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VOORWOORD
Van de Provinciale Planologische Dienst van Overijsel
werd dd. 17 januari 1957 opdracht ontvangen voor een bodemkundige verkenning van enkele gebieden in het streekplan
Zwo11e-Kampen in verband met het toekomstig verkeerswegennet en de uitbreiding van Zwolle en Kampen/IJsselmuiden.
Het onderzoek is dan ook gericht op eventuele niet-agrarische bestemmingen van de grond en om een inzicht te ver
krijgen in de waarde der gronden zijn naast een bodemkaart^
bodemgeschiktheidskaarten voor grasland, bouwland en tuinbouw
gemaakt.
Het veldwerk werd verricht van april tot en met augus
tus 1957 door opzichter J.J. Vleeshouwer, die tevens dit
rapport heeft samengesteld. Het tuinbouwkundige deel hiervan
werd verzorgd door opzichter le klas W. v.d. Knaap.
De algemene leiding berustte bij Ir. J. Zandbergen^Hoofd
van de Afdeling Opdrachten.
De afgeleverde kaarten zijn getekend op een basis schaal
1 s 50.000, van de Topografische Dienst.
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INLEIDING

Het verkende gebied (zie afb. 1), ca. 10.075 ha groot,
ligt in de provincie Overijsel en omvat gedeelten van de
volgende gemeentens Zwollerkerspel, IJsselmuiden, G-enemuiden
en Hasselt.
Afhankelijk van de verschillen in bodemgesteldheid werd
1 boring per 4 à 10 ha verricht.
De opbouw van de profielen kan in het onderzochte gebied
op korte afstand sterk verschillen. In het kader van een ver
kenning zijn ze dan ook niet altijd te omgrenzen, zodat binben een onderscheiden bodemeenheid grote verschillen kunnen
voorkomen. Bij de legenda-beschrijving in hoofdstuk IY wor
den regelmatig enkele afwijkingen genoemd.
De resultaten van het onderzoek zi jn in dit rapport en
op de volgende vier kaarten, schaal 1 ; 50.000 vastgelegd.
Bijlage
"
"
"

1.Bodemkaart
2.Bodemgeschiktheidskaart voor grasland
3«Bodemgeschiktheidskaart voor bouwland
4.Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw.
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ONTSTAAN VAN HST LANDSCHAP

Oorspronkelijk bestond het gehele gebied uit een zand
landschap dat min of meer geleidelijk van het oosten naar
het westen afhelde.
Grote delen van dit gebied zijn later door jongere afzet
tingen bedekt. Alleen de hoogste delen, waarschijnlijk
stuifzandruggen zijn onbedekt gebleven en steken ook nu nog
duidelijk boven het landschap uit.
In de lagere delen, dus daar waar het vochtig was,
heeft veengroei plaats.gevonden. Omdat in het gehele gebied
regelmatig min of meer voedselrijk water van de IJsel en de
Vecht werd aangevoerd, is zeggeveen en plaatselijk rietzeggeveen ontstaan.
Op de periode van veenvorming is een tijd gevolgd waarin
de IJsel en de Vecht meer water afvoerden? met als gevolg
hogere rivierstanden. Het gehele veenlandschap en ook een
gedeelte van het zand waar voordien nog geen veen had ge
groeid, werd overspoeld en met klei afgedekt. Als gevolg
van verschil in stroomsnelheid, bezonken de zwaardere sedi
menten (grotere deeltjes, lichtste kleien) direct langs de
rivier en de lichtste sedimenten (kleinste deeltjes, zwaar
ste kleien) verder van de rivier af. Bovendien vinden we
dicht bij de rivier in het algemeen de dikste afzettingen.
Bij de verkenning is onderscheid gemaakt in klei die
door de IJsel (rivierkleigronden), klei die door de Vecht
(beekkleigronden) en die vanuit het IJselmeer werd aange
voerd (zeekleigronden).
Bij het ontstaan van enkele gronden heeft de mens,
direct of indirect een rol gespeeld. Zo heeft ten noordoos
ten van IJsselmuiden vervening plaats gevonden en werd het
gebied later ontwaterd, geëgaliseerd en ontgonnen.
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De bodemgesteldheid wisselt in het gekarteerde gebied
zeer sterk en varieert in de diverse delen van zware en zeer
zware klei tot slibloos zand, terwijl bovendien plaatselijk
veenlagen van wisselende dikte voorkomen.
Bij de kartering werden de volgende hoofdgroepen onder
scheidens
le.
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.

Zandgronden
Kleigronden
Klei-op-veengronden
Veengronden
Overslaggronden
G-ronden met een sterk wisselend

profiel.

Ie. De zandgronden
Deze bestaan steeds uit matig fijn zand en zijn ingedeeld
naar de diepte van het grondwater beneden maaiveld, terwijl
de gronden met een humeus dek van meer dan 50 cm apart zijn
onderscheiden.
Onder matig fijn zand wordt verstaan, dat de deeltjes,
die groter zijn dan 50 mu (0.05 mm) een mediaan hebben van
150-210 mu (0.15-0.21 mm). De mediaan betekent dié korrelgroot
te, waarbij het percentage deeltjes kleiner dan de betreffen
de korrelgrootte even groot is, als het percentage deeltjes
erboven.
De zandgronden liggen voor het overgrote deel als vrij
smalle, langgerekte ruggen in het landschap en zijn door hun
hoge ligging in het veld duidelijk te herkennen. Alleen ten
oosten en noordoosten beslaan ze een tamelijk grote oppervlak
te.
Grote delen zijn in gebruik als grasland. Aangezien deze
gronden over het algemeen dingte gevoelig zijn, kan de grasgroei door vochttekort 's zomers weken, ja zelfs enkele maan
den stilustaan.
2e. De kleigronden
Tot kleigronden zijn die gronden gerekend die meer dan
10$ slib»gronddeeltjes kleiner dan 16 mu (0.016 mm) in de
bovengrond hebben.
De kleigronden zijn gesplitst in beekklei-, rivierkleien zeekleigronden. Deze indeling is gemaakt omdat, de beek
kleigronden mineralogisch armer en daardoor wat structuurgevoeliger zijn dan de rivierklei- en de zeekleigronden. De
rivierklei is van de zeeklei gescheiden gehouden omdat rivierklei matig fijnzandig en de zeeklei fijnzandig is. (Fijnzandig betekent; de deeltjes van de grond die groter zijn dan
50 mu hebben een mediaan kleiner dan 150 mu (0.15 mm)) Boven
dien is de rivierklei gelaagd door het voorkomen van zeer
dunne vrijwel slibloze zandbandjes.
Alle kleigronden zijn onderverdeeld naar zwaarte, m.-x.w.
naar het percentage gronddeeltjes dat kleiner is dan 16 mu.
De beekkleigronden worden aangetroffen ten zuidoosten
en ten noörcToosTTen van Zwolle en langs de Vecht.
De zwaarte van deze gronden wisselt sterk en varieert
van 10 tot 8ofo slib.

-4Ten zuiden en ten zuidoosten van Zwolle komt over grote
oppervlakten onder de beekklei vanaf 30-60 cm beneden maaiveld
vrijwel slibloos los zand voor.
De beekkleigronden zijn voornamelijk geschikt voor gras
land. Slechts kleine oppervlakten komen ook wel voor bouwland
in aanmerking.
De_rivierklei.gronden_liggen in een strook van wisselende
breedte langs de IJsel. Ook hier varieert de zwaarte van de
gronden weer zeer sterk en wisselt van 10 tot ca. 80$ slib.
Ten zuiden van Zwolle komt in dit rivierkleigebied veelal los
zand vanaf 40-80 cm. beneden maaiveld voor.
Deze gronden zijn meer of minder geschikt voor bouwland
met uitzondering van de zware rivierkleigronden. Daarnaast
komen nog gronden voor met veen in de ondergrond. Het zijn
alle goede graslandgronden, behalve wanneer los zand ondiep
voorkomt.
De_zeekleigronden beslaan in het gekarteerde gebied
slechts een geringe oppervlakte. Ze liggen in de omgeving van
G-enemuiden en bestaan uit lichte tot vrij zware klei, die
fijnzandig gelaagd en kalkrijk is.
Het zijn gronden die geschikt zijn voor grasland enbouwland.
3e. Klei-op-veengronden
Tot deze groep zijn alle kleigronden gerekend die een
veenondergrond hebben, beginnende tussen 20 en 80 cm beneden
maaiveld. De dikte van het veenpakicet, dat steeds op zand
rust, wisselt van enkele decimeters tot enkele meters.
Het kleidek is behalve in beekklei, rivierklei en
zeeklei (zie ook onder kleigronden) tevens onderverdeeld naar
dikte en zwaarte. Doorgaans heeft het kleidek een percentage
afslibbaar van minstens 60^. Alleen in de omgeving van IJsselmuiden en Genemuiden komen kleipakketten voor die minder zwaar
zijn.
De klei-op-veengronden zijn, mede door de lage ligging
t.o.v. het grondwater en de zwaarte van het kleidek vrijwel
uitsluitend geschikt voor grasland.
4e. Veengronden worden alleen ten noordoosten van IJsselmuiden gevonden. Omdat ze zijn ontstaan door ontginning van een
gedeeltelijk uitgeveend gebied, zijn de meeste profielen
tot minstens 1 m diepte verwerkt.
Voor bouwland zijn deze gronden ongeschikt. Voor gras
land en tuinbouw geschikt met enige beperkingen.
5e. Overslaggronden
Deze gronden liggen in het gehele gebied verspreid
langs de IJsel, het Zwarte Water en de Vecht. Ze worden ge
kenmerkt door een meer of minder dikke laag los zand op eenondergrond van sterk wisselende samenstelling.
De. overslaggronden zijn onderverdeeld in?
a. Los zand tot in het maaiveld
b. Losse zandlaag onder een kleilaag (afgedekte
overslag)
De landbouwkundige kwaliteit van deze gronden loopt
sterk uiteen. Deze is afhankelijk van de dikte van het losse
zand, de hoogteligging en de samenstelling van de ondergrond.

6e• Gronden met een sterk wisselend

profiel

Ze komen voornamelijk in de uiterwaarden voor. £>e bodem
gesteldheid wisselt daar op korte afstand zo sterk dat gron
den met sterk uiteenlopende eigenschappen tot eenzelfde type
moesben worden samengevoegd. Een nadere verdeling is voorna
melijk gebaseerd op de natuurlijke ontwateringstoestand van
de gronden.
Door het ontbreken van elke vorm van waterbeheersing zijn
deze gronden vrijwel alleen geschikt voor grasland en dan nog
maar zeer matig. Ze kunnen zowel te droog als te nat zijn.
Diverse onderscheidingen
Onder dit hoofd zijn die gronden gerekend die niet bij
de hierboven genoemde hoofdgroepen konden worden onderge
bracht.
Zo vormen b.v. de merjg&Lgronden de overgang tussen de
zand- en de kleigronden.
Opgespoten gronden, o.a. de sportterreinen van Zwolle,
zijn eveneens in deze groep ondergebracht.
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BODEMKUNDIGE INDELING EN LEGENDABESCHRIJVING VAN DE
BODEMKAART

De zandgronden
Deze bestaan uit matig fijn zand. Ze hebben een humeuze
bovengrond die in dikte wisselt van 20 tot 60 cm. De dikte
van de humeuze bovengronden is in twee groepen verdeeld,
nl. 20-50 cm en meer dan 50 cm. Vervolgens werd onderverdeeld
naar hoogteligging boven het grondwater. Als criterium werden
hierbij grondwaterverschijnselen gebruikt, d.w. z. bruine tot
roodbruine roestafzettingen, die aangeven tot welke diepte
beneden het maaiveld de hoogste wintergrondwaterstanden komen.
Daarbij werden de volgende grenzen aangehouden:
hoge zandgronden? grondwaterverschijnselen dieper dan
75 cm beneden maaiveld
'»middelhogp zandgronden; grondwaterverschijnselen tussen 45
en 75 cm beneden maaiveld
Opgemerkt moet nog worden dat in de zandgronden, op een
diepte variërend van 1 tot 5 m, plaatselijk klei-,_humeuz_e
klei- of veenlagen voorkomen. Deze zijn echter zelden dikker
dan enkele decimeters.
1. Hoge^ £wak_humeuze_en matig humeuze zandgrond
Deze gronden komen voornamelijk voor tussen Zwolle en
de Vecht. De dikte van het humeuze dek wisselt bij deze
gronden van 20 tot 50 cm, terwijl het humusgehalte varieert
van ca. 2% tot ca. ¥/o. Bij Langenholte en ten zuidoosten van
Herfte is het humeuze dek gemiddeld 20-40 cm dik met een
humusge halte van ca. 2,%. Elders is het dek zelden dikker dan
30 cm, terwijl het humusgehalte slechts sporadisch boven
2fo uitkomt.
Een bijzondere plaats binnen deze groep vormen de
stuifzandgronden met een sterk wisselende topografie. Dit
zijn zandgronden die humusarm zijn tot de bovengrond. Deze
terreinen zijn bebost o.a. de bossen ten noordwesten van
Poepershoek. Ook het stadspark ten westen van Zwolle is op
deze hoge zandgronden aangelegd.
Op vele plaatsen zijn deze profielen diep verwerkt.
2. ivTij^lelhogejL £wqk_humeuze_en matig humeuze ^andgrond.
Deze gronden komen verspreid over het gehele gebied
voor. Ten oosten van Zwolle vormen ze de overgang tussen de
hoge zandgronden en de beekkleigronden en de klei-op-veengronden. Elders zijn het betrekkelijk smalle, hoge ruggen die
duidelijk boven de omgeving uitsteken.
Evenals bij de hoge zandgronden wisselt ook hier de dik
te van het humeuze dek van 20 tot 50 cm en het humusgehalte
van 2 tot 4%. Een onderverdeling bleek onmogelijk omdat binben deze grenzen, de verschillen zeer complex liggen.
Wel moet nog opgemerkt worden dat de zandruggen bij
IJsselmuiden, Oosterholt en Westenholte op vele plaatsen tot
zeer wisselende diepte afgegraven en verwerkt zijn. Waar ze
diep zijn afgegraven zijn lage zandgronden ontstaan met roestverschijnselen ondieper dan 45 cm beneden maaiveld.
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ging. Deze oppervlakten zijn echter steeds zo klein en liggen
zo verspreid dat ze onmogelijk op een kaart, schaal 1 ; 50.000
zijn aan te geven.
3. Hoge_en middelhogej_ diepihumeuze .zandgrond
Deze gronden,
ontstaan door jarenlange bemesting met
plaggenmest, worden uitsluitend gevonden ten oosten van Zwolle.
De humeuze bovengrond is gemiddeld 60 cm dik, terwijl
het humusgehalte schommelt om de 3$.
Bij de diep humeuze zandgronden komen zowel hoge- als
middelhoge gronden voor, m.a.w. in deze gronden worden grond
waterverschijnselen zowel tussen 45 en 75 cm als dieper dan
75 cm beneden maaiveld aangetroffen.
Kleigronden
De kleigronden zijn onderscheiden in beekklei~, rivierklei- en zeekleigronden (zie ook hoofdstuk IIÎT.""B'fj elk van
deze groepen werd weer een onderverdeling gemaakt nr.ar het
slibgehalte.
Beekkleigronden liggen voornamelijk ten oosten en zuidoosten
van Zwolle. De zwaarte van deze gronden varieert van 10 tot
65$ slib, terwijl de mediaan van de fractie groter dan 50
mu tussen 150 en 210 mu ligt (matig fijn zand).
Alle beekkleigronden zijn kalkloos.
4. Z_e£r_lichte £n_lichte beekkleigrond
Deze gronden hebben 10 tot 30$ slib in de bovengrond.
Naar beneden kunnen de profielen zwaarder worden, maar de
ondergrond bevat nooit meer dan 60$ slib. Als los zand in
de ondergrond voorkomt is dit op de bodemkaart aangegeven
(zie toevoeging).
5. Mat_i£ zware £n_zware_beekkleigrond
Tot deze groep zijn die gronden gerekend die 30-60$ slib
in de bovengrond bevatten, Naar beneden worden deze profielen
zelden lichter, behalve wanneer los zand voorkomt (zie toe
voeging).
In het veld liggen de matig zware en zware beekkleigron
den duidelijk lager dan de zeer lichte en lichte beekkleigron
den.
6. ,30-60 cm_zeer li£hte_en lichte_beekkleji-^o]2 zware ^.eekkleigrond
Ten oosten van Ittersum en ten noorden van de\weg ZwolleMeppel, liggen enkele kleine oppervlakten lichte en zeer lich
te "beekklei (10-40$ slib) op zware beekklei (60-75$ slib).
Doorgaans is het zeer lichte en lichte beekkleidek slechts
30-40 cm dik.
Het gedeelte van het profiel dat dieper dan 80 cm beneden
maaiveld voorkomt heeft een sterk wisselende samenstelling.
Behalve in die gebieden waar op de bodemkaart los zand in de
ondergrond is aangegeven (zie toevoeging), kan de ondergrond
bestaan uit zware beekklei en/of veen.

-8Toevoeging
Lo£ matig fijjn_zand beginnend tu£sen_30 §n_60 cm beneden
maaiveld
Op vele plaatsen komt onder de beekklei slibloos zand
voor. Tussen deze twee lagen komt soms ca. 5 cm min of meer
veraard veen voor. In de bovenste lagen van het zand wordt
meestal een humuspodzol aangetroffen.
De slibloze zandondergrond begint doorgaans op een
diepte van 40 tot 60 cm; slechts een enkele keer wordt het
zand al op ca 30 cm beneden maaiveld aangeboord,
Rivierkle igronden
De rivierkleigronden variëren in zwaarte van 10 tot ca
80$ slib. Het zand dat in de klei voorkomt is evenals bij
de beekkleigronden, matig fijn.
Over het algemeen zijn de rivierkleigronden kalkhoudend
tot kalkrijk. Slechts hier en daar komen gebieden voor waar
de klei kalkloos is.
7. Ze£r_lichte rivierkleigrond
Deze gronden hebben 10-30$ slib in de bovengrond. Meestal
echter varieert het slibgehalte van 15 tot 30$. Sporadisch,
voornamelijk in de Koppe le rvvaard, komen profielen voor met
ca 10$ slib in de bovengrond. Veelal wordt daar ook dieper
dan 70 à 80 cm beneden maaiveld zand aangeboord» een enkele
keer is dit gelaagd met slibbandjes,
In het gebied ten zuiden van Ittersum dat als zeer lich
te rivierklei is aangegeven komen op vele plaatsen afwijkin
gen voor. Zo komen bijv. in de omgeving van het sanatorium
Zandhove o.a. de hierna te beschrijven mengeIgronden, lichte
rivierkleigronden, maar ook hoge en middelhoge, zwak en matig
humeuze zandgronden voor. Bij Ittersum komt plaatselijk diep
humeuze zandgrond voor, terwijl elders, eveneens plaatselijk,
zelfs dunne pakketten zware rivierklei liggen. De oppervlakte
van bovengenoemde afwijkingen is echter steeds zo gering dat
ze onmogelijk op de bodemkaart konden worden aangegeven.
Over het algemeen zijn de zeer lichte rivierkleigronden
kalkrijk of kalkhoudend. Ten zuiden van Ittersum worden ech
ter op vele plaatsen kalkloze profielen aangetroffen.
8. Dichte_en vrij_zware_ri'vierkleigrond.
In de bovengrond hebben deze gronden 30-60$ slib. Naar
beneden kan het percentage slib afnemen tot ca 15$. Wanneer
plaatselijk dieper dan 70 à 80 cm zware klei of los/zand voor
komt, is dit op de bodemkaart niet aangegeven.
Over het algemeen zijn de lichte en vrij zware rivierklei
gronden kalkhoudend of kalkrijk. Slechts hier en daar, voor
namelijk ten westen en ten zuiden van Ittersum liggen kalklo
ze profielen.
9. Zware rivierkleigrond
Zware rivierkleigronden liggen alleen ten zuidwesten van
Wilsum. Het zijn laaggelegen gronden met een vrij hoge grond
waterstand. Het slibgehalte bedraagt ca 60$ en het profiel is
kalkrijk of kalkhoudend.

i

-910- 40-70 £-Di__lichte en_vrij_ zware
ze er_zware _rivi_erkle igrond

2.P_„z^a£e_.92:

De "bovengrond heeft sen slibgehalte van 30-60$, terwijl
dit disper dan 40 à 70 cm overgaat in 60-80$ (zware of zeer
zware klei).
Wanneer de ondergrond van het profiel uit los zand "be
staat, is dit op de "bodemkaart aangegeven (zie toevoeging).
De in deze groep samengebrachte gronden zijn doorgaans
kalkhoudend of kalkrijk. Alleen de zware en zeer zware on
dergrond is nogal eens kalkloos.
Toevoegingen
Vee.n_of sterk humeuze klei_beginnend__tussen 80_en 100 cm
beneden maaiveld
Bij IJsselmuiden en ten zuiden van Westenholte komt on
der het kleipakket veen of sterk humeuze veelal slappe klei
voor. Doorgaans zijn deze gronden minder diep ontwaterd dan
die waar veen ontbreekt.
Matig fi2P._zanû beginnend tu£sen_40 en__8o £m_bened^n_maaiveld
Doorgaans begint het losse zand, dat in de regel kalkrijk
is, op een diepte van 50-70 cm. Een enkele maal is het zand
gelaagd met slibbanden.,
Ten oosten van de nieuwe IJselcentrale komt hier en
daar matig grof/zand voor dat plaatselijk zelfs grindhoudend
kan zijn.
Zeekleigronden
De zeekleigronden onderscheiden zich van de rivierkleien de beekkleigronden door hun fijnzandigheid en hun fijnzandige gelaagdheid. Het zand krant vaak als witte bandjes van 2 tot
10 mm in het profiel voor.
11. Lichte en X.ri<i_zEaïLex î.^in2andig_gelaagde zeekle i_
Deze gronden hebben een percentage afslibbaar dat va
rieert van 30 tot 50$. De profielen hebben dunne fijnzandige
laagjes en zijn oplopend, d.w.z. ze worden naar beneden toe
geleidelijk iets zwaarder.
Het gehele profiel is kalkrijk en heeft een goede struc
tuur. Een enkele keer komt dieper dan 100 cm beneden maaiveld
veen of venige klei voor, die dan kalkloos is.
Klei-op-veengronden
De klei-op-veengronden'hebben een veenondergrond die
steeds tussen 20 en 80 em beneden maaiveld begint. Zoals
reeds in hoofdstuk III is beschreven, werd het kleidek behal
ve in beekklei, rivierklei en zeeklei ook nog onderverdeeld
naar dikte en zwaarte. Bovendien zijn de sterk humeuze tot
venige kleien nog apart onderscheiden.
Het veenpakket bestaat steeds uit zeggeveen* In het ge
bied langs de IJsel bevat het veel resten van elzen en be--ken
(broekveen), terwijl in het veen langs het Zwarte Water vrij
veel riet voorkomt (rietzeggeveen).
De dikte van het veenpakket wisselt van enkele decimeters
in de omgeving van de zandgronden tot enkele meters in de om
geving van Zwartsluis en Genemuiden.
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Het slibgehalte van de bovengrond bedraagt ca 60%
wanneer deze grond grenst aan vrij zware en lichte rivierklei. Verder van de IJsel, dus verder van de aanvoerbasis
af, kan dit percentage oplopen tot 75 à 80fo.
Doorgaans is het kleidek kalkloos. Alleen ten noorden
van de Koppelerwaard en ten zuidwesten van Kampen komen
lcalkrijke klei-op-veengronden voor.
13« 3,0-60 cm_zware_en

ze£r„zware_rj^vijerklei-op-veen

Ook hier wisselt de zwaarte van het kleidek weer van
60 tot + 80fo slib. Vrijwel alle profielen zijn kalkloos.
Wanneer het kleidek dun is (_+ 30 cm) komt tussen de klei
laag en de veenondergrond plaats lijk 5 à 10 cm zwart, ver
aard, min of meer korrelig veen voor.
14. 45-60 £m_kleideki bestaand^ uit 30-40 £^_sli]lh£udend_zand
ï5_cm zware en_zeer I^'are rivierkleij_ op_ve_en
Van de zandgronden van IJsselmuiden en Oosterholt wisselt
de zwaarte van de bovenste 30 à 40 cm van het kleidek plaat
selijk sterk.
Soms bestaan deze uit slibhoudend matig fijn zand (51Ofo slib), soms uit zandige klei (30-35?° slib). Ten oosten
van Grafhorst komt op vele plaatsen tussen het lichte klei
dek en de daaronder liggende klei-op-veen 30-40 cm zwart
veen voor.

15. _45-60 £m_kleide_ki bestaande uit £a_30 £m_vïLi,i
L^-IP-2.1':
o
m
z
a
e
z
9
w
r
r
klei_ ]o minst_ens__15. £ „ w £ _^£^„ :i Il 2_ â £ £iXi£ i£l®ix
op_veen
Ten zuiden van IJsselmuiden komt in de klei-rop-veengron
den een|klein gebied voor, waar het bovenste gedeelte van het
kleipakket slechts ca 50> slib bevat. Doorgaans is deze laag
lcalkhoudend.
16» ^0^40 £m_z^.a£e__eü zeer .zü.a£e_^£.e^iei~2.Pzv®.e2;
Deze gronden ligg-n tussen Zwolle en het zandgebied oos
telijk van Zwolle. De zwaarte van het veelal bleekgrijze,
sterk roestige en steeds kalkloze kleipakket varieert van
60 tot 80% slib. Vooral in het noordelijkste deel van dit
gebied, dus ten westen en zuidwesten van Langenholte zijn
de kleidekken zeer zwaar (_+ 8070 slib).

17. 40-60 cm_vriji z_'"vare fi^nzandig^ gelaagde_ze ekl8i-0£-ve£n
Zeeklei op veen komt alleen ten zuiden van Genemuiden
voor.
Het kleidek ter dikte van 40-60 cm is veelal lcalkhoudend
en bevat 40-55$ slib. 3r ko^en laagjes fijn zand in voor.
18. 30-40 £Di_v£ij. ^'ar£ tot zware £ee_kle_i op__veen
De zwaarte van het kleidek dat vrijwel steeds kalkloos
is, varieert van 50 tot 65$ slib. Het is een fijnzandige klei
die echter niet gelaagd is met zandbandjes zoals de overige
zeekleigronden.

-11Ten oosten en ten noorden van Hasselt liggen kleine zandkoppen in dit gebied. Ze hebben soms een oppervlakte van
slechts enkele tientallen vierkante meters. In verband met
de schaal van de kaart zijn deze zand_opduikingen niet meer
op de bodemkaart aan te geven.
Langs de weg Hasselt-Zwartsluis komen plaatselijk -Dercelen voor waar het kleidek is afgegraven, waarschijnlijk
voor het bouwen van de dijk.
19• 20-40 c^s^er^hurneuz^e^tot^ve^nig^ rivier- 0f__zeeklei-0£Vö£11
Het kleidek is steeds kalkloos en kan van plaats tot
plaats wisselen van sterk humeus tot venig. Voornamelijk ten
oosten van Zwartsluis komen plaatselijk zelfs vrij sterk
roestige, weinig humeuze lagen in de kleiige bovengrond voor.
Deze verschillen komen echter zo complex voor dat ze in het
kader van een verkenning onmogelijk van elkaar gescheiden
kunnen worden.
De bovenste 10-30 cm van het veenpakket is op vele
plaatsen zwart en verteerd. Deze laag kan korrelig en irre
versibel ingedroogd zijn.
20. £5-40 cm_sterk_humeuze_tot_veni_g8,_veelal zandige beekkle_i-_°£^veen
Deze gronden liggen ten oosten van '"'wolle, als laagten
tussen aanzienlijk hoger gelegen zandgronden. Het kleidek is
vaak sterk roestig en bevat plaatselijk veel ijze
en mangaanc onere t ie s.
In het veen dat doorgaans tussen 60 en 120 cm beneden
maaiveld op zand rust, komen soms vivianietlagen voor.
ï°®v2el>ingjL 20-30 cm_dek_van_mati1g_fijnzandi£e__t_ot__matig_
grofz_andige klei
Langs de randen van de hierna te beschrijven overslaggronden en daar waar dijkdoorbraken hebben plaats gevonden,
maar waar geen los zand is afgezet, komt op de klei-op-veen-'
gronden een zandig kleidek voor.
Dit dek is steeds kalkloos en heeft een slifegehalte van
20-50^. Het zand dat in deze klei voorkomt is meestal matig
fijn, soms echter matig grof.
Veengronden
21. Veengrond,_veelal diep_verwerkt
Deze gronden liggen ten noordoosten van IJsselmuiden.
De profielen zijn meestal tot minstens 1 m diepte verwerkt
en hebben een 20 à 30 cm dikke bovengrond van slibhoudend
veen. Daaronder komt tamelijk grof zeggevoen waarin plaatselijk
op wisselende diepte kleiige ve-nlagen van 15-30 cm aanwezig
zijn. Soms wordt ook een 10 à 20 cm dikke lcraggelaag in het
profiel gevonden.
Overslaggronden
Deze liggen la^gs bestaande en voormalige dijken. Z«
zijn ontstaan doorda.t bij een dijkdoorbraak zand uit de die
pere ondergrond werd uitgekolkt en over het omringende lärm,
uitgespreid. De ondergrond onder het overslagdek bij de diverse
overslaggronden varieert al naar gelang het oorspronkelijk
profiel voor de dijkdoorbraak.

-1222. 20-80 cm_lo3_matig_fijn tot matig grof_zancl £PJ-vis se len
de _ond ergrond
Het is moeilijk te zeggen waar de over het algemeen kalk
arme overslaggronden grofzandig en waar ze matig fijnzandig
zijn. Meestal is het echter wel zo dat waar grote overslaggebieden liggen het losse zand matig grof, soms zelfs grindhoudend is. Verder van de kolk af wordt het zand geleidelijk
f i jne r.
ïaeestal ligt het overslagzand op klei-op-veen. Wanneer
echter bij een dijkdoorbraak het kleidek is weggespoeld, dan
rust het losse zand op veen.
De overgang tussen het zanddek en klei of veen is door
gaans sterk roestig.
23. 20-45 £.m_matig_fijnzandige__tot_matig_grofzandige_lichte
tot vrij_zware__klei op ,10-30_cm los matig fijnjtot jnatig
£rof_sand £P_wisSeTendi' ondergrond_
In enkele gebieden is een dun overslagaek, bestaande uit
slibarm matig fijn tot matig grof/zand afgedekt door een klei
laag. Door verspoeling of homogenisatie met het onderliggen
de zand is deze kleilaag min of meer zandig geworden.
Het slibgehalte van deze klei wisselt van 20 tot 50$.
G-ronden met een sterk wisselend -oroflel
In de uiterwaarden van de Vecht en het Zwarte Water en
ook wel langs de IJsel komen gronden voor waarvan de profielop_bouw van plaats tot plaats sterk verschilt.
Soms komt over een oppervlakte van één ha vrijwel slibloos zand naast zware klei, sterk humeuze klei en veen voor.
Bovendien zijn de profielen vaak sterk gelaagd en komen op
korte afstand soms hoogte-velschillen van meer dan 1 m voor.
In deze gebieden zijn daarom complexen onderscheiden waarvan
de indeling voornamelijk gebaseerd is op de natuurlijke ont
wateringstoestand van de gronden.
24.

legen ? nat te _grond en

Deze gronden hebben een slechte natuurlijke ontwatering.
Bij hogere rivierstanden staat het land voortdurend on
der water. Zelfs in zeer droge perioden zijn de profielen nog
zeer vochtig. Doorgaans is de ondergrond vanaf 80 cm beneden
maaiveld gereduceerd, soms zelfs reeds vanaf 30 cm beneden
maaiveld.
Veelal bestaan de profielen grotendeels uit veen of
sterk humeuze slappe klei, soms ook uit zand, klei of sterk
gelaagd materiaal.
25.

££°2^_°^wajLe£de gronden

Deze profielen bestaan voornamelijk uit klei en zand.
Slappe lagen zoals veen en humeuze of veilige klei komen
echter ook voor. De profielen zijn vaak sterk gelaagd en
liggen in het veld duidelijk hoger dan die van de vorige
groep.
De zwaarte van de gronden wisselt van los zand tot zwa
re klei (+ 60$ slib).

-1326. Complex van 24_en £5_met_hoge ve^lal_sterk_zandige_ruggen
Voorna.rneli.ik in de uiterwaarden van de Vecht .konen ge
bieden voor waar zowel de topografie als de profielopbouw
op korte afstand sterk wisselt. Zowel veen als slappe humeuze klei, gelaagde klei en dikke pakketten los zand komen vlak
naast elkaar voor.
Hierdoor kan het voorkomen dat gedeelten van êin perceel
veel te nat zijn, terwijl andere ^delen sterk verdrogen.
Overige onderscheidingen
27. Mengelgrond
De mengelgronden liggen op de overgang tussen klei of
klei-op-veen en zand.
De profielen bestaan uit een kleiige laag van 30-40 cm
op matig fijn zand, waarin veelal een humuspodzol voorkomt.
Het slibgehalte van het kleidek varieert van 10 tot 35
28. Onlandjen rietland
In hoofdzaak in de uiterwaarden komen kleine gebieden
voor die niet in cultuur zijn (onland) of die als rietland
worden geëxploiteerd.
Afgegraven
Hier en daar komen in het onderzochte gebied gedeelten
voor die afgegraven zijn. In het zandgebied zijn daardoor
laaggelegen percelen ontstaan. In het klei-en klei-op-ve-^ngebied is meestal klei weggegraven ten behoeve van de baksteen
industrie.
Opge£poten
Bij Zwartsluis liggen enkele opgespoten terreinen. Ook
het sportterrein bij Zwolle is opgehoogd of opgespoten.

Verspreid in het hele karteringsgebied komen vergraven
percelen voor. Behalve in het beekklei- op-veengebied ten
noorden van Zwolle zijn de oppervlakten van de vergraven per
celen zo gering dat ze onmogelijk op de kaart omgrensd tonden
worden.
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D5 BODEM GESCHIKTHEIDSKA A RTEN YOOR GRASLAND EN BOUWl^KE

INLEIDING
Zoals rebels in hoofdstuk IV is Toeschreven komen "binnen
de onderscheiden bodemeenheden plaatselijk grote af"vijkingen
voor. Hiermede gaan vanzelfsprekend grote verschillen in
landbouwkundige waarde gepaard.
De bodemgeschiktheidskaarten geven slechts globaal weer
waar de goede en de minder goede gronden liggen.
Voor een meer nauwkeurige begrenzing van de voor de
landbouw meer of minder geschikte gronden is een bodemkundige verkenning niet voldoende en moet een gedetailleerde
kartering verricht worden«,
Bij de beoordeling of een grond geschikt dan wel min
der geschikt is voor grasland en/of bouwland spelen verschil
lende factoren een rol; waarvan enkele hieronder worden ge
noemd.
Vooral de blijvende eigenschappen zijn hierbij van be
lang. Pactoren als bemestingstoestand en onkruid zijn dan
ook buiten beschouwing gelaten.
Overigens kunnen de volgende factoren niet los van
elkaar gezien worden, ze hangen ten nauwste met elkaar
samen.
De_waterhuish°uding van het grofiel
Deze is van groot belang aangezien het vochtgehalte van
de grond in sterke mate de groei van de plant bepaalt. Zowel
een tekort als een teveel aan water beïnvloedt de groei van
het gewas in ongunstige mate.
De vochtigheid in de grond is afhankelijk van de hoog
teligging boven het grondwater, maar eveneens van het vermo
gen om water va.st te houden. Dit laatste is vooral belangrijk
voor de hogere gronden.
Het watervasthoudend vermogen wordt in kleigronden
voornamelijk bepaald door het slibgehalte en in zandgronden
door het humus ge halte en dikte van het hunleuze dek. Hoe hoger
het humusgehalte en hoe dikker het humeuze dek, des te 'eer
vocht kan zo'n grond vasthouden als het grondwater buiten
beschouwing wordt gelaten.
Diepe humeuze gronden zijn dus te verkiezen boven on
diep humeuze° he'• gewas verdroogt er veel minder snel
bij langdurige droogte.
De_gelaagdheid__en de_zwaarte__van_het__profiel
Dit oefent invloed uit op de ontwikkeling van het wor
telstelsel en dus op de groei van de planten.
Klei- en zandlaagjes in een profiel beleameren een ver
ticale wateraf- en/of aanvoer. In droge perioden veroorzaakt
dit verdroging, in natte perioden een teveel aan water in de
grond, wat eveneens ongunstig is.
De_b£werkb_n,arheid van de_grond is vooral van belang bij het
gebruik van de grond als bouwland.
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De eisen_die de_ verschillend^ g9wn-ssen_aan_de grond £tellen
Deze lopen sterk uiteen. In feite stelt ieder gewas an
dere eisen.
Betekeni£ ZaQ

±ri de_grond

De structuur van kleigronden hangt nauw samen met het
kalkgehalte. Kalkrijke kleigronden hebben een goede struc
tuur, kalkloze kleigronden een slechte.
Natuurlij_ke vruchtbaarheid
Deze is bij kleigronden sterk afhankelijk van de kleifractie kleiner dan 2 nu. Het gehalte kleiner dan 2 mu is
zeer belangrijk voor het adsorptiecomplex. Hoe hoger dit
gehalte des te meer voedingszouten kan de grond opnemen en
vasthouden.
De bodemgeschiktheidskaart voor grasland
Op deze kaart is weergegeven welke gebieden meer of
minder geschikt zijn voor grasland.
In een tabel is samengevat welke bode'^eenheden in een
bepaalde klasse voorkomen, terwijl tevens is aangegeven wel
ke gronden te droog en welke te vochtig zijn.

Geschiktklasse

I
II

III

Bodemeenheden
Geen
beperlcinge n

Beperkingen
te vochtig

te droog

8,11,12+,13+,17
5a,8a,8b*,9
6b,8b°,Qb'
9a,9b',10,
10a,10b+,12,
13 +
16,l8+

2+,4b,7,7b
10b ,14,27+

IV

19,20,21,25

22+, 23» 27+

V

18+,24+,26 *

2,22,26*,27+

24+,28

1,3

VI

. Gedeeltelijk te vochtig, gedeeltelijk te droog
+ Komt in meer dan een klasse voor
In bovenstaande tabel zijn de beperkende factoren
ingedeeld naar te vochtig en te droog, waaronder het volgen
de wordt verstaan;
te vochtig. Wanneer het grondwater ondiep voorkomt of
wanneer de bovengrond te zwaar is. In beide
gevallen resulteert dit,in het niet snel
genoeg afvoeren van overtollig water in regenrijke perioden. De bovengrond wordt daar
door verzadigd met water, zodat bij beweide?
de zode gemakkelijk door het vee wordt ver
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te droog.

trapt. Tevens belemmert het de grasgroei
terwijl bij langdurigs neerslag de kwali
teit van het grasbestand achteruit gaat.
Bovendien zijn deze gronden in meer of min- .
dere mate "koud", d.w.z. de grasgroei begint
pas laat in het voorjaar en eindigt reeds
vroeg in de herfst.
Dé gronden die onder dit hoofd voorkomen
hebben door de hogere ligging t.o.v.
het grondwater (type 1 en 3) en het gerin
ger vochthoudend vermogen van het humeuze
dek in het groeiseizoen meer of minder te
kampen met een vochttekort. Dit is eveneens
ongunstig voor het grasbestand, zowel voor
de productie als de kwaliteit. Storende la
gen, o.a. losse zandlagen hebben een verdro
gende invloed op het profiel (bijv. 23).
Overigens hebben deze gronden wel het voor
deel dat de grasgroei reeds vroeg in het voor
jaar begint en in de herfst langer doorgaat.

Bod emge schiktheid skaart voor bouwland
De geschiktheid van de gronden in het onderzochte gebied
voor de verbouw van bouwland gewas sen is verdeeld in 6 klas
sen, die geheel overeenkomen met die van de bodemgeschiktheidskaart voor grasland. Bovendien werd daarbij nog ais toevoeging
de geschiktheid voor klei- en voor zandbouwland gewas sen apart
onderscheiden. Het spreekt uiteraard voor zich dat de grens
tussen deze twee gewassengroepen een globale is.
Kleibouwland^g£was_sen zijn o.a.; tarwe, suikerbieten, gerst
en pootaardappelen. Ze stellen hogere eisen aan de grond dan
de zandbouwland_gewassen, vooral wat betreft structuur, na
tuurlijke vruchtbaarheid en vochtvoorziening.
Zandb o uw lo,nd^gevn,s se n zijn o.a.': rogge, haver, aardappelen
en voederbieten. Het is voornamelijk de in het groeiseizoen
beschikbare hoeveelheid vocht die de geschiktheid bepaalt.
De bij de kartering onderscheiden bodemeenheden komen
als volgt in de geschiktheidsklassen voor;
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Geschikt
heids
klasse

Bodemeenhe den
^

Beperkingen

Y)

beperking

te vochtig

te droog

Ha

8+,ll+

lila

8b,10+

7
7b,10b,14

IVa

10+,11+

23

IVb

4b,22+',
27+.

3,22+\
27

Va

6,8a+,17,
25 +

6b

Vb

26 +'

1,2,22+
26+' ,27

Ia

VI

moeï'ïï.jk "te
bewerken

8+

5b,8a+,9,
9b,10a,12,
13,15,16,
18,19,20,21
22,24,25+,
26+,28

5b,9a,9b
12,13,15,
18

. Gedeeltelijk te vochtig, gedeeltelijk te droog
+ Komt in meer dan een klasse voor
In "bovenstaande tabel komen verschillende bodemeenheden
in meer dan een klasse voor.
In de meeste gevallen is de oorzaak hiervan een verschil
in ontwatering. De lichte en vrij zware rivierklei (8), bijv.
in de Koppelerwaard, wordt omsloten door hogere gronden, waar
door ze vochtiger zijn dan de overige lichte en vrij zware
rivierkleigronden.
Bij de overslaggronden (22 en 23) is behalve de hoogte
ligging, ook de samenstelling van de ondergrond van belang.
Het maakt een groot verschil of lichte klei, zware klei
of veen onder het losse zand voorkomt.
In de tabel worden als beperkende factoren te vochtig,
te droog en moeilijk bewerkbaar geroemd..
Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk is gezegd,
oefent zowel een tekort als een teveel aan vocht een nadelige
invloed uit op de groei van de gewassen. Voor wintergewassen
komt hier nog bij het gevaar voor uitvriezen.
Ie droog zijn voornamelijk die gronden die hoog boven
het grondwater liggen en slechts een gering vochthoudend ver
mogen bezitten (1 en 2). Door vochttekort in het groeiseizoen
kan dientengevolge stagnatie in de ontwikkeling van het ge
was ontstaan. Losse zandlagen in kleiige profielen kunnen
storend werken op de vochtaanvoer vanuit de ondergrond. (23)
Tenslotte is nog de moeilijke bewerkbaarheid als beper
kende factor genoemd. Deze komt alleÇn voor bij de zware laag
gelegen kleigronden. In het verkende gebied gaat een hoog slibgehalte veelal s imen met een lage ligging t.o.v, het grondwa-
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JDS BOD WïG-3SQHIKTH'j]1,0S"'"'"AART VOOR TüTITBOüW

IKHEIDING
Ideale gronden voor tuinbouw komen in dit gebied nage
noeg niet voor. De gronden van enkele oude tuinbouwbedrijven
zijn door ingrijpende cultuurtechnische maatregelen en jaren
lange intensieve bewerking en bemesting nog het meest ideaal.
De overige gronden zijn weinig of in het geheel niet geschikt
voor tuinbouw.
Oorzaken dat weinig gronden in dit gebied voor tuinbouw
in aanmerking komen zijn;
n* onvoldoende waterbeheersing.
Hierdoor treden veelal hoge winterwaterstanden en/of
lage zomerwaterstanden op, zodat in de winter waterover
last en/of in de zomer vochtgebrek op kan treden.
b. te zware bovengrond
De bovengrond is dan moeilijk te bewerken, terwijl deze
bewerking slechts binnen nauwe vochtigheidsgrenzen kan
plaats_Jiebben, m.a.w. ze zijn spoedig te nat of te droog
voor bewerking. Men is hierdoor sterk afhankelijk van de
we e rsomst and ighe den.
c. storende lagen op geringe diepte
Dit kunnen zware kleilagen zijn die de waterbeweging
belemmeren en de beworteling bemoeilijken. Hierdoor treedt
gemakkelijk vochtgebrek en wateroverlast op waardoor de
groei van de gewassen stagneert. Deze gronden komen daar
door soms nog wel in aanmerking voor grove groenteteelt,
waarvoor deze groeistagnatie minder ernstige gevolgen
heeft, doch niet voor "fijne" tuinbouw.
De storende laag kan ook uit los grof zand bestaan.
Hierin dringen geen wortels door. Reikt het grondwater
tot boven in deze grove zandlaag zodat capillaire opstij
ging tot in de bewortelingszone kan plaat s_hebben, dan
werkt deze laag gunstig, doch dit is zelden het geval.
Meestal is de grondwaterstand veel lager zodat de gewas
sen voor hun vochtopname aangewezen zijn op de hoeveel
heid vocht die in de dunne bewortelingszône beschikbaar
is. In droge perioden treedt op deze gronden gemakkelijk
groeistagnatie op door vochtgebrek, Voor verbetering zie
onder d.
^• gering vochthoudend vermogen
Dit betreft hoog boven het grondwater gelegen zandgron
den waarvan het vochthoudend vermogen van de laag, die
voor beworteling geschikt is, onvoldoende is voor de
vochtvoorziening/Deze gronden komen soms wel in aanmer
king j/oor aspergeteelt, waarvoor weinig vocht voldoende
is. / der gewassen
Om vochtgebrek zoveel mogelijk te beperken zou het maai
veld. dichter bij het grondwater gebracht kunnen worden door
humusarm zand uit de ondergrond af te voeren. Dit geldt zo
wel voor zandgronden als voor andere gronden met een losse
zandlaag op geringe diepte. Naar dit zand is vaak veel vraag
bijv. voor gebieden die bouwrijp gemaakt moeten worden. An
derzijds zijn dit gronden, die bouwtechnisch gezien;het best
voor bebouwing geschikt zijn. Op gronden, die in de nabije
toekomst bebouwd zullen worden, is daarom afgraving uit dien
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vele andere gevallen kan beter kunstmatig water toegevoerd
worden in de vorm van beregening en soms infiltratie om het
vochttekort op te heffen. Bij de classificatie is met deze
factor geen rekening gehouden omdat het in het kader van dit
onderzoek moeilijk is om te bepalen welke gronden bij kunst
matige watertoevoer wel als volwaardige tuinbouwgronden aan
gemerkt kunnen worden en welke niet. Wel zij opgemerkt dat
de gronden beter zijn, naarmate het vochthoudend vermogen
van de grond groter is, dus wanneer het humusgehalte hoger,
de humeuze laag dikker en de humus van betere kwaliteit is.
De bodemgesteldheid van het onderzochte gebied is sterk
wisselend van samenstelling. Doordat dit onderzoek zeer glo
baal heeft plaats_gehad, moet de tuinbouwkundige waardering
zeer globaal worden opgevat. Binnen een klasse kunnen daarom
sterke afwijkingen voorkomen. De indeling moet daarom zo
gezien worden dat binnen de hoogst gewaardeerde klassen het
grootste percentage geschikte tot bruikbare gronden voor tuin
bouwkundige doeleinden voorkomt!?.•.
Hoewel er vele tuinbouwbedrijfstypen voorkomen heeft
deze classificatie alleen betrekking op de meest voorkomende,
namelijk groenteteelt, fruitteelt en een combinatie van bei
de.
Beschrijving
De geschiktheidskaart voor de tuinbouw biedt geen opwek
kend beeld. Bij uitstek geschikte tuinbouwgronden en dan nog
alleen voor fruitteelt, komen voor op enkele hooggelegen
lichte tot vrij zware rivierkleigronden. Alle andere gronden
hebben meer of minder grote beperkingen, terwijl het overgro
te deel als weinig geschikt moet worden gekwalificeerd.
I Ge£chikt_tot_Z£er ge£Chikt_voor fruitteeltx ge schikt_tonma
tig ge£chikt_voor groenteteelt
Hiertoe behoren lichte tot vrij zware meestal kalkrijke
rivierkleigronden (gedeelte van type 8) langs de IJssel die.
tot grotere diepte voor beworteling geschikt zijn en zich
daardoor goed lenen voor fruitteelt
De zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van 30 tot 60%
afslibbaar. Op de lichtere varianten is de groei van de fruit
bomen de eerste jaren sneller en treedt een vroegere vrucht
baarheid in, doch de bomen zijn sneller versleten. Voor
groenteteelt zijn deze groiJen gemakkelijker te bewerken en
daarom beter geschikt dan de zwaardere varianten.
Door de zwaardere bovengrond zijn de meeste gronden be
ter voor fruitteelt dan voor groenteteelt geschikt.
II G+F £e£chikt_tot_matig__geschikt voor_groente- en_fruitteelt
Hiertoe behoren grotendeels zeer lichte tot vrij zware
rivierkleigronden waarin grotere afwijkingen voorkomen dan
de tot klasse 1 behorende gronden. Veel gronden zijn droogtegevoelig; andere complexen zijn zeer wisselend van samen
stelling.
De lichte en vrij zware fijnzandig gelaagde zeeklei
gronden (type 11) ten westen van Genemuiden zijn eveneens
in deze klasse ingedeeld. Het zijn kalkrijke, veelal naar
beneden iets zwaarder wordende gronden met fijne, afwisselend
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lijk hoog, hetgeen verband houdt met het bodemgebruik, dat
overwegend grasland is. Het slibgehalte van de bovengrond va
rieert van 30 tot 50^. De zandigste stroken binnen dit com
plex zijn het best geschikt voor tuinbouw, vooral voor groen
teteelt. Voor fruitteelt dient de waterstand belangrijk ver
laagd te worden.
II G

schikt voor_jgroente tee lt_
Het gedeelte van de Koekoekpolder dat binnen dit gebied
valt, is in deze groep ondergebracht.
Het betreft
sterk verwerkte veengronden. Op plaatsen
waar voorheen een kleidekje aanwezig was, is deze klei in
het profiel verwerkt. Verwacht mag worden dat deze verwerkte
gronden ongelijk zullen \ nklinken waardoor periodiek egali
satie nodig zal zijn, hetgeen ongelijke dikte van de bovengrond,
verschil in pH en algemene vruchtbaarheid tot gevolg zal heb
ben.
Op deze sterk opdrachtige gronden, waarop de onkruidbestrijding zeer moeilijk is, past een ander bedrijfstype dan
op zand- en zavelgronden waarbij het zwaartepunt valt op de
teelt van zomergroenten.

II I1 Geschikt__tot_matig_ges£hikt voor_fruitteelt_
Tot deze klasse zijn gerekend lichte en vrij zware rivierkleigronden waarbij de zandondergrond binnen 40-80 cm
onder het maaiveld begint (gedeelte type 8b). De kwaliteit
hiervan loopt nogal uiteen. Naarmate de bovengrond lichter
is en het zand ondieper voorkomt is de grond droogtegevoeliger en daardoor van mindere kwaliteit, tenzij de grondwa
terstand gunstig is. Beregening kan uitkomst bieden.
III G+F Matig tot yve inig_ge schikt voor_groente- e_n_fruitteelt
Hiertoe behoren voornamelijk gronden die door droogte
gevoeligheid niet in de hogere klassen ondergebracht konden
worden bijv. bij Wilsum (type 2 en 4) en verder elders een
gedeelte van de typen 4, 4b, 7 en 27. Andere gronden hebben
zware kleilagen op geringe diepte en meestal een bovengrond
met'minder goede structuur (type 6, 6a en een gedeelte van
tjrpe 10).
Dan zijn er nog gronden met een onvoldoende waterbeheer
sing bijv. buitendijkse gronden, zoals type 11 ten oosten van
Genemuiden.
III G Mat_ig tot weinig_jgeschikt_ voor_groent_eteeIt
De lage klei-op-veengronden (type 14 en 19) die voor
fruitteelt niet in aanmerking komen,, behoren hiertoe. De bo
vengrond is vaak sterk humeus en/of sterk zandig en daardoor
gemakkelijk te bewerken. Percelen ten westen van de Koekoekpolder hebben vaak een holle ligging doordat de klink in
het .midden van het perceel sterker is dan langs de sloot ten
gevolge van ondergrondse afvloeiing naar de Koekoekpolder.
Op enkele tuinbouwbedrijven heeft men de zware kleilaag,
die vaak op de overgang naar het veen voorkomt gebroken of
verwijderd, waardoor de tuinbouwkundige waarde aanzienlijk
is gestegen.
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Hiertoe behoren lichte tot vrij zware kleigronden, die
binnen 60-100 cm overgaan in veen (type 10a en 13). ^e zware
kleilaag op de overgang van het kleidek naar de veenondergrond belemmert de waterbeweging, waardoor gemakkelijk groeistagnatie optreedt. Deze gronden zijn daarom beter voor gro
ve dan voor fijne groenteteelt geschikt.
V Weinig_geschikt voor_tuinb£uwkundige_doeleinden
Het grootste gedeelte van het gekarteerde gebied is tot
deze klasse gerekend. De meeste gronden hebben een te zware
bovengrond (type 5b, 9» 9a? 9^» 12, 13, 16 en l8)f andere
zijn te nat (type 20, 23 en 8a gedeeltelijk)^ Een ander deel
is te droog (type 1, 3 en een gedeelte van type 2). Van deze
laatste gronden is een belangrijk gedeelte wel voor asperge
teelt geschikt. Reeds eerder werd op mogelijke verbeteringen
van deze gronden ingegaan.

