen katteklei. Daaronder normaal aflopend, doch afwij
kend van structuur en kleur. De boringen 13, 14 en 27 t/m 30 van
serie Q geven hiervan een voorbeeld. In de legendabeschrijving zijn
het de typen 21 en 22.
Deze gronden zijn eveneens moeilijker te bewerken, terwijl
de structuur zowel in do boven- als in de ondergrond afwijkingen
vertoont, welke in de kleuren (vuilgrijs en vuilblauwgrijs) tot
uitdrukking komen.
c. Normaal aflopende profielen, doch met de kalkgrens op tenminste
So cm diepte. Deze gronden zijn als regel humusarm, verslempen ge
makkelijk en vertonen ook in de ondergrond afwijkingen wat betreft'
de waterhuishouding (zie type 12b in de legendabeschrijving).
Bovengenoemde gronden zijn door verbeteringsmaatregelen,
althans voor een groot deel, geschikt te maken voor de tuinbouw,
zowel voor groente— als voor fruitteelt.
Klasse V - Matig geschikt voor groenteteelt

Voor de gronden, gewaardeerd met V, geldt hetzelfde als
voor gronden gewaardeerd volgens IV, echter met dit verschil dat s
a. De bovengrond uit meermolmachtig materiaal bestaat met een matige
structuur, terwijl veelal op de overgang van de bovengrond naar de
kalkrijke ondergrond een storing in de vorm van een laagje katte
klei voorkomt. Zie boringen 1 en 2 van serie Q en serie D boring 2
en 3. Door het hoge humusgehalte is deze grond beter geschikt voor
groenten dan voor fruit.
b. Normaal aflopende profielen, doch met do kalkgrens op + 75 cm
diepte. Zie type 23 en 31 in de legendabeschrijving.
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Klasse VI - Matig geschikt voor fruitteelt
Gronden met deze waardering komen weinig voor. Het profiel
wordt gekenmerkt door een zwâre- en compacte klei onder de boven
grond. Le laag is dikker, zwaarder en compacter dan in de profielen
onder klasse III gewaardeerd»
Groep 3 - Zeer matig geschikt
Klasse VII - Zeer matig geschikt voor groente- en fruitteelt
In deze klasse zijn voornamelijk 3 profieltypen onderge
bracht. Deze komen overeen mets
_a. Type 31 en 32, omschreven in de legenda. De bovengrond is ge
voelig voor structuurverval. Op de overgang van boven-naar onder
grond komt vaalgrijze lichte klei met kattekleiachtige vlekken voor.
Deze laag vormt een storing in het overigens lichte profiel. In de
ondergrond komen afwijkingen voor wat betreft de water- en lucht- ,
huishouding. Dit komt vnl. tot uitdrukking in de kleur en de struc
tuur.
b. Stijve kalkarme klei (katteklei of kattekleiachtig) direct onder
do bovengrond. Deze laag is minstens 25 cm dik. Direct onder de
katteklei wordt de ondergrond veelal kalkhoudend, waardoor de katte
klei gedeeltelijk geneutraliseerd zal zijn. Zij blijft echter een
ernstige storing vormen in het profiel.
De dwarsdoorsnede Q geeft in boring 15 &en dergelijk pro
fiel weer. Boring 27 vormt een overgang.
Klasse VIII - Zeer matig geschikt voor groenteteelt
De profielen, gewaardeerd in klasse VIII, komen overeen
met het profiel beschreven in de legenda als type 41. Verder zijn
in deze klasse gerangschikt profielen met een sterk humeuze .boven
grond, doch met op de overgang van boven- naar ondergrond een
ernstig storende laag. Enkele profielen met een bovengrond bestaande
uit indrogende, kleiige meermolm, werden eveneens in deze klasse
gewaardeerd. Bij deze laatste gronden ligt de kalkgrens op tenminste
60 cm diepte. In de overige profielen bevindt de kalkgrens zich die
per dan 1 m.
Groep 4
Klasse X - Weinig geschikt voor groente- en fruitteelt
Over het algemeen is de bovengrond van deze profielen vrij
sterk tot sterk humeus. De ondergrond wordt gevormd door een dik
pakket katteklei, soms overgaand in zure zavel. De water- en lucht
huishouding is in deze profielen over het algemeen slecht. De kalk
grens bevindt zich beneden 1 m diepte, plaatselijk zelfs dieper dan
1,5 m.
De dwarsdoorsnede van serie Q geeft dergelijke profielen
weer. De boringen 23 cn 24 zijn vooral kenmerkend. Verwezen zij
tevens naar de profielbeschrijving in de legenda, type 42 en 43.
2. Chemisch onderzoek
Ter aanvulling van het onderzoek zijn van enkele kenmerken
de profielen monsters genomen en chemisch onderzocht.
In navolgende tabel worden hiervan alleen die cijfers vermeld,
welke direct of indirect verband houden met de waardering van de
grond.
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Uit deze tabel blijkt, dat er een duidelijk verband gelegd kan
worden tussen de analysedjfers en de waarderingsklassen van de
bodemgeschiktheid voor de tuinbouw.
De ijzer- en aluminiumcijfers geven een aanwijzing voor de
toestand, waarin de grond zich bevindt ten aanzien van de water
en luchthuishouding en de structuur. Naarmate deze laatste eigen
schappon minder gunstig zijn en de grond dus lager gewaardeerd is
neemt het gehalte aan ijzer en aluminium toe. Zelfs afwijkende '
lagen in één profiel komen met afwijkende ijzer- en aluminiumcijfors naar voren. Zo vertonen de laag van 35 tot 60 cm in het pro
fiel van klasse VII en do bovengrond en de laag van 65 tot 85 cm
van klasse X aanmerkelijk hoge cijfers.
Vervolgens is er een verband tussen het klassocijfer en de
zuurgraad van do grond. Hoe lager de waardering, des te lager is
de pH. Hot ontbreken van koolzure kalk in de-ze gronden (lagen) is
hiervan de voornaamste oorzaak. In de profielen van klasse VII t/m X
is de ondergrond niet alleen ontkalkt, doch tevens zuur, In de
diepere ondergrond is do pH normaal en wordt een hoog percentage
koolzure kalk aangetroffen.
De pH in do gronden behorende tot klasse I is hoog te noemen.
Deze gronden bevatten over hot algemeen veel koolzure kalk. Worden
ze, wat betreft structuur en water- on luchthuishouding in een goede
conditie gebracht of gehouden, dan zal van de hoge pH geen nadelige
invloed op de groei en ontwikkeling van de gewassen te verwachten
zijn.
Hoewel niet in de tabel vermeld, is uit het chemisch onder
zoek gebleken, dat de gronden over het algemeen arm zijn aan direct
opneembare plantenvoedende stoffen, waaronder ook magnesium.

Plaatsbepaling

Diepte

Volg
nummers

Humusgl.vorl.

CaC03

pH

I

Serie XV boring 8
id.
id.

bovengrond
40-60
80-100

107476
107477
107479

7.2
2.3
1.7

4.62
13.63
14.00

7.9
8.1
8.1

0.5
1.8
2.8

0.0
0.0
0.1

I

Serie E- boring 14
id.
id.

bovengrond
45-6?
75-90

IO5654
IO5655
IO5656

8.2
3.4
2.5

0.92.
11.70
12.10

7.7
8.0
7.6

1.3
1.0
2.0

0.9
0.0
0.0

IV

Serie N- boring 24
id.
id.

bovengrond
35-60
70-85

107480
IO5658
IO5659

4.6
4.1
3.3

0.01
0.13
11.20

6.6
7.1
7.8

X5
7.O
2.0

2.7
2.9
0.0

VII

Serie ÎI- boring 26
id.
.
id.

bovengrond
35-60
60-85

105660
IO566I
IO5662

5.6
4.6
3.7

'O.OO
0.00
I.33

6.2
5.2
6.9

4-5 '
10.0
10.0

2.7
10.0
'4.0.0

X

Serie 0- boring l6
id.
id.

bovengrond
65-85
I3O-I5O

IO58OO
IO5802
IO5804

5.7
5.5
1.8

0.01
0.00
12.23

6.6
4.2
8.0

10.0
10.0
3.0

10.0
10.0
0.0

IO58O5

LI.6

0.00

3.9

10.0

10.0

IO5653

6.8

4.74

7.6

1.3

0.0

Klasse

kleiG~

Serie Q- tori»g

12

75-IO5

gedempts Serie J-J.ter
sloot hoogte van borirg 23

8°-120

«n_ion

IJzer

Aluminium
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3. Geschiktheid van de grond in Overbuurtsc- en Klappolder
Alvorens een korte omschrijving te geven inzake de geschikt
heid voor de tuinbouw van de gronden in de Overbuurtse- en de
Klappolder moet nogmaals gewezen worden op het grillig verloop
van de geultjes (stroomdraden) en de afwijkende profielen hierin.
Noch op de bodemkaart, noch op de bodemgeschiktheidskaart konden
deze geultjes volledig weergegeven worden. De oorzaak hiervan werd
reeds eerder vermeld.
De veelal compacte ontkalkte klei en de katteklei, die in de
geultjes voorkomen, veroorzaken ter plaatse en in de directe om
geving een ernstige storing in het profiel. Vooral een aanplant
van druiven (i.h.b. Black-Alicante) reageert hier sterk op.
In de op de kaart aangegeven geultjes variëren de waarderings
klassen van III tot X. Voor de geultjes die wegens egalisatie of
anderszins niet op de kaart konden worden weergegeven, geldt het
zelfde, hoewel hier de bovengrond over het algemeen verbeterd is.
Rekening houdend met het bovenstaande leent de Klappolder
zich in haar geheel voor de tuinbouw. Een beperking behoeft alleen
gemaakt te worden voor een gedeelte van kavel 10-11 en 12 in het
3e blok en van kavel 22 en 23 in het le blok. Voorts moet gewezen
worden op het gedeelte, gewaardeerd als klasse III. Vooral in het
zuidwestelijk gedeelte van de polder is de grond in het algemeen
te zwaar voor tuinbouw. Fruitteelt op de open grond is hier goed
mogelijk.
De kadepercelen zijn, vooral langs de Rotte, vrij smal en
sterk hellend. In verband hiermede moet vestiging van tuinbouw,
welke beperkt blijft tot deze percelen, ontraden worden. Bij het
in gebruik nemen voor de tuinbouw van één of meer percelen opstrekkende vanaf de kade, is groenteteelt in de volle grond en onder
platglas op. het hellende gedeelte heel goed mogelijk, behalve in
die gedeelten, waarvan de grond is ingedeeld in klasse VIII.
In de Overbuurtsepolder is eveneens een grote oppervlakte
geschikt voor de tuinbouw. Het zuidelijk gedeelte, tot halverwege
perceel 64, is in zijn geheel geschikt, met uitzondering van het
4e blok van de kavel 59-60 en 6l.
In het noordelijk gedeelte bevindt zich een brede strook
gronden, die matig geschikt tot ongeschikt is voor tuinbouw.
Deze strook verloopt vanaf de landscheiding over de kavels 64 t/m
66 naar de noord-oosthoek van de polder. In dit gedeelte komen
alleen in het Ie blok en in het 3e, 4e en 5e blok (noordwesthoek)
nog goede gronden voor/ De laatstgenoemde gronden zullen echter
ontsloten moeten worden.
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V

CONCLUSIE
le. In de Klappolder is + 200 ha grond geschikt voor de tuinbouw.
In de Overbuurtsepolder +_ 150 ha in een vrijwel aaneengesloten
complex. Wanneer het noord-westelijk gedeelte ontsloten wordt,
kan de oppervlakte met _+ 35 ha worden vergroot.
2e. Door het dempen van sloten is de huidige afwatering in een groot
gedeelte van de polder voor de tuinbouw onvoldoende.
3e. In verband met een snelle ontwatering van de gronden is een aan
vullende drainage nodig, mede in verband met het uitspoelen van
de gronden onder glas.
4e. Enige egalisatie zal nodig zijn. Wanneer gedempte sloten open
gemaakt worden, kan het hieruit komende materiaal gebruikt worden
tot aanvulling van de bovengrond.
5e. De gronden van klasse Id en III zullen voor een deel gewoeld
moeten worden. Plaatselijk waar stijve kalkarme.klei of katteklei
voorkont in een overigens licht profiel, zal verwijdering door
diepspitten nodig zijn. Vooral druiven reageren sterk op een
dergelijke storing.
6e. Op diverse percelen, vooral het 8e blok in de Klappolder, is
verbetering van de bovengrond nodig.
7e. Voor de tuinbouw onder glas zijn grote hoeveelheden goed gietwater nodig. Voorts is het belangrijk, dat de sloten gedurende
de zomermaanden tot op de draindiepte (tijdelijk soms hoger) op
gezet kunnen worden.
8e. Bij een eventuele verkaveling zijn bedrijven van _+ 80 m breedte
met een verhard pad midden over het perceel (gedempte sloot) het
meest economisch.

