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VOORWOORD
In verband met de verplaatsing van enkele tuinbouwbedrijven
werd in opdracht van de Directeur van Openbare Werken van de gemeente
Den Helder een gedetailleerde bodemkartering van enkele gebieden binnen
de gemeente Den Helder uitgevoerd.
Van het gebied, groot circa 270 ha, bestond reeds een globale bodemicaart, die vervaardigd werd onder leiding van de medewerker
van de Stichting voor Bodemkartering Ir, P. du Burck»
Verzocht werd om naast een bodemkaart classificatiekaarten in
verband met groenteteelt, bollenteelt, akker- en weidebouw te vervaar
digen. Voor dit doel werd

nog een groot aantal tussenboringen verricht,

zodat de uiteindelijke kaarten gebaseerd zijn op ca. 4 boringen per ha.
Dit aanvullend onderzoek werd verricht door de opzichter
W. van der Knaap, waarbij tijdelijk assistentie werd verleend door de
karteerder A, H.J.M. Zegers.
Van de gemeente Den Helder werd de basiskaart ontvangen. Deze ver
toont op enkele punten afwijkingen. Verschillende percelen staan, er breder
of smaller op afgebeeld dan met de werkelijkheid overeenkomt.
DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTI
R BODEMKARTERING

(Dr.Ir. FrSf.G. Pijls).
HET HOOFD VAN DE APD.KARTERINGEN
t.b.v.
STREEK- EN UITBREIDINGSPLANNEN

(Ir.- R.P.H.P. van der Schans)
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I INLEIDING.
Het karteringsgebied bestaat uit 2 delen (zie afb, l). Het grootste
deel (gebied A) ligt ten zuiden van het voorm. fort Dirke -Admiraal. Het
grenst in het oosten aan de spoorlijn en in het zuiden aan de Doggersvaart
De noordwestelijke begrenzing wordt gedeeltelijk gevormd door een gepro
jecteerde weg en verder noordoostwaarts door een sloot. Het andere deel
(gebied B) bevindt zich tussen Den Helder en Huisduinen ten zuiden van het
voorm. fort Erfprins. Het wordt in het noordoosten begrensd door de Buiten
linie, in het zuiden door de Huisduinerweg en de Kerkhoflaan en in het
westen door een sloot.
Beide gebieden vormen polderland met een natuurlijke lozing. Het pol
derwater heeft een hoge zoutconcentratie. Dit is de belangrijkste factor,
welke invloed uitoefent op het productievermogen
van de verschillende
gronden.
Gebied A bestaat overwegend uit zandgronden met een slibarme tot
slibhoudende bovengrond. Een gedeelte wordt ingenomen door zeer lichte en
lichte geestgronden? bestaande uit een mengsel van zand met wat sliby dat
op 30 à 40 cm diepte overgaat in zand. Tussen de geestgronden bevinden
zich plaatselijk lager gelegen stroken, die humeuzer en zandiger zijn
(beddinggronden) (zie afb. 2). Behalve dat het zand dikwijls met een laag
geest is bedekt, bevindt zich in de diepere ondergrond ook vaak slibbandjes en/of ingespoeld veen.
De zandgronden zijn voor een belangrijk gedeelte afgegraven en vaak
geëgaliseerd. De gronden, die als bollenland in gebruik zijn, of voorheen
in gebruik waren-, hebben een dikkere schrale bovengrond van ca. 50 cm.
In gebied B komen daarnaast slibhoudende zand- en zeer lichte geest
gronden voor die pas op 60 à .80 cm of nog dieper overgaan in zand.
Het bodemgebruik is overwegend grasland. Daarnaast worden er enkele
percelen bouwland en bollenland
en wat
groente- en bloementeelt
aangetroffen.
Er zijn enkele gemaaltjes geplaatst, waarmee de waterstand geregeld
kan worden. Hiermee wordt in de zomer de slootwaterstand verhoogd.

II RESULTATEN VAN HST ONDERZOEK.
De resultaten van het onderzoek zijn op enkele kaarten -vastge
legd.

De bodemkaart (bijlage l) geeft een beeld van de ligging en
verbreiding van de verschillende bodemtypen. Hierop is een hoofdindeling
gemaakt naar het slibgehalte van de bovengrond en een verdere indeling
naar de hoogteligging waarbij de bovenkant van de volledig gereduceerde
ondergrond als maatstaf diende»,
Daarnaast zijn enkele classificatiekaarten vervaardigd.
De bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw (bijlage 2) geeft
de geschiktheid voor groenteteelt weer. Hierbij is aangegeven voor welk
bedrijfstype de betreffende grond zich het beste leent.
Er is ook een bodemgeschiktheidskaart voor de bollenteelt (bij
lage 3) vervaardigd.
Hierop zijn de slibarme geëgaliseerde zandgronden als de beste
aangegeven. Naarmate het slibgehalte van de bovengrond toeneemt of slibbandjes ondieper in de ondergrond voorkomen of de ligging van het maai
veld onregelmatiger is neemt de kwaliteit af.
Tevens is een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw.
(bijlage 4) gemaakt, waarop de zwaarste gronden als de beste zijn aange
geven. Naarmate de grond zandiger wordt, nemen de opbrengsten en het
aantal gewassen, d§.t rendabel te telen is, af. Tevens moet dan een snel
ler opeenvolgende wisselbouw plaats hebben.
Vergelijking van de geschiktheidskaarten doet zien dat de gronden
met de grootste landbouwkundige mogelijkheden voor tuinbouw meestal be
perkte mogelijkheden bieden.
Uit het onderzoek is gebleken, dat het bedrijf v$n J. Smit het
best naar de noordoosthoek van gebied B verplaatst kan worden, daar hierop
met de laagste kosten het gemakkelijkst een goede bovengrond te verkrij
gen is. Het plaatsen van een bemalingsinstallatie om de waterstand te
kunnen regelen is gewenst.
De door de gemeente voorgestelde stukken, waar naar het bedrijf
van Smit verplaatst zou kunnen worden (zie afb.l) hebben een schrale
bovengrond, die gedeeltelijk uit zand bestaat en daardoor gevoelig is
voor verstuiving. Bovendien zouden ze geëgaliseerd moeten worden» De
waterstand is na egalisatie waarschijnlijk zo dat de capillaire opstij
ging in droge perioden omvoldoende is wat infiltratie noodzakelijk zou
maken. Voor bollenteelt voldoet deze infiltratie goed omdat dit vroeg in
het seizoen plaats heeft als het zoutgehalte van het polderwater het
maximum nog niet bereikt heeft. Voor groenteteelt is dit lang niet zeker
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De basis van het onderzochte pakket grond bestaat uit matig fijn
tot fijn zand, waarin onregelmatig dikkere en dunnere meer of minder
kleiige banden en vaak ingespoeld veen voorkomen» In het zuidelijk gebied
bevindt dit materiaal zich meestal beneden 90 cm of werd niet aangeboord
(zie afb. 2). Daarboven ligt een pakket zand? dat van beneden naar boven
geleidelijk grover wordt tot tenslotte de mediaan •*•) ongeveer 190 mu is.
In de zuidwesthoek komt deze soms nog boven 200 mu. Naar boven wordt het
zand dan weer geleidelijk fijner tot rond 160 mu. Tussen de zandkoppen
(nollen genoemd), die door opstuiving ontstaan zijn, is later opnieuw
slibhoudend materiaal afgezet. Hierbij is een patroon ontstaan van on
diepe beddingen, geflankeerd door flauwe ruggen. De beddingen hebben
meestal een slibhoudende bovengrond, die sterk humeus tot venig is. De
flanken naar de ruggen worden naar boven geleidelijk minder humeus met
een ongeveer gelijkblijvend slibgehalte. Op de rug en verder van de bed
ding af, is het slibgehalte van de bovenste 30 à 40 cm hoger. Deze gron
den zijn als lichte en zeer lichte geestgronden aangeduid. De menging van
zand en slib geeft een meer of minder dichte structuur (cementstructuur)..
In de zuidwesthoek van gebied B bestaat het bovenste dek vaak
uit verstoven zand vanaf de duinen, zodat hier onder een zandbovengrond
direct een slibhoudende laag aanwezig kan zijn.
In het noordelijk gebied (gebied B) is de opbouw enigszins an
ders.(afb.3). Hier bestaat de diepe ondergrond uit zand. Juist ten noor
den van de weg zet dit zand zich tot in of nabij het maaiveld voort (type
1 en ll). Een groot gedeelte is met een zavelige tot geestachtige afzet
ting bedekt. Van een zavelige afzetting wordt gesproken als de laag een
mengsel is van slib met zeer fijn tot uiterst fijn zand. Van geest vrordt
gesproken als het een mengsel is van slib met matig fijn zand of nog gro
ver zand.
Deze zavelige afzetting is vaak gelaagd en voor een belangrijk
gedeelte weer met zand en/of slibhoudend zand bedekt, dat er weer opgesto
ven of gespoeld is (type 2, 3, 12, 13). Sr is nog slechts een geringe
oppervlakte waar de zavelige of geestachtige afzetting nog aan de opper
vlakte ligt (type 21).
De beddinggrond in dit gebied heeft gemiddeld een meer venige
bovengrond, terwijl i*1
oostelijk deel de ondergrond slibrijker is
dan in het overige gedeelte van het gebied.

) Onder de mediaan wordt verstaan de mediaan van de korrels groter dan
50 mu, d.w.z. die korrelgrootte, waarbij 50^> van de korrels kleiner en
50$ groter is.In dit geval ligt dus 50i° van de korrels groter dan 50
mu tussen 50 en 190 mu en 50^ boven 190 mu.

V

Zand
Zand , zavel en/of slibbandjes vanaf 40 à 80cm
Zand op zavel op zand
Slibhoudend zand op zand
Slibhoudend zand op zand; zavel vanaf 35à110cm
Slibhoudend zand op zavel op zand
Zeer lichte geest of zavel, zand vanaf 6 0 à 100cm
£.

Beddinggrond

V

Veenlaag vanaf 100à 110cm

W

Water
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Bij het in cultuur brengen van de grond werd een uitgebreid net
van sloten gegraven. De grond die hierbij vrij kwam werd grotendeels op
een strook langs de sloten gedeponeerd. Doordat de sloten meestal tot in
de onregelmatige laag met slibbandjes reikte, werd slibhoudend materiaal
op het land gebracht. Hierdoor worden op zandgronden langs de sloten vaak
strookjes slibhoudend zand en zelfs zeer lichte geest aangetroffen.
Door het meestal geringe vochthoudend vermogen van de bewortelingszône is aanvoer vanuit het grondwater via capillaire opstijging aeer
belangrijk. Dit kan echter alleen als de grondwaterspiegel zich niet te
diep onder het maaiveld bevindt. Vele maatregelen zijn er dan ook in de
loop der jaren getroffen om hierin verbetering te brengen. Nollen werden
afgegraven? percelen geëgaliseerd, gemaaltjes geplaatst, welke dienden om
het waterpeil in het achterliggende slootje of de achterliggende slootjes
te verhogen en soms ook tevens te verlagen.
De gronden, die het best voor bollenteelt geschikt zijn, werden
meestal reeds als zodanig in gebruik genomen. Voor deze teelt is de diepte
van de waterstand, vooral in de laatste groeiperiode zeer belangrijk. Deze
percelen werden dan ook veelal nauwkeurig geëgaliseerd. Tevens werd een
pomp geplaatst om de waterstand te kunnen regelen. De grond werd vaak ge
leidelijk dieper omgewerkt waarbij steeds weer een nieuw laagje humusarrn
schraal zand, dat vaak schelpengruis bevatte, bovengebracht werd. De boven
grond werd hierdoor steeds dikker, het humus- en slibgehalte lager en het
zand gemiddeld iets grover en kalkhoudender. Hierdoor nam de geschiktheid
voor bollenteelt steeds meer toe. In de crisisjaren is een belangrijk ge
deelte van deze bollenpercelen weer voor landbouwkundige doeleinden in ge
bruik gekomen.
Een zeer belangrijke omstandigheid in dit gebied vormt het hoge
zoutgehalte van het polderwater. De oorzaak hiervan is dat er zout water
door de sluizen bij Den Helder naar binnen komt. In zomers met veel neerslag
is het zoutgehalte in de sloten niet erg hoog, omdat er dan in de polder
weinig of geen water ingelaten behoeft te worden. In éroge zomers kan het
zoutgehalte in de sloten wel tot 3000 milligram per liter oplopen, hetgeen
de groei van de gewassen ongunstig beinvloedt*
In de noordoosthoek is een perceel, behoudens de randen, ongeveer
50 cm afgegraven ten behoeve van een ijsbaan. Op de afgegraven geëgaliseer
de grond is zoveel mogelijk een dun laagje geestachtige grond aangebracht
hetgeen het doorzakken van het water enigszins belemmert en gunstig is
voor de grasgroei„
De hoge nol ten zuiden ervan is bezet met militaire installaties
en is niet voor agrarische doeleinden in gebruik.
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De gronden in dit gebied zijn ingedeeld naar het slibgehalte
van de bovengrond.
Er is een indeling gemaakt ins
zandgronden (z) met minder dan 4$ afslibbaar
slibhoudende zandgronden (sz) met 4 "tot 12$ afslibbaar
zeer lichte geestgronden (zlc) met 12 tot 18$ afslibbaar
lichte geestgronden (lg) met 18 tot 25$ afslibbaar
beddinggronden (b) meestal minder dan 12$ slib.
Dooreen genomen neemt het slibgehalte van de zand- naar de lich
te geestgronden geleidelijk toe. De slibhoudende zandgronden bestaan
langs de zandgronden meestal uit iets slibhoudend zand en langs de zeer
lichte geestgronden uit sterk slibhoudend zand. Als een laag van 30 cm
iets slibhoudend zand op zand geleidelijk 50 à 60 cm diep omgewerkt wordt
dan wordt het slibpercentage bijna gehalveerd en derhalve een zandgrond.
Hieraan moet de soms grillige begrenzing tussen de zwaarteklassen gewe
ten worden,
Een verdere indeling heeft plaats gehad naar de waterstands
diepte. Als kenmerk hiervoor yrerd de bovenkant van de volledig geredu
ceerde zóne aangehouden. Dit is een laag, die altijd in het grondwater
ligt en waar dus geen lucht bij komt. De verbindingen, die er in voorko
men bevinden zich in gereduceerde toestand (vooral ijzerverbindingen).
Deze laag heeft hierdoor een grijze tot blauwe kleur in tegenstelling met
de blonde tot bleke kleuren van de lagen er boven.
Als symbolen worden de cijfers van 1 t/m 4 gebruikt.
Type 1. droog met reductie dieper dan 110 cm onder het maaiveld
" 2. matig vochtig met reductie vanaf 90 a 110 cm onder het maaiveld
" 3. vochtig met reductie vanaf 70 - 90 cm onder het maaiveld
" 4« hiat met reductie vanaf 50 - 70 cm onder het maaiveld.
Type 1 en 2 hebben een gunstige winterwaterstand, doch in de
zomer kan vochtgebrek optreden. Type 3 heeft de gunstigste waterstand.
Type 4 heeft wel een gunstige zomergrondwaterstand. In voor- en najaar
is de grondwaterstand echter vrij hoog? waardoor de groei laat op gang komt
en weer spoediger ophoudt.
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De bodemkaart geeft een beeld van de ligging en verbreiding van
de bodemtypen die zojuist beschreven zijn. Globaal gesproken loopt er
door het zuidelijk gebied van zuidwest naar noordoost een zwaardere strook
die geflankeerd wordt door slibhoudende zandgronden en deze weer door
zandgronden. Vanuit het noordoosten komen enkele beddingen het gebied bin
nen, die aanvankelijk een lage ligging hebben, maar nae.r het zuidwesten
geleidelijk ondieper worden en zich tenslotte alleen onderscheiden door een
zandiger samenstelling ten opzichte van de omgeving (B2). Rondom deze bed
dingen bevinden zich de lichte geest en zeer lichte geestgronden, die
zandiger worden naarmate ze verder van de beddingen af liggen.
De diepte, waarop slibbandjes en/of ingespoeld veen in de onder
grond worden aangetroffen, is wisselend. Het gebied bij Huisduinen maakt
hierop een uitzondering. Hier komen direct onder de bovengrond meestal
slibhoudende bandjes voor of er volgt een läag fijnzandige gelaagde zavel.
Het noordoostelijk deel bestaat uit beddinggrond met een dunne sterk
humeuze tot venige bovengrond *
In het zuidelijk deel zijn de geëgaliseerde gronden als zodanig
aangegeven. Vaak zijn ze tevens ongeveer waterpas gelegd. In het complex
in de zuidoosthoek is dit echter niet het geval. Hier helt het terrein
van noord naar zuid geleidelijk af zoals in de vochttypen enigszins tot
uiting komt. Op de overige percelen is een globale indeling naar de hoog
teligging gemaakt. Het was niet doenlijk om precies de grenzen in te schet
sen doordat de basiskaart te grote afwijkingen vertoont.
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DE CLASSIFICATIE VOOR DE TUINBOUW (GROENTETEELT).

Bij de samenstelling van de bodemgeschiktheidskaart voor de
tuinbouw zijn de gronden alleen beoordeeld naar hun geschiktheid voor
groenteteelt. Een andere belangrijke vorm van tuinbouw,nl. de fruitteelt,
heeft voor deze streek weinig betekenis in verband met de ongunstige
klimaatsomstandigheden.
De groenteteelt dient hier voor de plaatselijke voorziening. De
oogstbare producten worden op de plaatselijke consumptieveiling' afgezet.
Op een dergelijke veiling dient een ruime sortering producten in niet
te grote hoeveelheden aangevoerd te worden. Om dit mogelijk te maken moet
men behalve over glas, over gronden beschikken, waarop het gehele jaar
geplant en gezaaid kan worden en die zo nodig met geschikt gietwater be
vochtigd kunnen worden. In dit gebied is in de tijd, waarin kunstmatige
bevochtiging van de grond nodig is om een nieuwe teelt te beginnen het
zoutgehalte van het polderwater meestal te hoog. Men is dan op water
van de waterleiding of uit waterputten aangewezen.
De aantrekkelijkste teelten voor groenteteeltbedrijven in een
consumptiecentrum vormen veelal snel bederfelijke producten zoals blad
groenten en aardbeien.
Vooral gedurende de zomermaanden, als deze producten van uit de
grote tuinbouwcentra minder vers ter plaatse arriveren, worden vaak aan
trekkelijke prijzen voor het plaatselijke verse product betaald.
Voor het groenteteeltbedrijf met producten die zich het beste
lenen voor afzet op een consumptieveiling zijn doorgaans gronden gewenst
met een rulle goed vochthoudende, gemakkelijk te bewerken bovengrond en
een goed opdrachtige en doorlatende ondergrond. Gronden, die deze eigen
schappen in zich verenigen, komen in dit gebied weinig voor. In hoeverre
of het zoute polderwater de productiviteit nadelig beinvloedt kon door
ons niet vastgesteld worden, daar het veldwerk in november plaats had.
Bovendien is plaatselijke vergelijking niet mogelijk, daar alle gronden
in deze omgeving met hetzelfde euvel te kampen hebben. Alleen aan de
duinvoet zal de toestand gunstiger zijn.
Er zijn twee categorieën gronden,die geen hinder ondervinden
van het zoute polderwater. Dit zijn gronden met een ondoorlatende laag
ongeveer ter hoogte van de waterspiegel en gronden met een dikke humusarme zancL_laag boven het grondwater. Op deze gronden is de vochtvoorziening van de bewortelingszône geheel afhankelijk van de neerslag. Daar
deze echter in het warme jaargetijde meestal onvoldoende is moet het
vochthoudend vermogen van de grond groot zijn, wil er geen groeistagnatie
tengevolge van vochtgebrek optreden. Dit is bij deze gronden vaak niet
het geval. Dan is het middel waarschijnlijk erger dan de kwaal. Goed opdrachtige gronden brengen meer zout in de bewortelingszône, doch blijven
ook in droge tijden vochtig. Naarmate de opdrachtigheid minder wordt
neemt de zoutaanvoer weliswaar af doch de vochtaanvoer is in droge peri
oden onvoldoende om de verdamping te compenseren waardoor de zoutconcentratie hoger wordt. Het zou interessant zijn na te gaan, aan welke gron
den onder de plaatselijke omstandigheden de voorkeur moet worden gegeven.
De tuinbouw in Nederland is zeer veelzijdig. Bijna op alle
grondsoorten treft men tuinbouw aan. Het bedrijfstype wordt aan de grond
aangepast. In dit licht bezien komt een belangrijk gedeelte van het ge
karteerde gebied wel voor tuinbouw in aanmerking. Door het zoute polderwater kan er echter geen enkele grond hoog geclassificeerd worden, omdat
de mogelijkheden beperkt zijn. Het gebruik van staand glas is b.v. moei
lijk, tenzij men over leidingwater kan beschikken om de grond uit te
kunnen spoelen, waardoor de zoutconcentratie binnen redelijke grenzen
blijft. Daarnaast is ook de teelt van windgevoelige gewassen in deze streek
riskant. Omdat tuinbouw de meest intensieve bodemgebruiksvorm is, waar
bij veel kapitaal en arbeid per eenheid van oppervlakte aangewenè worden,
zijn hiervoor de beste gronden nodig. Onder de beste gronden verstaat men

- 8 de gronden, waarop een ruime gewassenkeuze mogelijk is. Wat dat betreft
zijn de gronden in dit gebied verre van ideaal. Een sterkere uitbreiding
van de tuinbouw dan voor de plaatselijke voorziening nodig is, kan dan
ook niet aanbevelingswaardig genoemd worden.
De bestaande bedrijven
Hoewel de bestaande groenteteeltbedrijven rondom Den Helder bijna
alle buiten het karteringsgebied gelegen zijn, werden er enkele bezocht
om een indruk te krijgen omtrent de mogelijkheden en moeilijkheden van
het bedrijfstype. De indruk werd gewekt, dat het water de belangrijkste
groeifactor is, terwijl hieraan weinig aandacht wordt besteed. Er kwam
een belangrijke oppervlakte groentegewassen voor, die duidelijk verschijn
selen van wateroverlast vertoonden en daardoor een aanzienlijke oogstderving zullen geven, terwijl in vele gevallen van een misoogst gesproken
moet worden. Volgens de kwekers moet dit aan de abnormale weersomstandig
heden geweten worden, doch ons inziens dient de waterbeheersing in een
tuinbouwgebied zodanig te zijn dat dergelijke oogstdepressies niet optre
den. Daarnaast werden gronden aangetroffen, waarbij de afstand tussen de
onderkant van de bewortelingszône en de reductiegrens zo groot is, dat
erin deze gronden in de zomer beslist af en toe te weinig vocht vanuit
het grondwater aangevoerd kan worden om de gewassen van voldoende vocht te
voorzien doordat de capillaire opstijging niet. tot aan de wortels reikt.
De meeste gronden, die voor tuinbouw in gebruik zijn, hebben een
prachtige humeuze goed doorwerkte vruchtbare bovengrond, die in de loop
der jaren ontstaan is. Het zal dan ook doorgaans lang duren aleer op een
nieuw perceel, dat voorheen als bouw- of grasland in gebruik was, weer
een dergelijke mooie bovengrond ontst_aan is»
De bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw (bijlage 2)
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt hebben de gronden
in dit gebied overwegend een humeuze al of niet slibhoudende bovengrond
ter dikte van 30 à 40 cm rustend op los humuaarm zand. In dit. losse zand
dringen practisch geen wortels door, zodat de beworteling beperkt blijft
tot de bovenste 30 a 40 cmr Onder dezse omstandigheden is voor zandgronden
een zomerwaterstand van 55 cm gewenst. Als het vochthoudend vermogen
en/of de dikte van de bewortelbare zone toeneemt mag de waterstand lager
zijn» In dit gebied is voor de vochthouderdste gronden (geestgronden) een
waterstand van ca, 80 cm gewenst. Naarmate de waterstand meer van de op
timale afwijkt, treedt een grotere oogstderving op. Op percelen met een
ongelijke hoogteligging is een optimale waterstand voor het perceel niet
te verwezenlijken.
Onder normale omstandigheden kunnen gronden met een ondiepe los
se zandondergrond gemakkelijk geïnfiltreerd worden, waardoor ook hoger ge
legen gronden een gunstige zomergrondwaterstand kunnen verkrijgen. In dit
gebied moet echter in droge perioden water uit het Noord-HoHands kanaal
ingelaten worden. Dit water heeft een hoog zoutgehalte. Hierdoor zal door
gaans in de loop van de zomer het zoutgehalte van het polderwater gelei
delijk hoger worden en steeds minder geschikt worden voor infiltratie.
Voor bollenteelt, waarvoor veelal in de voorzomer infiltratiewater nodig
is, is het water nog wel bruikbaar. Voor groenteteelt, waarvoor ook vaak la
ter in t seizoen nog een gunstige waterstand nodig is, gaat dit minder goed.
Een betere waterstand voor hogere gronden kan men behalve door
infiltratie ook verkrijgen door afgraven. Als zoveel humusarm los zand uit
de ondergrond afgevoerd wordt, dat de bewortelingszône (humeuze en/of slib
houdende laag) op de juiste hoogte t.o.v. het grondwater komt te liggen,
dan behoeft verder aan de watervoorziening geen aandacht meer besteed te
worden. Als men de beschikking heeft over zoet water kan infiltratie toch
nog de voorkeur verdienen boven maaiveldsverlaging. Bij infiltratie kan
men zowel profiteren van een lage winter- en voorjaarsgrondwaterstand als

- 9 van een goede zomergrondwaterstand.
Voor tuinbouw zijn de kosten voor infiltratie, welke bestaan uit
het aanschaffen van een bemalingsinstallatie en de aanleg van een drainbuizennet doorgaans wel verantwoord. In hoeverre dit voor dit gebied,
waar het polderwater brak is geldt, valt moeilijk te zeggen. In verband
met deze omstandigheden zijn op de bodemgeschiktheidskaart voor de tuin
bouw de gronden, die egalisatie en/of infiltratie behoeven als zodanig
aangegeven.
Klasse I. Ge£chikt__voor gr£enteteelt_(£5li_bhoudende_zandgronden_met_een
£terk humeuz£ tot venige_b£V£n£r£nd)_:_
Hiertoe zijn beddinggrondert met de reduotiegrens tussen 70 en
90 cm gerekend. Deze hebben een dunne venige tot sterk humeuze bovengrond,
rustend op zand of zand met sliblandjes. Door de vele bewerkingen, die
in de tuinbouw gebruikelijkzzijn, zal spoedig een goed humeuze gelijkma
tige bovengrond verkregen worden en daardoor het snelst de kwaliteit van
de bovengrond van een oude tuin benaderd worden.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen deze klasse in gebied
A en B. In gebied B (bij Huisduinen) is de bovengrond veniger, waardoor
bij bewerking een mooiere vochthoudende bovengrond ontstaat. Het grote
driehoekig perceel in het noordoosten ligt gemiddeld iets lager en bevat
meer en zwaardere slibbanden onder de bovengrond dan het perceel ten wes
ten ervan. Beide zijn in deze klasse ondergebracht. Deze percelen bieden
wel de grootste mogelijkheden voor groenteteelt. Door de hoge waterstand
is drainage gewenst, vooral in het driehoekig perceel waar de slibbanden
de waterbeweging belemmeren. Verlaging van de waterstand gedurende het win
ter half jaar door middel van onderbemaling tot b.v. 90 cm onder het maai
veld zal de groei in deze periode bevorderen. Dit heeft tevens het voor
deel, dat het zout tot die diepte door het regenwater uit kan spoelen en
de grond met een grote zoetwaterreserve de zomer ingaat. Als deze maat
regelen getroffen worden zal na verloop van jaren waarschijnlijk een
oogstzekerder bedrijf verkregen worden dan verschillende van de bestaande
bedrijven.
In het gebied A is de situatie heel anders. Hier vormen de bed
dinggronden onderdelen van zeer onregelmatige percelen. Ze worden geflan
keerd door zwaardere hoger gelegen ruggen, die in de zomer vochtgebrek
kunnen hebben. De beddingen zelf zijn plaatselijk te nat. Om deze per
celen tuinbouwrijp te maken is egalisatie nodig. Doordat echter naarmate .
de grond slibhoudender wordt een lagere waterstand gewenst is, kan dit
niet door de grond zonier meer vlak te maken. Het voorkomen van zwaardere
en lichtere bovengronden op eenzelfde perceel heeft zowel voor- als na
delen. Het hangt van het gewenste bedrijfstype af of ze aanbevelenswaar
dig zijn.
Klasse II. Ge£chikt_t£t_mati_g_g£S£hi_kt voor_gro£ntete£lt_ j[_sl.ibh£udende_
£and- en_zeer ii£^1i0_g£e£"';£r£n^e£5_v9:a^ i^ei^j^j3£hrale_b£V£n£r£nd)_^
De bovengrond hiervan bestaat uit slibhoudend zand of zeer lichte
geest, terwijl het humusgehalte niet hoog is. De ondergrond bestaat door
gaans uit zand, vooral in gebied A. Door het aanwezige slib is het vochthoudend vermogen groter dan bij de zandgronden. Doordat de fijne slibdeeltjes de poriën tussen de zandkorrels opvullen is de structuur veel
dichter en daardoor blijft de grond in het voorjaar meestal langer koud.
De groei verloopt in de winter en in het voorjaar meestal zeer traag. Door
het lage humusgehalte slempt de èron(l gemakkelijk dicht. Na ingebruikname
voor tuinbouw zal bij intensief gebruik van organische meststoffen het
humusgehalte geleidelijk stijgen, waardoor deze bezwaren langzamerhand
zullen afnemen.
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- 10 Binnen deze klasse, die de zwaarte van de bovengrond gemeen hebben,
komen nog wel kwaliteitsverschillen voor. Op afbeelding 4 zijn daarom de
percelen aangegeven die ons inziens binnen deze groep het best voor groen
teteelt in aanmerking komen.
Klasse, IIa. Met infiltratie al£ klasse_I^._
De gronden onderscheiden zich van klasse II door een hogere lig
ging, hetgeen in het winterhalfjaar voordelen heeft, dooh waardoor gedurende
het zomerseizoen vochtgebrek kan optreden. Door verhoging van het slootwaterpeil is dit soms op te heffen.
Klasse IIb. Na_ega2isati£ als klasse__H._
Deze gronden hebben momenteel een onregelmatige hoogte ligging.
Doordat de bewortelbare laag doorgaans maar 30 à 40 cm bedraagt is de
grondwaterstand, waarbij een optimale productie verkregen wordt, aan
nauwe grenzen gebonden. Bij een onregelmatige hoogte ligging treedt gemak
kelijk oogstderving op, door dat sommige terreindelen een te hoge of te
lage ligging hebben»
Klasse IIc. Na_egal.i£ati_e me_t infiltratie als klas£e_II„_
Voor de grenzen tussen klasse IIa, IIb en IIc zijn de vochtgrenzen van de bodemkaart aangehouden. Zoals reeds werd vermeld, zijn deze gren
zen, door de afwijkingen in de basiskaart niet nauwkeurig uitgekarteerd.
Voor de tuinbouwclassificatie zijn deze grenzen ook minder belangrijk. De
praktijk dient immers te zijn, dat, als een ongelijk gelegen perceel voor
tuinbouw in gebruik wordt genomen dit eerst wordt geëgaliseerd. Tevens ver
dient het hierbij aanbeveling om rekening te houden met de hoogteligging
van omliggende percelen in verband met de gewenste slootwaterstand. Zo
kan het bijvoorbeeld gewenst zijn wat humusarm zand uit de ondergrond af te
voeren om de hoogte ligging aan te passen aan de omliggende percelen, zodat
eenzelfde slootwaterstand gehandhaafd kan worden. Doet men dit niet dan
heeft men later een te lage waterstand of er moeten extra voorzieningen
getroffen worden om een afzonderlijk waterpeil te handhaven, wat soms hoge
kosten met zich meebrengt. Na ae egalisatie duurt het nog geruime tijd,
aleer weer een homogeen gemengde bovengrond verkregen is, In dit licht •
bezien is het ingebruiknemen van reeds geëgaliseerde percelen, die meestal
voorzien zijn van een bemalingsinstallatie aantrekkelijker.
Klasse III. Ge£chikt_voor ^zand cull;ure^'^b^v^ £chorseneren_en worte_len_
~[zandgrond enJ._
Geschikt voor het ICennemerlandse gemengde groente- en bollen —
bedrijf.
Zandgronden hebben een gering vochthoudend vermogen, zodat de
vochtvoorziening van de bewortelingszône sterk afhankelijk is van de ca
pillaire opstijging. Een vlakke ligging is daarom een eerste vereiste.
Gedurende de zomermaanden is een constante waterstand van ca. 55 cm onder
maaiveld gewenst. In de wintermaanden kan'deze waterstand lager zijn. Dit
heeft tevens het voordeel dat de grond in het voorjaar vroeger warm is,
waardoor de groei sneller op gang komt.
Zandgronden hebben het nadeel dat gemakkelijk verstuiving optreedt.
Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig zoals stroplanten, hagen aanleggen,
gieren, enz..
Daarnaast is zandgrond arm aan voedingsstoffen en heeft een gering
adsorptie-complex, waardoor weinigivoedingsstoffen vastgehouden kunnen
worden. Hierdoor zijn zware bemestingen nodig.

- 11 De voordelen van zandgronden kunnen zijns
gemakkelijke bewerkbaarheid , vroegheid en een gemakkelijke groei. In een
droge tijd b.v. is een licht buitje of zelfs zware dauw reeds voldoende
om de groei te bevorderen. Ook op de zandgronden treft men veel tuinbouw aan.
Humusarme tot matig humeuze zandgronden zijn voor een belangrijk gedeelte als
bollenland in gebruik. Humeuze tot sterk humeuze meestal fijnere zandgron
den gebruikt men voor groenteteelt. In de omgeving van Beverwijk waar veel
humusarme tot matig humeuze zandgronden voorkomen treft men veel gemengde
bollen- en groentebedrijven aan. Dit bedrijfstype is aan_gepast aan de
grond en de schommelende grondwaterstand. Een soortgelijk bedrijfstype is
ook op de zandgronden binnen Den Helder denkbaar, met enkele teeltver
schuivingen in verband met de sterkere wind en het zoute water.
Er zijn enkele groentegewassen, die bij voorkeur op zandgronden
geteeld worden, namelijk schorseneren en wortelen, omdat hiervan op deze •
gronden een betere kwaliteit verkregen wordt. Hierbij wordt speciaal aan de
fijne wortelrassen gedacht, dus niet aan winterwortelen.
Op zandgronden zijn groenteteeltbedrijven dus zeer wel mogelijk.
Voor de plaatselijke groentetelers vraagt het echter een belangrijke om
schakeling. In hoeverre het zoute water schadelijker is op de zandgronden,
die geen zoet fegenwater kunnen vasthouden dan op de geestgronden,is ons
niet bekend.
Klasse lila. Me_t i^^^atie, als klaase_IIIji
Dit zijn geëgaliseerde zandgronden,waarvan de reductie zich die
per dan 90 cm beneden het maaiveld bevindt. In de zomer is hiervan de
waterstand te laag. Infiltratie is daarom gewenst»
Klasse Illb. Na__egali£atie_ als_ klasse^H^
Deze gronden liggen zeer verspreid. Een gedeelte wordt ingenomen
door afgegraven schrale nolgrond. Deze schraalte zal ook na de egalisatie
blijven, zodat deze gronden wat lager gewaardeerd moeten worden.
Klasse IIIa+b.Na_e£ali£atie_ £n_i£.filtrat_ie_als_k].ass£ I_II_._
Wat bij klasse IIc vermeld is, geldt ook grotendeels voor deze
gronden.
Klasse IV. £eschikt_voor grove groent_et£e]1t_(_liç_hte__geest£ronden)JL
Tot deze klasse behoren de zwaarste gronden van het gebied. De
structuur is meestal niet best, door de dichte pakking. Er treedt gemakke
lijk verslemping op. De grond droogt hard op. Door deze eigenschappen leent
deze grond zich minder goed voor het plaatselijke bedrijfstype, doch is
beter geschikt voor een extensief bedrijf, dat meer gemechaniseerd is. Op
deze gronden is de groei trager^ de kwaliteit en de houdbaarheid kan er
beter zijn dan op de andere gronden. Om deze reden slaagt de teelt van
bswaarproducten op de lichte geestgronden beter dan elders in het gebied.
De ligging van deze gronden is grillig. Het vormen steeds onder
delen van overigens lichtere percelen. Het maaiveld ligt ongelijk, waar
door het bepalen van de gunstigste waterstand moeilijk is.
Klasse V. Weini_g_g£S£hikt> ^0£r_g£°£nteteelt._
Hiertoe zijn gronden gerekend met reductie dieper dan 120 cm be
neden het maaiveld. De bovengrond is meestal erg schraal, waardoor ge
makkelijk verdroging optreedt.

- 12 VIII DE CLASSIFICATIE VOOB DE BOLLENTEELT.
Goede bollengronden zijn schaars in Nederland. Bij het classifi
ceren van bollengronden gaat men uit van hyacinthen, die hoge eisen aan de
grond stellen. Bij het bodemkundig onderzoek in de bollenstreek is ge
bleken dat kalkrijke matig grove zandgronden zonder storende lagen met een
constante grondwaterstand van 55 cm onder het maaiveld de hoogste opbreng
sten geven bij hyacinthen. Voor narcissen geldt hetzelfde, hoewel de grond
niet kalkrijk behoefd te zijn. Voor tulpen werd geen verband gevonden.
Afgezien van het zoute polderwater wijken de voor bollenteelt best
geschikte gronden in dit gebied op verschillende punten van het ideale
profiel af. De bovengrond is meestal belangrijk fijner (tamelijk fijn zand)
en bevat een paar procenten slib. Hierdoor is b.v» de onkruidbestrijding
kostbaarder. Door steeds meer humusarm iets grover zand uit de ondergrond
door te werken daalt het slibgehalte en wordt het zand geleidelijk wat
grover.
In de ondergrond komen op wisselende diepte slibbandjes voor, die
de waterbeweging meer of minder belemmeren. Hierdoor is het moejlijk om een
constante grondwaterstand te handhaven, ook al wordt een kostbaar systeem
van infiltratiebuizen aangelegd. De bovengrond is kalkhoudend en soms
kalkarm, terwijl er vaak wel schelpfragmenten in voorkomen.
Naarmate het slibgehalte van de bovengrond toeneemt wordt het
gevaar voor verslemping groter, de vorstschade ernstiger en het aantal
rendabel te telen variëteiten minder.
Betwijfeld moet worden of het financiëel verantwoord is de kos
ten van egalisatie, drainage en vaak infiltratie te maken om de zeer lichte,
en lichte geestgronden voor de bollenteelt klaar te maken. Mogelijk geldt
dit zelfs voor de slibhoudende zandgronden in dit brakke gebied.
De_bodem£eschiktheidskaart_voor de__b£ll.enteelt_<L
Bij het samenstellen van deze kaart zijn de gronden hoger gewaar
deerd naarmate het slibgehalte van de bovengrond lager is en de slibband
jes dieper in het profiel voorkomen. Evenals bij de bodemgeschiktheidskaart
voor de groenteteelt ajacfe gronden, die na egalisatie en/of met bevloeiïng
ongeveer gelijkwaardig zijn,in dezelfde klasse ingedeeld.
Klasse I. Geschikt_voor bollenteelt._
Hiertoe behoren de slibarme zandgronden met reductie vanaf 70 à
90 cm (Z3). Slibbandjes werden niet aangeboord of bevinden zich dieper
dan 90 cra onder maaiveld. Het zijn geëgaliseerde en vaak afgegraven gron
den. Bijna overal bevinden zich sehe^.pfragmenten tot in de bovengrond, die
meestal kalkhoudend is. Behalve voor hyacinthen, waarvoor deze gronden ma
tig tot goed geschikt zijn lenen deze gronden zich goed voor bollenteelt.
Aangezien het profiel tot minstens 90 cm uit zand bestaat, kan er drie
stelcen diep gespit worden, voor grondverversing.
Klasse Ia, Met infiltrativ ge£chikt_voor b01lente£rt._
Deze gronden onderscheiden zich alleen van klasse I door een ho
gere ligging (diepere reductie). Door infiltratie kan dit ondervangen wor
den.
Klasse Ib. Na_ega_lij3atie £6_schikt_v_oor bollenteelt
Dit zijn gronden die nog niet eerder als bollenland in gebruik
geweest zijn. De hoogteligging is onregelmatig. Zonder voorafgaande ega
lisatie zullen belangrijke groeiverschillen optreden door de variatie in

- 13 de grondwaterstand. Na de egalisatie zal het nog wel enkele jaren
voordat zich. een homogene goede bovengrond gevormd heeft. Tot dit
behoren ook afgegraven gronden tussen de hoge nol en de spoorlijn
ten noorden ervan. Het zand is zuiverder en schraler. De regeling
waterstand is moeilijker door de drangwaterinvloed van de nol. Er
hier minder geëgaliseerd te worden.
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Klasse Ic. Na_egalisatie met infiltratie £e£chikt_vo°r bollenteelt;
*

Deze grond vraagt belangrijke investeringen om er geschikt bol
lenland van te maken. Door bij de egalisatie tevens zand af te voeren kan
men de behoefte aan infiltratie verminderen en zelfs opheffen. De slibbandjes komen dan echter ondieper? zodat vaak toch nog een drainagestelsel
nodig is, om een constante waterstand te handhaven. In de zuidoosthoek
van gebied A is men voornemens op korte termijn de grond tot geschikt bol
lenland om te vormen»
Klasse II. Ge£chikt__tot_matig_g£schikt voor_bollenteeltj_
Hiertoe behoren de vochtige slibhoudende zandgronden met reduc
tie vanaf 70 à 90 cm. Naarmate het slibgehalte lager en de bovengrond dun
ner is komen deze gronden meer overeen met de gronden die tot klasse I ge
rekend zijn. Een gedeelte hiervan zal na in gebruik name voor bollenteelt
bij een diepere grondbewerking tot de zandgronden gaan behoren, met een
kalkhoudende bovengrond.
Klasse IIa. Met infiltratie geschikt tot_matig_geschikt voor_b£lientee_1t_o_
Deze gronden bestaan voornamelijk uit voormalig bollenland met
een wat hogere ligging. Met infiltratie komen ze in waarde overeen met
klasse II.
Klasse IIb. Na_egalisatie geschikt_tot_matig_g£S£hikt ï.oor_bollent£elti
Deze gronden zullen na egalisatie waarschijnlijk een gunstige
waterstand hebben, zodat ze dan met de gronden van klasse II overeenkomen.
Klasse H a+b.Ha_egalisatie met infiltrativ geschikt_tot_matig_ges£hikt voor
bolienteelt._
Deze gronden bevinden zich voornamelijk in het westelijk deel van
gebied A. Onder de bovengrond bevindt zich vaak een laag matig fijn tot
matig grof zand. Dit is wat grover zand dan zich onder de bovengrond van
de voormalige en huidige bollengronden bevindt. Als deze laag bovenge
bracht wordt zal de waarde stijgen. De verwachting is echter dat deze laag
wat onregelmatig voor zal komen.
Klasse III. Matig tot w0inig_geschikt voo^bollenteelt^
In deze klasse zijn de zeer lichte geestgronden ondergebracht.
De bezwaren hiervan werden reeds in de aanhef opgesomd. Als bollenland in
gebruik, zullen ook deze gronden een lichtere bovengrond krijgen, als bij
diepere grondbewerkingen zand boven gebracht wordt en met de bovengrond
vermengd raakt.
Hierin zijn eveneens zand en slibhoudende zandgronden ingedeeld
waarin slibbandjes of zavelige lagen ondieper dan 70 cm beneden het maai
veld voorkomen. Deze belemmeren de waterbeweging waardoor deze gronden soms
te droog en soms te nat zijn hetgeen een nadelige invloed uitoefent op de
groei van het gewas„

- 14 Klasse IV. Weinig_g£3£Mkt voor_b£llentee].t^
Hiertoe zijn de lichte, geestgronden gerekend. De compacte slempige bovengrond slaat gemakkelijk dicht, waardoor onvoldoende lucht kan
toetreden. In de zomer droogt de bovengrond hard op, zodat het rooien vaak
moeilijkheden oplevert.
Vergelijken we de geschiktheidskaart voor de bollenteelt met de
bodemkaart dan blijken de huidige en voormalige bollengronden grotendeels
op de meest daarvoor in aanmerking komende bodemtypen (Z3 en Z2) voor te
komen. Het zijn grotendeels kunstmatige gronden, die hun huidige kwaliteit
danken aan de egalisatie? (soms afgraving) en het ontwerpen van een infil
tratiesysteem, dat hoge kosten met zich meebracht. Ook het geleidelijk
dieper doorwerken heeft tot kwaliteitsverbetering geleid.
Worden deze werkzaamheden ook op andere percelen, die geheel of
gedeeltelijk uit zand of slibhoudend zand. bestaan (klasse Ia, Ib - Ia+b en
soms nog wel IIa, IIb en IIa+b),uitgevoerd dan worden na verloop van jaren
gelijkwaardige bollengronden verkregen. Dergelijke percelen bevinden zich
in het westen van gebied A tegen de Doggersvaart en in de noordwesthoek.
Er blijkt echter tevens uit dat de gronden die in het verleden voor de
bollenteelt geschikt gemaakt werden een belangrijke waarde vertegenwoordi
gen. De gronden ten westen en ten oosten van de hoge nol zijn voor bollen
teelt riskanter, omdat de grondwaterstand aan grotere schommelingen onder
hevig is. Zou de nol afgegraven worden zodat het hele terrein een gelijke
hoogteligging krijgt, dan verkrijgt men een schrale zandgrond met een ge
makkelijk te regelen waterpeil. Door een gering bacterieleven zal men de
eerste jaren met de bollen steeds moeten wisselen, d.w.z. na een jaar
op deze grond moeten ze weer op oudere gronden geplant worden. Het laatste
jaar voor de levering kunnen ze goed op deze bijna steriele grond gezet
worden, doordat ze mooi schoon uit de grond komen.

IX DE BODEMGESCHIKTÏÏEIDSKAART VOOR 1KKER- EN WEIBEBOUW
Evenals bij de tuinbouw vormen de gronden met de ruimste vruchtwisselingsmogelijkheden ook bij de landbouw de beste gronden. De eisen
die landbouwgewassen aan de grond stellen lopen echter niet geheel paral
lel. Naast grondwaterstand, structuur, storende lagen enz. speelt voor de
landbouw de vruchtbaarheid een grote rol. Deze vruchtbaarheid hangt nauw
samen met het slibgehalte. Vooral tarwe en suikerbieten reageren hier sterk
op. De opbrengsten en ook de kwaliteit van vele andere gewassen worden er
echter eveneens door beinvloed. Ondanks de cementachtige structuur en het
slempige karakter van de lichte geestgronden zijn het landbouwkundig
toch betere gronden dan de slibarmere gronden. Doordat op de slibhoudende
gronden gemakkelijk structuur verval en op de zandgronden verstuiving op
treedt, lenen deze gronden zich het beste voor het gemengde bedrijf waar
op bouwland afgewisseld wordt met kunstweide. Door kunstweide neemt het
humusgehalte toe. Bij ingebruikname voor bouwland heeft weer een daling
plaats, vooral door vertering van de zode. Naarmate de zode verder ver
teert en het humusgehalte daalt wordt het gevaar voor verstuiving en
structuurverval groter. Hoe gevoeliger een grond is voor verstuiving of
structuurverval hoe sneller de opeenvolging moet zijn. Evenals voor tuin
bouw heeft vochttype 3 de beste waterstand. Het gevaar voor uitwinteren
van wintergranen is hierop wel groter, dan op de drogere typen, doch voor
grasland is de grond gunstiger. Bij afnemend slibgehalte kan de graspro
ductie constant blijven doch de kwaliteit wordt minder.
Klasse I. 2eer_g£S£hikt por blievend gras-

bouwland.

Dit zijn de lichte geestgronden. Deze hebben een behoorlijk vochthoudend vermogen. Deze gronden zijn zeer geschikt voor rogge, haver, voeder
bieten en gerst. Voor tarwe, pootaardappelen, suikerbieten en meerjarige
kunstweide alsmede voor blijvend grasland kan deze grond geschikt genoemd
worden. Voor zaadgewassen en peulvruchten is de grond minder geschikt.
Klasse II. Ge£chikt_voor _bouw- £n_blijvend £ras_land_«_
Hiertoe behoren de zeer lichte geestgronden, alsmede een groot ge
deelte van de beddinggronden in gebied B, die geschikt zijn voor aardap
pelen, voederbieten, haver, gerst, rogge en meerjarige kunstweide. Ze zijn
matig geschikt voor tarwe en suikerbieten. Op de lagere typen (vochttype
3 en 4) bestaat de kans dat de wintergranen uitwinteren.
De vochtige gronden (zlG 3 en 4) zijn geschikt voor blijvend
grasland, de drogere typen matig geschikt. Door infiltratie is echter een
belangrijke productieverhoging mogelijk.
Klasse III. Geschikt_voor bouwland_en matig geschikt_voor blijvend_grasland^
De slibhoudende zandgronden zijn in deze klasse ondergebracht.
Deze zijn geschikt voor aardappelen, voederbieten, rogge, haver, gerst
en kunstweide en weinig tot matig geschikt voor tarwe en suikerbieten en
matig geschikt voor blijvend grasland. Ook hiervoor geldt weer dat type
SZ3 en SZ4 beter zijn voor grasland dan SZ2 met infiltratie voldoen ook
deze laatste goed.
Klasse IV. Matig g®schikt_voor bouwland_en bli. jvend_grasland._
De zandgronden, die tot deze klasse behoren zijn geschikt voor
aardappelen, rogge, haver, gerst en kunstweide. In verband met het stuifgevaar.is een 3 jaarswisseling van bouwland en kunstweide gewenst. Voor
blijvend grasland is deze grond matig tot weinig geschikt. Dit is afhan
kelijk van de slootwaterstand en het vochthoudend vermogen. De vochtige
gronden (Z3) voldoen beter dan de drogere (Z2 en 8Zl).

- 16 Klasse V. Weini_g_g£S£hikt voor_bouwland _en_mati.g_t£t_goed ge£chikt_V£or
grasl^and^
De bed.dinggrond.en die hierin ondergebracht zijn zullen door het
hogere humusgehalte van de bovengrond en de lage geulvormige ligging min
der geschikt zijn voor bouwland. Voor grasland zijn ze beter geschikt naar
mate het slibgehalte hoger is.
De afgegraven schrale gronden waartoe ook de ijsbaan behoort, die
een hoge grondwaterstand hebben, lenen zich niet erg voor bouwland. Als
grasland geven ze een goede productie in de zomer. In het voorjaar komt
de groei laat op gang en in het najaar treden vaak verschijnselen van wa
teroverlast op.
Klasse VI. Weini_g_ge_schi_kt voor_landbouwkundigejioeleinden._
De hoge nol heeft een gering vochthoudend vermogen en bijna over
al bevindt de grondwaterstand zich zo diep beneden het maaiveld dat de
capillaire opstijging niet tot in de bewortelingszône reikt zodat gemak
kelijk verdroging optreedt.
Door afgraving tot 50 a 60 cm boven de polderwaterstand kan ook
deze grond als cultuurland in gebruik worden genomen.

- 17 X LEGENDABESCHRIJVING
Bij de• legendabeschrijving is het zand naar de korrelgrootte in
gedeeld ins
zeer fijn zand
105 - 150 mu
tamelijk fijn zand ca. 150 mu
matig fijn zand
ca. 180 mu
matig grof zand
ca. 210 mu<
In verschillende profielen komt enige bodemvorming voor. Er be
vindt zich dan een schrale grijze uitspoelingslaag (A2) op een bruinach
tige inspoelingslaag (B2).
De kleur van de verschillende lagen staat in nauw verband tot de
diepte ten opzichte van het grondwater. Lagen die boven de invloedsfeer
van het grondwater liggen hebben een blonde kleur. De laag daaronder die
juist binnen die sfeer ligt heeft een bleke kleur. Naar beneden wordt de
kleur grijzer en/of blauwachtig en de volledig gereduceerde zóne is meest
al grijsblauw.
De bovenlaag is meestal kalkarm. 0p wisselende diepte wordt de
ondergrond kalkrijk. Soms wordt kalkarm zand aangetroffen met schelpen
gruis, doch meestal wordt het zand kalkrijk zodra schelpengruis aangetrof
fen wordt. Bij de laag, waarin van bovenaf schelpengruis werd aangetroffen,
werd dit vermeld. De lagen daaronder bevatten dan altijd eveneens schelpen
gruis, wat echter niet meer vermeld wordt.
Zl. Droge slibarme zandgrond met reductie dieper dan 110 cm onder het maai
veld.
Profielbeschrijving
0 - 5 era zode
5 - 30 cm tamelijk fijn grijs schraal zand (begin A2)
30 - 70 cm bruinblond matig fijn zand (begin B2J
70 -115 cm gebleekt matig fijn zand met schelpengruis
115-^125 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd.
Dit type ligt aan de rand van de nol, zodat de reductiezône nog
aangeboord werd. Vaak is dit niet het geval, daar het grond
water zich daar op 2 meter of dieper bevindt.
Z2. Matig vochtige slibarme zandgrond met reductie vanaf 90 & 110 cm onder
het maaiveld.
Pro_fie].be_S£hri jving
0 - 35 cm iets bruingrijs matig fijn zand (ca. jf/o humus)
35 - 50 cm vuilgrijs matig fijn zand met schelpengruis
50 - 85 cm gebleekt matig grof zand
85 -100 cm blauwgrijs matig fijn zand
100 -110 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd.
110-?*125 cm idem met slibbandjes en ingespoeld veen.
Dit type bestaat vaak uit bestaand of voormalig bollenland dat
geëgaliseerd en vaak gedeeltelijk afgegraven is, zoals boven
staand profiel. Het schelpengruis bevindt zich dan vaak tot in de
bovengrond.
Z3. Vochtige slibarme zandgrond met reductie vanaf 70 & 90 cm onder het
maaiveld.
Profielbeschrijving
0 - 35 cm iets bruingrijs matig fijn zand (ca. fy/o humus) met schelpengruis
35 - 50 cm vuilgrijs matig fijn zand met enige reductie
50 - 80 cm gebleekt matig grof zand •
80 -100 cm grijsblauw matig fijn zand, gereduceerd.
100-^125 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, met slibbandjes.

- 18 De gronden, die tot dit type behoren, zijn overwegend bollengronden, die echter grotendeels niet meer als zodanig in ge
bruik zijn. De bovenlaag is meestal 40 à 60 cm en soms wel
80 cm diep verwerkt. Hierdoor is een weliswaar schrale, doch
dikke humeuze bovengrond ontstaan. Andere gronden, die tot
dit type behoren zijn niet geëgaliseerd, soms wel afgegraven
enz..
Z4. Hatte slibarme zandgrond met reductie vanaf 50 à 70 cm*
Profielbeschrijving
0 - 5 cm humeuze zode
5 - 30 cm grijs matig fijn zand
30 - 40 cm gebleekt matig fijn zand
40 - 60 cm idem met schelpengruis
60 - 80 cm grijsblauw matig fijn zand, gereduceerd
80-JL20 cm grijsblauw tamelijk fijn zandDit type wordt gevormd door afgegraven nollen. De bovengrond
is schraal (humusarm). Door de hoge waterstand reikt de capil
laire opstijging echter tot in het maaiveld, zodat geen vochtgebrek optreedt,

Slibhoudende zandgronden

aZl. Droge slibhoudende zandgrond met reductie dieper dan 110 cm onder
het maaiveld
Pro fIe1 bes_c hr ijvi ng
0 - 35 cm iets donkerbruingrijs slibhoüdend tamelijk fijn zand met ca.
ijf/o humus
35 - 45 cm iets vuilgrijs tamelijk fijn zand
45 - 75 cm iets gebleekt tamelijk fijn zand
75 -100 cm iets blauwgrijs matig fijn zand met schelpengruis
100-»fl25 cm blauwgrijs tamelijk fijn zand? nog geen volledige reductie.
Dit droge type komt weinig meer voor. Een belangrijke opper
vlakte, die tot dit type behoorde is afgegraven omdat de lage
waterstand een nadelige invloed uitoefent op productiviteit.
sZ2. Matig vochtige slibhoudende zandgrond met reductie vanaf 90 & 110 cm
onder het maaiveld.
Pr£f_ie ]Lb_es£hri j_vi_ng
0 - 35 cm donker bruingrijs slibhoüdend matig fijn zand
35 - 45 cm bleekgrijs matig fijn zand
45 - 55 cm matig roestig matig fijn zand
55 - 95 cm gebleekt matig grof zand, vanaf 70 cm schelpengruis.
95 -IO5 cm grijsblauw matig fijn zand, gereduceerd.
105-^125 cm idem met slibbandjes en ingespoeld veen.
Dit is typisch een ai et afgegraven profiel. Hierin komt namelijk
op ca» 50 cm diepte een roesthorizont (roestlaag) voor. Dit is
een laag met vrij veel tot veel bruinachtig roestvlekken. Vooral
in het westelijk deel van gebied A komen veel van dergelijke
profielen voor.
Een belangrijke oppervlakte van dit type heeft een onregelma
tig relief zodat daar de gemiddelde hoogteligging aangehouden
werd. In gebied A komen er plaatselijk ondiepe zavelige of.
slibbandjes voor zoals in onderstaand profiel.
Pr ofi_e Inschrijving
0 - 35 cm donkerbruingrijs slibhoüdend zand (2fo humus)
35 - 50 cm vuilgrijs tamelijk fijn zand met roest
50 - 70 cm gelaagd zeer fijn zand, afwisselend slibhoüdend
70 - 90 cm iets blauwgrijs iets slibhoüdend tamelijk fijn zand
90 -100 cm blauwgrijs tamelijk fijn zand met schelpengruis
100-1*125 cm grijsblauw tamelijk fijn zand met ingespoeld veen, gereduceerd.
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Vochtige slibhoudende zandgrond roet reductie vanaf 70 à 90 cm onder
het maaiveld.

Profielbeschrijving
0 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 80
80 - 85
85-^125

cm
cm
cm
cm
cm
cm

0 - 5
5 - 45
45 - 70
70 - 85
85-H25

cm
cm
cm
cm
cm

iets donkerbruingrijs matig fijn zand
idem gemengd met tamelijk fijn zand
tamelijk roestig matig fijn zand met schelpengruis
sterk roestig matig fijn zand
iets blauwgrijs tamelijk fijn zand met schelpengruis
blauwgrijs gereduceerd tamelijk fijn zand met iets slib.
Een gedeelte ligt niet vlak zoals bij het voorgaande type. Een
ander deel, vooral in gebied B heeft veel hoger in het profiel
reeds slib zoals in het onderstaande;
humeuze zode
donker slibhoudend fijn zand met bosinvloed
bruingrijze zeer.lichte geest met roest
iets blauwgrijze zavel met bandjes fijn zand, stug
grijs matig fijn zand, gereduceerd»

Opmerkingen; het gehele profiel is kalkarm.
Geestgronden; zand vanaf 30 à 45 cm,
zlG Zeer lichte geestgronden,0 zand vanaf 30 à 45 cm, diepte
z 1G2. Matig vochtige zeer lichte geestgrond
onder maaiveld.

met reductie vanaf 90 à HO

cm

Profie ].b^schri_jv ing
0 - 30 cm donkerbruingrijze zeer lichte geestgrond 15$ afslibbaar, 2$ humus
30 - 40 cm idem met enige reductie
40 - 60 cm iets blauwgrijs matig fijn zand met schelpengruis
60 - 95 cm matig roestig blauwgrijs matig fijn zand
95-1*125 cm grijsblauw matig fijn zand met iets ingespoeld veen, gereduceerd.
Als de bovengrond behoorlijk dik is, zoals bij bovenstaand pro
fiel dan bevinden zich in het onderste deel ervan vaak reductie-verschijnselen.
z103» Vochtige zeer lichte geestgrond met reductie vanaf 70 - 90 cm diepte
Profielbeschrijving
0 - 40 cm iets donkergrijze zeer lichte geest, 16$ afslibbaar en 2$ humus
40 - 55 cm iets vuilgrijs tamelijk fijn zand
55 - 80 cm gebleekt matig fijn zand met schelpengruis
80 - 95 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd
95->125 cm idem met slibhoudende bandjes en ingespoeld veën.

zlGa. Zeer lichte geestgrond ; zand vanaf 60 à 100 cm
In gebied A bevindt de zandondergrond zich pas 60 à 100 cm onder
maaiveld zoals in onderstaand profiel;
0 - 20 cm donkerbruingrijze zeer lichte geest met roest, ca. 15$ afslib
baar en 3$ humus
20 - 50 cm bruingrijze zeer lichte geest, 2$ humus
50 - 75 cm iets blauwgrijze geest, vet en taai
75->125 cm iets blauwgrijs matig fijn zand, gereduceerd.
1G. Lichte geestgronden; zand vanaf 30 à 45 era diepte
1G2. Matig vochtige lichte geestgrond met reductie vanaf 90 & 110 cm onder

maaiveld
Pr£fiel;b£S£hrijv-ing

0 - 40 cm iets donkerbruine lichte geest, 20$ afslibbaar en 2$ humus

40 - 50 cm iets vuilgrijs tamelijk fijn zand
50 - 70 cm gebleekt matig fijn zand
70 - 95 cm idem met schelpengruis
95-^125 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd met plaatselijk slib
houdend zand en of ingespoeld veen.

- 20 De bovengrond, is nogal slempig en heeft doorgaans een dichte
structuur.
B Beddinggronden
"B2 Matig vochtige beddinggrond met reductie vanaf 90 - HO cm onder .inaaiveld
Profie1b£S£hri_jv£ng
0 - 35 cm vuilgrijs tamelijk fijn zand (2>o humus)
35 - 55 cm iets gebleekt grijs matig fijn zand
55 - 75 cm sterk gelijkmatig roestig,matig fijn zand
75 - 90 cm roestig matig fijn zand met schelpengruis
90 -105 cm iets blauw matig fijn zand
105-1125 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd.
Dit type ligt niet lager dan de omgeving. Doordat het de voort
zetting is van de bedding en de bovengrond van dezelfde lichte
samenstelling is,werd deze grond tot de beddinggronden gerekend,
B3. Vochtige humeuze beddinggrond met reductie vanq.f 70 & 90 cm onder maai

veld
Profielbeschrijving
0 - 35 cm donkergrijs matig fijn zand (3$ humus)
35 - 45 cm roestig blauwgrijs matig fijn zand
45 - 60 cm egaal roestig matig fijn zand

60 - 75 cm gebleekt iets roestig matig fijn zand met schelpengruis
75 - 80 cm blauwgrijs matig fijn zand
80 -100 cm grijsblauw matig fijn zand
Dit betreft een beddinggrond in gebied A, welke zich kenmerken
door een zandige profielopbouw. In gpbied B is de bovengrond humeuzer en de ondergrond meestal slibhoudender, zoals in on
derstaand profiel;
0 - 20 cm sterk zandig slibhoudend veen
20 - 35 cm humeus slibhoudend tamelijk fijn zand
35 - 45 cm gebleekt slibhoudend tamelijk fijn zand
met roest en scMpengruis
45 - 80 cm iets blauwgrijs fijn zand, afwisselend slibhoudend.
80 -100 cm grijsblauw tamelijk fijn zand, gereduceerd.
100->125 cm idem met sliblaagjes en ingespoeld veen.
Plaatselijk komt nogal puin in de grond voor.
B4. Natte humeuze beddinggrond met reductie vanaf 50 & 70 cm onder maai

veld.
Profielbeschrijving
0 - 5 cm zode
5 - 15 cm zandig iets slibhoudend veen
15 - 35 cm iets blauwgrijs slibhoudend zeer fijn zand met roest (slechte
structuur)
35 - 60 cm sterk humeus slibhoudend fijn and
60 - 65 cm slibhoudend veenbandje
65 - 90 cm grijsblauw matig fijn zand met schelpengruis, gereduceerd.
9O-II25 cm grijsblauw slibhoudend tamelijk fijn zand met ingespoeld veen.
Plaatselijk kon niet geboord worden omdat er teveel puin in de
grond voorkwam.
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