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BIJLAGEN;
1. Bodemkundige verlcenningskaart van het zuidelijk
deel van de provincie N.Holland, schaal Is 50.000.
2. Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw? samen
gesteld naar de verkenning van de bodemgesteldheid
van het zuidelijk deel van de provincie N.Holland.
3. Voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor de land
bouw,, samengesteld naar de verkenning van de
bodemgesteldheid van het zuidelijk deel van de
provincie N.Hollandy schaal ls50.000.
j^J\-, 4. Polderkaart.
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Het rapport van de verkenning van de boderakundige
gesteldheid van het zuidelijk deel van Noord-Holland werd
samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van
Noord-Ho 11and.
Het veld- en tekenwerk werd grotendeels verricht
door de opzichter bij de Stichting voor Bodemkartering
J.C. Kloosterhuis onder leiding van Ir L.J. Pons.
Voor de grasland- en bouwlandclassificatie ontvin
gen wij steun van de afdeling Landclassificatie
(Dr A.P.A. Vink).
Het rapport werd door de heren Kloosterhuis en
Pons samengesteld.
In het najaar van 1956 bleek het noodzakelijk, in
verband met veranderde inzichten omtrent de tuinbouwclassificatie in de kringen van de Stichting voor Bodemkartering, het
hoofdstuk over de tuinbouwclassificatie om te werken en een
voudiger op te zetten. Tevens werd een nieuwe tuinbouwclassificatiekaart samengesteld. Een en ander geschiedde in overleg
met de heren J.A. Hulshuf en W.v.d.Knaap. De eerstgenoemde
verzorgde tevens het nieuwe hoofdstuk over de tuinbouwclassi
ficatie.
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INLEIDING.
Het bodemkundig verkende zuidelijke deel van de
Provincie Noord-Holland omvat het grondgebied van deze
provincie Noord-Holland met als noordelijke grens een
oost-westlijn, lopende ongeveer van Edam naar Akersloot.
In fig. 1 is het verkende gebied weergegeven. In dit gebied
was reeds vrij veel bodemkundig onderzoek verricht. Van de
hieronder volgende gebieden, op afb. 1 aangegeven, zijn de
bodemkundige gegevens verwerkt ton behoeve van de verkennings
1. De Bloembollenstreek, v.d. Meer, K.jDeel XI, serie De
Bodemkartering van Nederland, V.L.O. 58.2, 's Gravenhage,
1952.
2. IJ-polders. Güray, A.B. ? De Bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem
en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de
IJ-polders in het jaar 1949? Utrecht 1951»
Boor en Spade V.
3» Kennamerland. de Roo9 H.C. s Deel XIV, serie s De
Bodemkartering van Nederland, V.L.O. 59•3? 's Gravenhage,
1953
4* Haarlemmermeer. Haans, J.C.F.M. s Deel XV. serie s De
Bodemkartering van Nederland, V.L.O. 60.7, 's Gravenhage ,
1954
5» Gemeente Uithoorn, v. Liere, W.J. s De Bodemgesteldheid
van de Gemeente Uithoorn. Rapport Stichting voor
Bodemkartering, no 182, 1948.
6. Gemeente Aalsmeer, v. Liere, W.J. s Beschrijving behorende
bij de bodemkaarten van de poldergronden van Aalsmeer.
Rapport Stichting voor Bodemkartering, no 183» 1948.
7« Omstreken Naarden. v. Liere, ¥.J. % Beschrijving bij de
overzichtskaart van een gedeelte van de gemeente Naarden.
Rapport Stichting voor Bodemkartering, no 186, 1948.
8. Zuidwestelijk deel van Amsterdam, v. Liere, W.J. s Rapport
behorende bij de bodemkaart van het zuidwestelijk deel van
de gemeente Amsterdam. Rapport Stichting voor Bodemkartering,
no 185, 1948
9. Schinkelpolder, v. Liere, W.J. s Beschrijving behorende bij
de bodemkaart van de Schinkelpolder. Rapport Stichting
voor Bodemkartering, no 357 > 1948.
10. Veenderij de Eendracht. Buringh, P en W. v.d. Knaap.. Rap
port betreffende een onderzoek in de:.ontgonnen Veenderij
de Eendracht. Rapport Stichting voor Bodemkartering, no 293?
1954.
11. Gemeente Nieuwer Amstel. Pijls, P.W.G. en Bruins, ( I950)
Rapport over de bodemgest.van een deel der.'gemeente NieuwerAmstel ( NeH. ). Rapport van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden..

Oostelijk gedeelte van de gemeente Haarlem. Bennema, J en
A. de Visser. Rapport omtrent de bodemgesteldheid in het
gebied ten oosten van Haarlem. Rapport Stichting voor
Bodemkartering, no 305? 1952.
Verder werd nog gebruik gemaakt van enkele kleinere
stukjes, door anderen gekarteerd. Dr. J. Bennema stelde
ons nog de gegevens van de z.g. indrogingskaart ter be
schikking, waaruit vooral ten behoeve van de classificaties
belangrijke gegevens ontleend konden worden.
In de rest van het gebied werd door ons bodemkundig onderzoek verricht door het doen van gemiddeld
1 waarneming per 10 ha. Het spreekt vanzelf, dat hierdoor
de grenzen van de bodemtypen, die op de kaart zijn weer
gegeven, slechts globaal konden zijn. Een verkenning is
geen gedetailleerde bodemkaart en men mag derhalve
daaraan geen hoge betrouwbaarheidseisen stellen. In ver
band hiermede is het ongeoorloofd, stukken van deze kaart
of de kaart in zijn geheel, met de grenzen tussen de
bodemtypen, zoals die op de bodemkaart ls50;000 of de
daarvan afgeleide classificatiekaarten op dezelfde schaal
of kleifler schaal zijn voorgesteld te vergroten op een
schaal groter dan ls50*000« De legenda en de grenzen tussen de
legenda-koenheden zijn uitsluitend aangepast aan een schaal
ls50.000. De verkregen veld—bodemkundige gegevens werden
verwerkt tot een bodemkundige verkenningskaart van het
onderzochte gebied. Met behulp van deze gegevens werden
tuinbouw-, akkerbouw-,en graslandolassificatiekaarten
samengesteld. De samenstelling hiervan geschiedde in
overleg met de betreffende Land- en Tuinbouwconsulenten.
Aangezien het ons te ver zou voeren, diep in te
gaan op de ontstaansgeschiedenis van dit gedeelte van
Noord-Holland, zullen wij dit zeer summier behandelen.
Overigens is deze geschiedenis onmisbaar voor een goed
begrip van de bodemgesteldheid. Wij hopen elders in de
gelegenheid te zijn hierover meer uitvoerig mededeling
te doen.
Voor degene, die snel oon overzicht over de resul
taten wil krijgen, is hoofdstuk 1 opgesteld, waarin men
het gehele rapport in het kort behandeld vindt.. Samen met
de verschillende classificatiekaarten goeft dit hoofdstuk
een goede samenvatting van de bereikte resultaten.

- 3 HOOFDSTUK I
SAMENVATTENDE BESPREKING VAN JE RESULTATEN.
De verkenning van het zuidelijk gedeelte van de
provincie Noord-Holland (zie voor het verkende gebied a£b. l)
heeft een goed inzicht gegeven in de hoofdlijnen van de bodemkundige gesteldheid van deze Provincie.
In dit hoofdstuk zal hierop in het kort ingegaan worden, waarbij
tevens de teeltmogelijkheden op deze gronden zullen worden aange
stipt.
A.

Duinzand- en Strandwalgronden»

Deze gronden liggen langs de kust en bestaan uit
duinzand, da . al of niet kalkhoudend kan zijn. De hoge duinen
zijn veelal voor elke cultuur .ngeschikt. Het cultuurland ligt
op de vlakkere en lagere oude duinen. Door afgraven tot op 50 cm
boven polderpeil worden bij gunstig polderpeil de mooie bollengronden verkregen. Veelal is dit in Noord-Holland niet mogelijk
wegens de te zeer schommelende '»vaterstand. Andere natte tot
vochtige,: meer humeuze duinzandgronden zijn in gebruik voor de
Beverwijkse tuinbouwteelten. Verder treft men op deze grónden
meest vrij droog grasland aan.
B.

Jonge Zeekleigronden.

De jonge zeekleigronden zijn van betrekkelijk"
recente datum. Zij lopen? wat kwaliteit betreft, zeer uiteen, ^en
treft zowel uiterst zware kleigronden aan, feitelijk alleen ge*
schikt voor grasland, als ook zeer goede, kalkrijke, lichte klei
en zavelgronden, waarop zeer goed akkerbouw kan worden bedreven.
Ook fruitteelt, boomteelt, bloementeelt, enz. kan op een aantal
van deze uitstekende jonge zeekleigronden worden uitgeoefend. Het
oppervlak aan goede, jonge zeekleigronden is in het zuidelijk deel
van de Provincie Noord-Holland echter zeer beperkt. Des te uitge
breider is het voorkomen van de z«are zeekleigronden.
C.

Veengronden en dunne Kleigronden op veen.

Van deze gronden treft men in dit deel van NoordHolland een zeer grote oppervlakte aan. Vooral de kleigronden op
veen en de venige kleigronden op veen beslaan een zeer groot
oppervlak. Deze gronden zijn slechts te gebruiken voor grasland.
De kleiige veengronden echter zijn, behalve voor grasland, ook
met goed resultaat te gebruiken voor intensievere teelten, zoals
de Amsterdamse tuinbouwteelten en de tuinbouwteelten van de Venen.
Een bezwaar vormt vaalc de diepe ligging van deze gronden in het
water, veroorzaakt door de klink van de slappe veenlagen. Bij de
indeling van de veengronden is met al deze factoren rekening ge
houden.
G.

Oude Zeekleigronden en andere oudere zeeklei-, zavel- en zandafzettingen in drooggemaakte meren.

Deze gronden, welke bij het droogmaken van de zeer
grote hoeveelheid plassen en moren van Noord-Holland zijn drooggekomen en tot cultuurgrond gemaakt, zijn evenals de jonge zeekloigronden van zeer wisselende kwaliteit. Hierbij overheersen echter
de betere gronden, vïe treffen dan ook in de droogmakerijen zeer
goede gronden aan, behorende tot de beste van Nederland. Vooral
voor akkerbouw, maar ook voor grasland en voor

verschillende tuinbouwteelten zijn deze gronden vaak uitermate ge
schikt. Daarnaast komen evenwel ook slechte gronden voor, welke
echter'op een aantal plaatsen op betrekkelijk eenvoudige wijze door diepploegen e.d. nog aanmerkelijk kunnen worden verbeterd.
Van de 'tuinbouwteelten noemen wij hier b.v. fruit
teelt en bloementeelt. De verkaveling is in deze nieuwe polders
vaak ook voortreffelijk.
Restveengronden.
Hnt restveen, bij de vervening van het oude veenland
achtergebleven en bij de droogmaking van de plassen te voorschijn
gekomen, is vaak van minder goede kwaliteit. Het is t>f te nat öf
te droog. Men treft vaak een slechte zode aan of zure gronden met
een slechte grasproductie, bouwland met veel omkruid, enz. Een deel
van deze gronden is door diepp'j.oegen te verbeteren.
I.

Onderwaterafzettingen in drooggemaakte moren.

Ook bij deze groep treden zeer grote verschillen in
kwaliteit en in geschiktheid voor Landbouw aan het licht. Enerzijds
heeft men de zeer humeuze, zeer natte gronden, anderzijds de hu
meuze, kalkrijke, zeer sware gronden en tenslotte de lichte,
zandige, niet-humeuze gronden.
De laatste zijn droog en weinig geschikt voor gras
land, de eerste zijn nat en alleen geschikt voor grasland.
Ook hier treedt vaak v/eer een slappe zode op. De z?/are, kalkrijke
gronden daarentegen zijn typisch akkerbouwgronden. Gronden geschikt
voor tuinbouwdoeleinden, komen in deze groep practisch niet voor»
J.

Pleistocene Zandgronden.

De pleistocene zandgronden bestaan geheel uit kalkI003 sand. De humeuziteit van de bovengrond, de aard van de humus
en de dikte van de humeuze lagen is bij deze gronden zeer belang
rijk, Daarnaast is voor de kwaliteit, de stand en beweging van het
grondwater van uitermate groot belang.
Naast hoge en zeer droge gronden treffen wij ook
weer lage en humeuze, vochthoudende gronden aan. Vooral in de laat
ste groep zijn mogelijkheden voor intensievere teelten. Amster
damse tuinbouwteelten, tuinbouw van de Venen, boomkwekerij, enz.
zijn mogelijk op deze gronden.
De hogere gronden zijn alleen op enkele plaatsen
voor akkerbouw geschikt, grasland is hier geheel onmogelijk. In de
legenda is een en ander nauwkeurig onderscheiden.
K.

Opgebaggerde gronden.

De opgebaggerde gronden komen in dit deel van de
Provincie allee::: in het bouwland van Aalsmeer voor, waar zich een
uitgebreide bloementeelt op ontwikkeld heeft»
Algemene toevoegingen.
Door middel van harceringen zijn bij de verschillen
de bodemtypen nog enkele bijzondere kenmerken van
minder grote betekenis aangegeven. Ze zullen hier niet alle af
zonderlijk behandeld worden? verwezen zij daarvoor naar de legendabeschri jving.
L.

Algemene onderscheidingen.
Hiervoor geldt hetzelfde.
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In do afb. 2 t/m 6 hebben wij enige doorsneden door het
gebied in verschillende perioden van de geologische ontwikkeling.
Tezamen geven ze een goed beeld van de ontwikkeling van het
landschap bij de stijgende zeespiegel. Het oorspronkelijke
zandlandschap raakte begroeid en overdekt met veen, de zee
brak in en deponeerde plaatselijk zand» zavel en klei en
plaatselijk ontstond klei'ïg veen, de duinen werden gevormd
en het veen begon weer te groeien. Daarna zien we hoe de
zee weer toegang kreeg tot het land, veel veen wegsloeg en een
groot deel van het resterende veen met klei bedekte. Tenslotte
kwam de mens met zijn bedijkingen en redde het veenland
voor verdere directe verniéling. In de latere middeleeuwen
ging de mens echter het veen voor brandstof gebruiken, waar
door de vernieling van het veenlandschap door turfgraverij
en afslag door de wind grote afmetingen aannam. Vanaf de
16e eeuw werden successievelijk bijna alle ontstane veenplassen weer drooggemalen«
Bijlage 1 geeft de bodemgesteldheid weer, zoals hij
thans is. Bij de beschrijving van de bodemgesteldheid van de
zandgronden en de polders vindt men voor de verschillende
gebieden nog vele bijzonderheden. Men dient er echter rekening
mede te houden, dat deze bodemkaart slechts weergeeft een verkenning van de bodemgesteldheid berustende op ca 1 waarneming
per 10 ha en daardoor niet nauwkeurig kan zijn.
In bijlage 3 hebben we een classificatie gegeven van
alle bodemeenheden van de verkenningskaart naar hun ge
schiktheid voor verschillende typen grasland en verschillende
akkerbouwgewassen combinaties. De geschiktheid voor grasland
en voor bouwland zijn gecombineerd in een classificatietabel,
welke op blz.
is ingevoegd.
Het classificatieschema, waarop hier niet verder wordt
ingegaan, is zo eenvoudig mogelijk gehouden. In hoofdstuk V
treft men een uitvoerige uiteenzetting ervan aan. Verder is
bij de beschrijving van de bodemgesteldheidheid van de ver
schillende polders meestal ook iets over de geschiktheid voor
het type van grasland of bouwland vermeld.
In bijlage 2 is een tuinbouwr; lassificatie van de ver
schillende gronden van het zuidelijk deel van de Provincie
gegeven. Hiervoor was het nodig de tuinbouw in een 8-tal
verschillende tuinbouwteelten te onderscheiden. Voor elk van
deze typische tuinbouwteelten werden de gronden in de omgeving
van de tuinbouwcentra geclassificeerd. De kaart geeft soms door
een dubbele harcering weer, dat een bodemtype voor twee of meer
teelten geschikt werd bevonden.
Deze tuinbouwclassificatiekaart vertoont zeer duidelijk
waar de verschillende gebieden gelegen zijn en waar uitbreiding
van de verschillende tuinbouwteelten mogelijk is. Wij zullen
hieronder in het kort die gebieden opnoemen, waar uitbreiding
van een bepaalde teelt, uit bodernkundig oogpunt, op geen
enkel bezwaar zal stuiten.
Overzicht, aangevende de belangrijkste tuinbouwgebieden,
benevens de gebieden, waar vestiging of uitbreiding van tuin
bouw mogelijk is.
1Beverwijkse " tuinbouwteelt.
1) Om^ev^in^B^v^rwi^k en Heemskerk.^

- 6 De voornaamste polders zijns Groot Limmerpolder,
Castricummerpolder, Uitgeester- en Heemskerker broekpolder en
Polder de Zien. Deze polders en enkele hier niet genoemde
kleinere vormen het voornaamste tuinbouwgebied voor de Beverwijkse
tuinbouwteelt. De bodemgesteldheid is over het algemeen sterk
wisselend. De mogelijkheid van uitbreiding is aanwezig,
2) Ook in het Boezemland van Rijnland ten noorden en ten zuiden
van Haarlem en in enkele kleine polders in dit gebied(o.a.
Polder Vogelenzang, Waterschap Mari'dnduin) bestaan nog moge- '
lijkheden voor deze tuinbouwteelten.
2.

"Amsterdamse" tuinbouwteelt « Uitbreiding hiervan is mogelijks

1) In hejb £ebied ten £°ste_n_en jsuiden_van_lmst_erdam£
Diemerpolder, Venserpolder, Groot Duivendrechtsepolder, Binnendijksche Buitenvelderse polder. De geschiktheid is overwegend
matig tot goed. De gronden vormen oen aaneen gesloten complex,
. Op grotere afstand liggen nog de Rondehoeppolder en de Uithoornsche polder (goed geschikt),
2)
^.e_°I2S£viri£
2s_Gravenland £n_K£rie£k£ej£*_
Hier vindt men de 's Gravenlandsche polder, de polder Kortenhoef, de Ankeveensche polder en de Keverdijkse polder.
3) Gebi£d_te_n_w£sten van Amsterdam.
De Sloterbinnen en Middelveldsche gecombineerde polders en de
Osdorpbinnen polder. Deze zijn gedeeltelijk goed geschikt« De
veengronden van de Haarlemmermeer zijn matig geschikt,

4) He^£t^_:r£nä: §,G£rl.eS,_
Hier vindt men de Romolenpolder,de Poelpolder, de Vjj&uizerpolder en de Verenigde Grote en Kleine polders. Hiervan is al
leen het zuidelijk deel goed geschikt.
5) Gebiod_t£n_n£ord£n_van_Amsterdam_b£V£n_h£t_IJ £n_N£ord£eekanaal,
De hier liggende polders zijns De Assendelver Veenpolder, de
Twiskepolder,de Buikerslotermeerpolder en de Broekermeerpolder.
Deze polders bezitten overwegend matig tot zeer matig geschikte
gronden.
3.

l)
a.

2)
a.

3)
a.

4)
5)

Tuinbouw van de "Venen".
Goede gronden voor deze tuinbouw komen nog op de volgende plaat
sen voors
Het £ebi£d_t£n__o£sten van d.e_Veoht£
de Nieuwe Keverdijksche polderi b. de Noordpolder^c. de Zuidpolder? d. de Keverdijksche Overscheensche polder? e. de Bergeren Mientpolder.
Dit gebied tussen Vecht, IJsselmeer en Naardermeer is groten
deels geschikt voor de zwaardere groenteteelten op veen. Het
oostelijk deel is overwegend matig geschikt.
Ge bi£d_t£n__no0rd£ii_van_Wee_sp_3_
De Gemeenschapspolder,; b.de Bloemendalerpolders c. de Overdiemer
polder. Deze zijn overwegend goed geschikt, het middengedeel
te is matig geschikt.
Gebi£d_ten_ooston van Amsterdam.
De Diemerpolder^ b. de Venserpolder? c. de Groot Duivendrechtsche polder; d, de Klein Duivendrechtsche polder. Alle zijn
overwegend matig geschikt.
Gebi£d_van_d£ £old£r_d£ Rondeh£e]3 ten ^.ui(i£n_van_Oud£rkerk_aan_
de_Amstels Is in zijn geheel goed geschikt.
£eji^£^_^£n_w£sie*i Zaü ^£^£rdams a- De Sloterbinnen- en Middenveldsche gecombineerde polders^ b. de Osdorper binnenpolderj
c. de Biekerpolder^ d, de Spieringhornerpolder. Hier komen voor
al in het noordelijk deel goed geschikte gronden voor.

-76) £e^®.<^_r°.ïlÉ Haarl^êni.
Hier vindt men de volgende polders? de Romolenpolder, de
Poelpolder, de Zuiderpolder, de Veerpolder9 de Waarderpolder
en de Verenigde Binnenpolder» De gronden zijn hier overwegend
goed geschikt voor de tuinbouw.
7) Veengebied ten noorden van Amsterdam _en_Noordj3eek:£inaal_s
а. de Westzaanpolder X" zuidelijk deel ges.chiktj b. de Oostzaanpolder ( westelijk en zuidelijk deel geschikt )| c. de
Ossendelverpolder ( oostelijk deel matig geschikt )f d. de
polder Wormer,Jisp en Neck ( in het zuiden en noorden matig
geschikt
e. de polder Starnmeer ( zuidelijk deel matig
geschikt )| f. de polder Waterland ( noordelijk en middendeel
geschikt )„
4. Bloembollenteelt. Uitbreidingsmogelijkheden liggen nog in?
1) ïïejt gebi£d_t£n_n£ord£n_va.n_B^v^rwiJjkjt_
Een klein deel. westelijk van de Uitgeester-en Heemskerker
broekpolder is geschikt.
2) He_t £©bie_d_van_d_e a.fge_zande_ £trandwal_gronden_in R,ij_nl_an_d_
bij_ Vo£e_lenzang_ £n_B£nnebroek.
Deze worden grotendeels reeds gebruikt voor de bloembollen
teelt»
5. Fruitteelt.
Voor de fruitteelt zouden nog de volgende gebieden in aan
merking kunnen komens
•0 Sei
vanjie
( Aetsveldsche polder,
Gein- en Gaasperpolder "J
2)
iLn_A£
3) Kenn^merl^and^ £m£ejving_B£V£rwij_k_( Uitgeester- en Heems—
kerkerbroekpolder.
4) Droogmakerijen Noord-Holland Ikoven het_ _IJ_( Purmer en
Wormer.)
б. Bloementeelt op de veengronden.
Uitbreiding(plaatselijk gering ) is nog mogelijk in de volgende
gebiodens
IL)_-A.a^l_s_rne_er_ jitt_Omg£V^ng. Hier is weinig uitbreiding meer
mogelijk.
2)
En_^En_w£.sie^. Zan
( Keverdijkse polder en Gemeenschapspolder "J
3) d.e_B_ond;eho_ep^o_lid_er_;_
7• Boomkwekerij ( Centrum Naarden. )
Gebieden waar deze teelt verder nog met succes uit te
oefenen zou zijn s
1) &Tgeving_Naaride_n_( weinig uitbreiding mogelijk ).
2) 's Gravenlandsche polder ;!
. ,, .
3) lilTlrlmBihS Heint
uitbreiding mogelijk.
8. Bloementeelt op de kalkrijke zavel- en kleigronden»
Uitstekend geschikt voor deze tak van tuinbouw zijn nogs
1) de Haarlemmermeerpolder ten noorden van Aalsmeer.
2) ïïe^ro ogmakeri^Jen ïën"00'sTen van AaTsmeër-(~~Lëgmeër—, StommeerCosteinderpoelpoTdër-)"i
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KOBTE SCHETS VAN DE GEOLOGISCHE OPBOUW.
In het hiernavolgende zal een kort overzicht gegeven
worden van de geologische opbouw van de bodem van het zuide
lijk deel van de Provincie Noord-Holland, Het is onmogelijk
hierbij de details te treden en wij zullen dan ook slechts
een schets in zeer grote lijnen geven. Op andere plaatsen
hopen wij in staat te zijn de gegevens verder uit te werken.
1 De pleistocene afzettingen»
Het " vasie voetstuk " van de bodem van Noord-Holland
wordt gevormd door de pleistocene zandafzettingen.
In het westelijk deel van de provincie treft men ze aan op
een diepte variërend tussen Ilm - en 27 m - N.A.P, De
helling verloopt van zuidoost naar noordwest. "Vooral ten
westen van Amsterdam is het oppervlak van het Pleistoceen
tamelijk vlak.
Ten oosten van de lijn Amsterdam naar het zuiden
begint het pleistocene oppervlak snel en vaak onregelmatig
hoger te worden om tenslotte in het Gooi aan de oppervlakte
te komen., waar het bij Blaricum een hoogte van ruim 35"1 +
N.A.P. bereikt. Gemiddeld ligt do oppervlakte van de stuw
wallen van het Gooi op een hoogte van-20 ° 9S_m + N.A.P.
+ 40m -|

I

- 30 Afb.2

De hoogteligging van het oppervlak van het
Pleistocene zand in het Zuidelijk deel van N.
Holland van Castricum via Amsterdam
naar Bussum

Fig. 2.
De heuvels van het Gooi moeten opgevat worden als te
bestaan uit 2 stuwruggen, die in noord-zuid richting zijn
gerekt. De ene loopt van Blaricum - St. Janskerkhof in hot
oosten en de andere van Hilversum - Hollandse Rading in het
westen ( Maarleveld standen van het landijs in Nederland.
Boor en Spade VI )( zie afb. 3 )•
Daartussen en daaromheen liggen fluvioglaciale
srneltwaterafzettingen bestaande uit grind en zand, op de la
gere delen bedekt met dekzand ( niet hoger dan 2 à
+
N.A.P. ) en deels met stuifzanden ( van ca. lm + N.A.P.
tot 7 a 8m + N.A.P,) De stuifzanden liggen als een bijna
gesloten ring om het Gooi heen. Zowel naar het oosten als
naar het westen verdwijnt, omstreeks ter hoogte van de maai
veldhoogtelijn van N.A.P., het zand onder het veen.
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Fig. 3

3.

Schema van de Geologische opbouw van het Gooi

TT

gestuwde heuvels

I u er? 9

fluvioglaciaal

> o o o o•

stuifzanden
dekzanden
2 De Oud-Holocene afzettingen.
Deze geologische periode, die omstreeks 9000 jaar
Y. Chr. aanving en omstreeks 2000 jaar ?. Chr. eindigde, werd
geheel beheerst door de gebeurtenissen, welke samenhingen met
een sterke rijzing van de gemiddelde zeespiegel ( van ca. 30m
- N.A.P. tot ongeveer 4-m - N.A.P» ). Tengevolge hiervan werd
de pleistocene landoppervlakte liggende beneden
~ N.A.P.,
overstroomd. De zee nam bezit van westelijk Nederland en drong
ver naar het oosten door ( afb. 4 )• Zij deponeerde op een
veenlaag, welke op de pleistocene zandoppervlakte groeide,
geweldige hoeveelheden zand en zavel, waardoor deze veenlaag
sterk werd samengeperst. Naar het oosten werden meer zavellagen en klei, en nog vorcur naar het oosten, tegen het door
groeiende veen aa \, slappe klei afgezet. Ten oosten van de
lijn Weesp- Vinkeveen groeide het veen zonder onderbreking
door.
Bylmarmaer S"
Haarlttmmarmaer

P

U9"«cr

Bovenk«rUcrpoW«r

Afb/lDoorsnede West-Oost aan het einde van het Oud - Holocecn
RStöÜSSj sterk samengeperst v e e n(veen op grotere diepte)
Iv

vI

niet of weinig samengeperst veen
zand en klei
zand met schelpen

Pig. 4«

-10Aan het einde van deze periode werd West-Nederland
door strandwallen van de zee afgesloten. De Oud-holocene
afzettingen werden juist voor deze afsluiting afgedekt met
een zavel- of kleilaag, "bekend als oude zeeklei uit de droog
makerijen in geheel West-Nederland. Deze oude zeeklei is weer
in verschillende fasen ontstaan, waardoor niet alle oude
zeekleigronden precies gelijk zijn opgebouwd«
3

De Jong-Holocene afzettingen.

a. De ve_engToei_en ae__iïibraken. ^i^dems d_e_periLode_van_de_
veen£roe_i
Na het afsluiten van de kust door de strandwallen,
begon zich achter de strandwallen op de oude zeeklei en meer
naar het oosten op het reeds aanwezige veen, opnieuw veen te
vormen.

Doorsnede West-Oost tijdens de groei van het grote oppervlakte veen
sterk samengeperst veen (veen op grotere diepte)

3

niet of weinig samengeperst veen
zand en kleï
klei
zond met schelpen

Fig. 5'
De kust groeide inmiddels door zandaanvoer steeds
verder aan en evenwijdig' aan elkaar werd een aantal strand
wallen met daartussen gelegen strandvlakten gevormd. Op de
oude zeeklei groeide veen, eerst overal een dunne laag riet
veen ( brak en eutroof" ) dat via zeggeveen ( mesotroof ) in
het centrum van Holland overging in veenmosveen ( oligotroof ).
Langs de randen ( achter de duinen en tegen het Gooi ) groeide
het veen door kwelwateraanvoer als zeggeveen of rietveen verder.
In het oosten baandenzich de Vecht en de Arnstel met hun zij
takken een weg door het veenlandschap en deponeerden daar klei
en zavelafzettingen. Onder invloed van het voedselrijke en
slibhoudende rivierwater ontwikkelde zich hier naast de klei
en zavelruggen veel bosveen»
Van tijd tot tijd kreeg de zee langs onze kust toch
weer toegang tot het veengebied achter de duinen. We vinden
de sporen daarvan terug als zavel- en kleistroken tussen hot
veen ( afb. 5 )• Voorbeelden hiervan zijn de oeverbanken van het
Oer IJ en de binnendeltagronden van Castricum. Gedeeltelijk

-11zijn deze afzettingen later wel, en gedeeltelijk niet meer,
door veen overgroeide
b. De_,afzeitjfcing_van_die jonge _zeekle_i,_enzi
Aan de veengroei werd een einde gemaakt toen door
verschillende gaten in de kust en door het ontstaan van de
Zuiderzee het veen overal met brak water werd overstroomd
en plaatselijk dunne lagen klei erop werden afgezet ( afb. 6 ).
Het centrale gedeeltef zoals de Zaanstreek en de veenstreken,
waar later de Haarlemmermeer is ontstaan, werd niet door de
zee bereikt en hier is geen of bijna geen klei afgezet» Door
de eroderende kracht van het overstromingswater werden overal
meren gevormd, welke onder invloed van de wind sterk door
afslag werden vergroot.
De oude strandwallen werden gedeeltelijk overstoven
door jong duinzand, waarbij de jonge duinen zeer hoog opsto
ven» Langs de Zuiderzee werd overal klei, soms kalkhoudende
zavel, op het veen afgezet. In deze toestand vond de mens
het land en begon het in de Middeleeuwen in gebruik te nemen.
I

r ig6

Doorsnede West - Oost na de vorming van de grote meren,de gedeeltelijke
bedekking van het veen met klei en de vorming der jonge duinen (i15de eeuw)
tè.yüjjxxsl sterk samengeperst veen (veen op grotere diept* )
i"
I

v v

I

niet of weinig samengeperst veen

I

klei

liiliimi dekzanden
zand met schelpen
'

- I

zeezand

ççnn nu
Fig, 6.

-124. De invloed van de mens op de bodemgesteldheid^
De invloed van de mens is in het door ons behandeld©
gebied buitengewoon groot en van velerlei aard geweest. Achter
eenvolgens zullen we de belangrijkste handelingen? welke
voor de bodemgesteldheid van verstrekkende betekenis geweest
zijn, behandelen.
Ie. De ontginning, percelering en ontwatering van het land#
Daar, waar het profiel bestaat uit zavel en zand met
een kleilaag bedekt, heeft dit ingrijpen weinig invloed
op de bodemgesteldheid gehad» In de veengebieden echter
en in de uitgestrekte gebieden met een dunne kleilaag
op veen en op profielen, welke voor een groot deel uit
slappe klei bestaan, heeft dit vaak aanleiding gegeven
tot aanzienlijke klink. Op vele plaatsen is hierdoor de
maaiveldshoogte met maximaal 2m gedaalde In heterogene
gebieden, waar stevige zavel- en zandprofielen naast
slappe klei- en veenprofielen voorkomen, heeft dit aan
leiding gegevens tot een meer of minder ongelijke ligging
van het maaiveld.
2e. In de veenstreken, waar het veen. bestond uit oligotroof
veen , werd op zeer grote schaal turf gebaggerd; waardoor
veel veenland is verniëld® De turf was nodig voor verwar
ming enz. in de grote steden van Holland. De zo gevormde
plassen hebben zich vaak door afslag nog meer vergroot,
hetgeen de schade ook weer deed toenemen. In NoordHolland ten noorden van het IJ en tussen de Vecht en het
Gooi, is het veen slechts gedeeltelijk weggegraven. De
zo ontstane " petgaten ", enz. zijn plaatselijk weer
geheel of gedeeltelijk verland, waardoor een zeer wild
landschap is achtergebleven.
3e. In de 16e eeuw is men begonnen met het droogmaken van de
meren. Op deze manier heeft men aanzienlijke oppervlak
ten uitstekende kleigronden kunnen winnen. Op andere
plaatsen en vooral ten zuiden van het IJ meer naar het
oosten werd echter vaak land van slechte kwaliteit
drooggelegd.
4e. De oorspronkelijke bosbegroeiïng van het Gooi is geheel
verdwenen. Ten gevolge van het feit, dat de bewoners in
praehistorische tijd veeteelt gingen bedrijven ( schapen
teelt ), zijn hier de heidevelden ontstaan. Het bos heeft
zich aan de vochtige randen van het Gooi het langst kunnea-handhaven<
Op de hoge zandgronden in het Gooi is door de eeuwenlange
plaggenbemesting vrijwel waardeloee zandgrond veranderd
in redelijk zandbouwland. Op het ogenblik vallen deze met
zeer veel zorg verkregen bouwlanden op grote schaal ten
offer aan villabouw.
5e. Steden als Amsterdam en Haarlem hadden steeds en hebben
nog, voor ophoging van bouwterreinen een zeer grote be
hoefte aan zand. Langs de randen van het Gooi zijn tengevol
ge hiervan grote oppervlakten zandgronden vergraven "fcot
uitstekende gras1and gr ond on. Bij Naarden wordt op deze
gronden tuinbouw en boomteelt uitgeoefend. Ook langs de
duinen vond en vindt dit zandafgraven op grote schaal
plaats. Hier tracht men tegelijkertijd goede bollengronden
te winnen door het oude duinlandschap af te graven tot
ongeveer 50 â 60 cm boden het boezemwaterpeil.
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6e. In de veenstreken wordt veel bagger gebruikt voor het be
mesten van tuinland en het ophogen van de steeds weer
opnieuw wegzakkende akkers. Dit " opbaggeren " heeft op
grote schaal plaats gehad en heeft nog steeds plaats
o.a. in Aalsmeer.
7e. In de oude zeekleipolders heeft men op vele plaatsen
diepgeploegd. Hen had hier moeilijkheden met zure, kalk
arme en zelfs kattekleiachtige gronden waarop de gewassen
slecht groeiden. Deze gronden bezaten echter een ondergrond
van goede kalkrijke klei. Op grote schaal heeft men hier
het profiel omgekeerd, waardoor de bouwvoor nu gevormd
wordt door goede, kalkrijke klei.
8e. De in wilde vervening verveende gronden worden de laatste
jaren met behulp van ingrijpende cultuurtechnische werken
verbeterd door de verlaging van het polderpeil, door het
egaliseren en vervolgens bezanden van het veen. Dit zijn
buitengewoon kapitaal- en arbeidsintensieve verbeteringen,
welke zeer grote bedragen aan geld kosten en slechts over
grotere complexen uitgevoerd kunnen worden. Hen moet
hiervoor een bepaald gebied in eigendom veiwerven, inpolderen,
verbeteren en dan weer uitgeven.

HOOFDSTUK III
BESCHRIJVING VAN DE LEGENDA VAN DE VERKENNING YAH
NOORD-HOLLAND ( Zuidelijk deeFlT
Algemeen»
De kartering van het zuidelijk deel van Noordn-Holland
is een verkenning van de 'bodemgesteldheid geweest, uitgevoerd
met een waarnemingsnet van 1 boring per 10 ha. Var een dergelijke
kartering' mag men dus niet een al te grote nauwkeurigheid
verwachten. De kaart is gemaakt met het doel een globaal in
zicht te krijgen in de bodemgesteldheid^ Hierd-^M&fï&ent zij zich
niet voor vergroting. De opzet van de kartering heeft immers
de bedoeling gehad om na te gaan, in hoeverre er in het
zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland nog voor de
tuinbouw geschikte gronden voorkomen«
De bodemkundige verkenningskaart is gedeeltelijk
samengesteld uit bodemkaarten van reeds eerder gekarteerde
gebieden. De legenda van deze kaarten is vereenvoudigd, maar
principieel niet veranderd.
De legenda van bepaalde bodemlandschappen, waarvan
de bodemtypen reeds bij vroegere karteringen waren vastgesteld,
kon onveranderd worden aangehouden voor overeenkomstige
bodemlandschappen in de thans verkende gebieden. Zo zijn de
oude zeekleigronden ingedeeld naar de legenda van de Haar
lemmermeerpolder. De legenda voor de jonge zeekleigronden
is gedeeltelijk ontleend aan de kartering van Kennemerland.
Voor de duinzand- en strandwalgronden, welke geheel gekar
teerd zijn, is de legenda ontstaan uit een combinatie van de
vereenvoudigde legenda's van de gekarteerde duinzandgebieden
van Kennemerland en de Bollenstreek ten zuiden van Haarlem.
De veengronden zijn meestal vereenvoudigd ingedeeld naar
een schema, zoals dit door Ir. Bennema voor West-Nederland
is opgesteld. Alleen de groep " Onderwaterafzettingen " kan
men een nieuwe bodemkundige formatie noemen. Hieronder vallen
alle baggergronden, onderwaterkleiën en zanden, die in vroe
gere meren en oude zeearmen zijn afgezet. De pleistocene
zandgronden tenslotte zijn volgens de in andere zandgebieden
algemeen gebruikelijke indelingen onderscheiden in een aantal
groepen. De indeling van de bodemlandschappen en sub-bodemlandschappen is nieuw als volgt?
A Duinzand- en strandwalgronden.
B Jonge zeekleigronden»
C Veengronden en dunne kleigronden op veen.
G Oude zeekleigronden en andere ontere zeeklei-, zavel- en
zandafzettingen in drooggemaakte meren.
H Restveengronden.
I Onderwaterafzettingen in drooggemaakte meren.
J Pleistocene zandgrc ' 3.en.
K Opgebaggerde gronden»
L Algemene onderscheidingen.
Algemene toevoegingen.
De onderscheidingen binnen de afzonderlijke bodemkundige
landschappen zijn zo opgesteld, dat zoveel mogelijk tuinbouw
kundige en landbouwkundige eigenschappen naar voren komen.
Het is duidelijk, dat de reeds eerder gekarteerde gebieden
op de verkenningskaart en de classificatiekaarten een nauw
keuriger beeld, gov.en, dan de verkonde gebieden. Niettemin is de

-15nauwkeurigheid van de verkende gebieden toch. nog vrij groot,
aiangezien deze, voornamelijk de veengronden, over het alge
meen zeer eenvoudig van opbouw zijn.
Slechts voor enkele gebieden ( Waterland en de lage
delen van het Gooi ) hebben wij in een com .lex een snelle af
wisseling van bodemeenheden in één eenheid moeten samenvatten»
De afzonderlijke eenheden zouden anders in een verkenningskartering niet te scheiden zijn.
Verder kunnen bodemkundige bijzonderheden niet op
een dergelijke globale verkenningskaart vermeld worden. Deze
is slechts bedoeld als overzicht van grotere complexen gron
den, welke voor tuinbouw en eventueel andere doeleinden
al dan niet geschikt zijn. Men raadplege hiervoor steeds de
polderbeschrijvingen, waarin aanvullende bodemkundige bijzon
derheden, speciaal met het oog op de tuinbouw, vermeld staan.
Bij de beschrijving van de legenda worden dus eerst
de eeïLheden van het bovenland beschreven, daarna die van de
droogmakerijen on tenslotte, die van het pleistocene zand, ter
wijl als laatste groep enkele bijzondere typen, die in alle
bodemkundige landschappen kunnen voorkomen, worden behandeld.
In het zuidelijk gedeelte van de Provincie NoordHolland kan men de gronden evenals in Zuid-Holland globaal
verdelen ins
"I Niet verveende gronden of bovenland ( bodemlandschap
A, B en C )
T! De droogmakerijen ( bodemlandschap G, H en I )
Verder kan men nog onderécheidens
m Pleistocene zandgronden( bodemlandschap J )•
Nadere omschrijving van de verschillen Ie bodemlandschappen.
1 Niet verveende gronden of bonenland.
Bodemkundig landschap A
Duinzand- en strandwalgronden»
Duin£and£ronden._
De legenda van deze gronden is vereenvoudigd, naar
die van de duinzand- en strandwalgronden van Kennemerland en
de Bollenstreek. De beschrijvingen van de eenheden zijn ver
kort overgenomen uit de rapporten van deze karteringen.
Type Ai % W°£sjte_k^lkr^jke_humus^rme_duin.za,ndgroiiden.
Het profiel bestaat tot op grote diepte uit kalkrijk
humusarm duinzand* De grondwaterstand is steeds diep. De reductiegrens ligt dieper dan 110 cm bene Ion maaiveld. Deze
gronden zijn zonder zeer ingrijpende cultuurtechnische werken
ongeschikt voor bollen- en groenteteelt.
Type Ay, Drog© jfcoi vochtige
ka_lk£ijke
duinz^.ndgronden»
Kalkrijke duinzandgronden ( niet of tot minder dan
70 cm diepte ontkalkt ).
Overwegend humusarme, homogene, kalkrijke duinzandprofielen.
De waterhuishouding op deze gronden is nogal verschillend.
In het algemeen zijn het hoog ten opzichte van het grond
water gelegen gronden. In Kennemerland lijden deze gronden
gedeeltelijk sterk aan verdroging, veroorzaakt door de daling
van de grondwaterstand. Bij deze droge gronden ligt de
reductiegrens steeds dieper dan 120 cm.
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Type A^s Vochtige^ rae_e_s_tal liTAme_uz^
Kajik]io£e_duinza.ndgrondo_n_( ge_he_e_l £f_t£t_e£n_groter_e_
_diepjte_da.n_7i0 £rn_02itka]Jkt.T
De bovengrens van de gereduceerde ondergrond ligt ondieper
dan 110 om beneden maaiveld« De grondwaterstand is bij deze
profielen tamelijk r+ r.-c wisselend en veroorzaakt roest en
gley-verschijnselen. Dank zij het drangwater uit de duinen
zijn deze gronden goed vochtig en "rij diep humeus en daar
door goed geschikt voor de groenteteelt en minder waardevolle
bloembollengewassen. Op ca. 80 cm diepte treedt meestal kalkhoudend zand op* Door diepdelven maakt men soms het hele pro
fiel kalkhoudend. In de bollenstreek zijn de profielen meest
humusarm.
Type Ag s l^oge_ humusarme_,_ka.lkl_oze_ du_in^andgr_onden.__
De reductiegrens ligt dieper dan 110 cm beneden
maaiveld. De grondwaterstand wisselt vrij sterk in zomer en
winter, hetgeen minder gunstig voor bepaalde tuinbouwteelten
is ( b.Vo aardbeien en in het algemeen groenteteelt )«
In de zomer zijn de gewassen op deze gronden vrij sterk afhankelijk van het regenwater* Het profiel is opgebouwd uit
kalk- en humusarm duinzand. De ontkalkingsgrens ligt diep.
De geschiktheid voor bloembollen- en groenteteelt is matig
tot zeer matig. Bij bevloei'ïng In de zomer zijn deze gronden
nog wel te gebruiken voor bovengenoemde teelten.
Type
AuinZ.
_zand gr_ond e n._
De reductiegrens ligt bij dit type ondieper dan 110 cm» Het
zijn overwegend mooie, iets humeuze, slibhoudende, homogene,
kalkloze duinzandprofielen met een gunstige waterhuishouding.
Deze gronden profiteren van het zakwater uit de hogere duinen.
Voor groenteteelt ^ijn ze uitstekend geschikt, voor de bollen
teelt in mindere mate, wegens het vrij hoge slib- en humusgehalte.
Type Ag s Droge ^lihhoude^nde^i^et^s h™ie;uze ^u^n^andgr_onden._
Dit zijn overwegend overeenkomstige profielen als
onder An beschreven, maar de bovenste reductiegrens ligt
dieper dan 110 cm onder maaiveld. In de bollenstreek is de
structuur door vermerg vng van de slibhoudende bovengrond »öt«decaandigo ondergrond ongunstig gev/orde-ni 'Het^/prcfiel is droogtegcvoelig. In
Kennemerland ligt dit type als eilandjes tussen de lagere
gronden. Voor de groenteteelt en de bollenteelt zijn ze minder
goed tot ongeschikt.
^tr^aMwal^g^roiid^en^
Type Aps Natte jbqt ^o_chtige_,_ humeuze _strandwalgrond£n_met_
kalkloze bovengrond
Hiertoe behoren de mooie, ongestoorde, kalkloze, humeuze
strandzandprofielen met een goede waterhuishouding. De
reductie-zone ligt ondieper dan 110 cma De grondwaterstand
fluctueert niet al te sterks De bovengrond is in de bollen
streek niet slibhoudende Het profiel is meestal plaatselijk
vrij sterk roestig. De ondergrond is kalkhoudend. Voor de
tuinbouw zijn deze vochtige gronden gunstig, in het bijzonder
voor de groenteteelt. Voor de bollenteelt is het profiel
veelal te humusrijk» Door delven kunnen ze echter zonder
ingrijpende maatregelen geschikt worden gemaakt.
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Type AiO'.Vochiti£e__-t£t__jdro£eJL kaJJsJLoz-e^ humu£h£udend£ s_trandwa^g^önd^n^
Deze gronden liggen in de bollenstreek vrij hoog boven het
grondwater en zijn in het algemeen droog. De reductiezone
ligt dieper dan 100 cm beneden maaiveld. Het gohele profiel
is kalkloos. De bovengrond is bruin humeus tengevolge van de
vroegere bosvegetatie; het humusgehalte is betrekkelijk laag»
In Kennemerland schommelt op deze gronden de grondwaterstand
vrij sterk, hetgeen een ongunstige factor is. Voor diverse
cultures is dit type ongunstig., o.a. is het ongeschikt voor
de tuinbouw ( te droog ). Bevloei'ïng is hier nodig om tot
redelijke resultaten te geraken,
Type An s Voch_tige_,_ h^me}iZ£,_sjLibh£udende_ strandwalgrondem__
me_t kalk^o^e^ov^ng^ndo
Het profiel van deze gronden gelijkt op dat van type A9, maar
de bovengrond is slibhoudend, waardoor een ongunstige structuur
is ontstaan» Ze zijn voor de bollenteelt ongeschikt. Voor de
groenteteelt zijn het vrij gunstige gronden, dank zij de goede
waterhuishouding en de overigens homogene profielopbouw
zonder storende lagen.
Type Aj_2s Dr_og£?_ka.lkl£Z£ slibhoudende ^t^andwa^gronden^
De bovengrond bestaat uit slibhoudend zand tot zeer
lichte zavel, de ondergrond uit kalkloos strandwalzand.
De ligging boven het grondwater is hoog, waardoor het droge
gronden zijn. Voor de bolle;.- en groenteteelt is dit type
ongeschikt, zowel wegens de ongunstige structuur als wegens
de ongunstige waterhuishouding.
In Kennemerland ligt dit type als droge, hoog gele
gen plekjes tussen de lager gelegen kleiige of venige gronden.
Strandvlakte- zandgronden.
Type Ai3s Ka^kl1o_os_du;inza.nd op_veenDe bovengrond bestaat uit kalkloos, humeus opgesto
ven duinzand van Tarierende dikte. De gronden bezitten een
gestoord profiel, door
de aanwezigheid van veen of klei op
veen in de ondergrond. In de diepere ondergrond ( b.v. op
120 cm tot 150 cm diepte ) onder de klei- of veenlagen vindt
men strandvlaktezand. Tengevolge van de minder goed doorlatende
of ondoorlatende klei- of veenlagen in de ondergrond is de water
huishouding gestoord, waardoor dit type, zonder de toepassing
van zeer ingrijpende cultuurtechnische verbeteringen, meestal
ongeschikt is voor de bollenteelt en matig geschikt voor de
groenteteelt. De gronden met dikkere ( 100 cm of meer ) opge
stoven humeuze duinzandlagen zijn beter dan de dunnere opge
stoven profielen ( ?0 - 100 cm ) en wel goed geschikt voor de
groenteteelt.
_Stran.dwal_-__en toi^njsandovergang^gronden.
Type A14 s_0n; • £lma^ige__profi£l£n_van_duTnzand met starende
Deze gronden, voorkomende tussen de duinzand- en kleigronden
of tussen duinzand-en veengronden worden gekenmerkt door grote
verschillen in profielbouw op korte afstand. Het zijn vaak
sterk gelaagde duinzandprofielen met sterk afwijkende en sto
rende klei- en/of venige lagen. De waterhuishouding is meestal
gestoord. De bo-enlaag bevat nogal wat klei en er ontstaat een
z.g. " cementstructuur "o

-18Indien aanvoer van drangwater uit de duinen plaatsvindt, kan
plaatselijk de vochthuishouding goed zijn. In dat geval zijn
ze geschikt voor de tuinbouw. Sommige gronden van dit type
kunnen door grondverbetering op hoger productieniveau gebracht
worden. In het algemeen kan men zeggen, dat de geschiktheid
van deze gronden voor de diverse teelten van plaats tot plaats
sterk wisselt. Meer gedetailleerde karteringen zijn dus gewenst
Zand£r3Lj^grond_en_(_afge_graven tot 5P_a_60 £m_boven_j?_olderpei_1 )_ _
Type Ai5 s Kalkrijke_ £n_kalkhaud.end£ M,nd£rij_gronden_
Dit zijn voornamelijk tot op een bepaald niveau, ten
opzichte van polder- of boezempeil, afgegraven strandwalgronden. Het gehele profiel bestaat uit kalkrijk tot kalkhoudend
niet humeus duinzand. De grondwaterstand ligt zo constant moge
lijk op 55 tot 60 cm beneden maaiveld en deze ideale water
beheersing vormt o.a. de reden voor de geschiktheid voor de
bollencultuur
Type A]_gs Kajlk^öze^zanderigr£nden.
We hebben ook hier te doen met een ongestoord duin
zandprofiel, ontstaan door afgraving van de strandwallen. De
bovenlaag is echter kalkloos tot kalkarm. De waterhuishouding
bij dit type is eveneens goed. Het profiel is verder geheel
te vergelijken met dat van type A,Door het ontbreken van
kalk zijn deze gronden iets minder grof en de lagere pH heeft
tot gevolg dat deze gronden een kwaliteitsklasse lager liggen
dan type A-^. Bekalking op deze gronden is een vereiste.

*
t

Bodemkundig landschap B
Jonge zeekleigronden.
Deze gronden komen voor als klei- en zavelgronden
en als kleigicnden op veen in het bovenland» In het zuidelijk
deel van de provincie Noord-Holland zijn ze betrekkelijk
schaars. Men vindt ze alleen in het gebied van de Vecht
( estuariumgronden ), het binnendelta landschap bij Castricum
( zavelgronden ), als pikgronden op veen en op zeezand ( bij
Uitgeest en langs de Zuiderzee ) en tenslotte als Zuiderzeegronden ( meestal buitendijks )
De gronden zijn verdeeld in de volgende sub-land
schappens
a. Binnendeltagronden
b. Zware, kalkarme kleigronden ( komklei, potklei of zware
estuariumklei ) op zeezand, zavel, veen, bagger of venige klei
c. In het algemeen kalkrijke zware tot zandige kleigronden
( jonge Zuiderzee':lei, lichtere estuariumkleigronden langs de
Vecht, enz. )
d. Verjongde gronden
e. Geërodeerde gronden
a. Binne_nd_e_lta,giron.den<,
Bovengenoemde gronden zijn beschreven in het rapport
over de kartering van Kennemerland. De aldaar onderscheiden
typen zijn alsvolgt samengevoegd?
Type B^s ^tro^mwa^g^ond^n^ gr£f£and_ige_ _zave_2_ __t_ot zeer lichte
De gronden hebben een bovengrond, welke bestaat uit grofzandige
zeer lichte zavel tot slibhoulend zand. Naar benedon gaàt het^ïófiel
over xn practisch sIiblO0s kalkrijk zeezand. De bovengrond is
meestal matig humeus en ontkalkt tot wisselende diepte, vaak tot
60 a 75 cm. Deze gronden zijn overwegend geschikt voor de
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tuinbouw, maar tengevolge van de hoge ligging zijn ze soms
vrij droog door de nogal diepe grondwaterstanden» De opper
vlakkig met een weinig pikklei vermengde profielen zijn meest
al ook nog wel geschikt te maken voor tuinbouw. Ze liggen
wat lager en hebben een hogere grondwaterstand.
Type Bp s ^t£0_n^eul£rondên»_lage
•"* fz^adig0». J£äVelige_grondi£n_i<
al__of ^i£^_m£t_e£n__weiinig £ikklei £i_zwa£e_kle_i vermengd_o_
Slempige, natte zavel- tot lichte kleigronden met vaak
compacte structuur in de ondergrond, overwegend kalkrijk en
soms met sterk humeuze bovengronden. Ze zijn laag gelegen en
plaatselijk matig tot goed geschikt voor de tuinbouw.
b k JSwarekalkarme kleigronden^ komklei, potklei of zware
estuariumlclei") _op_ ^^%nd,
bagg^J
_klei.
Type B^s JDunne ?_(_min n_er _dan ,45_ciïï )s- Jc.leA £P„z£e£aü^_°£ Ai£.k£e
zavel.
De in Kennemerland voorkomende gronden zijn gekenschetst door
een zware grauwgrijze pikkleilaag ( tot 40 à 50 cm dikte ) op
een lichte ondergrond van kalkarm of kalkrijk slibhoudend zee
zand tot kalkrijke zavel. Plaatselijk komt dit type voor in
ruggen met een zwaar pikkleidek en een lichte, kalkrijke zavelondergrond. Het zijn meest zwar:;, periodiek droge en slechts
voor grasland geschikte gronden.
In het estuariumgebied van de Vecht ligt een dun, zwaar,
kalkarm kleidek op een fijnzandige, kalkrijke ondergrond. Te»
dele zijn dit oeverwalgronden langs de Vecht met een zware,
kalkarme bovengrond, ten dele hogere ruggen met een dergelijk
profiel temidden van lagere gronden, In tegenstelling tot de
pikkleigronden, hebben deze zware estuariumkleigronden een
tamelijk goede structuur, al zijn ze kalkarm tot kalkloos. Het
zijn in het algemeen gronden, geschikt voor grasland en ook
voor fruitteelt.
^.e^.r_zila£.e_e^."':üa£.ilLrr^^®.^_0£.
_zand_(__toevocsging jd
In het Eaardorrjieergebied komt in geringe omvang een
zwaar kleidek voor (? '-80 en ),, in de ondergrond blauw geredu
ceerd en liggende op vrij grof zand. De profielen met een dun
kleidek hebben goede grondwaterstanden en zijn goed geschikt
voor grasland. De profielen met een dik kleidek zijn droog
en liggen hoger.
Pikkl_e_igr.o2ade_n_o^ j2ej5za.nd _op_voe_n _(_ toevoeging v ).
In Kennemerland komen pikkleigronden op zeezand voor,
welke onder het zeezand op een diepte van 80 â 100 cm rusten
op een 20 tot 60 cru dikke veenlaag» Deze gronden liggen wat
lager, maar zijn evenals het type op zeezand zonder veenlagen,
slecht van structuur en droogtegevoeiig. Dit type is eveneens
ongeschikt voor de tuinbouw en alleen voor grasland geschikt.
De wisselende ondergrond van het bodemtype
is met
een toevoeging aangegeven« B, zonder verdere aanduiding duidt
een profiel aan, bestaande uit een zware kleilaag op zeezand of
op lichte zavel. De toevoeging ( r ) aan dit type duidt er op, dat
onder het zeezand nog weer een veenlaag voorkomt.
toevoeging ( â )
geeft aan, dat er in plaats van zeezand, diluviaal zand voorkomt.
De potklei, pikklei of zware ostrariumklei is in een
groep als zware, kalkarme klei bij elkaar gebracht, omdat er
tussen deze kleisoorten wel enig verschil bestaat maar de overgangen geleidelijk zijn en een juiste grens moeilijk te trekken is.

- 20 Tenslotte is het steeds een aware, min of meer compacte klei. We
zullen hier de eigenschappen? welke verschillen voor elke soort
klei, eerst behandelen en tenslotte de gemeenschappelijke kenmerken
aangeven.
a) Pikklei.
In Kennermerland komt de zuivere pikklei voor.
Deze klei is vrij sterk roestig, met een donkergrijs, bruine^
humeuze, vaak zandhoudende zodelaag. De waterhuishouding in
dit profiel is sterk gestoord, waardoor deze gronden in natte
tijden te nat en bij droogte sterk verdrogend zijn.
b)

1

•

Estuarium klei^
In de Vechtstreek komt estuariumklei voor. Deze
klei is veel gunstiger dan de pikklei. Het kleidek is in de
regel humeus en tamelijk goed van structuur. De gronden lig
gen in grasland en zijn hiervoor goed geschikt met een gunstig
hoog grondwaterpeil. De profielen met dikke kleidekken zijn
wat droogtegevoeliger.

Deze zware, kalkarme kleigronden liggen rond het
voormalige IJ en op de eilanden van het voormalige IJ. Het
zijn zeer zware, tamelijk ondoorlatende, stugge kleien. In de
zomer tamelijk droge, in de winter tamelijk natte gronden. De
structuur is matig, soms wel iets beter. De gronden zijn soms
iets kalkhoudend. Een knippige structuur ontbreekt echter meest al«
Type B,s £ikks.?Lm£e£
45_cm)_kl.ei
£p_zandi£e_
£ndergrond_binnen 150 cm diepte.
Het type komt alleen voor als een dikke IJ-oeverklei op veen,met daaronder grof strandzand of zand van oude duinen.
Het veen is ontwikkeld als een dunne laag rietveen of rietzeggeveen. De stevige ondergrond laat slechts een geringe klink toe,
zodat deze gronden flink ontwaterd kunnen worden. De structuur van
dß bovengrond is tamelijk goed^ waardoor de eventueel nog wel als
bouwland bruikbaar zijn. Drainage is echter zeer noodzakelijk.
Type Bj-s Dikk£,_(meer_dan_45 cm)_ kl£i_o^ veenA ha£ger_of venige_klei
Onder dit type is een groot aantal, soms onderling
vrij sterk verschillende gronden gerangschikt. Ze hebben een zwaar,
kalkarm kleidek gemeen, verschillen in dikte, structuur en hoe
danigheid, echter steeds dikker dan 45 cm, terwijl de ondergrond
een min of meer venig karakter heeft. We geven hier een korte op
somming van de meest voorkomende variaties in dit types
Dikkei £ikklei_grond_o£
Deze gronden liggen in West-Kennemerland. De bovengrond hier
van is in droge toestand roestig, hard en brokkelig, terwijl de
ondergrond uit blauw gereduceerde pikklei bestaat. De waterbe
weging is zeer ongunstig. De gronden liggen in grasland, dat steeds
droog is in de zomer en nat in de winter.
Dikke,_zware_IJ-oeverkleigrond_op veeru
Zware kleigronden op veen rondom en in de IJ-polders, door Güray"veeneilardgronden" genoemd. Sen zwaar, humusarm, overwegend kalkloos, grijs kleidek van 50 - 120 cm dikte op
veen. Daar, waar ze in het gebied van het voormalige IJ liggen,
zijn ze diep ontwaterd en in gebruik als bouwland. Daar, waar ze
een hoger waterpeil hebben, zoals in de Inlaagpolder en Achter«r
sluispolder zijn ze als grasland in gebruik.

-21_Zwa.r e_,_d_ikke^_ ^s^u^rj^urnkj^ej-g^nd^n^op^ Xe£.n——e2p-—>—
Gein^ Am£"t^,l_eü Naar^dermee^.
Deze klei is van "betere kwaliteit en vaak wat humeus
en meestal vrij goed doorlatend. Het onderliggende veen is hier
meestal bosveen. Het zijn geschikte weidegronden» Als het
grondwater goed is ingesteld zijn ze niet zo droog als andere
zware kleigronden. Langs de Naardermeer zijn ze echter weer
wat knippig en daardoor van mindere kwaliteit» Ze hebben hier
ook wateroverlast. Plaatselijk komt bagger in de ondergrond voor»
Met een toevoeging is nog aangegeven? hoe de ondergrond^ welke
in principe slap is, verder is opgebouwd. De volgende aandui
dingen zijn daarbij dan gebruikt;
v De slappe ondergrond bestaat uit allochtoon veen,
k De slappe ondergrond onder de klei bestaat uit venige,
slappe klei of slappe zavel,
b De slappe ondergrond bestaat uit bagger,
c In het algemeen kalkrijke, zware tot zandige kleigronden
( jonge Zuiderzeeklei, lichtere estuarium kleigronden langs
de Vecht, enz. )
In deze groep zijn zeer verschillende gronden onder
gebracht. Een gemeenschappelijk kenmerk is,dat ze tot de jongste
gronden gerekend moeten worden en meestal in principe een goede
structuur hebben, al kunnen ze op het moment slecht ontwaterd zijn.
Types Bg en B,., % KajU£ri^k£,_r£sp._kalkarm£an^ige_t£t_zav£Mg£ _
grond.en ( zeeoevergronden, meeroevergronden,
overslaggronden, enz ) op_ve_en_ en^of_ oP-XL^i. 2P_7Ë®IL*_
In het algemeen zijn dit laag gelegen, natte, lichte tot zeer
lichte gronden. Door de slappe ondergrond zijn ze feitelijk
ook moeilijk beter te ontwateren dan thans het geval is.
De meest voorkomende variaties zijns
De zandige en zavelige gronden in Kennemerland, 40 tot 70 cm
zavelig of zandig materiaal op klei op veen door Dr. de Eoo
Dijkdoorbraakgronden genoemd. Ook langs de IJ-polders, aan de
binnenzijde van de oude dijk langs het IJ, vooral de noorddijk,
komen deze dijkdoorbraakgronden voor. Ze bestaan uit zuiver
kalkhoudend zand van zeer verschillende dikte op klei en veen.
De overslaggronden langs het IJsselmeer of Zuiderzeewalgronden.
Al naar het in do ondergrond aanwezige materiaal zijn dunne of
dikke, zandige overslagprofielen ontstaan op de oude veenonderir
grond of op de klei op veengrond» In Waterland en in de Katwouderpolder zijn het 10 à 15 cm dikke fijne zandlaagjes op
klei op veen. Onder Naarden en Muiderberg treffen wij 50 tot
15O cm dikke lagen grofzandig pleistoceen zand op veen aan.
Deze zuivere humusarme zandprofielen zijn droog.
Type BgS Kalkrij_k£,__g£ed £ïitwat£r^e_k^e^g£ond_£nj_ me_t _zavelige_
£f_zaMige_ond£rgr£nci.
~~
Dit type omvat de relatief hoog liggende oeverwalgronden langs
de Vecht en de Gein. Langs de Gein komen lichte, fijnzandige,
kalkrijke kleigronden voor, welke naar beneden toe lichter worden.
Langs de Vecht vindt men op de oeverwallen vrij zware klei
gronden, op zekere diepte overgaand in lichte zavel en zand. Ook
deze profielen zijn. k.~lkhoudend tot kalkrijk. Deze gronden zijn
voor velerlei doeleinden uitstekend geschikt.
Type Bo » £%k£?_(_40 - 120 £m_)_mees_t_i_et_s kalkhoud^de^ grij_ze_2_
_zwar£ kleigronden op Xe®.n_°it Ze£.sia^en veert
De gronden liggen buitendijks langs de kust van~h~t~IJ3selmeer.
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Ze hebben meestal nog geen goede afwatering. Bij goede ont
watering kunnen het goede gronden zijn. Het gehele profiel
bestaat uit zware, blauw gereduceerde, vaak kalkhoudende
klei van 40 tot 120 cm dikte? meestal gelegen op een veenondergrond,
d.)Verjongde .gilden
Type ILQS Dikk£,_(__40 r 80_cm
kalkrij_ke_ jsavejL _tot kl_ei_o_£
j^waardere_s_oms ^lap^e^kleó..^
Het bodemprofiel van deze gronden is bovenin zavelig en kalkrijk en wordt naar bent' n toe geleidelijk zwaarder en kalk
armer« Het grasland is er van goede kwaliteit, dankzij de vrij
diepe ontwatering ( 65 cm beneden maaiveld )
e_ Geerode_erd_e £r_onden
Type B^s Delgrondenx i^agge^egen^venj^g^ gr_ond_en me_t st^rk
wisselend profiel.
Delgronden zijn oude erosiegeulen, welke nu als lage, natte
gronden in het landschap liggen. Het bodemprofiel kan zeer
uiteenlopend zijn en wisselt op korte afstand. De bovengrond
is steeds meer of minder venig. Het grondwater staat steeds
hoog
Bodemkundig landschap C
Veengronden en dunne kleigronden op veen
Bij de indeling van de veengronden en dunne klei
gronden op veen moet men vooral rekening houden met de aard
van 3 verschillende lagen, welke belangrijk kunnen zijn en
waarvan de eigenschappen min of meer onafhankelijk van elkaar
kunnen veranderen. Deze lagen en eigenschappen zijns
1 De bovengronden ( veilige en kleiige gronden )
2 De veenondergronden ( variaties )
3 De diepere ondergrond ( stevigheid ervan ).
Aangezien de eigenschappen van deze 3 lagen onaf
hankelijk van elkaar tamelijk sterk kunnen wisselen, zijn de
lagen behalve type
apart behandeld. Het bodemtype is
aangeduid met symbolen, weergevende de opbouw van de 3 lagen.
Voor laag 1 is een arabisch cijfer ( 3 t/m 7 ) gebruikt, voor laag 2 een letterteken ( a t/m f ) en voor laag
3 romeinse cijfers ( 1 t/m III )«
Enigszins apart staat een groep veengronden, welke
op korte afstand sterk in bodemgesteldheid wisselen.
Type C^s Ze£.n£r2.n^.e2i
afstand afwisselend met. z_andgronden._
~
~~
In het overgangsgebied van het pleistocene zand naar het veen
golft de oppervlakte van het zand tamelijk sterk. Kopjes wis
selen op korte afstand af met komnietjes?, Op de kopjes treft
men vrij droge, middelhoge bosgronden op zand aan en in de
kommetjes veengronden van wisselende dikte ( tot ca. 150 cm )
op zand. Daar tussen komen alle overgangen voor.
Op de schaal van de verkenning was het niet mogelijk
deze kopjes en kommetjes apart weer te geven. Vandaar dat er de
voorkeur aan gegeven is deze gronden aan te duiden als een
complex.
We behandelen hieronder de mogelijke variaties in de
3 lagen afzonderlijk en b.ginnen met de onderscheidingen welke
gemaakt zijn in de eer te laag s

1. De bovengrond ( kleiig veen, venige klei en dunne kleidekken op veen.)
Type C ? Bovengrond bestaande uit klei'ig veen tot stilhoudend
veen^
De gronden bestaan uit mooi grijszwart, veraard, kleiïg tot
slibhomdend veen met in de regel goede structuur. Het kleigehalte
is betrekkelijk laag en de diepte van hot veraarde veendek
wisselt nog enigszins van 40 cm tot 60 cm. De bovengrond is
niet scherp of droogtegevoelig, indien het maaiveld maar op
de gewenste hoogte boven het slootwater ligt. Waar de boven
grond in enkele gevallen ongunstig is, b.v. te dun, is dit
in de polderbeschrijvingen vermeld. Bij een geschikte onder
grond is dit type de aangewezen grond voor Amsterdamse tuin
bouwteelten.
Type CL s ^ovengrond_bjesjtaan^e_u^t_klei,"ïg
ê.^iïe^£sei^_
e
n
met kl£irijkere_ jstreken £f_P2i ]£^® jL
Bij deze bovengronden is het kleigehalte gemiddeld hoger dan
bij 0 , plaatselijk komen namelijk kleirijkere stroken voor.
Vaak liggen deze als venige kleibanen van een halve meter
breedte en op afstand van 3 — 10 na van elkaar door dé percelen,
welke overigens bestaan uit type CL. Soms zijn dezè ruggetjes
goed zichtbaar5 elders zijn het voor het oog onzichtbare
stroken. Zij hebben vaak een iets indrogend karakter. De aard
van de kleiige stroken kan zeer verschillend zijn. Soms komt
in deze stroken een dun, compact kleilaagje voor, elders is
de bovengrond alleen in stroken kleirijker. De tuinbouw»
geschiktheid kan voor dergelijke gronden varieren van zeer
matig tot vrij goed, afhankelijk van de aard van de stroken.
Type C_s Bovengrond bestaande uit jrenigeJUei to_t humeuze_ klei_
—°—
^od_el_aag_o£ ^ame]_i_jk_c£m£acte_ £otklei.
Dit type kan men tot do lichte kleigronden op veen rekenen.
Met licht is bedoeld een humusrijke, niet compacte laag, ont
wikkeld als een venige of humeuze doorwortelde klei. In de regel
is zo'n kleilaag niet dikker da.n 25 à 30 cm. De structuur van
deze bovengronden is meestal goed en ze zijn overwegend niet
droogtegevoelig. Hot kleigehalte is reeds te hoog voor fijne
tuinbouw. In enkele gevallen kan deze bovengrond nog als matig
geschikt voor de Amsterdamse tuinbouwteelten aanbevolen worden.
Voor de zwaardere Tuinbouw van de Venen is deze bovengrond wel
geschikt. Onder dit type zijn ook de potkleigronden in NoordHolland gerangschikt, welke oen goede, dikke, venighumeuze
bovenlaag en een min of meer compacte potkleilaag eronder
bezitten.
Type CgS
korte. a.fs_tand a-fwisselende
venige_klei £n_zwars corü£a£t£ klei.
Er komen ook veengebieden voor waar de bovengrond van plaats tot
plaats, soms op een perceel, wisselen kan van venige niet
compacte klei tot grijze, zware, compacte, vaak knippige klei»
Het is niet mogelijk deze wisseling op een kaart met een schaal
ls50.000 voor te stellen en derhalve zijn deze gebieden als een
complex aangegeven
Type CL s Bovengrond bestaande uit een dunne laag zware klei op
veen^
Dit type omvat de echte minerale kloidekken op veen. Het compacte,
grijze, niet humeuze kleidek is hoogstens 40 à 45 cm dik. De
zode is vaak weer wat sterker humeus en kan een zeer goede structuur
bezitten hetgeen zeer belangrijk is voor de kwaliteit van hot gras
land.

De kleilaag zelf is meestal wat knippig en in natte toestand zeer
ondoorlatend. Op sommige plaatsen wordt deze klei potklei genoemd»
Indien deze gronden niet al te diep ontwaterd zijn, kunnen het "-goede
graslandgronden zijn. De zware ondoorlatende klei heeft vooral een
ongunstige werking in natte tijden.
De zode wordt dan totaal vertrapt en men moet het vee vroeg binnen
halen.
Van droogte heeft men alleen in zeer extreme gevallen
last, indien het compacte grijze kleilaagje in het geheel niet be~
worteld is. Dit komt slechts op enkele plaatsen voor. Voor tuinbouwdoeleinden of bouwland zijn deze gronden totaal ongeschikt.
2. De variaties in de veenondergrond.
De veengronden zijn ingedeeld volgens het door
Dr Bennema voorgesteld schema. Dit ia een botanische indeling, aan
gepast aan de kwaliteitsverschillen.» We onderscheiden bij de
veenondergronden dans
Ac Ondergrond.«bestaande uit veenmosveen (oligotroof veen; heide,
veenmossen en wollegras)
Dit zijn venen, ontstaan in een. oligotroof milieu.
De veensoort is slibarm en als ondergrond goed geschikt voor de
tuinbouw. Veenmosveengronden geven bij weinig bijmenging van klei,
mooie, zwart-veraarde bovengronden. Veenmosveen is betrekkelijk
slap en sterk waterhoudend, zodat de veenmosveengronden diep
in het wat6r liggen. De gereduceerde ondergrond is herkenbaar aan
de roodbruine kleur van het veen» Het jonge veenmosveen is vaak
herkenbaar aan zijn grofbladigheid. Deze veensoort is vooral ten
zuiden van het IJ grotendeels verveend en ten noorden van het IJ
half verveend.
B. Ondergrond bestaande uit berken-, zegge- en gagelveen
(mesotroof)
Deze venen zijn gevormd in een mesotroof milieu.
Ze zijn overwegend slibarm en in veraarde toestand goed geschikt
voor tuinbou?;. Ze liggen overwegend in een betrekkelijk smalle
strook tussen oligotroof mosveen en eutroof bosveen.
Gagelveen is roodbruin met duidelijk zichtbare
houtresten. Mesotroof veen komt ook voor als zeggeveen. Het is
vaak bruin tot zwart met resten van zeggeworteltjes. Mesotroof
veen is steviger dan oligotroof veen en ligt in het algemeen niet
zo diep in het water< Daardoor is hier veelal een dikkere geaereerde bovengrond ontwikkeld» Het veen veraardt tot een boven
grond met een uitstekende structuur wogens het ontbreken van klei»
C. Ondergrond bestaande uit bosveen (eutroof)
Bosveen is als eutroof veen vooral langs de vroegere
veenrivieren ontstaan (Amstel en Vecht)c Het bosveen is meestal
slibrijk, maar in Noord-Holland komt meest slibhoudend bosveen voor,
dat -lichtbruin tot roodbruin van kleur is en veel houtresten be
vat. De geoxydeerde bovenlaag van het vee.n is zwart tot grijs
zwart. Het veen is door zijn slibgehalte en er in voorkomend hout
tamelijk stevig. Het maaiveld ligt meestal dan ook wat hoger boven b
het slootpeil, dan bij de beide voorgaande typen. De gronden,
v/elke zich op deze veensoort ontwikkelen, zijn tamelijk sterk
slibhouderïi tot kleiig en meestal geschikt voor de Tuinbouw van
de Venen.
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D. Onderg£0nd_b£s^aande_ui_t_r^etve e n._
Rietveen is in de kustgebieden gegroeid onder in
vloed van brak tot zout water. De rietvenen zijn veelal van
jonge datum en vaak ontstaan bij de transgressies van de
jonge zeeklei. Het ligt daarom vaak op het veenmosveen.
De samenstelling varieert ~an fijn, donkerbruin
zeggeveenachtig rietveen tot grof? geelbruin rietveen. Ken
merkend zijn de zeer grove resten van de wortelstokken met
knopen» Het slibgehalte kan ook sterk varieren, n.l. van
slibhoudend rietveen tot klei met rietresten.
Voor tuinbouw zijn deze venen niet geschikt., omdat
ze vaak slibhoudend zijn en pyriet bevatten,, dat bij oxydatie
het zwarte, verteerde, vaak zuur~reagerende rietveen levert.
E. O^der_gr_on.d_b£s_taa.nde__ui't_verslagcm_veen _of_ba.ggerveen.
Deze ondergrond is samengesteld uit verslagen veenresten al of niet met klei vermengd, isaggerveen is zeer fijn
verdeeld verslagen veen met veel klei. Verslagen veen bestaat
uit grovere veenresten zonder klei of met weinig klei. De
ondergronden zijn soms zeer ondoorlatend, vooral bij bagger.
Bij lage waterstanden geeft dit veen? wanneer het aan de
oppervlakte ligt, spoedig aanleiding tot indroging. Soms is
verslagen veen of bagger pyriethoudend.
F. iOnde£g£o>nd_b£st>aä.nd.e_uijfc he_t £omplex
Wajte£ljind.veeja
Deze ondergronden bestaan uit veenmosveen afgewis
seld met profielen van verslagen veen, rietveen, bagger of
slibhoudend zeggeveen en soms zelfs rietklei. Het patroon
hiervan is zeer wisselend op korte afstand en het apart karteren
van de verschillende veenondergronden is niet mogelijk om
welke reden de gebieden, waar dit voorkomt,als een complex
op de kaart aangegeven zijn,
3. De stevige, diepere ondergrond ( zand, zavel en stevige
klei )
Wegens de slapheid en samendrukbaarheid van het
veen is het van groot belang te weten, op welke diepte onder
het veen zich de stevige ondergrond bevindt, waarin geen
klink meer kan optreden« Deze ondergrond kan bestaan uit
diluviaal zand ( in de omstreken van het Gooi ), uit zeezand
( in de kuststrook ) of uit zavel ( b.v. oude zeeklei ).
Op de kaarten is dit in 3 onderscheidingen aange
geven?
I J2e_sJievige_L
°£ J2e£r_(\än_15<-'_cü]
maaive_ld_ç_
"
In de bovengronden kan nog een flinke klink op
treden. Meestal is de vaste ondergrond bij dit type gelegen
tussen 150 cm en 4 à 5 m. beneden maaiveld. De vaste onder
grond wordt hier bijna steeds gevormd door de oude zeeklei»
II De_ £^£7ig^y_d_ieper_e__ond_ergr_ond £P__15P_cm _to_t 75_CJ2 bened_en maa.ive_ld_»_
De klink is hier betrekkelijk gering en bij ontwatering zijn deze gronden zeer goed uit hot water te krijgen.
De ondergrond speelt behalve bij de klink ook een rol in
deze zin, dat men bij het uitbaggeren van de sloten materiaal
uit de ondergrond op het land brengt. Ze hebben deze veen
gronden zeer vaak een zandige bovengrond.
III £e_s_tevige_j_ dieper ondergro_nd_oj3 raindj3r_dan_7J5 Ç.m__beneden
—
maaiveld.
~
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kan ze feitelijk tot de klei of tot de klei op zavel of
zandprofielen rekenen. De eigenschappen van de bovengrond komen
echter vaak meer overeen met de veengronden ( indroging, slappe
zode, enz « ) dan met de klei of zavelgronden.
II DE DROOGMAKERIJEN
Bodemkundig landschap G
Oude zeekleigronden en andere oudere zeeklei-;zavel— en zandafzéttingen in drooggemaakte meren.
Onder dit hoofd zijn alle door de zee afgezette klei
en zavelgronden ondergebracht» Afzetting vond plaats toen de
zee nog op een aanzienlijk lager niveau lag. Later zijn deze
zavels en kleien overgroeid met veen, dat of weggebaggerd of
weggeslagen kan zijn. De zo ontstane plassen of meren zijn vanaf
de l6e eeuw drooggelegd en de oorspronkelijke bodem is in
cultuur gebracht.
Onder deze gronden onderscheiden we de volgende typens
Type G„ s Kal_kr_i_jk£ to_t kal^karme_zandg£onden_en P.le.i^to_ce_ne_
z_and gronden.
De zandprofielen, welke in de Haarlemmermeer voorkomen,
bestaan uit zuiver grof duinzand» Over grote oppervlakken is
dit zand in de bovenlaag kalkloos. Deze gronden zijn hier als
bouwland in gebruik en daarvoor slechts matig geschikt. Meestal
zijn ze te droog.
Pleistocene zandgronden in droogmakerijen worden binnen
de Provincie slechts in de Horstermeer gevonden, n.l. in de
uiterste Oosthoek waar de zandondergrond opduikt. Het zijn vochtige
tot natte zandgronden met venige tot humeuze bovengrond. Ze
liggen vrijwel uitsluitend in grasland* Beide typen gronden
zijn ongeschikt voor de tuinbouw.
Type G^s Kalkrij[ke _to_t ka^k_arme_gebroken zavel-_en. kleigronderi
£n__sie£:s:_a:^wj:sseieii^ gronden met zand- en kle_ilagen
Ook deze gronden bestaan grotendeels uit duinzand,
vooral de ondergrond. De bovenlaag wordt meestal gevormd door
een laag kalkloze tot kalkhoudende klei, vermengd met grof
duinzand. Deze gronden hebben vaak een slechte cementstructuur.
Bovendien zijn ze droog door de lage grondwaterstanden en het
geringe vochthoudende vermogen van de profiellagen.
ontkalkt tot minstens 60 cm )
Type G^? ^a2.^™e_tot_k^lkl_oze_?_ze_er_ lic_hte_t_ot__zware zavel
gronden.»
™ —
Het kenmerkende van deze gronden is, dat het profiel van boven naar
beneden eerst lichter en daarna pas kalkrijk wordt. De zeer
lichte zavel- tot zandgronden zijn soms tot 80 cm ontkalkt.
De bovengrond is vaak roestig» Deze kalkloze zavelgronden zijn vaak
slempig. Landbouwkundig zijn ze voor akkerbouw, fruitteelt en
tuinbouw van minder goede kwaliteit dan de kalkhoudende gronden.
Type G^s ^aikarme_t£tJcalkloze_ kl£ig£onderLç_
Hieronder worden de zwaardere Hoofddorpgronden gerekend,
zoals bij het voorgaande type beschreven is, is de zware boven
grond kalkloos. Ook hier wordt het profiel eerst lichter en dan
pas kalkhoudend op een diepte van ca. 70 à 80 cm» De gronden zijn
moeilijk bewerkbaar door de zware kalkloze laag. Ze zijn ongeschikt
voor de tuinbouw,,
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Type G_î Kalkrij_ke_
^ Jiand£r£ndeji £ tot _l8_jS_afsl_ib-_
_ba,ar_)j_
De lichtste groep oude zeekleigronden heeft een bovengrond
met een percentage aan afslibbare delen dat kleiner is dan 18 Jo.
Het zijn zeer lichte gronden, maar door het betrekkelijk fijne
zand en de kalkhoudendheid zijn deze lichte gronden voldoende
opdrachtig on bezitten ze een uitstekende structuur. Het pro
fiel bevat geen storende zwaardere lagen, maar soms komen
grove, losse zandlagen voor. Een vereiste voor deze gronden is
echter, dat de grondwaterstand in het groeiseizoen niet te
diep staat.
Type Gr s Kalkrijke l_i£hte_zaveil£roinden
18-2.slibbaar j_,
Deze gronden hebben een mooie kalkrijke bovengrond
met een gehalte aan afslibbare delen van 18-25 f°>
structuur
is prima, soms ondervindt men wat last van korstvorming. Naar
beneden toe worden deze gronden in verreweg de meeste gevallen
steeds lichter, waardoor het uitstekend doorwortelbare gronden
zijn,. Ook hier mag de waterstand niet al te diep dalen wegens
lichte droogtegevoeligheid« Overigens zijn het zeer goede gronden,
welke prima akkerbouwland vormen.
Type G„s i£ai^£ijke_ j^ware zavelgronden ( 25^35. $ _afs_l_ibb_aa,r_
De zwaarte van de bovengronden van deze groep gronden
varieert tussen 25 en 35 i° afslibbaary Naar beneden worden
de profiellagen regelmatig lichter van samenstelling. De structuur
is zeer goed en ze vormen met de volgende groep de beste
akkerbouwgronden, die we in Nederland hebben. Een diepe ont
watering is gewenst.
Type GgS
^ a,f£libbaar__
De kalkrijke lichte kleigronden hebben in de regel een
overeenkomstige profielopbouw als de lichte zavelgronden, d.w.z.
van boven naar beneden wordt het profiel lichter. De bovengrond
bezit een gehalte aan afslibbare delen, wisselend tussen 35 en 90
Ze zijn iets moeilijker bewerkbaar dan de vorige typen. Het zijn,
evenals type G„ zeer goede gronden voor akkerbouw. Ze behoeven
een flinke diepe ontwatering en zijn iets moeilijker te bewerken.
Dit speelt echter nauwelijks enige rol»
Type G s Ka^kri_4k£,_zwarejsl_e_igrondein_(_50 ^ af£nbbaar__en £waarder)_.
De bovengronden van dit' bodemtype hebben een gehalte
aan afslibbare delen van meer dan 50 <fo. Ze zijn echter nog flink
kalkhoudend en hebben daardoor een uitstekende structuur. De be
werking is echter wel eens wat moeilijker dan van de voorgaande
bodemtypen. Het profiel wordt naar beneden toe steeds lichter, zodat
het tot flinke diepte goed doorwortelbaar is. Vele van deze gronden
worden^ voor grasland gebruikt, Lij gebruik voor akkerbouw moet
men flink diep ontwateren*
Type
klei- £n.„z}^.a£e_^:2.eig£.0B^£n,,
Bij deze profielen ligt een zwaar, "kalkloos" kleidek ( 40 75
dik ) op een lichuere, Kalkrijke ondergrond. De kalkloze
laag werkt crnsiig storend op de beworteling en op de waterbeweging
in het profiel, zodat zowel wateroverlast als watertekort bij
dit type kan voorkomen. Plaatselijk is de kalkloze klei als katteklei ontwikkeld. Deze gronden kunnen door diepploegen verbeterd
worden, daar de ondergrond meestal uit kalkrijke zavel of lichte
klei
bestaato
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Evenals bij type G,0 bestaat de bovenlaag van het
profiel uit kalkloze klei» De kalkloze laag is evenwel minsiens
75 cm dik. In de regel wordt de ondergrond pas pp 100 cm kalkrijk.
De bovengrond is vaak slap* venig, zuur en kattekleiachtig. Dit
bodemtype is veel moeilijker te verbeteren door zijn zware kalk
loze ondergrond. Van diepploogen mag men slechts geringe verbe
tering verwachten. Voor bouwland is deze grond weinig? voor tuin
bouw totaal ongeschikt.
Type G s i^lapgOj meest kalkloze^ huxaeuz£ kl£igr£nden._
De bovengrond bij deze profielen bestaat vaak uit zwart?
geoxydeerd ( soms ingedroogd ) veen. De ondergrond wordt gevormd
door een slappe, riethoudende klei. Tengevolge van de klinkverschil—
len is het land vaak bultig en treden indrogingsverschijnselen op.
Het profiel heeft een zeer slechte watervoorziening voor de gewassen.
Slechts voor grasland is deze grond matig geschikt. Bouwland is
alleen mogelijk bij teelt van bepaalde gewassen, zoals rogge, en
aardappelen. Wisselbouw, d,w.z. enige jaren grasland, afgewisseld
met enige jaren bouwland, is op deze gronden vaak aan te bevelen.
Op een aantal plaatsen komt in de ondergrond zeezand voor
meestal op een diepte van omstreeks 80 à 100 cm beneden maaiveld.
Dit is mot een toevoeging op de kaart aangegeven» Het bodem
type is dan wel vaster en heeft minder last van klink. Overigens
zijn de eigenschappen dezelfde als van G.._. Men zou dit bodemtype
door diepploegen betrekkelijk eenvoudig Kunnen verbeteren.
Type G ..s BejLn£d£r£grond£n._
Kaj^kri_j_k£ kl£i- £^_z£V£lgr£n^en.
Deze grorrïe n kunnen wij classeren als goede kalkrijke zavel- en klei
gronden. Ze gelijken verder geheel, wat betreft profielopbouw, op
de kalkrijke oude zeekleigronden, zoals beschreven onder de typen
Gg, G„, Gg en G„. Behalve voor akkerbouw zijn deze gronden ook
uitermate goed geschikt voor fruitteelt.
Bodemkundig landschap H
H Restveengronden»
Bij de vervening van het oorspronkelijke veenland is niet
steeds het veen tot op de oude zeeklei weggegraven. Men heeft op
de bodem van do plassen ook wel stukken veen laten zitten, die van
minder goede kwaliteit waren voor de turfbereiding. Bij het droogmalen
en in cultuur brengen heeft- men. e.n veengrond als bouwvoor of zode '
gekregen. Meestal liggen deze gronden op een ondergrond van oude zee
klei. In vele gevallen werd deze echter niet aangeboord. In de
Horstermeer werd restveen aangetroffen op de diluviale zandondergrond.
Type H-^s £n^.i£P£ i_ 5p_to_t_100_cm J.?_r£siv£engrond£n_op £ude zeeklei.
Bij dit bódemtype is steeds de ondergrond aan te borënT Dezie
restveengronden zijn heel verschillend wat betreft hun ligging ten
opzichte van het polderpeil. Er komen diep in het water liggende
resiveen-gronden voor, welke nat zijn en veel wateroverlast hebben.
Bij deze laagliggende gronden is het veen goed herkenbaar. Het is
gereduceerd en komt als rietveen, rietzegge- of verslagen veen voor.
De zode is veelal zeer slap en gemakkelijk door het vee stuk te
trappen. Bij hoger uit het water liggende restveeng'ronden is de
bovengfond vaak diep veraard en ingedroogd» De bovengrond van alle
restveengronden is slibarm en zwart geoxydeerd met veelal een slechte
structuur. Het restveen bestaat vaak uit rietveen, dat oorspronkelijk
pyriet bevatte. Bij de oxydatie van het pyriet is dit restveen vaak
zuur geworden. Voor de tuinbouw zijn deze gronden om al deze redenen
ongeschikt.
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Di£P£ £ me_er_d.an_lCO_cm l?_r£s1^v£engrond£n^
Dit bodemtype heeft meestal dezelfde bezwaren als vermeld
bij de ondiepe restveengronden (
) n.l. of to nat of te droog3
gepaard gaande met zure bovengronden. Veelal werd de oude zeeklei
niet aangehoord daar deze dieper dan 100 cm benedon maaiveld is
gelegen.
Er is veel variatie in dit type wat de samenstelling van
het veen betreft. Het restveen kan als riet-, bos-, veenmos- of
zeggeveen voorkomen. In enkele gevallen werd zuiver veenmosveen
aangetroffen. In dit geval had de bovengrond wel een goede struc
tuur en was niet zuur.
Plaatselijk bleek er dan op dit bodemtype nog wel geschiktè grond
voor tuinbouw te zijn, echter slechts in geringe omvang.
Een bezwaar voor de tuinbouw in droogmakerijen in NoordHolland is veelal het te hoge zoutgehalte van het slootwater.
Type H-.S Belande en_bekl • ie re_stTO£r^r£nden.
Dit zijn restveengronden, welke voorzien zijn van een
dunne zand- of kleilaag. Ze komen voor in de Twiske polder en in de
droogmakerij !' de Eendracht " ( onder Alkmaar ). In de in ontginning
zijnde
Twiske polder " wordt bczand met kalkrijk zeezand, dat uit
de ondergrond is gezogen. Ongetwijfeld werkt deze bezanding gunstig
op de structuur en zuurgraad van de bovengrond. Desondanks is de
aard van de bovengrond in de polder Twiske weinig ideaal. Ze is
veelal scherp en brokkelig en zeer onregelmatig. Pas op den lange
duur zal hier een bovengrond met een goede structuur verkregen kunnen
worden.
In de Eendrachtspolder heeft de bezanding plaats gehad
met kalkrijk zand tot kalkrijke zavel en klei uit de ondergrond. Er
is hier echter een ongelijke dikke laag op het veen gebracht zodat
men van zand- en kleigronden op veen kan spreken, terwijl in de
Twiske polder een dunne laag zeezand met de bovengrond is vermengd.
In enige droogmakerijen in Noord-Holland ten Noorden van het IJ
werd in vroegere jaren ook kleiig materiaal op het veen gebracht,
steeds langs de randen. Deze klei is steeds zeer venig en doorworteld.
Deze grond
heeft hier een wat steviger zode dan de bekleide slappe
restveengronden.
Î

Bodemkundig Landschap I
Onderwaterafzettingen in drooggemaakte meren.
Onder de onderwaterafzettingen in drooggemaakte meren worden
samengevat alle venige, kleiige en zandige onderwaterafzettingen
in meren en plassen. Hiertoe worden ook de IJ-kleigronden gerekend.
De volgorde van de besproken gronden wordt bepaald door het humusgehalte. Eerst behandelen we de zu ivere veenafzettingen ( verslagen
veen ) vervolgens de venige baggerki ei.en en IJ-kleigronden en ten
slotte de lichte zandige afzettingen, welke niet opvallen door hun
speciale humusgehalte.
Type Ijs ^.lî^rIîle_^£"';._s2.^^1£u^.ciîcJ£5_v^.r^lagen veengronden.
Deze gronden komen vrijwel overeen-m~t~d~ versTagen veen
gronden van het boven. ;.nd. Ze komen in do Bijlmermeer en Horstermeer
voor als profielen, welke bestaan uit vrij grof verslagen veen ver
mengd met zeer weinig tot matig veel slib. Het zijn overwegend natte,
diep in het water gelegen gronden.
Type l2s Sl_ibr_i_j_k£ -tot kl£iïge bagg£rgr£nc[en.
De ^kleiige baggergronden zijn samengesteld uit fijn orga
nisch materiaal en slib. Naarmate het kleigehalte toeneemt, zal men
meer gaan spreken van klei. Indien omgekeerd het organische stof—
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gehalte domineert, spreken we meer van baggergronden. In de Bijl
mermeer is de bagger sterk kleihoudend, donkergrijs en ondoorlatend. Deze profielen liggen diep in het water en hebben waterover
last» In Noord-Holland ten noorden van het IJ komt in enkele
drooggemaakte meren grijze tot blauwe, kleiige bagger voor.
Deze profielen zijn tamelijk goed ontwaterd en hebben een indrogen
de bovengrond- Voor tuinbouw zijn ze alle ongeschikt.
Type I s Kal_k2-oze_baggerk^eif7^ixle^3.0"5,0_cm
op_veen.
Deze gronden komen uitsluitend in de Purmer voor. De kalk
arme , zware klei bevat veel organische stol? en is daardoor donker
zwartgrijs gekleurd. De kleiige laag is zwaar en compact. De zodelaag
is brokkelig en scherp. De zo
ondoorlatende profielen zijn vrij
sterk droogtegevoelig. Op dit bodemtype komt overal grasland voor»
De grond is daarvoor het meest geschikt« Voor tuinbouw en andere
teelten zijn deze gronden geheel ongeschikt»
Type I,s Kalkrijke baggerkleigronden £
1. ÜP__v.£.eü £.-^_m£.e£r _
molm en op zeer slappe zure kleiç_
Behalve ine .rondom de IJ-polders komt deze grond ook voor in de
Horstermeer, In de regel ligt een 35 "t°t 80 cm dikke laag kalkrijke
baggerklei ( IJ-klei ) op bagger, veen of brakwaterklei. Daar waar
het kleidek dikker is, is het profiel beter. In de Horstermeer ligt
de baggerklei plaatselijk op pleistoceen zand, maar meestal met een
tussenlaag van bagger. Hier varieert het kleidek in dikte van 30 tot
ca. 100 cm. Deze gronden zijn niet bijzonder geschikt voor tuinbouw,
hoewel de klei in de Horstermeer wel gemakkelijker te bewerkèn isy dan
in de IJ-polders.
Type I s 2e_er__dikkeL(me_er_dan_90 £m_)_k^lkrj:jke_ba.gge£kle_igrond_en_
Het IJ-kleidek is zeer dik, meestal dikker dan 90 cm. Het zijn de
beste gronden in de Ij-polders» Het ongestoorde IJ-kleidek dat tot
110 cm dik kan zijn, ligt op bagger. Deze gronden hebben een zeer
goede natuurlijke drainage door de vele scheuren, die ontstaan zijn
door de krimp van deze oorspronkelijk zeer waterrijke baggerklei
bij de drooglegging. Door de zeer goede structuur vormen deze
gronden, ondanks de zwaarte, uitstekende akkerbouwgronden. Voor fruitteelt zijn 3r,e gronden eveneens goed bruikbaar.
Type Ig s Dikke_?__(_minder_ dan 90 cm _)_ kalkrijke _baggjsrkl£i_(_I
1ei_)
Jia£S£r_".e_"t_d-unne_°f dikkere za,ndlâgërï7
Dit zijn matig goede gronden. Hot kalkrijke baggerkleidek ( IJ-klei )
van deze gronden is meestal wat dunner dan bij het vorige type. De
zware kalkrijke baggerklei rust hier direct op verslagen veen met
zandlagen, als gevolg waaraan het bodemprofiel gestoord is. De
opbr< gst van de akkerbouwgewassen is op deze gronden in het ajgemeen
iets lager, voor fruitten. ; is de grond matig geschikt.
Type I s ,Dunne_,^4P;-_70_ cru _£_kiiikrij_Ke oaggerkleig£ond__(_IJ-polder )
°P_o£verjSanken7
Bij deze gronden ligt de kalkrijke baggerkleilaag ( IJ-klei ) met
een dikte van 40-70 cm op kalkrijke lichte zavel» Ook hier geven
de profielen met het dikste kleidek de beste gronden. Waar het
kleidek dun is, zijn ze tengevolge van de diepe ontwatering van de
omgeving nogal gevoelig voor droogte. Soms stagneert het water op
de zavellaag, doordat deze niet gescheurd is, terwijl de dunne
baggerkleilagen erboven wel ^escheurd zijn en ..poed drainerend werken.
E.e.a, geeft aanleiding tot ongunstige beworteling, enz. Voor fruit
teelt zijn deze gronden slechts matig geschikt.
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Deze gronden komen o.a, voor in de Purmer als over
gangstype tussen de kalkloze baggerkleigronden op veen (i^) en de
zandige lichte zavel-tot zandgronden (I en I19) n.l. tussen
de baggerkleigronden en de zuivere zandgronden. Het profiel van
deze overgangsgronden is meest gelaagd en bestaat afwisselend uit
lagen kleiig veen of veniga'klei en kalkloos fijn zand. Dit pakket
van wisselende dikte (40 - 60 cm) ligt op restveen.. Het meestal
sterk gelaagde profiel is ongeschikt voor tuinbouw of fruitteelt.
Wanneer het profiel minder sterk gelaagd iss zoals
in de Broekermeer,, kan de grond wel voor fruitteelt geschikt worden
geacht.
Type I s Fijnzandige lichte zavel- tot zandgronden (Zuiderzeezand'
y
.
enzj
q

Type Ii Grofzandige lichte zavel- tot zandgronden (StrandwSlzand
o£_zeezand
Onder deze typen worden samengevat alle zuiver
zandige tot licht zavelige profielen? afgezet op het nog aanwezige
restveen of op de oude zeeklei. In de Purmer en de Starnmeer zijn
ze onder water afgezet door het stromend water in het meerstadium.
In de Enge en Wijde Wormer zijn het doorbraakoverslag profielen,
ontstaan door latere inbraken op de meerbodem. Het profiel wisselt
hier in een laag zand van 50
150 cm dikte en van kalkarm tot
kalkrijk zand. De dunne zandlagen op oude ondergrond zijn meest
ontkalkt. De dikke zandprofielen? zoals in de Purmer, zijn kalk
rijk evenals in de Starnmeerpolder.
Het zijn overwegend zeer droge gronden. Het polderpeil is meestal niet aan de onregelmatige hoogteligging aangepast.
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III PLEISTOCENE ZANDGROND M,
Bodemkund.it'; Landschap J
jPljsij^tjhcene z_3.n,dgrjond_en
De Pleistocene zandgronden komen alleen in het Gooi voor.
Het zijn gronden welke bestaan uit zand van verschillende korrel
grootte al of niet vermengd met wisselende hoeveelheden leem. De
grondwaterstand
is bij deze gronden een zeer belangrijke factor
evenals de dikte, aard en mate van humeuziteit van de bovengrond.
Type J •. Bruine_p£djsolgronden_op in_h£ofdzaak_grof tot j3eer_grof?
£oms_g£indhoud_end en_soms lemig £aM_(_f2iUvi_ogl.a£.i®:a2.> '
gestuwd £rae_glaciaal_ en grof f-e;Ëziini-L J.
Onder deze groep behoren hooggelegen ( meest hoger dan 5 ® + N.A.P. )f
grofzandige tot zeer grofzandige en grindhoudende, plaatselijk
leemhoudende, maar overwegend humusarme zandgronden. De zodelaag
is flink humushoudend, maar in de overige lagen van het profiel
komt maar zeer weinig humus voor» Grotendeels liggen zij dan ook
in woeste grond ( heide ). Het grondwater ligt steeds diep onder
het maaiveld, in elk geval steeds dieper dan 120 cm. Het humusarme, grofzandige profiel heeft een geringe hangwatervoorraad.
Bij dit profiel is, in tegenstelling tot de heidepodzolgronden, een duidelijke uitspoelingslaag ( bl horizont ) niet aan
wezig. Wel is er wat loodzand vermengd in de bovenste zodelaag.
De hoger gelegen bruine podzolgronden liggen afwisselend
op grofzandig tot zeer grofzandig soms grindhoudend zand en fijnzandige tot lemige zanden. Gemengde fijn zandige, lemige en grof
zandige gronden komen ook voor» Deze afwisseling wordt geologisch
aangeduid met gestuwd Praeglaciaal. De onderscheiding
is bodemkundig zeer belangrijk, maar is niet apart aangeduid. De lemigheid
van deze profielen wisselt namelijk zeer sterk op korte afstand»
Ze beperkt zich tot het bovenste deel van het profiel.
Type J s Bruine_p£d£ol_g£orid_en_o£ matig gr£f_zand.
De bodemprofielen van dit type zijn niegrindhoudend en
bestaan uit leem arm, vrij grof zand» Het zijn zeer droge gronden
met een gering humusgehalte» De waterstand is laag» Ze komen voor
temidden van het vorige bodemtype als smalle zandige rvggen.
Type J s Hei^dep^d^ol^grond^en^n ^o^^zaak £p_ma.ti_g_f^jne_d£k^anden«_
Deze heidepodzolgronden lijken veel op het vorige bodemtype
( J2 ). Het zijn overwegend hooggelegen gronden, waarbij het grond
water steeds dieper dan 120 cm onder maaiveld ligt» De heidepodzol
gronden liggen hier op grotendeels tamelijk fijnzandige, sterk ge
selecteerde dekzanden. De humeuze laag is op in bouwland liggende
gronden tengevolge van stal- en heidezodebemesting wat dikker en
humusrijker, dan die in bos liggende gronden» Het bodemtytpe is wat
de cultuurwaarde betreft, iets beter dan de grofzandige humusarme
gronden van type J0» Ze-zijn iets vochthoudender, maar toch zijn
het landbouwkundig gesproken zeer matige tot slechte gronden.
De B2-laag ( harde of koffiebruine oerlaag ) werkt vaak storend.
Bogge- en aardappelenverbouw zijn do uiterste mogelijkheden op deze
grond»
Typ© J ° Mi^d£lhogo_B£spod_zo_lgr£nd_en._
De middelhoge bospodzolgronden kan men tot de matig
vochthouderj.de, humeuze tot sterk humeuze, zandgronden rekenen.
A

O
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onder maaiveld. Bovendien profiteren deze gronden van een goede
vochtreserve, dankzij de vrij dikke, humushoudende lagen. De
ondergrond is vaak tot op vrij grote diepte bruin gekleurd en het
humusgehalte is dan no., vrij hoog. De doorwortelbaarheid van deze
lagen is daarom vrij goed. De bovengronden zijn vaak sterk humeus.
De bruine B-laag kan soms plaatselijk wel eens verkit zijn, of
gliede-achtig ontwikkeld. Het maaiveld ligt vlak tot vrij vlak
met soms duidelijke, iets hoger liggende ruggen. Deze gronden komen
vooral voor in het westelijk Goois 's Gravenlandse polder grenzend
aan Loosd,recht en langs de oostelijke Gooiland, oostelijk van
Blaricum.
Type Jj-s jStuifzandgronden^
Stuifzandgronden komen in het Gooi over een tamelijk grote
oppervlakte voor. Ze liggen steeds op de overgang van lage bos
gronden naar de hoge grofzandige gronden. Waarschijnlijk zijn deze
vroegere heidegronden door menselijk gebruik ( beweiding en bebouwing )
gaan stuiven. Stuifzanden kunnen omschreven worden als humusarme tot
humushoudende5 matig fijne tot matig grove, onregelmatig gelegen,
door wind afgezette zanden, welke geen of een zeer zwakke profiel-*ontwikkeling hebben. De profielopbouw is zeer verschillend en on
gelijkmatig. In het c.Ige meen is de bovenste laag bij de stuifzandgronden wel iets humeus. Het zand is wat grijs gevlekt humeus of ook
wel gelaagd humeus met witzandige tussenlagen. Er komen ook pro
fielen voor waarbij wit stuifzand direct aan de oppervlakte ligt.
Het dunne stuifzandprofiel met een ondergrond van dekzand. is vaak
sterker humeus. Vaak vinden we in de ondergrond een oude, bruine,
harde, verkitte oerlaag van het heidepodzolprofiel nog terug. In de
echte stuifzandgebieden met een sterk heuvelig of duinachtig terrein
kunnen we vaak " schoon " wit stuifzand vinden ónder iets humeus stuif
zand. De cultuurwaarde van stuifzanden is gering. Deze gronden zijn
uiterst droog en weinig vochthoudend. Men ziet de stuifzandgebieden
meest beplant met grove dennen.
Type Jgg ^rofjaandijg^ ^u^e_bc^uwlan^g£ond£n_j_
Als oude bouwlandgronden zijn aangegeven de hoge zandgronden
met een humeuze bovengrond van meer dan 50 cm dikte. Bekend is, dat
het humeuze dek is ontstaan door vroegere heideplaggen, als potstalmest op het bouwland aangewend. Deze gronden vinden we nog in
tamelijk grote oppervlakhen om de dorpen Blaricum, Laren en Huizen
( in het Gooi " Enkgrond " genoemd ).
De Gooische Enken staan als slechte gronden bekend. De
cultuurgronden liggen hoog en zijn zeer droog met grondwater op voor
de plant onbereikbare diepte. De gronden zijn uitsluitend aangewezen
op de hangwatervoorraad in de humeuze laag. Het humusgehalte is
echter zea?laag. Ze zijn uitsluitend voor de drogere zandbouwlandgewassen te gebruiken.
e__°£tginningsgr_ond_en._
Type J î Grofzandige_
Onder dit type zijn samengevat alle door de mens ontgonnen
zandgronden, waarbij een humeu^&ek is ontstaan, dat dunner is dan
50 cm. De bovengenoemde ontginningsgronden zijn vrijwel allemaal
( evenals de oude bouwlanden ) aangelegd op de grofzandige fluvio
glaciale gronden. Ze vormen buiten de Enken vaak het overgangs
gebied naar de woeste gronden. In enkele gevallen werden fijnzandige ontginningsgronden .angetroffen, soms uit stuifzand soms uit
heidepodzolgronden ontgonnen. Het is begrijpelijk dat de ontginnings
gronden voor cultuurgebruik zeer matig geschikt zijn. De vochthoudendheid is zeer onvoldoende. Het grondwater ligt voor het
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in een economisch gunstige tijd ontgonnen werden tot bouwland, zijn
weer .verlaten en met houtgewas beplant.
Type JgS Afgez_ande_ Pl£i£t£Cj5ne_ zandgronden.
De afgegraven pleistocene zandgronden zijn in drie typen
onder te brengen*
_1. Met bovengrond van klei of gebroken grond.
_2. Met ca« 45 cm zwarte humeuze bovengrond, vrij hoge ( ca. 50 cm m.v. ) grondwaterstanden.
3. Met minder dan 30 cm humusarme bovengrond, vaak diepe grondwater
standen.
Deze typen zijn op de bodemkaart met een harcering aangegeven.
1. ^gezande_
£a^£r°.nÉe£.21ei t_0Xeüë£0B^_vJ:n_^;i.ei 2?
gebroken_grond_;_
Deze klei op zandgronden en de z»g„ mangelgronden ( klei en zand
gemengd ) zijn beschreven in hot rapport, dat verschenen is naar
aanleiding van de kartering van de gronden oostelijk van Naarden
( o.l.v. Dr. van Liere ).
2. Afgehande Pleistocene^ zandgrond£n__met_ca» 4%. ^r^zwar^t^ humeuze_
bovengrond^ vr_ij_h£g£
c^u_ 5.0_cm - m.v,JJ_grondwajtersjtand_en_j_
Kenmerkend voor deze oudere afzandingen is, dat men een vrij dik
humeus dek op het afgegraven zand vindt ( gemiddeld 45 à 50 cm ).
Het profiel is dus zeer eenvoudig gebouwd, n.l. een laag van 45
dik humeus zand op geel of wit dekzand of grof fluvioglaciaal zand.
De afgegraven gronden zijn in het algemeen mooi gelijkmatig, vlak.
afgegraven tot op ca» 50 cm boven het grondwater. De dikte van het
humeuze dek is enigszins wisselend en van verschillende factoren
afhankelijk n.l. welke oorspronkelijke grond men heeft afgegraven
en wat men er later nog opgebracht heeft aan compost. De dikte van
het humeuze dek kan plaatselijk wel 70 cm bedragen, terwijl een
dikte van 40 cm ook voorkomt.
Deze lage zandgronden met humeus dek en beheerste grond
waterstanden vormen een ideaal profiel voor bepaalde vormen van
tuinbouw o.g.. groenteteelt en sierheesterteelt ( deze laatste vindt
men veel op de afgegraven gronden rond Naarden ). Goed en productief
grasland vindt men ook op deze - gronden. Er zijn nog tamelijk veel
uitbreidingsmogelijkheden voor de tuinbouw.
3 o è^Ke—aB^Ë.
£an^£r£niie*ï. I2ei iIuJln£r®. humujsarme boven-_
grond.__
De gebruikswaarde van deze gronden is gering wants
le. Het humeuze dek is dun en humusarm ( 30 cm of dunner ).
2e. De grofzandige ondergrond houdt weinig water vast.
3e. De grondwaterstand ligt vaak onbereikbaar diep. Deze jonge
ontginningen zijn dus droog, arm en in het algemeen weinig
productief.
Opgebaggerde gronden, K.
In verschillende gebieden heeft men om uiteenlopende
redenen grond opgehoogd door het brengen van een baggerlaag op een
oorspronkelijk bodemprofiel. Soms was het alleen om de grond op te
hogen ten opzichte van het grondwater, maar meestal gold als neven
bedoeling, het te gelijkertijd opbrengen van een laag nieuwe grond
ter bemesting en/ of verbetering. Vooral in de tuinbouwgebieden
heeft deze handelwijze plaats gehad. We onderscheiden in het zuide
lijk deel van de provincie Noord-Holland slechts een types
Type K^s Opgebaggerde veengronden, meer d_an 50 cro bagger op ^een^
De oorspronkelijke veengrond lag zeer diep in het watërT
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gelegd heeft en de slootwaterstanden heeft verlaagd, heeft men
elders de grond opgehoogd en is hierdoor het land op boezempeil
blijven liggen. Men is gedwongen dit opbaggeren van tijd tot tijd
te herhalen, aangezien de grond steeds verder inklinkt en tenslotte
onder water zou verdwijnen. De lagen kalkhoudendc bagger welke men
aanbrengt, vormen tevens een prima grond voor allerlei bloem
en tuinbouwgewassen. De zo ontstane gronden hebben een dikke laag
van uitstekende veraarde bovengrond ( vaak tot 60 â 70 cm dik ) met
een goede structuur»
Algemene onderscheidingen; L»
Gronden van geheel afwijkende aard zijn ondergebracht
in deze groep» Dit betreft s 1. oude verlande stroombeddingen,
2. gronden, welke niet voor agrarische doeleinden in gebruik zijn,
3« vlietlanden, welke zo moerassig zijn, dat daar slechts enig
riet verbouwd kan worden, en 4« diepgespitte gronden.
We hebben de volgende onderscheidingen gemaakts
L 1. Stroombeddingen. Dit zijn meestal betrekkelijk smalle stroken
totaal afwijkende gronden, temidden van de normale bodemtypen.
Het zijn de verlande oude waterlopen in het oude en jonge zeeklei
gebied
in de streek van de Vecht. Deze oude waterl open zijn meest
al dichtgeslibd met zwaar materiaal, dat vaak ook sterk humeus is
en dikwijls slap en nat. Doordat deze stroken zo smal zijn lopen
ze veelal dwars door percelen hoen, waarin ze vaak hinderlijke
laaggelegen stukken vormen. Soms zijn de perceelsscheidingen vol
gens deze oude waterbanen gelegd, waardoor men een onregelmatige
en kromme begrenzing van de percelen heeft gekregen..
L 2. Gronden niet voor agrarische doeleinden in gebruik. De aan
duiding spreekt voor zich zelf. Hieronder zijn samengebracht de
gronden welke ingenomen worden door grotere dorpen, steden, fabrie
ken, havens, enz.
L 3» Vlietlanden. Dit zijn door boezemwater omgeven stukken grondT welke
door klink veelal zo laag zijn komen te liggen, dat ze voor normaal
agrarisch gebruik te moerassig zijn. Er wordt meestal geen hooi
gewonnen.
L 4» Diepgespitte en diepge-ploogde gronden. Op een aantal plaatsen
heeft men gronden, waarvan de oorspronkelijke bovengronden uit
slechte, zure klei of veenachtige klei bestonden en in de onder
grond kalkrijke klei of zavel bevatten, diepgeploegd of diepgespit.
Veelal heeft men door deze goede klei en zavel boven te brengen
een uitstekende grond voor akkerbouw verkregen. In enkele gevallen
werd kalkloze klei bovengeploegd.
Algemene Toevoegingen.
Door het plaatselijk aanbrengen van een letter zijn bij een
aantal bodemeenheden enkele minder belangrijke eigenschappen aange
geven, welke niet in do bodemtypen zelf tot uitdrukking konden worden
gebracht. Het bodemtype met toevoeging heeft dezelfde kleur behouden,
alleen een aanduiding is er aan toegevoegd.
1
Flinke, tot 50 cm dikke, laag restveen of verteerd restveen of
maermolm op andere grond.
In vele oude zeekleipolders zijn de klei- en zavellagen over
dekt met een laag verteerd of onherkenbaar restveen of meermolm. De aard van de grond welke grotendeels wordt bepaald door
de bovengrond, is door dit dunne laagje veen geheel anders, dan
wanneer het veen zou ontbreken. Men treft zowel akkerbouw als
grasland op deze gronden aan» De kwaliteit van het land is
sterk afhankelijk van de kwaliteit van het veenlaagje, welke
meestal tamelijk goed is.
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De in het algemeen fijnzandige, oude zeekleigronden kunnen
plaatselijk wel eens grofzandig zijn of met grof zand vermengd
zijn. Meestal is de structuur op deze gronden wat slechter,
°V
Plaatselijk katteklei in de ondiepe ondergrond.
'attekleivlekken wijzen steeds op een zeer zure grond. Wanneer
deze kattekleivlekken ondiep voorkomen wijst dit op een zure
bovengrond, wat van groot nadeel is voor de verbouwde gewassen.
4 k Plaatselijk ondiep klei in de ondergrond. De ondergrond is
dua niet stevig maar bestaat niet uit veen.
V 5
Gedeeltelijk uitgeveende gronden, deels verland. Het land is
plaatselijk verveend en grotendeels weer verland. Men heeft een
zeer onregelmatig landschap overgehouden, Toor aen groot deel
echter nog bestaand uit hét oorspronkelijke veenland.
( ^
Grotendeels verveende gronden, weinig verland. Het land is
ü
voor het grootste gedeelte verveend geweest en slechts voor
een klein gedeelte weer verland. Men treft op het ogenblik dus
nog een groot oppervlak moeras en water aan. Bijna al het
oorspronkelijke land is verdwenen.

cx

2

- 37 HOOFDSTUK IV
DE TUINBOUWCLASSIFICATIE «
1. De classificatiekaart
Op deze kaart zijn drie geschiktheidskiassen aangegeven f te we
tens goed geschikt, matig geschikt en minder geschikt of ongeschikt. Ver
der is een groep gronden als niet geclassificeerd aangegeven. De klas
sen goed en matig geschikt zijn verder onderverdeeld naar geschiktheid
voor bepaalde teelten of combinaties van teelten die in het betreffende
gebied gebruikelijk zijn.
Het gebruik van slechts drie klassen heeft als voordeel dat een
duidelijk beeld wordt verkregen van de gebieden waarin overwegend goed,
matig of minder geschikte gronden voorkomen.
Het gebruik van slechts drie klassen heeft ook enige bezwaren.
1. Moet men rekening houden met het feit, dat er noodzakelijkerwijs verschillen
gestaan in de geschiktheid van de gronden die tot dezelfde klasse zijn
gerekend.
2. Door de globale indeling zijn de grenzen tussen de diverse klassen niet
nauwkeurig aan te geven.
Verder heeft het gebruik van een kaart met een vrij kleine schaal
-is50«000~"fcot gevolg, dat. kleine oppervlakten niet afzonderlijk kunnen wor
den aangegeven.
Hierdoor komen in het areaal van iedere klasse kleinere oppervlakten gron
den voor die in feite niet tot die klasse behoren.
In verband met bovengenoemde punten mag er op gewezen worden, dat
de overname van de gegevens van de classificatiekaart op een kaart met een
grotere schaal onvermijdelijk tot onjuistheden zal leiden.

*
I

'

II. De legenda.
Klasse I. Goed geschikt voor tuinbouw
Tot deze klasse zijn gerekend alle gronden die bodemkundig goed ge
schikt werden geacht voor ean of andere vorm van tuinbouw. Naar de gebruiksmogelijkheden die de diverse gronden van deze klasse bieden is onderscheid gemaakt naar geschiktheid voor de teelt van groente, fruit en
bollen of naar combinaties van deze teelten.
De gronden die geschikt zijn voor de teelt van groente of voor
de teelt van groente, en fruit zijn tevens goed geschikt voor bloementeelt.
De volgende onderscheidingen komen voors
Klasse I g + f goed geschikt voor de teelt van groente en fruit,
Klasse I g + b goed geschikt voor de teelt van groente en bollen,
Klasse I g
goed geschikt voor de teelt van groente,
Klasse I f
goed geschikt voor de teelt van fruit,
Klasse II. Matig geschikt voor tuinbouw
Tot deze klasse zijn gerekend alle gronden die bodemkundig matig
geschikt worden geacht voor een of andere vorm van
tuinbouw. Evenals
bij klasse I is nader onderscheid gemaakt naar de gebruiksmogelijkheden die
de diverse gronden bieden voor bepaalde takken van tuinbouw.
De volgende onderscheidingen komen voors
Klasse II g + f matig geschikt voor de teelt van groente en fruit
Klasse II g + b matig geschikt voor de teelt van groente en bollen
Klasse II g
matig geschikt voor de teelt van groente
Klasse II f
matig geschikt voor de teelt van fruit,
Klasse III d + bu duinen en buitens (niet geclassificeerd). Deze gronden
zijn door hun huidige bestemming om andere dan bodemkundige redenen ontoegantelijk voor tuinbouw. Zij zijn buiten de classificatie gebleven.
Klasse IV. Tot deze klasse zijn gerekend alle gronden die bodemkundig wei
nig of niet geschikt voor tuinbouw worden geacht. De gebieden waarin deze
gronden voorkomen zijn op de kaart wit gelaten. Het globale karakter van
de bodemkundige verkenning waarop deze classificatiekaart ten dele berust
is oorzaak van het feit, dat binnen de niet gekleurde gebieden kleine op
pervlakten kunnen voorkomen^ die voor tuinbouw wel geschikt zijn.

- 38 Ook dient opgemerkt te worden, dat door de verdere ontwikkeling
van cultuurtechniek en landbouwwetenschap een gedeelte van deze gronden
in de toekomst mogelijk voor tuinbouw geschikt kan
worden gemaakt.

^
*
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III. De grondsoorten die voorkomen in de aangegeven geschiktheidsklassen
Klasse I g + f.
In deze klasse zijn ondergebracht de zavel- en lichte kleigronden
van de droogmakerijen. Het zijn kalkhoudende, voedselrijke gronden met een
gcede structuur en een gemakkelijk bewerkbare rulle., veelal humeuze boven
grond. Zij bezitten een open profiel en een groot vochthoudend vermogen,
zodat bij een juiste waterbeheersing een goede vocht- en luchthuishouding
in de bodem mogelijk is. De mees.t juiste grondwaterstand is afhankelijk
van de te telen gewassen en de bedrijfsvorm die men kiest. De vele moge
lijkheden die deze gronden bieden ten aanzien van de keuze van gewassen en
bedrijfsvormen maken ze tot kostbare tuinbouwgronden.
Klasse I g + b.
In deze klasse zijn ondergebracht de zanderij- en.strandwalgronden van het duingebied. Het zijn grove zeezandgronden die reeds overwegend
met succes worden gebruikt voor de teelt van bloembollen, bloemen of
groente. De bovengrond is plaatselijk ontkalkt doch de ondergrond is steeds
kalkrijk. Het grove zand en de kalkrijkdom van de ondergrond bieden de
mogelijkheid ook de gedeeltelijk ontkalkte gronden zeer geschikt te maken
voor de teelt van bloembollen.
Verder is in deze klasse ondergebracht een betrekkelijk gerin
ge oppervlakte gronden in de omgeving van Bussum. Het zijn humeuze,,gemak
kelijk bewerkbare zandgronden met een groot vochthoudend vermogen en een
constant of goed te regelen grondwaterpeil.. Het zijn zeer geschikte groentegronden en de goede vocht- en luchthuishouding in de bodem scheppen tevens
mogelijkheden voor de bollenteelt. Wel moet worden opgemerkt dat het kalkloze diluviale zandgronden zijn waardoor de teelt van hyacinthen practisch
uitgesloten is.
Klasse I g.
In deze klasse komen voors veengronden, veengronden met een zanddek, diluviale zandgronden en slibhoudende zandgronden met"een dun zaveldek.
De veengronden van deze klasse liggen ten oosten van Haarlem,
Heemstede en Bennebroek, ten westen en zuiden van Amsterdam, in de Ronde
hoeppolder bij Ouderkerk, ten zuiden van de Kwakel en in de omgeving van
Aalsmeer. Al deze gronden hebben een.veraarde veenbovengrond met bijmen
ging van zand en slib. De aard en de dikte van het yeraarde dek zowel als t
gehalte aan zand en slib in de bovengrond zijn in hoge mate bepalend voor
de geschiktheid van de grond voor groenteteelt. Deze factoren wisselen
echter van gebied tot gebied un in elk gebied nog weer van plaats tot
plaats. Door de keuze van de gewassen en de bedrijfsvorm kan tot op. ze
kere hoogte een juiste aanpassing van de tuinbouw aan de bodem worden
verkregen. De gronden met de dikste veraarde, eventueel opgebaggerde dek
ken, zijn veelal droger en daardoor meer geschikt voor vroege teelten.
Dit geldt voor de teelt op open grond zowel als voor de teelt onder koud
of verwarmd glas. Dunne dekken zijn over het algemeen natter en daardoor
meer geschikt voor teelten in de zomer. De lichtere profielen, voorname
lijk bestaande uit veraard veen, eventueel vermengd of afgedekt met zand,
zijn over het algemeen zeer geschikt voor de teelt van fijne groentegewas
sen o.a. bladgroenten en peen. Voor de.zwaardere gewassen als tomaten,
komkommer e.d. zullen de iets kleiïger veenprofielen zeer waarschijnlijk
de voorkeur genieten.
Van de bovengenoemde gebieden bezitten de gronden bij de Kwakel,
de buitenste rand van de fiondehoeppolder en een smalle strook grond langs
de Amstel van Uithoorn tot Amsterdam( de meest kleiïge profielen. De dekken
zijn hier bovendien vrij dik»
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De gronden van de Duivendrechtse en Venserpolder, gelegen ten
zuiden van Smsterdam, hebben een ëunner veraard dek dat echter vrij veel
slib bevat. Voor zomerteelten zijn deze gronden zeer geschikt doch vroege
teelten zijn hier minder op hun plaats. Op sommige plaatsen, met name
in de Venserpolder, is de bovengrond vermengd met- zand. Het veraarde dek
is dan tevens dikker waardoor ook vroegere teelten mogelijk zijn.
De gronden in het gebied bij Sloten en de Binnendijkse- Buitenveldertschepolder ten zuiden van Amsterdam hebben over het algemeen weinig
kleibijmenging in het veraarde dek. Het zijn lichte, gemakkelijk bewerk
bare gronden die zeer geschikt zijn voor de daar gebruikelijke vorm van
groenteteelt. De vroegheid laat door de veelal vrij dunne, veraarde bo
vengrond wel iets te wensen over.
Het gebied ten oosten van Haarlem, Heemstede en Bennebroek heeft
eveneens een lichte bovengrond. De zandbijmenging in het veraarde veen
is over het algemeen vrij groot terwijl plaatselijk een zanddek op veen
voorkomt. Langs het Spaarne en soms tot vrij ver in de polder komen ver
spreid kleilaagjes voor in het profiel. Het zijn vaak dichte kleilenzen
die op de waterbeweging een storende invloed kunnen hebben.
Ze kunnen echter zo nodig vrij gemakkelijk worden doorgespit en vermengd
met de zandige bovengrond of het onderliggende veen. Hierdoor wordt een
open, ongestoord profiel'verkregen waarin een goede water- en luchthuis
houding mogelijk is. Over het algemeen zijn de gronden in deze polders
vrij gemakkelijk voor groenteteelt geschikt te maken« De wisseling in
dikte en zandgehalte van het dek maakt echter een zekere aanpassing van de
gewassen en teeltwijze aan de grond noodzakelijk. Anderzijds is door de
variatie van de aard en de dikte van de bovengrond een ruimere keuze van
gewassen en bedrijfstypen mogelijk d^n op de meeste veengronden het geval
is.
De veengronden van het bovenland bij Aalsmeer hebben eent dikke,
zeer humeuze bovengrond, bestaande uit veraard veen( vermengd of opgehoogd
met bagger. Het zijn rulle, gemakkelijk bewerkbare gronden die zeer ge
schikt zijn zowel voor de groenteteelt als voor de bloementeelt. Ze zijn
nagenoeg geheel voor dit laatste doel in gebruik.
De veengronden met een zanddek komen voor aan de voet van de
duinen tussen Bermebroek en Velsen. Het zanddek is 50 "t0"t 100 cm dik en
heeft over het algemeen een humeuze bovengrond. Deze gronden zijn zeer ge
schikt voor de teelt van groente en bloemen. Zij worden ook gebruikt voor
de teelt van bepaalde soorten bloembollen, hoewel het zand over de gehele
dikte van het dek ontkalkt is.
De diluviale zandgronden voorkomende in klasee I g liggen in de
omgeving van Ankeveen en 's Gravenland. Deze gronden hebben voor het groot
ste deel diep humeuze tot venige zandprofielen waarin een goede lucht- en
vochthuishouding mogelijk is. Plaatselijk komt tussen de humeuze boven
grond en de gebleekte zandondergrond een dunne veenlaag voor. Zowel de
humeuze, geheel zandige gronden als de gronden met een veenlaag in het
profiel zijn.zeer geschikt voor groenteteelt. Verspreid lopen enkele rug
gen door het gebied. Deze bestaan uit licht humeuze, droge gronden die
zich minder goed voor tuinbouw lenen.
De slibhoudende zandgronden met een zaveldek komen voor in de
omgeving van Castricum enUit^e^tft. Het zaveldek is meestal 30 tot 60 cm
dik en grotendeels ontkalkt. De ondergrond bestaat uit grof, kalkrijk zee
zand. Bij een juiste grondwaterstand zijn deze gronden zeer geschikt voor
groenteteelt. De profielopbouw - klei op zand - en de kalkarmoede van de
bovengrond stellen enige beperkingen aan de teelt van bloembollen. Het
grove, ka Ik rijke zand in de ondergrond biedt echter mogelijkheden tot
het gesohikt maken van de grond voor deze teelt.
Klasse I f.
In deze klasse zijn ondergebracht,de kleigronden met een zwaar
dere bovengrond en een open, veelal aflopend profiel. Ze komen voor in de
Purmer, de Wijde Wormer , de Haarlemmermeer en in de polders bij Aals
meer. Het zijn kalkhoudende, voedselrijke gronden met een goede structuur,
waarin een juiste water- en luchthuishouding mogelijk is. Het zijn zeer
geschikte gronden voor de teelt van fruit. Door de zwaardere bovengrond
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zijn ze voor de teelt van'groente minder geschikt.
Klasse II g + f.
Kleine oppervlakten grond verspreid voorkomend in de Haarlemmer
meer, de Schinkelpolder en de Oosteinderpoelpolder, zijn in deze klasse
ondergebracht. Het zijn gedeeltelijk zavelgronden met een ontkalkte bo
vengrond en gedeeltelijk zavelgronden met een storende zandlaag in het
profiel. Beide bodemtypen lenen zich wel voor groente- en fruitteelt doch
in beperkte mate. De ontkalkte gronden hebben een minder goede structuur
en zijn niet zelden slempig. Beide factoren bemoeilijken het verkrijgen
van een juiste vocht- en luchthuishouding in de bodem. De gronden met een
zandlaag in het profiel stellen hoge eisen aan de watervoorziening der
gewassen.
Klasse II g -f b.
In deze klasse komen diluviale zandgronden en zeezandgronden
voor. De diluviale zandgronden liggen in de omgeving van Naarden en
!s Gravaxland. Het zijn voor het merendeel afgegraven gronden met een vrij
constant grondwaterpeil en een matig humeuze bovengrond. Voor groenteteelt
is een meer humeuze bovengrond gewenst en het ontbreken van kalk beperkt
de mogelijkheid voor bollenteelt.
De zeezandgronden van deze klasse komen voor aan de voet van de
duinen tussen Bennebroek en Velsen. Het zijn kleine oppervlakten diep
Qntkalkte, vrij droge zandgronden. Door de kalkrijke zandondergrond be
staat de mogelijkheid om door afgraving en eventueel diep omwerken van het
profiel deze gronden zeer geschikt t® maken voor de teelt van bloembollen
en groente. In hun huidige toestand zijn deze gronden slechts matig ge
schikt voor deze teelten.
Klasse II g.
In deze klasse komen voor: veengronden, diluviale zandgronden,
enige bodemtypen van de droogmakerijgronden en een zeer kleine oppervlakte
zeezandgronden. Tot de veengronden van deze klasse behoort een gedeelte
van het veengebied tussen Oostzaan en Purmerend, de Bijlmeerpolder ten
noorden van Abcoude en een veengebied tussen Halfweg en.Spaarndam. De
gronden van deze gebieden komen overeen met de. bij klasse I g beschreven
veengronden doch zij hebben over het algemeen een dunner veraard dek en
een sterkere klei-bijmenging in de bovengrond. Door het dunne8 vaak vrij
zware dek zijn het natte, late gronden. Hun geschiktheid voor groenteteelt
beperkt zich voornamelijk tot zomerteelten.
Tot de diluviale gronden van deze klasse behoort een gedeelte van
de gronden van de Meent bij Bussum en een kleine oppervlakte zandgronden
ten westen van Hilversum. De gronden van de Meent bestaan voor een gedeel
te uit matig humeuze zandgronden met een betrekkelijk gering vochthoudend
vermogen. Ondanks het vrij constante grondwaterpeil in deze polder zijn
het slechts matig geschikte groentegronden. Van oost naar west wordt de
bovengrond humeuzer en het westelijk gedeelte heeft zelfs een veendek op
zand. Het veendek heeft een sterke klei-bijmenging in de bovengrond waar
door deze vochtige gronden laat zijn. De gronden met een veendek kunnen
evenals de matig humeuze zandgronden met vrij grote beperkingen voor groen
teteelt gebruikt worden. Slechts de humeuze vochtige zandgronden tussen
beide gelegen^ kunnen tot de goede groentegronden worden gekkend.
De gronden ten westen vej,n Hilversum vormen de overgang van de
hooggelegen, humusarme stuifzandgronden bij Hilversum naar het veengebied
bij Kortenhoef. Het zijn matig humeuze zandgronden die hoog liggen ten
opzichte van het veenlandschap. Hierdoor zijn ze droogtegevoelig en slechts
beperkt geschikt voor groenteteelt.
De gronden van de droogmakerijen die tot deze klasse behoren
komen voor in de Haarlemmermeer, de Akerpolder, de
Os dorperpolder,
de Starmeer en in de Horstermeer.
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De gronden van de Haarlemmermeer, die tot deze klasse behoren^
hebben een restveendek ter dikte van 50 "tot 100 cm rustend op oude zee
klei. De dikte van de restveenlaag zowel als de dikte van de veraarde
bovengrond wisselt sterk. Het zand- en slibgehalte van de bovengrond is
eveneens wisselend terwijl plaatselijk ook nog zoute kwel optreedt. Al deze
factoren veroorzaken het naast elkaar voorkomen van geschikte, matig ge
schikte en zelfs ongeschikte gronden voor groenteteelt.
De gfonden van de Akerpolder, de Osdorperbovenpolder en de
Starmeer bestaan voor het merendeel uit slappe humeuze kleigixonden met een
dunner of dikker meermolmdek. De gronden met een sterk humeuze bovengrond
of een meermolmdek bieden goede mogelijkheden voor groenteteelt. Naarmate
de dikte van de humeuze bovengrond of het meermolmdek afneemt zijn de
mogelijkheden voor groenteteelt beperkter. Over het algemeen zijn het sterk
vochtige gronden die voor vroege teelten beperkte mogelijklieden bieden.
De zeezandgronden die tot deze klasse zijn gerekend liggen bij
Limmen en Uitgeest. Zij vormen do overgang tussen de strandwallen en het
klei-op-veen gebied. Gedeeltelijk zijn het humeuze zandprofielen doch
plaatselijk komen er storende klei- of veenlagen in voor. Door het hete
rogene karakter van de profielen zijn het slechts matig geschikte gronden
voor de teelt van groente.
De Horstermeer ')
In deze polder komen kleigronden, veengronden en zandgronden voor.
Hiervan zijn de volgende bodemtypen in deze' klasse ondergebracht.
1. Kalkrijke, lichte klei- en zavelgronden.
Deze gronden hebben een rulle goed bewerkbare bovengrond die op
een diepte van ca. 40 cm overgaat in slappe, humeuze klei. Plaatselijk
komt de diluviale zandondergrond vrij ondiep in het profiel voor.
Deze kleigronden zijn goede, tamelijk vroege groentegronden die
ook 's zomers over het algemeen voldoende vochtig zijn. Van de, in de pol
der plaatselijk zeer sterk voorkomende zoute kwel, wordt geen hinder onder
vonden. Het slootwater is echter zout waardoor de tuinbouw onder glas aan
beperkingen onderhevig is.
2. Humeuze, lichte, kalkrijke klei op veen.
De bovengrond is rul en goed bewerkbaar. Op een diepte van.30 à
40 cm komt slappe klei voor naar beneden overgaande in veen of bagger.
Deze grond is natter en daardoor later dan de zuivere kleigronden. Vollegronds groenteteelt en ook latere teelten onder glas voldoen op deze gron
den goed.
3» Veen op zand.
De bovengrond bestaat uit slibarm veraard veen dat plaatselijk
zandig is. Dit dek is ca. 30 cm dik en rust op weinig veraard moerasveen.
De zandondergrond komt veelal binnen een meter beneden het maaiveld voor.
Hierdoor is het eventueel mogelijk de bovengrond te bezanden daar de slo
ten alle tot in het zand gegraven zijn. Door bezanding of vermenging van de
bovengrond met zand wordt deze steviger en minder nat hetgeen de tuinbouw
kundige waarde van de grond verhoogt. De geschiktheid voor groenteteelt
neemt toe naarmate de bouwvoor dikker is.
4. Humeuze en matig humeuze zandgronden.
Een groot gedeelte van de zandgronden heeft een sterk humeuze
bovengrond ter dikte van 30 à 40 cm. Deze bovengrond rust op een laag bruin
zand (b.laag) die echter veelal goed doorlatend is.Door de optredende sterke
zoete kwel is de grond niet vroeg. Naarmate de dikte van de bovengrond en
het humusgehalte minder wordt neemt de geschiktheid voor groenteteelt af.
Klasse II f.
In deze klasse zijn ondergebracht bepaalde kleigronden van de
droogmakerijen en smalle stroken oevergronden langs de Vecht.en andere
') De gegevens over de gronden van dezepolder werden ons verstrekt door
het Eijkstuinbouwconsulentschap te Amstelveen.
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De klei- en zavelgronden van de droogmakerijen van deze klasse
hebben een ontkalkte bovengrond met een minder goede structuur of een sto
rende laag in het profiel. De teelt van fruit op deze gronden is gebonden
aan meerdere of mindere beperkingen. Slechts bij een sterke aanpassing
van rassen, soorten en onderstammen is deze teelt hier mogelijk.
De klei- en zavelgronden van deze klasse worden gevonden in de
Middelpolder bij Amstelveen, de Schinkelpolder, de Oosteinderpoelpolder,
de Legmeerpolders, de Haarlemmermeer en in de Wijde Vormer.
Do oevergronden langs de Vecht en andere rivieren in hetzelfde
gebied bestaan uit afwisselend zwaardere en lichtere rivierklei die van
de rivieren af landinwaarts over het veen uitwigt, Plaatselijk, voornamelijk in de binnenbochten, komen sterk zandige ondergronden voor terwijl
elders een vrij zwaar kleidek van maximaal een meter dikte rust op veen.
Het heterogene karakter van deze gronden is reeds bezwaarlijk voor een
uniforme fruitaanplant. Verder is de ligging van de klei in een smalle
strook langs de rivieren, waarbij slechts de boveneinden van de percelen
bruikbaar zijn eveneens ongunstig. Hoewel plaatselijk zeer geschikte stuk
jes grond voorkomen zijn voor de vestiging van fruitteelt van enige omvang
deze gronden van weinig betekenis.

I
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V.

Do_c].assificatie_van_de gronden i_n_e£n_aantal bouwland- en_gra_sl_andklas^en._
De, op de bodemkundige verkenning^kaa.rtf onderschei
den bodemtypen zijn alle beoordeeld op hun waarde voor akkerbouw en
als grasland. In overleg met de landbouwconsulent werden classifi
catieschema's opgesteld, waarbij wij ook hulp ondervonden van
Dr A.P.A. Vink van de afdeling Landclassificatie van de Stichting
voor Bodemkartering.
De schema's voor de grasland- en bouwland-classifi
catie moeten zeer globaal blijven, daar ook de verkenning globaal
is. Er is binnen de op de bodemkundige verkenningskaart vermelde
eenheden nog te veel variatie mogelijk om hierop een nauwkeurige en
streng omschreven landclassificatie te baseren. Verder bevindt
zich de kennis van de Landclassicatie zelf ook nog in een stadium
van ontwikkeling. Met de hier voorgestelde classificatie1s is dan
ook het maximaal mogelijfe gegeven bij de huidige stand van de ken
nis over dit onderwerp.
We behandelen eerst de eenvoudige bouwland-classifi
catie en daarna de graslandclassificatie. Tenslotte worden beide
classificaties bij elkaar gevoegd in één schema s de gecombineerde
bouwland- graslandclassificatie, waarnaar ook de kaart (bijlage 3)
ingekleurd is,
a. De bouwlandclassificatie.
Voor de bouwlandclassificatie is een eenvoudig
schema opgesteld waarbij een indeling is gegeven naar geschiktheid
van de grond voor de verbouw van een gewas of reeksen gewassen. De
opbrengsten, welke deze gewassen op de verschillende gronden kunnen
leveren is niet in eerste instantie als maatgevend beschouwd. Als
de beste gronden worden beschouwd, die bodemtypea, waarop de teelt
van zoveel mogelijk akkerbouwgewassen mogelijk is. Deze zijn in
klasse I genoemd. Naarmate het aantal gewassen, waarvan de teelt
op een grond goed mogelijk is, afneemt, wordt de grond als van
minder kwaliteit beschouwd en hoort ze thuis in een hoger genummer
de klasse , Toch mag men niet zeggen, dat een grond van klasse IV
b.v. in geld uitgedrukt minder waard is dan een grond van klasse
III b.v. Dit hangt geheel af van de plaats, welke een dergelijk
stuk land in het geheel van het bedrijf inneemt.
Klasse VI tenslotte omvat de gronden, die voor alle akkerbouwgewas*
sen ongeschikt zijn. Hieronder volgt een kort overzicht van de
bouwlandclassificatie §
Klasse I.
Gronden goed geschikt voor alle of bijna allo ge
wassen v»d. kleigronden.
Geen, of practisch geen, beperking van teelten, in het algemeen
grote oogstzekerheid, meestal hoge opbrengsten bij goede verzorging
van het gewas, (in het algemeen de goede, kalkrijke zavel- en klei
gronden).
Klasse 2.
Gronden, goed geschikt voor sommige gewassen van
dg kleigronden, maar minder goed of niet geschikt voor een aantg.1 kleigrondgewassen.
A.

Gronden wel goed geschikt voor graan-gewassen (tarwe) kool
zaad en suikerbieten, maar minder goed voor aardappelen, vlas,
erwten, bonen, enz. (Kalkarme tot iets kalkhoudende, vrij
zware goede kleigronden).
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appelen en sommige vroege handelsgewassen, maar niet geschikt voor
suikerbieten en bonen. ( Droge, goede kalkhoudende kleigronden,
lichte en zeer lichte zavel- en zeezandgronden en gebroken gronden ).
C. Gronden geschikt voor hakvruchten ( suikerbieten, aardappelen,
enz. ) maar minder voor granen en handelsgewassen ( onkruid )
( Verschillende stevige en drogere gronden op klei ( katteklei )«
Klasse 3»
Gronden in het algemeen niet geschikt voor kleigrondgewassea
sen maar waarop wel goed zandgrondgewassen kunnen worden verbouwd.
A. Gronden, welke behalve voor rogge en aardappelen ook goed geschikt
zijn voor de vochteisende zandbouwlandgewassen, zoals voederbieten
en mais. Soms ook nog redelijk geschikt voor suikerbieten en tarwe.
( Lage, vochtige soms humeuze lichte zavel-,zand- en slibhoudende
zandgronden.)
B. Gronden, welke alleen goed geschikt zijn voor de drogere zand
grondgewassen als rogge, haver en aardappelen. De opbrengst van
vochteisende gewassen is hier matig en wisselend.
( Droge, slibhoudende en niet slibhoudende duinzand- en strandwalgronden en middelhoge bosgronden op pleistoceen ).
Klasse 4.
Gronden, welke alleen en slechts matig geschikt zijn voor
de drogere zandgrondgewaosen, zoals aardappelen, rogge en lupinen.
( Droge duinzandgronden, hoge oude zandbouwlandgronden en heideontginningsgronden ).
Klasse 5»
Gronden met op korte afstand sterk wisselende geschiktheid
voor akkerbouwgewassen, meestal plaatselijk wel geschikt voor
droogteresistente akkerbouwgewassen.
(Zandkopjes te midden van natte veengronden, droge duinzandkoppen
tussen vochtige klei- of kleigronden op veen )
Klasse 6.
Gronden ongeschikt voor akkerbouw.
Deze zijn te nat en/of te zwaar of te droog. ( Veengronden, klei op
veen, pikkleigronden, hoge, uiterst droge zandgronden enz. )
De omschrijving van de klassen is zodanig, dat z^in of meer voor
zichzelf spreekt. Bij de beoordeling van de gronden is gedacht aan
normale omstandigheden, bij een goede bedrijfsvoering, We denken
on» de gronden goed gedraineerd en de percelen van goede vorm en
grootte en niet te ver afgelegen van de bedrijfsgebouwen. Het
bodemtype werd beoordeeld, zonder te denken aan ingrijpende cultuur
technische maatregelen als diepploegen, breken van lagen, infiltreren,
kunstmatig beregenen, enz. Maatregelen als bekalking, compostbemesting, enz. worden beschouwd als to behoren tot de normale bedrijfs
voering. De gebruikte termen kunnen nog als volgt nader omschreven
worden?
Goed geschikt. Betekent, dat de gewassen, welke daarbij
genoemd worden zonder veel risico van mislukken, enz. verbouwd kun
nen worden op de botreffende grond en daarop steeds een goede oogst
geven. Het risico is op deze gronden voor zo'n gewas slechts gering.
Matig geschikt. Betekent, dat de opbrengsten van de daarbig;.
genoemde gewassen sterk kan wisselen al naar de omstandigheden en
van jaar tot jaar in verband mot de weergesteldheid. In droge jaren
zal de opbrengst op droogtegevoelige gronden, ook jan de voor dergelijke
gronden nog matig geschikte gewassen, laag zijn. De verbouw van voor
zulke gronden ongeschikte gewassen zal dan echter geheel mislukken.
In vochtige jaren geven dergelijke gewassen op zulke gronden echter
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Ongeschikt. Betekent, dat de verbouw van gewassen op voor
die gewassen ongeschikte grond in vele gevallen de kans loopt
geheel te mislukken.
B. De graslando.Iassificatie.
Bij de grasland classificatie is een aantal belangrijke
eigenscheppen in ogenschouw genomen, die de gebruikswaarde van
grasland bepalen. Hieronder zijn te noemens
la® De totale productie aan gras, over het groeiseizoen van één jaar
2e. De verdeling van deze productie over het groeiseizoen( b.v.
laat of vroeg beginnende groei in het voorjaar, het voorkomen
en de intenriteit van een zomerdepressie in de grasgroei, enz. )
3e. De kwaliteit van het gras ( geschiktheid voor grote melkproductie
tegenover de geschiktheid voor de opfok van jongvee ).
Ook bij deze classificatie is weer gesproken van geschiktheid van
de grond voor een bepaalde gebruikswaardeklasse. Bij deze classifi
catie moet erop gewezen worden, dat klasse I niet als waardevoller
of beter beschouwd mag worden dan klasse II of III, enz. Het is nu
eenmaal zo, dat elke klasse pas op volledige uitbuiting kan komen
in een zeer bepaald boerenbedrijfstype. En dan is het mogelijk, dat
een stukje grasland van klasse III voor een boer van veel meer waarde
is dan een stuk van klasse II. Bij dezo graslando.lassificatie is,,
o-ronala bij die voor de akkerbouw, steeds, het potenti'èel van de
gronden voor ogen gehouden. Geen rekening is gehouden met afgelegen
ligging, verwaarlozing, slechte verkaveling, slechte drainage, enz.
enz. De gronden zijn beschouwd, alsof ze onder goede bedrijfsomstan
digheden geëxploiteerd werden. Er is verder geen rekening gehouden
met bijzondere maatregelen, welke men ter verhoging van de gras
productie tegenwoordig kan toepassen, zoals beregening , infiltra
tie, enz.
De termen zeer geschikt, geschikt, matig geschikt en ongeschikt zijn
hier weer in dezelfde zin gebruik, als dit bij de bouwlandclassificatie het geval was.
De zo eenvoudig mogelijk gehouden classificatie van de gronden voor
grasland is dan als volgtï
Klasse I
In hoofdzaak geschikt voor grasland met zeer hoge graspro
ductie van matige kwaliteit. Groei gedurende h©t gehele groeisei
zoen, voldoende stevige zode» Bij uitstek geschikt voor hoge
melkproductie. ( Lage, vochtige, soms humeuze, lichte zavel-, zand
en slibhoudende zandgronden en stevige kleiige veen-gronden en
venige kleigronden op veen, zandige en bezande veengronden ).
Klasse 2
In hoofdzaak geschikt voor grasland met hoge grasproductie
van goede en zeer goede kwaliteit. In droge zomers matige tot vrij
sterke zomerdepressie, niet indrogend, stevige zode. Zeer geschikt
naast melkproductie voor de opfok van jongvee en de vetweiderij.
( Kalkrijke en kalkhoudende goede klei- en zavelgronden^ kalkarme
tot iets kalkhoudende, vrij zware nog vrij goede kleigronden en
goede tot iets knippige zware kleigronden op veen en op zavel, diep
kalkloos ).
Klasse 3
geschikt voor grasland met vooral grasproductie in de zomer
van matige tot zeer matige kwaliteit. Groei laat in het voorjaar
aanvangend, zode vaak slap van nature»
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a.)

Productie in het algemeen hoog, kwaliteit matig voor hoge melk
productie in de zomer. (Slappe veengronden, delgronden, natte
restveengronden en baggergronden). Indien de zode verstevigd
is door"compost, bezandigen, enz. dan zeer goed, verhuist naar
klass I.
b) Productie matig tot slecht, Kwaliteit matig tot zeer matig, te
nat (delgronden, natte restveengronden, zoute gronden, bagger
gronden, vlietlanden).
Klasse 4*»
Geschikt voor grasland met matige productie,
Zomerdepreesie sterk, vaak indrogend of verdrogend
voor meer dan 5Ofo van de oppervlakte in droge seizoenen.
a) Kwaliteit van het gras goed en zeer goed (Droge, goede kalkhoudende kleigronden, lichte en zeer lichte zavel- en zeezand
gronden en gebroken gronden en sterk knippige zware kleigrond op
zavel en veen en zeezand),
b) Kwaliteit van het gras matig (Verschillende stevige en drogere
restveengronden op klei (katteklei), droge slibhoudende en
niet slibhoudende duinzand- en strandwa*".gronden en middelhoge
bosgronden op pleistoceen, indrogende humeuze kleigronden
op veen en veengronden).
Klasse 5»
Geschikt voor grasland met op korte afstand sterk wisse lende gebruikswaarde.
a) Grasland met sterk wisselende gebruikswaarde door van nature
sterk wisselende bodemgesteldheid. Grasland wisselt van droog
via goed naar nat. (Zandkopjes te midden van natte veengronden,
droge duinzandkoppen tussen vochtige klei- of kleigronden op
veen).
b) Grasland met sterk wisselende gebruikswaarde door sterk wisse lende bodemgesteldheid tengevolge van menselijk ingrijpen zoalss hot veelvuldig toepassen van onderbemaling, het plaatse
lijk optreden van klink, hot gedeeltelijk afgraven van het
kleidek, het wild vervenen van veengronden, enz. (Kraggenlanden en onderbemalen veengebieden)»
Klasse 6.
Ongeschikt voo.r grasland (te droog).
(Droge duinzandgronden, hoge oude zandbouwlandgronden, heidontginningsgronden, woeste duinen, stuifzandgronden en heide-en bos
gronden).
c) De gecombineerde grasland- en bouwlandclassificatie.
Men kan beide classificaties combinoren door elk bodemtype in
beide classificatie-schema's in te delen en daaruit een gecom
bineerde classificatie voor akkerbouw- en grasland af te leiden.
Deze indeling wordt niet te ingewikkeld, daar een groot aan
tal van de mogelijke combinaties niet voorkomt en de minder
belangrijke weggelaten kunnen worden. Aangezien het grasland
gebruik in het herverkende deel van de provincie overheerst,
werd de classificatie voor grasland voorop gesteld. De nummering
(dus volgorde) van de klassen van de gecombineerde graslandakkerbouwclassificatie (Romeinse cijfers) is min of meer
subjectief en door ons zelf gekozen en wijkt in sommige op
zichten af van de nummering van de aparte grasland- en de
aparte bouwlandclassificatie (Arabische cijfers).
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die verder weinig zegt over de waardering van de klassen. Het
nevenstaande schema geeft de gecombineerde classificatie ingedeeld
weer.
Hieronder volgt een nadere omschrijving van de bij
zonderheden van elke onderscheidon groep in de gecombineerde gras
land- bouwlandclassificatie (zie schema). Hierbij is steeds de
indeling voor grasland het eerste genoemd.
Combinatieklasse I
Gronden geschikt voor grasland met hoge productie
van zeer goede kwaliteit. Enige somerdepressie. Stevige zode.
Deze groep is in verband met de bestaande verschillen in de ge
schiktheid voor akkerbouwgewassen in 3 delen gesplitst?
Combinatieklasse I&;
Grasland^ zie boven
BouwlancU Gronden, geschikt voor alle kleigrondakkerbouw-'ïewassen» 'Grote oog-stzokorhcid en* • t
hoge productie-. Onder daze aubgroap rekenen
«ij alle kalkrijkcs en kalkhoudend®, goede
klei- en zavelgronden met een goede profielopbouw, zoals de Oude zeekleigronden,
voor zover kalkhoudend en kalkrijk en de
jonge kalkrijke klei- en zavelgronden met
goede ondergronden.
Combinatieklasse Ibs
Grasland?_ zie boven
Bouwland^ Gronden? geschikt voor kleigrondakker
bouwgewassen, behalve aardappelen, vlas,
erwten, enz. Hieronder vallen de kalkloze
tot kalkarme, vrij zware en zware klei
gronden, die nog wel tamelijk goed van
structuur kunnen zijn, maar b.v, zwaar te
bewerken zijn. Voorbeelden hiervan vormen
de zware estuariumkleigronden met goede
zavalige ondergronden langs de Vechtarmen,
de soms nog iets kalkhoudende, maar steeds
zware, dikke IJ-oeverkleigronden, de
zwaardere, kalkloze Hoofddorpgronden en de
ondiepe, kalkloze, zware, oude zeekleigronden.
Combinatieklasse les
Grasland:zie boven
Bouwland! Gronden, ongeschikt voor bouwland, te zwaar,
soms met slechte tot zeer slechte structuur
en soms bovendien te nat. Goede voorbeelden
van deze Subklasse vormen de zeer zware,
goede tot iets knippige zware kleigronden op
veen en op zavel,de zeer zware IJ-oeverklei
gronden op veen en de diep kalkloze,oude
zeekleigronden.
Combinatie lis Deze klasse omvat de gronden geschikt voor grasland
met zeer hoge tot hoge grasproducties van matige kwaliteit. Echte •
melkveeweiden. Ook zijn tot deze klasse gerekend de gronden met een
matige productie en matige kwaliteit wegens de zeer natte ligging,
Zomerdopreeaie is op al deze gronden niet aanwezig. Soms treedt wel
latCE groei in het voorjaar op. Voor bouwland zijn deze gronden soms
nog wel,maar meestal niet geschikt, wegens te lage ligging. In ver
band hiermede is ook deze groep gesplitst in een 4-tal subklassen.
Combinatieklasse IIa;
Grasland s Gronden geschikt voor grasland met zeer hoge
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niet op, of is zwak.
Bouwlands_ Gronden geschikt voor vochtverlangende
zandbouwlandzomêrgëwâSsên zoals? voederbieten, haver e.d. Goede
voorbeelden van deze gronden vormen de lage, vochtige en humeuze
zandgronden en duinzandgronden en lage, humeuze, slibhoudende duin
zandgronden, enz.
Combinatieklasse Hbs
Graslanch Gronden geschikt voor grasland met zeer hoge
productie van matige kwaliteit. Geen zomerde
pressie.
Bouwl§nd£ Gronden ongeschikt voor bouwland wegens te lage
ligging. Onder deze subgroep vallen de goede
kleiïge veengronden en venige kleigronden op
veen met een voldoende stevige zode. Meestal is
bij deze gronden de zode met compost of met zand
verstevigd. Verder behoren hier ook toe de bezande veengronden.
Combinatieklasse Hes
Grasland^ Geschikt voor grasland met hoge productie van
matige kwaliteit. Meestal, vertoont dit grasland
een slappe zodt^
laat in het voorjaar en heeft
een hoge zomeijyoji ictia.
Bouwland^ Gronden ongeschvoor bouwland, wegens te natte
ligging. De niet bezande of verstevigde veen
gronden, veenachtige en natte delgronden en de
natte-restveen- en baggergronden behoren tot deze
groep. Door bezanding en andere maatregelen
kunnen de gronden van deze subgroep geschikt ge
maakt worden voor subklasse IIb.
Combinatieklasse lid;
Grasland s_ Geschikt voor grasland met een matige productie
van meestal matige kwaliteit. Het zijn meest
lage en natte tot zeer natte gronden, soms zout,
maar altijd met een slechte afwatering.
Bouwland^ Ongeschikt, te nat. Tot deze groep behoren delgronden, natte restveengronden, baggergronden,
vlietlanden, natte buitendijkse gronden, enz.
Combinatieklasse Illj
De gronden van deze groep zijn geschikt voor
grasland met een matige productie, welke in het algemeen wordt ver
oorzaakt door een flinke zomerdepressie. Het zijn dus droogtegevoelige gronden. Wat betreft bouwland zijn ze geschikt voor wat
meer droogteresistente: gewassen van de kleigronden aan de ene kant
en voor de gewassen van de drogere zandgronden aan de andere kant.
Een aantal gronden is ook geheel ongeschikt voor bouwland. In ver
band met dit laatste zijn ze in 4 subklassen gesplitst.
Combinatieklasse lila;
Grasla.nd.3_ Geschikt voor grasland met een matige productie.
Een vrij sterke zomerdepressie. Het gras is van
zeer goede kwaliteit.
Bouwlands Gronden geschikt voor lichtere en wat meer droogteresistente kleigrond- akkerbouwgewassen zoals s
granen, aardappelen, vroege handelsgewassen, maar
niet voor suikerbieten e.d.
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ook de gebroken gronden en slibhoudende zeezandgronden.
Combinatiesubklasse Illbs
Grasland^ Als lila.
?2™Iän5F Ongeschikt, te zwaar en periodiek te nat. De
gronden van deze subgroep zijn de sterk knippige,
zware kleigronden op zavel, zeezand en veen.
's Winters zijn deze gronden vaak zeer nat, ter
wijl de structuur meestal zeer te wensen over
laat.
Combinatieklasse IIIcs
Graslands. Geschikt voor grasland met een matige productie
en meestal een flinke zomerdepressie. Het gras
is meest van matige kwaliteit.
Bouwland^ Geschikt voor bouwland met voornamelijk hakvruchtenverbouw. Granen en handelsgewassen kunnen
slechts beperkt geteeld worden wegens de overlast
van onkruid en het grote gevaar van legeren. Hier
onder vallen de drogere en stevige restveengronden
op klei, katteklei, enz.
Combinatiesubklasse Illd;
Graslancb Geschikt voor grasland met een matige productie
van matige kwaliteit. In het algemeen treedt
een sterke zomerdepressie op.
Bouwland^ Gronden goed geschikt voor akkerbouwgewassen van
de drogere zandgronden, zoals rogge, haver,
aardappelen. Vochteisende gewassen, zoals voeder
bieten geven hierop reeds minder goede resultaten.
Tot deze subgroep worden gerekend de drogere slib
houdende, weinig humeuze duin- en strandwalgronden en de vrij sterk humeuze, middelhoge bospodzolgronden van het Pleistoceen.
Combinatiesubklasse Illeg
Grasland^ Geschikt voor grasland met een matige productie
van matige kwaliteit. Meestal treedt een sterke
zomerdepressie op.
Bouwland^ Ongeschikt voor bouwland wegens te lage ligging
en door té veriige slappe grond. Onder deze sub
groep vallen de slappe, natte restveengronden,
kleiïge veengronden en venige kleigronden op veen
met indrogingsverschijnselen.
Combinatieklasse IVe
De gronden van deze groep zijn alle op korte
afstand sterk wisselend van samenstelling. Door
de te kleine schaal van de kaart moesten deze
gronden in een complex samengevat worden, zodat
wij ook bij de classificatie een complex moes
ten invoeren. In het algemeen wisselt de hoe
danigheid van de grond van hoge, droge zand
gronden tot lage, natte veen- of kleigronden, ook
wel van indrogende veengronden naar natte slappe
veengronden. Naar gelang de verschillen in geschikt*
heid van een deel van de complexen voor akker
bouw maakten we nog onderscheid in 2 subgroepen;
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Combinatiesubklas;.e IVas
Graslancb Sterk wisselend, droog en nat op korte afstand
door natuurlijke oorzaken.
Bouwland^ Drogere stukken grond geschikt voor akkerbouw
gewassen van de drogere zandgronden. Lagere stuk
ken te nat of te zwaar voor bouwland. Tot doze groep
rekenen wij de kopjes van droge, middelhoge bospodzolgronden, afgewisseld met veen-gronden en
diepere natte veenkommen en de droge duinzandkoppen tussen vochtige en natte kleigronden of
kleigronden op veen.

CombiflatiesubklassG IVbs

Graslands Geschikt voor grasland, met sterk wisselende
a
? droog en vochtig op korte afstand
door kunstmatige omstandigheden. Productie van
slechte kwaliteit.
Bouwlanch Ongeschikt voor bouwland, te venig en te nat,
hieronder vallen de kraggenlanden en sierk onderbemalen, half uitgeveende en daarna weer verlande
veengebieden.
Combinatieklasse Vs
De gronden van deze groep.zijn zo'droog, dat zo
ongeschikt zijn voor grasland. Voor. bouwland zijn zo nog te gebruiken,
maar ze zijn slechts geschikt, en dan nog matig, voor de drogere
zandbouwlandgewassen, zoals rogge, aardappelen, lupine, enz. Deze
groep is niet verder onderverdeeld. Deze droge gronden zijn van
weinig waarde voor de akkerbouw, zoals de droge, hoge oude zandbouwlandgronâen, de droge, weinig humeuze duinzandgronden en de hoge
heideontginningsgronden.
Groep Vis
Deze groep omvat de gronden, welke niet meer voor akker
bouw of grasland gebruikt kunnen worden wegens te grote droogte.
Dit zijn de woeste duinen, stuifzanden en de bos- en heidegronden
van het Gooi.
D. De Gras- en bouwlandclassificatiekaart ( Bijlage II ).
Voor het samenstellen van deze kaart werden de bodemeen
heden van de verkenningskaart ( Bijlage I ) alle ondergebracht bij
de één of andere combinatieklasse of subklasse uit het hiervoor be
sproken schema. De bodemeenheden van de verkenning zijn echter geen
nauw omschreven bodemtypen, zoals die gehanteerd worden bij een
detailkartering. Allerlei wisselingen in het bodemprofiel maken,
dat binnen een bodemeenheid van de verkenningskaart nog vrij veel
variaties kunnen voorkomen. ... Lerd c c r is het gemiddelde bodempro
fiel van een bepaalde bodemeenheid op de ene plaats soms anders dan
op een andere plaats, zelfs is in vele gevallen het verschil zo
sterk, dat dezelfde bodemeenheden van die twee verschillende plaat
sen ook in 2 verschillende landklassen zijn ondergebracht.De landclassificatiekaart dekt dus de bodemkaart niet geheel in die zin, dat
elke bodemeenheid in een bepaalde landklasse is ingedeeld. Neven
staand schema geeft een overzicht van de landklassen waarin alle
eenheden van de verkenningskaart zijn ondergebracht. Met behulp
van deze tabel is uit de bodemkaart een gras- en bouwlandclassificatiekaart samengesteld, welke in Bijlage II wordt gegeven.
Bij het gebruik van de landclassificatiekaart moet erop
gewezen worden, dat hier slechts landklassen aangegevtn staan, maar dat
over de geldelijke waardering van deze landklassen geen oordeel wordt
uitgesproken. Men dient hiertoe elk perceel binnen een bepaald bedrijfstype te beoordelen en dit gaat buiten het kader van dezê classificaties.
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slechts op een verkenning van de bodemgesteldheid berust en dat,
wat betreft de grenzen, geen grote waarde aan de nauwkeurigheid ge
hecht mag worden. Het is ook bij deze kaart niet toegestaan te
vergroten of de lijnen op een basis met grotere schaal over te
brengen.
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van de gecombineerde grasland- bouwland.classificatie ondergebracht.
VI
I
II
III
IV
V
Type

a

b

c

a

b

c

d

a

A 1
A 3
A

X

x

5

A 6
A 7

X

A 8
A 9
A 10

X

A 11

X

A 12
A 13

X

A 14

I

x

A 15
A 16

I
B 1
B 2

x

B 3

X

X

B 3(d)

X

X

B 3(v)

X

X

B 4

X

X

B 5

X

X

B 5(t>)j

X

X

B 5(k)

X

X

B 4(w)

B 6
B 7

B 8
B 9

X
X

X

B 10
B 11
I

X
Js
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a

b

c j

a

b

c

IV

III
d

a

b

c

d

e•
1

C 1
C 3al

i
!

x

;
j

C 3al £
C 3aII

X

1

C 3aII £

!
:

C 3bl

X

C 3bII

X

C 3bII

i
1s

;
t
1

cr

C 3cl

:

X

tj

;

C 3dl
C 4al

X

1

C 4al ^

!

C 4bl

X

c 4ci

X

c 4dl

X

it
it

I
1;
i

c 4dl l

i

C 5al

X

iI

C 5al X

I

C 5aII

i

G 5bl

X

c 5ci

X

;
i
i
i

!
!

c 5ci J

1

c 5cin
c 5di

X

C 5el

X

X

X

x

i

X
X

:

C 5eII

c 5fi
C 5glll

C

6dl

C 6fl

X

|c Tal

X

X

i

c 7bll

X

X

;

Q 7dl

X

b
i 7dII

X

0 7bl

je 7fi

_ _ —.

!

V

VI
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II

I
a

Type

b

c

a

b

c

III
d

a

b

o

IV
d

e

!

a. b

X

G 2

X

G 3

X

!
i

l

:

G 3y
G 4

\1
!

X

{J

g 4*
G 5
G 6

VI
i

G 1

i
I

V

!

X
X

-

G 7

X

G 8

X

G 8^
G 9

X

G 9^
G 10

X

G 10*
G 11
G llW

X

X

;

'

G 12

X

X

1

G 12z

)
{

G 12z^
G 12c^
G 12o^
G 13

X

'

G 13
H 1

X

X

X

X

X

X

H IcA
H 2

H ..

X

X

H 3
X

X

X

X

X

X

Î
1t
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Type
1 1
1 2

a

l

!
I
S
1
1

b

c I
5

a

b

III

c

d

x

x

X

X

a

b

o

iv

d

a

e

v

IV

b

.

1
1

X

1 3

!

!

14

*

1 4b
I 4b
X

I 5

I 5b
I 6z

X

l

•

I7
I 8

1
!
1

X

\

X

I9
I 10

_

-

J 1

X

J 3

X
X

X

J 4
J 5

X

J 6

X

J 7

X

J 8a

—

X

b

X

c

X
-

-

-

-

-

K I

— —

-

— - —

— -

—

_ _ _ -

- -

X

,
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Korte aanvullende beschrijving van de bodemgesteldheid van de
hogere zandgronden en van de verschillende polders benevens hun
geschiktheid voor de landbouw in het algemeen.
A. Algemene opmerkingen bij het gebruik van de polderbeschrijvingen.
In dit hocSstuk wordt de bodemgesteldheid van de verschil
lende delen van de Provincie Noord-Holland (Zuidelijk gedeelte)
in het kort beschreven. Voorop geven wij een korte beschrijving
van het Gooi en daarna volgt het polderland.
Enkele polders zijn elders beschreven.tezamen met een andere polder.
Een deel van de voorkomende polders zal nog nader worden beschreven
bij de kartering
Noord-Holland Midden-gedeelte. Dit is dan ter
,plaatse vermeld. In de polderverslagen is vermeld, waarvoor de voor de
tuinbouw geschikte gronden zijn gekarteerd. Het klasse-nummer
van de tuinbouwgeschiktheid is dan tevens aangegeven. Voor de landbouwen graslandclassificatie zijn geen klassen vermeld, wel is een algemene
beschrijving van de geschiktheid voor grasland of bçuwlg,nd aangegeven.
In het algemeen is in deze verslagen de nadruk gelegd op de
geschiktheid voor tuinbouw. Terloops wordt vermeld waar de bodem ge
schikt is voor bouw-of grasland, maar niet in elke polderbeschrijving.
Zoveel mogelijk we^d aangegeven waar tuinbouwuitbreiding mogelijk is of
daarvoor geschikte gronden voorkomen. In sommige gevallen, waar onzeker
heid over de tuinbouwgeschiktheid bestond, werd een nader onderzoek aan
bevolen. Dit geschiedde in het bijzonder voor gebieden liggende in de
directe omgeving van tuinbouwcentra.
B. Beschrijving van de bodemgesteldheid van de zandgronden van het
Gooi, welke niet in polderverband zijn ondergebracht.
Het Gooi is als één geheel beschreven aangezien dit gebied
landschappelijk, bodemkundig en agrarisch een eenheid vormt. Tot het
geografische begrip "het Gooi" behoort echter nog een viertal water
schappen n.1,s
1. de 's Gravenlandse polder
zie blz. 79
2. de kleine polder Nieuwerlnek
zie blz. 79
3. de Gooise Zomerkade
zie blz. 67
4« de Hilversumse Meent
zie blz. 80,
Deze Waterschappen vormen de overgang van het hogere zandgebied naar
de veen- of kleigronden op veen rond het Gooi. Bovengenoemde polders
worden hierna behandeld.
Het grote middengebied van het Gooi wordt gekenmerkt door
een van noord naar zuid zich uitstrekkende brede zone van grofzandige,
vaak grindhoudende gronden (j 1 en J 2). Een deel van deze gronden
is zeer grofzandig tot grindhoudend, plaatselijk leemhoudend. Dit
gedeelte behoort tot de Stuwwallen in het Gooi. (Hoogte 15 à 30 m +
N.A.P.). Landbouwkundig en bodemkundig verschillen deze gronden weinig
van de lagere en meer vlak gelegen, grofzandige gronden (de z.g.
Fluvio-glaciale gronden) liggende op ongeveer 5 S- 15 m + N.A.P.. Alle
genoemde grofzandige gronden, voorzover niet door de mens tot oude
bouwlanden omgevormd, zijn voor de cultuur van weinig waarde, aange
zien het profiel zeer weinig water kan vasthouden, terwijl het grond water voor de plantenwortels onbereikbaar diep ligt. Deze gronden lig
gen grotendeels als woeste grond (heidej. Voor een kleiner, deel zijn
ze met bos beplant waarvoor de geschiktheid echter ook zeer matig is.
Deze hogere, grofzandige gronden dragen vrijwel alle een 'zogenaamd
Bruin podzolprofiel.
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wal uit een vrij smalle, hoge rug vrijwel overal met bos beplant.
Ten noorden van Hilversum, tussen Laren en Huizen, liggen de met
hoide begroeide podzolprofielen ( J 1 ) nog geheel in natuurlijke
toestand ( Gooise natuurreservaat ). Deze gronden kunnen het beste
bestemd worden voor recreatie. Door de toenemende stadsuitbreiding
gaat hiervan steeds meer verloren.
Reeds vroeg is uit deze hoogliggende, grofzandige, bruine
podzolgronden in de omgeving van de dorpen,door de mens bouwland
ontgonnen. Door het aanwenden van plaggenmest ontstonden hier dikke
humeuze lagen ( 50 tot 100 cm ) op het oorspronkelijke podzolprofiel
en men spreekt dan van oude bouwlanden,( J 6 ). Deze oude bouwlanden
(de z.g. enken ) vond men oorspronkelijk om de oude Gooise dorpens
Hilversum, Sussum, Laren, Blaricum en Huizen. Door de sterke uit
breiding van de Gooise dorpen in de laatste 50 jaren is een groot
deel van de Enkgrond bebouwd. Van de Hilversumse Enken zijn alleen
van de Ooster en Noorder Enk kleine stukjes overgebleven» De Bussumse Enk is vrijwel verdwenen. Slechts Laren, Blaricum en Huizen
hebben nog vrij wat oude bouwlanden ( J 6 ), hoewel deze de laatste
tijd door toenemende huiden- en villabouw zeer snel verminderen.
Een groot verlies is dit niet, behalve dan, dat hierdoor een stukje
bekoorlijk landschapschoon verloren gaat.
De cultuurwaarde van deze gronden is zeer geringd de Gooise
oude zandbouwlanden staan als slecht bekend. Slechts de zaïldbouwlandgewassen als rogge, haver en aardappelen kan men hier met matig
resultaat verbouwen. Deze gronden zijn voor hun watervoorziening
uitsluitend aangewezen op de hangwatervoorraad in de humeuze laag.
Deze is in droge zomers totaal onvoldoende en de opbrengsten laten
dan veel te wensen over. Van hetgeen hier gezegd is over de oude
bouwlanden, geldt in nog sterkere mate voor de ontginningsgronden
met hun dunne humeuze zandlaag op los grof zand ( J 7 )• De cul
tuurwaarde hiervan is zeer matig tot slecht. Veel van de oorspron
kelijke ontginningen zijn verkocht voor huizenbouw of liggen weer
in bos*
De boven besproken grofzandige tot grindhoudende gronden
worden omgeven door matig fijnzandige tot fijnzandige, niet grind
houdende eh niet lemige zanden ( z.g. dekzanden ). In principe
ontmoet men, wanneer men zich van de hogere , grofzandige gronden
( J 1 en J 2 ) naar de lagere, fijnzandige gronden begeeft, eerst een
bodemprofiel dat als heidepodzolprofiel is ontwikkeld ( J 3 )• ^eze
zóne ligt ongeveer op een hoogte van 10 m tot 5 m + N.A.P. Komt
men lager in de fijnzandige gronden, dan betreedt men een zone,
waar het bodemprofiel als een bruin bosprofiel is ontwikkeld( J 4 )
( 5 m tot + O.5O m + N.A.P. ) Deze profielen zijn goed ontwikkeld
waar te nemen in het Zuiden—westen tussen Loosdrecht en Hilversum.
Elders is deze opeenvolging in de bodomprofielontwikkeling vaak
gestoord door verstuiving ( Stuifzanden J 5 )• He"*1 oorspronkelijke
profiel is overstoven of verstoven.
De bovengenoemde heidepodzolgronden ( J 3 ) komen hoofd
zakelijk in het zuidelijk Gooi voor. Deze fijnzandige podzolprofielen zijn iets meer vochthoudend dan de boven beschreven grof—
zandige bruine podzolgronden ( J 1 en J 2 ), maar als cultuurgrond
slechts hier en daar geschikt. Het ongestoorde heiaepodzolprofiel
met een intacte B-laag komt vrij weinig voor. Vrijwel overal in het
Gooi wordt deze grond met een diep omgespit of omgeploegd profiel
voor bosbouw benut»» Dg humeuze laag is bij de-ze jonge ontginningen
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een wat dikkere humeuze bovengrond voor op deze heidepodzolgronden
o.a. in het zuidelijk Gooi bij Oud-Loosdrecht. Hier werd onder het
humeuze dek, ter dikte van 40 cm, een ongestoord heidepodzolprofiel
aangetroffen.
Doordat deze gronden, met diepe grondwaterstanden en een
gering vochtho^dend vermogen van de humeuze laag, zeer droogtegevoelig zijn, is de geschiktheid, voor zandbouwland matigs Rogge- en
aardappelbouw zijn hier de uiterste mogelijkheden.
Bovendien werkt de harde B-laag sterk storend.
De middelhoge bosgronden (j 4) vinden we aan de rand van
het Gooi, zowel in het oosten als in het westen. Het zijn van oor
sprong de vruchtbare met bos begroeide zandgronden met een vrij hoge
grondwaterstand door kwelwater uit het Gooi. Ook nu behoren deze
bosgronden tot de betere landbouwgronden. We treffen er, behalve
grasland en bouwland, ook enige tuinbouw op aan. De middelhoge
bosgronden kan men tot
vrij vochthoudenae, humeuze tot vrij
sterk humeuze, vrij laaggelegen zandgronden rekenen met grondwater
standen wisselend van 0.60 m tot 1.20 m onder het maaiveld. De
middelhoge aan de veengronden grenzende bosgronden, zijn het
meest vochthoudend en in het algemeen het geschikst goor de tuin
bouw (groenteteelt) en grasland, terwijl de hogere profielen zich
meer voor bouwland lenen. Ook op vrij korte afstand komt nog
vrij veel variatie in hoogteligging en profieltype voor. Uiteraard
is daardoor de kwaliteit ook op korte afstand vrij sterk wisselend.
De stuifzandgronden (J 5) üggen in een grote kring om
het Gooi. De breedte van de zSne is variërend en ook de mate waar
in het stuifzand is opgewaaid tot heuvels is verschillend. Slechts
in het zuid-oosten van het Gooi ontbreken de stuifzanden. De
stuifzanden zijn vrijwel geheel beplant met grove den. Voor verdere
cultuur zijn deze gronden ongeschikt.
Sedert de 17e eeuw is men begonnen met zandafgravingen in
het westelijk deel van het Gooi. Zowel de relatief vrij lage, als
de hoger gelegen gronden heeft men stelselmatig tot een bepaald
niveau boven het grondwater afgezand. Zowel middelhoge bosgronden,
stuifzanden als grofzandige gronden zijn afgezand. De,afzandingen
hebben zich vooral in de 's Gravenlandse polder en om Naarden ge
concentreerd. De oude afgezande gronden (J 8b) hebben in het al
gemeen goede eigenschappen voor de groenteteelt wegens het dikke
humeuze dek en gunstige ligging t.o.v. het grondwater.,Plaatselijk
loopt de geschiktheid,nogal uiteen, zodat deze gronden in de klasse
II (g + b) matig geschikt voor groente en bollen gebracht zijn. Vooral
in de 's Gravenlandse polder vinden we vrij veel uitbreidingsmogelijk
heden voor de tuinbouw op deze gronden. Hinder gunstige eigenschappen
hebben afgegraven gronden (oostelijk van Naarder), welke later met klei
zijn overslibd (j 8a). De structuur is minder gunstig voor diverse
teelten. De nieuw afgezande gronden in het midden en zuiden van het
Gooi hebben weinig cultuurwaarde wegens de onvoldoende dikte van
het humeuze dek en diepe grondwaterstanden.
De overgang van zand- naar veengronden (J 8) wordt ge
vormd door ondiepe veengronden (bestaande uit zegge- of veenmosveen op zand afgewisseld door plaatselijke zandopduikingen, waarop
middelhoge en soms vrij droge hosprofielen voorkomen). Ondanks de
sterke wisseling van natte en droge profielen op korte afstand is
de geschiktheid voor tuinbouwteelten in het algemeen vrij goed.
Plaatselijk liggen zelfs zeer geschikte gronden. Bezwaren van
deze gronden zijn de gl:j.edeachtige lagen in het ondiepe veenprofiel, die vaak storend op de waterbeweging werken. De mooie, sterk
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tor voor de 's Gravenlandse groenteteelt klasse Ig,weite hisr vrij veel ge
vestigd is. Uitbreiding voor deze tuinbouw is mogelijk.
C. Beschrijving van de bodemgesteldheid van de polders van NoordHolland ( zuidelijk gedeelte ).
( numme"ring volgens Jaarboekje van de Provincie Noord-Holland
1934

1,

4*

ïaie£s£kap_d_e

G°oise_Zom£rkade_e;n het Meentge bied. onder beheer_
Za-£ II. Stadt
jDpp^ X42*—2_ha._)_.
Dit gebied; een buitenpolder aan het IJsselmeer, overstroom
de over de afdamming van de Zuiderzee nog regelmatig. De ontwatering
is echter nog voor een groot deel op de oude toestand ingesteld en
vindt plaats door lozing via enkele duikers op het IJsselmeer. De
verouderde ontwatering is onvoldoende en de bodem zou door een goede
bemaling en een voldoende aantal diepe ontwateringssloten te ver
beteren zijn. De bodemprofielen bestaan uit zware tot lichte Zuiderzeekleigronden, In een klein deel van het gebied komen pleistocene
zandgronden voor. De zware kleigronden (B9 ) hebben een profiel, dat
zwaar en ondoorlatend, lcalkloos of iets kalkhoudend, blauw gereduceerd
en iets venig is. In de ondergrond komt op 60 à 100 cm zegge- of
veenmosveen of verslagen veen voor. Voor grasland zijn deze gronden
geschikt, maar zij zijn wat laat in het voorjaar en geven in droge
zomers een oogstdepressie. Waar het kleidek uitwigt over het zandge
bied is het profiel aangegeven als B3. Nog hoger gelegen komen gebro
ken zandgronden voor. Deze laatstgenoemde gronden zijn iets hoger ge
legen en droogtegovoeliger dan de overwegend dieper in het water ge
legen klei op veenprofielen ( B 9 )*
De lichte Zuiderzeekustgronden ( BIO ) zijn beter van kwali
teit. Ze liggen als een brede iets hoger liggende strook langs de kust.
Het bovendeel van het profiel ( tot 40 à 80 era ) bestaat uit kalkrijke, lichte klei of zavel, de ondergrond uit zware, soms slappe klei.
Het profiel heeft behoefte aan goede ontwatering, vooral omdat een deel
als bouwland in gobrujk is. De zware ondergrond aal steeds een on
gunstige factor blijven.
De lager gelegen zandgronden zijn in dit gebied met klei be
dekt, Het onderliggende zand vertoont het profiel van een bruine bos
grond. Het hoger liggende zandgebied van de Meent ten zuiden en ten
noorden van Huizen is vrij sterk heuvelig. Deze z.g. " Warande " ber
gen zijn oude stuifhouvels. Er is echter overal duidelijk een heidepo.dzol ( J 3 ) of een bruine podzol te zien, gelegen op grof tot ma
tig grof zand. Als cultuurgronden zijn deze gronden vrijwel waardeloos.
Het gehele gebied, dat nu grotendeels als zeer droog grasland in ge
bruik is,ia voor de tuinbouw ongeschikt.
P°JL^£r_IJ^£oZn_(_0pp_. 35i7.3 ha_j_
Dit poldertje verkeert nog in slechte staat,Het bodemprofiel
vertoont weinig perspectief. Het bestaat uit iets humeuze,zware,slappe
gereduceerde klei (soms iets kalkhoudend B9).Slechts het bovenste
uit venige klei bestaande laagje,is doorlucht en doorworteld. Het zout
is bovendien nog niet uitgespoeld, zodat nog een zilte vegetatie voor
komt, De bovengrond is sterk roestig, de ondergrond bestaat uit licht
grijze, naar beneden overgaande in riethoudende klei. Het totale klei
dek is 60 à 80 cm dik. Daaronder volgt een bruine tot grijze, slib
rijke bagger,De grasmat is nog zeer matig,tengevolge van de slechte
ontwatering en het aanwezige zout is slechts bij zger intensieve ont
watering en begreppeling verbetering te verwachten»
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6.

7.
8*
9;
10.'
11-;
12;
13.

14.

'
15.
~
1S i
17'
l8i
19.
20.

{_

®£°£k_i£ Wajte£land
£PP«_4j?«£2 ha. )j_
Voor dijkherstel is dit poldertje in 1916 ontkleid, echter
later weer volgespoten met kalkrijke Zuiderzeebagger. ( aangegeven
als I 5 ) • Deze bagger heeft zich door zakking tot een redelijk
kleiprofiel ontwikkeld en zou een redelijke productie kunnen geven als bouw
land of grasland.De gebruiker van dit land deelde mede,dat door het ge
regeld onder water lopen tengevolge van de te lage kaden bouwlandexploitatie onmogelijk is, zodat gebruik als grasland de enige ge
bruiksmogelijkheid is, zolang geen behoorlijke dijk is aangelegd.
Het_ Hemmeland_ £
Het profiel is ongeveer hetzelfde als beschreven voor de
polder IJdoorn ( B 9 )• Echter is hier door een intensieve
ontwatering de klei dieper doorlucht. De bovenste 40 cm is geoxydeerd en doorworteld, wel sterk roestig. De ondergrond bestaat
uit. grijze, gereduceerde klei, overgaand in bagger. Waarschijnlijk
zou een iets diepere ontwatering nog betere resultaten geven, hoe
wel de grasmat vrij redelijk is. Voor tuinbouw is dit poldertje
ongeschikt.
£°l,(i£1:rL.Q2sJe£3c£0£( Opp. 26.25 ha. )
Het.
X. £P£.° XL ha±.1
r
s
P°ider_de_ Fl£ j; ko£g_("_0£p_:_ 12^92. h^u.
Binnen_en Bui.ten Uit£rjli£k_ond£r_S£h£lMnkhout_(_0£p_i 27.i41 ha»_
i^e£h£rnp£lde£ £ Op£*_15.«3^2_ha.__)_
Andijk £n_Werver_sho£f (_0£pu_ 2Jzß§. hal. -i°_
Rijk£P£0£f£oJ.d£r_An(y.jk_T„PEP.i. +. ,40_^â*_Tl,
Bovengenoemde polders werden gekarteerd bij de verkenning van het
middelgedeelte van Noord-Holland en zullen in het daarbij behorende
rapport beschreven worden.
•Po_ld_er_d£ Vel_serbr£ek {_ Op£._46_8_î_6_ha._)_ç_
De bodem van deze polder bestaat grotendeels uit zware
IJ-oeverklei, plaatselijk iets kalkhoudend op veen, met in de
ondergrond strandvlaktezand. Hier is het bodemtype aangegeven als
type B 4» Elders waar dit zand ontbreekt als type B 5» Land
bouwkundig is er tussen deze typen weinig verschil. Evenals elders,
zijn deze gronden tengevolge van het zware kleidek 's zomers vrij
droog en 's winters tamelijk nat. Naar het westen wigt de kleiafzetting uit tegen de strandwalgronden. We hebben aldaar te maken
met vrij droge gebroken duinzandgronden met een bovengrond bestaande
uit met duinzand gemengde klei ( A 6, A 7 en A 8 ). Deze gronden
zijn voor de tuinbouw ongeschikt. Het grasland is er van matige
kwaliteit.
De Verdolven Landen langs de Spaarndamsedijk_( Opp^ 24»j?8 ha^ J_
X 2i~ "rapport Kartering Haarlem en omgeving en IJ-polders J.
_Inlaag£oMer_(_0£p_^ _266_ h.a_^ )_ ( Zie rapport Haarlem en omgeving ).
2e_ui"t£rlii.k—'1l2—*1— )( Zie rapport Haarlem en omgeving )
De~H£ining_(_0pp_;_ 1.5^70 feu J
Zie kartering Amsterdam en omgeving ).
Spiering horner buiten£old£r_(__0£p_j_ 22_^_2_3 haj_ _)_ ( Zie Kartering
Amsterdam en omgeving. )°
Acht_er_slui£p£lder
OPV.'
poldertje bestaat uit zware klei op veen-grond ( B 5 )•
Het kleidek bestaat van 40 tot 80 cm uit zeer zware, in de ondergrond
blauw gereduceerde klei. Jje klei is compact en ondoorlatend. Het
kleidek is in de ondergrond.vrijwel overal kalkloos, soms iets
kalkhoudend. De diepere veenondergrond onder het Igleipakket bestaat
uit veenmosveen. Het grasland is oväral van prima kwaliteit, wel
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"
21.
157«
155;.
32.

22.
"
23«
24.
25*
26.
~
27*2B.
29,
30.

heeft het iets last van wateroverlast in het voorjaar en is dan
lang koud. In droge zomers is het profiel wat droogtegevoelig.
Voor tuinbouw is de grond in deze polder'ongeschikt,
Pold£r_Buijbenhuizen
As£end£lft_(__OjDp_j_ £l_i_8£ ha_;_
PoMjer_de_ Noorder Bultendijken_(_0£Pjj_ Ï54«47_lia._)jL
PoMer_de Wi_jkerbrjoek J
ha^_ j.
jDe_No_Oird-_ ®.n_2uid Wij_k^rme_er-p_ol_de£ J ,2P£.'am£.n_ 1£§L*2u
Ten dele zijn deze polders opgenomen door DR. H.C. de
Rooj bij de kartering van Noord-Kennemerland ( zie het rapport
" De bodemgesteldheid van Noord Kennemerland " ). Het gebied ligt
vrijwel geheel in bouwland. Het oostelijk deel van deze genoemde
polders wordt hieronder besproken.
Vrijwel overal bestaat het profiel uit IJ-klei ( I 4 )•
Waar de IJ-klei op slibhoudend zand ligt is het profiel aangegeven
met I 7. Wat het type I 4 in dit gebied betreft wordt het volgende
medegedeeld? Het kleidek is zwaar, de bovenlaag donker humeus en
kalkhoudend. Naar beneden neemt het kalkgehalte af, terwijl de
klei op 50 tot 120 cm diepte overgaat in baggerachtig materiaal.
Deze grond is moeilijk bewerkbaar, vooral in natte tijden. Het is
gewenst hier in droge tijden te ploegen. De onder de klei aanwezige
baggerlaag is tengevolge van het lage polderpeil zeer gekrompen
en gescheurd, roestig en korrelig. Tengevolge van deze structuur
werkt deze laag zeer sterk drainerend. Voor bouwland zijn deze
polders matig geschikt. Plaatselijk zijn deze gronden matig ge
schikt voor fruitteelt.(II f)»
In het zuidelijk deel waar de IJ-klei op duinzand rust is
het kleidek veel dunner, soms ontbreekt de klei. Dit zijn slechte
gronden voor de landbouw. De bodem is door deze verschillen onregel
matig van kwaliteit. Bovendien zijn de hoogteverschillen nogal be
langrijk. Voor andere tuinbouwteelten zijn deze polders niet geschikt.
P,°läe_r_de_
h.a± X'
( Zie rappor't kartering Kennemerland ).
Waterschap de Meerweiden ten noorden van het Noordzeekanaal
I OPP'-1!2^6!IT Zie rapport IJ-polders ).
amrner£0We_r_(_0pp_«_ 488/4_8__ha.._)jl( Zie rapport
kartering IJ-polders ).
H°utrakp£lder ^ 0p£._1208.S ha^ )_ ( Zie rapport^ kartering IJ-polders ).
V°j3r52aA:L£ &_iland Ruigoord f OPP» 66.77 ha. ). ( Zie rapport kartering IJ-polders f.
e *aPP°r"fc kartering IJiJ~P£lÉe£ I. 5PP,_^-J.clL*4. Jiai. .!*_(
polders "J*
Vo_ormalig ®.il_and_de_ Ho_orn (_ 0_pp._8_0._42_ha._)>i ( Zie rapport kartering
IJ-polders ).
^£t^rd;ammerpol_der_( niet meer in agrarisch gebruik^ eigendom gemeente Amsterdam ).
No_ord_er_ _IJ_-p_old_e£
£pP/_4j?4_»ól ha^
Het grootste gedeelte van deze polder is reeds opgespoten.
Het overblijvende deel ligt in gras- en bouwland. We treffen in deze
polder aan I 4 ( dunne IJ-klei op veen ), H 2 ( diepe restveengronden ) en B 5 ( klei-grond op veen ). Het kleidek van type 14 is
zeer humeus en behoorlijk kalkrijk in de bovengrond. Het kleidek
wigt over de veengronden uit en wisselt daardoor zeer in dikte van
60 tot 20 cm. Bij de dikkere kleiprofielen vinden we bagger in de
ondergrond, bij de dunnere veenmosveen. Deze gronden zijn alle: diep
ontwaterd5 ze zijn echter door hun zwaarte moeilijk te bewerken.

31,

32.
33«
34*'

~
35»
36.
37«
38.
39«

- 62 De restveengronden zijn zuivere veengronden met zwarte veengrond
als bovengrond ( 40 à 50 cm dik ). De ondergrond bestaat hier uit
rood gereduceerd veenmosveen. Deze veengronden zijn in gebruik
als "bouwland. Tengevolge van de diepe ontwatering is de zware boven
grond droog en verstuift gemakkelijk. De bovenlaag is bezaaid met
schelpen waardoor kalkhoudend. De bewerkbaarheid van deze gronden is
gunstiger dan die van type I 4« Type B 5 bestaat uit zware humeuze
klei ( 40 à 80 cm ) op bagger of veen. Door de te diepe ontwatering
zijn deze gronden sterk indrogend. Het grasland is hier plaatselijk
vrijwel waardeloos. Waar minder diep ontwaterd is, heeft het gras
land een veel beter aanzien.
¥a_tersc_hap_d_e V^r^n^g^e_Naue_rna£che_Wes_tz£ner_en ^aandammer£0l_der_
ï £P£*_51.9« 18 ha_;_ ( Zie rapport kartering IJ-polders ~J.
^u^d-¥^jke7m£erp_old.Gr
Opj3._413_s_47. k.a.i. )•_
Noprd-Wijkermeerpolder £ Op£»_3£«^8_ha._)_:_
So£Z£ml_and_van_E^jnland _£ Op£.«_898j»_38_ ha»_
Als cultuurgrond vallen onder het boezemland van Rijnland
de bollenstreek ten zuiden van Haarlem ( zie hiervoor rapport
de Bloembollenstreek ) zie ook Boezem van âmstelland blz 71 • Tot
het cultuurland van Rijnslands boezem behoren ook de veengronden om
Aalsmeer ( zie blz 71 ).
Ha.^x*^erneejrp_03^de_r (_0£P_i. 17^44«£3__ha ( Zie kartering Haarlemmermeer o.l.v. Ir. Haans ).
Oude_S£a^rndammerpiold_er_
0.PP.'_4_3• 36__ha..Deze polder is geheel
bebouwd door de gemeente Haarlem.
Ze£n£.02.^£r_°^£r_®®.e™sJ.eie_e£. Haaprlejn _( _0£P^ ^3_^_75. ka». 1.' ( Voor
zover niet beschouwd zie rapport kartering van de Bloembollenstreek ).
^ch°uwl3r£ekorpolde£
)^_
^eH.n£^£0£]c£r£.0l.^®.r_(_®£P^.
h.a— 1.'—

40. PoM£r_Vog_el_en£ang_(_0pp^ £6£.42_ha.__)^

41. Wale£s£^apJ^i®nduin 1[ Opp. 70.65 ha. ). ( Zie voor de beschrijving
van deze polders het rapport van de kartering van de Bloembollen
streek.)
42. ^aa.r^e£.po.l^.e£. £nÇLe£. 5aa.riem X. £P£«_A2A»_24 ha.
43• Ve^r^o_ld_er_onder Haarl^ern^ T 9PR°-J-üßilaJ. ü*
44» ^u^d£r2_°^dG_r_°ndjii_H2;airl^m_Gn Ha^rl.e^erl.ieidie £ß_S£a^rnw_oude_(___Ojgp_i_
~
^.2_ha._)_c_
45'. Romo_lenp_old.e£
OpjD._243^66_ ha^_ _).«
46. Poelpolder onder Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude ( Opp.
- MeiOioi
~~
47*
Verenigde_ Grote en_kleine_jpolders onder Haarlemmerliede £n_S;paarn-_
woude_
0pP.*_276_«_6>6 hUjJT
48. Vijf'huizerpolder_ond®r„Hj|arlem_j_ Ha^rl^eimer^lied^ en Spaarnwoude
0p£._
49.

50.
51.'
52.
53.
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Verenigd^. Binn£npojLd_ei'_ond_er_Haarl_emmerl_ied.e en Spa.arnwoude_ _£ 0pjp-»_
213.« 15_ha.
Rottepolder onder Ha^rl_enpe_rl_ie_de_ en Spaarnwoude (_ Op£._8_6.41_h_a._)j>_
Zie voor de beschrijving van deze polders het rapport van de
kartering Haarlem en omgeving«).
^w£^EPl^£r_(„0£P^_ ^.•^_^a,_)^.( Bebouwd ).
Spieringhornerbinnenpolder_( 0pp«_ 345_.löjoa,__)^_( Zie rapport kar
teFing WTAmsterdam )3
P°Mer_h£t_Hui£ de Bretten ( 0p_p »_ 3,»3. ha._

54.- Ve3m£r£o2xter_(_Oj^._ Qißü. haz. _)•_

55. 0v£rtr£k^rbinne^npo]1d_er_(_0p_p_ç_ 98_^8_8 ha_^
rapport kartering IJ-polders. 7-

Voor deze polders zie

- 63 56,

0sdorp£r binne_n£0_ld6r_(_P2p_i_ _54£•30_ha•_)i

57.

5aie£s£^äP_^£ Sl£t£rbinnen- £nJ^i^elvel<Is£ £°2A£rs i. 2PE*~^02*75_hji 1»

58«"
59«
60.
61.

Osdorperbovenpolder f Opp. JL42*4Q_ka*_7.i.
Lutkemeerpolder _£ 2P£,_229.i.67 ha^ _)._
1 0P£' 197^-5_ha._)
J^£k£r£°i^£r_(_0pP_!. ^9.8.52_ha._7_»_ ( Zie voor de beschrijving van deze
polders het rapport van de kartering W.Amsterdam. )
62v
Sc^^::£-'-£0i^£r_(_®£PjL 418
•_).».
63ï
0o_st_eind_er2O£l£old_er_(_0£p_;_ _542«46_ha._)_;_
64."
St£mme£r£old£r_(_0£p_i l68.83_ha.__)_r
65.
S°£ni2e£r£02:^£r_(_®PPj: 186.21 ha. ). ( Zie voor de beschrijving van deze
polders het rapport van de gemeente Aalsmeer.
66.
Bo£Z£mland_van__Amste_lland
0p£«_29262_^5_ha.
De gronden in het Boezemland van Amsteiland zijn oorspronkelijk
veen- en baggergronden. Ze zijn echter door de mens sterk met bagger
uit de Westeinderplassen opgehoogd. Daardoor is het oorspronkelijk
profiel vrijwel geheel verdwenen en spreken we van baggergronden ( IC l).
Daar de bagger uit de Westeinder tamelijk kalkhoudend is, zijn de
kunstmatige baggergronden ook vaak sterk kalkhoudehd. De bagger is
enigzins gevoelig voor indroging, waardoor de dunne bovenlaag van de
baggerpercelen soms scherp korrelig ingedroogd is. De ondergrond is mooi
zwart en rul. Het profiel is soms diep kalkrijk. Do baggergronden worden
grotendeels voor de soringencultuur gebruikt. Ook anjer- en rozenteelt
vindt men nog in beperkte mate op deze veengrond. De laatstgenoemde
tec ten worden hier met matig succes uitgeoefend. De baggerveengronden
zijn ook voor de groent^/op veen goed geschokt (i g ). Er is echter van deze
speciale baggergrond -».'einig reserve aanwezig.
67.''"'. li^n£n^.ijkse_Bui_tenv£ldors£polder
Opp._553_ï_9_ha._)_t
Deze polder wordt op 't ogenblik geheel volgespoten.Zie voor een na
dere beschrijving van de bodemgesteldheid het rapport van de kartering
Z.W. Amsterdam.'
68.'
Middëilpolder onder Ni^uwer-Ams^l^ _(_ Opjj. 327j^29 ha«,
69.
Bovenkerkerpolde-r ( Opp. 1494^37. ha^ 7«__ X zie voor nadere beschrijving
van de bodemgesteldheid het rapport van de kartering van de gemeente
Nieuwer-Amstel.)
70.
Buit£ndijkse_Buitenv£lders£p£lder {_ Op£._356_;_3l ha_;_
Vrijwel geheel
bebouwd. Enkele overgebleven perceeltjes weiland"bestaan uit veengrond
die voor Amsterdamse tuinbouw zeer geschikt .zijn»
71.
Hoorder Legni£erp£lder £0£p_j_ 1363_.8l ha^ J_._
72.
Zui:d£r_L£gme£rpold£r_(_0£p_i_ 86§.'97_p-&»_)±
73»
^ai agerp£ld er ][ Opp, _ß2.98__ha
74«
H^i^£0Zn®.e_P£l^e£ I. Opp._6_24_i.43 ha_^ J._
75.
£PP'_^1'^„ha^)^( Zie voor een nadere beschrij
ving van de bodemgesteldheid van de polderssNoorderlegmeerpolder tot en
met de Thamer Binnenpolder het rapport van de kartering van de gemeenten
Hieuwer Amstel,Uithoorn en Aalsmeer.
76.
Ov£ranstelse__polder (_ Opp._106^71 has. 1" Geheel bebouwd door de gemeente
Amsterdam.
77»
Watergraafsmeer
2?£*_548ï_l8 ha_£ _)_.Vrijwel geheel door de gemeente
• "
Amsterdam bebouwd.
78'f
®i£m£r2°i:d£r_(-P£Pi 19A•£1J:la• ).! (Besproken bij de Venserpolder ).
79^81- 0v£rdi£m£rjDoW£r_(__0_gp_1 223 haT,G£meens£hap£p£lder X.°PPi 7.62_.20_ha) en
82
Bl°eE!eIi^al£r2Old£r_(0p£._42>2i2_3 ^aJ_*
Deze polders behoren vrijwel geheel tot het veengebied en liggen
bijna geheel in grasland. Enkele boomgaard jes vinden we langs de Vecht
en Gaasp n.l.! op de oeverwalgronden (B 8), welke plaatselijk vooral
in de Meanders voorkomt. Overigens is dit een echt veengebied met zware

I

/ teelt

- 64 tot lichte kleidekken, zodat we er de typen B 5? 0 5c en C.4c aan
treffen. De echte kleigronden op veen hebben een zwaar kleidek van
15-30 cm dikte. In het noorden van het gebied tegen de Rijksweg,, waar
men een rietveenondergrond (C 54) aantreft, is de structuur van het
kleidek minder gunstig. Daar komt vooral op kleine, langgerekte ruggetjes
enige indroging voor. In het centrale deel van dit poldergebied vinden
we een zeer licht kleidek op veen, dat we aangeduid hebben met C 4c« De
bovengrond heeft plaatselijk een gunstige structuur, maar de kleihoudendheid van de bovengrond is plaatselijk uiteenlopend. Deze
veengrond is echter niet geschikt te noemen voor groenteteelt. Daar
voor zijn de gronden ook veel te compact en te nat. Vooy grasland
is deze grond ook wel wat licht. Het veen boutaat in hoçfdzaak uit
slibarm tot slibhoudend bosveen. In het noorden komt enig riet
veen voor. Overal is de zandondergrond dieper dan 150 cm. Bij de
kust treffen we zowel binnen- als buitendijkse opgeslibde zware,
blauwgereduceerde kleigronden aan (B 9) in complexen van geringe
omvang. Het zijn minderwaardige gras- en rietlanden. Een ïïwder on
derzoek naar de tuinbouwgeschiktheid in dit gebied is gewenst.
80. Noorder of_Bietpolder £0£Pi 108
Dit gebied is voor het grootste deel in gebruik bij een Bus
kruitfabriek. Voor een ander deel bestaat het uit Rietland. Onder het
zware kleidek komt hier slappe klei of grof rietveen bf een menging
van deze componenten in de ondergrond voor (B 9)• Het gebied grenzend
aan Muiden is in cultuur gebracht en nu in gebruik als grasland van
matige kwaliteit, Het is nog niet lang geleden ontgonnen uit Riet
land. Het profiel variëert van bagger, modderklei, tot bosveen, met
plaatselijk nabij Muiden, fijn zand in de ondergrond. Wegens dit
. laatste kenmerk is het profiel aangegeven als B 4* Plaatselijk is de
oude rietzudde bekleid. De cultuurwaarde van deze gronden is niet
groot. Voor tuinbouw zijn ze in ieder.geval ongeschikt.
3• 2.i£m£rbui_t£nd_iJQ-k£e_Pold_er XP£P.i 44j_5.i
78. Di_emerjgol.der__f0p2._393^,?_1 haT._
83. ï.e£s£r£°i^£r_^P£*_^1^53 ÎLaî°_Dit gebied ligt bijna geheel in gras
land op enkele tuinen na. Gedeeltelijk werden voor de tuinbouw
gunstige en tamelijk gunstige veengronden aangetroffen. Er komen
n.l. lichte, tot/iets kleiïge veengronden op veenmos of bosveenondergrond (C 5a en 0 5c) voor. Daarnaast troffen we kleiïge veentot venige kleigronden op veenmosveen zowel als op bosveenondergronden aan (C 4a en C4c). Hier is de bovengrond onregelmatig n.l.
variërend van kleiïg veen tot venige klei. Al deze gronden zijn
redelijk geschikt voor de Amsterdamse groenteteelt (l g). In de
Diemerpolder is de grond over het algemeen te zwaar voor groenteelten. Bovendien ontbreekt hier de zandige teelaarde. Plaatselijk
kqwen in de Venserpolder echter langgerekte ruggetjes in de per
celen voor, waarvan de bovengrond kleirijker is en wat droogtegevoeliger. Hier is de grond dan ook minder geschikt» Er is echter
in dit gebied, waar het humeuze niet indrogende kleidekje voor
komt, een nieuw Amsterdams tuinbouwbedrijf gesticht. De grond
bleek hier al een redelijke structuur te hebben en de bovengrond
was mooi zwart. Het dunne kleidek was goed weggespit en er bleek
op het oog niet veel achtergebleven te zijn. Voor de wat zwaardere
groenteteelt (3) is deze grond minder geschikt. De voorkomende
klei op veengronden (B 5) zijn voor deze tuinbouwteelten ongeschikt,
evenals in de Diemerpolder de dunne kleigronden op veen (C 5°)•
/ vrij zandige,

- 65 De grond van de Buitendijkse Diemerpolder behoort tot de
Zuiderzeekleigronden (B 9) en is geheel gelijk aan die beschreven
bij de Maatlanden onder Naarden, d.w.z. ze bestaat uit zeer
zware, vaak venige, grijze of blauw gereduceerde, soms iets kalkhoudende kleiprofielen van 100 à 130 cm dikte op een ondergrond
van veenmosveen. De kwaliteit van het grasland kan hier door een
diepere ontwatering verbeterd worden. Een nader meer gedetailleerd
onderzoek in deze bovengenoemde polders is gewenst,
84« Groot Duiv£ndrechtj3e_j3older lP£P.i
l
85« Verenigd£
^l£in £Hiv£n^r£ck^iËeü?£^er.(£P£-^324^ ha).
Dit gebied behoort overwegend tot de lichte veengronden even^
als de nabij gelegen Venserpolder. Er komen hier dan ook geschikte
tuinbouwgronden voor. Het ligt geheel in grasland uitgezonderd enkele
kleine tuinbouwbedrijven langs de Amstel.
Kleigronden op veen (B 5) treffen we alleen langs de Amstel
aan. Het kleidek varieert in dikte van 35 "tot 80 cm. Soms wordt in
de binnenbochten ook nog veEgejriethoudende klei in de ondergrond
aangetroffen. Het zijjn profielen? die wat hoger uit het slootwater
liggen dan de overige veengronden. De bovengrond is vaak goed van
structuur. Het kleidek is echter tamelijk zwaar. Het zijn uitste
kende weidegronden^ zij zijn voor groenteteelt niet geschikt. Verder
komen in dit gebied de eigenlijke veengrondtypen C 4a, C 4d en C5a
voor. Het type C 5c? met humeus tot venig kleidek van 20 tot 35 cm
dikte grenzend aan type B 5 is zeer geschikt voor de veentuinbouw
met zwaardere gewassen(3) De structuur van deae gronden is goed te
noemen.
In het grootste centrale gebied is de kleibeïnvloeding ge
ring. In een groot deel varieert de bovengrond hier van kleiig veen
tot veniga klei d.w.z. men vindt er overwegend een bovengrond van
kleiïg veen, maar plaatselijk komen kleirijkere banen voor. Elders
treffen we percelen aan met een vrij zuivere venige bovengrond.
Geheel oostelijk van het poldercomplex is de grond weer faleihoudender hoewel het kleilaagje maar dun is. De teelaarde heeft hie±
echter overal een uitstekende hoedanigheid zodat een groot deel
van deze polder als goed geschikt voor de groenteteelt kan worden
geclassificeerd (i g) (C 5&)- De ondergrond bestaat vrijwel overal
uit hoogveen, hetgeen ook een gunstige factor vormt. Er is hier
voor de tuinbouw nog voldoende mogelijkheid tot uitbreiding. Een
nauwkeurige kartering is hier gewanst.
86" P°Wer_d<B Ni£Uwe_Bullewij_k_(0p£._282J:21 ha_}_._
Kleine_Droogmakerij_ JOjap^ onhekendj
87» Het_ uitgeveende gebied van de Holendrechter en Büllewijkerpolder
Ï°PPI 489-1 haj._
Tot dit gebied behoort een drietal droogmakerijen met restveengronden^(H 1 en H2). Deze polders zijn gedeeltelijk verveend,
d.w.z. nergens werd het veen weggebaggerd tot de kleibodem.
De Polder de Nieuwe Bullewijk en
Kleine Droogmakerij wer
den dieper uitgeveend (tot 350 à 400 cm - N.A.P.).
In de Polder de Nieuwe Bullewijk en Kleine Droogmakerij is het
restveen aangegeven met H 1 en H 2. Het bestaat hier overal uit
een zwarte, verieerde, slibarme veengrond. Deze restveengronden
zijn weinig ^deaal voor tuinbouwgebruik wants
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89.

le» de bovengrond is bij enigszins diepere ontwatering spoedig
ingedroogd en bij ondiepe ontwatering te nat»
2e. dergelijk restveen is pyriethoudend en vormt vaak zure boven
gronden.
3e» het water in de sloten is niet erg geschikt voor gietwater,
wegens te hoog zoutgehalte.
De wat hoger liggende veengronden zijn soms enigszins indrogend,
terwijl de lage restveengronden vaak te nat zijn en een slappe
zode hebben, welke spoedig wordt stuk getrapt bi| het weiden. De
zelfde genoemde bezwaren gelden ook voor de Holendrechterpolder.
De ondergrond bestaat hier meer uit verslagen veen met veel houtresten. Plaatselijk vindon we veenmos- en rietveenprofielen. Er
komem hier zeer diepe restveengronden voor, variërend van 1.50m à
3.00 m op de oude zeeklei. In het westen van de polder vinden
we tamelijk hoogliggende bosveengronden met vaak een sterk indro
gende bovengrond. Mogelijk zijn deze naar drogere restveengronden
voor de tuinbouw op de Venen plaatselijk geschikt. Dit dient nader
onderzocht te worden. Het middendeel van de polder heeft natte,
lage, diep in het water gelegen profielen. Zowel de hoog-gelegen
bosveenprofielen als de laaggelegen profielen zijn weinig geschikt
voor tuinbouwgebruik.
Gc_in- ^^Gaasp^r^older^^Ogp^ 40JL»^_ha.
410.43__ha._ )^_
Dit gebied vormt een bodemkundige eenheid. Waterstaatkun
dig is dit gebied in drie polders verdeeld| «.1. Gein- en Gaasperpolder, Oost-Bijlmerpolder en Broekzijderpolder. Laatstgenoemde
polder behoort tot de provincie Utrecht. Deze polders zijn een echt
weidegebied, uitgezonderd de hoger liggende kleigronden langs het
Gein, waar men boomgaarden aantreft.
Genoemde kleigronden komen voor als-t
a. Kleiïge fijnzandige oeverwallen ( B 8 )»
b. Zware komklei op grofzand ( B 3 )•
c. Zware komklei op veen of venige klei ( B 5 )•
De fijnzandige kleiïge oeverwallen ( B 8 ) liggen voornamelijk langs
het Gein in een smalle strook. Ze liggen tamelijk hoog uit het grond
water en zijn voor grasland te droog,maar matig gunstig voor fruitteelt (Hf)
Het type B 3 ( zware komklei op grofzand ) is eventueel ook geschikt
voor fruitteelt bij goede ontwatering. Het type ligt wat lager dan
type B 8, maar ligt tenopzichte van de veengronden vrij hoog, zodat
het grasland tamelijk droog is. Het profiel bestaat uit zware stug
ge klei, terwijl de grofzandige ondergrond op wisselende diepte
( 40 à 100 cm ) voorkomt. Het kleidek bij type B 5 ( kleigrond op
veen ) is eveneens zeer zwaar en varieert van 40 tot 100 cm dikte.
Soms bestaat de ondergrond uit bosveen, soms uit venige klei. Dit
type is het best geschikt voor grasland, maar dit kan in de zomer
zeer droogtegevoelig zijn, zodat beheersing van het waterpeil een
vereiste is. Al deze gronden zijn
voor
groenteteelten onge
schikt, ze zijn te zwaar. De veengronden komen voor als type C 4c
en C 5c ( slibrijk tot slibarm bosveen ) C 4d en C 5d donkerbruin
vrij grof rietveen. Het dumrsr kleidek op veen C 5° grenst aan type
B 5» Eerst genoemd type is vrij zwaar en droogtegevoelig en komt
hier voor als een kleidek met een dikte van 30 S- 40 cm. Voor de
zwaardere groenteteelten is het matig geschikt ( 3 )° s de klei
in het type C 5c dunner•dan 30 cm dan is het kleidek humeus en
doorworteld. Dit profiel is gunstig voor grasland, echter voor
groenteteelt niet geschikt,in het centrum komt het lichtste kleidek
voor. Over het algemeen is dit dek vrij venig met hier en daar

- 6? kleirijkere gedeelten (C 4â). De structuur van de bovengrond is
in het middengedeelte van de polder echter minder gunstig wegens de
grote droogtegevoeligheid, welke zover gaat, dat de grond over vrij
grote delen licht ingedroogd genoemd kan worden. De tuinbouwgeschiktheid is hierdoor dus maar matig en alleen groenteteelt op veen komt
in aanmerking (li g).
Het gebied is geheel als grasland in gebruik. Deze droJog gemaakte polder ondervindt veel last van zoute kwel. Een groot deel
van de bodem is daar—door begroeid met minderwaardig grasland met een
zoutminnende vegetatie. De zoutkwellen komen pleksgewijze voor en
schijnen in verband te staan met de zand—ondergrond, welke plaatse
lijk ondiep en uit grof zand! bestaat. Het middengedeelte van de
polder bestaat uit kleiïge baggerprofielen ( I 2) met een kleiige
bovengrond. Waar het land minder last heeft van zoute kwel is het
grasland veel beter. Het zijn tamelijk natte, diep in het water
liggende gronden. Meer naar de rand van de polder treffen we ver
slagen veenprofielen (i l) aan. De restveenprofielen (H2 ) aan de
rand hebben geen wateroverlast en zoute kwel komt hier niet voor.
De restveengronden bestaan uit bosveen, veenmosveen of rietveen.
De bosveen- en veenmosveenprofielen liggen het hoogst onder de dijk.
Ze zijn hier ook nog bedekt met een dun kleidekje. Plaatselijk zijn
deze hoger liggende restveenprofielen droogtegevoelig of zelfs indro
gend,,ondanks het feit dat ze wel 'n aangepast hoger waterpeil hebben.
Geschikte tuinbouwgronden werden in deze polder niet aangetroffen.
91. P°Wer_de_ Rond_ehoej3 .(O-EP-l i249»19 ha_]_.
Hoewel deze polder bodemkundig en landschappelijk, één ge
heel vormt, is zij waterstaatkundig nog verdeeld in Oost- en Westhoeppolder. De Oosthoeppolder heeft n.l. een lager polderpeil dan
de Westhoeppolder. Het gebied ligt geheel in grasland. De bodem is
zeer eenvoudig opgebouwd en bestaat vrijwel geheel uit bosveen, met
een overwegend lichte bovengrond (C 3c). Slechts langs de voormalige
veenstroompjes is een weinig klei afgezet. In het Noorden van de pol
der is dit nog het meeste het geval, zodat type B 5 hier met een ge
ringe oppervlakte voorkomt. Het kleidek is humeus en niet bijzonder
compact. Verder komt langs de gehele polderrand een dun kleidekje
op veen (c 5°) voor. Het is als een dun humeus tot venig, goed doorworteld kleidek aanwezig set een dikte van 20 tot 30 cm. Dit type
C 5c is zeer geschikt voor de groenteteelt (i g). In het centrum
bestaat de teelaarde uit kleiig veen. Het nadeel van dit type is
echter,dat de verteerde en geaërserde bovengrond
zeer dun is,
, waardoor deze gronden in het algemeen te nat zijn voor groenteteelt.
Eennader onderzoek naar de geschiktheid voor tuinbouw van de gron
den in deze polder zou zeer gewsust zijn.
We vinden in deze polder overal grasland, uitgezonderd bij de boer
derijen langs de Gein en Vecht waar een paar kleine boomgaarden voor
komen. De bodem bestaat overal uit betrekkelijk zware kleigron
den, welke als type B 4 en B 8 zijn gekarteerd. Deze typen zijn
ongeschikt voor fijnere tuinbouw. Type B 8 komt voor in verschil
lende vrij bróde door de polders en langs de Vecht lopende ruggen.
Het profiel van deze ruggen is opgebouwd uit 30 tot 100 cm kalkhoudende, zware klei, gelegen op kalkrijk, fijn zand. In de stroomkernen vinden we soms verslagen veen (niet op de kaart aangegeven).
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gronden voor grasland, omdat van een goede waterbeweging in het pro
fiel weinig sprake is. Voor fruit zijn deze stroken nog wel matig ge
schikt (li f). De klei-öp-veen- op Sandprofielen (B 4) zijn lager ge
legen en vormen kommen tussen de kleiruggen. De eerste hebben vooral
in de Binnen Aetsvelderpolder een uitstekend profiel voor grasland.
Het humeuze kleidek is hier ca. 25 a 40 cm dik en het type heeft een
gunstige slootwaterstand. Voor tuinbouw zijn deze klei-op veengronden
te zwaar voor alle teelten.
In het oosten is type B 4 vertegenwoordigd met dikkere klei
lagen (50 à 80 cm). Het is 's zomers droogtegevoelig en 's winters
nat. De veenlaag bij type B 4 komt voor als een 20 totéOcmdikke laag
van slibhoudend tot slibrijk bosveen. Uiteraard varieert de zanddiepte eveneens, maar deze ligt in het oosten in het algemeen het
diepst» Op type B 8 heeft men langs het Gein boomgaarden aangelegd.
Het zijn goede hoger liggende gronden.
93. St_ad_s-_en Godshui_s£o2d£r_(0p£._9^39 Jäa,l°
Geheel bebouwd.
94« Bo£zem_land_langs_d£ Ve£ht._
Hier is geen cultuurland.
95« Noor^olc^er beoosten_Muiden
Deze wordt besproken samen met de Zuidpolder en de Nieuwe Keverdijksepolder.
96. Binn£ndij_ksex Ov^r^cheeiise^ Berger- £n_Me_ entjDOld er_(Opjo ° _27.8^5.6 ha)_._
97«
0ver£che£nj3e£older_(0p£.-.222_L70 haj.
2. Wa-ie£S£hap_d£ Bui_t£ndi j_k£n_tus£en Naarden £&_Muid_e£berg
109 haj_.
Dit gebied ligt als één geheel tussen het Naardermeer en het IJ®elmeer.
De bodem is hier vrij ingewikkeld Samengesteld. Het gebied is ten dele
onderzocht bij een kartering van de gemeente Naarden. Het ligt geheel
in grasland. Zware kleigronden komen voor als type B 3> B 5 en B 9»
Type B 6 komt voor als een zandige afzetting. De genoemde klei op veen
gronden (B 5) zijn, evenals ten zuiden van het Naardermeer, zwaar ont
wikkeld. Het kleidek varieert van 40 tot 100 cm dikte, is iets venig,
stug en ondoorlatend. De ondergrond bestaat overwegend uit veenmosveen. Uiteraard is deze grond totaal ongeschikt voor de tuinbouw. Type
B 6 komt in dit gebied voor als kalkrijke dijkdoorbraak-overslagzanden en zuiderzeekleigronden, waarbij het zand van pleistocene oor
sprong is. Deze zandige gronden liggen plaatselijk direct op veenmosveen, waarvan de bovengrond is afgeslagen, en plaatselijk op de oor
spronkelijke klei op veengrond. De zandafzetting neemt vanaf de dijk
in dikte af ; van 80 à 120 cm vlak onder de dijk tot 30 cm na enkele
honderden meters. Hier is het overslagachtige zand reeds sterk met
hutvieuze bovengrond vermengd» In het gehele veengebied (C 5a) i-s
over-lagzand in de bovengrond merkbaar. De zuiver zandige profielen
liegen wat hoger boven slootwater dan de veenprofielen (60 à 80 cm).
De Buitendijkse Maatlanden bestaan uit zware, ondoorlatende, sterk
gereduceerde, blauwe, iets kalkhoudende kleigronden. De iets hogerliggende profielen zijn beter ontwaterd, hebben een gunstiger grasmat
en een betere structuur van de bovengrond. De oude veenmosveenondergrond werd vaak aangeboord. Deze gronden zijn ongeschikt voor enige
vorm van tuinbouw. Tengevolge van de zandbijmenging is de boven
grond vrij dik, redelijk van structuur en niet te nat. De zwaardere
stugge kleilaag onder de teeltaardelaag maakt dat de grond echter voor
groenteteelt niet geschikt is.
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Nâa^rd^ermeer
Op£._6^8^1_hsu_ )_.
Het Naardermeer is een voor de landbouw bijna geheel woest
terrein. Het is geheel in eigendom van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten. Alleen in het oostelijk gedeelte van dit
gebied ligt een weinig cultuurgrond
dat als grasland in gebruik
is. Het profiel bestaat hier of uit lage zandprofielen met een venig kleidekje ( B 3 ), öf ondiepe veenprofielen op zand. Dit veen
bestaat uit jong verlandingsrietve-en cf baggerachtig materiaal» Deze
gronden komen niet in aanmerking voor gebruik van de tuinbouw.
Noord •po.ldsar _ ^EO.o^t£n_Muid.en 1 2P£*_355.80_ha._)_1
^ui_dj3oMe_r_b£o_os^en Huiden (_0]^_217._l6 ha^ ).
Nieuwe Keverdijkse £.ol_de_r_^_02P_^ .829.7.9_h_a»_
De bodemgesteldheid van dit poldergebied is zeer verschillend
en wisselt van zware kleigronden op veen tot lichte veengronden met
geringe kleibijmenging en pleistocene zandopduikingen. De polder is
geheel als grasland in gebruik, uitgezonderd langs de Vecht, waar
men wel eens een kleine boomgaard vindt en op het pleistocene zandeiland van Muiderberg, waar enkele percelen bouwland worden aange
troffen. De kleigronden komen voor als type B 3, B 4t B 5 en B 8.
De genoemde kleigronden op zand ( B 3 ) komen voor als eilandjes
temidden van type B 5« Het kleidek bestaat hier*uit 50 tot 130 cm
zware compacte klei op grof pleistoceen zand. Het type ligt wat
hoger dan de omgeving en heeft prima grasland, vooral waar het
kleidek niet te dik is. Voor tuinbouw zijn deze gronden ongeschikt.
De afdekkende humeuze kleilaag van type B 4 is 25 à 40 cm dik. De
veenlaag tussen kleidek en zandondergrond is nabij de overgang naar
type B 8 kleihoudend, maar bestaat verderop uit slibrijk bosveen
of verslggen veen. Naarmate we verder van de Vecht komen, duikt de
zandondergrond dieper weg. Soms gaat deze.over in organische modderklei. We vinden op dit bodemtype goede graslanden. Als de kleilaag
tamelijk dik is, ondervindt de grond veel wateroverlast. Voor tuin
bouwteelten is dit profiel dan ook niét geschikt. Langs de Vecht
vinden we ook boderntype B 5* Het veen onder de klei is vaak klei
houdend bosveen, soms treffen we riethouêende klei in de ondergrond
van dit type aan. De kleigronden op veen aan het Naardermeer hebben
een zeer zwaar kleidek van 60 à 80 cm dikte. Het is iets venig, in
de ondergrond blauw gereduceerd en gaat daaronder geleidelijk over
in een slibrijke blauwe bagger. In dit ondoorlatend profiel heeft men
een slechte waterbeweging, waardoor deze gronden vaak wateroverlast
hebben. Bodemtype B 8 vinden we plaatselijk als vrij zware klei ~
overgaand in zandige ondergrond'in de binnenbochten van de Vfecht,
.
•
( Alle bovengenoemde gronden zijn ongeschikt
voor tuinbouw behalve type B 7 dat matig geschikt is voor de fruitteelt (ilf)
De veengrondtypen C 5a ( veenmosveen ) C 5b ( berkenzeggeveen ) C 5° ( bosveen ) en C 5e ( verslagen veen ) komen alle
voor met dunne kleibovengronden van 20 à 35 cm dikte. Langs de Vecht
is dit kleidek beter van structuur en minder compact dan bij het
Naardermeer. Deze gronden zijn voor de Veense teelten ( 3 ) geschikt.
In het centrum van het gebied tussen de Vecht en het Naardermeer
ligt echter nog een gebied w;.ar de kleiafzetting geringer is
( C 4a ). Plaatselijk komen hier echter nog vettige kleilensjes voor
in de overigens venige bovengrond. Ook hier is de bodem ongeschikt
voor groenteteelt.
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Verder vinden we in dit veengebied nog enkele kleinere zand
opduikingen. Over het algemeen liggen deze iets hoger dan de omliggende
veengronden en zijn droogtegevoelig. Het profiel heeft een 'tamelijk
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- 70 dikke, humeuze bovengrond maar is veelal verwerkt. ( J 4 ).
Deze gronden zijn meest zeer droog.
In het overgangsgebied van zand naar veen vinden we
laaggelegen zandprofielen met venige, zandige, of kleihoudende
dekken. Deze laatste lenen zich goed voor tuinbouwgebruik indien
het kleigehalte niet x hoog is. De geschiktheid voor boomkwe
kerijen en groenteteelt
is
echter '
wegens de onregel
matige bodemgesteldheid matig.
Soms treft men in dit gebied plaatselijk in de onder
grond verslagen veen aan.
He.int_je_s_ rak- en Br_oékerpcild.er ( Op£._22^_j_37_ ha^
&pi_e£erp£lder j[ Op£._26_7_j_94
Bl_i jkp_old_er_ ][
ha_^
Horn£4^«44_ha._) _
Dit gebied bestaat uit een aantal kleine polders oostelijk
langs de Vecht gelegen, tussen Nederlorst den Berg en Uitermeer.
Een groot deel van dit gebied is verveend. De_S£ie_gelpolder en
Blijkpjolder zijn vrijwèl geheel verveend. Het terrein be
staat uit resten van zetkaden en plassen» De niet verveende gronden
langs de Vecht bestaan uit klei- en kleigronden op veen.
De Heintjesrakpolder bestaat uit bodemtype B 4» zoals deze
ook in de Aertsvelderpolder voorkomt. De fijnzandige klei- op
zandgronden ( B 8 ) liggen in een smalle rand langs de Vecht. Het
profiel ervan is geschikt voor bepaalde fruitteelt, bngeschikt echter
voor de fijnere tuinbouw. Het fijne zand in de ondergrond ligt op
ongelijke diepte bij type B 49 dat prima grond voor grasland is. In
de Kuyerpolder is het kleidek van de zware klei-op-veengronden ( B 5 )
bijna overal 40 à 50 cm dik» Een klein deel wordt ingenomen door een
profiel met een dunner kleidek op bosveen ( C 50 )• In dit gebied ligt
goed grasland.
Het kleidek is hier reeds te zwaar voor de
tuinbouw. Langs.de Vecht ligt in deze polder eveneens type
B 8,, waar we fruitteelt op kunnen aantreffen (klasse II f).
•
ji

3olJ£n^s_Ank£V£ens£p£l^e£ 1 OpP,•_i§ßz?-2.
_1'
A^eZe£n®.e£°^£r_1(_P£P.i.
•_)_!.
Me^ruijbe^d^ijksep_older ~£
ha
Horstermesrp£lder T Qp£o_5_74^_óI_ ha.:i7~ "
PoM£r_Kor_tenhoef £ 6pp. 1515 ha» 7.
Dit gebied is als grasland, bouwland en tuinbouw in gebruik.
Langs de Vecht komt type B 8 voor, vrij zware fijnzandige kleigron
den met een lichtere ondergrond. Vervolgens treffen we oostelijker,
grenzend aan type B 8, zware humeuze kleigronden aan met aen onder
grond van blauw gereduceerde klei overgaande in bagger ( I 4 )•
Deze klei is kalkhoudend, vooral in de ondergrond. In het uiterste
westen van de Horstermeer en in de Meeruiterdijkse-polder komt dit
type voor als zeer zware, iets venige klei<» Het kleidek is over
wegend dikker dan 1 m. Op deze gronden treffen we het meest bouw
land en grasland aan. Voor grasland is de bodem vrij droogtegevoelig.
Het profiel is in de bovenlaag kalkarmer dan in de ondergrond.
Het bouwland is van vrij redelijke kwaliteit, meer wat moeilijk
bewerkbaar.
In de Horstermeer vinden we op deze gronden nog een rood
bruin gekleurd, iets kalkhoudend, ijzerrijk, meermolmachtig dek,
( ca. 30 à 40 cm dik ). Oostelijk wordt de grond lichter, d.w.z.
het klei- op baggerdek is overwegend 40 à 80 cm dik, humusrijker
met een tamelijk zwartgrijs uiterlijk. In dit gebied vindt men de
meeste tuinbouw. Plaatselijk vinden we Pleistocene zandopdùikingen
met de klei direct op het zand. Deze laatste profielen worden het meest

- 71 gewaardeerd. De waterhi'ishouding hierin is gunstig te noemen. Nog
oostelijkex- gaat de klei over in bagger tot Terslagen veenv(l l).
Tuinbouw komt hier weinig meer voor. Deze ondiepe veenprofielen
liggen op pleistoceçn zand. Be kwaliteit laat zeer te wensen over,
. vanwege de sterke kwel zijn ze veel te nat. Een deel ligt zelfsals
onland» Dit is ook het^geval met de eigenlijke ondiepe restveenprofielen (zegge~of veenmosveen)_(H l) op zand. De diepe restveengronden (H 2) aan de rand van de Horstermeer liggen vaak wat
hoger en zijn plaatselijk matig geschikt voor groenteteelt (li g). •
Ze bestaan meest uit veenmosveen. De oppervlakte van deze gronden is
echter gering. Het westelijk deel van de polder, waar het baggerkleidek een behoorlijke dikte heeft, is goed geschikt voor groenteteelt (i g).
De tuinbouw vindt men overigens vooral op de dunne baggerkleiprofielen. Deze gj-ond is echter hoogstens matig geschikt tot plaat
selijk goed geschikt» Bezwaren van dit bodemprofiel zijn;
1. Ongunstige waterhuishouding veroorzaakt door de tamelijk bagger ondoorlatende ondergrond
2. De structuur van de bovengrond is vaak te kluiterig en te ijzer
houdend.
3- De ondergrond geeft vaak brak water4
Voor grove tuinbouw en bouwland zijn deze gronden wel ge
schikt. Verbouwd kunnen worden koolgewassen en bonen. Voor de
fijnere groenteteelt is het type minder geschikt. Bepaalde kalkeisende bloemgewassen (zoals Hortensia's in pot) kan men er goed
telen. Een verder onderzoek naar de tuinbouwgeschiktheid is ge
wenst f vooral omdat de tuinbouw hier reeds gevestigd is.
Men vindt in de dorpen Kortenhoef en Ankeveen, op de in
cultuur gebleven stukjes grond, tamelijk veel tuinbouw. Ook aan de
's Gravenlandse kant van deze polders vindt men tuinbouw gevestigd.
Voor een groot deel (+ 4/5) i-s dit gebied verveendj, zod^t van het
oude veen weinig meer over is. Het onverveende gebied ligt, voor zo
ver niet voor de tuinbouw in gebruifyC"Er bestaat hier nog mogelijk
heid tot uitbreiding van tuingrond. Het onverveende gebied bestaat
uit ondiepe zeggeveenprofielen op pleistoceen zand, met mooie boven
grond van zandig veen (C 3b). Nog oostelijk vinden we een zandige
veengrond op lage, sterk humeuze dekzandprofielen. Dit type is over
het algemeen goed geschikt voor groenteteelt^ De bodemgesteldheid
is onregelmatig en de plaatselijke geschiktheid eveneensPlaatse
lijk steken hier zandruggetjes uit het ondiepe veenprofiel omhoog.
Deze zijn iets droger door hun hogere ligging. Soms vinden we bij
de lagere dekzandprofielen verteerde gliede-achtige veenlaagjes. Wel
licht kunnen deze storend werken. Deze tamelijk onregelmatige overgangsgronden zijn aangegeven als J 8. Een goede detail^kartering van
deze gronden is nodig.
De oude legakkers bestaan uit opgebaggerd veen en deze
smalle stroken grond zijn als grasland in gebruik. Tussen de leg
akkers ligt land van rietzudde en struikgewas. Plaatselijk
vinden we het oude veenprofiel, vooral daar waar de zandondergrond
omhoog komt. Ook langs de oude kaden is het oude veenprofiel onge
stoord terug te vinden. Soms is nieuw land ontstaan uit rietkraggen
en bagger, tussen de legakkers gelegen. Het grasland hierop is nog
van slechte kwaliteit.
110. J.?_Gravenlandsj3 P°j;d£r_(0p£.
ha_^«_
11. Polder_N3j3uw£rho£k_(Opj3._l6.^2_ha)_;_
De 's Gravenlandse polder en de kleine polder Nieuwer£'0©k
behoren tot de voornamelijk laaggelegen zandgronden. Het gebied heeft
uit dien hoofde nog een door^bemaling beheerste grondwaterstand in
/ in grasland

_ 72 polderverband. Van oorsprong lag het oostelijk deel van de polder
hoog in verhand met de geleidelijke stijging van het maaiveld in de
richting van de hogere zandgronden van het Gooi» Deze stijging is
plaatselijk verdwenen door het gedeeltelijk afgraven van deze hogerliggende zandgronden tot het niveau van 40 à 50 cm boven het slootwaterpeil. Doordat de afgegraven gronden ongeveer op dezelfde maai
veldhoogte liggen als de niet afgegraven gronden heeft de polder
thans over het algemeen een vrij vlakke ligging. In het oosten liggen
de niet afgegraven gronden op het oude niveau. Hier vinden we de
oude buitenplaatsen. Het bodemprofiel bestaat hier plaatselijk uit
stuifzand ( J 5 ) en hoge droge, grofzandige bruine bospodzolgronden
( J l) of heidepodzolgronden (j 3). Uiteraard zijn dit alle droge,
voor de cultuur weinig geschikte gronden.
De laaggelegen gronden, zowel de afgegraven gronden ( J 8b)
als de laaggelegen bruine bosgronden, hebben een voor de tuinbouw
tamelijk gunstige kwaliteit. Overwegend hebben deze gronden een sterk
humeuze bovengrond van 40 à 60 cm dikte. De ondergrond bij de bos
gronden (j 4) is tot grote diepte bruin humeus, soms is deze laag
nogal compact.
Het profiel van de afgegraven gronden (j 8b) bezit over het
algemeen een uitstekende diepe en flink humeuze bovengrond. Ze zijn
vrij doorlatend tengevolge van de matig fijne dekzandondergrond of
grove fluvioglaciale, zandige lagen. Waar de humeuze bovengrond, bij
de afgegraven gronden 9 op grof zand ligt , is deze grond, wel wat
droog? vooral als het grondwater dieper ataat.
De genoemde lage bosgronden hebben weieens een storende laag
in de vorm van een laagje verteerd veen, terwijl de bruine laag ook
wel eens verkit is» Deze gronden zijn dan ook wel wat droogtegevoeliger.
Voor de groenteteelt zijn deze gronden slechts matig geschikt (li g).
Samenvattend kan gezegd worden, dat in de 's Gravenlandse polder ge
schikte tuinbouwgronden liggen, waarvan de afgegraven gronden met een
dik humeus dek en dekzandondergrond de beste zijn. Aangezien de bodem
gesteldheid in het geheel gezien nogal vat wisselt en de geschiktheid
voor tuinbouw daardoor eveneens, zijn de gronden in dit gebied voor
lopig als matig geschikt voor groente en bollen geclassificeerd (il g + .b).
Een nadere kartering is hier zeker aan tt bevelen, vooral met het oog
op de uitbreiding van de tuinbouw van Kortenhoef en Ankeveen en de
mogelijke vraag naar gronden voor heester-- en vruchtbomenteelt.
112. Hi].V£r£ums£ Mee_n^t
400 ha_)_._
Dit gebied behoort aan de Erfgooiers-gemeenschap "Stadt en
Lande" en is geheel als grasland in gebrui.c. Het bodemprofiel is
zeer uiteenlopend, doordat we ons in het overgangsgebied van zand
naar veen bevinden.
In het noordwestelijk deel bestaal het bodemprofiel uit
zeer zware klei op veengrond (B 5)» Het kle..dek ca. 60 à 80 cm dik
is compact en ond oor latend en ligt op een ondergrond van klei'ïge
bagger, verslagen veen of oorspronkelijk veenmosveen. Deze gronden
hebben tamelijk veel overlast van water door het zware kleidek. Naar
het zuiden wordt het kleidek dunner en wigt uit over de veenmosveenondergrond. Hier treffen we type C 5a aan. Ook deze grond
is ongeschikt voor tuinbouw. De kleilaag is zwaar en compact,
ca. 20 à 40 cm dik, ook te zwaar voor de zwaardere tuinbouwteelten
op veen (3). In de ondergrond komt hier
reeds berken-zeggeveen
voor. De volgende zone, waar dit kleidek ontbreekt, üs voor
groenteteelt matig geschikt (il g). De veenlaag van berken-zeggeveen
of fijn rietveen wisselt in dikte (50 tot 120 cm) en rust op zand.
De bovengrond bestaat uit zandig, slibrijk tot klei'ïg veen. Plaat
selijk duikt de zandondergrond boven het maaiveld op, In het overgangs

- 73 gebied, van de ondiepe veenprofielen naar de zuivere zandprofielen?
bestaat het bodemprofiel uit lage boszandgronden met een verteerd venig
bovendek van 20 à 30 ein dikte. Soms is het veen wat gliede-aciitig
ontwikkeld ( C 1 ). Over het algemeen zijn deze laatste typen zeer
geschikt voor de tuinbouw, hoewel plaatselijk de kwaliteit veel ver
schilt.
In het zuidelijk en zuid-oostelijk deel van de Meent treffen
we zuivere dekzandprofielen aan met een humeuze laag van 30 tot 50 cm
diktec Lit zijn overwegend lage tot middelhoge bosprofielen ( J 4 )•
Ze zijn enigszins te droog voor tuinbouwgebruik en daarom slechts
matig geschikt» Plaatselijk is hier zand afgegraven» Het profiel is
dan aangegeven als J 8b» Deze gronden hebben oen uitstekende humeuze
bovengrond en zijn goed geschikt voor vroege groenteteelten
en ook voor boomkwekerijteelt.(
113'«" IBo^zemland van_de_ ScheTmer_(_Qeeia £ultuurland

114; LeÏP£l^.e£ ï

115»
Harger- jm_Pett_emerpolde£
2p£.*_362_»_31_ ha_^_
eH
116; £ro.eie£.P°,lÉ!
2.PP"_2£9^46 ha^ T»
117.' Gro£Mamme_r£0_ld_er I^Opp^ 2_5.5> 50_ha.
118.
208.42 ha. T'
119'; Hemp£ld_er £nder_ Sch^orl^^Ojrp^ 29.52 ha^
120; £udburj?e^£ljier ï
2»
121; Noorder-Reker- en_Man£elp£Lie_£
Op£._12_l_1_lp5É ha^ -i*_
122*; i^urve£S£oJLd£r_^0£p_:_ _19_1•74_ha.J\_
123; _Zu._±_d^_x*—_ £n_MMd.en-Eekerp£ld.eri ][ Opp. 149« 56 ha^
I24; Ph^l_ist_e_ins_e_j)£lde_r T OpIl,_203.iJ2. ha^ T°
125. Damland_erp£lder T 0p£«_l3.5j.7.1 ha_o_ 7,_
126. Sl£i£p£ljde£, J_ Ojrp._22_2_o_3_ha,._)j_ _
127« Bor_g£rme£r_(_0_gjj_j_ 5,94.»
I28; ïïujl swaarder-_en 0_o£"t£rwe£Z£n£O_ld£r_(_0£p_c_ 76_^_3_5
129. Eendrachtspolder £nde_r Alkma.a:r _(_ 0pp._ll_9^_^, h.a_L
130. IJo^ni^k^n-Eayen- £n_R£b£n£b£S£old£r T__0j3P_._ 6_3^.8£ h£«_).i.
131.
132. ¥at.e£S£hap^e£aamd_ d_®_0jggg.P£lj1erde__ landen onder Egmond ,bi£tt£K._
r°P£'„735^56 ha._ ).
133. ¥imm£n£mmerj)£ld_er_(_0£p_^_ £5.1.64 ha^ J_.
134» s.°ZeÜP£-'-^.e£. £n(ic£. Egnpnd^bjxnen I. QPE°_).•
135» ^ammejr_spo_lJ_ 0p£._334jl.30 ha^ £•__
136; Va£nebro£k ( 0pp._ £a_^_ 3,0__h£._)_o_
137* ^EuafV^e^p^l^ex^ £ 0.PP»_3_89^.44 ha_»_
138. Po^£r_^£^_^aiw^er_C..(->£fl-L 84^.28 ha.
139«" ZeBn£w2;^£rS,£-®-—e— I 2PP°_377_i.83 ha_j_ J._
140. Po_ld£r_0verdi_e_en Achtermeer onder Alkmaar £n Heil£ 0p£._2_67_j_7_8 ha^ J_.
141.' 0,os"t£r^.ijiP£,l^.e£. T mei ^.e__P°.-^iie£. liei
2?—'J.3_ha_. _]_<•
I42; ?ol_d£r_d£ Bo£k£l£rme£r_(_0£p_;_ _333'43_ha.._)•_
143« Boekelerpolder j(_ £pP°_J^<>X2_kii°_T.i.
144«
i^44^3_ha._^
145» C_a£tf_i£umm£r£ol_d£r (_0£P^_ 8_9X> 2_6_ha._)_«_

146."

^war^e^i£k£p£lcler_^_0£Pj!_ 5.7J_84 ha_ç_

148?

Klaa£h£0£n- £&_Kj^j^£lcl.e£ ~£. Qjt>R°8,2_ha._

I49*
ISO#
I5I«
i'52.
153«

Hempoldejr £n^.e£.
Î -OPIL'—A^.*®.8_ha
Dorr£g£e£t£rpo^d£:r
2PP.*_-'-^-!-34
_!•_
Di£l£f£m£er_ £
2ia^- .1*
Pold£r_d£ Zien (_0£p_2_ i8j$.£7_ha,'
JZwaansmeertj£ I

147»

Binn£nge£st_er_p£l_de£

0p£» ll8._86_ ha^
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155«
156.
157»

Z°i^£r_A£

Se£m£-'s:£rke£^Z0£^:_ lOpp^ 1662^11 ha_)_.
JP2Pi £,08.27 ha),».
~~
Nieuwendam bi.j Kromme ni e_ l0j?P*_67*20_h§).i
ip£Pi 154'47_ha)^
Voor bovengenoemde polders zie rapport Kartering Kennemerland
door? Dr H.C. de Boo.
158. P°ld_er_Assendelft £Opp_j_ .2257.^44 ka_)_._
Deze polder ligt geheel in grasland. De bodem leent zich
hiertoe het beste. Voor tuinbouw is het gebied geheel ongeschikt,
Het bodemprofiel bestaat nl. grotendeels uit zware klei op veengronden
(B 5), voor een kleiner deel uit veengronden met een dunner kleidek.
In het centrale gebied lopen enkele kleiruggen in oostwestelijke
richting. Het profiel bestaat hier-uit een kleidek van ca 55 cm dik
te op lichte kalkrijke zavel (B 3). De bovengrond van deze ruggen Is
vaak ingedroogd. De klei op veengronden hebben een zware pikachtige
ondoorlatende kleiondergrond. Deze kleilaag is in de zomer droog en
stug, in de winter blijft er water op staan. Langs de dijk komt in de
ondergrond slappe klei voor.
Het grasland is er over het algemeen van goede kwaliteit,
ondanks de droogtegevoeligheid. De klei op veengronden gaan naar het
oosten in veengronden over, met dun, maar zv/aar kleidek (C 7d en
C 5b), Nog oostelijker, naar de richting van de Zaanstreek, wordt
het kleidek geleidelijk ook lichter, d.w.z.- meer doorworteld en
humouzer.
P°Ad£r_A£

lriîk£r^r£eË

De genoemde gronden (c 7e*), vooral die op rietveen, zijji
echter nog vrij droog en knippig, vooral daar waar onderbemalen
wordt. De veengronden met de lichtste kleibovengrond zijn behoorlijk
opdrachtig en hebben een goed doorwortelde bovenlaag. Ze zijn
voor Sa
tuinbouw nog te Ewaar
Plaatselijk komt nog een enig overslagzand voor (B 7)»
159« ^roogg^roaakte Xe£11£°i^£r_"'::® As£eB^£^^_(£PE*_ßA7_»49 haj_._
Deze drooggemaakte polder ligt ca 1.50 m beneden de om
liggende polders en ris uitsluitend als grasland in gebruik. Het
bodemprofiel bestaat uit een dikke restveenlaag (l 2) op oude zee
klei, welke plaatselijk op 1 m beneden maaiveld werd.aangeboord. Het
restveen bestaat uit veenmosveen, bagger of slibhoudend zeggeveen. De
bovengrond bestaat voor een groot deel uit venige klei. Deze klei
laag is redelijk van structuur en goed doorwerkt. In een kleiner
deel werd een bovengrond aangetroffen van kleiig veen (ca ^öfo humus).
De bovengrond is plaatselijk ingedroogd, vooral de kleirijkere ge*
deelten zijn droger. Over het geheel genomen is het grasland van
matige kwaliteit, vooral bij hobbelig land is de. grasmat slecht. Voor
de fijne groenteteelt is de bovengrond meest te zwaar. Voor zwaardere
tuinbouwteelten • is ze . plaatselijk geschikt. Bovendien is de veenonder—
grond slecht van kwaliteit namelijk slappe bagger welke scherp opdroogt.
Het vrij hoge zoutgehalte van het polderwater vormt een bezwaar voor
tuinbouwvestiging.
160. Krommeni£r-YTOudp£lder fOjypu J3Ô.22 ha) (Zuidelijk deel).
Deze veenpolder is als grasland in gebruik. De veenondergrond is
tamelijk uiteenlopend en bestaat deels uit veenmosveen, zegge- ber^
kenveen en rietvcen. In het algemeen kan men zeggen, dat he"fe veen van
oost naar west van fijn naar grof overgaat, dus in de bovengenoemde
volgorde. Het zeggeveen gaat geleidelijk over in fijn rietveen en dit
weer in grof rietveen. De .-grenzen zijn globaal. De kleibovengrond is
ook sterk wisselend. Naar het westen gaat zij van licht over naar
zwaar, In het Zuidoosten komt een licht kleiig veendek voor, plaatse
lijk afgewisseld door venige

- 75 klei. Deze afwisseling wordt perceelsgewijs aangetroffen. Dit type is als
C 4a aangegeven.
In het westelijk deel bestaat het profiel uit een compacte klei
laag op het veen van 40 à 50 cm zware pikklei (type B 5)« Hiertus
sen liggen dan nog de dunnere kleilagen op veen ( C Td en C 5d).
De polder is goed geschikt voor grasland. In het westen zijn de
zwaardere klei-^'op veengronden droogtegevoelig.
I60. Krommeni_eE_Woudpolder
238 ha}._(No£r^eli1jk_d£e!.)_=_
l6l» We£twoud£r£oJLd£r_(0pjD._209130 hajo
Deze polders zijn echte weidepolders. Bet bodemprofiel is
dan ook alleen te gebruiken voor grasland. Overal komt in dit ge
bied een zwaar kleidek op veen voor. Dit kleidek is pikkleiachtig,
zwaar en compact. De dikte wisselt enigszins van ca. 30 tot 50 cm.
Plaatselijk, waar de pikklei minder dik is, treffen we veenmosveen
aan. Het kleidek is droogtegevoelig. Deze gronden hebben last van
een vrij sterke zomerdepressie. Elders bestaat de ondergrond over
wegend uit rietveen of rietklei. Soms komt kleiïge bagger in de on
dergrond voor overgaande in rietveen.
In het algemeen is het grasland van goede kwaliteit en goed
verzorgd, ondanks de ongunstige verspreide ligging der percelen en
de slechte bereikbaarheid over het water. Een ruilverkaveling
in deze polders is wel zeer urgent. In de Oost Wouderpolder komen
droge, plaatselijk zelfs indrogende gronden voor, waarschijnlijk
tengevolge van de afzuiging uit de Starnmeerpolder. Tuinbouw is
hier niet mogelijk, de grond is te zwaar.
162. PoMe_r_W'£S_tzaan XOjrp^ 23.79^73 ha}.
De polder is geheel als grasland in gebruik. Ze bestaat
uit een mosveen gebied waarvan, als gevolg van wilde vervening, het
grootste deel van het oorspronkelijke land is opgeruimd. Het
zuiden van de polder is overwegend onverveend gebleven» Het kleidek
komt als venige tot humeuze klei voor, maar is niet zwaar. In het
noorden is de bovengrond licht en het bodemtype is hier aangegeven
als Ca (2-3). Vooral in dit deel van de polder hebben de verveningen
plaats gevonden (voor beschrijving zij verwezen naar de polder
Oostzaan waar de toestand precies gelijk is). De bovengrond is hier
vrij licht, maar onregelmatig van dikte en kleirijkdom»
Het in het noorden voorkomende rietveen heeft plaatselijk
ook een dek kleiig veen (C 4d)• Langs de Zaan ligt echter een
pikkleidek van grijze, zware klei (C 7^) op het rietveen.
Het ten noorden van Krommenie gelegen veenmosveengebied
is eveneens sterk verveend. De bovengrond is licht (C 4a). Het
zuiden van de polder bestaat voornamelijk uit veenmosveen met een
dun, humeus kleidek (C 5a)• De in het zuiden gelegen gronden
(type B 7 langs de IJ-polders) zijn plaatselijk opgebouwd uit
overslagzanden op het klei op veenprofiel. De overslagprofielen
zijn wisselend van dikte en van kalkrijkdom.
Geschikte gronden voor d© tuinbouw komen in dit gebied
niet voor.
I63» P°ld£r_0£ster ¥illi.3_Zuid JjOjop^ 44^94°ha}
164. Po_ld er_0cster Willis_N£ord_(Opp._39*93_ha)_
165. Karnem£lkpolder JOjDp^ 43^.4_ha }. (nog niet gekarteerde kleine
poldertjesj.

- 76 167. ¥at_ers£hap_d£ Starnmeer £n_Kam£rho]D iP£P.L 6^.98_ha)_o_
168« Marker-- £n_0£stw£u<derp£lder
17_1.82_ha)_1
De bodem in deze polders is geheel als grasland in gebruik.
Het profiel bestaat uit slappe klei op kalkrijk zeezand of uit
kalkloze zavel op kalkrijk zeezand aangegeven als G 12. Het restveen (Hl) is hier flink verteerd en daardoor geschikt voor matig
groenteteelt (li g). Een deel van de polder is bedekt met een
dun restveendek van 30 à 50 cw verteerd, zandig veen» Deze veenbovengrond. heeft een uitstekende structuur, een goed waterbergend vermogen.
Droge gronden komen in deze polder weinig voor. Dit meermólmachtige
dek is voor tuinbouwdoeleinden geschikt. Een bezwaar vormt moge
lijk de ondoorlatende slappe kleiondergrond, waardoor dit pro
fiel wellicht waters-overlast zal vertonen. In ieder geval is een
nader onderzoek van deze gronden gewenst.
Plaatselijk vinden we I 9« Dit type bestaat hier uit zuivere
kalkrijke tot kalkarme zandprofielen. Deze zandprofielen zijn droogtegevoelig. In inhammen komen diepe restveenprofielen ( H 2 ) voor,
welke merendeels uit rietveen zijn opgebouwd. Deze profielen zijn
voor tuinbouw ongeschikt. Het zijn natte gronden waarvan een nader
onderzoek gewenst is.
169. Ho£ghe£mrs,ad_scha£|_¥£rmer,_Jj.S2?_en Ne£k_(Op]3._l877.«i7_ka)j_
Dit grote poldergebied ligt geheel in grasland. Het is een
gespaard gebleven veenmosveengebjed tussen de oudere meren in. Het
oorspronkelijke mosveen is echter niet overal meer aanwezig. Langs
de Zaan in het zuidoosten en in het noorden langs de Beemster treffen
we grof rietveen aan, dat plaatselijk kleiig of slibrijk is. In het
midden is veel veen verdwenen door inbraken en wilde verveningen
(zie ook beschrijving polder Oostzaan). Een deel van .het land is
dus weinig waardevol. Over het gehele gebied vindt men onderbema
ling,, welke hier en daar, mede door te hoge ligging boven het peil, een
licht indrogende bovengrond veroorzaakt heeft.
De veengronden zijn over het algemeen licht te noemen. De
kwaliteit van de grasmat is over het geheel matig. De bovengrond
bestaat voornamelijk uit een venig tot humeus kleidek (C 5a en
G 5d) van 20 à 30 cm dik. In het centrale gebied is de bovengrond
gemiddeld het lichtst. Dit is aangegeven met ( C 4a ). De kleihoudendheid van de bovengrond is plaatselijk vaak zeer uiteea&opend
als gevolg van de vervening. Langs de Zaan en de Wormer is het kleidet
zwaarder (30 à 40 cm) en kunnen we spreken van een pikkleidek
(C 7d). Deze gronden hebben gemiddeld een betere grasmat, zijn
enigszins knippig en droogtegevoelig. De bodem is overal voor groenteteelt
ongeschikt. Ook de veengronden met het lichte kleidek (C 5<0 zijn
hier enigszins knippig en scherp. Slechts in het centrale ge
deelte (dus ook onder Jisp en Wormer) komen hier en daar veengronden
voor met de gewenste venige bovengrond, welke matig geschikt zijn voor
groenteteelt. De omvang is te gering om aan te geven op de kaart.
Het veen ligt echter vaak maar even boven het polderwater, zodat
eventuele tuingronden te nat zullen zijn. De geiaieerde ligging
der percelen, die bijna steeds door water
omringd zijn, vormen
echter andere bezwaren voor tuinbouwvestiging.
170. Schaalsm£er _[P£P^_ ^7^21 ha_}_.
Een kleine polder met diepe restveengronden ( H 2 ).
Het restveen bestaat uit verslagen veen , rietveen en veenmosveen,
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171.

172.

plaatselijk bagger. De kwaliteit van de grasmat is matig. De bodem
ligt zeer ongelijk, zodat in het midden van de polder het grasland
te nat ligt en aan de randen last heeft van indroging. Het polder- •
tje is niet geschikt voor tuinbouwvestiging.
Ha^e£olideir_ond_er_Purmerend__(_OjDp_:_
( niet gekarteerd wegens
burgerlijk gebruik. 7"

Z°i4£r_Ae Wijd;i.I^£*_ljzl3.'j57_ha,

Wat het landbouwkundig gebruik van de bodem van deze pol
der betreft', kunnen we zeggen, dat het grootste deel als grasland in
gebruik _is, een kleiner deel als boomgaard en bouwland en dat er
enkele percelen tuinbouw voorkomen. De bodem verandert zeer geleide
lijk over grotere afstanden? hetgeen het best tot uiting komt, als
we de polder van West naar Oost doorsnijden. De restveenprofielen
( H 1 ) in het zuidwesten van de polder zijn van 50 tot 100 cm dikte
en zijn hoofdzakelijk uit rietveen en verslagen veen opgebouwd.
Het zijn natte gronden, Het restveen wigt naar het noordoosten uit
over de oude zeeklei en gaat geleidelijk over in een verteerd venig
dek van 20 tot 50 cm ( als harcering aangegeven bij het type G 12
en G 9* Dit dek is hier en daar zeer indrogend en niet geschikt
voor tuinbouw. Naar het noordoosten van de polder gaat het dek
via een overgang van kleiïg veen over in venige tot humeuze kleibovengrond. De oude zeekleigronden komen voor als G 8, G 9 en G 12.
De slappe kleigronden ( G 12 ) zijn overwegend kalkloos in de boven
laag van het profiyl en bevatten rietresten door het profiel, In de
bovengrond, onder het veilige kleidek van ca. 35 c% treffen we vaak
katteklei aan. De bovengrond is op de kaart als een slecht meermolmdek aangegeven met arcering. Deze gronden behoren niet tot de best©
gronden, terwijl de bovengrond plaatselijk indrogend is. De slappe
klei gaat naar beneden via iets zandige klei over in kalkrijk zee
zand tot lichte zavel. De diepte van het zeezand is verschillend. In
het zuidwesten van de polder vindt men het reeds op 75 a 100 cm
diepte, In het algemeen duikt dit naar liet noordwesten steeds dieper
weg on wordt in het midden van do polder niet meer aangeboord. Type
G 9 ligt hoofdzakelijk in het midden van de polder en is opgebouwd
;
uit kalkrijke, zware klei met fijnzandige laagjes. De overgang van
G 12 wordt geleidelijk steviger terwijl de kalkdioptegrens steeds hoger
komt te liggen. De grens van de ontkalkte laag ligt bij ca. 50 cm onder
maaiveld, ligt deze boven 50 cm dan spreken we van type G 9» Type
G 9 is ochtor zelden tot in de bovenlaag kalkhoudond. Het grasland
op deze grond is goed, maar droogtegevoelig en ligt ook iets hoger uit
het water dan dat op type G 12. Type G 8 komt in deze polder voor als
lichte klei. In de ondergrond gaat het profiel in gelaagde zavel
over. Dit type beslaat in deze polder een klein oppervlakt'Het gras
land ligt hier hoog uit het water on is enigszins droogtegevoelig.
Zowel type G 8 als G 9 hebben een humeuze kleibovengrond van 30 à
35 cm dikte. Voor fruitteelt en voor groenteteelt zijn deze gronden goed
geschikt evenals voor grove tuinbouw (i g + f)
In het zuidwesten is aangegeven een comple& I 10, dit zijn
kalkrijke zeezandgronden, die bij de doorbraak in 1825 op de oude zeeklei
en restveengronden zijn afgezet. Het zandprofiel varieert van 20 cm
kalkarm, humeus overslag zand tot 80 cm kalkrijk zand. De dikkere over
slagprofielen zijn droogtegevoelig. Voor tuinbouw is het profiel niet
geschikt.
Elders is de geschiktheid voor groenteteelt eveneens zeer ge
ring. Slechts voor fruitteelt zijn er neg mogelijkheden.Fruitteelt kan
in het grootste deel van de polder wel gevestigd worden n.l.daar waar
de ondergrond kalkrijk is. De geheel kalkrijke zijn echter de beste gron
den (i f)o De gronden met een kalkloze laag
met katteklei zijn matig

•

- 78 -

geschikt (il f ).

Bouwland ia, behalve op type G 9» ook
niet bijzonder aan te bevelen? aangezien de bovenlaag kalkarm en
moeilijk bewerkbaar is. In de polder komen de typen G 9 en G 12
voor verbetering in aanmerking.

173»

174»

Waj^e£S£hap_d_e En£e__W£rme^r _£ 0pJ2.»_160j_89 ha_»_

Deze polder ligt geheel in grasland en is daarvoor
uitsluitend geschikt. Het diepe restveenprofiel ( H2 ) heeft over
wegend een bovengrond van zandhoudend, kleiïg veen van 20 a 30 cm
dikte. De ondergrond bestaat in het midden van de polder uit verslagen
veen. Hier is het profiel zeer slap waardoor deze grond overwegend
nat is en soms wateroverlast heeft. Aan de rand van de polder is de
toestand gunstiger. Het restveen bestaat hier vaak uit zuivere veenmosprofielen met een zwarte, verteerde bovengrond« Hier zouden wel
plekjes goede tuingrond te vinden zijn. De oppervlakte is echter
gering. In het midden van de polder is do grond voor tuinbouw te
nat. In het westen, grenzend aan de Zaan , vinden we "plaatselijk
kalkrijke zeezand overslag profielen, aangegeven als I 10.

2aAe£k£°£k_°jf Ka^lv^r^oM^^^pp^ ,14,1.4 ha^

Een kleine veenpolder aan de oostzijde van de Zaan ge
legen tussen Zaandijk en de Wormer. De ondergrond bestaat hoofdzake
lijk uit grof rietveen en een kleine oppervlakte veenmosveen. Het
veenpakke± is afgedekt met een vrij zwaar kleidek, dat van de Zaan
af in dikte afneemt ( C 7d ). De klciafzetting ie langs de Zaan
plaatselijk ca. 40 cm dik en duidelijk ontwikkeld als stugge pikklei.
Verderop is de klei meer als venige klei ontwikkeld. ( C 5a )• Hier
en daar hebben wilde v^rvsiiing-on pla&ts gcL&dJ3e uitgeveende sloten en
vaarten zijn plaatselijk verland. De polder is als grasland in ge
bruik.
Het zwaardere land langs de Zaan is het beste land. Voor
tuinbouwgebruik is deze polder niet aan te bevelen,, aangezien het
veen 'n te zwaar kleidek hoc.ft-,
175 f
P£li±G£.
J.*_
Deze polder bohoort tot het grote veengebied van Nooril:Holland boven het IJ. We vinden ter plaatse, waar het profiel niet
gestoord is, bijna overal jong grofbladig veenmosveen, in de ondergrond.
Deze polder ligt centraal tussen de oude waterlopen. We vinden er dan
. ook weinig klei afzettingen. Langs de Zaan en het IJ-poldergebied
is het humeuze kleidek wel iets zwaarder en als type C 5 a aange
geven. Het is hier 20 â 30 cm dik. Het middengebied is lichter en
aangegeven als type 0 4a. Het bovendek varieert hier van venige klei
tot kleiïg veen. Plaatselijk werden kleirijkere stroken aangetroffen.
Dit middengebied zou zich zeker voor tuinbouwgebruik lenen, ware het
niet, dat de bodem docr wilde verveningen grondig verknoeid is. Deze
wilde vervening heeft plaats gehad aan de kant van of in het midden
der percelen. Er ontstond zodoende een gebied met zeer smalle per
celen en zeer brede sloten, -^eze brede sloten zijn ten dele weer met
bagger en rietzuddc opgevuld. Men heeft zoveel mogelijk de verlande
sloten weer bij het andere land gevoegd en dit weer in cultuur geno men o.a. door het toepassen van onderbemalen. Dit kraggenland of
z.g. " Nieuwland " is oen ongeschikt milieu voor betere grassoorten.
Beweiding is nauwelijks mogelijk, daarvoor is het veenprofiol te
slap. Het is duidelijk, da~0.it half verveende en weer verlande gebied
zeer ongelijk ligt. De bovengrond op de oude veenribben varieert in
dikte en kleirijkdom. De gedeeltelijk laaggelegen percelen tracht men
te verbeteren door complexen er van onder te bemalen. De jonge, pas
verlande stukken klinken daardoor echter sterk in, terwijl tegelijker
tijd de oude veenribben hoog komen te liggen en dus droger worden.
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niet verveende percelen komen weliswaar geschikte profielen voors maar,
1. de oppervlakte is klein,
2. de ligging is geisoleerd,
3. het land ligt soms zeer diep in het water.
Geheel onmogelijk is de tuinbouw niet, gezien het feit,
dat er enkele bedrijfjgs onder Oos,tzaan zijn gevestigd. Aan de veel
minder sterk verveende randen van de polder is er nog mogelijkheid
tot uitbreiding. De geschiktheid is echter zeer matig. Het midden van
deze polder heeft men drooggelegd. Deze nieuwe polder heet de Twiske
Polder. Er werd hierin
een onderzoek ingesteld naar de geschiktheid
voor de tuinbouw. Er is een rapport hierover verschenen. Dit gebied werd
niet gekarteerd. Gedeeltelijk zijn de gronden hiervan in cultuur genomen.
Het overgrote deal is echter nog woest en zal worden ontgonnen.
176. Ho£gheemxa_adj3cha£
lP£P.i 2®£^3_ha)j_
Het Hoogheemraadschap Waterland is samengesteld uit een
aantal grote en kleine polders en droogmakerijen. De bodemprofielen in
het gebied bestaan hoofdzakelijk uit een humeus tot vrij zwaar kleidek op
veen, dat geheel als grasland in gebruik is. Het kleidek is vrijwel
overal te zwaar en dus ongeschikt voor tuinbouwgebruik bevonden. Het
gebied van de voormalige polders Purmerland en Zuid-polder, welke
nu bij Waterland zijn gevoegd, is
iets nauwkeuriger bekeJcan. Het
bodemtype in dit gebied is vrij eenvoudig. Op de kaart komt overal
type C 5a voor ( dun kleidek op veenmosveen). Plaatselijk komen
echter nog wel verschillen in dit kleidek voor. Over het algemeen
is de kleibovengrond goed doorworteld. en tamelijk humeus. Slechts
op enkele plaatsen kan men spreken van een echt kleidek. Er komen
n.l. banen voor van stugge "potklei" in de laag van 20 tot 45 crn.
De gronden westelijk van het Noordhollands Kanaal hebben gedeeltelijk
wel matige geschiktheid voor groenteteelt (il g). De bodem
bestaat
hier uit een humeus doorworteld kleidek (C 5)» Het grondwater is
echter hoog zodat deze gronden toch voor groenteteelt vrij koud zijn.
Het grasland, afhankelijk van de verzorging, is plaatselijk goed,
elders matig van kwaliteit.
Bij een meer gedetailleerde kartering van het zuidelijk
deel van het eigenlijke Waterland is gebleken, dat de lichte, venige
kleidekken van 15 à 20 cm dikte vaak samengaan met een veenmosveenondergrond, terwijl bij een zwaarder grijs pikkleidek van 30 à 40
cm dikte de ondergrond vaak uit profielen bestaat van modderklei,
bagger, rietveen of zeggeveen. De zeer afwisselende ondergrond is
aangeduid met C 6f op de kaart. Deze genoemde profielen liggen zeer
verspreid en willekeurig in het veenmosveen-gebied. Soms liggen ze
duidelijk als iets nattere en lagere stukken in het landschap. Enke
le van deze slenken liggen zo laag, dat het grasland er plaatselijk
slecht is. Het zware pikkleidek komt echter ook wel voor op de veenmosveenondergrond.. Deze gronden zijn wel tamelijk droogtegevoelig,
echter beter beweidbaar. In enkele gebieden namelijk ten zuiden
van Monnikendam bestaat de ondergrond van een vrij groot gebied ge
heel uit riefveen. Het kleidek is hier overal regelmatig zwaar.
Buitendijks komen zware opgeslibde Zuiderzeekleigronden
voor ( B 6 ). Ze zien er precies zo uit als die onder Naarden be
schreven. In het geheel bezien is Waterland weinig geschikt voor
tuinbouw. "Vooral tengevolge van de groeiwisselingen in het profiel
van vrij lage natte tot droge knippige gronden, is tuinbouw in dit
gebied niet bijzonder aan te bevelen.
De drooggemaakte meren in Waterland hebben overal restveenprofielen op een ondergrond van oude zeeklei. De restveengronden
zijn meestal niet voor tuinbouwgebruik aan te bevelen. De bovengrond
is of ingedroogd of is te nat met een ondoorlatende ondergrond. Mooie,
goed veraarde restveengronden worden dan ook weinig aangetroffen. In
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gronden voor. Een bezwaar is dat deze gronden wat te diep in het
water liggen. Overigens zou de geschiktheid voor tuinbouw? die van
meer factoren afhankelijk is (o.a. zoutgehalte van het polderwater),
nader bekeken moeten worden.
Korte omschrijving van de bodemgesteldheid van de drooggemaakte meren
in Waterland.
177» 2.ui^£l°"';£r21e£r_(2.P£'>_33_0_:_44
Een dunne laag vrij verteerd restveen van 50 tot 80 cm dikte
ligt hier op een slappe kleigrond. Deze grond heeft plaatselijk matig
geschikte eigenschappen voor de groenteteelt. Wegens de geringe opper
vlakte is dit niet aangegeven op de kaart. Het restveen bestaat uit
verslagen veen. Dit vormt plaatselijk een stugge laag onder de teelaarde.
In de zuidoosthoek is de bovengrond enigszins indrogend. Hier en daar
komen kleiruggetjes voor. Verder treffen we tamelijk veel vrij natte
gronden aan. De droogmakerij heeft een tamelijk kleihoudende boven
grond.
178. 5.r£ekermeer ,(P£P_i.
Het restveenprofiel wisselt van 40 tot 100 cm dikte en is
overal aangegeven als H 1. In het noorden is de laag restveen het dikst.
De bovengrond is hier ingedroogd. Verder komt in het noorden een klein
oppervlak
lichte, kalkrijke, fijnzav elige profielen voor , aange
geven als G 6. Dit type beslaat een kleine oppervlakte, is hooggelegen
en gaat over in kleiige tot iets zandige baggerprofielen ( I 2) op
verslagen veen. Het restveen is vrij verslagen en tamelijk verteerd.
De bovengrond van type I 2 is ingedroogd. Elders is de bovengrond overwe
gend nat. Plaatselijk is het verteerde restveen wellicht matig geschikt
voor de tuinbouw. Een bezwaar is dat het veenprofiel •vaak een storende
laag onder de bovengrond heeft.
179« Belm£rme£r_(Op£._1^3^9^ haX°
Het restveen komt hier voor als H 2 en bestaat uit verslagen
veen, in de ondergrond overgaande in rietveen. De rand van de polder
is wel wat indrogend. Verder zijn het vaak natte gronden, ongeschikt
voor tuinbouwgebruik.
180. Wilmkebr£ek _(0,£P.l 2.3^99
Het restveenprofiel ( H 2 ) bestaat meest uit veenmosveen op
rietveen. De kleiondergrond van slappe rietklei werd overal aangeboord.
Op het restveen ligt in dit poldertje een dek van ca. 40 om venige klei.
Het profiel is daardoor in zijn geheel ongeschikt voor de tuinbouw.
181. Momó1k£rir|ie_er_(Op£._13i6_j_70
Een polder met diepe en slappe restveenprofielen (H2) op riethoudende oude zeeklei. Plaatselijk komt indroging voor» Overigens zijn
het vrij natte gronden, ongeschikt voor tuinbouw.
182. No£rd_m_e_er_polder J^OjdP 133°£9_ha).^
Het oostelijk deel van deze polder bestaat uit kleiige bagger
tot organische modderklei (i 2). Dit profiel ligt hoger en is indrogend
in de bovenlaag. In het oosten komen vrij diepe en slappe restveenpro
fielen voor van 80 tot 130 cm dikte op oude zeeklei (ïï 1 en H 2). Het
restveen komt als verslagen veen en rietveen voor. Voor tuinbouw zijn
de gronden van deze polder niet aan te bevelen.
183. ®u£kme_er_(0p£_._2_7._32_ha)_;ii
Een klein poldertje met diepe restveengronden (H2) verslagen
veen of rietveen met een indrogende bovengrond, waarop geen tuinbouw
mogelijk is.
184. BljJ toneer XOjxp^ 49J_52 ha)_.
Verslagen restveengronden bestaande uit rietveenprofielen
( H 2 ). Natte gronden met hooggelegen dröge rand. Langs het I^elmeer
a

v
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liggen zandige profielen van een doorbraak (I 10). Geen tuinbouw met
goed resultaat mogelijk.
185» Poldor_d£ Durg£rdammer_ Die_
40^14
Diepe restveenprofielen met venige, indrogende tot natte
bovengrond. Geen tuinbouw mogelijk.
186-. PoMer_Katwoud£ £0|>p. _579«£0_ha)_j_
187. Zuid£°ld£r_bi;j_Edam ]jO£p_.
Deze polders liggen geheel in grasland. Het grasland is over
wegend Van goede tot zeer goede kwaliteit. Het bodemprofiel in deze
polders bestaat uit een dunne laag zware "potklei" op veen» Op de
kaart zijn aangegeven de typos C
C 7f on B 5« Het type met het
dikste kleidek (B 5) ligt in het zuiden langs het Monnikendammergat. Plaatselijk ligt ook wel een dikker kleidek langs vroegere
inbraken b.v. het Stinkevuil en het Volendammer IJ. Het kleidek is
tamelijk zwaar maar niet erg compact. Vooral langs het IJsselmeer "
is het kleidek gelaagd met kleine zavelbandjes, aangegeven als B 6.
J-en noorden van Volendam ligt nog oen kleine droogmakerij, bestaande
uit restveen (H 2). Ten zuiden van Volendam ligt buitendijks een strook
zware kalkarme Zuidorzeekleigrond (B 9)» Ze bevat vrij veel roest, is
iets humeus en vaak donkergrijs van kleur.
Type C 5f en C "Jf verschillen niet in dikte van het kleidek.
Gemiddeld is de kleidikte bij beide typen 30 à 35 cm» Wol bestaat er
verschil in dikte en structuur van do humeuze bovenlaag op de eigen
lijke potkleilaag. De zode bestaat uit humeuze klei tot kleihoudend
vee.n. De dikte van deze vaak uitstekende zode wisselt van 10-25 om.
De profielen met een dikke veenbovenlaag(15 - 25 cm) zijn gunstiger,
o.a. minder droogtegevoelig, dan de profielen met dunne bovenlaag.
De eerste zijn op de kaart aangeduid met C 5f
de twee-de met C 7f»
Waar de zodelaag veniger is, wordt de grond minder gewaardeerd.
De dikte van de eigenlijke potkleilaag is van invloed op de
kwaliteit. De gronden met een dikkere potkleilaag worden uit een
oogpunt van kwaliteit van het gras het meest gewaardeerd, zij zijn
echter droogtegevoeliger. De ondergrond is afwisseld veenmosveen en
zeggeveen. Voor bouw- of tuinbouw is de bodem niet geschikt. De boven
grond is plaatselijk van goede kwaliteit voor tuinbouw, doch overal
ligt op geringe diepte de potkleilaag, welke zeer moeilijk te bewerken
- is en onvoldoende water doorlaat.
188. Wat_ers£hap_de Purrner_(0pp._2584« 36_ha)
Deze polder ligt geheel in grasland,- behalve het noordooste
lijk deel, v/aar men vrij veel bouwland vindt. De bodemgesteldheid in
deze polder is tamelijk samengesteld. In de eerste plaats worden
genoemd de zandige meerprofiolen (I 8 on I 9) e& cle baggerkleigronden
op veen (i 3). De meergrondprofielen (i 8 en I 9) komen in een com
plex kalkhoudend'tot kalkarm zeezand voor. Dit zandcomplox i® in- h#t
midden het dikst. Hier komen zuivere kalkrijke fijn-zandige zuiderzeezandprofielen voor, dikker dan 150 cm. Moer aan de randen van het
complex (eveneens als I 9 aangegeven) varieert de zanddikte van
50 tot 100 cm. Hier is het zand kalkloos en ligt op verslagen veen,
dat weer op de oude zeeklei rust. De.ze zandprofielen zijn uiteraard
hoog boven het slootwater gelegen en zijn voor alle teelten te droog.
Deze droge zandgronden worden nu met matig resultaat als
grasland en bouwland gebruikt.
Plaatselijk wórdt het zand afgegraven. Het xyjje I 8 is in de Purmer
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gronden ). Het type I 8 bestaat uit een laag venig,kalkloos zee
zand of venige klei met kalkloze kleilaagjes van ca. 60 tot 30 cm
dikte op ondergrond van veen ( op oude zeeklei ). Ook deze zandige
profielen zijn tamelijk droog, maar zijn nog matig geschikt voor
. fruitteelt. De kleiige meergronden ( I 3 ) bestaan uit kalkarme
•
baggerkleiprofielen op veen. Het kleidek bij I 3 is ca. 40 à 50
cm dik, humeus en donker gekleurd, zeer stug en zwaar. Dit type
is droogtegevoelig. Het veen onder het kleidek is 20 tot 100 cm dik.
Waar het noorden wordt de veenlaag steeds dunner, meer naar het
zuiden van de Purmer gaat de baggerklei over in sterk humeuze
baggerklei van 20 tot 30 cm dikte, op restveen ( H 1 en H 2 ). Ook
in het noorden ligt direct op kalkrijke zware zeeklei G 8 en G 9 ee^
fiun laagje baggerklei. Al deze baggerkleigronden zijn vrij zwaar
en droogtegevoelig. De dunne baggerklei op restveen is veelal indro
gend en het slechtst. De beste gronden liggen in het noorden, hier
liggen kalkrijke, oude zeekleigronden G 8 en G 9 met een dun, kalkloos, venig kleidek. Voor grasland zijn dit prima gronden, vooral
daar waai? het waterpeil is aangepast. De bouwlanden in dit gebied
zijn ook goed, maar moeilijk bewerkbaar tengevolge van het kalk
loze baggerkleilaagje„
Er bestaan plannen om met diepploegen deze gronden te verbeteren.
Er worden veel bieten 011 granen met goed resultaat in deze hoek van
de polder geteeld. Al dez^ronden zijn te zwaar voor tuinbouw. Type
G 9 is goed voor fruitteelt te ge bruiten(E).De restveengronden in het
zuiden komen voor als H 1 en H 2. Deze zijn wegens de indrogende
kleiïge bovengrond niet voor tuinbouw geschikt. Het profiel bestaat
uit rietveenj plaatselijk komt veenmosveen voor o.a. in het voormalige
poldert je " De Nes
In het westen van de polder komt een gebied voor bestaande uit zware
en slappe, tamelijk diep ontkalkt^ oude zeeklei, met zeezand in de
ondergrond ( G 2 ).
De overige polders liggen in hot midden en noordelijke deel van de
provincie Noord-Holland. Ze worden beschreven in het rapport de
verkenning van het middengedeelte van Noord-Holland.
331»
Ilaü.^£n_(_0pPi ^21..45_ba,_)j;>
Het eiland is in zijn geheel in gebruik als grasland. Het
land ligt vrij hoog ( ongeveer65 cm ) uit het slootwater. Wegen zijn
niet aanwezig, overal moet worden gevaren. In vele gevallen moet de
een over het land van de ander. Het land ligt.wat hobbelig. Het water
is vollcomen zoet.
De bodemgesteldheid van het eiland kan vrij goed worden
genoemd, wat betreft de geschiktheid voor grasland. De eerste 10
. cm van het profiel is over het algemeen een sterk humeuze zavel, hier
onder volgt tot 50 om matig zware tot lichte kalkrijke klei. De klei
en zavel wisselen elkaar veelal in bandjes af. De klei is iets donker
van kleur, iets roestig en iets vast. Hieronder volgt geleidelijk,
zwaardere, grijze klei, welke op 100 cm diepte vrij zwaar is. Het
lcalkgehalte wordt naar beneden steeds minder. Op 90 cm diepte is de
klei vaak geredueeerd. In de klei zitten meestal wat rietresten e.d.
De klei breekt goed. Plaatselijk komt op 120 cm slibhoudend riet of
zeggeveen voor. ( B 10 ) De kwaliteit van het grasland op het eiland
wisselt van slecht tot zeer goed. Gezien de bodemgesteldheid zou het
overal zeer goed weiland kunnen zijn. De slechte ontsluiting is wel
de oorzaak van het- vrij slechte grasbestand op sommige percelen.
Na een wat diepere ontwatering zou het eiland waarschijnlijk
geschikt zijn voor bouwland. Ook bestaat dan de mogelijkheid om
fruitbomen te planten. De geschiktheid van de grond is hiervoor echter maar

matig (II f).
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Alfabsjfci£che_li_js

A. Aagtdorperpolder
Achtersluispolder
Aetsveldschepolder
Amstelland ( Boezem van )
Amsterdammerpolder
Andijk ( Pdjksproefpolder )
Assendelft ( Polder )

No. volgens
Bijlage 4
(Polderls:aart)
118
20
92
66
29
12
158

B. Baafjespolder
Belmermeer
Bennebroekerpolder
Bergermeer
Binnendijkse Buitenvelderschepolder
Binnendi jlcse, Overscheense, Berger- en Meentpolder
Binnen- en Buiten Uiterdijk onder Sehellinkhaut
Binnengeesterpolder
Binnengedijkte Buitenlanden genaamd de Noorderèn:
buitendijken
Blijkpolder
Blijkme er
Bloemendalerpolder
Bovenlcerkerpolder
Boekelerpolder
Boezemland van de Schermer
Broekermeer
Buikslotermeer
Bovenpolder onder Egmond binnen
Buitendijken tussen Haarden en I'uiderberg (Water»
schap de )
Buitendijkse Buitenvelderschepolder
Buitenhuizen onder Assendelft ( polder )
Buitenpolder onder Andijk en Wervershoof
Buitenlanden onder Beverwijk ( polder de )
Burgerwoud ( het )
Burkmeerpolder
Bijlmermeerpolder
: -!•

Castricummerpolder

Bladz
81
68
75
71
60
68
82

137
179
39
127
67
96
10
147
1J-J
^71

81
88
70
81
71
76
68
81

105

78
88
71
71
81
81
88
88
81

184
82
69
143
113
178
177
134

> OC.
70
21
13
22
8
183
90

cp

•ik
1*

71
69
68

69

68
88
75

145

81

D. Daralanderpo1der
D ie lofsme e r|fco 1der
Diemer Buitendijksepolder
Diemerpolder
Borregeesterpolder
Drooggemaakte veenpolder te Assendelft
Durgerdamner Die ( polder de )

125
151
3
78
150
159
185

81
81
72
71-72
81

E. Eendrachtspolder onder Alkmaar
Egmondermeer ( polder de )
Enge '.ormor ( waterschap de )

131
173

129

81
81
86

F. Ploriskoog ( polder de )

9

68

G. Gein en Gaasperpolder
Gemeenschapspolder

88
81

74
71

82
89
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Gooische Zornerlcade .( waterschap de )
's Gravenlandse polder
Groeterpolder
Groot Duivendrechtsepolder
Grootdammerpolder
Groote IJpolder
Groot Limmerpolder

(Polderkaart)
1
110
116

84

117
27
144

Bladz
67
79
81
73
81
69
81

H. Haarlemmermeerpolder
Halerbroek of Italverpolder
Heining ( de )
Heintjes rak en Broekerpolder
Hemmeland ( liet )
Hempolder onder Akersloot
Hempolder onder Schoorl
I-Iilversumse Meent
Holendrechter en Bullewijkerpolder
Ho1landse Ankevee nsche po1de r
Hornmeerpolder
Horn en Kuijerpolder
Horstsrmeerpo1der
Houtrakpolder
Huis de Bretten ( polder het )
Huiswaarder- en Oosterwee zenpolder

35
174
18
101
6
149
119
112
87
102
65
109
107
25
53
128

70
86
67
78
68
81
81
80
73
73
71
78
78
69
70
81

I. Immerhornpolder
Inlaag-polder

11
16

68
68

IC. Kalslagerpolder
Karnemelkpolder
Katwoude ( polder )
Koverdi jksche Overscheensepolder
Klaas Hoorn en Kijfpolder
Kortenhoef ( polder )
KronmiG ni8r-Woudpold er

73
165
186
97
148
108
160

71
83
89
76
81
78
82-83

L. Leipolder
Lutko me er pold e r

114
59
138
41
331
168
106

81
71

M. Maalwater ( polder het )
MariMnduin ( waterschap )
Marken ( waterschap )
Marker- en Oostwouderpolder
Me e r uit-e rdi jksche pold er
Meerweiden ( de ) ten noorden van het Noordzee
kanaal
Middelpoldc-r onder Nieuweramstel
Middelveldse Akerpolder
Monnikenmeer
Monniken, "ïaven en Robons bospolder
N. Haardermeer
Nes onder Broek in Waterland
Nieuwe Bullewijk (polder de )
ITieuwerhoek ( polder )
Nieuwe lieverdi jksche polder
Hieuwendam bij Krommenie
Hoorder Buitendijken ( de )
Noorder Legmeerpolder
Noorder of Bietpolder

"

;

23

81
70
89
84
78

??

68
60 •
181
130

71
71
88
81

99
5

77
68
73
79
77
82
69
71
72

86
111

100
156
157
21
80
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Noorder Reker- en Mangelpolder
Noorder IJpolder
Noordmeerpolder
Noordpolder beoosten Huiden
Noord Wi jkermeerpolder

No, volgens
Bijlage 4
(Polderkaart)
121

Omgepolderde landen onder Eg-mond binnen ( water-- •
schap genaamd de )
Oost Bijlmerpolder
Oosterkoog ( polder )
Oosterzijpolder
Ooster Willis Noord ( polder )
Ooster Willis Zuid ( polder )
Oostzaan ( polder )
Osdorperbinnenpolder
Osdorperbovenpolder
Oude Spaarndammerpolder
Oudburge rpolder
Overamstelschepolder
Overbrakerbinnenpo1der
Overdie en Achtermeer onö.er Alkmaar en Heilo
Over Diemerpolder
Philistein.se Polder
Poelpolder onder Haarlem, Haarlemmerlie-de en
Spaarnwoude
Polder Overdie en Achtermeer onder Alkmaar
en Heilo
Purper ( waterschap de )
Rielcerpolder
Bomolenpolder
Piondehocp ( polder de )
Hottepolder onder Haarlemmerliode en Spaarnwoude
Ruigoord ( voormalig eiland )
Rijnland ( boezem van )
Sammerpolder
Schaalsmeerpolder
Sc hinke lpo ld er
Schouwbroekerpolder
Sloterbinnen en Middelveldsche gecombineerde polder
( waterschap de )
Sluispolder
Spiegelpolder
Spieringhornerbinnenpolder
Spieringhornerbuit e npo1der
Stads- en Godshuispolder
Starnmeer en Ka-merhop ( waterschap )
Stichtsch - Ankeveensche pçlder
Stommeerpolder
Thamer binnenpolder

Uiterdijken ( de )
Uitjeester en Heemskerkerbroek ( polder de )
Uithoornsche polder )
Varnebrook
Veenpolder onder Heemstede en Haarlem

30

182

95
32

>-l

)-7>

132

81

89
7
141
164
.163
175
56
58
36
120
76
55
140
79

74
68
81
83
83
86

124

81

46

70

•)

71

71
70
81

71
70
81
71

i4Ö

81

188

89

61

45
91
50
26
34

71
70
75
79
69
70

135
170
62
38

81
84
71
70.

?7<

126
104
52

19

71
81
78
70

68

93

76
84
78
71

75
17
154
74

71

167
103
64

136

37

68
81

71
81
70
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No. volgens
Bi jlage 4
(P olderkaart)

Veerpolder onder Haarlem
Velserbroek ( polder de )
Vennerpolder
Venaerpolder
V e nne waterspo1der
Verdolven landen langs de Spaarndamse dijk
Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede
en Spaarnwoude
Verenigde Grote en Kleine polder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Verenigde Nauernasche West- zaner- en Zaandammer
polder
Verenigde West Bijlmer en Kleine Duivondrechtse-*
polder
Verenigde Harger- en Pettemerpolder
Vogelenzand ( polder )
Voormalig eiland de Hoorn
Vijfhuizerpolder onder Haarlem? Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

Bladz.

43
14
54
83
139
15

70

49

70

47

70

31

70

85
115
40
28

73
81
70
69

48

70

W. Waarderpolder onder Haarlem
Watergraafsmeer
Waterland ( Hoogheemraadschap )
Westwouderpolder
Westzaan ( polder )
Wilmkebreek { polder )
Wimme nummerpo1der
Wörmer- Jisp en ïleck ( Hoogheemraadschap )
Wijde Wörmer ( polder de )
Wi jkerbroelc ( polder de )

42
77
176

70

155

84
85
69-82

IJ.IJdoorn ( polder )

152

67

2. Zien ( polder de )
Zuider Legmeerpolder
Zuiderpolder onder Haarlem en Haarlemmerliede
en Spaarnwoude
Suider- en Midden Rekerpolder
Suidpolder beoosten Muiden
Zuid en Lïoord Spaarndammerpolder
Zuidpolder bij Edam
Zuid Wijkermeerpolder
Zuurvenspolder
Zwaanamc e rt je
Zwartedijkspolder
Zwetpolder

152
72

81
71

44

70

161
162

180
133
169
172

123

98
24
187
32
122

--53
146
y

-

68
70
72
81

68

71
87
83
83

88
81

81
77
69
89
69-70
81
81
81
70

