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Opmerking; Het volledige rapport bestaat uit drie delen met de volgen
de inhoud.
Deel I.

Voorwoord, Lijst van Afbeeldingen, Glossarium en Algemeen
Gedeelte (hoofdstukken 1 t/m 6).

Deel_II.

Bijzonder gedeelte (hoofdstuk 7-1 t/m 7-l8)-

Deel III.

Bijzonder gedeelte (hoofdstuk 7-19 Vm 7-3^)«

OVERZICHT VAN DE ONDERZOCHTE STANDAARDBEDHIJVEN IN DE V/1ERINGERMEER
j
Bijl»
i Naam van de pach
ter c.q. "bedrijfs
j
no»
! Bodemkaart leiders

SectieKavel

9
10
11
12
13
14
15
16

J.Doornbos
J.Ramondt
J.Hoogsehagen
J.Breed
J.Postma
F.J,Ampt
No A.Knoolc
P » J.Gouweaberg
J.VoVilsteren
J » P -Crijns
FoAukema
Mevr.J.Stoel-Netjes
K.v.d.Veen
D-Tijmens
H.P.Heidema
R.Bolhuis

B
D
A
L
L
M
H
E
L
H
E
J
C
D
M
IC

96-97-98
56-57
42
75
63
38-39
36-37
13
14
62
36-37
56-57
45
107-108-109
21-22
56-57

17
18
19
20
21
22

EoG.Timmer
)
J-MaA.Boot
)
StaatsU.Faber
)
bedrijJ» J.v«d.'0ort )ven
G.J.Huurneman)
W.Dekker
)

J
F
F
C
B
K

7-8
37-38
53-54
31-32
42-43
8-9

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

E.C.H.Hopmans
Mevr o E„Hagen-Verhey
R.P,Smid
A = J»v.Nieuwenhuizen
M.VoTol
I.I,Spriensma
D=Gutker
A-.Th.Fc J.Koonraadt
A-C.v.Nieuwenhuizen
J.v.Oevelen
W=v.d.Giessen
L.Hazenberg
J.Schut
J.Postma

M
H
E
K
E
B
A
C
D
F
G
G
J
A

1
2
3
4
5
6
7

8

2-3
32
77-78
39-40
93-94
75-76
68-69
8
80-81-82
59
10-11
40
69.1
126-27

Onderzoek uitgevoerd doors

H.J.M.Zegers en J.A.v.d.Hurk
it
tt
ti
tt
rt

;i
tt
Ac G.Beekman
tt

J 0 A o v 0 d c Hurk
M
tt
tt

A.GoBeekman
J\ A*v«daHurk
H

II
11

A.G-.Beekman

J.A.v.doHurlc
A.G.Beekman
J.A.v.d.Hurk
J.A.v.d.Hurk
A.G.Beekman
J=A.v.d.Hurk
n
1»
tt
tt

GLOSSARIM.
(verklaring van in het rapport gebruikte termen in alfabetisohe volg
orde).
Aflopend

Naar de diepte geleidelijk in afslibbaar
afnemend.

Afslibbaar

Minerale delen kleiner dan 16 micron (l mi
cron = 0,001 mm), uitgedrukt in procenten
van het totaal der minerale delen van de
grond.

Bodomtypo

Profielen, die een of meer overeenkomsti
ge kenr^rken bezitten.

Capillaire opstijging

Eet opstijgen van water vanuit het grondwa
ter in de fijne poriën van de grond.

Capillaire zone

Zone waarin het water zich niet meer vrij in
de grond bevindt, doch gebonden is in de fijne
poriën van de grond met een kracht groter dan
do zwaartekracht.

Grondsoort

Klasse, waarin de gronden onderscheiden zijn naar
het percentage afslibbare rtinerale delen,ni.s
grondsoort 5» zand minder dan (<) 11$ afslibbaar
"
4? lichte zavel 11-20?$ afslibbaar
"
3 s zware zavel 21-40rfo afslibbaar
"
2s klei
%L-6Ófo afslibbaar
"
l s zware klei meer dan (>) 60fo af
slibbaar.

Humusklassen

Indeling naar het geschatte percentage humus,
dat zich in de bovenlaag bevindt.
Hurteus
= 3-8io humus
Humusarm
= 1-3% humus
Uiterst hunusarm » minder dan 1fo humus.

Kalkgehalte

Het percentage vrije koolzure kalk(CaC03)in klas
sen gec^hat n.b.v.
verdund honielszoutzuur(+32^ HCl).

Kalkklassen

Kalkrijk

zichtbaar opbruisend met verdund
zoutzuur
Kalkhoudend hoorbaar bruisend met verdund
zoutzuur
Kalkarm
Niet of vrijwel niet hoorbaar
bruisend met zoutzuur

Legenda

Verklaring van onderscheidingen op de kaart.

Mediaan (M50)

Het getal dat die korrelgrootte aangeeft waar
boven en waar beneden de helft van het gewicht
van de fracties groter dan 50 mu ligt.

- m.v.

Diepte beneden maaiveld.

Opdrachtig

De eigenschap van de grond gemakkelijk en
voortdurend het
vocht te kunnen leveren, dat
nodig is voor de plantergroei.

Profiel

Het totaal der lagen, die tot een diepte van ca.
120 cm in de grond aanwezig zijn.

Profielverloop

Opeenvolging van lagen gerekend vanaf het maai
veld.

- 2 Schaal

Verhoudingsmaatstaf, dienende om de afstanden
en hoegrootheden tot de ware grootte terug
te kunnen brengen. B.v. schaal ls5«000 bete
kent 1 cm op de kaart is in werkelijkheid
5OOO cm of 50 meter! 1 cm^ op de kaart is in
werkelijkheid 5000 x 5000 = 25.000.000 cm^
of 25 are.

Structuur

Onderlinge rangschikking en samenhang van de
bodemdeeltjes.

Vochthoudend vermogen

De eigenschap van de grond een hoeveelheid
voor de plant beschikbaar vocht in het pro-'
fiel vast te houden.

Zand

Mineraal materiaal met minder dan 11$ afslibbaar. Het zand wordt ingedeeld naar de mediaan
van de fractie groter dan 50 rau (M50)
M50 50 - 105 mu uiterst fijn zand
11 IO5 - I50 mu zeer fijn zand
)fijn zand
150 - 210 mu matig fijn zand
210 - 420 mu matig grof zand
grof zand
420 -2000 mu zeer grof zand

7-1-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN BE BODEMGESTELDHEID FEB BEDBIJF
7-1 Het "bodri.jf van de Hoer J. Doornbos
Sectio B. Kavels no. j §6^ 97 en~9S
(Bijlage 1» bodemkeart schaal 1ï5*0C0)
7-1-1 I_nleidi_n,2_
Het bedrijf ligt ten woston van de plaats Middenmeer, aan
de Westfriese vaart. De totale oppervlakte bedraagt 54 ha, verdeeld
over 3 kavels van elk 18 ha.
Op dit bedrijf wordt overwegend zware zavel (grondsoort 3
met 21-40$ afslibbaar) aangetroffen met enkele kleine oppervlakten
van lichte zavel (grondsoort 4 met 11-20;$ afslibbaar) en klei (grond
soort 2 üiet 41-60^ afslibbaar).
7-1-2 Be_schrijvinj van_do voorkomende bodemtgxm
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, komen er op dit be
drijf drie grondsoorten voor n.l. lichte zavoly zware zavel en klei.
In elk van dozo grondsoorten komt een aantal bodemtypen voor, die
hoofdzakelijk in de ondergrond van elkaar afwijken.
Bijna alle bodemtypen hebben een aflopend profiel d.w.z.
dat de grond naar beneden lichter wordt (behalve de typen 4 Gn 3*^«2b).
Do lichte zavelgronden (grondsoort 4) vindt men rechts van het huis
en~ëvën over d~_Këï?t~van kavel 97• Hierin zijn twee bodemtypen te
onderscheiden, n.l. 4« 5b en 4» ffl°t de volgende profielopbouw»
Bodemt^ge_4

{

0 - + 3O & 50 era lichte zavel
30/50"~— 120 cm zware zavel
0 - + 45 cm lichte zavel
45 - 120 cm slibhoudend zand

De zware zavelgronden (grondsoort 3) komen op dit bedrijf het meest
vSör7~Ër-zTon~3rTë~Eö';|^mtypen in te onderscheiden, n.l. 3, 3.5c en
3.1.2b met do navolg .e profielopbouw:
Bodemtgge^

t

0 - + 120 cm zware zavel met plaatselijk dieper
dan 80 cm lichte zavelondergrond

Bodemtypc_^.t

0 - + 85 cra zware zavel
85 - "120 cra fijn slibhoudend zand

Bodemt^ge_3»l12bs

0 - + 60 cm zware zavel
60 - 120 cm klei

De kleigronden (grondsoort 2) vindt men in enkele kleine oppervlakten
op kavel 9^ Bij de vaart en op kavel 98« Er zijn 2 bodemtypen in on
derscheiden, n.l. 2.3.4a en 2.3.4b. De ondergrond bestaat uit grond
soort 3 of 4 eïl soms ook uit beide. Do opbouw is als volgt:
Bodemt^pe_2.3.4as

0 - + 3O cm klei
30 - 120 cm zware zavel en/of lichte zavel

Bodemtyge_2»3i4b8

0 - + 60 cm klei
60 - 120 cm zware zavel en/of lichte zavel

7-1-Tj

7-1-3 Bijz£ndere_onder£cheidingcn
Zeezandlagen dunner den 40 cm (code z)
In de boderntypen 3, 3.5c on 4, ongeveer o^ de helft van de
kavels 97 en 98, wordt een dunne slibhoudende zandlaag aangetroffen,
die binnen 40 cm - m.v. begint en + 30 cra dik ia. Dit is aangegeven
met het teken z.
Deze dunne zandlaag werkt min of meer storend op de diepere
boworteling en de waterhuishouding» De plantenwortels dringen n.l.
moeilijk door in een zendtussenlaag of sandondergrond.
Voorts wordt door do grotere poriën, die er in het zand voor
komen de wateropatijging vanuit de ondergrond onderbroken of geremd.
Hierdoor kan op profielen met deze za.ndtussenlaag watertekort ont
staan met verdroging als gevolg. Gevaar voor verdroging is ook aan
wezig bij hot bodemtype 4«5^» daar de ondergrond hier geheel uit zand
bestaat, waarin do wateropstijging gering is.

7-1-c

7-1-4 Samenvatting
De gronden op het bedrijf van de heer Doornbos bestaan
overwegend uit zware zavel met enkele kleine oppervlakten klei en
lichte zavel. Het humusgehalte van 2-g- à 3$ is voor de zware zavelen kleigronden in dezo profielen vrij rormaal. De lichte zavelgron
den hebben een laag humusgehalte en geven daardoor kans op verstui
ving, vooral in een droog voorjaar.
De proficlopbouw is over het algemeen gunstig. De zandtussenlaag is min of meer storend voor de beworteling en .de waterhuis
houding. De kleine oppervlakten kleigronden zijn iets moeilijker te
bewerken. Door hun lagere ligging zullen ze in voor- en najaar natter
zijn en daardoor in een nat voorjaar een latere gewasontwiklcoling te zien geven, terwijl in een nat najaar de oogst iets
moeilijker zal zijn.
Op kavel 96 is een grondmonster genomen uit de ondergrond
(zie hoofdstuk 5)(n0* A6O636O).

7-2-a

Hoofdstuk 7»
7-2

BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.

Het bedrijf van de Heer J. Ra-mondt.
Sectie D. Kavel no.'s 56-57«
(bijlage 2 bodemkaart schaal ls5«000).

7-2-1

jCnleiding.

Het bedrijf is gelegen in het zuiden van de Wieringermeerpolder aan de Oudelanderweg.
De totale oppervlakte bedraagt 4.6 ha, verdeeld in 2
kavels van elk 23 ha.
De grondsoort bestaat in hoofdzaak uit klei (41-60^ afslibbaar) en zware zavel (21-40^), verder enkele lager gelegen ge
deelten met zware klei (> 60fo afslibbaar) en enkele hoger gelegen
ruggetjes bestaande uit lichte zavel (ll-20^ afslibbaar).
Dit bedrijf heeft een grillig bodempatroon met een groot
aantal bodemtypen.
7-2-2

Beschrijving van_de_ cmderscheiden bodemtr^en^

In de inleiding is reeds vermeld dat er op dit bedrijf
vier grondsoorten voorkomen n.l. lichte zavel (grondsoort 4)» zware
zavel (grondsoort 3), klei (grondsoort 2) en zware klei (grondsoort
l). In elk van deze grondsoorten wordt een aantal bodemtypen onder
scheiden, die in de ondergrond verschillen vertonen.
Lichte zavel (grondsoort 4)«
De lichte zavelgrond wordt in enkele kleine oppervlakten
van de boerderij op kavel $5 aangetroffen. Er zijn twee bodemtypen
in onderscheiden, n.l. 4 en 4«5"b* Deze hebben de volgende profielopbouw.
Bodemty2®_4s

0 - + 50 cm lichte zavel
50 120 cm zware zavel

Bodemty£e_4.5^s

0 - + 45 cm lichte zavel
45 120 cm iets slibhoudend fijn zand

Zware zavelgronden (grondsoort 3).
De zware zavelgronden worden aangetroffen rondom de
boerderij. Van daar lopen ze in een brede strook schuin in z.o.
richting over naar kavel 57* Achter op deze kavel zijn het nog
enkele smalle ruggen. Er zijn vier bodemtypen in onderscheidens
n.l. 3, 3»5"b, 3»l*2a en 3»l»2b met de navolgende profielopbouw.
Bodemtype_3s

e
s
Bodemty2
_=_=
= _3i5^
_=_=_

Bodemtype_3.1.2as
_==

Bodemtype_3.1»2b:
=

0 - + 120 cm zware zavel, met plaatselijk
dieper dan 80 cm - m.v. lichte
zavel
0 - 4- 45 cm zware zavel
120 cm slibhoudend fijn zand

^

0 - + 30 cm zware zavel
70 cm klei
120 cm zware zavel
70 3 0

0 - + 60 cm zware zavel
120 cm klei

6o
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Kleigronden (grondsoort 2).
Een belangrijk deel van dit bedrijf bestaat uit deze
grondsoort. Hier komen vijf bodemtypen in voor, die vooral in de
dikte van de kleilaag van elkaar afwijken. Het zijns 2, 2.5a,
2.5c, 2.3.4a en 2.3.4b. Bij de typen 2.3«4a.b bestaat de onder
grond uit grondsoort 3 of grondsoort 4 of beide. De profielopbouw
is als volgt.
Bodemtype_2:

Bodemtype_2.5§s
Bodemtype_2.3»4§?
Bodemtype_2.3*4^J

0 - + 120 cm

tussenlaag en een zavelondergrond
> 80 era

0 - + 35 cm
120 cn
35 0 - + 30 cm
120 cm lichte en/of zware zavel
30 0 - + 60 cm
60 —
120 cm

Zware klei (grondsoort l).

Dicht langs de weg op kavel 57 komen enkele lager ge
legen kommen voor met zware kleiprofielen. In deze zware klei
gronden zijn twee bodemtypen onderscheiden n.l. 1 en 1.5b. Deze
zijn als volgt opgebouwd.
Bodemtyge_ls

0 - + 30 cm zware klei
30 90 cra klei
90 120 cm zavel

Bodemtype_l.5"b:

0 - ^ 50 cm zware klei
50 120 cm slibhoudend fijn zand

7-2-3

sondere_ond_erss che i.dingen.

Op dit bedrijf komen verschillende minder gunstige lagen
in de profielen voor. Ze zijn direct of indirect van invloed op de
grondbewerking, de groei van de gewassen en de oogstwerkzaamheden.
Voorts komt op enkele plaatsen kwel voor, waardoor zout
uit de ondergrond in de bovenste lagen van het profiel komt en
daar een ongunstig milieu veroorzaakt.
De storingen in de profielen zijn:
a. katteklei
b. slappe half-of ongerijpte kleilagen
c. veenlaag
d. kwel
a. Katteklei (code k en kk).
Deze katteklei komt op dit bedrijf veelvuldig voor en is
aangegeven met het symbool k of kk. Aangezien de plantenwortels
niet in deze zure klei doordringen, is de diepte waarop de katte
klei voorkomt zeer belangrijk voor de ontwikkeling der gewassen.
De diepte beneden maaiveld is aangegeven in twee klassen:;
k ^katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk =katteklei dieper dan 40 cm - m.v. beginnend.
Wanneer de katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. begint, wordt deze
plaatselijk door het ploegen naar boven gebracht. Hen vindt dan
katteklei in de bouwvoorj hetgeen zeer ongunstig is voor de groei
van de gewassen.

7-2-c

Ook indien door het ploegen de katteklei niet naar boven gebracht
wordt, maar op b.v. 30 cm - m.v. begint zal dit direct van in
vloed zijn op de gewassen. Dieper wortelen is dan n.l. uitge
sloten.
In de tweede klasse, net katteklei dieper dan 40 cm m.v. beginnend is de invloed op de groei der gewassen minder sterk.
Opploegen van deze laag is uitgesloten en niet te diep wortelende
gewassen hebben er weinig hinder van. Zeer diep wortelende gewas
sen zullen er echter nog wel door benadeeld worden.
Samenvattend kan men zeggen dat de aanwezigheid van
katteklei in het profiel een beperking van de gewassenkeuze met
"zich meebrengt.
b. Slappe, half-of ongerijpte kleilagen (code TT of TTT).
Deze half-of ongerijpte kleilagen vindt men voornamelijk
op kavel 56 in de zwaar zavelige ondergronden^ ze zijn aangegeven
met het symbool TT of TTT. Naar de diepte waarop deze lagen voor
komen zijn ze weer onderscheiden in twee klassen:
TT = half of ongerijpte klei < 80 cm - m.v. beginnend
TTT= half of ongerijpte klei > 80 cm - m.v. beginnend.
De eerste klasse, mot de half-of ongerijpte klei ondieper
dan 80 cm - m.v. beginnend, is direct van invloed op de bewerkbaar
heid van de grond. Doordat de laag boven de slappe klei meestal
uit klei bestaat, vereist d:\t voor de bewerking vrij zwaar
materiaal. Komt de half-of ongerijpte ondergrond binnen 80 cm m.v. voor, dan is het bijna onmogelijk om de grond met zwaar
materiaal te bewerken. De ondergrond i3 te slap met het gevolg dat
de gebruikte werktuigen wegzakken.
In de tweedo ]:lassc,waarbij de half-of ongerijpte onder
grond > 80 era - m.v. begint, is het gevaar van wegzakken minder
groot. In een nat voor- of najaar zal men op deze plaatsen echter
terdege moeten oppassen bij hot gebruik van zware werktuigen.
c. Veenlaag dunner_dan 40 cm (code v).
Plaatselijk komen er, vooral op kavel 56, dunne veenlaagjes in het profiel voor. Deze zijn 5 à. 10 cm dik en bevinden
zich meestal binnen 40 cm - m.v.. Zo zijn aangegeven met het teken
v. Door het zeer verspreide c-n onregelmatige voorkomen, was het
onmogelijk deze veenlaagjes als vlak op de kaart te omgrenzen.
Het symbool v op de kaart geeft de plaats van de boring aan, waar
in dit veenlaagje is aangetroffen. Ze zijn plaatselijk bij het
ploegen naar boven gekomen en daarna door oxydatie verdwenen.
Doordat het veen korrelig ingedroogd is en zeer slecht water op
neemt, wordt do waterhuishouding verstoord in profielen met derge
lijke veenlaagjes door verbreking van de capillaire opstijging.
d. Kwel (code lil).
Naar de diepte, waarop de gereduceerde ondergrond be
neden maaiveld voorkomt, is de kwel op dit bedrijf aangegeven in
klasse IIIj
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en80 cm - m.v. beginnend.
Komt de gereduceerde ondergrond binnen 80 cm - m.v. voor,
dan is dit direct van invloed op de groei en de ontwikkeling van
de gewassen.
Op dit bedrijf zijn enkele plekken waar deze geredu
ceerde ondergrond tussen 60en80 cm - m.v. begint (lil).

7-2-d

Ze zijn vaak laat in hot voorjaar, doordat ze la.nger nat blijven.
Wateronttrekking door middel van verdamping via het gewas is er in
deze periode nog niet.
Een andere ongunstige eigenschap van de kwel op dit be
drijf is, dat er zout vanuit de diepe ondergrond naar boven gevoerd
wordt. Yia capillaire opstijging komt dit zout in de bouwvoor en
veroorzaakt daar een ongunstig milieu voor verschillende gewassen.
Men is dus beperkt in zijn gewassenkeuze en door het pleksgewijze
voorkomen van de kwel krijgt men een onregelmatige stand van het
gewas.

7-2-e

7-2-4

Samenvatting.

Dit bedrijf bestaat voor +2/3 deel uit kleigronden,
waarin vrij veel bodemtypen voorkomen. Het overige + l/3 deel be
staat uit zware zavel met enkele lichtere plekken. De grilligheid
van de bodemgesteldheid (bovengrond en profielopbouw), vooral
rondom de boerderij, veroorzaakt moeilijkheden i.v.m. bewerking,
bemesting en de gewassenkeuze.
De kleigronden vragen voor hun bewerking vrij zwaar
materiaal. Voor de lichtere gronden is dit minder gewenst evenals
voor de kleigronden met een slappe, half-of ongerijpte kleiondergrond ondieper dan 80 cm - rn.v.. Men heeft dus ook lichter
materiaal nodig.
De aanwezigheid van lcatteklei is ongunstig voor de groei
en de ontwikkeling van de gewassen vooral indien de katteklei on
dieper dan 40 cm - m.v. voorkomt.
Do kwel is eveneens ongunstig, doordat er zout uit deondergrond in de bouwvoor terecht komt en de kwelplekken veelal te
nat zijn in het voorjaar. Dit geeft beperking in de gewassenkeuze
en een onregelmatige groei van het gewas.
Op dit bedrijf zijn twee monsters genomen uit de onder
grond voor een nader onderzoek. Eón monster in de katteklei
(no. A686252) en êên monster in de slappe, half-of ongerijpte
ondergrond (no. A686361) waar tevens kwel voorkomt (zie hoofdstuk
5).

7-3-a

Hoofdstuk 7, BESCHRIJVING VAU DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-3 Het "bedrijf van de Heor J» Hoogschagen.
Sectie A. Kavel no. 42
(Bijlage 3 bodemkaart schaal ls5*000)
7-3-1 Inleiding.
Dit bedrijf ligt in het noordwesten van de Wieringermeerpolder aan de Kooltuinenweg.
De totale oppervlakte bedraagt + 60 ha, verdeeld over drie
kavels van ieder * 20 ha. Alleen kavel 42 is door ons onderzocht.
De grondsoort is door diepspitten en diepploegen veranderd
van zand in zand met een zwaar zavelig dek (grondsoort 3 met 21-40$
afslibbaar).
Het voorste deel van de kavol is gediepspit, het achtorstc
deel gediepploegd (zie bodemkaart).
7-3-2 Bej3chri jvi^g_van_d_e vo_orkomende_ bodemtypen
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, is de grondsoort
van deze kavel door diepploegen en diepspitten gewijzigd. Er is een
zwaar zavelig dek van + 30 cm dikte op het zand gebracht.
Op het gediepspitte deel is de dikte en de zwaarte van dit
dek vrij uniform. Het godiepploegde deel daarentegen vertoont veel
verschillen op korte afstand in de bovengrond.
Het was onmogelijk om deze verschillen uit te karteren. Gemiddeld
kan men dit gediepploegde deel echter wel gelijk stellen met het
andere, gespitte deel. In de diepere ondergrond (dieper dan 80 cm)
i3 het verschil groter tussen deze beide delen. In het gediepspitte
deel vindt men dieper dan 80 cm - maaiveld steeds een zware zavellaag.
In het geploogde deel komt deze niet voor. Op de beide uiteinden
van de kavol ecbtor, wordt de zavelondergrond binnen 80 cm - maai
veld aangetroffen. Voorts vindon we nog een klein gedeelte met zand
tot meer dan 80 cm - maaiveld. Hier zal bij het diepploegen binnen
ploegdiepte geen klei aanwezig geweest zijn.
Het aantal grondsoorten op deze kavel aangetroffen, is toch
nog vier. De oppervlakten zijn voor enkele grondsoorten echter zeer
gering. Er komen voor zand (< 11$ afslibbaar, grondsoort 5), lichte
zavel (21-20$ afslibbaar, grondsoort 4)» zware zavel (21-40$ afslib
baar, grondsoort 3), en klei (41-60$ afslibbaar, grondsoort 2).
Hiervan beslaat de zware zavel de grootste oppervlakte
Zand (grondsoort 5)
In het gediepploegde deel vinden we een kleine oppervlakte
zandgrond. Het gehele profiel bestaat uit matig fijn zand (bodemtype 5) met soms een dunne zaveltussenlaag.
Daar waar een drainreeks is aangelegd, komen soms ook zandprofielen
voor. Deze banen zijn + 1 meter breed en zijn niet op de kaart aan
gegeven. Dit bodemtype is, mede door zijn laag humusgehalte in de
bovengrond erg gevoelig voor stuiven in droge perioden.
Lichte zavel (grondsoort 4)
Lichte zavelgrond wordt + 150 m vanaf de Kooltuinenweg aan
getroffen in een smalle baan dwars over de kavel. De profielopbouw
is als volgts
Bodemtype=4.5aJ

0 - + 30 cm lichte zavel
30 - 120 cm slibarm matig fijn zand.
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Zware zavel (grondsoort 3)
Zware zavel komt op dit bedrijf het meest voor, althans
in de bovenste laag van de profielen. Er zijn 3 bodemtypen in te
onderscheiden nl. 3, 3.5a en 3«5t>* De profielopbouw is als volgts
Bodemtype_3s 0 - + 120 cm Zware zavel met een zandtussenlaag van
====== ===+ 20 cm dikte, ondieper dan 40 cm - maai
veld beginnend
Bodemtj;pe_3.5a2
_=
=

0 - + 30 cm Zware zavel
_ ^20 cm Matig fijn zand

Bodemtype_3.5bs 0 - + 45 cm Zware zavel
_=
=.
^^
jjatig fijn zand
cm
In het gediepspitte deel komt bij deze bodemtypen dieper
dan 80 cm weer zware zavel voor.
Klei (grondsoort 2)
Kleigrond komt in een zeer klein oppervlak voor,langs de
vaart. Het behoort tot bodemtype 2.5a en is als volgt opgebouwds
Bodemtype_2.^a£

0 - + 30 cm Klei
30 - 75
cm Matig fijn zand
75 - 120 cm Zware zavel.

7-3-3 Bijzrader^onderschei^d^^en
Zeezandlaag, dunner dan 40 cm (code z)
In bodemtype 3 wordt onder het zwaar savelige dek een matig
fijne zandtussenlaag aangetroffen. Deze laag is * 35 cm dik en is op
de kaart aangegeven met het teken z. Hetzelfde zand wordt in bodemtype 3.5a aangetroffen en gaat dan dieper dan 80 cm - maaiveld door.
Het is matig fijn kalkrijk zand met een mediaan van l60 mu.
Bit matig fijne zand is goed doorlatend en daardoor zeer geschikt
voor infiltratie. De capillaire opstijging is in dit zand echter
niet erg groot. Bij aanwezigheid van een zandtussenlaag in het pro
fiel wordt de capillaire opstijging vanuit de ondergrond onderbroken,
waardoor verdroging kan ontstaan. In bodemtype 3«5a waar een dikkere
laag van dit zand aanwezig is, komt de capillaire opstijging vanuit
do ondergrond niet tot aan hot zaveldek, zodat do kans op ver
droging bij dit typo vrij groot is.
Hierbij komt nog als ongunstige factor de scherpe overgang van het
zware zaveldek naar de zandondergrond of tussenlaag. De plantenwortels
zijn hier erg gevoelig voor en zij dringen zeer moeilijk tot in de
zandlaag of zandondergrond door. Diepwortelen is in deze gronden dan
ook onmogelijk, waardoor de kans op verdroging nog groter is. De
eerste ontwikkeling van de plant na de inzaai zal goed zijn, maar in
een droge periode zal de groei geremd worden door watergebrek.

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-4 Het bedrijf van de Heer J. Breed
Sectie L. Kavel no. 75
(Bijlage 4 bodernkaart schaal ls 5-000)
7-4-1 Inleiding
Dit bedrijf ligt aan de oostzijde v~n de Wieringermeerpolder langs de Noorderdijkweg.
De totale oppervlakte bedraagt I9 ha en ligt in één kavel.
Door diepploegen is de grondsoort gewijzigd van zand in
zavel. Een gedeelte vlak bij de boerderij heeft men niet gediepploegd,
daar hier het pleistocene zand dicht aan de oppervlakte voorkomt.
Voorts komen er op het achterste gedeelte van de kavel
enkele verspreid liegende kwelplekken voor.
7-4-2 Beschr^jving_van_de voorkomend^ bodemtypeia_
Door het diepploegen is de bodemgesteldheid sterk veran
derd. De oorspronkelijke zandbovpnlaag was echter niet erg dik, zo
dat tot grotere diepte ploegen niet noodzakelijk was. De ondergrond
is over de gehele kavel verschillend, zodat men nu een aantal van
elkaa.r afwijkende bodemtypen aantreft.
Vooral het voorste gedeelte (+ 2/5 deel van de kavel) is
nogal gevarieerd. Het achterste gedeelte is veel gelijkmatiger
van opbouw.
Op deze kavel treft men nu drie grondsoorten aan n.l. zand
(grondsoort5» <11$ afslibbaar), lichte zavel (grondsoort 4> 11-20$
afslibbaar) en zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar). In
deze drie grondsoorten zijn zes bodemtypen onderscheiden.
Zand (grondsoort 5)
De zandgronden liggen vlek bij de boerderij en aan het
einde van de kavel. Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden, n.l.
"type 5 0n 5«3«4t>. De opbouw is als volgt?
Bodemtyge_5

:

0 - + 85 cm slibhoudend fijn zand
85 - 120 cm lichte zavel.
Het type 5 vlak bij het huis gelegen wijkt van bovenstaande
profielbeschrijving af, doordat er op + 50 cm - m.v. pleistoceen zand
in de ondergrond voorkomt (zie onder Bijzondere onderscheidingen
7.4.3).
Bodemtyge_^3*4^s

0 - + 45 cm slibhoudend fijn zand
45 - '65/35 cm zware zavel
60/85 - 120 cm pleistoceen zand
Indien bij dit type het pleistocene zand op + 85 cm - m.v.
begint, wordt vaak een veenlaag aangetroffen. Deze is 10 à 3O cm dik
en kor.it voor tussen de zware zavel en het pleistocene zand.

Lichte zavel (grondsoort 4)
De achterste helft van de kavel bestaat overwegend uit
lichte zavel. Men vindt er £ên bodemtype n.l. type 4 al of niet met
zandtussenlaag. Dit type is als volgt opgebouwd?
Bodemt22g_4ï

0 - + 50 cm lichte zavel
50 - 120 cm zware zavel
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Zware zavel (grondsoort 3)
De zwar0 zavelgronden komen op het voorste gedeelte van de
kavel voor. Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden n.l. 3, 3*5a en
3.1.2b. De pleistocene zandondergrond wordt overal binnen 120 cm aan
getroffen.
De bodemtypen zijn als volgt opgebouwd?
Bodemtype 3

8

0 - + 85 cm zware zavel
85 - 120 cm pleistoceen zand
Indien bij dit type de pleistocene zandondergrond dieper
dan 80 cm - m.v. begint, komt er weer een veenlaag in voor van 10 à
30 cm dikte.
Bodemtype_3.5£

s

0 - + 30 cm zware zavel
30 50 cm slibhoudend fijn zand
50 - 120 cm pleistoceen zand

Bodemtype_3« 1.2bs

0 - + 45 crn zware zavel
45 - 20/85 cm klei
60/85 - 120 cm pleistoceen zand
Indien het pleistocene zand dieper dan 80 cm - m.v. begint,
wordt ook hier een veenlaag aangetroffen.

7-4-3 Bijzondere_onder^cheidingen
Op dit bedrijf komen enkele utorir</.,n i:i d-j profielen voor,
die een ongunstige invloed uitoefenen op de groei en de ontwikkeling
van de gewassen.
Dit zijns
a. kattoklei
b. veenlaag
c. dunne zandlaag
d. pleistoceen zand
e. kwel.
a. ICatteklei (codo kk)
Op dit bedrijf treft men de katteklei aan op het voorste
deel van de kavel, dit is aangegeven met het symbool kk. Aangezien
plantenwortels niet in deze zure klei doordringen, is de diepte,
wa,arop de katteklei voorkomt, zeer belangrijk voor de groei en ont
wikkeling vsn het gewas. Doordat de katteklei hier dieper dan 40 cm
begint, heeft ze weinig invloed op de ondiep wortelende gewassen. De
diep wortelende gewassen ondervinden er echter wel last van.
Een ander nadeel van deze klei is het hoge gehalte aan or
ganische stof (humositeit). Er komen veel plantenwortels in voor. Deze
humositeit geeft de laag- een groot waterhoudend vermogen. De vochtig
heid van de grond wordt mogelijk nog vergroot door het voorkomen van
kwel.
Deze hoge vochttoestand handhaaft zich een belangrijk deel
van hot jaar, waardoor vooral de bewerking van de grond bemoeilijkt
wordt, speciaal in het voorjaar. Ook de gewassenkeuze is beperkt.
b. Veenlaag dunner dan 40 cm (code vvv)
In het gebied, waarde'katteklei voorkomt, vindt men tevens
veen in de ondergrond, indien het pleistocene zand dieper dan 80 cm
beneden maaiveld begint. Doze veenlaag (in hoofdzaak rietzeggeveen)
is 10 a. 30 cm dik en aangegeven met het teken vvv. Directe invloed
op de groei van de gewassen zal de veenlaag niet hebben. Ze vormt
echter, gevoegd bij de humeuze waterhoudende zure kleilaag erboven,
een groot waterreservoir, dr.t het profiel erg vochtig houdt, ook in
tijden, dat dit minder gewenst is.
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c. Zeezandlaag dunner dan 40 cm (code z)
In de bodemtypen 4 cn 3*1»2b komen + 30 cm dikke zandlagen
voor, die ondieper dan 40 cm boneden maaiveld beginnen. Ze zijn op
de kaart aangegeven met het teken z. Deze iets slibhoudende zand
lagen zijn min of ineor storend voor de beworteling en de waterhuis
houding.
Bij een scherpe overgang van een slibrijke laag in een slibarme zandlaag wordt de wortelontwikkeling sterk belemmerd. De planten
wortels dringen n.l. heel moeilijk in de zandlaag door. Diepe bewor
teling is dus uitgesloten.
Doordat er in zand grotere pori'dn zijn dan in slibrijke
gronden is de capillaire opstijging geringer. De capillaire opstijging
vanuit de ondergrond wordt door do zandlaag dan ook belemmerd en zelfs
onderbroken. De mate, waarin dit ^ebeurt, hangt o.a. af van het per
centage slib, dat in het zand aanwezig is.
De zandtussenlagen kunnen dus verdroging ten gevolge hebben,
speciaal omdat de meeste plantenwortels er niet doorhoon gaan.
d. Pleistoceen zand (code pp en ppp)
Zoals reeds herhaalde malen in het bovenstaande vermeld,
komt het pleistocene zand op het voorste deel van de kavel binnen
120 cm beneden maaiveld voor.
Het is matig fijn kalkarm zand raet een mediaan van + l60 mu.
In dit zand, dat in vroeger tijden aan de oppervlakte heeft gelegen,
heeft bodemvorming plaatsgehad. Er heeft zich een z.g. podzolprofiel
ontwikkeld (zie hfdst. 3.4).
Het pleistocene zand ia op de kaart aangegeven mat het
symbool pp of ppp al naar gelang de diepte, wa.arop het wordt aange
troffen. Er zijn drie diepteklassen onderscheiden, waarvan alleen do
beide laatste op deze kaart zijn aangegeven»
pp = pleistoceen zand tussen 40 - 80 cm - maaiveld beginnend
PPP = pleistoceen zand dieper dan 80 cm - maaiveld beginnend.
De klasse p, waarbij het pleistocene zand ondieper dan 40 cm
- maaiveld begint, is op de kaart niet aangegeven. De oppervlakte is
n.l. zeer gering. Daar waar het pleistocene zand binnen 40 cm - maai
veld voorkomt, is het veelal vermengd met het slibhoudende zeezand,
dat er overheen is afgezet.
De beide andere klassen met het pleistocene zand tussen
40 en 80 cm en dieper dan 30 cm beneden maaiveld zijn wel op de
kaart aangegeven.
Vooral de profielen, waarin het zand binnen 80 cm - maaiveld
begint, zijn ongunstig. Doordat het zand een goede waterafvoer verze
kert, de capillaire opstijging niet erg groot is en deze profielen
als een verhoging in de kavel liggen, treedt hier snel verdroging op.
e. Kwel (code lil)
Op dit bedrijf vindt men de kwel voornamelijk op het midden
gedeelte in bodemtype 4« Deze kwelplekken liggen als lage kommen in
het terrein. Het bodemtype in deze kommen is gelijk aan dat op de
hogcrgelegc-n gedeelten.
De gereduceerde ondergrond begint in deze kwelplokken tussen
60 - 80 cm boneden maaiveld (symbool lil). Hoewel de invloed hiervan
minder groot is, dan bij een hogere reductie, ondervindt men er toch
hinder van. Vooral in het voorjaar blijven deze plekken lang nat en
is de ontwikkeling van het gewas er minder door. Het verspreid voor
komen van de plekken maakt het ook moeilijk cm deze plekken apart te
bewerken en in te zaaien. Hierbij komt nog, dat er veelal zout uit de
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ondergrond cloor het kwelwater omhoog gebracht wordt. Dit komt via
capillaire opstijging in de bovengrond, waardoor hier een ongunstig
milieu ontstaat voor verschillende gewassen. Ken is dus beperkt in
de gewassenkeuzo en er ontstaat een onregelmatige gewasgroei.

7-4-4 Samenvatting
Door het diepploegen is de kavel wel verbeterd, daar de
grond over het eigenoen zwaarder geworden is (van zand naar zavel).
Do r,cht.;rste helft van de kavel is vrij regelmatig van opbouw, maar
deels minder in kwaliteit door het optreden van kwel, die beperkin
gen mot zich meebrengt.'
Het voorste deel is veel meer gevarieerd van opbouw, vooral
in de ondergrond. De katteklei is ongunstig voor diep wortelende ge
wassen. Ook het groot waterhoudend vermogen van deze vaak humeuze klei
met de eronder gelegen veenlaag is ongunstig, daar de grond lang nat
blijft en daardoor laat is en zich moeilijker laat bewerken.
Het pleistocene zand is nadelig, doordat het verdroging
veroorzaakt, indien het ondieper dan 80 cm - maaiveld voorkomt.
De dunne fijne zeezandlagen kunnen storend werken op beworteling en
wat crhuishouding.

7-5-a

Hoofdstuk 7« BESCHRIJVING V.a?' DE EODEMGESTELDHSID PER BEDRIJF
7-5 Het bedrijf van do Heer J« Postma
Sectie L Kavol nol ^3
(Bijlage 5 bodemksart schaal 1;5«000)
7-5-1 I^lei^ing
ïïe"t bedrijf ligt in hot oostelijk deel van de Wieringermeerpolder aan de Noorderdijkweg.
Do totale oppervlakte bedraagt 19 ha en bestaat uit één
kavel. De bodemgesteldheid is vrij gelijkmatig? het zijn lichte gron
den bestaande uit slechts twee grondsoorten, n.l. zand (grondsoort 5
met <11$ afclibbr.p.r) on lichte arvol (f-rond^oort 4 met 11-20/$ afslibbac.r)• ileer dan d.„ liolf t vr.n do kavel ondervindt last van krol*
7-5-2 Beschrijving va.n_de onderscheiden bodemt^pen
Het aantal grondsoorten op dit bedrijf is gering. Men vindt
aan het begin en aan het einde von de kavel zandgronden (grondsoort 5)j
do rest wordt ingenomen door lichte zavelgronden (grondsoort 4). Het
aantal bodemtypen is eveneens twee, één in elke grondsoort, n.l, s
type 5.3.4b en type 4.
Zand (grondsoort 5)
De zandgronden, die op het voorste en het achterste gedeelte
van de kavel voorkomen, behoren tot één bodemtypo, n.l. 5«3«4b. Dit
profiel is als volgt opgebouwds
Bodemtype_^.3.4b!

O - + 50 cm slibhoudend fijn zand
50 - 120 cm lichte zavel.
Door het zeer lage humusgehalte in de bouwvoor op dit type
kan vooral in het voorjaar bij het gereedmaken van het zaaibed ver
stuiving optreden.
Lichte zavel (grondsoort 4)
De lichte zavelgronden liggen in het midden van de kavel.
Er komt één bodemtype in voor, n.l. type 4 net een dunne zandtussenlaag. Het profiel is als volgt opgebouwds
Bodemtype_4

s

O - + 35 cm lichte zavel
35 - + 65 cm zand
65 - 120 cm zware zavel

7-5-3 Bijz0nd erc__onderschoidingen
Het aantal bijzondere onderscheidingen op deze kavel is ook
gering. Er komt oen dunne zeezandlaag voor in de lichte zavelgronden
en kwel in de zand- en zavelgronden.
Zeeze.ndlaa.g, dunner dan 40 cm (code z)
Deze iets slibhoudende dunne zandlagen zijn + 30 cm dik en
beginnen veelal binnen 40 cm - m.v. Dit is aangegeven met hot teken,
z. Het zijn min of meer storende lagen voor de beworteling en de waterhuishouding.
Bij een scherpe overgang van zavel naar zaad wordt de wortel
ontwikkeling geremd. Dit is vooral schadelijk voor diepwortelende ge
wassen.
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Door da grotere poriën, die er in het zand voorkomen, wordt
de capillaire opstijging vertraagd en bestaat er kans, dat de planten•wortols niet voldoende water krijgen.
De lichte dunne bovengrond van lichte zavel is te dun en te
weinig vochthoudend voor de meeste gewassen, zodat aanvulling uit het
grondwater in het groeiseizoen noodzakelijk is. Dit wordt door de
zandlaag belemmerd.
Op deze kavel komt zeer veel kwel voor. Op de bodemkaart is
onderscheid gemaakt in twee diepteklassen, namelijk;
II = gereduceerde ondergrond tussen 4-0-60 cm - m.v. beginnend
III = gereduceerde ondergrond tussen 6O-8O cm - m.v. beginnend.
Klasse II, waarbij de gereduceerde ondergrond tussen 40-60
cm - m.v. begint, ligt direct achter de boerderij. De grond blijft
hier gedurende lange tijden nat. Daardoor is hjj in het voorjaar laat
en in hot najaar treden oogstmoeilijkheden op-. Het gevaar voor een
te hoog zoutgehalte in de bovengrond geeft hier beperkingen in de gewassenkeuze.
Bij klasse III met een gereduceerde ondergrond beginnend
tussen 6O-8O cm - m.v., is de invloed vpü de kwel minder sterk. In
het voorjaar zal de grond echter nog te lang nat blijven. Het gevaar
voor een te hoog zoutgehalte in de bovengrond is minder groot dan bij
klasse II, doch men zal bij de keuze van de gewassen hier eveneens
rekening mee moeten houden.
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7-5-4 Samenvatting
Het bedrijf is vrij regelmatig wat betreft de bodemgesteld
heids het zijn alle lichte gronden. Behalve de min of meer storende
zandtussenlaag in de lichte zavelgronden zijn er geen storende lagen
in de profielen aanwezig.
De kwel oefent echter een nadelige invloed uit op + 10 ha
van het bedrijf, vooral het gedeelte direct achter de boerderij. De
gronden zijn hier laat in het voorjaar en mede door het hoge zout
gehalte in de bovengrond is mon beperkt in de gewassenkeuze.
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Hoofdstuk 7- BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-6 Het "bedrijf van de Heer F.J. Ampt.
Sectie M Kavel no. 30-39
("bijlage 6 bodemkaart schaal ls5«000)
7-6-1 _Inl_ei_di.n£
Het bedrijf ligt in het oosten van de Wieringermeerpolder
aan de Zuiderdijkweg.
De totale oppervlakte bedraagt 42 ha, verdeeld over twee ka
vels van elk 21 ha. Kavel 39 is door een kwelsloot verdeeld in twee
gedeelten van elk + 10 ha.
De meest voorkomende grondsoorten zijns slibhoudend zand en
lichte zavel. Op kavel 38 komen enkele smalle stroken zware zavel en
klei voor.
7-6-2 Be_schri_jving_van_d£ onderscheiden bodemt^peru
Zoals in de inleiding reed3 is vermeld, komen er op dit
bedrijf vier grondsoorten voor, waarin een aantal bodemtypen is on
derscheiden.
Zand (grondsoort 5)*
Deze grondsoort komt het meest voor. Ze bestaat uit slib
houdend fijn zand met een mediaan van 140 mu (l mu = 0,001 mm). In
de ondergrond komen verschillen voor, zodat er twee bodemtypen zijn
onderscheiden, n.l. type 5 en 5*3«4a. Deze zijn als volgt opgebouwds
Bodemtype 55 0 - + 120 cm slibhoudend fijn zand
Het slibgehalte is in de eerste 50
van het profiel het
hoogst, maar loopt naar beneden geleidelijk af.

Bodemtyge_5»3i4§s

0 - + 35 cm slibhoudend fijn zand
35 — 120 cm lichte en/of zware zavel
De ondergrond gaat dieper dan 80 cm - m.v. bij dit laatste
type weer over in slibhoudend zand.
Stuiven.
Aangezien het humusgehalte van de bouwvoor in grondsoort 5
vrij laag is, bestaat er op die plaatsen waar de gereduceerde onder
grond dieper dan 80 cm voorkomt stuifgevaar. Vooral in een droog
voorjaar bij het gereed maken van het zaaibed.
Lichte zavel (grondsoort 4)
De lichte zavelgronden worden langs de noordelijke rand van
kavel 38 en in het midden van kavel 39 aangetroffen en langs de vaart
aan het eind van beide kavels.
Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden, n.l. 4, 4.5a en
4.5b. De profielopbouw is als volgt s
Bodemtyge_4s 0 - + 120 cm lichte zavel
Plaatselijk wordt er in dit bodemtype een zware zavellaag
van + 20 cm dikte in de ondergrond aangetroffen.
Bodemt,ype_4»5§5
Bodemtype_4»5]?s

0 - 30 cm lichte zavel
30 - 120 cm iets slibhoudend fijn zand

0 - + 40 cm lichte zavel
40 - 120 cm slibhoudend zand
Ook bij dit type komt plaatselijk een zware zaveltuscehlaag
voor. Veelal op de overgang van lichte zavel naar de slibhoudende
zandondergrond.
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Zware zavel (grondsoort 3)
De zware zavelgronden liggen verspreid over beide kavels. Het
zijn meestal kleine oppervlakten met uitzondering van een langgerekte
strook op kavel 38. Er zijn vier bodemtypen in onderscheiden, n.l.
3» 3.5a, 3.5b en 3.5c. De profielopbouw is als volgts
Bodemtype_3 8 0 —
======
35 _
l^emtype 2*5§s
=

=_=

=

85 cm zware zavel
120 cm lichte zavel

0 - + 30 cm zware zavel
30 - 120 cm slibhoudend fijn zand
0 - + 50 cm zware zavel
50 - ~"l20 cm slibhoudend fijn zand

Bodemtype_3*52s 0 - + 85 cm zware zavel
==
35 _
cra slibhoudend fijn zand
Klei (grondsoort 2)
Op kavel 38 komt een klein oppervlak van deze grondsoort
voor, behorende tot één bodemtype, n.l. 2.3.4a. Het is een lager ge
legen kom die duidelijk in het veld waarneembaar is. Het profiel is
als volgt opgebouwd.
Bodemtype_2.3«4§s 0 - + 30 cm klei
30 - 120 cm zware zavel
De diepere ondergrond in dit type is vaak slap en humeus.
6-6-3 Bi_jzondere_onde_rschei_dingen
Kwel (code I, II en lil).
Op dit bedrijf komt veelvuldig kwel voor. Zeker 20 ha wordt
er nadelig door beïnvloed. De mate van invloed is echter afhankelijk
van de diepte waarop de kwel voorkomt.
Naar de diepte waarop de gereduceerde ondergrond (b.v.kwel)
begint, zijn drie klassen onderscheiden, n.l.s
I
= gereduceerde ondergrond ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
II
= gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm - m.v. beginnend
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm - m.v. beginnend
Als de gereduceerde laag dieper dan 80 cm - m.v. voorkomt
heeft dit geen invloed meer op de gewassen. De gereduceerde onder
grond wordt overal op dit bedrijf aangetroffen binnen 120 cm - m.v.,
maar deze wordt niet overal door kwel, doch ook door het normale
grondwater veroorzaakt.
In klasse I, waarbij de gereduceerde ondergrond binnen 40 cm
beneden maaiveld voorkomt, is de grond het gehele jaar door nat. Plan
tengroei is hierop haast niet mogelijk, mede door het hoge zoutgehal
te in de bovenste laag. Dit zout komt met het kwelwater uit de onder
grond naar boven. Deze zoutconcentratie is voor vele gewassen te
hoog.
In klasse II waar de gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm
- m.v. begint, blijft de grond lang nat. Ook hier is het zout uit de
ondergrond naar hoven gekomen met alle gevolgen van dien voor de
groei van de gewassen. Ook in deze klasse hebben de meeste gewassen
nog weinig kans om zich volledig te ontwikkelen en is men derhalve
in de gewassenkeuze sterk beperkt.
In klasse III met de gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm
- m.v. beginnend is de invloed van de kwel minder merkbaar in de bo
vengrond. In het voorjaar en najaar is de grond ook hier nog vrij nat,
terwijl het zoutgehalte van de bovengrond,hoewel minder dan in de
beide vorige klassen, voor verschillende gewassen nog te hoog is.
Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt ondervindt + 20 ha
op dit bedrijf hinder van kwel, waarvan + 10 ha valt in de klassen I
en II met de gereduceerde ondergrond ondieper dan 60 cm beneden maaiveld.

7-6-C

7-6-4 Samenvatting^
Het bedrijf "bestaat voornamelijk uit zandgronden met enkele
zwaardere zavel- en lcleistroken op kavel 38. De variatie in de bo
demgesteldheid op kavel 38 heeft het bezwaar dat het bijna onmogelijk
is om een gelijkmatig zaaibed te verkrijgen. Door de lagere ligging
van de zwaardere gronden zijn deze vaak natter, waardoor ook groeiverschillen ontstaan.
Een oppervlakte van + 20 ha wordt door kwel beïnvloed, het
geen de gewassenkeuze bemoeilijkt. Dit is vooral het geval op de
kwelgroepen I en II met de gereduceerde ondergrond ondieper dan 60 cm
beneden maaiveld, die erg nat zijn en een hoog zoutgehalte in de bo
vengrond hebben.
Verder zijn gedeelten van grondsoort 5 gevoelig voor stuiven.
Op dit bedrijf is een grondmonster (no. A686358) genomen uit de on
dergrond. Voor het resultaat hiervan zij verwezen naar hoofdstuk 5«

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-7 Het bedrijf van de Heer N.A. Knook.
Sectie H Kavel no. 36 en 37
(bijlage 7 bodemkaart schaal 1?5«000)
7-7-1 Inleiding.
Dit bedrijf ligt in het zuiden van de Wieringermeerpolder
aan de Tussenweg.
De oppervlakte bedraagt 47 ha, verdeeld over twee kavels.
De grondsoort bestaat in hoofdzaak uit klei (2) en zware zavel (3)
met enkele smalle banen lichte zavel (4) en zand (5)» De bodemkaart
geeft een zeer grillig patroon te zien.
7-7-2 Beschri_jving_van_de_ £nders£heiden bodemt^peiu
Zoals in de inleiding reeds is vermeld komen er op dit be
drijf vier grondsoorten voor. In elk van deze grondsoorten zijn één
of meer bodemtypen onderscheiden, die vooral in de ondergrond ver
schillen vertonen.
Zand (grondsoort 5» < 11$ afslibbaar)
Aan het einde van kavel 37 komen twee kleine oppervlakten
zandgrond voor van bodemtype 5.1.2b, dat als volgt is opgebouwd?
Bodemtype_5«li2bs

0 - 50 cm slibhoudend fijn zand
50 - 120 cm klei
In regenrijke perioden zal dit bodemtype gemakkelijk water
overlast krijgen, doordat het water stagneert op de klei-ondergrond.
Lichte zavel (grondsoort 45 11-20$ afslibbaar)
De lichte zavelgronden liggen als smalle stroken op beide
kavels. Er zijn vier bodemtypen in onderscheiden n.l. 4, 4.5a, 4.5c
en 4«l»2b. De profielen zijn als volgt opgebouwd?
0 - 120 cm lichte zavel
Bodemtype_4.5as

0. - 30 cm lichte zavel
30 - 120 cm slibhoudend fijn zand

Bodemtyge_4.5cs

0 - 90 cm lichte zavel
90 - 120 cm slibhoudend fijn zand

?2^®™ÎÏEË_4*ii2bs

0 - 50 cm lichte zavel
50 - 120 cm klei

Van deze typen hebben 4 en 4»5c een gunstige profielopbouw
zonder storende lagen.
Bodemtype 4«5a is door het ondiep voorkomen van de zandondergrond minder gunstig.
Een diepere beworteling wordt bemoeilijkt door de vrij
scherpe overgang van de lichte zavel naar het zand. Dit gevoegd bij
een slechtere capillaire opstijging in de zandondeigrond, geeft in de
zomer verdroging.
Bodemtype 4*1*2b zal tijdens regenrijke perioden waterover
last krijgen. De klei-ondergrond werkt stagnerend, waardoor een snelle
waterafvoer bemoeilijkt wordt.

7—7—"b
Zware zavel (grondsoort 35 21—40/£ afslibbaar)
De zware zavelgronden liggen over "belde kavels verspreid,
vaak grenzend aan de lichte zavelgronden. Er komen twee bodemtypen
in voor, n.l. 3 en 3.1.2b. De profielen hebben de volgende opbouws
Boderntype_3 s 0 - 60 cm zware zavel
=-=-==
60 - 120 cm lichte en/of zware zavel
Bodemtype_3.1.2bs
-=

0 - 50 cm zware zavel
50 - 120 cm klei

Bodemtype 3 heeft een gunstige profielopbouw. Het bodemtype
3.1.2b heeft door de zwaardere ondergrond in regenrijke perioden
wateroverlast. Een snelle afvoer van het overtollige water door de
grond wordt door de zwaardere klei-ondergrond geremd.
Klei (grondsoort 2p ^l-6öfo afslibbaar)
Ongeveer de helft van het bedrijf bestaat uit deze grond
soort. Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden n.l. 2, 2.3«4a en
2.3.4b. De profielen zijn als volgt opgebouwds
2s 0 - 120 cm klei
Plaatselijk komt er in de diepe ondergrond (> 80 cm) zware
zavel voor.
Bodemtype_2.3«4§s

0 ~ 30 cm klei
3- - 120 cm lichte en/of zware zavel
O ~ 50 c® klei
50 - 120 cm zware zavel

Plaatselijk bevindt zich bij de laatste 2 bodemtypen weer
klei in de diepe ondergrond (> 80 cm - m.v.).
Van deze kleigronden hebben de bodemtypen 2.3.4a en 2.3.4b
de gunstigste profielopbouw. De lichtere ondergrond waarborgt een
goede waterafvoer in natte perioden. Deze afvoer is moeilijker bij
h.et bodemtype 2, zodat deze gronden langer nat blijven en daardoor
later zijn in het voorjaar.
7-7-3 Bi^zondere_onderj3chei.djLngen
Op dit bedrijf komen een aantal minder gunstige lagen in de
grond voor. Ze beïnvloeden direct of indirect de groei van de gewas
sen. Deze lagen zijns
a. katteklei
b. veenlaag
a. Katteklei (code k en k1:)
Naar de diepte waarop de katteklei hier voorkomt is een
indeling gemaakt in twee klassen1
k <= katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk= katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
De klasse kk komt op dit bedrijf het meest voor. Deze die
pere katteklei zal alleen de dieper wortelende gewassen nadelig beinvloeden en een ongelijke stand van het gewas veroorzaken. Dit is
vooral in een droog jaar het geval.De plantenwortels moeten dan diep de
grond in om
het
nodige water te verkrijgen. Is dezo diepe beworteling onmogelijk of beperkt dan treedt verdroging op.
Het voorkomen van deze katteklei kon op dit bedrijf slechts
op enkele plaatsen als vlak omgrensd v/orden in betrekkelijk kleine
oppervlakten. Het komt verder in verspreide boringen voor en is dan
op de plaats van deze boringen met het symbool k of kk aangegeven.

7-7-0
b. Veenlaag dunner dan AO cm (code v, vv en wv)
De diepte waarop de veenlaagjes worden aangetroffen is on
derverdeeld in drie klassen n.l.s
v
= veenlaagjo < 40 cm - m.v. "beginnend
w
= veenlaagj^ tussen 40-80 cm - m.v. "beginnend
wv = veenlaagje dieper dan 80 cm - m.v. beginnend
Plaatselijk komen vooral op kavel 37 deze dunne laagjes
voor. Het zijn + 10 cm dikke korrelig ingedroogde veenlaagjes, die
de waterbeweging ongunstig "beïnvloeden. Ze nemen n.l. moeilijk water
op en onderbreken daardoor de capillaire opstijging vanuit de on
dergrond, waardoor verdroging ontstaat.
Door het zeer verspreid voorkomen van deze veenlaagjes was
het niet mogelijk deze per vlak te omgrenzen. Op de kaart zijn ze
aangegeven met het symbool v, w of wv op de plaats van de borin
gen waarin ze werden aangetroffen.

7-7-d
7-7-4 ^Samenvat^ingj^
Dit bedrijf bestaat voor ongeveer de helft uit kleigronden,
terwijl de andere helft uit ravelgrond en enkele kleine oppervlakten
zand bestaat.
Het geheel vc;;-.'; door het grote aantal verschillende bodem
typen een grillig patroon. Deze sterke variatie in bodemgesteldheid
op korte afstand, bemoeilijkt het verkrijgen van een gelijkmatig
zaaibed.
De klei-ondergrond ondieper dan 80 cm bij de zavel- en zand
gronden heeft een nadelige invloed op de waterbeweging.
Het voorkomen van katteklei en ingedroogde veenlaagjes is
nadelig voor beworteling en waterhuishouding. Deze storende lagen
kunnen in droge perioden verdroging veroorzaken.

7-8-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-8 Het bedrijf van de Heer F.N. Gouwenberg
Sectie E Kavel no. 13
(Bijlage 8 bodemkaart schaal 1?5«000)
7-8-1 _Inl_e_idi^n£.
Het bedrijf is gelegen in het noorden van de Wieringermeerpoldor aan de Wierweg.
De oppervlakte bedraagt 20 ha. Het gehele bedrijf is gediepspit of gediepploegd. Voor deze bewerkingen bestond de gehele kavel
uit zandgrond. Een groot deel bestaat nu uit lichte en zware zavel
mot een zandondergrond. In het zuidelijk deel van de kavel korat nog
een oppervlakte zandgrond voor, evenals een smalle strook rond de
boerderij.
Het gehele bedrijf wordt geïnfiltreerd»
7-8-2 Beischri;jving_van_de_ £nders£heiden bodemt^rpen_
In de drie, op dit bedrijf voorkomende grondsoorten komen
geen bodemtypen voor, die in de ondergrond van elkaar afwijken. De
ondergrond bestaat n.l. bij alle typen uit zand.
Zand (grondsoort 5? < 11$ afslibbaar).
In het zuidelijk deel van de kavel en rondom de boerderij
worden zandgronden aangetroffen behorende tot bodemtype 5 roet de
volgende profielopbouws
Bodemtype_jjs

0 - 30 cm slibhoudend fijn zand
30 - 120 cm slibarm fijn zand
In de strook rondom de boerderij komt in de diepere onder
grond (> 80 cm - m.v.) plaatselijk zware zavel voor.

Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar)
Deze lichte zavelgronden liggen eveneens aan het eind van
de kavel, als een smalle strook rondom de daar eveneens voorkomende
zandgronden van type 5« Ze behoren tot type 4*5"b met de volgende
opbouws
?2^®5?ÏïP5_4i!5]?3

0 - 40 cm lichte zavel
40 -120 cm slibarm fijn zand

Zwaro_zavel (grondsoort 3? 21-40$ afslibbaar)
Het grootste deel van de kavel bestaat uit zware zavelgron
den. Er zijn twee bodemtypen onderscheiden! n.l. 3»5a en 3»5^«
Bodemtype_30 -

30 cm zware zavel

30 - 120 cm slibarm fijn zand
Bodemtype_30 ~

45 cm zware zavel

45 - 120 cm slibarm fijn zand
Alle bovenstaande op dit bedrijf aangetroffen bodemtypen
zijn door het hoog voorkomen van' de slibarme zandondergrond droogtegevoelig.
De capillaire opstijging in dit zand is gering waardoor
het grondwater niet ver in het profiel kan opstijgen. Voorts is bij
de lichte en de zware zavelprofielen de overgang van de zavel naar
het zand scherp,waardoor een diepe beworteling niet mogelijk is. De
plantenwortels stuiten af op do zandondergrond. Dit zou de verdroging
nog meer inde hand werken,indien geen infiltratie aanwezig was. Door
deze kunstmatige watertoevoer worden bovengenoemde bezwaren van ver
droging ondervangen.

7-8-1)
7-8-3 Bijzondere_onderj3chejidingen.
Op dit "bedrijf werden geen bijzondere onderscheidin
gen aangetroffen.

7-8-c
7-8-4 Samenvatting^
Door diepspitten en diepploegen is de bovenlaag op dit "be
drijf veranderd van zand in lichte en of zware zavel met een zandondergrond, hetgeen een grote verbetering van deze gronden betekent.
Door de toepassing van infiltratie wordt de nadelige in
vloed van de slibarme zandondergrond grotendeels ondervangen.
Fes. zal er rekening nee moeten houden, dat de dikte van het
zavelige dek, op het pas geploegde (aohtcrst<| deel van de kavel
(bodemtype 4«5b on 5)
cle loop der jaren dunner zal worden. De
bovengeploegde zavel is n.l. vrij humeus en nog niet helemaal ge
rijpt, waardoor er klink zal optreden.

7-9-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF

7-9 Het bedrijf van de Heer J. v. Vilsteren.
Sectie L Kavel no. 14
(bijlage 9 bodemkaart schaal 1s5*000).
7-9-1 Inl_e^din£.

Dit bedrijf ligt in het N.O. van de Wieringermeerpolder aan
de Oosterkv/elweg ongeveer tegenover het voormalige dijkgat van 1945«
De totale oppervlakte bedraagt + 24 ha en bestaat uit êân
kavel die, na de inundatie in 1945 in z'n geheel is gediepploegd. De
achterste helft van de kavel werd tijdens deze inundatie bedekt met
een laag humusarm (schraal) zand van plaatselijk meer dan een meter
dilc. Door middel van diepspitten of diepploegen heeft men getracht
deze laag zoveel mogelijk weg te werken. Het zand is iets grover dan
normaal In de profielen wordt aangetroffen.
De meest voorkomende grondsoort is thans lichte zavel.Daar
naast komtnnog slibhoudend zand en twee kleine oppervlakten zware za
vel voor.
7-9-2. Be'schrijving_van_de_ £ndersc_heiden bod.emtypen_o_
De, in de inleiding genoemde drie grondsoorten zijn onder
verdeeld in een aantal bodemtypen, in verband met de zwaarte van de
bovengrond.
Zand (grondsoort 55 <

afslibbaar)

Deze grondsoort komt vooral voor achter op de kavel. Verder
in een paar kleine oppervlakten voor en midden op de kavel. De grond
soort bestaat grotendeels uit bodemtype 5 roet een klein stukje van
"type 5»3«4'b* Profielopbouw s
?2^enrty]De_5» 0 ~ 120 cm slibhoudend of slibarm matig fijn zand.
Bodemtype_5»30 ~

50

c m

slibhoudend matig fijn zand

50 — 120 cm lichte en/of zware zavel.
Het sand achter op de kavel is afkomstig van de doorbraak
in 1945« Het is zeer humus- en slibarm en daardoor sterk droogtegevoelig. Dit in tegenstelling met de beide andere gedeelten waar het
zand doorgaans wel iets grover is doch meestal slibhoudend waardoor
een diepere beworteling en een betere waterhuishouding mogelijk zijn.
Stuiven.
Door het zeer lage humusgwhalte van de bouwvoor, speciaal
van bodemtype 5 achter op do kavel kan, vooral in een droog voorjaar,
bij het gereedmaken van het zaail-ed verstuiving optreden.
Lichte zavel (grondsoort 4, 11-20$ ^.fslibbaar)
Deze grondsoort neemt op dit bedrijf de grootste oppervlakte
in. Er is echter nogal verschil in ondergrond, zodat er vier bodem
typen zijn onderscheiden, n.l. 4» 4«5^> 4*5^ en 4.5c. Deze zijn als
volgt opgebouwd.
Bodemtype_4s 0 - + 120 cm lichte zavel
?2§5?ÎïE2_4*5§s

0 - 30 cm lichte zavel
30 - jßO cm slibhoudend-en/of slibarm zand
80 - 120 cm lichte zavel (soms na 100 cm weer zand)
O - 50 à 60 cm lichte zavel
50 à 60 - 90 à 100 cm slibhoudend- en/of slibarm zand
90 â 100 - 120 cm lichte - of zware zavel.

7-9-b
Bodemtype 4«5çs 0 - 80 à 90 cm lichte zavel
==-=
so â, 90 - 120 cm slibhoudend zand
Zware zavel (grondsoort 3S 21-40Ç& afslibbaar)
Deze grondsoort komt slechts in twee kleine oppervlakten
voor, nol. achter op de kavel en als een smalle laagto (slenk) voor
op de kavel. Deze onderscheiden bodemtypen zijn resp.3 or. 3.5b.
Profielopbouws
Bodemtype 3«

0—35 cm zware zavel
35 - 120cm lichte zavel

Bodemtype 3.$bs 0 - 50 cm zware zavel
_=_=_=__==
= ,-Q _ ^20 cm slibhoudend zand
7-9-3 Bij_zondere_ond_er_schei_di_ngen.
a. Kwel (code Hl)
Dit bedrijf ondervindt in geringe mate de nadelige invloed
van kwel. Naar de diepte beneden maaiveld, waarop de gereduceerde
zone, c:v\'..aan ten gevolge van het kwelwater, begint, is deze inge
deeld in klasse III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm
- m.v. beginnend.
De oppervlakten waar kwel optreedt, zijn hier moeilijk te
omgrenzen, omdat het hele bedrijf gediepploegd is. Het op de betref
fende diepte zeer nat zijn van de grond en het verspreid voorkomen
van brokken blauwgrijs materiaal rechtvaardigen echter de aannc:.iirj,
dat kwel aanwezig is.
Op deze plaatsen zal dan ook in het voorjaar de grond te
lang nat en koud blijven, waardoor verschillende gewassen moeilijk
op gaan komen.
b. Zeezandlagen dunner dan 40 cm (code z)
Vooraan op de kavel wordt nogal eens ondiep (< 40 cm - m.v.)
een dunne zandtussenlaag aangetroffen in bodemtype 4.5c. Deze laag
werkt belemmerend op de beworteling. De plantenwortels dringen n.l.
moeilijk door in een zandlaag. Bovendien werkt de~o laag storend op
de waterhuishouding daar de wateropstijging vanuit de ondergrond
wordt onderbroken of geremd. Gevaar voor verdroging is om bovenge
noemde redenen op profielen met deze zandtussenlaag dan ook aanwezig.

7-9-c
7-9-4 ^amenvatt_ingj_
Doordat deze kavel voor een zeer groot gedeelte uit grond
soort 4 bestaat z?v. men de bodemgesteldheid vrij regelmatig kunnen
noemen. Het voorkomen van een zandtussenlaag en het vaak ondiep voor
komen van de zandondergrond maken de profielen nogal droogtegevoelig.
Vooral het achterste deel van de kavel waar een betrekkelijk groot
oppervlak slib- en humusarm (schraal) zand voorkomt met daarnaast
dit zelfde zand onder een dun zaveldek, zal een beperking in de gewassenkeuze met zich meebrengen en vooral in droge jaren nogal droog
tegevoelig zijn.

7-10-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN PB BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-10 Het bedrijf van de Heer J.P. Grijns.
Sectie H Kavel no. 62
(bijlage 10 bodemkaart ls5*000)
7-10-1 I^nl^ei^di^ng
Het bedrijf ligt in de Zuidoosthoek van Wieringermeerpolder
aan het Wagenpad en langs de Medemblikkervaart. De oppervlakte be
draagt 23,50 ha en bestaat uit één kavel met op de voorste helft een
sloot dwars over de kavel en op de achterste helft een sloot in de
lengterichting. Op deze manier is de kavel a.h.w. in vier stukken
verdeeld. De voorkomende grondsoorten zijn 2, 3 en 4* De grootste op
pervlakte wordt ingenomen door grnndsoort 3 terwijl grondsoort 4
slechts een heel kleine oppervlakte beslaat.
7-10-2 Beschrijving_van_d_e £nders£heiden bodemtyperu
Zoals in de inleiding reeds is vermeld komen op dit bedrijf
drie grondsoorten voor. De ondergrond is echter dermate wisselend dat
er 8 bodemtypen zijn onderscheiden, die een druk kaartbeeld te zien
geven.
Klei (grondsoort 2; 41-60$ afslibbaar)
Deze grondsoort komt het meest voor langs de Medemblikker
vaart en is onderverdeeld in twee bodemtypen n.l. 2 en 2.3.4b. De
profielopbouw is als volgt s
0 ~ 120

om

(soms een dunne tussenlaag van zware
zavel)

Bodemtype_2^3 «4hs

0 - + 50 cr?1 klei
50 - 120 cm zware en/of lichte zavel
Tot grondsoort 2 worden gerekend alle gronden, die een slibgehalte hebben van 41-60$* De bove"grond van deze gronden op dit be
drijf heeft een gehalte aan afslibbaro delen van 41-50$* Direct onder
de bouwvoor neemt het slibgehalte sterk toe tot + 60$, waardoor de
waterbeweging bemoeilijkt wordt. Deze gronden zullen daardoor in het
voorjaar lang nat blijven en laat zijn. In een n-it najaar leveren ze
moeilijkheden op hij het oogsten en treedt gemakkelijk structuurbederf op bij gebruik van zwaardere werktuigen.
Type 2.3.4b heeft door de lichtere ondergrond een betere
waterhuishouding. In een natte periode zal echter de doorgaans 50 cm
dikke kleilaag het aangevoerde water niet snel genoeg kunnen verwer
ken en dan geldt hetzelfde bezwaar als voor bodemtype 2.
Zware zavel (grondsoort 3» 21-40$ afslibbaar)
Deze grondsoort komt verreweg het meest voor en ligt ver
spreid over de hele lcavel. Door de sterke variatie in de ondergrond
zijn hierin vijf bodemtypen onderscheiden n.l. 3, 3.1.2a, 3.1.2b,
3*5a en 3.5^* Profielopbouws
0 - 40 cm zware zavel
40 - 120 cm zware en/of lichte zavel
(soms beneden 100 cm grondsoort 2 met op de
overgang een veenlaagje).
Bodemtype_3*1*2as

0 - + 30 cm zware zavel
30 - 120 cm klei

7-1o-b
Bodemtype 3»l°2bs

Bodemtype_3.5as

0 - + 30 cm zware zavel
30 - + 60 cm zware en/of lichte zavel
60 - 120 cm klei

0 - + 25 cm zware zavel
25 - 120 cm slibarm matig fijn zand

Bodemtype_3.5bs

0 - 50 cm zware zavel
50 - 120 cm sl.'.barm matig fijn zand
Bodemtype 3 moet wellicht als de beste worden aangemerkt.
Bewerkbaarheid, vochthoudend vermogen en de doorlatendheid zijn alle
gunstig. Dit houdt in dat iedere afwijking in de ondergrond van dit
type minder gunstig is. Zo zal bodemtype 3.1.2a, net binnen 30 cm de
zwaardere klei-ondergrond, nagenoeg dezelfde bezwaren hebben als bij
type 2 reeds zijn beschreven; de lichtere bovengrond is gunstiger
dan de zware van type 2. Bovendien komt in dit bodemtype meestal on
dieper dan 40 cm reeds katteklei voor?(zie 7-^10-32 bijzondere onder
scheidingen).
Eet bodemtype 3*2b heeft de volgende bezwarens laat in het
voorjaar, in natte perioden moeilijk te bewerken en,in mindere mate,
moeilijkheden bij de oogst. Dit laatste omdat de zwaardere onder
grond hier meestal pas op 60 cm diepte begint.
Bodemtype 3«5a heeft een 20 à 30 cm dikke bovenlaag van
zware zavel, waaronder slibarm matig fijn zand komt. In dit slibarme
zand dringen de plantenwortels moeilijk door, waardoor over het alge
meen in deze gronden de beworteling ondiep zal zijn en
de waterop
stijging vanuit het grondwater ook zeer matig 5a De gewassen op dit bo
demtype zullen dan ook vrij spoedig ten gevolge van de beide boven
genoemde oorzaken met watertekort te kampen hebben en in droge zomers
een flinke droogteschade te zien geven. Deze ondiepe zandondergrond
komt voor in een strook schuin achter over de kavel met op de over
gang naar type 3 het bodemtype 3«5"b. Hier is het zaveldek dikker,
waardoor de droogtegevoeligheid, hoewel nog aanwezig, toch belangrijk
minder zal zijn dan bij het dunne zaveldek van 3.5a»
Lichte zavel (grondsoort 4v 11-20$ afslibbaar)
Deze grondsoort komt over een heel kleine oppervlakte voor
achter op de kavel. Er is maar één bodemtype in onderscheiden n.l.
4»5a- Profielopbouw2
0 — 25 cm lichte zavel
-120 cm slibarm matig fijn zand
Daar de bovenlaag hier vrij dun is en bestaat uit lichte
zavel met een laag humusgehalte minder dan 2$ is het vochthoudend
vermogen gering. Er zal op dit bodemtype regelmatig een oogstdepressie te verwachten zijn.
7-10-3 Bijzondere onderscheidingen.
Er komen enkele lagen in de profielen voor, die een ongun
stige invloed uitoefenen op de groei en ontwikkeling van de gewassen.
Deze lagen zijns
katteklei
veenlaag
schelpenlaag

7-1o-c
Katteklei (code k, kk en kkk)
Katteklei komt op dit bedrijf veelvuldig voor en is aange
geven met het symbool k, kk of kkk. Aangezien de plantenwortels niet
in deze zure klei doordringen ,
is de diepte, waarop de katteklei
voorkomt, zeer belangrijk voor de ontwikkeling der gewassen. Er zijn
drie diepteklassen in onderscheidens
k
= katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk = katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
kkk = katteklei dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
In de eerste klasse,waarbij de katteklei ondieper dan 40 cm
- m.v. begint, wordt deze plaatselijk door het ploegen naar boven ge
bracht. Men vindt dan ook katteklei in de bouwvoor, hetgeen zeer on
gunstig is voor de gewassen. Ook indien de katteklei op + 30 cm - nu v.
begint en niet wordt aangeploegd, oefent dit een ongunstige invloed
uit op de groei van het gewas, daar de diepten van de beworteling be
perkt zijn.
In de tweede klasse, waar de katteklei tussen 40 en 80 cm m.v. begint, is de invloed op de groei der gewassen minder sterk. Opploegen van deze laag is dan uitgesloten en niet te diep wortelende
gewassen hebben er i/einig hinder van. Diep wortelende gewassen zullen
er echter wel hinder van ondervinden.
Komt de katteklei dieper dan 80 cm voor dan is de directe in
vloed op de ontwikkeling van een gewas slechts zeer gering.
Veenlaag dunner_dan 40 cm (code vv en wv)
Op de meeste plaatsen, waar de katteklei dieper dan 40 cm
voorkomt, wordt vlak daarboven een dun veenlaagje aangetroffen, dat
op de kaart in twee diepteklassen is weergegeven met het teken w of
wv.
vv = veenlaagje tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
vw = veenlaagje dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
De veenlaagjes, die meestal _ 10 cm dik zijn, oefenen een
stagnerende invloed uit op de capillaire opstijging van het grondwa
ter. Het veen is n.l. korrelig ingedroogd en neemt zeer slecht water
op. Om bovengenoemde redenen kunnen deze veenlaagjes droogteschade
veroorzaken, vooral in combinatie rnet de katteklei, die een diepere
beworteling verhindert.
Schelpenlaag dunner dan_40 cg (code ss)
In hot type 2.3.4b,gelegen langs de Medemblikkervaart, onge
veer op het midden van de kavel, is op de overgang van de kleibovengrond naar de zware zavelondergrond, op (+ 50 cm diepte) een schelpenrijke zandlaag aangetroffen, aangegeven op de kaart met het symbool
ss. De oppervlakte waarover deze voorkomt, is zeer beperkt doch door
de haarscherpe overgang van boven-naar onderliggende laag werkt dit
schelpenlaagje nogal storend. Hierdoor wordt n.l. de capillaire opstij
ging verbroken en diepe beworteling tegengegaan. Vooral in droge jaren
zal dit bij veel vochteisende gewassen merkbaar zijn.

7-10-'3

7-10-4

Samenvatting_

Indien alleen de bovengrond van belang zou zijn voor de ver
bouw van de gewassen dan zou dit bedrijf zeer goed te noemen zijn.
Deze bovengrond bestaat namelijk voor het overgrote deel uit grond
soort 3, terwijl ds als grondsoort 2 aangegeven gronden slechts een
weinig zwaardere bovergrond hebben. De ondergrond speelt hier echter
een belangrijke rol, hetgeen in het voorgaande (o.a. bij de profiel
beschrijvingen en de bijzondere onderscheidingen) reeds naar voren is
gebracht en uit het aantal onderscheiden bodemtypen duidelijk blijkt.
De rug met ondiep zand (type 3.5a) schuin over het achterste
gedeelte van de kavel, zal zeer droogtegevoelig zijn, terwijl ook de
profielen met katteklei ondieper dan 40 cm als ongunstig moeten wor
den beschouwd.
Een brode strook tussen bovengenoemde zandrug en de boerderij
is dermate wisselend in de ondergrond dat slechts bij gunstige weers
omstandigheden een gelijkmatige stand van het gewas kan worden ver
wacht.

7-11-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING 7AN DS BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-11 Het bedrijf van de heer F» Aukema
Sectie E Kavel no. 36-37
(bijlage 11 bodemkaart schaal ls5«000)
7-11-1 Inleiding
Dit bedrijf is gelegen in het noorden van de VJieringermeerpolder aan de Schelpenbolweg.
De oppervlakte bedraagt 39 ha, verdeeld ov-r tveo kf/vcla.
Ongeveer de helft van het bedrijf is gediepspit of gediepploegd.
De hierop voorkomende grondsoorten zijn zware zavel, klei en enkele
kleine oppervlakten zand.
De grondsoorten op de rest van het bedrijf bestaan in hoofd
zaak uit lichte zavel en zand.
7-11-2 Beschrijving_van_d£ onderscheiden Modemtypen
In de vier op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is een
aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en dikte van de boven
laag en de aard van de ondergrond van elkaar afwijken.
Zandgronden (grondsoort 5?

afslibbaar)

Op kavel 36 komen op twee plaatsen zandgronden voor en op
kavel 37 drie kleine oppervlakten. Er zijn twee bodemtypen in onder
scheiden n.l. 5 en 5*3»4b. De profielopbouw is als volgt:
Bodemtype_^

1 0-120 era slibarm matig fijn zand

B o d e m t y p e _ 5 . 4 5 c m slibhoudend fijn zand
=_==
45-120 cm lichte zavel.

Van bovenstaande bodemtypon is vooral type 5 zeer droogtegevoelig. Het zand is slibarm en heeft een geringe capillaire opstij
ging.
Het bodemtype 5* 3 -heeft een beter profiel. Het zand is
fijner en slibhoudend, terwijl de lichte zavelondergrond een gunstige
invloed heeft oj de waterbeweging.
Lichte zavelgronden (grondsoort 45 11-20;/, afslibbaar)
De lichte zavelgronden liggen op beide kavels. Er zijn drie
bodemtypen in onderscheiden n.l. 4.5a, 4»5b en 4.5c.
Profielopbouw?
Bodemt£Ee_4.5aï

0- 3O cm lichte zavel
30-120 cm slibarm matig fijn zand

Bodemtype_4.5bs

0- 50 cm lichte zavel
50-120 cm slibarm matig fijn zand

Bodemtype 4.5ÇS 0- 80 cm lichte zavel
=
====-=
80-120 cm slibhoudend fijn zand.
Van deze drie bodemtypen heeft het type 4*5° de gunstigste
profielopbouw. De beide andere bodemty\:en zijn door het ondiep voor
komen van de slibarme zandondergrond droogtsgevoelig.
Zware zavelgronden (grondsoort 3; 21-40^ afslibbaar)
De zware zavelgronden komen in hoofdzaak voor op de gediopspitte en gediepploegde gedeelten. Door de diepe grondbewerking zijn
de profielen ingrijpend veranderd. De voorkomende profielen zijn sterk
heterogeen. Men moet daarom het hier voorkomende bodemtype 3.5t als
een gemiddelde zien van deze verwerkte profielen. De profielopbouw
is als volgtï

7-U-b

Bodemtyjie

0- 50 ctn zware zavel
50-120 cm slibarm matig fijn zand, plaatselijk ver
mengd met zware zavel#
Aangezien het slibarme zand vrij ondiep in het profiel voor
komt, is dit bodemtype droogtegevoelig.
Kleigronden (grondsoort 2\ 41-60$ afslibbaar)
Deze gronden vindt men eveneens op de gediepspitte en gediepploegde stukken. Ook deze profielen zijn sterk heterogeen, zodat
de voorkomende boderatypen weer gemiddelden zijn. Er zijn drie typen
onderscheiden n.l. 2.2.5a en 2.5b.
Profielopbouwj
Bodemtype_2

s

Bodomtype_2.5§

s

0- 40 cm klei
40- 55 cra zand, veen en klei vermengd
55-120 cm klei
0- 30 cm klei

cm slibarm matig fijn zand

Bodemtjrge_2.^b s 0- 50 cm klei
_=
=__
50-I20 cm slibarn matig fijn zand
Bodemtype 2 heeft op deze kleigronden de beste profielop
bouw. De zand-, veen- en kleitussenlaag is goed vermengd en zal daar
door niet storend werken.
De beide andere bodemtypen zijn min of meer droogtegevoelig
door de slibarme zandondergrond. Daarbij geeft het bodemtype 2.5a
moeilijkheden bij de beworteling. De scherpe overgang van de klei
naar de zandondergrond bij dit type is nadelig. De plantenwortels stuit
op deze zandondergrond af.
7_11_3

Bijzondere_onder£che_idi.n^en

Veenlaag dunner dan 40 cm (code v, vv en wv)
Op dit bedrijf komt vrij regelmatig een veentussenlaag voor.
Deze 10 à 30 cm dikke veenlaag ia op de kaart aangegeven met de tekens
v, vv of wv in drie diepteklassen g
v
= veentussenlaag <40 cm - m.v. beginnend
w = veentussenlaag tussen 40-80 cm - m.v. beginnend
wv = veentussenlaag >80 cm - m.v. beginnend.
Bij het diepapitten en diepploegen is de veentussenlaag
naar boven gebracht of vermengd met de andere lagen. De diepte, waar
op de veenlaag dan voorkomt is erg onregelmatig.
Op het niet gediepspitte en gediepploegde deel van het be
drijf komt de veenlaag altijd dieper dan 80 cm beneden maaiveld voor.
Komt de veenlaag ondieper dan 80 cm - m.v. voor, dan kan
dit nadelige gevolgen hebben voor de waterbeweging. Dit is echter al
leen het geval als het veen ingedroogd is. Het neemt dan zeer moeilijk
water op en onderbreekt daardoor de capillaire opstijging. Momenteel
is het veen nog weinig ingedroogd. Het laat zich echter aanzien, dat
dit in de loop der jaren zal toenemen.
In het gediepploegde en gediepspitte deel waa het onmogelijk
om de veenlagen per vlak in de verschillende diepteklassen te omgren
zen. De aangegeven tekens hebben dan oolc uitsluitend betrekking op de
daar ter plaatse in de boring gevonden diepte, waarop de veenlaag
voorkomt•

7-11-0

Half-of ongerijpte klei (code TT)
Bodemtype 2 achter op kavel 37 heeft een half—tot ongerijpte
ondergrond, welke begint tussen 4O-8O cm onder maaiveld. Dit zijn
meestal slappe kleilagen, die zelden aan de lucht zijn blootgesteld.
Door het vrij hoge humusgehalte bezitten ze een hoog vochthoudend
vermogen en zijn vrij slap.
Het voorkomen van deze slappe klei in de ondergrond is
op de kaart aangegeven met het teken TT. Daar deze ongerijpte klei
ondieper dan 80 cm voorkomt, heeft men in natte perioden moeilijk
heden met het bewerken van deze zware grond. De zware werktuigen, die
men nodig heeft voor de bewerking zullen vaak wegzakken.
De ondergrond is te slap en heuft geen draagvermogen, ook
al omdat deze zwaardere profielen lang nat blijven.

7-11-d

7-11-4 Samenvatting
Het gediepploegde en gediepspitte deel van het bedrijf be
staat hoofdzakelijk uit klei en zware zavelgronden met een zandonder
grond. Naarmate de zandondergrond hoger in het profiel voorkomt, is
v
ongunstiger voor de waterhuishouding on de diepere beworteling.
Het overige deel van het bedrijf bestaat uit lichte zavel
en zandgronden. 0cv: hier is het hoog voorkomen van de zandondergrond
ongunstig voor beworteling en waterhuishouding.
De venige tussenlaag in het gediepspitte on gediepploegde
deel kan over enige jaren ingedroogd zijn en dan nadelig zijn voor
de waterhuishouding. Tevens zal het maaiveld dan een ongelijke lig
ging vertonen t.g.v. inklinken van het veen.

7-12_a
Hoofdstuk 7. BESCH3IJT/IM0 VAN DE BODEMGESTELDHEID PEB BEDRIJF.
7-12

Eet bedrijf van Movr. J. Stoel-Netjes
Sectie J« Kavel no. 5^-57
(bijlage 12 bodemkaart schaal 1 s 5»000)»

7-12-1

JInleiding.

Het bedrijf is gelegen in het oosten van de Wieringermeerpolder aan de Oosterkwclweg.
De oppervlakte bedraagt 42 ha, verdeeld over twee kavels.
De gronden zijn overwegend zand- en lichte zavelgronden en enkele
kleine oppervlakten zware zavel.
Voorts wordt een vrij grote oppervlakte door kwel beinvloed.
7-12-2

Be^chri.jving_van_d_e £nderseheid en bodentyp^en^

In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten ia een
aantal bodemtypen onderscheiden. Deze bodemtypen zijn onderverdeeld
naar aard en dikte van de bovenlaag en de aard van de ondergrond.
Zandgronden (grondsoort 5j < 11? afslibbaar)
De zandgronden komen voor op beide kavels. Er zijn twee
bodemtypen onderscheiden, n.l. 5
5*3*4"b*
profiolopbouw van
deze typen is als volgts
Boderntype_53

0 - 120 cm slibhoudend fijn zand

Bodemt^e_5.31^;bs 0-45 cm slibhoudend fijn zand
45 - 120 cm lichte zavel.
Plaatselijk bestaat dit laatste bodemtype dieper dan 80 cm
- m.v. y;oor uit zand.
Bodemtypo 5 is in droge perioden droogtegevoelig. Tevens is
hier het gevaar voor stuiven aanwezig, vooral in het voorjaar tijdens
het klaarmaken van het zaaibed.
Bodemtypo 5*3*4"b is minder droogtegevoelig omdat door het
aanwezig zijn van lichte zavel in de ondergrond de capillaire opstij
ging beter is.
Ij±ch^te_za;vel (grondsoort 4, 11-20$ afslibbaar)
Ongeveer de helft van het bedrijf bestaat uit lichte zavel
gronden, Voornamelijk voorkomende op kavel 56. Er zijn drie bodemtypen
onderscheiden, n.l. 4? 4»5"b en 4»5C» Frofielopbouws
0 - 5 0 cm lichte zavel
50 — 120 cm lichte en/of zware zavel
Bodemtj£0_4«5Ï23

0 - 50 era lichte zavel
50 - 120 cm slibhoudend fijn zand

Bodemt^e^.jjc 3

0 - 85 cm lichte zavel
85 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Van bovenstaande bodemtypen hebben de typen 4 en 4*5c een
gunstigsproficlopbouw. Het bodemtype 4*5^ is door de ondiepere zandondergrond iets droogtegevoelig. '
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Op beide kavels komen kleine oppervlakten van deze grond
soort voor, onderverdeeld in 2 bodemtypens 3 en 3.5"b* De profielopbouw is als volgt s

7-12-b
Bodemtype_3?

0-50 cra zware zavel
50 ~ 120 cm lichte en/of zware zavel

Bodemtype_3_.5^s

0 - 50 cm
50 - 120cni

zware zavel
slibhoudend fijn zand.

Bodemtype 3 heoft eon gunstige profielopbouw. De ondiepere
zandondergrond van type 3*5"b maakt dit bodemtype iets droogtegevoelig.
7-12-3

Bi^z£ndero_ond_er£C he_idi.n£en

Kwel (code II en lil)
In een belangrijke oppervlakte gronden op dit bedrijf
treedt kwel op.
Naar de diepte, waarop de gereduceerde ondergrond, ont
staan onder invloed van hot kwelwater, beneden maaiveld voorkomt,
zijn hier twee klassen onderscheiden1
II = gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm beneden maaiveld be
ginnend
111= gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm beneden maaiveld be
ginnend.
Klasse II, mot de gereduceerde ondergrond tussen 4-0 en 60 cm
- m.v. beginnend, komt slechts in oen kloin oppervlak voor op kavel
56. Do grond blijft er eon belangrijk deel van het jaar nat. De ont
wikkeling van de gewassen wordt hierdoor belemmerd. Indien het kwel
water zout bevat komt dit door de capillaire opstijging in de boven
grond, hetgeen de gewassenkeuze beperkt.
De grootste oppervlakte der gronden met kwel behoort tot
klasse III (gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm beginnend).
Deze gronden blijven in natte perioden langer nat, terwijl bij zout
kwelwater vooral de dieper wortelende gewassen cr hinder van onder
vinden.

7-12-0
7-12-4 _Samonvatting_
Dit bedrijf bestaat voornamelijk uit lichte gronden. De
zandgronden zijn droogtegevoelig. De kwel is nadelig voor de ontwik
keling van de gewassen, terwijl eon te hoog zoutgehalte in de grond,
bovendien beperking van de gewassen met zich meebrengt.
De zandgronden zullen gemakkelijk stuiven in een droog
voorjaar.

7-13-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN JE EODEMGESTELDBEID FER BEDRIJF
7-13 Het bedrijf van de hoer K. v.d. Veen
Sectie C Kavel no. 45
(bijlage 13 bodemkaart schaal Is 5.000)
7-13-1 ^n^oiding
Het bedrijf ligt in het zuidelijke doel van de Wieringertneerpolder langs de v/estfriese Vaart 011 de Nw. Almersdorperweg»
De oppervlakte, bestaand uit een kavel, bedraagt 71*5 ha.
De kavel is door drainagesloten verdeeld in 5 percelen.
De gronden bestaan in hoofdzaak uit zware zavel, klei en
enkele kleine oppervlakten lichte zavel.
7-I3-2 Beschrijving_van_d_e £nd.ers_cheideii bodemt^pen
In deze drie grondsoorten, die op dit bedrijf voorkomen,
is een aantal bodemtypen onderscheiden, die van elkaar verschillen
in de rard en diepteligging van de ondergrond.
Lichte zavelgronden (grondsoort 4; 11-20$ afslibbaar)
De lichte zavelgronden bevinden zich aan de randen van de
kavel ongeveer halverwege. Er komen twee bodemtypen voor n.l. 4 on
4.1.2b. De profielen hebben de volgende opbouw?
Bodemt2'ge_4

s

0- 50 cm lichte zavel
50-120 cm lichte en/of zware zavel

Bcdemtype_4..1*2bs

0- 50 cm lichte zavel
^Q_^2Q cm j-lei
Bodemtype 4 heeft een gunstige profielopbouw in tegenstel
ling met bodomtype 4«l«2b. Hier werkt de zwaardere ondergrond in regenrijke perioden stagnerend op de waterbeweging. Een snelle afvoer
van het overtollige water wordt door deze laag tegengegaan, hetgeen
vooral in het najaar oogstmoeilijkheden kan geven.
Zware zavelgronden (grondsoort 35 21-40$ afslibbaar)
Deze beslaan do grootste oppervlakte op dit bedrijf. Er
zijn vijf bodemtypen in onderscheiden n.l.3, 3.5a, 3.5W 3.1.2a en
3.1.2b.
De profielopbouw is als volgt:
Bodomtype_3
t
0- 40 cm zware zavel
~=
40-120 cm lichte en/of zware zavel.
Plaatselijk komt er in de diepe ondergrond (>80 cm - m.v.)
zand of klei voor.
Bodenrt^po^.^a
=
= ~
—==

s

0- 35 cm zware zavel
35-120 cm slibarm fijn zand.

Bodemtyge_2.5b
=

s

0- 65 cm zware zavel
65-120 cm slibhoudend fijn zand

Bodemtype_3.1.2as 0- 3O cm zware zavel
==== =
==_=_
3O-I2O cm klei
Eodemt^e_3.1.2bs

0- 50 cm zware zavel
50-120 cm klei. .
Bodemtype 3 heeft een gunstige profielopbouw.
In de bodemtypen 3.5a en 3.5b is het vrij ondiep voorkomen
van het zand minder gunstig. Vooral type 3.5a met een dun
zaveldek
en de slibarme zandondergrond vanaf 35 cm - m.v. is erg droogtege=

=__

7-13-b

voelig. De capillaire opstijging is in dit zand gering, terwijl de
scherpe overgang van de zavel naar het zand de beworteling tegengaat.
Beide factoren werken de verdroging in de hand.
Bij de bodemtypen 3.1.2a en 3*1»2b werkt de zwaardere on
dergrond storend voor een goede waterafvoer in natte perioden.
Kleigronden (grondsoort 2; 41-60<fo afslibbaar)
De kleigronden vindt men voornamelijk voor en achter op de
kavel. Ze zijn lager gelegen dan de overige gronden. Er komen twee
bodomtypen in voor n.l. 2 en 2.3»4b, waarvan de profielen de vol
gende opbouw hebben?
Bqdemt£pe_2

s

0-120 cm klei

B o d e m t y p e _ 2 . 0 - 50 cm klei
50-120 cm zware zavel«
Bodemtype 2 bestaat tot 120 cm uit klei en is door de lagere
ligging in het terrein vaak lang nat in het voorjaar. Bij type 2.3.4b
werkt de zavelondergrond gunstig op de waterafvoer, waardoor deze
gronden minder nat zijn dan die van bodemtype 2.
7-13-3 Bij_zondere_ond£rscheidingen
Op dit bedrijf komen enkele lagen voor in sommige typen met
minder gunstige eigenschappen. Ze zijn direct of indirect van invloed
op do groei en de ontwikkeling van de gewassen. Deze lagen zijns
Katteklei;
Veenlaag?
Sterk humeuze tot venige slappe laag.
Katteklei (code k en kk)
Deze katteklei komt op dit bedrijf vrij veel voor. Aange
zien de plantenwortels niet of slechts weinig in deze zure klei door
dringen, is de diepte, waarop de katteklei beneden maaiveld voorkomt,
eigbelangrijk voor de landbouwkundige geschiktheid van deze gronden.
Ze wordt overwegend aangetroffen in profielen met een zware
ondergrond (klei). Naar de diepte van voorkomen beneden maaiveld zijn
twee klassen onderscheiden, aangegeven op de kaart met de symbolen
k en kks
k = katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend?
kk = katteklei tussen 40—80 cm — m.v. beginnend.
Wanneer de katteklei ondieper dan 4O cm - m.v. voorkomt,
wordt deze sous met het ploegen naar boven gebracht. Dit heeft o.a.
nadelige gevolgen voor de wortelontwikkeling en dus voor de ontwik
keling van hot gew..:-s. Ook indien de zure klei niet wordt aangeploegd,
is dieper wortelen onmogelijk.
Indien de katteklei dieper dan 40 cm - m.v. begint, is de
nadelige invloed op de wortelontwikkeling minder groot. Diepwortelende gewassen kunnen er echter hiervan nog hinder ondervinden.
Voorts zal vooral in droge jaren de invloed merkbaar zijn, daar de
wortels dan extra diep de grond in gaan.
Veenlaag dunner dan 40 cm (code v en vtr).
Plaatselijk komen er op deze kavel dunne veenlaagjes in
de profielen voor , aangegeven.met het teken v. Aangezien deze
veenlaagjes zeer verspreid zijn aangetroffen was het niet moge
lijk ze per vlak te omgrenzen, behalve aan het begin van de kavel
waar een smalle strook met veen voorkomt.

7-13-c

Elders is de plaats van de boring met een veenlaag met het symbool
v of w (afhankelijk van de diepte van voorkomen) op de kaart aan
gegeven. De laag is 10 ~ 30 cm dik, korrelig ingedroogd en neemt
daardoor moeilijk meer water op» Hierdoor verstoort ze de capillaire
opstijging van het grondwater.
Naar de diepte van voorkomen beneden maaiveld zijn twee
klassen onderscheidens
v a veenlaagje ondieper dan 40 cm — m.v. beginnend
w => veenlaagje tussen 40 - 80 cm — m.v.
Vooraan op de kavel komt een smalle strook in type
3.1.2b voor waarin het veen aaneengesloten voorkomt. Men ploegt het
hier zelfs regelmatig boven, waardoor er vri.i veel veen aan de
oppervlakte ligt.
Sterk humeuze tot venige slappe laag.
In de omgeving van bovengenoemde veenstrook treft men nog
een smalle strook aan, die als een ring in het terrein ligt, rond
om bodemtype 3 (zware zavel), waarin veel schelpen voorkomen.
De profielen in deze "ring" hebben een venige ondergrond. Het veen
is vermengd met zand en zavel en vormt als zodanig een wat slappe
laag met gunstige eigenschappen, die echter door het venige
karakter sterk vochthoudend is. Deze venige laag is + 1 m dik en
begint op + 35 cm - m.v..
~~
Zb :.s op de bodemkaart aangegeven met het symbool H.

7-13-d

7_13_4

Samenvatting.

Het bedrijf bestaat in hoofdzaak uit zware zavel- en
kleigronden waarin vrij veel bodemtypen voorkomen« De gronden met
een zwaardere ondergrond zullen in regenrijke perioden gemakkelijk
wateroverlast krijgen, hetgeen vooral in de herfst oogstmoeilijkhoden kan geven.
Be gronden met een hoog gelegen slibarrae zandondergrond
zijn droogtegevoelig.
De vrij veelvuldig voorkomende katteklei bemoeilijkt de
ontwikkeling en veroorzaakt daardoor een ongelijke stand van het
gewas.
De ingedroogde veenlaagjes verstoren de waterhuishouding
hetgeen eveneens tot verdroging '.-an leiden.

7-14-a
Hoofdstuk 7. BESCHItfJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDBIJF
7-I4 Het bedrijf van de Heer D. Tijmens.
Sectie D Kavel no. 107-108-109
(bijlage 14 bodemkaart schaal 1 s 5.OOO).
7-14-1 JEnJLejLdjLng.
Het bedrijf ligt in het zuiden van de Wieringermeerpolder
aan de Koggenrandweg.
De oppervlakte bedraagt 37 ha, verdeeld in 3 kavels. De
bodem bestaat in hoofdzaak uit klei en zware zavel met enkele kleine
oppervlakten lichte zavel. De bodemgesteldheid vertoont een grillig
patroon.
7_14_2 Beschrijving van_de_ £nders£heiden bodemt^rpen^
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is een
aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en diepte van de on
dergrond van elkaar afwijken.
Lichte zavelgronden (grondsoort 4, 11-20$ afslibbaar)
De lichte zavelgronden worden in hoofdzaak aangetroffen op
kavel 108 en 109. Op kavel 107 vindt men een klein oppervlak vlak
langs de weg.
Er komen twee bodemtypen in voor, n.l. 4.5a en 4.1.2a.
Profielopbouws
Bodemtyge_4» 5§'
=

=

0 — 30 cm lichi-0 zavel
30 - 120 cm slibarm of slibhoudend fijn zand

Plaatselijk kan er in de diepere ondergrond (> 80 cm - m.v.)
v/ccr lichto zavel voorkomen.
Bodemtype A.1.2a3
======__==—=-=-

0 _ 30

3 0

1 2 0

m lichte zavel

c m

k l e i

Bodemtype 4*5a
door de ondiepe zandondergrond droogtegevoelig. De capillaire opstijging in dit zand is niet groot. Voorts
wordt diepe beworteling tegengegaan door de vrij scherpe overgang
van de lichte zavel naar het zand. De plantenwortels stuiten als het
ware af op deze zandondergrond. Dit is vooral het geval bij de pro
fielen met een ondergrond van slibarm zand. Deze komen uitsluitend
voor op kavel 109. De overige op kavel 108 hebben een slibhoudende
zandondergrond. Hiervoor gelden de bovengenoemde nadelen in mindere
mate.
Het bodemtype 4»l*2a zal door de zware ondergrond in natte
perioden wateroverlast ondervinden, omdat het water niet snel genoeg
naar beneden kan worden afgevoerd.
Zware zavelgronden (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Ongeveer de helft van het bedrijf bestaat uit deze zware
zavelgronden. Er zijn drie bodemtypen onderscheiden, n.l. 3.3.5a en
3.1.2b. De profielen zien er als volgt uit?
Bodemtype_3s 0 - 5 0 cm zware zavel
=
50 _ 120 cm lichte en/of zware zavel
Plaatselijk kan er bij dit type in de diepere ondergrond
(> 80 cm - m.v.) klei voorkomen.

7-14-fc
Bodemtyje_3i5§;

0 - 3O cm zware zavel
30 - 120 cm slibarm fijn zand
0 - 5 0 cm zwaro zavel
50 - 120 cm klei

Bodemtype 3 heeft een gunstige, homogene of iets aflopende
profielopbouw.
Het bodemtype 3.5a is droogtegovoclig. De capillaire op
stijging in de slibarme zandondergrond is gering, terwijl de scherpe
overgang van zavel in zand ongunstig is voor diepe beworteling.
Het bodemtypo 3.1.2b zal in regenrijke perioden enige wa
teroverlast hebben, doordat een vlotte waterafvoer door de zwaardere
ondergrond geremd wordt.
Kleigronden (grondsoort 2, 40-6Cfp afslibbaar)
De kleigronden worden voornamelijk aangetroffen op het
voorste deel van de kavels. Zo zijn onderverdeeld in twee bodemtypen,
2 en 2.3.4b. Do profielopbouw is als volgt?
Bodemt^ge_2ï

0 - 120 cm klei

Bodemtype 2.3i45s
===

0-50 cm klei
_ 120 cm zware zavel

Van deze typen heeft het bodemtype 2.3.4b een gunstiger
profielopbouw dan type 2. Door de zavelondergrond is de natuurlijke
drainage van het eerste type beter dan bij bodemtype 2.
7-I4-3 Bi^zondere_onderseheidiiigen
Op dit bedrijf komt een vrij groot aantal minder gunstige
lagen in sommige profielen voor, die direct of indirect van invloed
zijn op de bewerkbaarheid van de grond en-op de ontwikkeling en de
groei van de gewassen. Vooral wanneer meerdere lagen in een profiel
optreden is dit ongunstig.
Voorts komt er kwel voor, die eveneens een ongunstige in
vloed uitoefent op bovengenoemde factoren. Deze z.g. bijzondere on
derscheidingen zijns
katteklei
veenlaag
slappe half- of ongerijpte kleilaag
venige half- of ongerijpte kleilaag
schelpenlaag
kwel.
Katteklei (code 1de)
Kattcklei komt op dit bedrijf, hoofdzakelijk in het bodem
type 3.1.2b, voor en is op de kaart aangegeven met het symbool kk.
Aangezien plantenwortels niet of nauwelijks in deze zure klei door
dringen, is de diepte waarop deze voorkomt zeer belangrijk. De zure
kleilaag begint hier tussen 40 en 80 cm - m.v. (kk).
Indien de katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. voorkomt,
kunnen de plantenwortels niet diep gaan en zich niet goed ontwikke
len. Men krijgt een ongelijke stand van het gewas en in droge perio
den zelfs verdroging door de geringe diepgang van do wortels.
Komt de katteklei dieper dan 40 cm - m.v. voor, dan is do
invloed minder groot. Alleen de diep wortelende gewassen zullen er
vooral in droge jaren last van ondervinden.

7-14-c
Veenlaag dunner dan 40

cm

(code v, vv en wv)

Op verschillende plaatsen werden veenlaagjes aangeboord,
met name in de combinatie met katteklei. Vooral op kavel 107 komt
dit veen, al of niet samen met katteklei, regelmatig voor.
Het veen is korrelig ingedroogd en + 10 cm dik. Op de kaart
is het aangegeven met de symbolen v, vv of vvv, al naar gelang de
diepte waarop het werd aangetroffen:
v
= veenlaagje ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
vv = veenlaagje tussen 4O-8O cm - m.v. beginnend
vvv = veenlaagje dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
Doordat het veen ingedroogd is, neemt het zeer moeilijk wa
ter op en verstoort daardoor de waterhuishouding in het profiel. Eet
onderbreekt de capillaire opstijging van het grondwater vanuit de
ondergrond.

Slappe half-of ongerijpte kleilaag (code TT en TTT)
Dit zijn veelal slappe humouze kleilagen die zelden of
nooit aan de lucht zijn blootgesteld geweest en daardoor blauwgrijs
van kleur. Door hun humusgohalte bezitten ze een hoog vochthoudend
vermogen en zijn ze zeer slap.
Het voorkomen van deze slappe klei in de ondergrond is op
de kaart aangegeven met de tekens TT en TTT, al naar gelang do diepte
van voorkomen.
TT = half of ongerijpte klei tussen 4O-8O cm - m.v. beginnend
TTT = half of ongerijpte klei dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
Komt de half of ongerijpte klei ondieper dan 80 cm - m.v.
voor, dan heeft men in natte perioden moeilijkheden bij het bewerken
van deze overwegend zwaardere gronden. De zware werktuigen dio nodig
zijn voor de bewerking, zakken weg. De ondergrond is te slap en heeft
geen draagvermogen, ook al omdat deze zwaardere profielen lang nat
blijven. Bij een diepere ligging van de half of ongerijpte klei (> 80
cm - m.v.) is de kans op wegzakken van de werktuigen niet erg groot.
Alleen in extreem natte perioden bestaat hiervoor gevaar.
Venige half-of ongerijpte_klei]£ag (code IIH)
Op kavel 109 komen enkele lager gelegen kleine kommen voor
van type 3 waarvan do ondergrond venig is. Hier is veen met zavel
vermengd en vormt als zodanig een gunstige laag, die echter sterk
vochthoudend is waardoor deze profielen vaak laat in het voorjaar
zijn. Het voorkomen van deze vonige ondergrond is op de bodemkaart
aangegeven met het teken HH, de laag begint tussen 40 cn 80 cm bene
den maaiveld en gaat door tot minstens 120 cm diepte.
Schelpenlaag dunner dan 40 cm (code S)
Op kavel no. 109 komt oen kleine oppervlakte voor waar een
dunne schelpenlaag werd aangetroffen. Deze schelpenlaag verbreekt de
capillaire opstijging vanuit de ondergrond? hierdoor kan op deze
plaats verdroging optreden.

Kwel (code Hl)
In oen klein doel van de profielen met slappe half-of on
gerijpte kleilagen ondieper dan 80 cm - m.v. treedt eveneens kwel op
ondieper dan 80 cm - m.v.. Deze kwel is in hoofdzaak verantwoordelijk
voor de slapheid van deze kleilagen, doordat deze constant verzadigd
zijn met water. Ook in de overige profielen mot slappe kleilagen komt
kwel voor, maar de gereduceerde zone begint hier dieper dan 80 cm m.v. en is dan niet meer op de kaart aangegeven, gezien de geringe in
vloed op de gewassen van deze diepe kwel. De profielen blijven lang nat,
hetgeen de ontwikkeling van de planten remt. De gereduceerde ondeigrord,
veroorzaakt door het kwelwater, begint tussen 60 en 80 cm - m.v. en is
aangegeven op de kaart met het symbool III.

7-14-d
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Samenvati^ing_

Dit bedrijf bestaat in hoofdzaak uit zv/are zavel- en klei
gronden. De lichte zavelgronden beslaan een geringe oppervlakte en
komen verspreid voor. Vooral op kavel 109 cn 108 veroorzaakt deze
afwisseling van zwaardere en lichtere gronden moeilijkheden bij het
verkrijgen van eon gelijkmatig zaaibed. De slibarme zandondergrond
op kavel 109 is een oorzaak voor verdroging en geeft daardoor een
ongelijke stand aan het gewas.
Do katteklei is nadelig voor de wortelontwikkeling en de
groei van de gewassen. Ingedroogde veenlaagjes verstoren de water
huishouding. Beide komen vrij veel voor in deze gronden.
De kwel en de ermee gepr.ard gaande slappe klei geeft bewerkingsmoeilijkheden en houdt de profielen te lang vochtig.

7-15-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PES BEDBIJF.
7-15 Hot bedrijf van de Heer H.P. Heidema.
Sectie M kavel no. 21 en 22
(bijlage 15 bodemkaart schaal ls5«000)

7-15-1 _Inlei.ding.
Het bedrijf ligt in het oosten van de Wieringermeer aan de
Oostermiddenraeerweg. De oppervlakte bedraagt + 40 ha» verdeeld over
twee kavels.
- De meest voorkomende grondsoorten zijn lichte en zware za
vel (grondsoorten 4 en 3)» De lichte zavel ligt hoofdzakelijk in het
centrum van het bedrijf en strekt zich verder uit over een groot
deel van kavel 22 tot aan de weg. De zware zavel ligt daaromheen
en beslaat de grootste oppervlakte achter op de kavels. Geheel ach
ter op kavel 21 komt in een slenk klei voor, die zich als een lang
gerekte smalle strook uitstrekt in grondsoort 3 en een soortgelijke
uitloper vormt achter over kavel 22. Zandgrond (grondsoort 5) is
slechts in kleine oppervlakten aanwezig en wel voor en ongeveer mid
den op kavel 22 en een klein stukje vlak achter de boerderij op ka
vel 2. Deze grondsoort is waarschijnlijk in een grotor oppervlak aan
wezig geweest, doch met het diepploegen van de voorste 6 ha op kavel
22 grotendeels naar de ondergrond gewerkt.
7-15-2 Beschrijving_van_de _onderscheiden bodenrt^eiu
Zoals reeds in de inleiding vermeld vindt men op dit bedrijf
vier grondsoorten 5» 4» 3 en 2. In elk der grondsoorten is een aan
tal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en diepte van elkaar af
wijken.
Zand (grondsoort 5jOl^ afslibbaar).
Hierin zijn twee bodemtypen onderscheiden n.l. 5 en 5.3.4b.
De profielopbouw is als volgts
Bodemtype_5s

0 - + 120 cm slibhoudend matig fijn zand

Bodemtype_5.3.4bs

0 - + 60 cm slibhoudend zand
60 - 120 cm lichte en/of zware zavel
Bodemtype 5 waarvan het profiel tot minstens 120 cm diepte
uit zand bestaat is voor z'n vochtvoorziening grotendeels aangewezen
op regenv/ater daar de capillaire opstijging in deze grondsoort zeer
gering is. Het vochthoudend vermogen van de bovengrond is eveneens
laag. Vooral minder diep wortelende gewassen en gewassen, die in de
voorzomer veel vocht voer hun ontwikkeling nodig hebben, zullen op
dit type spoedig aan vochttekort gaan lijden.
Bodemtype 5°3«4"b is minder droogtegevoelig daar de oapillairo opstijging beter is vanwege de zavelondergrond»
Stuiven
Bij deze bodemtypen is het gevaar voor stuiven aanwezig.
Vooral in het voorjaar bij het gereed maken van het zaaibed. Het
humusgehalte van de bovengrond is hier zeer laag hetgeen de kans op
verstuiving nog vergroot.
De oppervlakte van deze typen is op dit bedrijf slechts
klein en grotendeels gelegen in het gediepploegde gedeelte vooraan
op kavel 22.

7—15—"b
Lichte zavel (grondsoort 45 11-20^ afslibbaar)
Deze grondsoort komt wel het meest voor op dit bedrijf. Er
zijn vier boderntypen in onderscheiden n.l. 4> 4»5a> 4»5b en 4«5c.
Profielopbouw der bodemtypen s
Bodemtype 4S 0 - 40 cm lichte zavel
====== ==~ 40 - 120 cm lichte en/of zware zavel
Bodemtype 4»5§° 0 — +_ 25 cm lichte zavel
====== ====== 25 - > 80 cm matig fijn zand
Bodemtype 4.5bs
_=_=_= ==

0_

50 cm lichte zavel
fij n z a n à

120 cm

Bodemtype_4.^cs 0 - 100 cm lichte zavel
=
10O - 120 cm matig fijn zand
De bodemtypen 4 en 4«5c zijn in deze grondsoort de beste. De
bodemtypen 4.5a en 4.5b zijn droogtegevoelig in verband met hun on
diepe zandondergrond. Vooral bodemtype 4»5a dat in vele gevallen een
zaveldek heeft van slechts 25 cm dik zal in een droge periode al gauw
met vochttekort hebben te kampen»
Zware zavel (grondsoort 3» 21—40^ afslibbaar)
Na de lichte zavel is deze grondsoort de meest voorkomende.
Hierin komen zelfs vijf bodemtypen
voor n.l. 3, 3.5b, 3.5c, 3.1.2a
en 3.1.2b, waarvan enkele slechts een zeer beperkte oppervlakte be
slaan. De profielopbouw is als volgt?
Bodemtype 3»
=== ===—===

0 —

40 cm zware zavel
cm 2v/are en/of lichte zavel

Bodemtype 3»5^° 0 —
====—===
_

Bodemtype 3»5°3
======__======

50 cm zware zavel
fijn zand

120 cm

0 —

40 cm zware zavel
zavel
cm

90 - 120 cm matig fijn zand
" 30 cm zware zavel
30 -> 80 cm klei
Dieper dan 80 cm gaat de klei
over.
0

Bodemtype_3.1.2b3
=
=_

soms in lichte zavel

0-

50 cm zware zavel
>80 cm klei, eveneens beneden 80 om vaak over
gaand in lichte zavel
Grondsoort 3 biedt over het algemeen zeer veel mogelijkheden
voor de landbouw. Van de op dit bedrijf onderscheiden bodemtypen, zal
echter het type 3.1.2a vrij lang nat blijven in het voorjaar en daar
door laat zijn. De waterbeweging wordt hier n.l. nadelig beïnvloed
door de zwaardere ondergrond. Bij het bodemtype 3*l»2b zal dit minder
het geval zijn daar de zware laag hier dieper dan 50 cm voorkomt.
Type 3.5b zal, in verband met de zandondergrond, in zeer droge zomers
enige droogteschade ondervinden, maar dit zal niet zo snel optreden,
aangezien de zandondergrond hier nog wel slibhoudend is.
Klei (grondsoort 2; 41-60^ afslibbaar)
Deze grondsoort beslaat slechts een klein oppervlak en er
komt ook maar één type op voor n.l. 2.3*4b.

7-15-0
Profieloptouws

Bodemtype_2.3»4ts

0 - 45 cm klei
45 - 120 cm zware en/of lichte zavel
In grondsoort 2 is een ondergrond van lichte en/of zware
zavel gunstig voor de waterbeweging. Het zware dele is echter bij
het type 2.3.4b nogal dik waardoor ook dit type in voor- en najaar
gauw te nat zal zijn en in het voorjaar daardoor laat. In regenpe
rioden zal men op dit type verder moeilijkheden ondervinden bij het
bewerken van de grond.
7-15-3 Bijz_ondore_ondersc heidingen.
In sommige bodemtypen komen lagen voor die min
of meer
een ongunstige invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Bit
zijns katteklei
zeezandtussenlaag
schelprijke laag
Katteklei (code k en kk)
Op dit bodrijf treft men de katteklei aan achter op kavel
22 in de typen 3.1.2a en 3.1.2bj ze is op de iavel aangegeven met
het teken k of kk. Aangezien de plantenwortels niet in deze zure
klei doordringen, is de diepte, waarop de katteklei voorkomt, zeer
belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het gewas. Naar deze
diepte van voorkomen zijn twee klassen onderscheidens
k = katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk= katteklei dieper dan 40 cm - m.v. beginnend
Indien de katteklei wordt aangeploegd of direct onder do
bouwvoor voorkomt (klasse k) dan is dit zeer ongunstig voor de gowassen. De oppervlakkige beworteling die hiervan het gevolg is zal
op haar beurt in droge jaren evenals de hoge zuurgraad in de bewortelde zöne de opbrengst nadelig beïnvloeden.
In klasse kk zijn deze enigszins nadelige eigenschappen
minder aanwezig. Bij normaal ploegen wordt hier geen zure klei opgeploegd en alleen de zeer diepwortelonde gewassen zullen erdoor be
nadeeld worden.

Zeezandtussenlaag dunnor dan 40 cm (code z)
In de bodemtypen 4, 3 en 3.5° voor op kavel 21 komen dunne
zeezandlagen voor; op de kaart aangegeven met het teken z.
Het zijn dunne humusnrme fijne zandlagen die ondieper dan
40 cm - m.v. beginnen. De storende invloed van deze laag heeft voor
al betrekking op de verticale waterbeweging en de wortelontwikkeling.
De opstijging van het grondwater vanuit de zwaardere ondergrond naar
de zandtussenlaag gaat zeer moeilijk, terwijl anderzijds de beworte
ling van een zwaardere bovenlaag moeilijk doordringt in een humusarme
zandtussenlaag, vooral als de grens tussen deze twee nogal scherp is.
Een dunne zandlaag zal dan ook in droge perioden droogteschade tot
gevolg hebben.
Schelprijke laag dunner dan_40 cm (code ssj
Dezo laag is een paar maal aangetroffen in de profielen van
type 3 en 4 midden op kavel 22 langs de oostelijke rand en op de
kaart aangegeven met het teken ss, hetgeen wil zeggen, dat de laag
voorkomt tussen 40 en 80 cm - m.v..
De storende werking van deze veel schelpen bevattende laag
is nagenoeg gelijk aan die van de zandtussenlaag.

7-15-d

7-15-4 ^Samenvat^tin^
Doordat dit bedrijf voor een zeer groot gedeelte uit lichte
en zware zavel bestaat zijn de meeste gronden betrekkelijk "vroeg".
Dit is niet het geval met de achterste gedeelten van beide
kavels die een zware bovengrond hebben of ondiep een zware laag in
het profiel. Deze zullen in het voorjaar langer nat blijven en in
het najaar moeilijkheden geven bij het oogsten, vooral bij veel
regen. Gemakkelijk zal hier de structuur van de bovengrond worden
bedorven door bewerking of oogsten in natte perioden. In droge
seizoenen zullen vooral de typen 5 en 4»5a en de bodemtypen, die
ondiep in het profiel een zand- of schelpenlaag hebben, droogteschade ondervinden.
Door het naast elkaar voorkomen van lichte zavel en klei
achter op de kavels zullen hoge eisen gesteld worden aan werktuigen
en de bediening daarvan, teneinde een goed zaaibed te krijgen.

7-16-a
Hoofdstuk 7- BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-16 Het bedrijf van de Heer R« Bolhuis
Sectie K Kavel no. 56-57
(bijlage 16 bodemkaart schaal ls5»000)
7-16-1 Inleiding.
Dit bedrijf ligt in het oosten van de Wieringermeerpolder
aan de Oostermiddenmeerweg. De oppervlakte is 41 ha, verdeeld in
twee kavels.
De meest voorkomende grondsoort is zand, vooral op kavel 57»
Op kavel 56 ligt een oppervlakte zv/are zavel met daarin een klein ge
deelte klei. Deze beide grondsoorten vindt men eveneens aan het eind
van de kavels in een smalle strook langs de vaart. Lichte zavel komt
verspreid voor over beide kavels.
7-16-2 Beschri jving_van_d e_ onderscheiden bodemtypen^
Zoals reeds in de inleiding vermeld werd komen op dit be
drijf vier grondsoorten voor. Hierin is een aantal bodemtypen onder
scheiden, die in de ondergrond van elkaar afwijken.
Zand (grondsoort 5? <11$ afslibbaar)
In de zandgronden op dit bedrijf komen twee bodemtypen voor
n.l. 5 en 5*3«4^* Deze zijn als volgt opgebouwd.
B o d e m t y p e 0 - + 120 cm slibarm fijn tot matig fijn zand

'
Plaatselijk kunnen er dunne slibhoudende lenzen in het pro
fiel voorkomen.
Bodemtype

0 - + 50

cra

slibarm fijn tot matig fijn zand

50 - 120 cm zware en/of lichte zavel
Het zand van deze profielen bevat minder dan 5$ slib en is
fijn tot matig fijn. De mediaan van het zand bedraagt + 150 mu. Dit
betekent dat het grootste percentage van het zand een korrelgrootte
heeft van < 150 mu( 1 mu » 0,001 mm). Het is humusarm zand, waarin
de capillaire opstijging gering is.
Bodemtype 5 is daardoor sterk droogtegevoelig. Tevens is
op dit type het gevaar van stuiven in het voorjaar aanwezig, vooral
tijdens of na het gereed maken van het zaaibed.
Bodemtype 5.3.4b is door de zavelige ondergrond minder droog
tegevoelig omdat hier de capillaire opstijging beter is. Het gevaar
voor stuiven in het voorjaar bestaat echter eveneens vooral in droge
perioden.
Lichte zavel (grondsoort 4$ 11-20$ afslibbaar)
De licht© zavelgronden komen verspreid over baido kavels
voor, veelal in kleino opporvlakten.
Er zijn drie bodemtypen in te onderscheiden, n.l. 4» 4
en 4.5c. Deze profielen zijn als volgt opgebouwd:
Bodemtype 4;
==== ==_

0 - + 40 cm lichte zavel
_ -^20 cm zv/are en/of lichte zavel

Bodemtype 4.^bs

0 - + 50

cra

lichte zavel

50 - 120 cm slibarm fijn tot matig fijn zand
Plaatselijk kunnen er in deze zandondergrond dunne zavellenzen voorkomen.
Bodemtype_4.$cs

0 - + 90 cm lichte zavel

90 - "*120 cm slibhoudend fijn zand

7-16-13

Van deze drie bodemtypen zijn 4 en 4«5c de beste. Type 4.5b
is droogtegevoelig door het ondiep voorkomen van het slibarme zand
in de ondergrond.
Zware zavel (grondsoort 3? 21-40$ afslibbaar)
De zware zavelgronden waarin twee bodemtypen zijn onder
scheiden n.l. 3 en
liggen in hoofdzaak op kavel56.
Profielopbouws
Bodemtype_3s 0 - + 120 cm Zware zavel
Plaatselijk kan er lichte zavel in de ondergrond voorkomen
dieper dan 80 cm beginnend.

Bodemtype_3*^bi

0 - + 60 cm zware zavel
60 - ""120 cm slibhoudend fijn zand
Beide bodemtypen zijn goed, ook al heeft type 3*5b een zandondergrond. Deze zandondergrond bestaat echter uit slibhoudend fijn
zand, waardoor de capillaire opstijging niet of slechts weinig onder
broken wordt en het gevaar voor verdroging zeer gering is.
Klei (grondsoort 2; 41-60$ afslibbaar)
Kleigronden komen op slechts twee plaatsen voor in een ge
rings oppervlakte. We kunnen twee bodemtypen onderscheiden n.l. 2.3.4a
en 2.3.4b. Deze zijn als volgt opgebouwdï
Bodemtype=2.3.4as

0 - + 35 cm klei
35 - 120 cm zware zavel

Bodemtype_2.3.4b;

0 - + 50 cm klei
50 - 120 cm zware zavel
Door de ondiepe zavelondergrond zijn beide typen goed, on
danks de zwaardere bovenlaag.

7-16-3 Bi_jzond_ere_ondersche^din^en.
In verschillende bodemtypen komen minder gunstige lrgen
voor. Ze beïnvloeden direct of indirect de groei van de gewassen.
Voorts treedt er kwel op, die eveneens ongunstig werkt doordat de
grond te lang nat blijft.
Als bijzondere onderscheidingen zijn op dit bedrijf aangegevens
katteklei
schelprijke laag
kwel
Katteklei (code k en kk)
Deze katteklei komt op dit bedrijf voor in de klei en een
klein deel van de zand- en zavelgronden van kavel 56« Het is op de
kaart weergegeven met de symbolen k en kk. De diepte waarop deze
zure laag in de grond voorkomt is erg belangrijk. Naar deze diepte
zijn twee klassen onderscheiden.
k = katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
ldc = katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
In de eerste groep (k) waarbij de katteklei ondieper dan
40 cm - m.v. reeds voorkomt, is deze nadelig voor de ontwikkeling der
planten. De wortels dringen er moeilijk in door, waardoor een slechte
en oppervlakkige beworteling ontstaat. In droge perioden kan hierdoor
verdroging optreden.

7-16-0

Bij de tweede groep, waarbij de zure klei tussen 40 en 80 cm
- ra.v. begint, zal de invloed minder groot zijn. De diepwortelende
gewassen zullen er echter nog hinder van hebben.
Schelprijke laag dunner_dan 40_£ra (code s en ss)
Vooraan op kavel 57 en aan het eind van beide kavels,vindt
men in de profielen dunne schelprijke laagjes.
Het is een 5 à 10 cm dikke zandige laag met veel schelpen,
op de kaart aangegeven als s of ss. Naar de diepteligging zijn weer
twee klassen onderscheiden;
s = schelprijke laag ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
ss = schelprijke laag tussen 4'3 en80cm - m.v. beginnend
In klasse s met de schelprijke laag ondieper dan 40 era - m.v.
zal deze storend werken op de waterhuishouding daar de capillaire
werking onderbroken wordt. Ook de beworteling ondervindt moeilijkhe
den. Vooral in het type 2.3«4a is dit het geval aangezien de overgang
van de klei naar de schelprijke laag zeer scherp is.
In de tweede groep (ss) met de schelprijke laag tussen 40 en
80 cm - m.v. wordt de waterhuishouding ook nadelig beïnvloed. Aange
zien de laag hier voorkomt in de zandgronden (type 5 en 5.3»4b) is
dit nog ongunstiger »aarge^ien de vochtvoorziening in deze gronden
toch al veel te wensen overlaat.
Kwel (code III).
Op dit bedrijf zijn enkele vrij grote oppervlakten voorname
lijk in type 5 waar de gereduceerde ondergrond , ontstaan t.g.v. het
kwelwater, tussen 60
80 cn-m.v. begint.
Deze profielen zijn
daardoor laat in het voorjaar, doordat ze lang nat blijven. Dit is
nadelig voor de bewerking van de grond, terwijl de ontwikkeling van
het gewas traag is. In het najaar zal men oogstmoeilijkheden onder
vinden. Deze kwelplekken zijn op de bodemknart aangegeven met de
code III.

7-16-d
7-16-5 Samenvatting^
Het bedrijf bestaat voor een groot gedoclte uit humusarme
zandgronden, die droogte- en stuifgevoelig zijn.
De katteklei in de zware zavel-en kleigronden op kavel 56
werkt nadelig op de wortelontwikiceling van het gewas.
Het voorkomen van kwel geeft een trage ontwikkeling van de
gewassen en (tijdelijk) oogstmoeilijkheden.
Do aanwezigheid van schelprijke lagen beïnvloedt de beworteling en de waterhuishouding nadelig.
De nogal gevarieerde bodemgesteldheid op deze kavels geven
moeilijkheden bij de bcr/crking en de bemesting van de gronden.

7-17-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID FEB BEDRIJF
7.17

Het Staatsbedrijf o.l.v. de Heer E.G. Timmer
Sectie J Kavel no. J-S
(bijlage 17 boderrkaart schaal 1 s 5.OOO)

7-17-1 ^n^eidl.ng;
Dit bedrijf ligt in hot noorden van do ïïieringermeerpolder
aan de Robbenoordweg ten noordoosten van Wieringerwerf.
De oppervlakte bedraagt 47 ha verdeeld over twee kavels.
Do gronden bestaan in hoofdzaak uit zware zavelgronden met enkele
kleine oppervlakten zand, lichte zavel en klei.
7--17-2

So£chri jving__van__de £nders£h£idcn bodontJ7p_en_

In de vier op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is een
aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en diepte van de on
dergrond van elkaar afwijken.
Zand (grondsoort 5» < 11$ afslibbaar)
Op kavel 8 komt langs de zuidelijke rand een smalle strook
zandgrond voor, behorende tot bodemtype 5* ProfielopbouwJ
0 ~ 120 cm slibarm matig fijn zand
Dit profiel is zeer droogtegevoelig. Het zand is vrij grof
en humus- en slibarm, waardoor het waterhoudend vermogen en de capil
laire opstijging gering zijn.
Lichte zavel (grondsoort

4»

11-20$ afslibbaar)

De lichte zavelgronden liggen verspreid over beide kavels
en bestaan uit twee bodemtypen, n.l. 4 en 4*5b. Profielopbouws
O - 5 O cm lichte zavel
50 - 120 cm zware zavel
0 - 50 cm lichte zavel
^^
cm sx±"bii0Ud.erLd. fijn zand of slibarm matig
fijn zand.
Van deze beide boderatypen heeft type 4 eoïl érnstige profielopbouw. Bij het bodemtype 4«5b zal de zandondergrond in droge perioden
een ongunstige invloed hebben door de geringe capillaire opstijging,
die daarin plaats kan vinden. Dit is vooral het geval in de lichte za
velgronden langs bodemtype 5* ®<3 zandondergrond is daar n.l. slibarm
en grover. Bij de overige lichte zavelgronden is deze ondergrond slibhoudond of er komen slibrijke lagen in voor, hetgeen gunstiger is voor
de vochtvoorziening.
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Het overgrote deel van het bedrijf bestaat uit zware zavel
gronden. Er komen 3 bodemtypen in voor, n.l. 3, 3*5^
3»5C»
Pro
fielen hebben de volgende opbouw?
Bodcmtype_3s

O - 50 cm zware zavel
50 - 120 cm lichte en/çf zware zavel

?2^ë!3iYpe_3.5bâ
_=_=
= =

0 - 50 cm
_ 220 cm

zware zavel
slibhoudond fijn zand

Bod.emtjrpe_3.5c2
==__•==:

0 - 50 cm

zware zavel
licjrtQ cn/of zware zavel
slibhoudend fijn zand.

cra

PO -120 cm

7-17-1)
V,in bovenstaande bodemtypen hebben de typen 3 en 3*5° een
gunstige profielopbouw. Het type 3.5t1 zal in een extreem droge peri
ode droogtegevoelig zijn ten gevolge van de ondiepere zandondergrond,
die echter nog wel slib bevat.
Klei (grondsoort 2, 41-60^ afslibbaar)
Op lcavel 7 komt vlak bij de boerderij een klein oppervlak
klei voor, behorende tot boderntype 2.3«4ïJ» Profielopbouw!
Bodemtype_2.3.4^!

0-50 cm klei
50 ~ 120 cm zware zavel

Hoewel de zwaardere bovenlaag deze grond wat mooilijlcer
bewerkbaar maakt, is de profielopbouw goed.
7-17-3

Bij_z£ndore_0nd_er_sch.e_id_in£Gn

Kwel (III)
Op enlcole plaatsen in de typen 3« 5^ en 3»5C komt kwel voor
die vooral in natte perioden invloed zal hebben op de ontwikkeling
van de gewassen en op de bewerking van de grond.
Over het algemeen wordt de gereduceerde ondergrond, ont
staan ten gevolge van het kwelwater, op dit bedrijf binnen 120 cm m.v. aangetroffen. Komt zo binnen 80 cm - m.v. voor dan is dit van
inyloed op de ontwikkeling van de gewassen en de grondbewerking.
Deze plaatsen zijn op de bodemkaart met het symbool III weergegeven.
De gereduceerde ondergrond op deze kwelplekken begint tus
sen 60 en 80 cm - m.v..
In het voorjaar zal de grond daardoor langer nat blijven,
waardoor de gewasontwikkeling wordt geremd. In het najaar zal do
grond eerder nat zijn, hetgeen bij het oogsten van de gewassen en de
erop volgende grondbewerking bezwaren geeft.

7-17-c
7-17-4

Samenvatt_ing_

Hot bedrijf bestaat overwegend uit zv/are zavelgronden met
een gunstige profielopbouw. De profielen in de smalle strook zand
gronden zi,jn ongunstig en droogtegevoelig. Dit geldt eveneens voor
de zavelprofielen met de grovere zandondergrond.
De op enkele plaatsen voorkomende kwel zal in voor- en
najaar een ongunstige invloed hebben op de gewasgroei en grondbewer
king.

7-l8-a
Hoofdstuk 7» BESCHRIJVING VAN DS BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-18

Het Staatslandbouwbedrijf o.l.v. de heer J.M.A» Boot.
Sectie F Kavels no. 37-38
(bijlade 18 bodemkaart schaal 1 j 5*000).

7-18-1

_In_le_id_in£

Het bedrijf ligt in het noordelijke deel van de ïïierringermeerpolder aan de Schelpenbolweg.
De oppervlakte bedraagt 35 ha, verdeeld over twee ka
vels.
Het gehele bedrijf is gediepploegd of gediepspit. De
bodemgesteldheid is hierdoor voor een groot deel veranderd. De
nu voorkomende grondsoorten zijn zand, lichte zavel en zware
zavel. Er zijn echter ook nog enkele oppervlakten zandgrond
overgebleven.
Aangezien niet overal even diep gespit of geploegd
is, heeft men niet altijd een gelijkmatig profiel. Op korte af
stand kunnen dikte en aard van de lagen wisselen. Men moet
daarom de onderscheiden bodemtypen als een gemiddelde zien en
ook de bodemgrenzen tussen de typen op deze wijze beoordelen.
7-18-2

Be£chri_jving_van__d_e onderscheiden bodemt^rpen

In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is
een aantal bodemtypen onderscheiden, die verschillen in de dik
te van de bovenlaag en de aard van de ondergrond.
Zand (grondsoort 5» < H 9° afslibbaar)
Rondom de boerderij, ongeveer in het midden en aan
het einde van beide kavels,komen zandgronden voor hoofdzakelijk
behorende tot type 5? een kleine oppervlakte tot 5*3*4a*
profielen zijn als volgt opgebouwds
Bodemtype_5s 0 - 120 cm

slibhoudend fijn zand

?2ÉËÇ?ÎÏE®_5i3i4§s 0 - 30 cm
3O - 120 cm

slibhoudend fijn zand
zware zavel.

Van deze bodemtypen is vooral type 5 droogtegevoelig,
mede doordat het zand humusarm is. De zwaardere ondergrond van
"type 5.3.4a werkt gunstig vooral in drogere perioden. Via de
capillaire opstijging kan het grondwater boven in het profiel
komen. Bij veel neerslag kan deze zwaardere ondergrond een snel
le waterafvoer belemmeren en dan nadelig werken. Ten gevolge van
de humusarne bovengrond zijn beide typen in een droog voorjaar
gevoelig voor stuiven, zolang het gewas nog niet de bodem bedekt.
Lichte zavel (grondsoort 4> 11-20$ afslibbaar)
Lichte zavelgronden komen op beide kavels voor. Er zijn
twee bodemtypen in onderscheiden, n.l. 4»5a en 4»5^»
Bodemtype_4»0 - 3O c m
3O - 120 cm

lichte zavel
slibhoudend fijn zand

Bodemtype_4.5b3

lichte zavel
slibhoudend fijn zand.

0 - 45 cm
45 - 120 cm

Bij beide boderatypen kan plaatselijk in de diepere on
dergrond (> 80 cm - m.v.) weer lichte zavel voorkomen.

7-18-b
Door het ondiep voorkomen van de zandondergrond zijn
beide Modemtypen droogtegevoelig. Dit geldt vooralvoor het ty
pe 4.5a. Bij dit bodemtype is een diepe beworteling n.1. niet
goed mogelijk. De overgang van de zavel naar het zand is vrij
scherp. Hierdoor dringen de plantenwortels zeer moeilijk tot
in hot zand door.
Zware zavel (grondsoort 3? 21-40 $ afslibbaar)
De zware zavelgronden komen eveneens op beide kavel3
voor. Er komen eveneens twee bodemtypen in voors 3*5a cn 3*5^*
Bodemtype_3»5§3

0 - 30 cm
3O - 120 cm

Boderatv-£e_3«® ~ 45 c m
45 - 120 cm

zware zavel
slibhoudend fijn zand
zware zavel
slibhoudend fijn zand.

Plaatselijk komt bij beide bodemtypen in de diepere
ondergrond (> 80 cm - m.v.) weer lichte of zware zavel voor.
Ook deze bodemtypen zijn door het ondiep voorkomen
van de zandondergrond wat droogtegevoelig. Dit geldt vooral
voor bodemtypo 3«5a> daar bij dit type een diepe beworteling
ook niet mogelijk is, in verband met de scherpe overgang van
zavel naar zand (sie ook bij type 4.5&)•
7-18-3

Bijzondere_onder_scheidingen
Deze zijn op dit bedrijf niet aangetroffen.

7-18-C

7-18-4-

tarnenvatting_

Dit "bedrijf "bestaat voor het grootste deel uit lichte
en zware zavelgronden met een vaak ondiepo zandondergrond en en
kele oppervlakten humusarrno zandgronden.
Alle voorkomende boderntypen zijn min of meer droogtegevoelig.
Bij de bodentypen 4«5a
3*5a is een diepe "beworteling niet goed mogelijk wegens de scherpe lagcnscheiding tussen
zand en zavel.
De zandgronden zullen door hun laag humusgehalte in
het voorjaar gemakkelijk stuiven.
Ten gevolge van het diepploegen en spitten zijn de
moeste gronden op dit bedrijf landbouwkundig in waarde gestegen.
Gezien de dikwijls heterogene profielopbouv; moeten de onder
scheiden typen op deze kavels als gemiddelden worden beschouwd.

