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V O O R W O O R D ;

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werd een
bodemkartering uitgevoerd in twee Zuid-Hollandse polders namelijk de
polder Zevenhoven en-de Noordpolder onder Berkel» De resultaten hiervan
zullen gebruikt worden bij het maken van grondverbeteringsplannen in
deze gebieden.
In dit rapport zal alleen de polder Zevenhoven beschre
ven worden. Voor de beschrijving van de Noordpolder onder Berkel ver
wijzen wij naar rapport no. 419 van de Stichting voor Bodemkartering.
Dit gebied werd in gedetailleerd overzicht opgenomen.
In verband met het doel van deze kartering werd vooral gelet
op de kwaliteit van de bovengrond, het voorkomen van slechte lagen en
de diepte waarop goede klei aanwezig is.
Het veldwerk werd voornamelijk verricht door de karteerder
H.Kroodsma. De karteerder A*Jager nam een klein gedeelte op. De opnamen
werden verricht in de periode van october 1954 tot half juni 1955, onder
vaak ongunstige weersomstandigheden (veel regen). Er werden ca 2 borin
gen per ha. verricht, tot een diepte van 2 m onder maaiveld.
Een groot aantal monsters werd genomen, ter bepaling van de chemische
samenstelling en de slibfracties. Van deze monsters zijn tevens al meer
dan een jaar op regelmatige tijden pH metingen verricht om een inzicht
te verkrijgen omtrent de inwerking van de aanwezige koolzure kalk op
het vrijkomende zwavelzuur. Een beschrijving van de resultaten van dit
onderzoek van de hand van opzichter A.de Visser is in dit rapport opge
nomen. Vooraf werd overleg gepleegd met de Rijkslandbouwconsulentschap
pen tot wier ambtsgebied de polder behoort. Beschikbare gegevens van
bedrijfskarteringen werden overgenomen.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOSxBODEMKARTERING,

(Z.vën Doorn)
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

ér'

(Ir R.PTTïTp.v.d.Schans)

1. INLEIDINGs
De polder Zevenhoven heeft een oppervlakte van 1677 ha
en omvat de Zevenhovense polder, de Oosterpolder en de Westerpolder»
In het noorden en oosten grenst deze polder aan het bovenland, dat
zioh langs de Drecht en de Kromme Mijdrecht uitstrekt. De resterende
grens bestaat grotendeels uit de dijk, die de polder Zevenhoven van de
polder Nieuwkoop scheidt. Het grootste gedeelte ligt in de provincie
Zuid-Holland, een klein deel in Utrecht.
In deze polder komt een rijke verscheidenheid aan gron
den voor van sterk uiteenlopende kwaliteit.
In de Westerpolder komen voornamelijk meermolmgronden
voor, die vanaf ca 40 cm diepte uit klei en zavel bestaan. De boven
laag hiervan is wel kalkarm, maar meestal niet slecht.
Bijna de gehele Oosterpolder bestaat uit humeuze klei
gronden met een slechte laag onder de bouwvoor, die op 40 à 80 cm
overgaat in goede, meestal kalkrijke klei of zavel.
Yan het westelijk deel van de Zevenhovense polder be
staat een belangrijk gedeelte uit humeuze klei- en zavelgronden, zon
der slechte lagen. Dit zijn uitstekende cultuurgronden. Een ander deel
heeft door diepspitten en diepploegen een goede bouwvoor gekregen.
In het oostelijk en zuidelijk deel van de Zevenhovense
polder nemen zure restveen^ronden met slappe zware zure klei (vaak
katteklei) in de ondergrond de grootste oppervlakte in. De bovengrond,
die veelal uit venige klei of kleiig veen bestaat, is bijna altijd
slecht en vaak indrogend (zie afb.3)<> Om deze reden is de polder
Zevenhoven een van de slechtste polders in Zuid-Holland.
Tussen de humeuze klei- en zavelgronden in het westen
en de restveengronden in het oosten en zuiden van de Zevenhovense pol
der ligt een strook humeuze kleigronden met een slechte laag onder de
bouwvoor. Op 40 à 80 cm diepte komt in deze strook goede, meestal kalk
rijke klei of zavel voor.
De humeuze klei- en zavelgronden zijn voornamelijk als
bouwland in gebruik.Opfde overige gronden komt hoofdzakelijk grasland
voor. Tuinbouw wordt er weinig uitgeoefend.
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK.

vastgelegd»

De resultaten van het onderzoek zijn op enkele kaarten

De bodemkaart ("bijlage 1) geeft een indruk omtrent het
voorkomen en de verbreiding van de bodemreeksen en "bodemtypen. De
hoofdindeling is gebaseerd op de kalkrijkdom van de bovengrond en het
al of niet voorkomen van slechte lagen in de ondergrond.
Op bijlage 2 zijn de gronden ingedeeld naar de kwali
teit van de bovengrond, terwijl tevens de verbeteringsmogelijkheden,
bij goede waterbeheersing, zijn aangegeven. In het noordelijk en
westelijk deel is de kwaliteit van de bovengrond voor grasland meeste
al goed of, op betrekkelijk eenvoudige wijze, goed te maken. Voor
bouwland is het humusgehalte plaatselijk te hoog. Door dieper te ploe
gen en/of een gedeelte van de zwarte bovengrond af te voeren kan hier
in verbetering gebracht worden. In het oostelijk en zuidelijk deel
is de bovengrond doorgaans venig en van matige tot slechte kwaliteit.
Onder de bovengrond bevinden zich vaak slechte zure lagen, zodat
grondverbetering meestal niet eenvoudig is.
Voor het ontwerpen van grondverbeteringsplannen moet
men geïnformeerd zijn, omtrent de diepte waarop de slechte bovenlaag
overgaat in goede klei of zavel. Daarom werd bijlage 3 vervaardigd.
Hierop zijn de gronden ingedeeld naar de diepte waarop de goede lagen
in de ondergrond beginnen.
Op bijlage 4 zijn de plaatsen aangegeven waar de bo
ringen verricht zijn en waarvan profielbeschrijvingen in ons archief
bewaard worden. Deze profielbeschrijvingen zijn per veldkaart ge
rangschikt. De raaien zijn aangegeven met letters. De boringen in de
raaien zijn genummerd.
Op bijlage 5 zijn de plaatsen aangegeven waar de mon
sters voor het pH onderzoek genomen zijn. Voor de resultaten ervan
zie men hoofdstuk 8.

- 23. ONTSTAANSWIJZE VAN HET GEBIED.
a. Geologische vorming en vervening.
Het klei- en zavelpakket in de poeder Zevenhoven tehoort tot de geologische formatie "oude "blauwe zeeklei J' Dit pakket
werd afgezet in de periode van 4000 tot 2300 jaar vóór Christus (atlanticum). In het westelijk deel van de polder was de stroming tij
dens de afzetting sterker dan in het oostelijk deel. Hierdoor heeft
vooral de ondergrond een meer zavelig karakter, bevat minder orga
nische stof en een hoog percentage koolzure kalk. In het oostelijk
deel had de aanvoer van het slibhoudende water voornamelijk via eb
en vloedkreken plaats. Vanuit deze kreken verspreidde het water zich
over de rest van het gebied. De stroomsnelheid nam daarbij snel af.
De zwaardere, grovere delen bezonken daarom voornamelijk langs de kre
ken. Verder hiervan verwijderd bezonk ook het fijnere materiaal. Op
deze plaatsen kon tevens de begroeiing die door het brakke milieu
voornamelijk uit riet bestond, het best handhaven.
Naaiïaate de rietbegroeiing intensiever was, is het organische stofgehalte
van de klei hoger, de klei zwaarder en het koolzure kalkgehalte meest
al lager. Doordat perioden van grotere en kleinere aanvoer van slibhoudend water elkaar opvolgden en soms verlegging van de kreken plaats
had, wisselen meer en minder riethoudende kleilagen elkaar af. De
algemene tendens in dit gebied is dat de gronden langs de kreken iets
lichter tot zavelig in de ondergrond zijn, weinig rietresten bevat
ten en rijk zijn aan koolzure kalk. Verder van de kreken af is de
ondergrond zwaarder en slapper bevat meer rietresten en is armer aan
koolzure kalk. Temidden van deze laatste gronden komen plaatselijk
taaiere kleilagen voor, met weinig rietresten en een laag kalkgehalte.
Hoe hun ontstaan verklaard moet worden, is ons tijdens dit onderzoek
niet duidelijk geworden.
Naast deze horizontale opeenvolging vallen er ook
doorgaans van boven naar beneden verschillen waar te nemen. Doordat
het gebied steeds hoger opslibde, werd de wateraanvoer geleidelijk
minder en nam de stroomsnelheid af. Het water voerde daarbij steeds
minder grof en meer fijn materiaal aan. Tenslotte werd het gebied
weinig of niet meer overstroomd.
In het noordelijk deel.van de polder bevindt zich
plaatselijk een humeuze band in het kleipakket. Dit wekt de indruk
dat er een stilstandsperiode tijdens de afzetting is geweest. In de
periode dat het slibhoudende water bijna niet meer tot dit gebied
kon doordringen, kreeg de begroeiing in de ontstane moerassige vlakte
de overhand. Onder invloed van deze begroeiing werd het bovenste laag
je van de kalkrijke gronden in het westelijk deel van het gebied ontkalkt. In het overige gedeelte geldt dit alleen voor de grotere rug
gen. De andere gronden hadden reeds een kalkarme tot kalkloze boven
laag. De aard Van de begroeiing was afhankelijk van de hoedanigheid
van de aanwezige bovenlaag, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van
het water. Deze begroeiing gaf aanleiding tot veenvorming.

- 3Langs de nu spaarzaam geworden stroompjes, die meer of minder ver
zoet voedselrijk water aanvoerden, werden stroken rivierklei afge
zet waarnaast zich. mild meer of minder slibhoudend voedselrijk tosveen vormde. Verder af ontstond aanvankelijk riet en/of rietzeggeveen en later voedselarm mosveen. De overgang van het voedselrijke
bosveen naar het voedselarme mosveen is geleidelijk. Het mosveen
is uitstekend geschikt voor turf. Dit werd het eerst verveend. Het
bosveen is voor brandstof weinig of niet geschikt. Het bevat teveel
asbestanddelen door het hoge slibgehalte. Wel is het bosveen ge
schikt voor veenaarde, dat in de tuinbouw als potgrond gebruikt
wordt. De stroken bosveen zijn grotendeels onverveend gebleven. Het
veen tussen het bosveen en het mosveen is wisselend van kwaliteit
en samenstelling. Vooral de bovenste en onderste laag is vaak van
matige tot slechte kwaliteit voor brandstof. In deze strook bleef
dan ook meestal een meer of minder dikke laag veen op de onderlig
gende klei achter. Deze laag wordt restveen genoemd. Op dit restveen werd meestal een dikkere of dunnere laag bovengrond, bestaande
uit kleiig veen tot venige klei teruggezet.
Door de vervening ontstonden plassen. Op de bodem
van de plas zal onder invloed van de stroming vermenging en sprei
ding van het aanwezige venige materiaal hebben plaatsgehad. Later
is men tot droogmaking overgegaan. Naarmate de tijd tussen verve
ning en droogmaking groter was is de bovengrond sterker vermengd.
Deze zwarte bovengrond, die na de droogmaking aan de oppervlakte
kwam, was van sterk uiteenlopende kwaliteit en dikte. In de Ooster
polder en de Westerpolder was het voornamelijk een mooie rulle sub
stantie van tamelijk gelijkmatige dikte, meermolm genoemd. In de
Zevenhovense polder lag in het westelijk deel meestal een dun pak
ket venige grond. In de rest van de polder kwam een onregelmatig
pakket vaak zuur tot sterk zuur restveen voor. Dit restveen werd
later geleidelijk verder verveend. Momenteel vindt dit nog steeds
plaats. Bij dit vervenen kwam de noordelijke rivierkleistrook als •
een bult in het land te liggen. Deze is toen geëgaliseerd. De klei
werd over het perceel verdeeld (bekleien). De zuidelijke stroken
liggen nog ongestoord in het restveen.
De waterbeheersing.
Na de droogmaking werd een slotenstelsel ontworpen.
De grond die bij het uitschieten van de sloten vrij kwam, werd over
de percelen verdeeld, waardoor de venige bovengrond kleirijker werd.
Door het bulterige oppervlak was het niet mogelijk om alle gronden
een optimale waterstand te geven. Door het opzetten van sloten ener
zijds/"Is de situatie wel geleidelijk beter geworden, doch nog verre
van goed. Doordat de laag restveen, die in het oostelijk en weste
lijk deel bijna overal onder de bovengrond voorkomt, doorgaans zuur
tot sterk zuur is, blijft de beworteling grotendeels tot de boven
grond beperkt. Bij lage waterstand treedt daardoor gemakkelijk ver
droging op. Tevens is het restveen, dat voornamelijk uit riet- en
rietzeggeveen bestaat gevoelig voor indroging. Bij indroging neemt
het vochthoudend vermogen van de bovengrond af, waardoor de gewas
sen in droge perioden nog minder water ter beschikking krijgen en
nog sneller aan vochtgebrek lijden. Een aanzienlijke oppervlakte
/ 9ü onderbemalijig anderzijds

- 4 van de Zevenhovense polder heeft een meer of minder ingedroogde
bovengrond. De grasgroei begint hierdoor weliswaar vroeg in het
voorjaar doch in droge perioden gedurende de zomermaanden staat
de groei nagenoeg stil. In deze perioden ziet de polder er dor en
slecht uit. Bovendien klinkt de grond ongelijk in, waardoor een
bulterig oppervlak ontstaat, zodat tenslotte maaien "bijna onmoge
lijk wordt. Goede "boeren scheuren daarom het grasland na ca 10 jaar
om weer een vlakke ligging te krijgen.
In het bouwlandgebied heeft men verschillende sloten
weer dichtgeploegd. Dit geschiedde voor een belangrijk gedeelte met
de omliggende bovengrond. Langs deze sloten heeft de grond daardoor
een lager humusgehalte dan midden op het perceel.
b. De bodemrijping.
Door de droogmaking kwam de totaal gereduceerde
slappe oude zeeklei weer aan, of nabij de oppervlakte. Hierin waren,
weliswaar wisselende, doch meestal aanzienlijke hoeveelheden carbonaten en sulfiden (pyriet 3?eS2) aanwezig. In het gedeelte van de
oude zeeklei, dat boven de grondwaterspiegel kwam te liggen kon
lucht toetreden en gingen de sulfiden oxyderen. Indien voldoende
koolzure kalk (CaCOj) aanwezig was om de sulfiden te neutraliseren,
verminderde de voorraad koolzure kalk wel, doch de grond werd niet
zuur. Wanneer de hoeveelheid koolzure kalk in de betreffende laag
voor dit doel ontoereikend was, ontstond bij de oxydatie van pyriet
geel basisch ferrisulfaat (F6203) SO4 en zwavelzuur (H2SOa). Door
het zwavelzuur ontstond in de bodem een lage pH. Naast heï zwavel
zuur werd geel ferrisulfaat gevormd. Aan deze gele vlekken kan men
beoordelen welke lagen
te weinig kalk bevatten en nu zuur zijn.
Deze lagen worden met de term "katteklei" aangeduid. Soms zijn deze
lagen later weer geneutraliseerd. Dit verschijnsel treedt nu en dan
op, als ondiep onder de kattekleilaag kalkrijke grond aanwezig is.
In dat geval kan kalkhoudend grondwater de katteklei neutraliseren.
Tussen de zure katteklei en de kalkrijke klei treden
allerlei overgangen op. Aan de kleur van de roestvlekken en aan het
al of niet voorkomen van de gele vlekken kan men beoordelen of de
geoxydeerde lagen een goede pH hebben of dat ze te zuur zijn. Voor
gereduceerde lagen is dit veel moeilijker. Bij deze lagen gaat het
erom of de aanwezige carbonaten in staat zijn de sulfiden volledig
te neutraliseren. In hoofdstuk 8 wordt het een en ander uitvoerig
behandeld.

- 54. DE HUIDIGE TOESTAND.

Door de ontwatering en de bodemrijping die daarvan
het gevolg was, klinkt de grond langzaam in. Naarmate de grond
zwaarder is en meer organische stof bevat, is de klink sterker. De
lichtere, vaak zavelige stroken langs de voormalige kreken zijn
daardoor hoger komen te liggen dan de zwaardere gronden verder van
de kreek af. Hierdoor ontstonden belangrijke hoogteverschillen,
waardoor het vaststellen van een goed polderpeil thans moeilijk is.
Er heeft tevens een belangrijke vertering van de
zwarte humeuze bovengrond plaats gehad, vooral waar de waterstand
laag gehouden werd. Plaatselijk bleef maar 10 à 20 cm over. Waar
de onderliggende klei van goede kwaliteit was, kon 30 à 40 cm diep
geploegd worden, waardoor goed bouwland werd verkregen. Vaak werd
de kalkrijke ondergrond aangeploegd, waardoor de bouwvoor kalkhoudend werd.
Daarnaast komen gronden voor met een dikkere zwarte
bovengrond op goede klei zonder slechte lagen. Deze zijn meestal
als grasland in gebruik. Voor bouwland is het humusgehalte van de
bovengrond te hoog. Dit geeft aanleiding tot diverse ongemakken
zoals moeilijke onkruidbestrijding, gemakkelijke legering van gra
nen en een mindere kwaliteit van aardappelen. Om deze grond beter
voor bouwland geschikt te maken is men er hier en daar toe overge
gaan om 50 à 70 cm en soms nog dieper te ploegen, waardoor de
zwarte bovengrond in meerdere of mindere mate naar de ondergrond
vorhuisdo. Hiermede werd oen nieuwe bovengrond verkregen met een
lager humusgehalte, die zich, althans na enkele jaren, beter voor
bouwland leent. Plaatselijk heeft men de zwarte bovengrond geheel
of gedeeltelijk afgevoerd, waarna normaal geploegd werd. Waar de
onderliggende klei slecht was werd door diepploegen of diepspitten
kalkrijke klei of zavel naar boven gehaald.
Een groot gedeelte van deze polder bestaat uit gron
den, waarvan de bovengrond uit zuur restveen bestaat, dat vaak
meer of minder indrogend is en rust op iets stevige tot slappe
zure klei die pas op grotere"diepte overgaat in goede klei. Deze
gronden, die voornamelijk als grasland in gebruik zijn, leveren
maar een matige productie, ondanks de vroege voorjaarsgroei. Ook
op deze gronden is men plaatselijk tot grondverbetering overgegaan,
door middel van diepploegen en diepspitten. Vaak echter is deze
manier van grondverbetering niet mogelijk, doordat de goede lagen
te diep weg zitten. Soms zijn dergelijke gronden bekleid. Waar eeh
rivierkleistrook in het afgegraven veen voorkwam, was dit al heel
gemakkelijk. De opgebrachte laag, die ïpeestal kalkrijk is, bedraagt
vaak nog geen 10 cm. Toch is het een belangrijke grondverbetering.
Het grasland is op deze percelen van betere kwaliteit.
In de zuid-oosthoek, waar nog een complex weinig of
niet verveend land voorkomt, gaat de vervening geleidelijk verder.
De veenlaag, die afgegraven wordt, bestaat voor een belangrijk ge-deelte uit bosveen en is voor tuinbouwkundige doeleinden bestemd.
Weliswaar is de onderliggende klei die aan of nabij de oppervlakte
komt niet best doch ook nu is de toestand verre van ideaal door
afvloeiing van water naar lagere delen.

-65. ENKELE OPMERKINGEN OYER DE V/ATERHUISHOUDING.

In het "bouwlandgebied is de waterbeheersing betrek
kelijk eenvoudig. Hier kan een lage waterstand gehandhaafd worden
zonder dat dit invloed op de bodem heeft.
In de graslandhoek is de waterstandsregeling daaren
tegen zeer moeilijk. De restveen- en in mindere mate de meermolmbovengrond is zeer gevoelig voor indroging. Door de ongelijke lig
ging van het maaiveld kan echter niet overal een optimale water
stand verkregen worden. Momenteel is de oppervlakte met een te lage
waterstand groter dan die met een te hoge waterstand. Onder in
vloed hiervan is er een groot areaal met een meer of minder indro
gende bovengrond. Door meer stuwtjes te plaatsen zou wel enige ver
betering mogelijk zijn. Zonder egalisatie blijft het echter moei
lijk om veel verbetering te krijgen.
In de uiterste zuid-oosthoek ligt-nog een complex,
dat weinig of niet uitgeveend is en dat belangrijk hoger ligt dan
de omliggende gronden in de polder. Hier is de grondwaterstand
vaak lager dan de slootwaterstand door zijdelingse afvloeiing. De'
bovengrond is daardoor meer of minder indrogend en de productivi
teit van deze gronden laat te wensen over. Waarschijnlijk om deze
reden vindt de vervening geleidelijk voortgang. Mogelijk kan kunst
matige beregening uitkomst brengen.

6. KWEL.

De kwel, die in deze polder optreedt, is onder te
verde'len in natuurlijke kwel en kwel door menselijke invloed» Beide
hebben tot gevolg, dat brak water in het polderwater terecht komt»
Natuurlijke kwel.
Deze is betrekkelijk gering door de grote.weerstand
van slecht doorlatende lagen, vooral van het veen op grotere diepte
met de zware kleilaag erboven dat zich tussen het oude zeekleipak-ket en de pleistocene ondergrond bevindt. Vooral in het zuid-wes
telijk deel van de polder komen wellen voor. Hier zijn de meer of
minder afsluitende lagen blijkbaar beter doorlatend. De zode ter
plaatse is zeer slecht.
Kwel door menselijke invloed.
De talrijke gasbronnen, die voor de winning van
methaangas (CH4) geslagen zijn, zijn eveneens een belangrijke oor
zaak voor het optreden van kwel. Er werd door het kleipakket en het
veen op grotere diepte heengeboord. Het gas komt met brak water
naar boven. Het gas wordt opgevangen in de gashouder, het brakke
water komt in de poldersloot»

7. ENKELE TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN.

Bij de veldopnamen werd om het andere perceel een
raai geboord tot een diepte van 2 meter onder het maaiveld» Door
dat de topografie "belangrijke aanwijzingen gaf omtrent bodemverschillen wisselde de afstand van de boringen in de raaien (zie
bijlage -4). De bovenste 40 à 50 cm werd meestal met een vleugelboor
bovengebracht. De rest met een veenboor.
Bij de oude zeeklei werd speciaal gelet op:
het percentage afslibbaar?
de rièthoudendheid;
de hoeveelheid koolzure kalk, die uitgedrukt werd in de mate van
opbruising bij begieting met verdund zoutzuur (12è# )j
de plaats van de boring in het terreinjb.v. stroomdraad, kreekrug,
afstand van kreekrug.
Met behulp hiervan kon, dank zij de ervaring die in
andere soortgelijke gebieden opgedaan werd, bepaald worden welke
lagen als slecht, althans als onbetrouwbaar en welke lagen als goed
aangemerkt kunnen worden. Dit is van belang in verband met het even
tueel bovenbrengen van de betreffende laag in het kader van grond
verbetering. Bij geoxydeerde lagen is de kwaliteitsbepaling betrek
kelijk eenvoudig, doordat de kleur van de roestvlekken belangrijke
aanwijzingen verschaft. In doorluchte zure lagen, bevinden zich
vaak gele kattekleivlekken, vooral langs rietwortelgangen. Bij ge
reduceerde lagen is dit veel moeilijker. De kwaliteit van deze la
gen is bepaald aan de hand van ervaringen in soortgelijke gebieden
en van resultaten van de pH bepalingen.
In het hiervolgende hoofdstuk is uiteengezet welke
basis het chemisch grondmonsteronderzoek en de piï bepalingen ons
verschaffen en hoe dit bij het veldwerk is toegepast. <
Van iedere boring werd een profielbeschrijving ge
maakt. De plaatsen van de boringen werden op veldkaarten, schaal
1ï5000 vastgelegd. Hierop waren tevoren de stroomdraden voor zover
deze op de luchtfoto's te zien waren ingeschetst. Bodemgrenzen, die
in het veld zichtbaar waren, werden tijdens de veldwerkzaamheden
op kaart gebracht. Met behulp van de veldkaarten en de profielbe
schrijvingen werden de bodemlcaart en enkele afgeleide kaarten
(schaal ls10.000) die als bijlagen aan dit rapport zijn toegevoegd,
vervaardigd.
Een basiskaart, schaal 1°. 5000, werd van de P.P.D.
in Zuid-Holland ontvangen. Deze is door ons verkleind naar schaal
lslO.OOO.
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Uit verschillende onderzoekingen in oude zeeklei
gebieden is komen vast te staan, dat oude zeeklei in gereduceerde
toestand naast meer of mindere hoeveelheden kalk, ook grote of
kleinere hoeveelheden pyriet bevat» Door oxydatie wordt de pyriet
omgezet in zwavelzuur, dat de aanwezige kalk geheel of ten dele
neutraliseert» Sommige kleien houden na de oxydatie nog voldoende
kalk over en blijven daardoor goed» In andere kleien ontstaat een
tekort aan kalk. De pH wordt dan te laag. Voorts was bekend, dat
de riethoudendheid, het slib- en humusgehalte en de mate van op
bruisen van de klei bij overgieten met verdund zoutzuur belangrijke
aanwijzingen geven over het al of niet geschikt zijn van de klei
voor grondverbetering. Bijzonderheden over het een en ander vindt
men in de hierna vermelde publikaties en rapporten»
Teneinde na te gaan, of de resultaten van de vroe
gere onderzoekingen ook toegepast konden worden in de polder Zeven
hoven, werden 35 monsters van verschillende soorten klei verzameld.
De monsters werden voornamelijk van gereduceerde klei genomen waar
van de waarde twijfelachtig leek. Dat had tevens het voordeel dat
juist in verband met twijfelgevallen de plaatselijke kennis uitge
breid werd. Door het Bedrijfslaboratorium werd@p.-yati deze monsters .
de gehalten aan koolzure kalk, humus, afslibbaar, kalk en zwavel
in m.aeq, fijnzand, grofzand, kali, mangaan, magnesium en de pH
bepaald.
Door ons werd de kwaliteit van de klei in het veld
beoordeeld, aan de hand van riethoudendheid en de mate van opbrui
sing bij overgieten met verdund zoutzuur. Verder hebben we geduren
de 15 maanden de pH van de klei geregeld opgenomen.
Gezien het doel van de kartering zullen speciaal
het kalk-, zwavel-, humus-, en slibgehalte, de door ons in het veld
vastgestelde eigenschappen, de reactie van de klei bij overgieten
met verdund zoutzuur en de door ons gevonden eind pH, behandeld
worden.
Omdat de verhouding van kalk en zwavel in geredu
ceerde klei belangrijk is, hebben we van elk monster eerst het
overschot of tekort aan kalk berekend door de hoeveelheid m.aeq
SO4 af te trekken van de m.aeq OaO. Sommige kleien bleken een over
schot aan kalk te hebben, andere eèn tekort. Dit hangt af van het
slibgehalte, de riethoudendheid en het humusgehalte van de klei.
Het overschot of 'tekort aan kalk in de grond be
paalt de pH ervan. Wanneer hier over de pH gesproken wordt is dit
de pH van de volkomen geoxydeerde klei. Het is de laatste door ons
gevonden pH. De klei was toen al 15 maanden aan de lucht blootge
steld. De pH die van deze klei door het laboratorium opgegeven
wordt, is niet betrouwbaar, omdat niet vastgesteld is of tijdens
de meting de klei gereduceerd of geoxydeerd was.
Door ons werd gevonden dat wanneer een klei een
overschot van 25 m.aeq of meer kalk heeft, de pH niet beneden 6
komt. In grafiek A is het èen en ander weergegeven.
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De meeste monsters met een tekort aan kalk hebben een pH die ligt
tussen 2ä en 4, enkele met een tekort aan kalk hebben ©en pH die
tussen 5 en 6 ligt.
In het nu volgende gaan we er dus van uit dat, wil
de klei geschikt zijn voor grondverbetering ze een overschot van
minstens 25 m.aeq. kalk moet hebben» Heeft ze minder overschot of
een tekort aan kalk dan wordt de klei zuur en is ze ongeschikt voor
grondverbetering,,
Zoals al opgemerkt is wordt het overschot of tekort
aan kalk ondei^faieer bepaald door de aard van de klei» In grafiek B
is dit te zien. Het overschot en tekort in m,aeq. kalk is hier ver
geleken met de riethoudendheid van de klei. We zien dat zandige
klei tot klei (hier zit geen riet in), iets riethoudende klei en
een klein gedeelte van de riethoudende klei, geschikt is voor
grondverbetering omdat deze een overschot van 25 m.aeq. of meer
kalk heeft. Een groot gedeelte van de riethoudende klei en alle
rietkleien zijn ongeschikt voor grondverbetering. Deze hebben
slechts een overschot aan kalk van maximaal 25 m.aeq. of een te
kort aan kalk. Riethoudende klei kan dus wel eens goed zijn voor
grondverbetering, doch meestal is ze slecht. De mate van opbruisen
met verdund zoutzuur moet bij de beoordeling ervan, de beslissing
geven. De zogenaamde taaie vrij zuivere klei en de stroomrestklei
zijn ook ongeschikt. Bij het samenstellen van de kaarten is het
bovenstaande steeds in toepassing gebracht.
Omdat de hoeveelheid riet in de klei ook het humusgehalte bepaalt, is er ook een verband tussen het overschot of te
kort aan kalk en het humusgehalte. In grafiek C is dit weergegeven.
Uitgaande van een overschot van 25 m.aeq. of meer kalk, kunnen we
zeggen, dat oude zeeklei met een humusgehalte van meer dan 4$ onge
schikt is voor grondverbetering. De rivierklei is bij een veel ho
ger humusgehalte nog geschikt voor grondverbetering.
Er bestaat ook een verband tussen het kleigehalte
en het overschot of tekort aan kalk. Hoe zwaarder de klei is, hoe
groter het tekort aan kalk is. De rivierklei en de taaie klei nemen
een aparte plaats in. Ondanks dat de rivierklei vrij zwaar is, heefi
ze een groot overschot aan kalk. De taaie klei daarentegen, die
vrij licht is, bevat toch zeer veel zwavel en krijgt daardoor een,
groot tekort aan kalk. Het één en ander wordt weergegeven in gra
fiek D. We zien ook, dat de klei, welke geschikt is voor grondver
betering soms erg zwaar kan zijn, soms wel eens wat, te zwaar voor
bouwland.
Verder is er een heel duidelijk verband tussen de
mate van opbruisen van de gereduceerde klei bij overgieten met 12è"$
zoutzuur en het overschot of tekort aan kalk. Dit is weergegeven
in grafiek E. Weer uitgaande van het feit dat men een overschot van
25 m.aeq. of meer kalk moet hebben om een goede klei over te houden,
kunnen we zeggen dat klei die matig of sterker opbruist, goed is
voor grondverbetering. Gereduceerde klei die niet of iets opbruist
is ongeschikt voor grondverbetering. Tijdens het veldwerk was het
bovenstaande een belangrijk gegeven voor het beoordelen van de klei
op goed of slecht voor grondverbetering.
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leken met het overschot of tekort aan kalk. De veldbeoordeling terust op de mate van opbruisen, de riethoudendheid, de breekbaarheid
en de kleur van de klei- We zien in de grafiek dat de klei, die
slecht genoemd is voor het overgrote deel een tekort aan kalk heeft,
twee slechte monsters hebben een overschot van minder dan 25 m.aeq»
kalk» De klei, die goed genoemd is, heeft.een overschot van 25 m.aeq.
of meer kalk« Enkele twijfelgevallen liggen juist op de grens van
goed en slecht»
Tenslotte is in grafiek G- het overschot en tekort aan kalk ver
geleken met het gehalte aan m.aeq. kalk en met het CaC03 gehalte»
Het CaC03 gehalte is berekend uit de hoeveelheid m.aeq. CaO, ( 20
m.aeq. CaO is ifo Caö03) » Er kon niet uitgegaan worden van het CaC03
gehalte, dat opgegeven werd door het laboratorium omdat, voordat
daar het CaC03 gehalte bepaald werd, zeer waarschijnlijk al veel
CaC03 omgezet was in CaS04 (gips). Weer uitgaande van een overschot
van 25 m.aeq. of meer kalk, kunnen we zeggen dat als een grond ca.
120 m.aeq. of meer kalk bevat, de grond geschikt is voor grondver-'
betering» Omgerekend komt het er op neer dat een klei of zavel met
ca» 6fo of meer CaC03 geschikt is voor grondverbetering»
Publikaties en rapporten.
a. Pyriet en koolzure kalk in de polder Groot Mijdrecht.
Dr J.Bennema. Boor en Spade VI»
h. De bodemkartering van de polder Groot Mijdrecht» Dr J.Bennema en
A»de Visser, rapport no. 287»
c. De kartering van de voorraden bruikbare klei voor grondverbetering
in de polder Groot Mijdrecht. Ir L.J.Pons en A.de Visser, rapport
no » 435.
d. Een onderzoek naar de waarde van verschillende kleien voor grond
verbetering in de polders Zevenhoven en Groot Mijdrecht.
Ir L.J.Pons en A.de Visser, (in bewerking voör Boor en Spade IX).
e» Verslag van de kartering van. een perceel land in de polder
Wilnis Veldzijde. Ir l.J.Pons en A.de Visser»
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9. DE BODEMKUNDIGE INDELING.
a. Inleiding.
Doordat deze polder juist in een overgangsgebied
ligt, komt een zeer grote verscheidenheid van "bodemtypen voor. Als
al deze verschillen op de bodemkaart tot uitdrukking moesten worden
gebracht, zou deze onleesbaar worden» Er werd daarom een keuze ge
daan. De indeling die gemaakt is, houdt nauw verband met het doel
van het onderzoek.
Voor de polder Zevenhoven en de Noordpolder werd
een gezamenlijke legenda opgesteld. Doordat verschillende typen.
•• in de Noordpolder wel aanwezig zijn en hier niet voorkomen, is
er geen doorlopende nummering.
In verband met de hieronder volgende standaardpro
fielbeschrijvingen volgen hier enkele indelingen.
Naar het percentage afslibbaar zijn de gronden ingedeeld in:
1

slib houd end zand
zeer lichte zavel
lichte zavel
zavel
lichte klei
klei
zware klei

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

Doordat de klei vaak slap is, was meestal moeilijk
onderscheid te maken tussen klei en zware klei. Onder aflopend
dient te worden verstaan een van boven naar beneden geleidelijk af
nemen van het percentage afslibbaar en toenemen van het zandgehalte.
Naar het humusgehalte had een globale indeling
plaats in;
weinig humeus tot humeus
'\8$ humus
sterk humeus
8-18$
"
M
meermolmachtig
: 18$
b. De legenda.
Er is een hoofdindeling gemaakt in Kalkrijke oude
zeekleigronden (C). Kalkarme tot kalkhoudende oude zeekleigronden
(zonder slechte lagen in het profiel) (D). Kalkloze tot kalkarme
oude zeekleigronden (E).
Kalkrijke oude zeekleigronden (C).
De gronden die in deze groep werden ondergebracht
zijn kunstmatig gevormd. Het laagje zwarte bovengrond en een dun
kalkarm bandje werden door ploegen met de kalkrijke ondergrond ge
mengd. Waar het dek zwarte bovengrond en/of de kalkarme tot kalk
loze kleiband dikker was, werd vaak tot diepploegen overgegaan.
Deze gronden hebben een humusarme bovengrond. In de ondergrond be
vindt zich op wisselende diepte de kalkarme, vaak slechte laag.

- 13 Een verdere indeling werd gemaakt naar de zwaarte van de bovengrond»
Onderscheiden werden;
7. Zwak humeuze zavel 25 - 35# afslibbaar.
®

£Ë ciirijving.

0 - 70 cm
^ 70 cm

zwak humeuze kalkrijke zavel, overgaande in de oor
spronkelijke zwarte bovengrond vermengd met kalkrijke
zavel of lichte klei
kalkrijke zavel.
Er is tot variërende diepte gespit en gediepploegd»

8. Zwak humeuze tot humeuze lichte klei 35 - 45# afslibbaar.
l^ïiêlkeschri jving.
0 - 60 cm zwak humeuze kalkrijke lichte klei, overgaande in deoorspronkelijke zwarte bovengrond, vermengd met kalk
rijke lichte klei en meestal met kalkarme klei
60 - 90 cm kalkrijke lichte klei
kalkrijke zavel
:>.90 cm
Vaak ook is de oorspronkelijke zwaardere en meer hu
meuze bovengrond, door wat dieper te ploegen, lichter en humusarmer geworden. In dit geval is het kalkgehalte lager.
9- Zwak humeuze tot humeuze klei 45 - 55# afslibbaar.
^ïSÉisl^eschrijving,,
0 - 90 cm zwak humeuze kalkrijke klei, overgaande in de oor
spronkelijke bovengrond (bv.venige klei) vermengd met
restveen en/of katteklei
^-90 cm kalkrijke klei
Ook deze gronden zijn soms ontstaan door kalkrijke
klei uit de ondergrond aan te ploegen. Dan is de bovengrond min
der kalkrijk en bevat meer humus en kan daardoor gemakkelijker
bewerkt worden.
Kalkarme tot kalkhoudende oude zeekleigronden (zonder slechte lagen
in het profiel) (D).
Zwak humeuze tot sterk humeuze gronden met geleidelijk lichter wor
dende ondergrond.
Deze gronden zijn ontstaan doordat met ploegen de
zwarte bovengrond vermengd werd met de onderliggende klei. Naarmate
meer klei aangeploegd werd, is het humusgehalte lager» Yaak werd
zo diep geploegd dat de kalkrijke ondergrond bereikt werd. Op deze
plaatsen is de bouwvoor nu kalkhoudend geworden,hetgeen de waarde ver
hoogt. Een verdere indeling heeft plaats gehad naar de zwaarte van
de bovengrond in lichte klei en klei.
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ï?ï2£ii:i5eschrijving.
0 - 50 cm humeuze kalkhoudende lichte klei
50 -100 cm kalkrijke lichte klei; aflopend
• 100 cm kalkrijke zavel
Deze gronden behoren tot de beste gronden van de
polder. Ze "bieden veelzijdige mogelijkheden zowel voor landals tuinbouw. Voor tuinbouw zijn vooral de meer humeuze varian
ten waardevol.
13» Humeuze tot sterk humeuze klei.
3'ving.
0 - 45
45 - 60
60 - 110
>- 110

cm
cm
cm
cm

humeuze kalkhoudende klei
kalkrijke lichte klei, aflopend
kalkrijke zavel
kalkrijke lichte zavel
Het humusgehalte van de bovengrond kan wisselen.
De sterk humeuze dekken hebben doorgaans een lager kalkgehalte.
Ook deze gronden vormen uitstekende cultuurgronden, die echter
vaak wat moeilijker te bewerken zijn.
Dunne meermolmgronden (ca 40 cm dik) op goede zotdI-:.lichte klei- en
kleigronden met geleidelijk lichter wordende ondergrond.
De zwarte bovengrond hiervan is weinig of niet met
de kleiige ondergrond vermengd. Naar de hoedanigheid van het zwarte
dek werden ze ingedeeld in meer of minder zandige meermolm en klei
ige meermolm. De laatste gronden voldoen beter? de eerste kunnen
echter wat kleiig gemaakt worden, door er wat klei door te ploegen..
Onder deze meermolmgronden komen de meest geschikte groenteteeltgronden voor. Onderling zijn er nog wel verschillen. Naarmate de
onderliggende kleilaag zwaarder is, wordt de waterbeweging meer be
lemmerd. Doordat de zware laag de opwaartse waterbeweging belemmert,
zijn deze gronden onder glas spoedig warm, doch verder in het sei
zoen spoedig te droog.
14. Meer of minder zandige goede meermolm.
Profielbesctoijving.
0 - 40 cm
40 - 55 cm
55 - 90 cm
>..90 cm

meermolm
kalkarme klei5 aflopend
kalkrijke lichte klei; aflopend
kalkrijke lichte zavel, gelaagd

15- Kleiige meermolm.
Profielbeschrijving.
0 - 45 cm kleiige meermolm
45 - 65 cm kalkarme klei; aflopend
65 - 110 cm kalkrijke zavel, gelaagd en aflopend
110 cm kalkrijke lichte zavel

- 15 Kalkloze tot kalkarme oude zeekleigronden (met slechte lagen) (E).
Alle gronden die hieronder gerangschikt zijn, verto
nen meer of minder ernstige gebreken, die vaak moeilijk op te heffen
zijn» Practisch altijd is de "bovenkant van de kleiond ergrond zuur
tot sterk zuur (katteklei). Het restveendek, dat er vaak op rust,
is doorgaans eveneens zuur, dikwijls meer of minder indrogend en
dus ook slecht» Goede kalkrijke klei bevindt zich op variërende
diepte in de ondergrond, soms echter dieper dan 2 meter beneden het
maaiveld. Onderscheiden werden:
Humeuze tot sterk humeuze klei- en lichte kleigronden met zure kleilaag.jes en -lagen onder de bouwvoor of zode en goede ondergronden
beginnend op variërende diepten.
Deze gronden zijn ontstaan, doordat het meermolm- of
restveendek door middel van ploegen vermengd is met een gedeelte
van de slechte zure klei- of zavellaag, die zich er onder bevindt.
Soms is ook een zuur restveenlaagje doorgeploegd. De kwaliteit van
de bouwvoor is daardoor veelal matig tot zeer matig. Een verdere
indeling is gemaakt naar de diepte waarop zich goede klei of zavel
in de ondergrond bevindt..
16. Met dun slecht zuur kleilaag,je, op goede meest lichtere onder
grond beginnend boven 50 cm.
0 - 35 cm
cm
45 cm

35 - 45

sterk humeuze kalkarme klei of lichte klei
katteklei of kattekleiachtige klei
kalkrijke lichte klei of zavel
De bovengrond kan ook wat minder humeus zijn.

18. Met vrij dikke slechte zure kleilaag op goede zavel- en klei- .
ondergrond beginnend tussen 50 en 75 cm.
Profielbeschrijving.
0 - 40 cm
40 - 60 cm
60 - 75 cm
- 75 cm

sterk humeuze of humeuze kalkarme klei of lichte
katteklei
klei
kalkrijke klei;aflopend
kalkrijke zavel

20. Met dikke zure kleilaag op goede zavel- en kleiondergrond be
ginnend beneden 75 cm diepte.
0 - 40 cm
40 - 80 cm
80 - 90 cm
> 90 cm

sterk humeuze of humeuze kalkloze klei of lichte
katteklei .
klei
kalkarme lichte klei
kalkrijke lichte klei

- 16 Dunne meermolmgronden en restveengronden (tot oa 40 om dik) met
slecht restveenlaag.je en/of slechte zure kleilaag es en -lagen onder
de bouwvoor of zode en goede ondergronden "beginnend op vari'érende
diepte, dieper dan 50 cm.
Dit "betreft
voornamelijk graslandgronden. Om er
geschikt "bouwland van te maken zijn ingrijpende maatregelen als
diepploegen en diepspitten nodig. De bovengrond is meestal van ma
tige kwaliteit» De type-indeling heeft plaats gehad naar de aard
van de bovengrond in meermolm, veenkleiig en kleivenig restveengrond en naar de diepte waarop de goede ondergrond begint.
23» Kleiige goede meermolm, dunne restveenlaag en vrij dikke zure
kleilaag, goede klei en zavel tussen 50 en 75 cm0
30
45
60
75

~
i*.

30
45
60
75
90
90

cm
cm
cm
cm
cm
cm

goede kleiige meermolm
restveen (soms niet aanwezig)
katteklei
kalkrijke lichte klei; aflopend
kalkrijke zavel; aflopend
kalkrijke lichte zavel? aflopend
Als de laag meermolm afgevoerd wordt, is
een slechte laag van 30 cm, bestaande uit 15 cm zuur
en 15 cm katteklei, die door diepploegen gemakkelijk
neden gewerkt kan worden, waardoor geschikt bouwland

er maar
restveen
naar be
ontstaat»

24« Kleiige goede meermolm, dunne restveenlaag en dikke zure klei
lagen op goede klei en zavel dieper dan 75 cm.
Profielbeschrijving.
0
40
45
80
90

- 40 cm
- 45 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
> 100 cm

goede kleiige meermolm
restveen (ontbreekt soms)
katteklei
kalkarme klei
kalkrijke lichte klei; aflopend
kalkrijke lichte zavel
Meestal vormen deze gronden goed grasland. Als men
er bouwland van wil maken, kan de meermolmlaag afgevoerd worden.
Er is dan een slechte laag van 40 à 50 cm. Als ca 1 m diepgeploegd wordt, krijgt men een mooie kalkrijke savelige boven
grond. Beter zou zijn om er daarna weer wat meermolm op te
brengen. Dit gaat echter vaak met aanzienlijke kosten gepaard».
25. Veenkleiîge restveengrond matig tot slecht met zuurrestveen en
vrij dikke zure slechte kleilaag op goede klei tussen 50 en 75cm
Profielbeschrijving.
0 - 35 cm venige klei, matige of slechte kwaliteit
35 - 40 cm restveen (ontbreekt meestal)
40 - 60 cm katteklei
60 - 70 cm kalkloze klei
> 70 cm kalkrijke klei

- 17 Grondverbetering kan plaats hebben door diepploegen. Het verdient in vele gevallen aanbeveling om de bovengrond
zoveel- mogelijk boven te houden. Door vermenging met de boven
te brengen kalkrijke ondergrond zal de kwaliteit belangrijk
beter worden.
26. Veenkleiige restveengrond, matig tot slecht, met zuur restveen
en dikke slechte zure kleilagen op goede klei en zavel dieper
Profielb esehri jving.

Éâ2-J5__çm.

0 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 90 cm
• 90 cm

venige klei, slechte soms matige kwaliteit
katteklei
riethoudende kalkloze klei
iets riethoudende kalkhoudende klei
Soms volgt een restveenlaagje onder de bovengrond.
De ondergrond is meestal tamelijk slap. Diepploegen is daarom
moeilijk, nog afgezien van het feit dat de goede laag vaak te
diep weg zit. Soms kan gediepspit worden. Vaak is bekleien het
beste.
27° Kleivenige restveengrond, slecht, met zuur restveen od goede
zware rivierkleigrond binnen 50 cm diepte.
Profielbeschrijving.
0 - 25 cm
25 - 45 cm
45 cm

kleiïg veen, slechte kwaliteit
restveen
goede rivierklei, kalkhoudend tot kalkrijk
Deze gronden liggen aan de rand van de rivierkleistroken. Bij verder uitvenen van de omgeving komt de goede
rivierklei beschikbaar voor bekleien.
28. Kleivenige restveengrond, matig: tot slecht, met zuur restveen
en dikke slechte zure kleilaag op goede zavel en klei, bijna
altijd dieper dan 75 cm.
Profi eXbes ciari jving.
0 - 30 cm kleiïg veen, slechte kwaliteit
30 - 40 cm restveen
40 - 70 cm katteklei
70 - 100 cm riethoudende kalkloze klei
100 - 150 cm kalkloze rietklei, soms binnen 1.50 m overgaande
in kalkhoudende tot kalkrijke klei
Deze gronden kunnen alleen door bekleien verbeterd
worden.
Restveengronden (F).
Deze gronden onderscheiden zich van de voorgaande
door een dek van minstens 40 om restveen, rustend op meestal slech
te, slappe, gereduceerde, riethoudende klei. De bovengrond is van
vrij slechte tot slechte kwaliteit.

- 18 Dikke restveen^onden (40 - 100 cm dik) op slappe riethoudende oude
zeeklei. Soms nog goede klei aanwezig dieper dan 100 om. Het gehele
profiel is vri.j slap tot slap.
Soms werd nog goede klei in de ondergrond aangeboord»
De grond is vrij slap tot slap» Grondverbetering is mogelijk door
bekleien. Naar de aard van de bovengrond werd .onderscheid gemaakt in;
29° Veenkleiige restveengrond op meestal zuur restveen.
Profielbeschrijving.
0 - 30 cm
30 - 75 cm
>-75 cm

venige klei
restveen
kalkloze rietklei of riethoudende klei? slap

30» Kleivenige restveengrond op meestal zuur restveen.
0 - 25 cm
25 - 80 cm
> 80 cm

kleiig veen
restveen
kalkloze rietklei of riethoudende klei; slap

31. Venig restveen op meestal slecht zuur restveen.
0 - 45 cm
45 - 80 cm
- 80 cm

veraard veen
restveen
kalkloze rietklei of riethoudende klei? slap

Diepe en zeer diepe restveengronden (meer dan 100 om veen), al of
niet op slappe rietklei» G-een goede klei meer aanwezig. Het gehele
profiel is zeer slap.
Dit zijn gronden die maar gedeeltelijk verveend zijn.
Voor een deel steken ze belangrijk boven de omgeving uit. Soms is
het veenpakket dikker dan 2 meter. Door het dikke restveenpakket be
vindt de goede klei zich op grote diepte, zodat deze niet bovenge
haald kan worden. De vervening vindt geleidelijk voortgang. Dan
komt de slappe, meestal zure klei aan of nabij de oppervlakte, zodat
moeilijk van grondverbetering kan worden gesproken.* Vaak echter komt
goede kalkrijke klei hierdoor op een zodanige diepte, dat deze bo
vengebracht kan worden. Soms kan er bekleid worden met rivierklei.
De type-indeling berust öp de samenstelling van de bovengrond. De
veenkleiige en kleivenige gronden zijn samengenomen. De venige rest
veengronden zijn afzonderlijk aangegeven. Onder de bovengrond be
vindt zich zuur restveen.
32. Veenkleiîg en kleivenig restveen op zuur veen.
Profi elb esehrijving.
0 - 30 cm
30 -120 cm
> 120 cm

kleiig veen
restveen
kalkloze rietklei

- 19 33« Venig restveen op zuur veen.
0 - 30 cm
>30 cm

zandig veraard veen
restveen, soms ondieper dan 150 cm overgaand in
slibrijk zeggerietveen, rietveen of rietklei

Kalkri.jke rivierkleigronden(G-).
Voorzover deze gronden in het sterk uitgeveende ge
bied voorkomen, steekt de "bovenkant van de rivierkleistrook niet zo
ver uit boven het oppervlak van de oude zeeklei (zie profieldoorsnede) » Dit komt, omdat de rug gedeeltelijk afgegraven is en belang
rijk bijgedragen heeft tot verbetering van de omliggende gronden.
Het grootste gedeelte van deze rivierklei in het minder uitgeveende
gebied ligt hoger dan de oude zeeklei en als het ware ingebed in
het veen. Deze gronden zijn niet afgegraven. De bovenlaag is meer
of minder ontkalkt. Aan de randen werd de rivierklei vaak doorboord.
Er onder bevindt zich baggerachtig veen. In geval vervening van de
omliggende grond plaats heeft, kan ook een belangrijk gedeelte van
dit materiaal gebruikt worden om uitgeveende gronden te bekleien.
34- Humeuzë kalkri.jke rivierklei soms binnen 150 cm overgaande in
bagger, rietklei of veen.
0 - 40 cm
40 - 80 cm
> 80 cm

humeuze kalkrijke klei
kalkrijke klei
kalkrijke lichte klei, soms binnen 150 cm nog over
gaand in bagger, rietklei of veen.

- 20 10. DE BODEMKAART (BIJLAGE l).
Deze kaart geeft een beeld van de ligging en verbrei
ding van de verschillende "bodemreeksen en typen, die in het vorige
hoofdstuk beschreven werden. Er valt een duidelijke groepering vande onderscheiden hoofdgroepen waar te nemen.
De grotendeels op kunstmatige wijze verkregen kalkrijke (type 7, 8, 9) en de kalkarme tot kalkhoudende oude zeeklei
gronden (type 12, 13? 14, 15) bevinden zich in het westelijk deel
van het gebied» De meermolmgronden alleen in de Wester- en Ooster
polder.. Oostelijk van deze gronden strekt zich een strook humeuze
kleigronden uit, met een slechte laag er onder (type 16, 18, 20).
Plaatselijk is deze strook erg smal, soms zeer breed. De noordoost
hoek bestaat voornamelijk uit dunne restveengronden. De dikke, die
pe en zeer diepe restveengronden en de rivierkleigronden bevinden
zich in de zuidoosthoek. Tegen de Ringdijk (ondergrens) bevindt zich
het grote complex weinig of niet uitgeveend land.

- 21 11- DE DWARSDOORSNEDE (APB.3).
Ter verduidelijking is met "behulp van de profielbe
schrijvingen een vereenvoudigde dwarsdoorsnede vervaardigd. Het ver
schil in hoogteligging is er "bij benadering in opgenomen- De ver
ticale schaal is 100 maal groter dan de horizontale om' het beeld te
verduidelijken. De oude zeekleiondergrond is slechts in drie cate
gorieën gesplitst nl. goede klei, klei met rietresten en katteklei.
De katteklei bevindt zich voornamelijk ter plaatse van de kreekrug
gen. In de stroken er tussen is deze klei meestal nog gereduceerd.
Bij diepere ontwatering zal waarschijnlijk de bovenlaag van de oude
zeeklei over de hele lengte de verschijnselen van katteklei gaan
vertonen (gele vlekken). De klei met rietresten is slap en kalkloos
tot kalkhoudend. Bij oxydatie zal de aanwezige kalk echter onvol
doende zijn om het pyriet te neutraliseren. De diepte van de goede
klei is zeer variabel. Bij de kreekruggen wordt ze vaak reeds on
diep aangetroffen; tussen de ruggen bevindt deze goede klei zich
soms dieper dan 2 meter. Rechts komen enkele rivierkleistroken voor
die tot diep in de oude zeeklei reiken. De laag restveen is sterk
wisselend in dikte en ontbreekt plaatselijk op de ruggen. De boven
grond, voornamelijk bestaande uit de bij de vervening teruggeworpen
bovengrond, loopt uiteen van venige klei tot kleiïg veen.

- 22 12. DE LANDBOUTONDIGE WAARDE»
In de droogmakerijen vormen de kalkrijke 'aflopende
lichte kleigronden met ca 5i° humus in de bouwvoor de meest waarde
volle gronden. Hierop is een ruime gewassenkeuze mogelijk. Er is
weinig teeltrisico. Lichtere gronden (zavel) zijn structuurgevoeli
ger. Vaak treedt verslemping op. Zwaardere gronden zijn moeilijker
te "bewerken en er wordt meer trekkracht gevraagd. Het oogsten van
hakvruchten (aardappelen en bieten) is moeilijker. De arbeid op
deze gronden hangt nauw samen met de weersomstandigheden. Ze zijn
namelijk sneller te nat of te droog om effectief te kunnen werken.
In deze polder zijn door grondbewerking de gronden lichter gemaakt.
De oorspronkelijke bovenkant van het oude zeekleipakket bestaat
overal uit klei en zware klei. In het westelijk deel zijn de gron
den echter aflopend en vaak zavelig in de ondergrond. Op verschil
lende percelen is deze lichtere ondergrond door diepploegen aan de
oppervlakte gekomen.
De kalkrijke gronden met een kalkarme bouwvoor staan
in waarde niet veel bij bovengenoemde groep ten achter. Vaak is
echter het humusgehalte aan de hoge kant. Daar er over het algemeen
direct onder de bouwvoor kalkrijk materiaal aanwezig is kan men door
bv. tot 50 cm te ploegen de bouwvoor kalkhoudend en minder humeus
maken. Dit gaat met betrekkelijk weinig kosten gepaard.
De humeuze kleigronden met een slechte laag onder de
bovengrond zijn belangrijk minder. De slechte laag heeft een te lage
pH.Hierdoor is deze ongeschikt voor beworteling. Vaak is er wat van
deze laag door de bovengrond geploegd. De kwaliteit hiervan is daar
door achteruitgegaan. De gewassen zijn vaak voor hun beworteling
geheel op deze minder goede bovengrond aangewezen. In droge perio
den treedt door de ondiepe bewortelingsmogelijkheden gemakkelijk
verdroging op.
Bij de restveengronden is plaatselijk zelfs de bo
vengrond nog weinig geschikt voor beworteling, hetzij door een lage
pH of door haar indrogend karakter, of een combinatie van beide.
Onder een sterk "harige" zode treft men dan weinig wortels aan. Het
spreekt vanzelf dat onder deze omstandigheden geen hoge productivi
teit verwacht mag worden.
Uit dit alles blijkt dat de bodemkundige indeling
nauw verband houdt met de landbouwkundige waarde.

- 23 13- DE TUINBOUWKUNDIGE WAARDE In het grote complex droogmakerijen is men op vele
plaatsen tot vestiging van tuinbouwbedrijven overgegaan. Zowel op
de humeuze klei- en zavelgronden, als op de meermolm- en restveengronden worden ze aangetroffen. Bij de meermolm- en restveengronden
staat of valt de tuinbouwkundige waarde meestal met het behouden
van de zwarte bovengrond. De ondergrond bestaat meestal uit zware,
vaak zure klei» Deze gronden zijn meestal voor de groenteteelt in
gebruik. Tomaten en komkommers vormen de hoofdteelten. In de omge
ving van Amsterdam, bv.in de Schinkelpolder heeft zich een typisch
vollegrondsbedrijfstype ontwikkeld. Wortelen vormen de belangrijk
ste teelt. Deze worden in de zomer op stroken gezaaid. In november
wordt grond van de tussenliggende open stroken op het wortelgewas
gebracht, om de wortelen tegen strenge vorst te beschermen. Op deze
wijze komen de wortelen goed de winter door.
In de polder Zevenhoven wordt practisch geen tuin
bouw aangetroffen. Dit is begrijpelijk daar er maar weinig moge
lijkheden zijn. De restveengronden zijn ongeschikt vanwege hun slech
te physische en chemische eigenschappen. De humeuze kleigronden zijn
meestal te zwaar of zullen dit worden naarmate de humus verder ver
teert. Fruitteelt biedt op de gronden zonder slechte lagen wel mo
gelijkheden. De Westerpolder biedt de grootste mogelijkheden voor
groenteteelt. De meermolmachtige bovengrond is in het voorjaar
vlug warm. De onderliggende klei belemmert in sterke mate de op
waartse waterbeweging, wat de vroegheid in het voorjaar nog meer
bevordert. Verder in het seizoen is deze storende laag echter na
delig doordat de bovengrond dan te droog wordt en kunstmatig water
toegediend moet-worden. De toe te voeren hoeveelheid water is dan
aan nauwe grenzen gebonden omdat het water gemakkelijk op de klei
laag stagneert. Als deze grond voor tuinbouw in gebruik genomen
wordt, zal door intensieve bewerking de humus sneller interen.
Doordat de bovenlaag hoogstens 40 cm dik is, wordt de laag na ver
loop van jaren zo dun, dat men bij normaal spitten tot in de klei
steekt. Hierdoor wordt de bovengrond geleidelijk zwaarder. Vaak is
de kwaliteit van dat bovenste kleilaagje nog niet eens erg best ook.
In andere tuinbouwgebieden op soortgelijke grond, zoals in de Aker
polder bij Amsterdam, kampt men reeds jaren met deze moeilijkheid.
Op verschillende bedrijven is men er al toe overgegaan om door diepspitten in plaats van de kalkarme tot kalkloze kleilaag, kalkrijke
zavel onder de bovengrond te brengen. Soms wordt hiervoor tot 125 cm
diep gespit. Dit vraagt hoge investeringskosten. Het dikker maken
van de zwarte bovengrond met zwarte grond van naburige percelen is
goedkoper. Hierdoor ontstaat zowel goed tuinland als goed bouwland.
In dat geval zullen de opgehoogde percelen een belangrijk hogere
waterstand vragen dan de afgegraven percelen.

- 24 14. TOELICHTING- OP DE KAART VAN DE KWALITEIT VAN DE BOVENGROND EN
GRONDVERBETERINGSMOGELIJKHEDEN BIJ GOEDE WATERBEHEERSING
(BIJLAGE 2).
Op deze kaart zijn de gronden ingedeeld naar de hoe
danigheid en de kwaliteit van de bovengrond.
'Klasse 1.
Hierin zijn de goede cultuurgronden opgenomen die zo
wel voor bouw- als grasland geschikt zijn. Voor bouwland is het humusgehalte plaatselijk aan de hoge kant» Dit is echter gemakkelijk
te verhelpen door wat dieper te ploegen» Ook de rivierkleistroken •
zijn hierin opgenomen. De zuidelijke stroken zullen bij verder af
graven van het restveen wel voor bekleien benut worden, zodat alleen
de strook die tot in de oude zeekleiondergrond reikt, overblijft.
Klasse 2.

Dit zijn goede gronden zonder slechte lagen met een
meermolmbovengrond. Deze grond is goed voor grasland en, vaak ook
voor tuinbouw. Voor bouwland is het humusgehalte van de bovengrond
te hoog. Door diepploegen zou hierin verbetering gebracht kunnen
worden. Als de kleiondergrond stevig genoeg is kan men een gedeelte
van de zwarte bovengrond (meermolm) verkopen. In de tuinderij en
voor stadstuintjes is er grote vraag naar dergelijke grond. Het
verdient aanbeveling om een laag van 5 à 10 cm van de meermolmlaag
achter te laten. Naarmate men een dikkere bouwvoor wenst, kan meer
achterblijven (ca 2 cm per 5 cm bouwvoor). Vooral als er wat zuur
restveen aanwezig is, moet zo diep geploegd worden, dat de kalkrijke
ondergrond bereikt wordt. Door zwarte grond van het ene 'perceel op
het andere te brengen zouden zowel goede tuingronden als goede bouwlandgronden verkregen kunnen worden.
Klasse 3»

Deze gronden kenmerken zich door de aanwezigheid van
een slechte laag onder de bovengrond. Deze laag bestaat uit slechte
zure klei, vaak met kattekleivlekken. Plaatselijk bevindt zich hier
op een laag(je) zuur restveen. Dikwijls hebben deze lagen een ongun
stige invloed op de bovengrond uitgeoefend. Dit kan zijn door ver
menging en ook door indroging. Voor grasland is vaak verbetering
mogelijk door een meer gedifferentieerde waterstandsregeling. Voor
bouwland kan vaak grondverbetering toegepast worden in de vorm van'
diepploegen of diepspitten. Hierbij moet wel bedacht worden dat over
het algemeen vrij zware klei bovengehaald wordt. Deze heeft een
hoog watergehalte en zal daardoor belangrijk krimpen. Waar deze
gronden als ruggen in het land liggen temidden van slechte gronden
kan geëgaliseerd worden door kalkrijke ondergrond uit te graven en
omliggende slechte bovengronden er mee te verbeteren. In dat geval
wordt de waterstand ter plaatse van de voormalige ruggen gunstiger.
Tevens wordt de structuur en de chemische toestand van de omliggen
de gronden beter en de zode vaster.

- 25 Klasse 4 en 5°
- Hierin zijn de restveengronden ondergebracht. Het
enige verschil tussen "beide klassen is dat de bovengrond van klasse
4 wat gunstiger is dan die van klasse 5. -Verbetering door diepploegen is vaak niet mogelijk doordat de goede klei over het hele per
ceel of in sommige stroken te diep weg zit. Verbetering is doorgaans
alleen mogelijk door met kalkrijk materiaal, dat zich in de onder
grond van de ruggen bevindt, te egaliseren.
Toevoegingen.
Op deze kaart zijn de percelen die
reeds eniger
lei vorm van grondverbetering hebben ondergaan, als zodanig aange
geven. Het kan wellicht nuttig zijn, om door proefoogsten na te gaan
in hoeverre deze maatregelen opbrengstverhogend werken en rendabel
zijn.

- 26 15. TOELICHTING- OP DE KAART VAN DE DIEPTE VAN DE GOEDE KLEI (BIJLAGE
Hl

Op deze kaart is ter plaatse van de "boringen aange
geven de diepte in decimeters "beneden het maaiveld waar_vanaf de
goede klei in de ondergrond aanwezig is. Daar de topografie vaak
aanwijzingen gaf omtrent de grenzen tussen de veelal sterk uiteen
lopende diepten werden deze reeds in het veld op de veldkaarten ingeschetst. Door het ruime net van waarnemingen kan natuurlijk niet
voor de volle 100$ voor de juistheid van de lijnen ingestaan worden.
Regel is dat in de slechte laag geen goed materiaal aanwezig is.Aan
de randen van de kreekruggen treft men dit op verschillende plaat
sen wel aan. Soms ook komt er nog een slecht laagje in de goede
laag voor.
Type 1 komt wel in de Noordpolder voor, doch niet in deze polder.
De gediepploegde en gediepspitte gronden zijn wel kalkrijk doch
doorgaans niet zonder slechte lagen.
Type 2 en 3« De mogelijkheden en moeilijkheden van deze gronden wer
den reeds "bij de toelichting op de vorige kaart "beschreven.
Type 4 en 5. Dit vormen de gronden die door diepploegen verbeterd
kunnen worden. Hiervoor is het echter nodig dat de goede klei op
het hele perceel ondieper dan 75 om of althans ondieper dan 100 cm
aanwezig is. Wanneer dit aan de randen niet het geval is, is dit
minder bezwaarlijk. Als er echter stroken doorlopen, waar de goede
klei dieper dan 1 meter aanwezig is, wordt het moeilijker om een
goed resultaat te bereiken. In dat geval verdient diepspitten met
de hand of een dragline de voorkeur.
Type 6. Deze gronden vormen de moeilijkste groep om een algemeen
advies te geven. Doordat men momenteel reeds tot 190 cm kan diepploegen zou men zeggen dat deze gronden gemakkelijk op deze wijze
verbeterd kunnen worden. In vele gevallen zal de draagkracht van
de grond echter onvoldoende zijn voor het zware materieel dat hier
voor nodig is.
Type 7, 8 en 9» De grondverbetering op deze gronden zal doorgaans
beperkt blijven tot bekleien. Hiervoor is het gewenst dat er kreek
ruggen in de nabijheid liggen, die, ondiep reeds kalkrijk zijn.
In de zuidoosthoek ligt de zaak betrekkelijk eenvoudig. Als daàr de
vervening voortgang vindt, kunnen de rivierkleiruggen gebruikt wor
den voor bekleiîng.

