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De bodemgesteldheid vun de gemeente Harderwijk.
door Ir. W.J. van Liere.
De gemeente Hardersdjk is 334-9 he, groot. In het noord-oosten en noord— .
wésten ie de natuurlijke begrenzing, resp. het IJseineer en de Hierdense beek.
In het zuid-westen vormt de Weisteeg de grens vanaf het IJselmeer tot de Rijkestraatweg Aïaersfoort-Zwolle. Vandaar loopt de gemeentegrens in zuid-oostelijke
richting ongeveer evenwijdig aan de straatweg naar Apeldoorn. In het zuid-oos
ten loopt de grens door het bosgebied van hst hog© deel van de Veluwe.
Doel van het ondersoek %
Het doel van het onderzoek was da bodemgesteldheid te bestuderen in ver
band met de tuinbouwkundige waarde. Daar de huidige tuinbouwbedrijven groten
deels rondom de bebouwde kom liggen en een belangrijk aantal bedrijven birmen
het uitbreidingsplan valt, moest nagegaan worden of ar buiten dit centrum nog
gronden aangetroffen worden, welke voor de Harderwijkse tuinbouw geschikt zijn.
yorndng van het landschap8
ïer inleiding en voor een góod begTip van de waardering der gronden voor
.hun tuinbouwkundige waarde, ia het nodig iets te zeggen over het ontstaan van het
landschap.
De grondslag van de verschillende landschappen welke in deze gemeente
voorkomen is gelegd in het Pleistoceen, dat een onderdeel is van het Quartair.
In het Pleistoceen heeft men vier ijstijden gekend, afgèwisseld door warmere
perioden. In de derde ijstijd, de z.g. Riss—tijd heeft het ijs. ook een groot
gedeelte van ons land bedekt ongeveer tot de lijn Vogelenzang-Nijmegen. Het be
woog zich voort door de lager gelegen rivierdalen zoals de tegenwoordige
li>N.
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Gelderss Tallei en hat IJseldal,(Mer invloed der geweldige ijsmassa's -»erden de
tussenliggende hogere gebieden opgestuwd. Dit gestalde materiaal, dat voordien
reeds aanwezig was, noemt »en praaglaoiaal, Door daze stuwing was een aanzienlijk
hoogteverschil ontstaan. De gletschers, welke vanuit het noorden tot ons land
doordrongen, varvoerden veel stenen en ander sateriaal van noordelijke harkoast,
waarvan mon de overblijfselen nu nog aantreft o.a. keileem en zwerfstenen. Later
aijn d© dalen weer geleidelijk opgevuld o.a. door het materiaal dat bij het af
smelten van het gletscherijs door de gletscherbaken werd afgezet» d.i. het z.g.

fluvioglaciaali
Tijdens do laatste glaciale periode heeft het ijs ons land niet bereikt,
aaar heerste hier «el een koud en droog klioa&t. Alleen in de zomermaanden ont
dooide de bovengrond op een steeds bevroren ondergrond. In deze periodo heeft in
het "barre klimaat veel verspoeling en verstuiving plaatsgevonden. Dikke pakket
ten stuifzand werden afgezet en uit deze stuifzanden (laagterras genaamd) bestaat
vor een groot deel de oppervlakte van de gemeente Harderwijk, Dit laagterras helt
in dose gemeente af van zuid-oost naar noord—west en bestaat, wat de bovenste
1 à 2 m betreft, uit middelkorrelig, ongelaagd grindloos dekzand met grindhoudend

tot grindrijk aand eronder. Later, na de doorbraak van de Zuiderzee, zijn er'langs
die zee slib- en strandwallen afgezet.

Zo aijn er drie landschappen ontstaan:
le, Praeglaoiaal landschap.
2e. Laagterras landschap (stuifzand),
3e, IJselraser landschap.
Ie, Praeglaoiaal landschar,i
Dit treft oen aan in het zuid-oosten van de gemeente. Het is hoog gelegen
t.o.v, H.A.P. en heeft een onregelmatig relief. De begroeiing bestaat uit bos
en heide. Het is alleen voor do bosbouw van belang en blijft daarom verder buiten
beschouwing.
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2e. La^gterras -landschapi
Hierop h< l>ben da nensen zich gevestigd. De boerderijen werden gebouwd
op de grens van bouü?- en grasland. Dq boerderijen liegen langs de grot© weg
Hardertifijlc-iäiordon. Des© weg ligfc du© ook ongeveer op de grens tussen bouwland
en grasland» 2on suiden van de straatweg vindt men bouwlanden, ton noorden ervan
graslanden. De grens tussen bouwland cn grasland wordt bepaald door de stand vom
hot grondmater» Is de grondaatöfspiegol ia de t/inter hoger dan 50 em beneden
maiveld, dan ie het land als grasland in gebruikj is de grondwaterspiegel in
do winter lager dan 50 cm beneden -/Taaiveld, dan io het land als bouwland ia ge
bruik.
Als strooisel voor do potstallen gebruikte oen heideplaggen of bosstrooisel. Hieraed© werden de hogor gelegen bouwlanden besest. In de loop der eeuwoja
zijn ze hierdoor belangrijk opgehoogd, zodat plaatselijk een donkere feurasuze
laag is ontstaa» van. aesr dan. 1 ra dikte.
Op andere plaatsen van do Velu^ezooa treft nen in hot laagterras het ty
pische nioro-relief san net bouwland op de ruggen en grasland in de dalen. In
deze geneonte sija de verschillen to goring en heeft het micro-relief weinig in
vloed op het grondgebruik. Be verschillende percelen waren vroeger omgaven door
bosmllen set een -eildgraaf» Vele wallen zijn intussen ~?eer geslecht, waardoor
oen vlak open terrein ie ontstaan an waardoor verstuiving van hat zaad in de
hand wordt gewerkt »
3e« 1,13eliaoerlandeeha.Pi
Dit omvat een gordel langs het IJselmeer. Op het dekzand, dat sich 5.:-. de
ondergrond bevindt is slib afgezet, «aardoor plaatselijk kleilagen, op andere
plaatsen een mengsel van laagterras met klei ontstaan zijn. Langs de kust is
een straadwal ontstaan, *5velke plaatselijk aanzienlijke afmetingen kan aannemen.
Het is een taaelijl: vlak gebied aet «einig boosigroei en is overwegend als gras
land in gebruik. Tot aan de definitieve afsluiting van. de Zuiderzee was een an
dere bodeagebruiktjvorn niet goed mogelijk, oodat bij stormen vanuit het noord
oosten het \mter opgostin;d uerd waardoor dene grond ander water k\7as. Door de
afsluits.ng van de Suidersee behoort dit nu tot het verleden evenale de eb- en

vloedwerking. Het gevolg hiervan is, dat de af- en ontwatering van de lagere
gronden verbeterd is. Percelen waar men voordien in het natte Jaargetijde niet
jnet paard en kar op kon kosten zijn mt gedurende het gehele jaar droog. De ge
volgen voor het grasland t.g.v. de veranderde omstandigheden aallen onder het
hoofdstuk over de landbouv#:i?ndigo wasroe ï/ordon besproken,

Laagterr^e - \^dsohar>i
Hierin zijn de volgende bodemseriea onderscheiden»
a. do plaggengronden (zwart huiaeus)
b* de bosstrooieelgronden (bruin hruaeus)
c. de vochtige zandgronden
d. de jongere ontginningsgronden
&a en b« De grensen tussen a en b, aija zestal niet scherp, daar overgangen
voorkomen waarbij iaan van beide hmucbenestinge» gebruik heeft gemaakt. In die
gevallen ie de bodem ingedeeld bij de bodenserie, die het sterkst overheerste.
Ook kwam het voor dat profielen tot 40 h 50 cm suart waren en dan overgingen
in bruine boestrooiselgrond. Dese enkgronden koenen ongeveer in een aaneengesloten

*

complex voor* Tegen het Praoglaoiaal laijn se neestal droog en worden haar het
noord-westen geleidelijk vochtigor en daardoor oogstsekerder en voor meer eisen
de gewassen geschikt.
Cu Voohtise.zandgronden»

Deze bevinden sich praktisch ia een aaneengesloten gor

del tussen de enkgronden enerzijds en het ÏJselneörlandschap anderzijds. Hiertoe
behoren ook nog oakele afgegraven stukken tussen de hogere gronden. De dikte der
fauneuze laag is bij deze profielen meestal geringer, 'terwijl de grondwaterspie
gel zieh dichter onder hst maaiveld bevindt» Op enkele uitsonderingen na zijn se
als grasland in gebruik.
d. Jongere onteinnln^sarondent Gronden, tot deso grosp behorende, komen weinig
voor in dece gebeente. Over het alganeen is da oppervlakte bouwland vrij gelijk
gebleven. Verlaten bouwlanden«, die t?eer gedegenereerd sijn tot bos of heide
treft nen oveneens zelden aan.

-5Usel'iserlandschapi
Hierin zijn ckde bodenseries onderscheiden*
a. *&no,el;p?ond&n.
b. Kleigronden.
e. Strandballen.

,

ad a. De rao»gelgrani(S.en beetaan uit laag-^erraeszand» gemengd set een grotere of
kleinere hoeveelheid slibdelea, welke onder invloadé&r vroegere Zuidöraee sijs
afgezet» Zij voraen de overgang tussen da kleigronden, die langs bet IJselraeer
voorkonen en bet daksand aeer landinwaarts,
ad b. DG kleigronden bestaan hoofdsakolijk uit fijne bestanddelen siet iseinig in
vloed ven het laagterras in da bovengrond. De ondergrond bestast xiit dekzand,
mostal spoedig overgaande in grindrijk zand.
ad c. Hiervan is de opboir,* vaalt gelijk cc:i a an b, alleen bevindt zich er dan
een laag grindrijk sand bovenop. De stroken zijn vaak geëgaliseerd. Zij liggen
langs hot ÏJselaeer on sijn ontstaan onder invloed van de eb- en vloedwerking, toe^
de open verbinding aet de lloordaee nog bestond. Op vele plaatsen zijn deze wallen
geëgaliseerd, waardoor se enigszins bruikbaar zijn geworden voor grasland. De
lagere profielen in dit landsohap zijn meestal venig in de ondergrond j dit is
op de boderakaart a?ngogeven.

.

godeyforpeni
Bij het bestuderen van de groei der gemssen op de verschillende bodemtypen
bleek,.vooral ia.het laagterraslandsohap, dat de diepte van de grondwaterstand
de sterkste invloed op de groei der gesassen uitoefende^ Ook de dikte der donke
re huaeuKe laag ie van belang en de korrolgrootte van het sand.
De diverse bodeatypen sijn dan ook naar dete drie factoren ingedeeld. Grond
den van een bepaald bodeistype hebben dus ongeveer eenzelfde grondwaterstand, dikte
der hvmeuze laag en korrelgrootto binner. zijn bode*isarie.
O12 het aangeven der verschillende ooeomt.ypen op de bodeiakaart te vergemakke
lijken hebben we van syabolea (cijfert en letters) gebtruUe gemaakt. Paar de grond
maaterstand zijn de gronden ingedeeld in cijfers Z?-
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Korrolarootte van hat zandt
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gypftd^rt
Voor hot bepalen van de grondwaterstand hadden we vier hvtLpniddelen.
a, de bovenzijde van da gleyztsne»
b. do onderkant
\

»

*

"
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o. het begin van het witte aand.
d. do grondwaterstand! tijdaas do opnane*
Meestal hebben ;v;e gebruik gemakt van het onder o, genoemde. Baar de waar
de der divers© bodostypén voor do verschillende cjultuurgewassen nauw samenhangt
j>
iaat de diopto waarop sich het grondwater onder het saaiveld bevindt, Eoet iaën dit
onderzoek zien als een aoraontopnaae. Zou Aczo waterstand sen verandering ondeiv
gaan, b.v, door grotere isateronttrelcking I?) de Yolmw voor de waterleiding,

verlaging van de waterstand van liet lîTsel-aeer, of bemaling der nieuw te naken
ZnicU-Costpolder, dan, sullen de gronson dar verschillende) bodeiatypen verlegd sioe—
ten worden»
Op de hierbij gevoegd© peofieldacrsnede zijn de onder a, b, c, en d genoeïadq
hulpmiddelen aangegevan, Hieruit blijkt dat de sftne tussen onder- on bovenkant
dar gleyhorizos.it îxeest&l * 4,0 cm bôdraagt. In de zdne \?a<;r momenteel de beste cul
tuurgronden worden aangetroffen ia se veel dikker en bedraagt plaatselijk bijna
een meter. Hier ko.ut het grindhoudande sand niet so diep onder het maaiveld voor,
zodat verondersteld raoet «orden dat uater, waarin gereduceerd ijaor is opgelost,
door watervoerende lagen vanaf de ?elir.c wordt aangevoerd en daar ter plaatse oKydeort en als ijserroest neerslaat. Vanaf dssse plaats tot aan de zse is de grondwa
terstand gedurende de yintarnaanden gedaald nadat de Euidaraee afgesloten is door
reeds eerder genoemde ooraaken rast hun gevolg. Ook de steeds groter wordende hoe
veelheid water, wölke door hot poüipstatim vx>or de waterleiding uit de hoger gele
gen gronden wordt onttrokken, kan er nog! enige invloed op hebben»
rjan^elfyonden;
De Hangelaronien sijn in drie z'.mart«liassen ingedeeld,
I., is lichte nangclgrond duo sterk zandig»
IV is ï**tig swara caagelgrood dus Binder bändig»
i

Z» is sware Esangolgrond dus nog einder zandig.
Over hot algeneen wordt d© structuur e.d. slechter, naaraate de sraarto too
nssat. Op de plaatsen waar des© laag vonig is, hebben we er de letter V. aan toe—
GCTOagd. Ifcnneor de bovengrond reods venig is, Y.Y» Bij kleigronden hoeft men al
leen de onderscheiding*
K» wanneer

ïtleilaag direot op het saiad ruist.

1
£ als se tevene verdg is»
V
goals de letter achter het oijfer Mj de sandgrondeaa de diepte van het schra

le sand aangeeft onder de huiaeuse laagj ao geeft die letter bij de mangel- en
kleigronden dit eveneens asn,saar dan vorat het do onderkant van de spaarders laag
rustend op het schrale zand,
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Pyofloldoorsaede t
Dit is oQii dwarsdoorsnede tot een. diepte van

a vanaf hst droogst© bouw»

landp^ofial tot aan het IJselrieer« De boringan zijn verricht op eon lijn, welks
tam kan trekken van de schoorsteen van hat pompstation der waterleiding over de
vliegtuigverkewiingstoreja naar hst IJseineer.
Hierop heeft aen oversioht vani
a — hst grindloae ©n grindhooxdetóe tot grindrijko zand.
b •» hst iniddelkorrelige dekaand en eoherpe sand,
o « de dikte der donkere htaneuze grondlaag*
d - de gronden die onder directe invloed vssax do Jteiderzeë ontstaan zijn.
f — de invloed van het grondwater aoals onder a, b, of en d vermeld,
g - het bodekfcypé, . dat m aan :;e©n desbetreffende grond gegeven hebben.
Korrelgrootto van het zandt
De laag donker© hvœieuze grond bestaat praktisch overal uit het raiddolkorrei
lige doksand. De enkele uitsonderingen hierop staan op de bodesikaart aangegeven. Ove
rigens hebben we de toevoeging G,S en X voor resp. gref, scherp en grindrijk zand
allo®a gegeven wanneer het binnen 1 » @n boven de grondwaterstand voorkmm in de
hogere en droge gebieden*
Bij de lagere gronden langs het IJeelaeer vooral tussen de stad Harderwijk
en do Hierdonse beak bevindt het grindrijko on meestal scherps

sich praktisch

overal op bereikbare diepte* is 24" ®*
:

De Harderwi.ikse tuinbouw*
De tiiinbouYjge ïïas aon, v?olko raocentoel hiar worden verbouwd, behoren groten
deels tot de s.g» zomergroenten. Wortelen, aardbeien on sla kunnen tot de hoofdteelten worden gerakend, verder andijvie, spinasie ens. Behalve wortelen zijn het
producten, welke snol aan bederf onderhavig zijn en die gedurende de zomermaanden
een lang,vervoer vanuit do grote oentra in het Westen deö lands minder goed ver
dragen en daaron hier gewild zijn. Tevens heeft sen hier over het algenseen ninder
ast ziekten en kwalen te kampen o.a. weinig luisaantasting, waardoor een beter kwa
liteitsproduct lean TJorden verkregen« Bovengenoemde gewassen stellen hoge eisen aan
,de grond
.
_J

» 9in hst bijaonder wat voohthoudendh.eid, opdraahtigheld en dikte van do bewortelbare laag betreft.
Plaatselijk v/arden ook fruitscarplantinken aangetroffen, welke vaak niet
op de daarvoor geschikte gronden voorkonon. Da gronden -mite hiervoor in aan
merking kov&zip moeten een huBeuze laag hebben van minstens 60 ca. en een vdnterœteratsnd van * 60 ara.
Da Bodea^esohilct^eidskaart voor ttiinboivyi
De tuinbouw ali? gelioel ie do aeeet intensieve bo&Qmgebrtdksvora waarin
i.'

veel kapitaal e® arbeid "per eenheid van oppeorvlakte wordt gestoken. Zij met
daaros'alleen o p da beet goeöhik^e gronden worden ttitgeoefend.
'V
Zoals roods eerder *^erc« vonftaldj is bij de indeling dor bodenrfcypen zoveel
aogelijk rekening géhquden »et de raste van geacfalKtheid oe. «ultuurser/assen voort
te brengen.
Do' gronden, yjelke aoaemteel door tuinbouw ingenomen worden of Iiiervoor in
aaniaorking konen, hebben alle een winterv/aterstand tussen 30 en 60 cm en een
donkere huaeuzo laag van ninetens AO ou voor do laßere on 60 ea voor <1e iots ho
gere gronden» Des© gronden komen op de boaonlraart voor als 2, 12 en 22, net toe
voeging van B. of Gm en 3, 13 en 23#--not toevoeging van C of D.
Daar gronden, î?elke binnen esn bepaald bodentype vallen niet steeds de
zelfde geschiktheid blijken to bezitten voor de veeleisend© tudnbouwgevmesen,
is oen specials tuinbouwgescshikthaidsi:aart vervaardigd. Hierop aijn de gronden,
welk© in het algeaeen voor tuinbouw in aanmerking kosten* vol.rrrj een bepaald
sjrateen geclassifioaerd.
Klasse I« geaohikt voor alle galtoros t
Hiertoe rekenen ve die gronden, die het ideale profiel het neest benaderen,
»

waarop de nogelijkheden het {grootst zijn. Hierop-noot sowel de zeer intensieve
groenton-als fruitteelt met goed ouooec mogelijk aijn, sodat oen ruine gewassen—
kouze de individuele kweker in staat stelt o~\ dc risico's zoveel mogelijk te kun
nen verdelen.

j

.\

- 10 Deze gronden worden in deze gemeente in beperkte mate aangetroffen en liggen
grotendeels aan de rand en ook in de stad» Moestal zijn ze reeds gedurende
een lange periode voor de teelt van intensieve gewassen in gebruik. Zij heb
ben in die tijd veel organische meststoffen in de vorm van stalmest en compost
ontvangen en hebben een goede verzorging gehad, waardoor ze een voortreffeli jk(
structuur bezitten. Ze hebben vaak een donkere frumeuze teeltlaag van

cm en

meer* Ze bestaat uit middelkorrelig dekzand, dat meestal lemig is, waardoor ze
een grotere watercapaciteit beàit.
Klasse II. (A. goed geschikt voor groenten. B. goed geschikt voor fruit).
De gronden welke hiertoe geilend zijn bieden minder mogelijkheden. Ener
zijds bestaan ze uit gronden, welke voor de fruitteelt goed geschikt zijn, doch
minder voor groenteteelt, omdat de vochtvoorsiening niet meer in hst optimum
is, doordat zij minder lernig zijn art de grondwaterstand iets lager is, ander
zijds die gronden, welke een iets hogare%atorstand hebben en daardoor voor de
\

groenteteelt goed geschikt zijn, maar niet meer voldoen aan de eisen, welke de
'i.

v

fruitteelt daareaa stelt, stede ook, omdat de dikte der huseuze en dus goed beP
wortelbare laag geringer is. Overigens is geschiedenis, bebouwing en ontwikke
ling gelijk

aan de gronden behorend# tot klasse I.

Klasse III, (matig aesehikt voor all» pultures).
De hiertoe behorende grondai) liggen over het algemeen verder van de stad
af. 'Ze zijn steeds in gebruik geweest als beu#-of grasland. Hierop is minder

mot compost gemest en' ze zijn over het algemeen schraler. Wanneer zij als
tuinland in gebruik komen, zal de kwaliteit geleidelijk verbeteren.
Klasse IV. (A. matig geschikt voor groenteteelt. B. matig geschikt voor fruits
/1

Dez© gronden komen/behalve wat de grondwaterstand betreft, overeen met de
onder III genoemde. Die met Â. aangegeven zijn hebben een iets hogere waterstand
en komen alleen voor groenteteelt in aanmericingp terwijl de tot B. behorende
een iets lagere waterstand hebben en da&rdûor meer voor fruitteelt in aamerking
komen«

- 11 Klasse ¥.(zeer aatig geschikt voor alle cultures),
Hiertoe behoren gronden, welke wel een geschikts waterstand hebben an wan
neer ze als tuinland in gebruik koraen door betere verzorging of speciale cultuurrcaatregolon e.d, geleidelijk verbeteren, doch momenteeldoor verschillende oorza
ken b.v. aanwezigheid van enig loodzand of oen storend laagje op 4-0 à 50 era diep
te in kwaliteit ten achter staan bij ds gronden behorende tot klasse III.
Een nadere bestudering der bijgaande tuinbouwgeechiktheidskaart toont aan, dat
de beste tuinbouwgronden aan de rand der stac! gelegen zijn. Boor jaren- of zelfs
eeuwenlange goede organische te.es tingen .en goede verzorging zijn deze gronden dia
oorspronkelijk reeds van goede kwaliteit waren tot uitstekende tuinbouwgronden ge
maakt. Een groot gedeelte heeft waarschijnlijk behoord tot het grondbezit van een'
klooster, onder welks invloed deze gronden geworden zijn tot wat ze momenteel zijn.
<i

Ook bij het kasteel "De Ussenburg" treft men een complex gronden aan, welk©
een betere indruk maken dan de omliggende gronden» De waterstand is er hoger, waar- .
door ze voor fruitteelt minder geschikt zijn. Tevens heeft dit tot gevolg, dat in
de donkere laag walke rijk is aan organische stol' door ruime bemestingen hiermee, de
luchttoetreding (zuurstof) onvoldoende is waardoor reductieprocessen optreden soms
>-

reeds op 10 à 20 cm diepte. Wordt het land goed begreppeld, dan zal hat voor de
groenteteelt in aanmerking kunnen komen.
Een gedeelte van de eerste gemeenteweide zou na egalisatie bruikbaar zijn
voor tuinbouw, hoewel de donkere huiaeuze laag gemiddeld slechts * 4.0 cm zal bedra
gen.
Tussen de Weisteeg en het IJselraeer ligt nog een strook waarvan de donkere hu
nleuze laag iets dikker is en daaroa beter geschikt is.
De overige percelen welke voor tuinbouw in aanmerking zouden kunnen kossen be
vinden zich grotendeels langs de Rijksptraat*,vsg Amersfoort-Zwolle tussen Harder
wijk en de Hierdense beek. Meestal ligger.' ae direct achter de boerderijen, zodat
ingebruikname voor tuinbouw vaak irioeilijkheden zal geven. In tegenstelling met de
gronden rond de stad, die een donkere kleur bezitten, hebben deze gronden een
bruine kleur, welke verkregen is door bemesting met boestrooisel uit de potstallen.
Voor tuinbouwgewassen zijn deze bruine grond® slechts aatig geschikt, doch daar
de grondwaterstand goed is, zijn zij met zware organische bemesting goed geschikt

- 12 te makano
Tot de gronden welke niet voor tuinbouw in aanmerking komen, behoren op de
eerste plaats het grote complex te droge gronden, welke een winterwaterstand heb
ben dieper dan 60 om. Daardoor wordt het teeltrisico te groot omdat in een droge
periode gemakkelijk groeistagnatie optreedt. In EO'G periode krijgt nen veelal
aantasting door insecten, b.v. luizen, waardoor de kwaliteit sterk vermindert of
het product zelfs waardeloos wordt. Tevens gaan vele groentesoorten zoals andij
vie, sla, spinazie en postelein van het vegetatieve spoedig over in het generatie
ve groei-stadium, waardoor de producten geoogst moeten worden voor ze hun volle
wasdom bereikt hebben en waardoor de opbrengst ver beneden het gemiddelde blijft.
De läge zandgronden 'met glay tot aan de oppervlakte, die meestal ©en donkere,
bovenlaag van hoogstens 30 ca hebben zijn ongeschikt voor tuinbouw. Zij blijven
in het voorjaar lang nat en koud, waardoor men in het voorjaar te laat met de werk
zaamheden aan kan vangen. Door de hoge waterstand is de grond onvoldoende door
lucht en daardoor hebben ze een gering bacterieleven.
Onder de lichte Mangelgronden (symbool ^33 e of^32 e komen enkele stroken
voor^die geschikt zijn voor tuinbouw, deze staan dan ook aangegeven.
! De middelzware en zware mangelgronden zijn ongeschikt. Zij hebben een minder
goedie tot slechte structuur tengevolge van wateroverlast, onvoldoende doorluchting
en geringe activiteit der bacteriBn. Zij zijn moeilijk bewerkbaar en de gewassen
komen in het voorjaar moeilijk aan de groei, ze slaan moeilijk aan zegt de prak
tijk. Daardoor zijn de producten later oogstbaar, wat meestal financieel nadelig 5$
terwijl de tweede teelt vaak niet meer tot volle wasdom komt voor het invallen van de
winter.
Dit alles geldt in nog sterkere mate voor de klei op zand en klei op veen
op zandprofielen.
Samenvattende kunnen we dus zeggen dat:
1 - de voornaamste factoren welke de geschiktheid voor de tuinbouw in Harderwijk
bepalen, de grondwaterstand is en de dikte van de donkere huaeuze laag direet daarop volgt.
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de gesehi!tëtetuinbouwgronden rond de stad gelegen zijn.,
deze door hun natuurlijke opbouw, goede verzorging en bemestingstoestand

tot de beste Nederlandss tuinbouv/grondan kunnen worden gerekend.
er buitea ait centrum praktieda ge©,n gelijkwaardige gronden wollen gevonden.
er binnen de ganeonte nog irai grordsn liggen welles voor tuinbouw in aanmerking
komea, doch dese hebben hogere exploitatiekoeten en grotere teeltrisico1s.

