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1.

IELEIDING.
De Zuidhollandse droogmakerijen ten zuiden van de
Oude Rijn "beslaan een oppervlakte van + 22.000 ha.. Deze
droogmakerijen liggen aaneengesloten, uitgezonderd enkele
droogmakerijen bij Eeeuwijk en ten westen van Delft, die
midden tussen het hoge bovenland liggen» Deze laatste worden
in dit rapportje niet behandeld.
De gegevens van de reeds eerder gekarteerde ge
bieden? die zijn opgenomen door de Stichting voor Bodemkartering? de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienstj werden zoveel mogelijk overge
nomen en verwerkt«, Buiten de elders overgenomen polders werd
voor het samenstellen van de kaart gemiddeld 1 boring per
10 ha. gemaakt. Er werd tot 1.20 m diep geboord»

2.

KOET OVERZICHT VAN DE RESULTATEN.
De bodemprofielen aan de rand van de droogmakerijen
bestaan hoofdzakelijk uit veen en slappe klei met katteklei
onder de bouwvoor» In deze randgebieden komen tal van klei
en zavelruggetjes voor, waarvan er enkele in het noordwesten
en in het zuidoosten op de kaart staan aangegeven. In de om
geving van Nootdorp bestaan de droogmakerijen aan de rand
niet uit veen of slappe klei, maar uit zavel. Twee zavelruggen
welke uit verschillend materiaal bestaan? vrat samenstelling
en eigenschappen betreft? dringen hier vanuit het westen de
meer oostelijk gelegen gebieden binnen. In het midden van het
gebied bestaan de droogmakerijen hoofdzakelijk uit klei en
zavel van vrij goede tot zeer goede kwaliteit.
In de kern is een strook zavel tot liohte zavel aanwezig, die
kalkrijk is tot in de bovengrond. In dit kalkrijke gedeelte
treft men onduidelijke of slechts dunne duidelijke A^'s aan.
De kalkloze gronden bezitten overal een dek met zandige meermolm vaak tot 30 à 35

crn

dik en van uitstekende kwaliteit.

Vaak worden in het gebied met slappe klei,indrogende ? venige
tot humusrijke dekken van veel mindere kwaliteit aangetrof
fen. In het zuiden ten slotte komen veel restveengronden
voor? die vaak een bovengrond van minder goede kwaliteit
bezitten.
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De kalkrijke klei- en zavelgronden zonder of met
weinig meermolm liggen in bouwland» De kattekleigronden met in
droging en de restveengronden zijn het meest als grasland in
gebruik. Op dikke meermolmgronden, die op enkele plaatsen voor
komen, treft men tuinbouw aan, evenals op vele goede zavels»
De kallcloze gronden? die vaak nog een goed meermolmdek hebben,
worden zowel voor grasland als voor bouwland gebruikt.
3. HET ONTSTAAN YAM HET GEBIED,,
Het gebied behoorde in de vroege middeleeuwen tot
het grote Zuidhollandse veengebied. Hierin lagen enkele kleine
meertjes, zoals o.a. het IJselmeer, Wolfoppenmeer, het Zoetermeer en de Bleiswijkse meren. Deze meren stonden waarschijn
lijk door veenstroompjes met elkaar in verbinding. De voor
naamste veenstroom, waardoor het overtollige water uit het ge
hele gebied werd afgevoerd was de Rotte, die nu nog voor het
grootste deel als boezemwater aanwezig is. Ook de Schie ver
vulde een dergelijke rol meer naar het westen en de Gouwe meer
naar het oosten.
Het veen in dit grote gebied bestond zeer waarschijnlijk in de bovenste mete,rs uit mosveen, aan de rand van het ge
bied uit zeggeveen en plaatselijk uit bosveen. In de onder
grond kwam hoofdzakelijk rietveen voor, dat naar beneden over
ging in slappe klei en zavel. Deze klei en zavel behoren tot
de formatie van de Oude Zeeklei, afgezet tussen omstreeks
5OOO en 23OO v.Chr.. Plaatselijk, vooral meer naar het oosten,

ontbreekt de Oude Zeeklei en gaat het rietveen nog enkele
meters dieper door.
Het veen heeft men voor het winnen van brandstof tot
even boven het Oude Zeekleiniveau afgestoken. Meestal is slechts
een dun veenlaagje op de klei en/of zavel achtergelaten. Op de
plaatsen met slappe klei was deze restveenlaag dikker. Als ge
volg van het uitgraven van het veen ontstonden er veenplassen,
die op een enkele na, in het tijdvak van ca. l6l2 tot ca. 1850
drooggelegd zijn.
Direct na de drooglegging vormden deze dikke of
dunnere lagen restveen en de resten van flora en fauna die in
de plas leefden de bovenlaag.
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Door bewerking en ontwatering is deze grond nu sterk verweerd
en veraard en vermengd geraakt met de klei en zavel van de
Oude Zeeklei. De bovengrond is nu humusarm tot humusrijk en
plaatselijk zelfs nog venig.
De Oude Zeeklei van dit gedeelte van Zuid-Holland
is het eerst beschreven door VAN LIEEE e.a. (l953)° Verder
hebben GROMMELIN en VAN LIEEE (l949) er een globale beschrij
ving van gegeven« Men heeft echter tijdens deze verkenning
te weinig gelet op de kwaliteit van de humeuze
bovengrond, die juist voor landbouwkundige doeleinden zo be
langrijk is «
De afzetting van de Oude Zeeklei moet in dit gebied
in minstens twee fasen plaats hebben gehad. De oudste afzet
ting, die wij wegens

de

diep kalkloze profielen en op grond

van opbouw en kleur, evenals in de Haarlemmermeer, HAAKS
(1949? 1954)? Hoofddorpgronden hebben genoemd? komen hoofd
zakelijk voor tussen Nootdorp en Zoetermeer, maar ook nog wel
hier en daar verspreid in het overige deel van het gebiedo
De aanvoer van deze klei- en zavelafzettingen heeft in eerste
instantie uit de richting van Rijswijk plaatsgehad.
Een deel van deze oudste afzetting is gedetailleer
der behandeld door VAN DER KNAAP (1959)
en VAN DER KNAAP (1956)

door VAN DER SCHANS

de polder Nootdorp, Ook op het

bodemkaartje van VINK (1945) van Zoetermeer komt deze oude,
diep kalkloze zavelrug voor. Men treft niet weggeërodeerde
stukken van de Hoofddorpafzetting eveneens aan in de Noord
polder onder Berkel (PONS en DE VISSER, 195^) en in de Overbuurtse polder bij Bleiswijk (Proefstation voor de Groente
en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk en de Afdeling
Karteringen t.b.v. Streek- en Uitbreidingsplannen van de
Stichting voor Bodemkartering, 1956)» Daarnaast is een deel
van deze sedimenten ook aangevoerd uit de richting van
Pijnacker.
De hierboven omschreven oudste afzetting (Hoofd
dorpgronden) is voor een groot deel opgeruimd door een tweede
afzetting. Het materiaal hiervan bestaat uit zavel en klei
met een al dan niet kalkrijke bovengrond.

-4-

Vooral in de randgebieden, op de overgang naar het veengebied,
zijn tijdens deze tweede Oude Zeekleiafzetting tal van kreek
jes ontstaan, waarin zandig materiaal werd afgezet» Ze liggen
steeds temidden van slappe kleiige gronden. Door ontwatering
ontstond omkering van het reliëf en liggen deze vroegere
kreekjes nu als ruggetjes in het terrein. In detail zijn ze
zeer fraai uitgekarteerd door EDELMAN (1945) in de Eendrachtspoldera
De sedimentaanvoer van deze tweede afzetting had
vooral vanuit 3 punten plaats? namelijk bij Leidschendam,
tussen Nootdorp en Delft en bij Berkel, In het centrale ge
bied hebben de kalkrijke jongere afzettingen een zeer grote
verbreiding. Ze zijn o.a. beschreven door VAN LIEHE e.a.
(1953) en door VAN DEE KNAAP (l959)° In natuurlijke toestand
was plaatselijk een dun kalkarm klei- of zavellaagje aanwezig
op de kalkrijke zavel»
Het verschil in kalkgehalte van de bovengrond in
deze gebieden is een gevolg van de dikte van dit laagje kalkloze klei en van het al dan niet aanploegen van de kalkrijke
ondergrond (zie hiervoor ook H-6).
De moeilijkheid is vaak ook om een verklaring te
geven van het feit, dat midden in dit complex van droog
makerijen een "eiland1' van kalkrijke zavelgronden ligt,
zonder verbindingen naar het westen» Vermoedelijk ligt deze
westelijke verbinding ergens bij Berkel. Tijdens de laatste
fase van de afzetting is over deze verbinding nog flink wat
zware kalkloze klei afgezet, zodat op de bodemkaart hier geen
kalkrijke zavels voorkomen. Wij hebben hiervoor wel eens aan
wijzingen gevonden in de vorm van zware rietkleilagen, die
door een veenlaagje gescheiden waren van de onderliggende
zavel. VAN DER KNAAP (1959) onderscheidde bij Nootdorp zelfs
3 verschillende Oude Zeekleiafzettingen. De oudste komt over
een met hetgeen wij als Hoofddorpgronden aangeduid hebben,
de beide jongere met onze tweede afzetting. Bij de verkenning
is het niet gelukt

deze

laatstgenoemde afzettingen van el

kaar te scheiden.
In het zuidelijk gedeelte van het gebied, n.l. in
de Prins Alexanderpolder, komt nog een geringe oppervlakte
rivierklei of estuariurnklei voor.
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Deze rivierklei ligt als een rug midden in de polder en be
hoort tot een zeer oude rivierafzetting die over grote opper
vlakten;, ook ond.er de oude zeeklei in het andere deel van het
gebied, wordt aangetroffen, zoals door BEMEMA (1955)

aan

gegeven.
In het westen tussen Leidschendam en Nootdorp komen
enkele smalle oude strandwallen voor. Twee ervan zijn op
kaart aangegeven» Ze behoren tot de oudste van deze formatie
in ons land en schijnen samen te hangen met de ïïoofddorprug
van Nootdorp»
In het zuidoosten van het gebied (Prins Alexanderpolder) werd geen zeeklei meer afgezet, hier treft men alleen
enkele veensoorten aan, zoals rietzeggeveen op de rivierklei
of estuariumkleio Dit veen is ontstaan onder invloed van brak
water in dezelfde tijd als elders de Oude Zeeklei. Het da,ar
eveneens voorkomende bosveen is gevormd onder invloed van
oude riviertjes» Verder vindt men er veel verslagen veen,
dat bestaat uit een mengsel van in meren bezinkend organische
stof en uit de afslag van rietveen, bosveen en mosveen, die
de oevers van deze meren vormden.
4. DE INDELING VAN DE GRONDEN»
De indeling van de gronden van het hier behandelde
gebied is gemengd geogenetisch-pedogenetisch en hangt sterk
samen met de landschappelijke ontwikkeling» Er zijn twee
hoofdgroepen onderscheiden n.l. de minerale gronden en de
organische gronden» Binnen deze hoofdgroepen is onderscheid
gemaakt naar de zwaarte en de humositeit van de bovengrond en
een nadere indeling van de diepte, waarop de kalk begint»
Ten slotte is bij humusrijke tot venige bovengronden met
aparte toevoegingen aangegeven hoe de kwaliteit van de boven
grond is.
Op de bodemkaart is de legenda in tabelvorm weer
gegeven, hetgeen de overzichtelijkheid bevordert. De nummering
van de bodemtypen komt overeen met de nummering van de bodem
typen in dit hoofdstuk. De volgorde van behandeling van de
bodemtypen in dit hoofdstuk is dezelfde als die op de legenda
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van de bodemkaart n.l. 1-3-2-4-7-8-5-6» De
reden van deze volgorde is, dat op het oorspronkelijke ont
werp een andere volgorde gebruikt is? waarvan de nummering
later gehandhaafd is,
We laten hieronder de legenda in z'n geheel volgen,
waarbij de indelingen verder voor zichzelf spreken. Bij elk,
in belangrijke oppervlakken voorkomend bodemtype geven we een
eenvoudige profielbeschrijving.
Minerale gronden.
1»

Diep kalkloze (50 a 75

) "oude zeeklei" zavelgronden

gm

(Hoofddorpgronden)0
s 25_>_40 cmjlik^ humeus en humusri.jk,__g£ed veraard
(meermolma,chtig)5 _textuurver1o ojd;_ afl£pe|
nd. „ondergrond î
mee_sta]- ge£.ij,pt?^_stevi£?__s£ms jjälapjoe^lagen^
1.1

Lichte aavel

1.2

Zavel.

X°£r]le£,-^ ,Y»a£ ®eïï £r£^iel Z.aïï
0 - 4 0 cm Kalkarme, humeuze tot meermolmachtige
lichte zavel met iets grof zand.
40 - 120

cm

Lichte zavel tot ca. 50 à 120 cm ontkalkt.
Het materiaal is iets donker van kleur. De
ontkalkte geoxydeerde lichte zavel bevat
veel oranje-gele roestvlekken^ de ontkalkte
gereduceerde lichte zavel is "blauw-grijs.
Het profiel is vrij vast» De bovengrond
(0 - 20 cm) bevat indien de grond als bouw
land in gebruik is + 6/0 humus § indien de
grond als gras- of tuinland in gebruik is
bevat ze aanmerkelijk meer humus + 15$«
De bovengrond is van vrij goede kwaliteit.

Voorbeeld van een
0 - 40

cm

v0-n JïyE.e„Al2_L

Kalkarme, humusrijke tot humeuze zavel (in
bouwland + 6fo humus)

40 - 90

cm

Zavel van 50 tot ca. 90 cm ontkalkt.

90 - 120

cm

Kalkrijke lichte zavel»
De zavel heeft dezelfde eigenschappen als de
lichte zavel van type 1.1. De bovengrond wijkt
ook niet af van type lol»

3.

Kalkrijke "oude zeeklei" zavel- en kleigronden.
s 25_à_30 £m_dik2_ humuj3arm__tot b\p£us5_textuurv;erloops_aflopend_|_ £ndergrondj_ gepijpi en_s1;evig.
3.1

Lichte zavel

3.2

Zavel

3»3- Lichte klei en klei.
Voorbeeld van een j>rofle_l van jfcype„3^_l_^
0 -

25

cm

Iets humeuze tot humeuze kalkrijke lichte
zavel (in bouwland + 4f° humus).

25 - 90

cm

Kalkrijke lichte zavel.

90 - 120

cm

Kalkrijkj slibhoudend zand.
De bovengrond is van goede kwaliteit. Het pro
fiel is stevig.

V°£rbe£ld van een lorofjLel, van jty£e_3j^2_^
0 -

25

cm

Iets humeuze tot humeuze kalkrijke zavel (in
bouwland + 4^ humus).

25 - 90

cm

Kalkrijke zavel.

90 - 120

cm

Kalkrijke lichte zavel.

Voorbeeld van een profiel van
0 -

25

cm

Kalkrijke iets humeuze tot humeuze lichte klei
of klei (in bouwland + 4$ humus).

25 - 50

cm

Kalkrijke zavel of lichte klei.

50 - 100

cm

Kalkrijke lichte zavel.

100 - 120

cm

Kalkrijk slibhoudend zand.
De bovengrond is van goede kwaliteit. Het pro
fiel is stevig.

Ondiep kalkarme (30 à 50

) '1 oude zeeklei" zavel- en

cm

kleigronden.
; £5_à__42
liu®eüs_eB
ZeEaar.â
^m£ermolma£h.ti£)_£ iextuurv£rloapj afkopend soms mejt dunn£
ka_lkl.o£e__zware_laag £iider de_b£uwvoor^_ondergr£nds gerijpt
£n_stevigo
2ol

Lichte zavel

2.2

Zavel

2=3

Lichte klei en klei.

X°£r~esA^: za£
0 -

30

cm

£r£-^iei xa*ï
Kalkarme humusrijke lichte zavel (in bouw
land + 10$ humus).

30 - 40

cm

Kalkhoudende lichte zavel.

40 - 120

cm

Kalkrijke zeer lichte zavel.
De "bovengrond "bevat in "bouwland ca. 8 - 10$
humus. De structuur van de bovengrond is
goed. Het profiel is vrij stevig»

V°£rbeeld van een pTOfiel van jtyPe„2_L2_L
0-

35

cm

Humeuze tot humusrijlce kalkarme zavel (in
bouwland 6 tot 13$ humus).

35 - 100

cm

Kalkrijke zavel (soms dun kleilaagje onder
de bouwvoor)»

100 - 120

cm

Kalkrijke lichte zavel»
Verder heeft dit profiel de eigenschappen
als 2.1.

V°£rbe£ld van een £r£flel van ty£e__2_o_3^.
0 -

35

cm

Humeuze tot humusrijke kalkarme lichte
klei of klei (in bouwland ca. 6 tot 13$
humus).

35 - 45 •

cm

Kalkarme klei (soms iets kattelcleiachtig).

45 - 90

cm

Kalkrijke klei of lichte klei.

90 - 120

cm

Kalkrijke klei en zavel.
De kalkarme klei is over het algemeen van
goede kwaliteit. De eronder liggende klei
is vrij stevig. De bovengrond is van goede
tot matige kwaliteit.
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Diep kalkloze (> 50 cm) "oude zeeklei" kleigronden (kattekleigronden)»
s

£5_A_40 £™__d_ik_2_ kumu^rjLjk tot ve_nig:,__g£ed veraard, tot

j3l£Ght_veraard_en/of^_indrogend__(zi£ to£V£eging£n)j_t£x_tuurverl£0£s__me_t_<dn.kke__kalkl£Z£

zwar£

^-•'-äa£

à. §9 £m_e^19 £ ®.0„°ïï ^%Pjîe„0.P kalforijpœ kl£i_°f zave1$
£ndergrondj_

£n£e£ij.P^

erL,siaP°

4»1

Klei) vrij slappe ondergrond

4=2

Klei? met restveenlaagje onder de A^f slappe onder
grond..

Vo£rbe£ld van een Pr£fîe.i Za£ type_4»l^.
0-

35

cm

Humusrijke kalkarme klei (in bouwland 6
tot 13$ humus).

35 - 65

cm

Katteklei.

65 - 100

cm

Kalkrijke klei of zavel«.

100 - 120

cm

Kalkrijke zavel of lichte zavel.
De klei en zavel is wat slap en bevat rietresten. De bovengrond, is van matige kwali
teit, vaak min of meer indrogend.

T°£rbe£ld. van een £i£fiel van J£ype_4^_2_L
0-

35

cm

Hurmisrijke klei (in bouwland 6 tot 13$

0

humus).
cm

Eestveen (meestal vergaan rietveen).

50 - 65

cm

Katteklei.

65 - 120

cm

Kalkarme riethoudende klei.

35

1

4.

De riethoudende klei is vaak erg slap. De
bovengrond is van matige tot vrij slechte
kwaliteit, vaak ingedroogd of ingedroogd
geweest en daardoor slecht van structuur.

10 -

7.

Rivierklei- of estuariumkleigronden.

^

£5__à_35. £riL.^ikj.

s

Ëa^cA°£s.i,

i°£Pi. ^0ïï0£eS.ni. kal^oud£nd £n.J^a^SrÎ3]S

te£tuurv£r£a_°, 40 cm

^i£Plei. £n.âe£S£°ttâ_s_ ™e£sJi ZriJ_sieZ^£''
7.I

Klei»

Z°£r^e£^ Za£ £e£ £ro-^iei: Za£ jfcy£e__7.».l^_

8.

0 - 4 0

cm

Kalkarme humeuze klei.

40 -- 90

cm

lets kalkh.oudeH.de donkere klei met fcoutresteru

90 - 120

cm

ICalkrijke lichte klei.

Strandwalgronden.
A^ s 3.0_à__40 _cm_cLîlcg_ humeust kalklo^s^ £r£f_zandi£,_vriji
£°ed£ ^extuurv^rloop^. £P_S£°£ 5.aE^_°£ £P_Jciei £P_SE°£
_zandj_ kalkloos__t£t__di.eper dan 120 £m_o_
8.1

Iets kleihoudend zand

8.2

G-rofzandige klei.

Vo£rbe£ld van een pr£fiel Tan jtype__8j_l^
0 - 4 0

cm

Humeuze iets kleihoudende zandgrond.

40 - 70

cm

lets hurneus kalkarm duinzand.

70 - 120

cm

Kalkarm duinzand.
De bovengrond is van vrij goede kwaliteit.

V°£rheeld van een pr£fiel van type_8_i2_:_
0 - 40

cm

Humeuze sterk zandige iets kleiige grond

70

cm

Kalkarme klei

70 - 120

cm

Kalkarm matig grof zeezand.

40 -

De bovengrond is matig goed van kwaliteit.
Toevoegingen bi,j 4 en 5.
a.

A^ s goed veraardP meermolmachtig, meest grof
zandhoudend.

b.

A^ s slecht veraard en/of indrogend.

Organische gronden.
Bestveengronden.
A. s 25 a 40 cm dik? humusrijlc tot venig? goed veraard tot

£-'-£cii^_.v£r5;a£<^_e£/£^:'-:i:1^£0£e^„(5.:^£ i0£72esin§£n_)j_,0P Ze£n
£f_v£rslag£n_v_een op kle_ih.£udend rjLetvjsen £f rivierkJLei of
£P„^âSSe£5„°ïï^.®r£r£n™s—z£e£ ~®^âPra(£%^e£n-_e2î Xe£sia£eH
veen} tot yrjionstevig J^rjLvierkle_i)_o_
5.I

Op bosveen of op kleihoudend rietveen

5»2

Op bosveen op rivierklei

5-3

Op verslagen veen of op tagger.

Yo£rbe_eld van een profiel van i3Qj>e„5_i.l.i,
0 - 4 0

om

Humusrijke tot venige zavel en lichte klei
met meer of minder grof zand,

40 - 120

cm

Biet- of bosveen? soms met hier en daar een
kleilensje »
De bovengrond is meestal van matige tot
slechte kwaliteit* is ingedroogdy scherp en
los «
£eïi £?P^iei Z.3-.?1 iy£e 5^

0 - 40

cm

Humusrijke tot venige zavel en lichte klei
en wat grof zand

40 - 80

cm

Bosveen (soms iets verslagen veen)

80 - 120

cm

Donkere iets humeuze rivierklei.
De bovengrond is dito type 5°1°

Voorbeeld van een jsrofie^L van type 5°3^_
0 - 40

cm

Humusrijke tot venige zavel en lichte klei
met wat grof zand.

40 - 120

crn

Verslagen veen of bagger.
De bovengrond is dito type 5°1-

Meermolmgr0nden.
s

2. 40__cm dikj_humusrijk tot_ven_igj_ go£d__ve_raard__(mee_r-

mol_m}j £ndergronds meestal Xr^J„siaE0
6.1

Grofzandhoudende meermolm.
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5»

ENIGE OPMERKINGEN OYER DE LAND- EN TÜIKBOI3WKÜMDIGE IfAARDE
VAN DE VERSCHILLENDE BODEMTYPEN EN DE EVENTUELE MOGELIJK
HEDEN TOT VERBETERING VAN SLECHTE GROMDEN.
Minerale gronden.
T.ype 1.1.
Kalkarme__lichte .zavel me_t £oed__v£raard.£ ^m_eermolma£h.tige_)_
humeuze_ _tot humu_srijlce__bovengr£nd.
De landbouwkundige waarde van deze grond9 uit een
oogpunt van akkerbouw? is relatief vrij laag. Voor bouwland
is de grond licht en bevat te veel humus. Daardoor groeit er
veel onkruid en de gewassen legeren spoedig. Ook stuift en
slempt de grond gauw. De kwaliteit van de geoogste produkten
vooral van aardappelen laat te wensen over.
Voor grasland is de grond matig geschikt. Er
groeien vrij veel minder produktieve grassen zoals o.a.
struisgrassen en witbol. Door de hoge ligging is de grond
vaak vrij droog.
Voor tuinland is de grond geschikt en vooral vroeg.
Voor de niet diep wortelende gewassen is hij aan de droge
kant. De humeuze,, zwarte, vrij snel droge grond is vroeg en
de gewassen groeien er gemakkelijk. Ook bij tuinbouwgebruik
heeft men veel last van onkruid.
Wanneer het kalkrijke materiaal niet te diep ligt
en de ondergrond niet te licht is kan dit type verbeterd
xvorden door diepploegen of diepspitten.
Type 1.2.
Kalkarme zavel met goed veraarde (meerntolmachtjLge)_h.umeuze
bovengrond^
Dit bodemtype is in zijn geheel iets zwaarder dan
bodemtype 1.1 en daarom voor bouwland wat beter geschikt.
Het enigszins zure karakter van de grond is voor een aantal
landbouwgewassen echter nadelig. Voor gras- en tuinland en
voor verbetering van de grond gelden dezelfde opmerkingen
als bij bodemtype 1.1.

Type 3.1«

Humusarme tot humeuz_e,_kalkrijke lichte zavel.

Voor bouwland is dit een goede grond, die echter
iets te licht is. Doordat de grond hoog uit het water ligt
zou men verwachten, dat gezien de zandigheid van het profiel
vele gewassen van droogte te lijden hebben. Dit is niet het
geval, vermoedelijk door de grote opdrachtigheid van het pro
fiel. Het gehalte fijn zand wisselt van 35 tot 50$. Bij flinke
regenval slempt de grond vaak dicht, ook dit komt waarschijn
lijk door het hoge gehalte fijn zand. Voor grasland en tuin
land is deze grond eveneens goed geschikt mits de grond niet
al te hoog uit"het water ligt.
Door diepploegen is de grond niet te verbeteren.
Type 3.2.
Humus_arm£ tot humeuze kajLkxij|ke zave_l.
Zowel voor bouwland als voor grasland en tuinland
is dit een zeer goede grond. De waterhuishouding is uit
stekend. De grond laat zich gemakkelijk bewerken en bezit een
goede structuur. Het land ligt mooi gelijk. Het heeft verder
weinig of geen last van onkruid. Alleen heeft de bovengrond
last vain enige slempigheid. Men heeft op deze grond een hoge
produktie van goede kwaliteit. De grond behoeft, zoals duide
lijk is, geen verbetering.
Type 3.3.

Humusarm£ _to_t bumeuze_?__kalkri:jke__l_icht£ kl£i__en kl£i_^
Dit bodemtype is voor bouwland en grasland zeer
goed geschikt. Voor tuinland is de kleibovengrond minder
goed geschikt,hij is moeilijk te bewerken. Door diepploegen
zou de bovengrond in verschillende gevallen lichter gemaakt
kunnen worden.
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Type 2*1.
Ondiep kalkarme,_huniusrijke soms_ meermolmachtige_l_icht£ zave_l.
Voor bouwland is dit bodemtype matig goed geschikt.
De grond is licht en humeus. Doord.at de grond hier minder
zuur is, is hij voor sommige gewassen wat beter geschikt dan
bodemtype ld. Voor grasland is de grond matig tot vrij goed
geschikt» De lichte grond ligt vrij hoog uit het water, met
als gevolg dat hij vrij spoedig te droog is. De grasproduktie
en de kwaliteit van het gras rijn goed. Voor tuinland is het
bodemtype goed geschikt. De bovengrond heeft een goede struc
tuur. Door de hoge ligging is de grond vrij vroeg, terwijl
geen storingen in het profiel optreden. De grond behoeft
geen verbetering.
Type 2.2.
Ondi£p_kalkarm£ humeuz£ tot humujsrijke zavelç_
Dit bodemtype, dat in zijn geheel wat zwaarder is
dan bodemtype 2.1, is zowel voor bouwland, als grasland en
als tuinland goed geschikt. Voor bouwland is echter de grond
nog iets te humeus. Wanneer een kalkarm zwaar laagje onder de
bottwvoor aanwezig is (dit komt plaatselijk voor), dan wordt
een gunstige waterbeweging in de grond belemmerd. Door dit
laagje door te ploegen of door te spitten kan men de grond
aanmerkelijk verbeteren.
Type 2.3»
Ondi£p__kalkarrne liohte_kle_i £n_k].eigronde_n__m£t__e£n__hume_u_ze
tot humusrijke_b£vengr£nd.
Voor bouwland is dit bodemtype vrij goed geschikt.
De bovengrond is nog wat tè humeus. Het kattekleiachtige
laagje dat plaatselijk onder de bouwvoor voorkomt is voor
sommige gewassen, o.a. suikerbieten, nadelig, het is n.l. te
zuur en moeilijk doorwortelbaar. Voor grasland is dit bodem"kype goed geschikt. De produktie en de kwaliteit van het
gras zijn. goed.
Voor tuinland zijn de lichte kleigronden nog goed,
de zwaardere kleigronden wat minder goed te gebruiken.
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De klei is vaaic moeilijk bewerkbaar en de tuinbouwgewassen
groeien er minder vlug. Daar waar een kattekleiachtig laagje
onder de bouwvoor voorkomt, kan door diepploegen de grond be
langrijk verbeterd worden. Bij diepploegen zou de grond voor
het gebruik als bouwland ook belangrijk verbeterd kunnen
wordeny aangezien de bovengrond dan minder humeus zou worden
en er een lcalkrijke bouwvoor zou ontstaan die vooral voor bouwTajid ifV.m.' de minder .. zware bewerkbaarheid

en betere

kwaliteit van de produkten, zeker is aan te bevelen»
Type 4.1.

Humusri.jke_kalkarme kl£i_met_kattekleilaag__onder_de bouwvoor
en_mee£tal__een_s_lappe £ndergrond
Voor bouwland is dit type maar matig geschikt. Het
staat bekend, als zeer moeilijk bewerkbaar. Naarmate hij minder
humus bezit is de grond moeilijker bewerkbaar. Doordat het
maaiveld vrij laag ligt en de klei vrij slecht doorlatend is,
is het land ga™ te nat. De zure kattekleilaag belet een
diepe beworteling. De bovengrond is vaak ook iets aan de zure
kant.
Voor grasland is de grond vrij goed. Wel is hij wat
droogtegevoelig. Wanneer er regelmatig niet al te grote hoe
veelheden regen vaUen heeft men een goede produktie van gras
sen van een goede kwaliteit.
Voor tuinland is de grond ongeschikt? met uit
zondering van de gevallen wanneer er een dik

meermolm-

achtig dek aanwezig is. Het bodemtype is te verbeteren door
diepploegen of diepspitten. De katteklei en een gedeelte van
de kalkarme humeuze bovengrond moetaanaar beneden geploegd
worden. De lichtere, kalkrijke klei of zavel uit de onder
grond moet met het andere deel van de bouwvoor gemengd
worden. Het profiel wordt dan kalkhoudend, beter doorlatend
en iets lichter.
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Typs 4~

°

*

Humusrijke__licht£ kl£i__en kle_i_op kalkarme__riethoudenäo_ kl£i_
met me£s_tal_ een

d£ toouwX°£r_e£ £^£eâs_??P

s^f£e_.°JS^—'r£r£n^.°

Voor bouwland is dit bodemtype slecht geschikt»
Het maaiveld ligt laag en veelal ook ongelijk. De bovengrond
is tê humeus .en tê zuur» Het profiel is tevens te slap en
door de kattekleilaag is slechts ondiepe beworteling mogelijk«
Voor grasland is de grond matig goed geschikt.
De bovengrond is veelal min. of

meer ingedroogd wat ten

dele veroorzaakt wordt door iets te hoge ligging voor gras
land en ten dele door het restveenlaagje direct onder de
bouwvaor. Plaatselijk is het land ook te nat» De produktie
en de kwaliteit van de grassen ajn matig.
Voor tuinland is de grond ongeschikt vanwege de
minder goede structuur van de bovengrondf de ongelijke lig
ging en het zware karakter van de grond en het voorkomen van
de katteklei. De gebieden met een meermolmdek echter maken
hierop een uitzondering? deze zijn goed tot zeer goed ge
schikt voor de tuinbouw»
Aan deze grond kan nog wel wat verbeterd worden
door b.Vo daar, waar het restveenlaagje onder de bouwvoor
voorkomt te woelen. Verder is ook nog verbetering mogelijk
door een gunstig waterpeil te handhaven.
Type 7.1.
Rivi£rkle_i- £f_e_stuariunikl£i£r£nden.
Voor bouwland is dit een vrij goed geschikte grond.
Het profiel is stevig. De bovengrond heeft een niet te hoog
humusgehalte. Tevens groeit er weinig onkruid.
Voor grasland en tuinland is de grond wat stug en
droog. Wanneer deze rivierkleirug afgegraven zou worden,
zou een vrij gunstige verbetering verkregen kunnen worden.
Met de afgegraven klei zou men eventueel het omliggende
restveenland kunnen bekleien en dit ook aanmerkelijk kunnen
verbeteren.

Type 8.1.
Strandwal-zandgrcinà^
Voor bouwland is dit bodemtype ongeschikt» Voor
grasland is dit bodemtype goed geschikt, wanneer de boven
grond niet meer dan ca. 40 â 50

cm

boven het slootpeil ligt.

Ligt het land echter hoger uit het water, hetgeen meestal
het geval is, dan wordt de bovengrond te droog.
Voor tuinland is deze grond matig geschikt, veel
al is de grond te droog. Bij een gunstig waterpeil + 50 à
60 cm beneden het maaiveld kunnen de gewassen er goed groei
en. De grond moet echter zwaar bemest worden.
Type 8.2.
Kle_i_op strandwal_zand.
Voor bouwland is dit bodemtype ongeschikt. De
grond is te humeus en tè zandig.
Voor grasland is het een tamelijk goede grond, mits
hij niet te hoog uit het water ligt, want dan wordt de grond
in de zomer te droog. Het waterhoudendvermogen van deze
zandige grond is vrij laag, bovendien laat de onder de bouwvoor aanwezige vrij zware kleilaag weinig water capillair
door.
Voor tuinland is de grond matig geschikt. Hij is
gemakkelijk te bewerken en is ook vrij vroeg. Door de zware
kleilaag onder de bouwvoor te breken kan de grond verbeterd
v/orden.
Organische gronden.
Type 5.1.

Humu^ri.jke_t£t__ve_nige z_avel £n lichte klei^op bojsveen of
kleihoudend £ietveen.
Voor bouwland is dit bodemtype ongeschikt. Hier
voor is de grond te venig en te slap en het land ligt te
laag.
Voor het gebruik als grasland is het matig ge
schikt. Er groeien veel minderwaardige grassen.
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Door de slappe grond wordt het land. in natte perioden spoedig
stukgetrapt .. De grond is verder zuur, koud en nat en men
heeft veel onderhoud aan de sloten en greppels. Plaatselijk
is de grond sterk ingedroogd.
Voor tuinland is de grond matig tot zeer matig ge
schikt. De structuur van de "bovengrond is over het algemeen
vrij slecht. Plaatselijk is het land te nat en plaatselijk
te droog.
Door het land te egaliseren en een gunstig water
peil te handhaven kan het enigszins verbeterd worden. Waar
goede en voldoende dikke meermolmdekken aanwezig zijn, is de
grond goed tot zeer goed. geschikt voor tuinbouw»
Type 5.2.
Humu£r_ijke_t£t__v£nig£ ^aveJL en lichte klei op bo_sveen £p
rivierklei._
Voor bouwland is dit bodemtype ongeschikt. Voor
grasland en tuinland is de grond eveneens weinig geschikt,
daar er op dit bodemtype nog meer indroging voorkomt dan
bij bodemtype 5*1» Uitgezonderd zijn de meermolmgebiedjes,
die goed tot zeer goed geschikt zijn voor de tuinbouw.
Wanneer de rivierklei niet te zwaar is en voldoen
de kalk in de ondergrond bevat zou men deze klei boven
moeten ploegen ter verbetering van de grond.
Type 5.3.
Humusrijke_tot__v£nige _zavel en^lichtc kleigronden £p_ver.slagen__veen £f_bagger.
Zie de geschiktheden bodemtype 5»1°
Bij eventuele ontwatering van deze grond moet men zeer voor
zichtig zijn, omdat vooral de bagger tot zeer harde brokken
irreversibel indroogt.
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Type 6.1.

Humusrijk tot venige goed veraarde grond^n_(meermo2nigrond.en)
EeâsJÈai Zri<î__siaPpe ondergrond^
Dit bodemtype is zeer goed geschikt voor tuin/bouw
doeleinden en wordt daar ook op grote schaal voor gebruikt.
Speciaal voor groenten zijn deze gronden zeer geschikt. Het
enige bezwaar is, dat rnen moet oppassen voor een tè snelle
groei, die op deze zeer humusrijlce gronden gemakkelijk wordt
bereikt.

6. DE RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK MAR DE OORSPRONG VAN HET OP
TREDEN YAN GRONDEN MET KALKRIJKE EN KALKARME BOUffVOOR EN VAN
HET VOORKOMEN VAN DE VERSCHILLEN IN HUI'OSITEJT VAN DE BOUWVOOR.
In een aantal "polders werden door ons op 20 plaat*
sen in veendijken, tussen of aan de rand van droogmakerijen,
profielen beschreven» Op deze manier konden ongestoorde oude
zeekleiprofielen worden beschreven. Tevens kon worden vast
gesteld hoeveel rietveen zich tussen het oligotrofe veen en
de oude zeeklei bevond. Een tiental van dergelijke profielen
lag direct tegenover kalkrijke oude zeeklei (in droog
makerijen, bodemtypens 3«1? 3»2 en 3»3)° De andere 10 lagen
dicht bij oude zeekleigronden in droogmakerijen met een
kalkloze bovengrond (kalk begint op 30 à 50

cm

diepte 5 bodem

typen 2.1, 2.2 en 2.3). Er werden altijd dijkprofielen ge
kozen, die langs bouwlandpolders lagen. Op deze manier kon
den we de profielen op het bouwland steeds vergelijken met
profielen in oorspronkelijke toestand, zoals ze dus geweest
moeten zijn op het moment van het droogleggen van de polder.
Uit deze 20 profielen bleek het volgende:
1.

In de profielen; die in de nabijheid van de kalkrijke
oude zeekleigronden lagen, was het kalkloze bovenste
deel van het oude zeekleiprofiel dunner dan dat van de
profielen, die in de nabijheid van de oude zeeklei
gronden met een kalkloze bovengrond lagen (zie tabel
pag. 20).

In het eerste geval troffen we een gemiddel

de dikte van kalkloze klei aan van 10,9 cm (met varia
ties tussen 5 en 19 cm).
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Tegenover kalkloze oude zeekleigronden troffen we een
kalkloze kleilaag met een gemiddelde van 19»4 cro (met
variaties tussen 12 en 29 om, zie tabel pag„ 20)„ Er kan
aangenomen worden dat in alle 20 profielen de rietklei
laag onder de dijk ongeveer half gerijpt was. De oor
spronkelijke dikte van deze laag in ongerijpte toestand;,
dus ook bij het droogleggen van de polder,, mag dan ook
wel op lJi- maal zo groot gesteld worden.
2.

De rietveenlaag was tegenover de kalkrijke oude zeekleigronden veel dunner dan tegenover de kalkloze oude zee
kleigronden. In het eerste geval troffen we een rietveen
laag aan van gemiddeld 16?3 cm dik (variaties 10 - 22 cm)
en in het tweede geval een laag> die een gemiddelde dikte
had van 35>6 cm (variaties: 25 - 60 cm, zie tabel). Het
rietveen was door het zware gewicht van de dijk en door
ontwatering en fysische rijping in elkaar gezakt.
Voor de turfwinning is steeds uitsluitend oligotroof veen
gebruikt. Het rietveenlaag"'e op de oude zeeklei heeft men
steeds laten zitten. Yfe mogen met zekerheid aannemen dat
de oorspronkelijke dikte van de rietveenlaag bij de
drooglegging van de polders 2 maal zo groot was als nu.
Tabe1. Dikte in centimeters van kalkloze kleilagen en
rietveenlagen in dijkprofielen tegenover kalk
rijke en kalkloze oude zeekleigronden? die nu in
bouwland liggen.
Dijkprofielen tegenover
kalkrijke oude zeelcleigronden

Dijkprofielen tegenover
kalkloze oude zeekleigronden

Kalkloze
kleilaag

Kalkloze
kleilaag

i

10
19
5
17
5
11
13
7
9
13

gem.10.9

Iiie tveenlaag

Rietveenlaag

15
20
15
22
13
18
13
10
15
18

15
25
19
22
17
18
29
26
12
21

30
60
30
33
25
33
52
35
30
28

16.3

19-4

35-6
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Uit deze gegevens volgt dat bij kalltrijke oude zeeklei
gronden vóór de ontginning een dunne laag rietveen en een
dunnere laag kalkloze klei aanwezig vrareiioBij ontwatering?
oxydatie en bewerking is op de gronden met een dunne
rietveenlaag en een dunnere kalkloze kleilaag veel eerder
kalkrijke grond aangeploegd dan op de gronden met dikke
lagen» Door dit aanploegen van kalk verdwijnt de
organische stof nog sneller, daar in een kalkrijke omge
ving meer organische stof wordt omgezet dan in een kalk
loze. Hierdoor versnelt het proces zichzelf . Bovendien
zijn de meeste, nu kalkrijke oude zeekleigronden, ook
langer in gebruik als bouwland en is er door de inten
sieve grondbewerking ook meer gelegenheid geweest tot
oxydatie van de organische stof»
Ten slotte moet opgemerkt worden, dat het centrum
van het oorspronkelijke oligotrofe veengebied ten
zuiden van de Oude Rijn, Y/aar nu de dorpen Benthuizen,
Moerkapelle, Zevenhuizen en Bleiswijk liggen het laatst
van alle ontgonnen is, waarschijnlijk pas in het begin
van de 14e eeuw. Vermoedelijk hebben de gronden van deze
jonge ontginningen een veel minder dikke, veraarde boven
grond bezeten dan die van de oudere ontginningen langs
de randen en elders» Dit veraarde dek wierp men bij het
turfgraven als waardeloos in de plas, zodat hierdoor in
het centrum van deze droogmakerijen minder organische
stof op de oudere zeeklei terechtkwam
weinig meermolm voorkomt.

en er nu ook zo
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