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In het kader van het uitbreidingsplan van de
Gemeente 's Gravenhage werd door de Hoofddirecteur van
de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en Stadsont
wikkeling te

1

s Gravenhage opdracht verstrekt tot een

bodemkundig onderzoek van het gedeelte Uithofspolder
ten westen van de nieuw geprojecteerde weg tussen
Kijkduin en Yfeteringen, bestemd voor groenstrook, waar
bij speciaal gelet moest worden op de geschiktheid van
de gronden voor tuinbouw.
Het veldwerk heeft onder, voor de tijd van het
jaar, gunstige weersomstandigheden plaats gehad van 7
tot 22 november 1955? door de opzichter le klasse
W. van der Knaap, die tevens een belangrijk aandeel in
de samenstelling van dit rapport had.
De basiskaarten 1 ; 5000 werden verstrekt door
de Dienst Grondbedrijf van de Gemeente ' s Gravenhage.
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-11. INLEID INGHet gekarteerde gebied (afb. 1), groot ca 110 ha,
ligt in het zuidwestelijk deel van de gemeente
's Gravenhage tegen de Wennet jessloot, die de grens
vormt tussen de gemeenten 's Gravenhage en Monster. De
noordwestelijke begrenzing wordt gevormd door de Nieuwe
Weg en de noordoostgrens door de nieuw geprojecteerde
weg, die ten westen van Loosduinen aansluiting zal geven
aan de weg naar Kijkduin. De zuidwestelijke begrenzing
is zeer grillig, omdat een aantal particuliere eigenaren
en pachters niet bereid was toestemming te verlenen tot
het verrichten van grondboringen op hun terrein, hoewel
de gemeente 's Gravenhage hun dit speciaal verzocht had.
Om dezelfde reden konden binnen het aangegeven gebied
enkele percelen niet opgenomen worden.
Het onderzochte gebied is voornamelijk als gras
land in gebruik. Daarnaast is er nogal wat bouwland. Ver
der komen een tuinderij, een boomgaard en kleinere tuin
tjes bij de boerderijen voor.
Het grootste deel van het gebied bestaat uit
kleigronden van uiteenlopende zwaarte, die in 2 fasen
zijn afgezet. De 2e fase strekt zich echter slechts over
een gedeelte van het gebied uit (zie afb. 2). De profielopbouw is hierdoor zeer onregelmatig. Doordat plaatse
lijk enerzijds zand en anderzijds veen in de ondergrond
voorkomt , is er een behoorlijk hoogteverschil ontstaan
ten gevolge van klink. Door eeuwenlange wateroverlast is
de structuur van de kleiige lagen doorgaans niet best.
In droge toestand is de grond stug en stijf en onder
vochtige omstandigheden taai en vet. Eersterangs gronden
komen dan ook niet veel voor. Een gedeelte is sterk ver
beterd door opbrengen van zand en bagger.
De uit het onderzoek verkregen gegevens zijn in
verschillende kaarten verwerkt, die als bijlagen aan dit
rapport zijn toegevoegds
Bijlage 1; gedetailleerde bodemkaart 1 ; 5000
Bijlage 2% geschiktheidskaart voor de tuinbouw 1 : 5000.
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-22a. DE GBOLOG-ISCHE OPBOUW VAN DB BODEM
Het gebied, waar thans de Uithofspolder ligt,
lag aanvankelijk in een strandvlakte tussen twee strand
wallen, waarvan op de oudste Rijswijk en Voorburg gelegen
zijn en op de andere Loosduinen en 's G-ravenhage. In de
vochtige uit zand bestaande strandvlakte vond bijna over
al veengroei plaats. Alleen de hogere ruggen en koppen
werden niet of nauwelijks met een veenlaag bedekt. Hier
ontstond onder invloed van de vegetatie een bodemprofiel.
Deze profielen worden meestal gekenmerkt door een meestal
dunne, zwartgrijze, humeuze laag op lichtgrijs loodzandachtig zand, rustend op meer of minder donkerbruin zand,
dat naar beneden fletser bruin en tenslotte bleker wordt.
Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling
(zie Dr W.J. van Lierez De bodemgesteldheid van het
Westland) brak vanuit de M asnond in de omgeving van
Monster de zee in dit landschap in, waarbij een groot
deel van de strandwallen opgeruimd werd en diepe getijde
geulen in het veen en de zand ondergrond van de strandvlak-.»
te werden uitgeschuurd. Vervolgens vond op dit sterk ver
sneden zand- en veenlandschap met een onrustig reliëf
slibafzetting plaats. In en nabij de uitgeschuurde kreken,
waar de stroomsnelheid het grootst was, werden vooral
zand- en zavel afgezet. Verder van de kreken af waren de
zand- en veenlagen weinig of niet aangetast. Het maai
veld lag daar derhalve hoger en de begroeiing kon zich
aanvankelijk handhaven. Onder invloed van deze factoren
nam de stroomsnelheid van het water sterk af. Hier kon
ook het fijnere slib bezinken. Op deze wijze werd, af
hankelijk van de hoogteligging, op de zandkoppen een dun
ner of dikker kleipakket afgezet. Op het veen vormde zich
een laag venige klei, die,naarmate zij dikker werd, gelei
delijk minder venig werd. Naarmate de geulen verder wer
den opgevuld, nam de stroomsnelheid af en werd zwaarder
materiaal afgezet. Tenslotte raakte de aanvoerbasis ver
zand en kwam het land weer droog.
In de Romeinse tijd is het land bewoond geweest,
getuige de talrijke uit die tijd daterende Bataafse
scherven, die zich in en op deze bovenlaag bevinden
(afb. 2).
Onder invloed van het kleipakket klonk de onder
liggende veenlaag sterk in. De klei-op veengronden, die
oorspronkelijk hoger gelegen hadden dan de opgevulde kre
ken, kwamen daardoor steeds lager t.o.v. die zelfde kre
ken te liggen en tenslotte kwam e«n volledige omkeer van
het reliëf tot stand. Een landschap, waar iets dergelijks
heeft plaats gevonden, noemt men een inversielandschap.
Do kleiafzettingen, die voor de Romeinse tijd afgezet
werden, zullen in het vervolg als inversieklei betiteld
worden, ter onderscheiding van het jongere dek, dat hier
na besproken wordt.,Ue inversieklei kenmerkt zich door
gaans door een zeer donkere zware tot tamelijk zware bo
vengrond, die naar beneden geleidelijk zandiger en licht
grijs van kleur wordt met een zeer hoog koolzure kalkgehalte (OaCOß), dat naar beneden in het profiel nog toe
neemt.

-3Toen dit inversieproces nog steeds voortging,
vond omstreeks 300 j. n.Chr. opnieuw een inbraak plaats,
welke minder omvangrijk was en met een minder sterke
stroming van het water gepaard ging. Ook hierbij' had
erosie van het toenmalige landschap plaats, zodat plaat
selijk de bovengrond en waarschijnlijk ook een gedeelte
van de onderliggende lagen werden opgeruimd. Opnieuw
werd slib afgezet. Deze afzetting onderscheidt zich
doorgaans van de oudere, doordat zij van boven naar be
neden gelijkmatiger van zwaarte en bruiner van kleur is
(estuariumgrond). Zij heeft een gunstiger Kali-magnesium
verhouding, waardoor minder snel bemestingsfouten worden
gemaakt.
Door dit dek werden de hoogteverschillen in die
tijd enigszins genivelleerd. De Uithofspolder lag onge
veer aan de rand van de invloedssfeer van deze doorbraak.
Een belangrijk deel werd niet of nauwelijks beinvloed.
Afbeelding 2 geeft een beeld van het gedeelte, waar de
profielopbouw aanwijzingen gaf omtrent het voorkomen van
deze jongere afzettingen, die bekend staan als het West
landdek. Op plaatsen, waar de oorspronkelijke bovengrond
gespaard gebleven is, kon -meestal gemakkelijk de dikte
van het Westlanddek worden bepaald. I/aar zulks niet het
geval was, was dit veelal onmogelijk, doordat hier te
vens verspoeling van het oude materiaal zal hebben plaats
gehad, (zie dwarsdoorsnede). Het feit, dat op de stroken
met een zavelige ondergrond langs de voormalige kreken
het Westlanddek slechts ca 30 cm dik is oi 'Saar alleen
maar van enige invloed in de bovengrond sprake is, ter
wijl verderop de dikte vaak 60 à 80 cm bedraagt, doet
vermoeden, dat de omkering van het reliëf al in vergevor
derd stadium was. Op deze zavelige stroken kon de be
groeiing zich schijnbaar handhaven en waren de omstandig
heden door de vorming van stabiele humus blijkbaar gun
stig. Deze stroken worden n.l. vaak gekenmerkt door een
zeer donkere humeuze bovengrond. Doordat tegelijkertijd
enige slibafzetting plaats had, kan de dikte van dit zeer
donkere dek wel 45 à 60 cm bedragen. Jammer genoeg word't
dit dek naar beneden vaak zwaar en stijf, hetgeen voor
landbouwgewassen geen bezwaar behoeft te zijn, doch wat
voor tuinbouw minder gewenst is.
In het gebied, dat op afb. 2 als inversieland
schap is aangegeven, werd ook hier en daar wel een dun
Westlanddek aangetroffen. Omdat dan geen verband gelegd
kon worden met de rest van het Westlanddek, werden deze
punten verwaarloosd.
Op plaatsen, waar slechts een dun meestal zwaar
kleidek op een zandrug werd afgezet, had geleidelijk door
mollen e.d. een vermenging van deze klei met het onder
liggende zand plaats, zodat soms van de kleilaag niets
overbleef. Hier treft men momenteel een meer of minder
zwaar mengsel van klei en zand - geest genoemd - aan,
rustend op een zandondergrond.
Bij een iets dikkere kleilaag bleef een gedeelte
ervan vrij van menging. De mollen dolven het zand uit de
ondergrond en brachten het naar boven. Daardoor ontstond
bovenin het profiel een mengsel van klei en zand, maar

-4daaronder werd de kleilaag niet gemengd. In zo'n geval
treft inen dus profielen van geest op klei op zand.
Onder invloed van de "begroeiing en de neerslag
is de bovengrond van het Westlanddek geleidelijk ontkalkt, meestal tot 30 à 40 cm diepte. Waar het in de
laagten tussen de ruggen van het inversielandschap werd
afgezet, "bedraagt deze diepte soms maar 10 à 15 cm.
De sterkere inklinking van de klei op veengron
den heeft zich ook na deze afzetting van het Westland
dek geleidelijk voortgezet, zodat behoorlijke hoogtever
schillen (waarschijnlijk bijna 1 m) worden aangetroffen.
Klinkverschillen treden ook op, maar in mindere mate
tussen de stroken met een zavelige ondergrond ten opzich
te van de gebieden met een kleiige ondergrond.

-52b. MENSELIJKE BEÏNVLOEDING VAN DE BODEM
Bij de ontginning van de :Uithofspolder werden op
onregelmatige afstanden sloten gegraven, die doorgaans
evenwijdig aan elkaar lopen. Deze poldersloten staan met
elkaar in verbinding. Met behulp van een gemaal wordt het
overtollige water geloosd op de Wennetjessloot, die tot
Delflands boezem behoort. Bij de stichting van tuin
bouwbedrijven werden bovendien boezemsloten gegraven, die
met de Wennetjessloot in open verbinding staan. Zowel
smalle poldersloten met een lagere waterstand, als brede
re vaarsloten op boezempeil, dat belangrijk hoger is,
komen hierdoor voor. Slechts weinig boezemsloten reiken
tot in het gekarteerde gebied. Dit zou ook moeilijk gaan
daar vele percelen beneden boezempeil liggen. De sloot,
die ongeveer in het midden het karteringsgebied gedeelte
lijk snijdt, ligt juist op de overgang van de kreekrug
naar de kreekbedding. De kreekrug profiteert hierdoor van
de hogere waterstand, terwijl de waterbeweging in de zwa
re kreekbedding zo langzaam is, dat ondanks een ligging
beneden de slootwaterstand toch weinig wateroverlast
wordt ondervonden.
Bij het graven van de vaarsloten,en in mindere
mate de poldersloten,kwamen aanzienlijke hoeveelheden
grond vrij, die over de percelen werden verdeeld. Daar
naast werden door de vaarsloten vele vrachten duinzand
aangevoerd. Tevens werden de sloten regelmatig gebaggerd.
Het mengsel van bagger en zand werd op »de voor tuinbouw
bestemde gronden gebracht, waardoor de oude tuinen een
belangrijk hogere ligging hebben dan overeenkomstige
percelen, die nog steeds als bouw*- of grasland worden ge
bruikt. Door het opbrengen van zand en bagger werd een
meer of minder dikke humeuze zavelige tot licht zavelige
bovengrond van zeer goede kwaliteit verkregen, die voor
velerlei vormen van tuinbouwcultuur geschikt is. Ook de
tuintjes bij de boerderijen zijn op deze manier verbe
terd.
De bouw- en graslandpercelen zijn veel minder op
gehoogd, doordat hier slechts smalle poldersloten gegra
ven werden, waarbij minder grond en bagger beschikbaar
kwam en bovendien geen zand werd aangevoerd. Waar de on
dergrond zavelig tot lichtzavelig is, werd hierdoor een
lichtere bovengrond verkregen. Waar de ondergrond uit
zware klei bestaat, was eerder van een zwaarder worden
sprake. Door eeuwenlange organische bemesting is ook op
deze percelen wat zand, afkomstig uit de stal, in de bo
vengrond gebracht. De oude graslanden hebben dan ook
doorgaans een sterk humeus, sterk zandig bovenlaag"j.e van
5 à 15 cm, rustend op zwaardere ondergrond. De percelen
langs de Wennetjessloot hebben een wat dikkere boven
grond door opbrengen van bagger.
Enkele percelen zijn ca 50 cm uitgelaagd d.w.z.
dat de kleilaag onder de bouwvoor ter dikte van 50 cm
werd afgevoerd. Deze percelen vertonen momenteel ver
schijnselen van wateroverlast. Door het rondleggen van
de akkers zou hierin verbetering kunnen worden gebracht.
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Op enkele percelen, die in bouwland liggen, werd
de kalkrijke ondergrond aangeploegd, zodat de bouwvoor
weer kalkhoudend is geworden.
Op plaatsen, waar de zandondergrond zich ondiep
onder het maaiveld bevindt, heeft men dikwijls zand af
gevoerd. Hierdoor ligt het maaiveld daar ter plaatse
nogal ongelijk.

-73a. INDELING VAN DE GRONDEN
Er werd een hoofdindeling gemaakt naar de zwaar
te yan de "bovengrond, n.l. ins
Z
zavel
25 - 35 $ afslibbaar
LK
lichte klei 35 - 45 ^ afslibbaar
K
klei
45 - 55 1° afslibbaar
ZK
zware klei
" 55 % afslibbaar.
Daarnaast werden geestgronden onderscheiden.
Een verdere onderverdeling werd gemaakt naar de gesteld
heid van de ondergrond. Onderscheid werd gemaakt im
1 rustend op zand
2 rustend op slibhoudend zand
3 met een laag zavel in de ondergrond
4 rustend op veen
Y

rustend op veen op zand.
Deze indeling houdt nauw verband met de hoogte
ligging. De profielen op de eerste drie ondergronden lig
gen doorgaans hoger in het landschap, die op veen liggen
laag, terwijl die op veen op zand een tussenpositie inne
men.
Sterk opgehoogde gronden werden apart aangegeven,
evenals de gedeeltelijk opgevulde kreekbeddingen, die
zich veelal kenmerken door een humeuze tot sterk humeuze
bovengrond rustend op een zware ondergrond.
Bovendien werden met een arcering de profielen
aangegeven, die een dunne sterk zandige bovengrond heb
ben gekregen door opbrengen van bagger en zand, terwijl
de plaatsen waar klei werd afgevoerd met een arcering en
een speciaal teken werden aangegeven.

-83b. DE GEDETAILLEERDE BODEMKAaRT
De gedetailleerde bodemkaart geeft een beeld van
de ligging en verbreiding van de verschillende bodemty
pen. De zavel- en lichte kleigronden zijn voornamelijk
Westlanddekgronden. De bovengrond van het inversieland
schap bestaat doorgaans uit klei en zware klei. De in
druk bestaat, dat er zich op vier plaatsen een groten
deels opgevulde kreek bevindt. Alleen waar de loop dui
delijk opviel werd deze als zodanig aangegeven. Op de
percelen 98 en 99 ligt een lagere strook met veen in de
ondergrond, die eveneens een kreekvormig karakter heeft
en uitmondt in het complex klei- op veengronden.
Ook de strook zware klei ten oosten van het
noordelijke complex tuinderijen (perceel 33) doet aan
een opgevulde kreek denken, die echter tegen de tuinde
rij schijnt dood te lopen. Langs deze voormalige kreek
beddingen liggen doorgaans wat hogergelegen iets zandiger gronden met een wat betere structuur. De plaatselij
ke aanwezigheid van een in dikte wisselend pakket West
landdek vertroebelt echter dit beeld zeer. .Op plaatsen
waar zand in de ondergrond werd aangetroffen, kon niet
veel verband worden waargenomen. De diepte van de zandondergrond verloopt blijkbaar zeer onregelmatig. Men
krijgt de indruk, dat de strekking oostwest is. Naarmate
het zand ondieper voorkomt, steekt de betreffende grond
verder boven de omgeving uit. Dit geldt vooral voor het
klei op veen gebied.

-93c. DE PROFIELDOORSNEDE
Ter verduidelijking van de profielopbouw is een
schematische profieldoorsnede vervaardigd (afb. 3)» Deze
heeft "betrekking op een situatie waarbij tijdens de
tweede doorbraak de oude kreek verder uitgeschuurd en
verbreed werd, waarna slibafzetting plaats had.
Doordat de oorspronkelijke bovengrond van de
eerste afzetting te herkennen is aan een donkerder kleur,
veroorzaakt door het hogere humusgehalte, kon op enige
afstand van de aanvoerbasis de dikte van het jonge pak
ket vastgesteld worden.
Waar dit oude begroeiingsvlak door het water aan
getast en opgeruimd werd, was dit veelal niet mogelijk.
Laatstgenoemde strook biedt>vanuit agrarisch standpunt
bekeken,grotere mogelijkheden door een gunstiger water
beweging en betere bewortelingsmogelijkheden.
De humus van het oude begroeiingsvlak schijnt
een ongunstige invloed op de structuur uit te oefenen.
Deze laag is doorgaans zeer stijf en compact en bevat
weinig roest, terwijl er onder vaak een laag met veel •
roest voorkomt. Veelal is deze laag minder zwaar, waar
door het verschil nog duidelijker aan de dag treedt.

-104a. DE BEOORDELING VAN DE GRONDEN NAAR HUN GESCHIKTHEID
VOOR DE TUINBOUW
In kleigebieden vormt de moeilijk te bewerken
bovengrond grote bezwaren voor de tuinbouw. Bij kleigron
den bestaat een nauw verband tussen vochtigheidstoestand
en bewerkingsmogelijkheden. Deze gronden zijn spoedig te
nat of te droog. Wanneer ze in droge toestand kunstmatig
bevochtigd worden, duurt het geruime tijd voor het vocht
gelijkmatig door de bovengrond verspreid en de grond vol
doende met water verzadigd is (veldcapaciteit).
Om deze redenen is men voor het arbeids- en
plantschema sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Als dergelijke gronden voor tuinbouw in gebruik worden
genomen, tracht men van het begin af de bovengrond lich
ter en beter te maken. Dit geschiedt door het opbrengen
van zand, bagger, turfmolm en dolmest en het gebruik van
veel organische, mest. Dit is een zeer kostbare investe
ring, die menigeen boven zijn krachten ging en tot opge
ven dwong.
Het rendement van deze dure grondverbetering is
sterk afhankelijk van de zwaarte van de oorspronkelijke
bovengrond en de kwaliteit van de ondergrond in verband
met de waterbeweging en de bewortelingsmogelijkheden.
In het onderzochte gebied is de grond doorgaans
minder goed tot slecht van structuur, tengevolge van
eeuwenlange wateroverlast.
Bij de beoordeling van de geschiktheid van de
gronden voor de tuinbouw is uitgegaan van de bestaande
toestand..De huidige zwaarte van de bovengrond en hoeda
nigheid van de ondergrond werd als uitgangspunt genomen.
De kwaliteit van de ondergrond was vooral bepalend voor
de klasse-indeling, terwijl de zwaarte van de huidige
bovengrond bepalend was voor de keuze van het bedrijfstype. Hoewel er vele tuinbouwbedri jfs-/~bestaan, werd al
leen aandacht geschonken aan het sterkst verbreide, n.l.
groenteteelt, fruitteelt en een combinatie van beide.
Er werd van het standpunt uitgegaan, dat klei en zware
kleigronden voor groenteteelt minder geschikt zijn, door
dat ze moeilijk te bewerken zijn. Om hierin verbetering
te brengen zijn grote kapitaalsinvesteringen nodig. Voor
fruit is een zwaardere bovengrond minder bezwaarlijk. Al
leen de eerste jaren ondervinden de bomen er hinder van
en vertonen een minder sterke groei. De lichte kleigron
den zijn gemakkelijker te bewerken. Daardoor zijn ze wat
beter geschikt voor groenteteelt, zodat hierop gemengde
groente- en fruitbedrijven (Westlandgbedrijfstype) ge
sticht kunnen worden.
De meest ideale teelt yoor deze gronden is die
van kaskomkommers op staalgrond, waarbij weinig in de
grond gewerkt behoeft te worden en de dolmest na afloop
van de teelt belangrijk tot verbetering van de bovengrond
kan bijdragen. Daarop volgt de teelt van warme komkommers
en meloenen, waardoor men de beschikking krijgt over de
uitgewerkte broeimest. Het uitschieten en opvullen van de
mestveuren vraagt echter een aanzienlijk grondverzet wat
vooral in het begin veel inspanning vergt.
/ typen

-114"b. DE BODEMGESCHIKTHEID SKA ART VOOR TUINBOUW
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
V
I

G+F
F
G+F
G
F
G+F
G
F

Er is een indeling gemaakt in:
goed geschikt voor groentenen fruit
goed geschikt voor fruit
matig geschikt voor groentenen fruit
matig geschikt voor groenten
matig geschikt voor fruit
zeer matig geschikt voor groentenen fruit
zeer matig geschikt voor groenten
zeer matig geschikt voor fruit
geschikt voor grove groenten
weinig geschikt voor tuinbouw.

G+F Goed geschikt voor groenten en fruit

Hiertoe.behoren enkele percelen oude tuingronden
(type P) die door opbrengen van zand, bagger enz. een
dikke kunstmatige bovengrond bezitten van zeer goede kwa
liteit. In het zuiden liggen perceel 178 en 179 weer in
gras en heeft men de omringende sloot weer op polderpeil
gebracht, zodat deze grond momenteel wat te ver uit het
water ligt. Tot deze klasse zijn eveneens sommige delen
van de kreekruggen gerekend die over het algemeen een
regelmatig naar beneden aflopend profiel bezitten met een
zavelige tot licht kleiige bovengrond. Aanvankelijk zijn
ze wat beter geschikt voor fruit en minder voor groenten
dan de opgevaren gronden, maar na verbetering van de bo
vengrond in de loop der jaren, zullen ze deze laatste in
kwaliteit gaan overtreffen.
I

F

Goed geschikt voor fruit

De oppervlakte hiervan is gering. Het betreffen
kleigronden met een aflopende zavelige ondergrond (type
K(S)).
II

G+F

Matig geschikt voor groenten en fruit
Hiertoe zijn lichte kleigronden gerekend met een
zwaardere laag of een minder goede structuur in de onder
grond, waardoor de waterbeweging en de wortelontwikkeling wordt belemmerd.
Wordt de bovengrond verbeterd, dan zullen ze be
langrijk in waarde stijgen, vooral voor de groenteteelt.
Voor de fruitteelt, in het bijzonder voor druiven en
structuurgevoelige appelvariëteiten,blijven ze in-waarde
ten achter bij de tot klasse I gerekende gronden, hetgeen
zich zal uiten in een mindere groei en een lagere op
brengst, vooral als de aanplant een jaar of tien oud be
gint te worden. Het vestigen van tuinbouwbedrijven'op
deze gronden moet toch wel verantwoord geacht worden.
II G

Matig geschikt voor groenten

Dit betreft
gronden met een redelijke tot goede
zavelige tot lichtkleiige bovengrond en meestal een com
pacte laag in de ondergrond, soms gepaard gaande met een
hoge waterstand. Gewassen die voor een goede ontwikkeling
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deze gronden minder goed. Yoor een gedeelte zijn het
bestaande tuingronden, waarvan de "bovengrond reeds eni
germate verbeterd is.
II F

Matig geschikt voor fruit

De ondergrond van deze gronden vertoont overeen
komst met die van groep II G+F, doch de bovengrond is
zwaarder. Voor groenteteelt zijn ze daardoor minder ge
schikt dan voor fruitteelt. Om er een geschikte groente-^
grond van te makenszal meer kapitaal en arbeid aangewend
moeten worden dan voor de lichte kleigronden nodig is.
III G+F

Zeer matig geschikt voor groenten en fruit

Hiertoe behoren lichte klei- en zavelgronden met
een compacte laag en/of een zware ondergrond waardoor de
waterbeweging en de beworteling in de diepere lagen
sterk wordt belemmerd. Ook na verbetering en het dikker
maken van de bovengrond zal de ondergrond een ongunstige
invloed blijven uitoefenen. Er zal meer vakmanschap ge
vraagd worden om tot goede resultaten te komen dan op de
tot klasse II gerekende gronden. , Vooral de vochtvoorziening dient nauwkeurig geregeld te worden. Intensieve
drainage is gewenst. Vestiging van tuinbouwbedrijven op
deze gronden verdient geen aanbeveling. Waar ze deel uit
maken van percelen, die gedeeltelijk hoger geklassificeerd werden, dienen,als deze als tuinland in gebruik "
zouden worden genomen, de kostbare glasopstallen op het
betere gedeelte geplaatst te worden. Dit geldt in het
bijzonder voor druivenkassen. De grove groenteteelt biedt
goede mogelijkheden.
III G-

Zeer matig geschikt voor groenten

Lichtkleiige laaggelegen gronden met een compac
te ondergrond zijn in deze klasse ondergebracht. Het per
ceel in de noordwesthoek betreft een voormalig stuk
tuinland, waarvan de bovengrond belangrijk verbeterd is.
Voor grove groenteteelt is de grond goed geschikt.
III F

Zeer matig gegchikt voor fruit

Bestaande uit klei en zware kleigronden met een
minder goede tot slechte structuur, vooral van de laag
direct onder de bovengrond. Voor groenteteelt is de grond
te zwaar en voor ka-sfruit weinig geschikt. Sterke appel
en perenvariëteiten bieden mogelijkheden. De eerste jaren
zal de groei van de bomen slechts matig zijn.
IV

G-eschikt voor grove groenteteelt

Deze gronden bestaan doorgaans uit een sterk humeuze en/of lichtkleiige,vaak met bagger verbeterde, boven
grond, rustend op een compacte ondergrond. De waterstand
is meestal hoog. In een droge tijd wordt de laag onder de
bovengrond stijf en stug, waardoor geen capillaire op
stijging meer mogelijk is. De groei van de gewassen stag
neert dan. De teelt van gewassen, die hoge eisen aan de
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ontraden worden. Gewassen, waarvoor een kalme groei ge
wenst is, zoals bewaarproducten, slagen beter. Door het
hogere humusgehalte zijn ze behoorlijk te bewerken. Het
stichten van tuinbouwbedrijven op deze gronden verdient
geen aanbeveling.
V

Weinig geschikt voor tuinbouw

Omvattende zware klei- en kleigronden met een
compacte ondergrond, meestal bestaande uit knikklei,
vaak overgaand in veen. De bovengrond is te zwaar en de
ondergrond te slecht van structuur om tot goede be
drijfsresultaten te komen. De kostprijs zal aanzienlijk
hoger liggen dan op de beter geklassificeerde gronden,
vooral voor veeleisende gewassen.

-145. LEGEM)ABESCHRIJ VIN G
Bij de legendabeschrijving wordt in profielen,
waarin zowel inversieklei als klei van het Westlanddek
voorkomen de afzettingen van het inversielandschap met
I aangeduid en die van het Westlanddei met II»
Onder aflopend dient te worden verstaan een naar
beneden afnemen van het slib- en een toenemen van het
zandgehalte.
Naar de korrelgrootte van het zand werd een in
deling gemaakt in;
matig grof zand
, 210 mu
matig (grof) zand ca 200 mu
matig fijn zand
150-210 mu
tamelijk fijn zand ca 150 mu.
Naar het percentage afslibbaar (deeltjes kleiner
dan 16 mu) werd de volgende indeling gemaakt;
a. Zand en geestgronden
zand
slibhoudend zand
sterk slibhoudend zand
lichte geest
geest
zware geest

6
12
18
25
35
b. Zavel- en kleigrond en

-

< 6 % afslibbaar
12 % afslibbaar
18 t afslibbaar
25 % afslibbaar
35 fo afslibbaar
45 fo afslibbaar.

zeer lichte zavel
lichte zavel
zavel
lichte klei
klei
zware klei

>

18 % afslibbaar
25 fo afslibbaar
35 % afslibbaar
45 fo afslibbaar
55 * afslibbaar
55 10 af slibbaar.

12
18
25
35
45

a. Geestgronden
Profielbeschrijving;
0 - 55 cm iets donkergrijsbruine, lichte geest, ge
mengd
55 - 65 cm iets humeus, slibhoudend, matig (grof) zand
65 - 70 cm blond, matig (grof) zand
70 - 85 cm iets gebleekt, matig (grof) zand
85 -100 cm idem, veel roest
100—125 cm iets blauwgrijs, matig grof zand.
De gronden binnen dit type liggen golvend. De
oorspronkelijk het hoogst gelegen delen bestonden uit
een dun dek lichte geest. Naarmate de ligging lager was,
is het dek dikker en zwaarder. Door homogenisatie (men
ging door biologische activiteit) is de bovengrond door
gaans zandiger dan de laag er direct onder. De grond ver
toont een onregelmatig reliëf, doordat de hoogste stroken
plaatselijk uitgelaagd zijn, dit wil zeggen, de bovenlaag
werd opzij gezet en het zand eronder werd afgevoerd.
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Prof ie l"b esehrijving s
0 - 30 cm donkergrijsbruine, zware geest
30 - 45 cm "blauwgrijze, zware, stugge, kalkarme klei
4-5 - 70 cm donkergrijs, humeus zand, soms sterk humeus
(smeerlaag)
70 - 90 cm wit, loodzandachtig, matig (grof) zand
90 -100 cm vuilbruinachtig, matig (grof) zand
100->125 cm vuilgrijs, matig jgrof) zand.
Deze gronden liggen hoger dan de omliggende ty
pen. Oorspronkelijk bestonden ze uit een zware kleilaag
op zand. ï)oor homogenisatie is de bovengrond met zand
uit de ondergrond vermengd en heeft een geestachtig ka
rakter gekregen. De zwaarte loopt uiteen van lichte tot
zware geest.
b. Zavelgronden
Z Z_avel
Profielbeschrijving:
0 - 30 cm zeer donkere, grijsbruine, humeuze, kalkhoudende zavel
30 - 40 cm bruingrijze, kalkrijke, lichte klei
40 - 80 cm lichtgrijze zavel
80 —120 cm grijze klei.
i
Naast deze beschreven kreekruggronden zijn er
ook met zwaardere ondergrond zoals onderstaand profiel;
0 - 30 cm zeer donkere, grijsbruine, humeuze, kalkarme
zavel
30 - 40 cm donkergrijze, kalkrijke, lichte klei
40 - 60 cm iets donkere, grijsachtige klei
60 - 80 cm blauwgrijsachtige, stijve klei
80 ->120 cm grijze, stijve klei.
c. Lichte kleigronden
L K Lichte_klei
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm donkerbruingrijze, lichte klei
30 - 50 cm grijze, lichte klei
50 - 75 cm gri rize . . sti ïve klei.
75 - iOCcm iets vaalgrijze, stijve, zware klei
100->l£5cm blauwgrijze, taaie, zware klei.
Dit betreft
dikwijls gronden met een dun
Westlanddek op inversieklei.
L K 1 Lichte^klei op_zand
Profielbeschrijving:""
0 - 40 cm donkerbruingrijze, lichte, kalkarme klei, II
40 - 60 cm zeer donkergrijze klei (oud begroeiingsvlak)I
60 - 75 cm lichtgrijze, gelaagde, kalkrijke klei
75 - 90 cm lichtgrijze, gelaagde, kalkrijke zavel
90
ISOcm lichtgrijs zand.
L K 2 Lichte_klei op_slibhoudend_zand
Profielbeschrijving:
~
0 - 30 cm zeer donkere, hunleuze, lichte klei
30 - 55 cm iets donkergrijze, vrij stijve klei
55 - 70 cm grijze, lichte klei
70 -100 cm lichtgrijze zavel, aflopend
100-rl20 cm lichtgrijs, slibhoudend zand.
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Profielbeschrijving:
~~
~
0 - 3 0 era donkerbruingrijze', r u l l e , l i c h t e k l e i
30 - 40 cm iets donkerbruingrijze, lichte klei, aflopend
40 - 60 cri lichtgrijze zavel net fosfaatkleurige roest,
aflopend
60 -100 cm lichtgrijze, lichte zavel, vettig net fosfaatkleurige roest
100A120 cm grijze, stijve klei.
L K 4 Lichte_klei op__veen
ProfielbeschrijvingT
0-10 cm donkerbruingrijze, kalkarme, lichte klei met
roest
10 - 25 CEi iets donker bruingr ijze, kalkarme, lichte klei
met roest
25 - 60 cm lichtgrijze, kalkrijke zavel
60 - 75 cm iets blauwgrijze, zeer stijve klei (inversieklei)
75 - 95 cm iets blauwgrijze klei met veel roest
95 -105 CEi donkere, venige klei
105->125 cm veen.
d. Kleigronden
K
Kle,i_
Profielbeschrijving:
0 - 3 0 CEi donker bruingrijze klei
30 - 45 cm iets bruingrijze, stijve klei (II)
45 - 60 cm. lichtgrijze, stijve klei
60 - 85 gei lichtgrijze, lichte klei
85 -100 cn vaalgrijze, taaie, zware klei
100-125 oei blauwgrijze, taaie, zware klei.
K 1 Klei__op zand__
Profielbeschrijving:
0 - 1 0 cm humeuze zode
10 - 40 gei iets donkergrijze klei met roest
40 - 60 cm iets vaalgrijze, taaie, zware klei
60 -100 oei licht vaalgrijze, taaie, zware klei
100-N120 cm blauwgrijs zand.
Soms bevindt de zandondergrond zich ondieper zo
als in onderstaand profiel:
0 - 3 0 cm donkerbruingrijze klei
30 - 40 cm iets bruingrijze klei
40 - 50 cm grijze, taaie klei
50 - 60 cm blauwgrijs, slibhoudend zand
60 - 95 cm wit. mati« (<?rof ) zand
) ,.
..
.. ..
95 4120 om bruin,
( r;rof ) zand )schiereikenprofiel
K 2 Klei^oü slibhoudend zanö_
Profielbeschrijving':
0 - 20 cm donkergrijsbruine klei
20 - 40 gei bruingrijze, stijve klei
40 - 70 cm grijze, taaie klei
70 - 90 cm iets blauwgrijze, zware, taaie klei
90 -110 era blauwgrijze, korte klei
110-125 cm blauwgrijs, slibhoudend zand, volledig gere
duceerd
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Profielbeschrijving;
0 - 20 cm donkergrijsbruine klei (II invloed)
20 - 35 cm donkerbruingrijze klei (I)
35 - 50 cm iets donkere, stijve klei
50 - 70 cm geelgrijsachtige, stijve, zware klei
70 - 85 cm grijze, stijve klei
85 -100 cm grijze, lichte klei
100->125 cm zavel.
Soms bevindt de zavellaag zich hoger in het pro
fiel en gaat dan ondieper dan 125 cm over in klei tot
zware klei.
K 4 Kle_i_op veen_
Profielbeschrijving:
0 - 1 0 cm donkergrijsbruine, sterk humeuze, sterk zan
dige klei
10 - 35 cm iets blauwgrijze, taaie klei
35 - 60 cm idem, met veel kalkvlekken
60 - 70 cm idem, met veel roest
70 - 80 cm zeer donkere, venige klei.
K & Kl£i__0P veen_op zand_
Profielbeschrijving;
0 - 25 cm zeer donkergrijsbruine klei
25 •• 35 cm grijsbruine, zandige klei
35 - 50 cm bruingrijze, vrij stijve klei, II
50 - 70 cm vaalgrijze, zeer stijve klei, I
70 - 80 cm zeer donkere, venige klei
80 - 90 cm veen
90 -105 cm loodzandachtig)
hi
ik
f, .
105-125 cm bruin zand
) scniereikenproliel
e» Zware kleigronden
Z K Zware klei
Profielbeschrijving;
0 - 10 cm zeer donkergrijsbruine, sterk zandige klei
10 - 30 cm donkerbruingrijze, zware klei
30 - 60 cm grijze, stijve, zware klei
60 - 80 cm lichtgrijze klei
80 — _L_)0 cm grijze, zware, taaie klei
100->125 cm blauwgrijze, zware, taaie klei.
Z K 1 Z_ware klei_o]D zand _
Profielbeschrijving;
0 - 15 cm zeer donkere, zware, stijve klei
15 - 25 cm donkere, zware, stijve klei
25 - 30 cm iets donkergrijze, zware, stijve klei
30 - 50 cm grijze, zware, stijve klei, aflopend .
50 - 70 cm lichtgrijze, lichte klei
70 - 80 cm lichtgrijze klei
80 -100 cm blauwgrijze, zware, taaie klei
100-110 cm blauwgrijze klei, aflopend
110--125 cm blauwgrijs zand.
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Profielbeschrijving:
0 - 30 cm donkerbruingrijze, zware klei
30 - 50 cm iets bruingrijze, zware, stijve klei
50 - 80 cm lichtgrijze, zware, stijve klei
80 -100 cm blauwgrijze, lichte klei, aflopend
100-110 cm blauwgrijze, gelaagde, lichte zavel, aflo
pend
110->125 cm blauwgrijs, slibhoudend zand,
Z K 4 Zwar£ klei_o£ veen_
Profielbeschrijvings
0 - 25 cm zeer donkere, humeuze, sterk zandige Mei
(gedeeltelijk opgebrachte bagger)
25 - 70 cm vaalgrijze, zware, taaie klei
70 - 80 cm blauwgrijze, taaie klei
80 - 90 cm grijsblauwe, zware, korte klei
90 -100 cm veenklei
100-:125 cm veen.
f. Bijzondere onderscheidingen
P Me£r_dan_50 c_m_met_zand en_bagger opgehoogd
Profielbeschrijving:
"*
0 - 85 cm donkergrijsbruine, lichte zavel (opgebracht)
85 -100 cm zeer donkere zavel - mengsel van opgebracht
zand en de kleiige oorspronkelijke boven
grond
100->125 cm vaalgrijze klei.
Gedeeldeli2k_dichtgej3li.bde_kre£kbeddi1ng
Profielbeschrijving;
0 - 15 cm zeer donkergrijsbruine, humeuze tot sterk
humeuze klei
15 - 60 cm donkere, iets vaalgrijze, zware, stijve klei
60 - 90 cm vaalgrijze, taaie klei
90 ->120 cm blauwgrijze, taaie klei»

