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Inleiding,
Voor de verkenning Noord-Holland
midden is in grote lijnen hetzelfde classificatie
schema gebruikt als toegepast voor het zuidelijk
deel van de provincie Noord-Holland.
Voor het gebruik van dit schema en
de bijbehorende geschiktheidskaart is het daarom
gewenst de toelichting daarop, zoals die beschreven
is in het rapport over het zuidelijk deel van
Noord-Holland ook door te nemen.
Uit de afzonderlijke classificaties
voor bouwland en grasland is een gecombineerde
classificatie afgeleid (zie tabel bijlage 2)
geldend voor bouwland en grasland tezamenT
De schema's opgesteld voor het
zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland onder
gingen wijzigingen voor het middendeel van de
provincie in verband met het aldaar voorkomen van
nog niet eerder gekarteerde gronden.
De geschiktheidsclassificatie voor
bouwland (zie 2) onderging ook enige wijziging
doordat het aantal hoofdklassen op 6 werd gebracht.
Bij de geschiktheidsclassificatie voor grasland
kon het aantal hoofdklassen tot 5 worden beperkt
(zie 3).
Als gevolg van bovengenoemde veranderingen is ook
de gecombineerde classificatie iets anders van
samenstelling.
De tekst van de classificatieschema's
werd op advies van Dr A.P.A. Vink zo gewijzigd,
dat deze meer in overeenstemming is met de huidige
opvattingen van landclassificatie.
Opgemerkt dient nog te worden, dat
bij de beoordeling van de geschiktheid van een be
paalde grond zowel voor bouwland als voor grasland,
gedacht wordt aan optimale grondwaterstanden, die
voor één van beide gebruiksmogelijkheden vereist
zijn.
Veelal zijn in het gekarteerde ge
bied de grondwaterstanden aangepast aan de eisen
voor grasland, doordat dit in een bepaalde polder
overwegend voorkomt. Wil men nu in een dergelijke
situatie de geschiktheid voor bouwland beoordelen
dan moet uitgegaan worden van een diepere ont
watering dan bij de huidige situatie. Dit is alleen
daar mogelijk, waar men de grondwaterstanden in
polderverband goed beheerst, of waar men onderbe
maling kan toepassen. Voor bepaalde gronden, zoals
de duinzandgronden waarbij de grondwaterstanden
afhankelijk zijn van de landschappelijke situatie
in de omgeving, zoals de hoogteligging of de
ligging van een grond tegen de flank van hoge duinen,
kan deze regel niet toegepast worden. Hier is de
grondwaterstand een eigenschap gebonden aan de
bodemeenheid.
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Bij verandering daarvan komt men in een ander "bodemtype.
In verband met algemene toevoegingen is het moge
lijk dat een bepaald Modemtype in 2 klassen voor
komt.

2.

De geschiktheidsolassificatie voor akkerbouw.
De uitbreiding van het aantal klassen
van deze classificatie wordt veroorzaakt door de
typische Westfriese zeekleigronden, die met hun
diepe, zeer humeuze tot humusrijke bovengronden een
eigen plaats vragen in de classificatie.
Als de beste gronden zijn weer dié
bodemtypen beschouwd, waarop de teelt van zoveel
mogelijk akkerbouwgewassen mogelijk is.
Verder geldt weer, dat naarmate een
grond in een klasse met een hoger getal geclassifi^
ceerd wordt, in de eerste plaats de teeltmogelijk
heden geringer zijn, maar in 't algemeen ook de
kwaliteit achteruitloopt. Bij de indeling van de
bouwlandklassen is er naar gestreefd deze globaal
te houden. De afzonderlijke gewassen werden slechts
een enkele maal meer in het bijzonder aangeduid.
Ook wel werden voor een aantal gewassen, die ongeveer
dezelfde teeltvoorwaarden vragen, bepaalde gronden
als bijzonder geschikt of juist als minder geschikt
gekwalificeerd. De bijzondere geschiktheid voor
afzonderlijke gewassen kan bij een dergelijke
ruime variatie in bodemeenheden moeilijk worden
aangegeven.
Bij de bepaling van de mate der ge
schiktheid van de grond voor een gewas werd be
halve aan de opbrengst ook vooral aandacht ge
schonken aan de kwaliteit van het gewas.
De geschiktheidsklassen voor bouw
land zijn als volgt gekozen en omschreven;
Klasse 1 %
Gronden_goed geschikt voor_alle_of_bijna_alle_kleigrondgewassen^
Bij deze klasse heeft men geen be
perking in de teeltkeuze, terwijl men bij goede
verzorging van het gewas van hoge opbrengsten van
goede kwaliteit verzekerd is. De oogstzekerheid
van deze gronden is groot.
Tot deze klasse behoren de kalkrijke, Oude Zeeklei
gronden in de droogmakerijen (bodemtype G 5 t/m
G 9) en de jonge, kalkrijke zeekleigronden
(bodemtype B 14).
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Klasse 2.
Gronden^ goed geschikt voor gewassen van de kleigronden^ maar soms minder_goed of niet geschikt
voor een aantal van_deze gewassen.
a.

Gronden zeer goed geschikt voor hakvruchten,
"bieten en aardappelen. Matig geschikt voor
granen en handelsgewassen. Kwaliteit vaak
minder. Gevoelig voor legeren (Westfriese
lichte tot zeer lichte zavelgronden met kalk
arme, diep hume uze "bovengrond (bodemtype D 1
en D 2).

b.

Gronden matig geschikt tot geschikt voor de
meeste kleigrondgewassen.
Tot deze klasse behoren de Westfriese, zware
zavel-en lichte kleigronden met humeuze boven
grond en met een enigszins storende laag tussen
de humushoudende bovengrond en de ondergrond.
De geschiktheid voor granen is iets groter dan/~
doordat deze klasse tot de kleigronden behoort.
De geschiktheid voor hakvruchten, aardappelen
en bieten is eveneens goed, doch het rooien
geeft wel eens moeilijkheden (bodemtype D 5
en G 10).

c.

Gronden geschikt voor granen en handelsgewassen,
maar matig geschikt voor suikerbieten en aard
appelen. Deze gronden blijven in productie
meest achter bij klasse 1.
(Kalkarme kleigronden met vaak storende onder
grond en zeer lichte zavelgronden (bodemtype
B 12, B 13).

d.

Gronden matig geschikt voor hakvruchten
(aardappelen en voederbieten) en weinig geschikt
voor granen en handelsgewassen. De opbrengsten
kunnen op deze gronden goed zijn, doch de
kwaliteit is meest aan de matige kant.
(laag suikergehalte in bieten en minder goede
kwaliteit aardappelen; bodemtype E2. E3, E4,
D4, D5, D6, D7 met kiekkleidek en D8).
/""bij klasse 2a.
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Klasse 3«
Gronden_inJiet_algemeen_niet_geschikt voor kleigrondgewassen^ maar nog wel met mogelijkheden voor
zandgrondgewassen.
a.

Gronden geschikt voor vochteisende zomerge
wassen zoals voederbieten, stoppelknollen en
haver. Soms plaatselijk ook wel geschikt voor
aardappelen echter niet voor aardappelen van
consumptiekwaliteit.
Humeuze, opdrachtige, grofzandige, meest kalk
arme gronden, met hoge wintergrondwaterstanden
(Grofzandige zavelgronden in droogmakerijen:
type Gl en vochtige strandwalgronden; type
A 5, A9 en A 11).

"b.

Gronden slechts geschikt voor rogge, haver en
aardappelen. De opbrengst kan in verband met
onregelmatige grondwaterstanden sterk variëren
(Droge, slibhoudende en niet slibhoudende
strandwalgronden; type A 10 en A 12).

Klasse 4«
Gronden_weinig_geschikt tot ongeschikt voor bouwland_wegens_sterk ongelijke
wegeris_een
sterk wisselende profielopbouw.
a.

Gronden weinig geschikt voor bouwland. Sterk
ongelijke ligging gaat gepaard met grote ver
schillen in zwaarte. Hoewel in verband met de
profielopbouw het gebruik als bouwland zeer
goed mogelijk is, zijn de praktische bezwaren
te groot. Slechts na een vrij kostbare egali
satie zou men deze gronden als bouwland, kunnen
gebruiken. Plaatselijk echter is de ongelijke
ligging minder storend voor bouwland (bodem
type D 3).

b.

Gronden meestal ongeschikt voor bouwland. Deze
klasse bevat eveneens gronden met een zeer
onregelmatige profielopbouw. De bouwvoor is
ongelijk van samenstelling terwijl storende
lagen op verschillende diepte voorkomen. Be
langrijker echter is dat de hoge, fluotuerende
grondwaterstanden beperkende factoren vormen.
Soms zijn de hoogst gelegen gronden, die steeds
slechts kleine oppervlakken innemen, nog ge
schikt voor bouwland (Gebroken duinzandgronden,
Wëstfriese zavelgronden met plaatselijk kiekkleidekken; bodemtype A 14 en C2, E 1, D 6,
D 7 en D 8 alleen met plaatselijk voorkomend
dun kiekkleidek).
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Klasse 5«
Gronden_ongeschikt voor kleigrondgewassen^ alleen
°£_^®EêïiSÎ®_S2^iaa-'- ï°& geschilct_voor zandbouwlandge wassen..
Matig geschikt voor aardappelen, rogge en lupine.
Deze klasse kan nog juist voor bouwland matig ge
schikt worden geacht. Sleohts zomergewassen, die
vroeg rijpen en volstaan kunnen met een "beperkte
vochtvoorraad, kunnen nog verbouwd worden.
(Droge, iets humeuze duinzandgrondens bodemtype
A 6).
Klasse 6.
Ongeschikt_voor bouwland.
Hiertoe behoren alle gronden die te droog, te nat
of te zwaar zijn (bodemtype ; Al, A2, B3, 334, B5,
02, 07, G12, Hl, H2).

3•

De bodemgeschiktheidsclassificatie voor weidebouw.
Deze classificatie is voor het
middendeel van Noord-Holland op dezelfde manier op
gezet als de classificatie van de gronden van het
zuidelijk deel (zie voor de toelichting op deze
classificatie het rapport Noord-Holland zuidelijk
deel).
Het aantal klassen van de graslandclassificatie
kon vergeleken met die voor het zuidelijk deel van
de provincie worden beperkt door het vervallen van
een aantal klussen.
De geschiktheidsindeling voor gras
land van de uitgestrekte veengronden van het zuide
lijk deel was overbodig voor het middendeel waar
door de klassen lila, Illb en Vb van het zuidelijk
deel konden vervallen. Klasse II (in hoofdzaak ge
schikt voor grasland met hoge productie van goede
tot zeer goede veevoederkwaliteit) voor NoordHolland zuid ingedeeld in 3 subklassen werd daaren
tegen uitvoeriger beschreven en ingedeeld in 6 sub
klassen, waarbij kleine maar toch belangrijke ver
schillen de aandacht hadden. Deze 6 subklassen voor
grasland vallen samen met evenzovele klassen van de
bouwlandolassificatie.
Evenals voor het zuidelijk deel is de
classificatie zeer globaal opgezet in verband met
het karakter van de kartering (verkenningskartering).
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Wat betreft de opbrengst van het grasland is slechts
vermeld of de productie goed of matig kan zijn.
Verder is bij de indeling gesproken van "veevoeder
kwaliteit". Bedoeld is een globale uitspraak over
de kwaliteit van het gras met het oog op fokkerij,
melkproductie, enz.. Het is een feit dat hierover
nog weinig bekend is, mogelijk bestaat hier een
verband met de minerale samenstelling van het
gras en de veevoederkwaliteit.
Aan de praktijk is dit verschil tussen het gras van
bijv. de veengronden en het gras van de klei- en
zavelgronden al te zeer bekend.
Voor het middendeel van Noord-Holland werden de
kwalificaties2 matig, goed en zeer goed gebruikt.
Uitgesproken zeer matige of slechte opbrengsten
en/of kwaliteiten worden hierin echter nagenoeg niet
aangetroffen.
Ook eigenschappen als vroege of late
productie, stevige of slappe zode werden in deze
classificatie verwerkt.
Hieronder volgt de indeling van de
geschiktheid van de gronden voor grasland van het
middendeel van Noord-Holland zoals deze ook is ver
werkt in de gecombineerde bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw op welke
classificatie kaartbijlage 3 berust.
Klasse 1.
In hoofdzaak_geschikt
ductie van goede tot zeer goede veevoede^kyvaliteit^
Meestal_vroeg en soms met zomerdepressie_._Stevige
tot gevoelige zode_.
Tot deze groep gronden behoren vrij
wel alle Westfriese kleigronden. De betrekkelijk
kleine verschillen in deze grote groep komen in de
onderstaande subklassen tot uitdrukking. Deze ver
schillen hebben voornamelijk betrekking op de
vroegheid, productie, het al of niet voorkomen van
zomerdepressies en vallen samen met belangrijke
verschillen in de bouwlandklassen.
Deze gronden zijn zeer geschikt voor
hoge melkproducties, voor de opfok van jong vee en
voor de vetweiderij.
a.

G-oede productie, zeer goede veevoederkwaliteit.
Vroeg tot vrij vroeg met meestal zomerdepressie.
Stevige zode.
(kalkrijke, niet humusrijke oude zeekleigronden,
types G-5, G-6 (indien grofzandig) G-7, G-8).
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"b.

Goede productie. Zeer goede veevoederkwaliteit.
Zeer vroeg, met weinig zomerdepressie. Stevige
zode.
(Hooggelegen, Westfriese zavelgronden met humeuze tot humusrijice bovengrond, type 1)1 en D2).

c.

Goede productie. Zeer goede veevoederkwaliteit.
Vroeg, met zomerdepressie. Stevige zode.
(Westfriese kleigronden met humeuze tot humusrijke "bovengrond en dunne storende lagen,
type D5).

d.

G-oede productie. Zeer goede veevoederkwaliteit.
Weinig zomerdepressie. Gevoelige zode.
(Westfriese humusrijke tot venige zavel-'en
kleigronden met moerige lagen, type;-D6, D7,
D8; El en E2 met opgebaggerde lagen).

e.

Goede productie. Zeer goede veevoederkwaliteit.
Zeer vroeg met weinig zomerdepressie tot vroeg
met zomerdepressie. Stevige zode.
(Westfriese klei- en zavelgronden met ongelijke
ligging, type ; D3).

f.

G-oede productie, goede veevoederkwaliteit.
Zomerdepressie. Gevoelige zode.
(Knippige, zware kleigronden op veen, type; B4,
B5, B14, C5 en C7).

Klasse 2.
In_hoofdzaak_geschikt_voor_grasland_met goede gras
product ie_van goede_tot matige veevoederkwaliteit^
Vrij laat tot laat._Slappe_tot gevoelige zode,
geen_zomerdepressie._Deze klasse is_bij HiïSÏËiS
geschikt voor hoge_melkproducties.
a.

Goede productie; goede tot matige veevoeder
kwaliteit; vri.i laat; geen zomerdepressie. Meestal gevoelige zode (vochtige strandwalgronden, grofzandige zavelgronden in dë droog: 1
''
" 1 '
i ; A5, A9, All, G5, G6 en

"b.

Goede productie; matige veevoederkwaliteit;
laat, geen zomerdepressie. Slappe zode.
(Slappe veengronden en vochtige tot natte restveengronden, type : C4, C5, Hl en H2).

- 8 -

Klasse 3»
Matige productie. Goede_tot matige veevoeder
kwaliteit. Zomerdepressie vaak_sterki meestal'
verdrogend over meer dan 50% van de oppervlakte
(vooral in droge seizoenen^.
a.

Matige productie. Goede veevoederkwaliteit.
Vroeg, met sterke zomerdepressie. Stevige zode.
(kleigronden met storende ondergrond,
type ; B12, B13, K3).

b.

Goede tot matige productie. Goede tot matige
veevoederkwaliteit. Yroeg, met sterke tot vrij
sterke zomerdepressie. Deze klasse heeft in
verband met de gecombineerde grasland- •
bouwlandclassificatie nog een iets nauwkeuriger
detailbeschrijving in drie subklassen.
Zie bij het gecombineerde classificatieschema
de klassen III c, d, e.
(Tot deze klasse behoren de pikkleigronden op
zand of zavel, moerige gronden op zware klei,
indrogende veengronden, enz., type; B3, E4).

Klasse 4»
Graslanden met op korte afstand .sterk wisselende
productie en veevoederkwaliteit.
Hier heeft men te doen met gronden
waarin de waterhuishouding en het bodemprofiel
sterk varieert met als gevolg afwisselend natte
en droge gronden naast elkaar. Uiteraard komen
daardoor grote verschillen in kwaliteit en produc
tie voor over korte afstanden.
(Strandwalovergangsgronden; (A 14) laaggelegen
Westfriese klei- en zavelgronden, die gedeeltelijk
met zware klei afgedekt zijn, type; C2, D6, D7 en
D8).

Klasse 5»
Ongeschikt_voor grasland

te droog.

Hiertoe "behoren de woeste duinzand
gronden en de droge humusarme duinzandgronden,§ie
nog voor "bollencultuur in gebruik zijn,(type =° Al,
A2, A6).

De gecombineerde bodemgeschiktheidsclassificatie
voor akker- en weidebouw.
Hoe deze gecombineerde classificatie
tot stand is gekomen kan men het best nagaan aan de
hand van het schematisch overzicht hiervan dat als
bijlage 2 aan dit rapport is toegevoegd.
Voor het gebruik van het classificatie
schema en de bodemgeschiktheidskaart leze men het
hierover vermelde in hoofdstuk V blz. 46 e.v. van het
rapport voor het zuidelijk deel van Noord-Holland.
Wij willen er nog op wijzen, dat de
nummering van de gecombineerde bodemgeschiktheidsklassen voor akker- en weidebouw willekeurig is en
geen betekenis heeft voor kwaliteitsverschillen e.d.
De waarde van een hoger genummerde klasse kan groter
of kleiner zijn dan een lager genummerde klasse.
Combinatieklasse I.
Gronden geschikt voor grasland met
goede productie van goede tot zeer goede kwaliteit.
Meestal enige zomerdepressie. Stevige zode.
Deze klasse is in verband met grote verschillen in
geschiktheid voor bouwland en de kleinere detailverschillen voor grasland, gesplitst in 5 onderklassen.
Klasse Ia. (combinatie van graslandklasse la en bouw
landklasse l).
Grasland t_ goede productie; zeer goede veevoeder
kwaliteit; vroeg, met zomerdepressie0
stevige zode.
Bouwland_ ; goed geschikt voor alle of bijna alle
kle i gr0ndge was se n.
(Bodemtype 1 G5, G6, G7, G8, G9 en B14).
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Klasse Ib. (combinatie van graslandklasse lb en
"bouwlandklasse 2a).
goede productie; goede tot zeer goede
Grasland
veevoederkwaliteit; meestal vroeg, soms
met zomerdepressie; stevige zode.
zeer goed geschikt voor de meeste hakBouwland
vruchten. Matig geschikt voor granen en
handelsgewassen.
(Bodemtype ; Dl, D2 en D4 alleen met
opgebaggerde laag).
Klasse Io

(combinatie van graslandklasse lc en
bouwlandklasse 2b).

Grasland

goede productie; zeer goede veevoeder
kwaliteit; vroeg met zomerdepressie;
stevige zode.
matig geschikt tot geschikt voor de
meeste kleigrondgewassen.
(Bodemtype s D4, D5, G10).

Bouwland

Klasse ld.
Grasland
Bouwland

(combinatie van graslandklasse ld en
bouwlandklasse 2d).
goede productie; zeer goede veevoeder
kwaliteit; weinig zomerdepressie;gevoelige zode.
matig geschikt tot geschikt voor hakvruchten;-- weinig geschikt voor granen
en handelsgewassen in verband met de
opgebaggerde laag (El en E2 met opge
baggerde laag).
(Bodemtype .% D6, D7, D8, El, E2(mef,
opgebaggerde lagen) G6, G7 plaatselijk)

Klasse Ie.

(combinatie van graslandklasse le en
bouwlandklasse 4a).

Grasland ;

goede productie; zeer goede veevoeder^
kwaliteit; zeer vroeg tot vroeg, met
zomerdepressie; stevige zode.
weinig geschikt voor bouwland in ver
band met de sterke ongelijke ligging en
grote verschillen in zwaarte; slechts
na een kostbare egalisatie is deze
grond geschikt voor bouwland (type D3).

Bouwland ;

Klasse If.
Grasland_ s
Bouwland :

Goede productie; goede veevoederkwaliteit;
zomerdepressie; gevoelige zode.
Ongeschikt voor bouwland te zwaar of
te nat.
(Knippige zware kleigronden op veen) (Bodemtype ; B9, B5, B4, B14, C5, C7).
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Combinatieklasse II.
Grasland
Bouwland ;

goede productie. Goede tot matige vee
voederkwaliteit. Vrij laat. Geen
zomerdepressie. Meestal gevoelige zode.
voor bouwland slechts geschikt als de
profielen vochthoudend zijn (Strandwalgronden en dan nog alleen maar ge
schikt voor zomergewassen).
In verband met de geschiktheid voor
bouwland is decs klasse gesplitst in
tweeën. Ook in de subklassen voor
grasland komen kleine verschillen voor.

Klasse IIa, (combinatie van graslandklasse 2a en
bouwlandklasse 3a).
1
Bouwland ;

G-oede productie; goede tot matige veevoederkwaliteit; vrij laat, geen
zomerdepressie; meestal gevoelige zode.
weinig tot matig geschikt voor zomer
gewassen.
(Bodemtypes A3, A9, A 11).

Klasse IIb, (combinatie van graslandklasse 2b en
bouwlandklasse 6).
Grasland ;
Bouwland_£

goede productie; matige veevoeder
kwaliteit; laat, geen zomerdepressie;
slappe zode.
ongeschikt te nat.
(Bodemtype: C4, C5, Bil, G5,grofzandig).

Combinatieklasse III.
Grasland ;

Bouwland

matige tot goede productie» Goede tot
matige veevoederkwaliteit. Meestal
vroeg, gepciard gaande met sterke
zomerdepressie. Meest stevige zode.
meestal geschikt voor bouwland maar
steeds met beperkingen in keuze van de
gewassen of kwaliteit.
Soms geheel ongeschikt voor bouwland
op bepaalde bodemtypen.
Deze klasse is onderverdeeld in 5 sub
klassen, waarbij de bouwland- en gras
landklassen nader onderverdeeld worden.
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Klasse Ilia,
Grasland ;
Bouwland %

(combinatie van graslandklasse 3a en
bouwlandklasse 2c).
matige productie; goede veevoeder
kwaliteit; vroeg met sterke zomer
depressie; stevige zode.
geschikt voor granen en vroege
handelsgewassen; matig geschikt tot
geschikt voor de meeste hakvruchten.
(Bodemtype: B12, B13, G5, B7).

Klasse IIIb,

(combinatie graslandklasse 3a en
bouwlandklasse 6).

Grasland ;

matige productie; goede veevoeder
kwaliteit; sterke zomerdepressie »
stevige zode.
Ongeschikt, te zwaar en te slecht van
structuur.
(Bodemtype; B3).

Bouwland ;

Klasse IIIc,
Grasland

Bouwland s

(combinatie graslandklasse 3"b en
bouwlandklasse 2d).
matige tot goede productie; goede
tot matige veevoederkwaliteit, matige
tot vrij sterke zomerdepressie; ge
voelige zode.
matig geschikt voor hakvruchten;
weinig geschikt voor granen en
handelsgewassen.
(Bodemtype : E3? E4, E5).

Klasse Illd,

(combinatie van graslandklasse 3b en
bouwlandklasse 3b).

Grasland_£_
Bouwland ;

Matige productie; matige veevoeder
kwaliteit; zeer vroeg, met sterke
zomerdepressie; stevige zode.
geschikt voor rogge, haver en aard
appelen; weinig geschikt voor andere
gewassen.
(Bodemtype = AIO, A12).

Klasse Ille

(combinatie van graslandklasse 3b en
bouwlandklasse 6),

Grasland ;

Matige tot goede productie; matige
veevoederkwaliteit; sterke zomerde
pressie; gevoelige zode.
Ongeschikt.
(Bodemtype
C5, C7).

Bouwland
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(combinatie van graslandklasse 4a en
bouwlandklasse 4b).
Sterk wisselend in productie en vee
voederkwaliteit.
meestal ongeschikt voor "bouwland»
in het westen soms nog geschikt voor
zand"bouwlandgewassen.
(Bodemtype ; 02, (D4, D6, D7 en D8 met
plaatselijk kiekkleidek), A14, El, E2)

(combinatie van graslandklasse 5 en
bouwlandklasse 5).
te droog
alleen matig geschikt voor aard
appelen, rogge en lupine.
(Bodemtype; A6).

(combinatie van graslandklasse 5 en
bouwlandklasse 6).
ongeschikt, te droog
ongeschikt, tè droog
(Bodemtype ; Al en A2).

\

Correctie van de bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw

van het Middengedeelte van Noordholland en de Wieringermeeö
door A.Visser
hoofdass. R.T.V^D.

Droogmakerijen
Hiervan zou ik willen noemen de Beemster, de Schermer,
de Heerhugowaard en de Y/ieringermeer.
Deze polders behoren voor het overgrote deel tot de
oude zeekleigronden. De ligging van het maaiveld is in het
algemeen zeer vlak en deze polders vertonen elk voor zich
een zeer regelmatig bodemprofiel.
De Beemster
De teelaarde ter dikte van 20 à 30 cm bestaat uit
humushoudende vrij zware klei met 60% afslibbare delen.
Dieper dan de teelaarde gaat het bodemprofiel over in
lichte klei of zavel. Dit biedt de mogelijkheid voor een
goede, luchtwaterhuisliouding van de grond.
Het bodemgebruik bepaalt zich in hoofdzaak tot het
weidebedrijf, daarnaast wordt enige akkerbouw bedreven en
voor een betrekkelijk klein gedeelte tuinbouw. De teelt van
groentegewassen wordt hoofdzakelijk beoefend op de volle
grond. De oppervlakte groenten welke onder glas v/orden
geteeld bedraagt 4 7 ha.
De teelaarde van de Beemster is vrij stug en moeilijk
bewerkbaar. Bij de teelt van groentegewassen onder glas is
in deze polder gebleken, dat dit het ontstaan van een goede
struktuur bevordert.
Bij een goede ontwatering is de grond prima geschikt
voor fruitteelt.
De Schermer
in de Schermer hebben de gronden over het algemeen
een lichtere bovengrond dan in de Beemster. Het profiel
van deze gronden bestaat uit lichte of middelzware klei
rustend op slibhoudend zand. In het noorden ontbreekt het
kleidek en bestaat het profiel uit zware- tot lichte zavëi
rustend op zand. De zavelgronden - vooral de lichte zavel- gronden - zijn over het algemeen humusarm en hebben in natte
perioden veel last van dichtslempen van de bovengrond.
Voor de teelt van groentegewassen kan dit dichtslempen zeer
bezwaarlijk zijn.
In het zuiden en langs de ringdijk in het westen komt
een strook grond voor, waar de bovengrond bestaat uit ver
slagen veen vermengd met klei. In het zuiden is de kleibijmenging van het veen dusdanig zwaar en onregelmatig, dat
deze grond voor tuinbouw matig of ongeschikt is.
De klei- en zavelgronden van de Schermer zijn voor
de teelt van groentegewassen op de volle grond en onder
glas wel geschikt. Door het naast elkaar voorkomen van tuin
bouw, akkerbouw en weidebouw bij het-zelfde polderpeil heb
ben de gewassen veelal niet de gewenste grond"Taterstand.
Bij een goede ontwatering zijn de klei- en zavel
gronden in deze polder goed geschikt voor fruitteelt.
Bij deze gronden bedraagt de dikte van de teelaarde
gemiddeld 20 à 30 cm. Het humusgehalte varieert van humus- •
houdend tot humusarm.
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Heerhugowaard
De gronden van de Heerhugowaard varieren van lichte
klei tot zeer lichte zavel. De dikte van de teelaarde
varieert van 25-4-0 cm tot soms meer clan 40 cm. Het humusgehalte varieert van humushoudend - humusarm.
In het centrum van de polder bestaat het "bodemprofiel
uit kleïg zand - zeer lichte zavel met hoogstens 18yo
afslibbare delen.
Het zijn zeer slempende en vooral in het voorjaar
koude gronden met sterk wisselende grondwaterstand. Op dit
soort gronden is moeilijk een voor de gewassen gunstige
waterhuishouding aan te brengen.
- Voor fruitteelt, bloembollen, glascultures en vroege
groentegewassen zijn dergelijke gronden matig geschikt.
Gewassen als aardappelen, witlof, kool en andijvie, die de
grond lang bedekt houden komen het meest in aanmerking.
In het noorden van de polder bestaat het bodemprofiel
tot 4 50 cm uit lichtö-zware zavel, waarna het geleidelijk
overgaat in zeer lichte zavel.
De waterhuishouding is gemakkelijker te regelen dan
bij de gronden in het centrum van de polder, doch verdient
ook alle aandacht. Ook het gevaar voor dichtslempen is ge
ringer, maar wel aanwezig.
Deze gronden zijn bruikbaar voor elke vorm van tuin
bouw, mits aan de waterhuishouding en verbetering van de
struktuur van de grond alle aandacht wo.rdt besteed.
Het slagen van de fruitteelt op dit bodemtype, zal in
hoge mate afhangen of de ontwatering van de grond op de
meest gewenste diepte van minstens 1 meter kan worden aan
gebracht. Bestaat het bodemprofiel ondieper dan 1 meter uit
loopzandig materiaal, dan zullen de resultaten na enige jarai
tegenvallen.
In het zuiden van de polder bestaat het bodemprofiel
tot een diepte van i 50 cm uit z?/are zavel-lichte klei,
waarna het geleidelijk overgaat in lichte zavel.
Deze gronden zijn voor elke vorm van tuinbouw goed
geschikt.
Hiervan wijkt sterk af de westkant van het zuidelijke
deel in de polder. Aansluitend op de sterk humeuze teelaarde
bestaat het bodemprofiel hier uit vrij slappe blauwe klei,
die op een diepte van 70 à 80 cm soms 1 meter rust op grof
zeezand met veel schelpen. Dit gedeelte is voor- de tuinbouw
ongeschikt.
Folder Veenhuizen
Deze polder ligt binnen de bedijking van de Heerhugo-'
waard. Het bodemprofiel bestaat uit zavel en lichte zavel
met humeuze, soms venige bovengrond. 'Op meerdere plaatsen
komt op de overgang van sterk humeuze bovengrond naar de
zavel ondergrond een veenlaagje of kleiïg veenlaagje voor.
Dit laagje kan de waterbeweging in de grond storen. De boven
grond is zeer rul en gemakkelijk bewerkbaar.
Wanneer bij deze gronden een voor de gewassen gunstige
waterhuishouding wordt aangebracht, zijn ze geschikt voor
vele vormen van groenteteelt. Op plaatsen waar de storende
laag zich boven ontwateringsdiepte bevindt, zullen de re
sultaten minder gunstig zijn.
Bij deze gronden komen voor de fruitteelt alleen in
aanmerking de percelen, die voldoende hoog oiit het grondwater
liggen en waarin zich geen storende laag bevindt.
v
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Pannekeet of Zuidscharwouderpolder
Deze polder ligt ook binlïen' de bedijking van de
Heerhugowaard. In deze polder bestaat de ondergrond uit
veen of klei, waarop een baggerde!:, dat in dikte varieert
van 40-80 cm. Het opgebaggerde materiaal bestaat uit humushoudend, kalkrijk, slibhoudend zand of humeuze zavel. Het
is een gemakkelijk bewerkbare rulle grond.
Daar waar het baggerdek voldoende dik is, leent de
grond zich voor meerdere vormen van groenteteelt, bloem
bollen en ook fruitteelt.
Plaatselijk komt onder het baggerdek een dunne, doch
dichte kleilaag voor. Deze laag beperkt de bruikbaarheid van
de grond aanzienlijk, vooral daar waar het baggerdek minder
dik is.
De Wjeringermeer
Een groot gedeelte van de gronden heeft een kleiprofiel, dat van boven naar beneden lichter wordt. Daar
naast komen gronden voor met een profiel bestaande uit een
kleidek op veen. In de noordwesthoek nabij wieringen komen
zandgronden voor.
Het bodemgebruik bestaat overwegend uit akkerbouw.
Grasland wordt voornamelijk aangetroffen op de zandgronden
nabij Wieringen, De teelt van grove groentegewassen en ook
bloembollen komt voor aan de V/esterterpweg, Scherven^eg,
Schagerweg en Medemblikkerweg. Bij de bollentelers te
Breezand bestaat voor de zandgronden nabij Wieringen een
toenemende belangstelling voor de teelt van tulpen. In
filtratie bij deze hoge zandgronden is mogelijk en ook
noodzakelijk voor de bollenteelt.
De hoogte van het maaiveld t.o.v. het slootwaterpeil
bedraagt voor de Wieringermeer ± 125 cm.
Voor intensieve groenteteelt in -de ïïieringermeer is de
bovengrond te zwaar en te humusarm. Bovendien zou door
het plaatselijk optreden van zoutekwel schade kunnen ont
staan. In verband met de hoge ligging van het maaiveld
t.o.v. het slootwaterpeil zal vooral bij intensieve groente
teelt infiltratie nodig zijn.
De teelt van fruit op grote schaal zou ik willen ontraden.
De V/ieringermeergrond en zijn nog betrekkelijk jong en
daardoor voor de fruitteelt vaak nog tot onvoldoende diepte
gerijpt. Daarnaast dient men er op te letten of zich geen
storende lagen als kleibanken, veen, zandlagen of katteklei
in het bodemprofiel voordoen. Eveneens kan door het op
treden van zoute kwel, schade bij de fruitteelt ontstaan.
Zeekleigebied ten noordoosten van het G.A.B. en de Heerhugo
waard.'
Uit is omringd door de plaatsen Schagen, Kolhorn,
Lutjewinkel, Groetpolder en de Langereis.
Bij een oppervlakte van behoorlijke omvang bestaat de
humusarme-humushoudende teelaarde uit lichte- tot zware
zavel. Dieper dan de teelaarde gaat het bodemprofiel over
in fijnzandige lichte zavel. Het hier omschreven bodemprofiel
omvat de polders: Waarland, Slootgaard, Woud-meer, Ooster
polder bij Winkel en de ïï.O.L.polder. De dikte van de teel
aarde bedraag-t gemiddeld 25-3.5 cm. Hiermede komen overeen
de polder Schager.waard, Valkoog, Kostverlorenpolder en de
Niedorperpolder. Plaatselijk komt echter in deze polders
dieper dan de teelaarde, klei tot stugge klei met soms
knikachtig karakter voor.

-4 In de polder Waarland en Smeugelpolder bevindt zich. plaatse
lijk dieper dan de teelaarde een humeuze- tot soms venige
laag.
Het overgrote deel is als grasland in gebruik, daarnaast
komt ook enig bouwland voor. Tuinbouw vindt men voornamelijk
te Oude- en Nieuwe Niedorp, Winkel, Smeugelpolder, Waarland,
Slootgaard en de w.O.L.polder.
Voor het overgrote deel zijn de hierboven omschreven
gronden voor de intensieve groenteteelt en voor fruitteelt
wel geschikt.
Ongeschikt voor intensieve cultures en fruitteelt zijn
in dit gebied de bodemtypen B 14; D 5 en G 5«
De profielomschrijving van deze bodemtypen is als volgt:
Bodemtype B 14.
ôncLiepe kalkhoudende tot kalkrijke lichte klei tot zware
zavel met matig humeuze kalkhoudende bovengrond (ondergrond
meestal pikklei gewoonlijk tussen 40 en 80 cm diepte).
Deze gronden zijn ongeschikt voor fruitteelt en matig tot
ongeschikt voor de teelt van grove groentegewassen.
Bodemtype D 5
Diep liumeuze tot humusrijke (30 cm) zavel tot lichte
klei, soms met knikkige lagen.
Wanneer bij deze gronden een voor de gewassen gunstige
waterhuishouding wordt aangebracht, zijn ze geschikt voor
vele vormen van groenteteelt en ook fruitteelt. Op de plaatsœ
waar zich knikkige lagen in het bodemprofiel voordoen, zullen
de resultaten minder goed zijn.
Bodemtype G 5
Zwak kleiig zand tot zeer lichte zavel (tot 18% afslibbare delen).
Zeer slempende en vooral in het voorjaar koude gronden
met sterk wisselende grondwaterstanden. Op dit soort gronden
is moeilijk een voor de gewassen gunstige waterhuishouding
aante brengen.
Gewassen als aardappelen, witlof, kool en andijvie, die
de grond lang bedekt houden komen het meest in aanmerking.
Voor fruitteelt en intensieve tuinbouw zijn deze gronden
matig geschikt.
De Berkmeer
Het overgrote deel van deze grond bestaat uit zeer
lichte zavel met hoogstens 18% afslibbare delen. Het bodem
profiel gaat ter diepte van 40 à 50 cm over in fijn zand.
In het noordwesten is de bovengrond ontkalkt en bevat
18-25% afslibbare delen.
Voor intensieve tuinbouw en ook fruitteelt is de grond
matig tot ongeschikt. Het zijn zeer slempende en koude gron
den.
Wanneer een goede waterhuishouding wordt aangebracht
en de verbetering van de struktuur van de grond alle aan
dacht heeft, zijn deze gronden bruikbaar voor de teelt van
grove groentegewassen.
Polder Obdam
~~
Het' bodemprofiel in deze polder heeft een diep humeuze
bovengrond. Het humeuze bovendek rust op lichte of zware
zavel met soms een storende veen- of piklaag ter dikte van
5-15 cm. Deze storende laag is te beschouwen als een voort
zetting van het veen in de polder Hensbroek.

- 5De hoogte van het maaiveld t.o.v. het slootwaterpeil
varieert vrij sterk. De hoogte bedraagt gemiddeld 30-80 cm
en plaatselijk in het uiterste oosten van de polder zelfs
meer dan 100 cm.
Tuinbouw vindt men vooral in het gebied ten noorden
van de spoorlijn, De voornaamste teelten zijn: tulpen,
gladiolen, bijgoed als anemonen, crocussen, ranonkels en
irissen. Verder nog vr.aard., kroten, witlof en bewaarpeen.
In het gedeelte waar de meeste tuinbouw wordt aange
troffen ligt het maaiveld à 50 cm boven slootwaterpeil.
Tendele is deze polder voor intensieve tuinbouw goed
geschikt. Percelen waar zich onder de humeuze bovengrond een
veen- of piklaag voordoet, zijn te beschouwen als matig ge
schikt voor groentegewassen en ook bloembollen.
Polder Hensbroek
öp de bodemkundige kaart zijn deze gronden evenals die
van de polder Obdam ingedeeld bij de bodemtypen El en E 2.
Hierbij moet echter worden' opgemerkt, dat de grond in de
polder Hensbroek gemiddeld een hoger percentage afslibbare
delen bevat en vrij diep ontkalkt is, vaak tot 80 à 90 cm.
Dezeatkalking komt over een vrij grote oppervlakte voor.
De Hoordelijke helft v.d. polder heeft een humushoudende
tot humusrijkë teelaarde ter dTKte van 25 à 30 cm.
Onder de teelaarde komt een veenlaagje voor van 5-10 cm.
Dieper dan dit veenlaagje bestaat het bodemprofiel voor
het overgrote deel van de Noordelijke helft van de polder
uit kleizand en voor een kleinere oppervlakte uit klei.
Het veenlaagje, dat zich onder de teelaarde bevindt
stoor'fc de waterbeweging in de grond. Hierdoor kunnen de ge
wassen in de zomer spoedig droogteverschijnselen vertonen.
Een grond met een dergelijke bodemprofiel is voor tuinbouw
maar matig geschikt.
Door een diepe grondbewerking kan de storende invloed
van het veenlaagje worden uitgeschakeld. Als dit gebeurt, dan
is de grond voor elke vorm van tuinbouw goed geschikt. De
waterhuishouding verdient echter, vooral bij de kleizandige
bodemprofielen, alle aandacht.
Het Zuidelijke deel van de polder komt wat de bovengrond
betreft geheel overeen met het Noordelijke deel.
De veenlaag die zich direkt onder de teelaarde bevindt is
echter dikker. De dikte van deze veenlaag bedraagt gemid
deld 15-20 cm in sommige gevallen zelÊ 30-40 cm. Dieper dan
de veenlaag bestaat het bodemprofiel uit klei. Deze grond
is in zijn huidige hoedanigheid ongeschikt voor tuinbouw.
De tamelijk dikke veenlaag laat zich moeilijk met de kleiondergrond mengen.
Door een diepe grondbewerking zou ook hier de schade
lijke invloed van het veen kunnen worden uitgeschakeld. Hier
door zou de grond matig geschikt tot geschikt gemaakt
kunnen worden voor de teelt van grove tuinbouw-gewassen.
De totale oppervlakte van de polder Hensbroek is ruim
500 ha. Hiervan was in 1958 voor tuinbouw in gebruik ruim
100 ha. De specificatie hiervan is als volgt.
Opengrond groente
96,18 ha werd beoefend op 92 bedrijven
Groente onder glas
—,17 "
"
4
"
Zaadteelt van groente
1 "
en bloemen
1,46 "
" 12
Fruitteelt
1,75 "
"
1
"
Kleinfruit (zwarte
bessen)
1,79 "
" U
"
Bloembollen
19,29 "
" 63
"

Wogmeer

Uê groncl in deze polder staat op de bodemkundige kaart
aangegeven met de "bodemtypen G 6 en G 7»
Hiervan is G 7 het meest geschikt voor intensieve groente
teelt en ook fruitteelt.

Bodemtype G 6 bezit een geringer percentage slib en
meer fijnzand dan G 7» Door het hogere percentage fijnzand
van deze grond, is het gevaar voor dichtslempen groter.
Wanneer echter aan de waterhuishouding en verbetering van de
structuur van de grond alle aandacht wordt besteed, zijn ook
dj&ze gronden bruikbaar voor elke vorm van tuinbouw.
OveEgangsgronden
— Deze gronden omvatten de gemeenten Avenhorn, Ursem en
Berkhout. Het is een waterrijk landschap, dat de overgang
vormt tussen het noordelijke kleigebied en het zuidelijke
gelegen veenlandschap.
Het bodemprofiel bestaat overwegend uit 30 à 50 cm
humeuze tot venige klei, rustend op grijze-, vaak slappe
klei of zavel. Op de overgang van venige klei naar grijze
klei komen kniklaagjes, veenlaagjes of soms zelfs dikkere
veenlagen voor. Deze lagen komen voor in het noordwesten van
de polder Ursem, zuidelijk deel van polder Beschoot en het
oosten van de 'Westerkogge. Deze lage:a werken storend op
de waterbeweging in de grond.
De gronden in dit gebied zijn overwegend als grasland
in gebruik, daarnaast komt een belangrijk gedeelte voor
waar grove groentegewassen en ook bloembollen worden geteeld.
Daar waar zich geen storende lagen in het bodemprofiel
voordoen, zijn deze gronden voor intensieve groenteteelt, •
bloembollen en ook fruit goed bruikbaar.
Overigens leent dit gebied zich meer voor de teelt van
grove groentegewassen.
Baarsdorpermeer
Op de bodemkundige kaart staan deze gronden aangegeven
als kalkloze kleigronden met een kalkloze tot venige
bovengrond, meest met kalkrijke ondergrond.
Dieper dan de teelaarde bestaat het bodemprofiel uit
zware- soms zeer zware stugge klei. De grond is vaak tot een
diepte van i 60 cm ontkalkt. Over het algemeen bezit de
bovengrond een slechte struktuur.
In de zomer zijn deze gronden droogtegevoelig en
hebben in natte perioden hinder van wateroverlast. Hierdoor
is deze grond voor elke vorm van tuinbouw ongeschikt.
Eilandspolder
De grond in deze polder staat op de bodemkundige kaart
aangegeven als bodemtype C 5 met als bijzondere toevoeging
I en II.
De profielomschrijving van dit bodemtype is als volgt:
Organische gronden met bovengrond van venige tot humusrijke klei.
De zand, zavel of klei-ondergrond op:
I Meer dan 150 cm beneden maaiveld
II I5O-75 cm beneden maaiveld

Het overgrote deel van deze grond bestaat uit bodemtype
C

51.

Ten__Zuiden van Schermerhorn en De Rijp komt het bodem
type C 5li voor.
De dikte van liet venige tot humusrijke kleidek be
draagt gemiddeld 30 à 4-0 cm. Op de overgang van dit venige
kleidek en het onderliggende veen komt plaatselijk een
stugge pikachtige kleilaag voor. Deze storende laag komt
voornamelijk voor langs OostgraMijk, ten noorden van de
Graftmeer tot Driehuizen.
Het overgrote deel van de gronden in deze polder is
als grasland in gebruik. In het oosten van de polder
voornamelijk rond de plaatsen Schermerhorn, De Rijp en
Westgrafbclijk, is de grond in gebruik voor grove tuinbouw.
Tijdens de ontwikkeling van de tuinbouw in dit gebied
heeft men verschillende percelen opgebaggerd. Tengevolge
hiervan vormt het onder het baggerdek voorkomende kleiig
veen een storende laag. Deze laag stoort de waterbeweging
in de grond.
Over het algemeen genomen is het humeuze-kleiïg veendek van de gronden in deze polder scherpkorrelig en ver
drogend. Is de bovengrond wat dikker en een enigszins
compacte kleilaag aanwezig dan is er meer verdroging.
In de gedeelten van deze polder waar men tuinbouw be
oefent, is de aard van de bovengrond wel verbeterd maar een
ideale grond voor groenteteelt is het niet.
Voor intensieve tuinbouw is de grond ongeschikt en voor
grove groentegewassen matig tot ongeschikt.
In verband met de geschiktheid van de grond is er
voor dit gebied moeilijk of geen welvaartsplan voor tuin
bouw te maken. Zelfs wanneer bij ruilverkaveling een gunstiger
verkaveling wordt aangebracht, kan niet meer dan een voor
grove tuinbouw matig geschikt gebied worden gemaakt.
De geldelijke inkomsten zullen hiermee evenredig zijn en
zeker minder bedragen dan er in de industrie kan worden ver
di end.
De Vier Noorder Koggen, Oosterpolder bij I-Ioorn, Houterpolder7 üchellinkhouterpolder en polder De DriebanT
Dit gebied bestaat'uit een groot aantal kleine dalen
of kommen ingesloten door meer of minder brede ruggen.
Deze ruggronden komen voor te Hem, wijdenes, Zwaag, Wognum,
Spanbroek en vervolgens in noordelijke richting langs.de
Pade naar Hoogwoud, Abbekerk, Opperdoes tot Medemblik.
Op de bodemkundige kaart staan de ruggronden aangegeven
als D 1 en D 2,
Omschrijving van de verschillende bodemtypen
Bodemtyge_D_l.
Het zijn hooggelegen kreekruggronden met diep humeuze
bovengrond 30 à 50 cm (woudgronden). Dieper dan de humeuze
bovengrond bestaat het bodemprofiel uit zeer fijnzandige
lichte zavel tot slibhoudend zand. Het profiel is ongestoord.
De waterbeheersing van deze hooggelegen ruggronden vormt
vaak een probleem. Bij een te hoge ligging van het maaiveld
t.o.v. het slootwaterpeil, is de grond in droge zomers ver
drogend. Het zijn slempige gronden met sterk wisselende grond
waterstand. Alleen de kern van de ruggronden bestaat uit
D 1 profielen.
Voor fruitteelt, bloembollen, glascultures en vroege
groenten zijn dergelijke gronden matig geschikt.
Gewassen die de grond lang bedekt houden komen het meest in
aanmerking.

Bodemtype D 2.
De flanken van de ruggen bestaan hoofzakelijk uit
deze gronden. Plaatselijk komen deze profielen ook voor
in het midden van de ruggen b.v. bij de weere, Zwaag en
de Bangert.
De teelaarde bestaat uit humeuze zware zavel, De dikte
van deze laag bedraagt 30 à 40 cm. De ondergrond wisselt
van lichte klei tot lichte zavel.
De hoogte van het maaiveld t.o.v. het slootwaterpeil
varieert van 60-100 cm. Deze gronden hebben een hoger slibgehalte en een lager percentage fijnzand dan de hoge
ruggronden. Hierdoor is de waterhuishouding gunstiger en
ook gemakkelijker te regelen dan van de hoge ruggronden.
Voor intensieve groenteteelt, bloembollen en fruit
teelt zijn deze gronden goed geschikt, mits aan de waterhuls
houding alle aandacht wordt besteed.
Bodemtypen D 3 en D 4.
Bij deze gronden-kan op korte afstand zowel het humeuze
bovendek als de ondergrond enorm in gehalte aan afslibbare
delen verschillen. Deze gebieden hebben een meer of minder
golvend maaiveld. Op de ruggetjes komen zavelprofielen voor
en in de laagten of kommen zware kleiprofielen die vaak
kalkloos zijn. In vele gevallen bevindt zich een storende
laag van sterk humeus materiaal, veen of een donkere kleiband met knikachtig karakter in het bodemprofiel. Deze laag
kan zich ook direkt onder de teelaarde bevinden.
Deze bodemtypen komen voor aan weerszijden van de weg
door Sijbekarspel, ten zuiden van Spanbroek-Opmeer,
Nibbixwoud, Midwoud, Benningbroek, Opperdoes-Medemblik, in
de polders De Drieban en Houterpolder.
Bij deze bodemtypen is het ene gebied meer geaccentu
eerd dan het andere. Hoogte-verschillen op korte afstand
bedragen soms wel 1 à 1,50 meter b.v. Benningbroek-Oostwoud.
In hun huidige toestand zijn deze gronden voor het over
grote deel matig - ongeschikt en ten dele geschikt voor
intensieve groenteteelt, bloembollen en ook fruitteelt.
Door egaliseren en aanbrengen van een goede waterhuis
houding zullen deze bodemtypen voor de tuinbouw aanzienlijk
beter geschik^g^^^t kunnen worden. In welke mate dit het
geval zal zijn, zou een meer gedetailleerde kartering van
dit gebied uitslag kunnen geven.
Bodemtype D 5
Ook bij dit bodemtype doet zich veel variatie voor
van lichtere en zwaardere profielen en hebben een iets
golvende ligging. Over het geheel genomen zijn deze gronden
tamelijk zwaar te noemen. De teelaarde is ± 40 cm dik en be~
staat uit lichte humeuze klei tot humeuze zavel. De boven
grond met de zwaardere kleiprofielen is stug en vaak
moeilijk
bewerkbaar.
In vele gevallen bevindt zich direkt onder de teelaarde
een knikkige stugge laag. Gronden met dergelijke profielen
zijn droogte gevoelig.
Voor het overgrote deel zijn deze gronden voor de tuin
bouw ongeschikt.
Ook voor deze gronden zou een meer gedetailleerde kar
tering van groot belang zijn en kunnen bijdragen tot het
vastste-llen van de geschiktheid van de grond voor tuinbouw.

Bodemtype D 6.
Dit bodemtype komt oostelijk van Oostwoud voor. Het
zijn overwegend slappe spierige kleiprofielen, afgewisseld
doorwat steviger zavelruggetjes. Onder de humeuze tot
humusrijke bovengrond ligt een moerige laag. Bij wat
hogere ligging van het maaiveld bestaat deze laag uit humeuze zware klei met knikachtige karakter. Het maaiveld
ligt vrij golvend met hoogte-verschillen van i 50 cm. Veel
van deze lage gronden zijn onderbemalen.
Bodemtypen C 2 en C 2^
Deze gronden komen voor te Wervershoof en Onderdijk.
Hier komen in de kommen (laagten) naast de ruggen ondiepe
veenprofielen op klei voor. De bovengrond van deze laagge
legen gronden bestaat uit humeuze klei tot zavel, over
wegend door opbaggeren ontstaan en onregelmatig van dikte
(bodemtype C 2). Het overgrote deel van deze gronden hebben
echter een bodemprofiel dat bestaat uit een dunne laag zware
kalkloze klei (kiekklei) op klei of zavel (bodemtype C 2^).
Bodemtypen B 4 en B 5
Bij bodemtype B 4 bestaat, het bovendek uit een kleilaag
>45 cm. Daaronder bevindt zich een dunne veenlaag op
meestal - ondieper dan 150 cm - zandige ondergrond.
Bodemtype B 5 verschilt hiervan, doordat het bodem
profiel onder de kleilaag bestaat uit veen, bagger of venige
klei.
De bodemtypen D 6; C 2; C 2l; B 4 en B 5 zijn behoudens
enkele uitzonderingen voor elke vorm van tuinbouw onge
schikt.
Polder het Grootslag
Van deze polder ms door ir. P.J.Ente, werkzaam bij de
Stichting voor Bodemkartering te Uageningen, een overzichtskartering gemaakt. Een publicatie van dit onderzoek is in
bewerking.
Volgens de thans ter beschikking staande bodemlcundige
kaart komen in dit gebied de volgende bodemtypen voor:
B 4; B 5; G 2; C 2l; Dl; D 4; D 7; D 8 en E 1. Een om
schrijving en beoordeling omtrent de geschiktheid van de
bodemtypen B 4; B 5; C 2; C 21; D 1 en D 4 is bij de be
handeling van de gronden in de Vier Noorder Koggen gegeven. f
Ter behandeling van het Grootslag resteren dus nog de bodem
typen D 7; D 8 en E 1. Deze bodemtypen komen tendele voor
te Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Wervershoof en
Andijk.
Bodemtype D 7
Bij dit bodemtype bestaat het bovendek (30 cm) uit
humusrijke lichte zavel. Het is een aflopend profiel, meest
zonder knikkige of moerige laagjes. Deze gronden liggen
diep in het water. De hoogte van het maaiveld bedraagt 40
à 50 cm.
Deze gronden zijn voor elke vorm van tuinbouw goed ge
schikt.^ mits een goede waterhuishouding in de grond wordt
aangebracht.
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Bodemtype D 8
Üeze gronden komen veel overeen met "bodemtype D 6.
Het bovendek bestaat uit humusrijke en venige zavel. De
ondergrond bestaat vaak uit slappe half gerijpte zavel of
klei.
Op de overgang van boven- naar ondergrond bevindt zich
een moerig laagje,- Het maaiveld is iets golvend en zeer
laag gelegen.
J
Voor intensieve tuinbouw zijn deze gronden ongeschikt
en voor grove tuinbouwgewassen matig geschikt.
Bodemtype E 1
j
Het maaiveld is iets golvend met hoogte-verschillen
van 30 à 50 cm. Op de ruggetjes bestaat het bodemprofiel
uit zeer lichte zavel en in de laagten' zware zavel met
kleiige laagjes.
De bovengrond is sterk humeus op de ruggen en sterk
humeus tot venig in de laagten. In de laagten of kommen be
vindt zich onder de sterk humeuze bovengrond een veenlaagje
van enkele centimeters tot soms 20 cm.
Plaatselijk is de ondergrond slap en ontkalkt. De
hoogte van het maaiveld t.o.v. het polderpeil bedraagt 50
à 60 cm.
Tendele zijn de gronden van dit bodemtype voor intensie
ve tuinbouw goed geschikt. Daar waar zich een storende veen
laag in het profiel voordoet of de ondergrond bestaat uit
slappe zavel, is de grond ongeschikt voor intensieve tuinbouw
en matig geschikt voor grove groentegewassen.
Tot slot zij opgemerkt, dat bij het samenstellen van dit
rapport de omschrijving van de verschillende bodemtypen
grotendeels zijn ontleend aan het "Rapport van de verkenning
van de bodemgesteldheid van het middengebied van de provincie
Noordholland" door Dr.Ir. L.J.Pons, J,L.Kloosterhuis en J.A.
Hulshof.
Hoorn, februari 1959.

