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

Naar do diepte geleidelijk in afslibbaar
afnemend.

Afslibbaar

Minerale delen kleiner dan l6 micron (l mi
cron = 0,001 mm), uitgedrukt in procenten
van het totaal der minerale delen van de
grond.

Bodemtypo

Profielen, die een of meer overeenkomst!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
de zwaartekracht.

Grondsoort

Klasse, waarin de gronden onderscheiden zijn naar
het percentage afslibbare ainerale delen,ni.s
grondsoort 5» zand minder dan (<) 11$ afslibbaar
4-s lichte zavel 11-20$ afslibbaar
3 s zware zavel 21-40$ afslibbaar
2 s klei
41-60$ afslibbaar
ls zware klei meer dan (>) 60$ af
slibbaar.

Hurausklassen

Indeling naar het geschatte percentage humus,
dat zich in de bovenlaag bevindt.
Huneus
= 3-8$ humus
Eumusarm
= 1-3$ humus
Uiterst huçiusarm « minder dan 1$ humus.

Kalkgehalte

Het percentage vrije koolzure kalk (CaC03)in klas
sen gesnhnt m.b.v.
verdund hardelszoutzuur(+32$ HCl).

Kalkklassen

Kalkrijk

zichtbaar opbruisend met verdund
zoutzuur
Kalkhoudend hoorbaar bruisend met verdund
zoutzuur
Kalkarm
Niet of vrijwel niet hoorbaa.r
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 plant~rgroei.

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.

- 2Schaal

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 meters 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
bodendeeltjes.

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 l i f o afslibbaar. Het zand wordt ingedeeld naar de mediaan
van de fractie groter dan 50 mu (M50)
M50 50 - IO5 mu uiterst fijn zand
t! 105 - 150 mu zeer fijn zand
)fijn zand
150 - 210 mu matig fijn zand
210 - 420 mu matig grof zand }
420 -2000 mu zeer grof zand )gro1

7-19-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-19 Het Staatslandbouwbedrijf o.l.v. de Heer U. Faber.
Sectie K Kavels no, 53-54
(bijlage 19 bodemkaart schaal Iz^.OOO)
7-19-1 Inl_ei_d_in^
Het bedrijf ligt in het noordelijke deel van de Vierin
germeerpolder aan de Wierweg, juist ten westen van Wieringerwerf.
De oppervlakte bedraagt 36 ha, verdeeld over twee ka
vels. De grondsoort bestaat in hoofdzaak uit zware en lichte za
vel met enkele kleine oppervlakten zand.
7-19-2 Beschrijving van de onders£heid_en bodemt^pen^
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is
een aantal bodemtypen onderscheiden die naar dikte van de boven
laag en/of de aard van de ondergrond van elkaar afwijken.
Zand (grondsoort 5, <11$ afslibbaar)
Langs de weg op kavel 53» langs de vaart op kavel 54
en aan het eind van beide kavels, komen kleine oppervlakten
zandgrond voor, behorende tot bodemtype 5*3»4h, waarvan het pro
fiel als volgt is opgebouwds

Bodemtype_5.3.4bs_ 0 - 40 cm slibhoudend matig fijn zand.
40 - 120 cm zware zavel al dan niet gelaagd met
zandlenzen.
Het profiel zal vooral in droge perioden droogtege—
voelig zijn.
Lichte zavel (grondsoort 4, 11-20$ afslibbaar)
Deze lichte zavelgronden liggen voornamelijk op de ach
terste helft van beide kavel?. Er zijn drie bodemtypen in onder
scheiden ni.
en 4»5c> profielopbouw iss
Bodem typ e_4s_

0 - 120 cm lichte zavel.

Plaatselijk komt er een zware
bodemtype voor.

zaveltussenlaag in dit

Bodemtype_4.5h=_ 0 - 60 cm lichte zavel.
60 - 120 cm slibhoudend fijn zand.
Bodemt^ge_4^52I ^ ~ 80 cm lichte zavel.
80 - 120 cm slibhoudend fijn zand.
De typen 4 en 4»5C hebben een gunstige profielopbouv.
Bodentype 4»5*> kaQ door het vrij ondiep voorkomen van de zandondergrond, in droge perioden iets droogtegevoelig zijn.

Zwarezavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Het grootste deel van dit bedrijf bestaat uit zware za
velgronden, in te delen in twee bodemtypen 3 en 3»5c» Ee profielopbouw is als Voigts

7-19-b
Bodemtyge 3£ 0 - 40 cm zware zavel.
40 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
0 - 50 cm zware zavel.
50 - 120 cm slibhoudend fijn zand.
Van deze bodemtypen heeft het type 3 een zeer gunsti
ge profielopbouw. Type 3.5b is door de vrij ondiep voorkomende
zandondergrond iets droogtegevoelig.in droge perioden.
7-19-3 Bijz£ndere_onderschei_din£en
Kwel (coda II on Hl).
Op dit bedrijf komt op enkele plaatsen kwel voor, die
de groei en de ontwikkeling van de gewassen nadelig beïnvloedt.
Naar de diepte van het voorkomen van de gereduceerde ondergrond,
ontstaan onder invloed van het kwelwater, zijn twee klassen on
derscheidens
II = gereduceerde ondergrond tussen 40 en60 cm-m.v. beginnend.
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 011 80 on-rn. v. beginnend.
Van klasse II, waarbij de gereduceerde ondergrond tus
sen 40 en 60 cm - n.v. begint komen op kavel 53 twee kleine opper
vlakten voor. De grond blijft op deze plaatsen gedurende een
groot deel van het jaar nat, waardoor de plant zich moeilijk
ontwikkelen kan en niet volledig kan uitgroeien. Diepwortelen
is nl. ook niet mogelijk.
Klasse III, waarbij de gereduceerde ondergrond tussen
60 er* 80 cm — m.v. begint komt op beide kavels voor. Hoewel de in
vloed op de gewassen minder is, is de kwel op deze plaatsen nog
merkbaar. Vooral in voor- en najaar is de grond vrij nat, hetgeen
de ontwikkeling van de planten respectievelijk de grondbewerking
en het oogsten ongunstig beïnvloedt.
Zeezand tussenlaag dunner dan 40 cm (code z).
In de lichte en zware zavelgronden komen plaatselijk
ondieper dan 40 cm - m.v. 10 à 30 cm dikke, humusarme fijnzandige zandlaagjes voor. Ze zijn humusarm op de kaart aangegeven met
het teken z. Door het verspreid voorkomen van deze zandlaagjes
was het niet mogelijk ze per gebied te omgrenzen. Het teken z op
de kaart geeft de plaats aan van elke boring, waarin ze verden
aangetroffen. Deze laagjes zijn storend voor de wortelontwikke
ling, De overgang van zavel naar zand is vrij scherp, waardoor
de wortels niet in het zand door kunnen dringen. Voorts zullen
deze zandlaagjes do capillaire opstijging van het grondwater
sterk belemmeren. In de profielen waar deze dunne zandlaagjes
voorkomen is de bewortelingsmogelijkheid ondiep en capillaire op
stijging van het grondwater verstoord, waardoor in droge perio
den verdroging optreedt.

7-19-c

7-19-4 Samenvatting^
Dit bedrijf bestaat in hoofdzaak uit lichte en zware
zavelgronden met een gunstige profielopbouw.
De zandgronden en de zavelgronden met een vrij ondiep voorkomende
zandondergrond en de profielen met de plaatselijk voorkomende
zandtussenlaagjes, zijn min of meer droogtegevoelig.
De op enkele plaatsen voorkomende kwel is nadelig voor
de ontwikkeling en de groei van de planten en bemoeilijkt oogst
en grondbewerking.

7-20-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PEE BEDRIJF»
7-20 Hst Staatslandbouwbedrijf o.l.v. de heer J.J. v.d. Oord.
Sectio C Kavels no. 31-32
(bijlage 20 bodenkaart schaal 1 3 5*000).
7-20-1 Inleiding
Het bedrijf ligt in het zuidwesten van de 17ieringermeer aan de Alkrnaarscheweg.
De oppervlakte bedraagt 71 ha, verdeeld over 2 kavels.
De voorkomende grondsoorten vari'óren van zand (grondsoort 5) "t°"t
klei (grondsoort 2). De lichtste gronden treft men overwegend op
het midden van het bedrijf aan, terwijl de zwaardere gronden aan
weerszijden daarvan liggen.
7-20-2 De_schri;jving_van_d_e _onders_ch_eiden boclemt2j>en_
Zoals reeds in het voorgaande is opgemerkt, konen op
dit bedrijf vier grondsoorten voor. In elk van dene grondsoorten
is weer een aantal bodemtypen onderscheiden. Deze onderverde
ling is gebaseerd op verschillen in dikte van de bovengrond en
aard van de ondergrond.
Zand (grondsoort 5? < H /j afslibbaar)
Ongeveer midden op kavel 32 komt een kleine oppervlak
te voor met ze^nd in de bovengrond, behorende tot bodemtype
5.3*4-t)? dat als volgt is opgebouwd;
Bodemtypo_^.3«_4^s 0 - 50 crn
50 - 120 cm

matig fijn zand (iets slibhoudend)
lichte en/of zware zavel.

Deze zandbovengrond is humusarn, waardoor het vochthoudend vermogen niet groot is, terwijl hij tevens gemakkelijk
gaat stuiven. Doordat echter op + 50 cm diepte lichte en/of zwa
re zavel voorkomt,is de ondergrond van deze profielen wel vochthoudend, zodat alleen in zeer droge jaren een vochttckort zal
optreden.
Lichte zavel (grondsoort 4? 11-20^ afslibbaar)
Deze lichte zavelgronden komen hoofdzakelijk midden
op het bedrijf voor. Er zijn vijf bodemtypen onderscheiden, n.l.
4, 4«5a? 4.5b, 4.5c en 4«l»2b. De opbouw van deze profielen is
als volgts
Bodemt;£T)o_4s

0 - 90 cm
90 - 120 cm

lichte zavel
zware zavel

0 - 30 cm
30 - 120 cm

lichte zavel
matig fijn slibarm zand

Bodemtj2e_4^5^°

0 - 50 cm
50 - 120 cm

lichte zavel
matig fijn slibarm zand

3odemt^pe_4»_52::

0 - 90 cm
90 - 120 cm

lichte zavel
iets slibhoudend fijn zand

Bodemtype_4:» 1^2bs

0 - 60 cm
60 - 120 cm

lichte zavel
klei tot zware klei.

Van deze vijf bodemtypen hebben de typen 4 en 4*5C cLe
gunstigste profielopbouw en bieden de beste mogelijkheden voor
de landbouw in hot algemeen.

7-20-b
Bodemtype 4*5a is door het ondiep in het profiel
voorkomen van het slibarme zand droogtegevoelig, terwijl deze
lichte hunusarme "bovengrond gevaar oplevert voor stuiven, voor
al in het voorjaar.
Eodemtype 4,5'b iß minder droogtegevoelig, omdat in de
dikkere bovenlaag van lichte zavel het waterbergend vermogen
groter is, zodat er tijdelijk een grotere waterreserve in het
profiel gevormd kan worden.
Bodemtype 4»l»2b is door ds zwaardere ondergrond wei
nig droogtegevoelig, doch zal eerder wateroverlast vertonen,
omdat do zware ondergrond (klei tot zware klei) de neergaande
waterbeweging vertraagt, zodat in natte perioden de lichte bo
vengrond spoedig verzadigd wordt met water. Tevens is deze lich
te humusarme zavelbovengrond zeer gevoelig voor dichtslaan bij
regen (slempig) bij een onvoldoende bedekking van de bodem door
het gewas (zaaibedi).
Bat deze gronden bij droogte tevens gevoelig zijn voor
stuiven ligt in hoofdzaak aan het zeer lage humnsgehalte van de
bovengrond.
Zware zavel (grondsoort 3- 21-40^ afslibbaar)
Deze gronden komen over oen groot oppervlak voor op
beide kavels. Ook hier is een aantal bodemtypen in onderscheiden
n.l.s 3, 3» 5°, 3»1.2a en 3.1.2b. Profielopbouws
Bodemtype_3; 0 - "JO cm
70 - 120 cm
BodemtYpe_315Ç°

zware zavel
lichte zavel (sterk gelaagd)

0 - 70 cm
70 - 90 cm
90 - 120 cm

zware zavel
lichte zavel (sterk gelaagd)
slibhoudend zand

Bodemtypo_3^1i2as

0 - 25 cm
25 - 120 cm

zware zavel
klei en/of zware klei

?2^emtype_3«1^2bs

0 - 50 cm
50 - 120 cm

zware zavel
klei en/of zware klei.

Van bovengenoemde bodemtypen hebben 3 en 3*5°
stigste profiolopbouw. Ze Icunncn gerekend worden tot de beste
gronden welke er in de ïïieringermec-r voorkomen.
Bodemtype 3.1.2a is daarentegen veel minder van kwa
liteit omdat deze door de ondiepe zware ondergrond (klei tot
zware klei) in regenrijke perioden wateroverlast krijgt.
Bodemtype 3-l-2b} met deze zware ondergrond pas vanaf
+ 50 cm, zal hiervan minder last hebben , alhoewel ook hier de
neergaande waterbeweging door de kleiondergrond vertraagd wordt.
Klei (grondsoort 2, 4l-60?6 afslibbaar)
Be kleigronden komen hoofdzakelijk voor langs de oos
telijke rand van kavel 32 en in het zuidelijk gedeelte van ka
vel 3!« In deze grondsoort komen eveneens vier bodemtypen voor,
n.1. 2, 2.5a, 2.5b en 2.3* 4"^®
Bodemtype_2s

0 - 80 cm klei
80 - 120 cm zware klei

Bod.emtype_2.5as

0 - 30 cm
3O - 90 cm
90 - 120 cm

klei
slibarn matig fijn zand
lichte zavel

7-20-c
B o d c n t ^ g e _ 2 0 - 60 cm
60 - 120 cm
Bodemtype_2i3i4^s

klei
slibhoudend fijn zand

® *" 50 cm
50 - 120 cm

klei
lichte en/of zware zavel.

Van deze kleigronden is het bodemtype 2.3»4'b
"bes
te te noemen. Door de lichtere ondergrond is de waterbeweging
gunstig voor deze zwaardere grond, voora.1 in natte perioden.
Bodemtype 2 heeft een trage waterbeweging, zodat deze
gronden periodiek vrij nat zijn.
Bodemtype 2*5a is, doordat het zand vrij hoog in het
profiel voorkomt, droogtegevoelig. De scherpe overgang van klei
naar zand is nadelig voor de wortelontwikkeling van de gewassen.
Tevens is de capillaire opstijging zeer gering in dit slibarme
zand, zodat het gewas voor zijn watervoorziening is aangewezen
op de dunne kleibovenlaag.
Bodentype 2.5b is minder droogtegevoelig, omdat hier
de bewortelbaro laag dikker is.
Over het algemeen hebben deze
kleigronden een slechte structuur en zijn meestal stug, zodat
doze gronden zwaarder aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn.
Dezo slechte structuur en stugheid zijn tevens de oorzaak dat ze
moeilijk bewerkbaar zijn.
7-20-3

Bijzondere_ond_ersc he_idi.n£en

Op dit bedrijf komt een aantal afwijkende lagen in
sommige typen voor, die de gewasoirtv/ikkeling direct of indirect
ongunstig beïnvloeden. Dit zijn?
Katteklei
Veenlaagjes dunner dan 40 cm
Zeezandlaagjes dunner dan 40 cm.
Katteklei (code k en 1de)
Op kavel 3I komt op verschillende plaatsen katteklei
ondieper dan 40 cn voor, hoofdzakelijk in de bodemtypen 2 en
3.1.2a. Op de kaart is dit aangegeven met symbool k. Op ver
schillende plaatsen is deze zure klei bij het ploegen door de
bovengrond gemengd en daardoor geneutraliseerd en dus minder
ongunstig. V/aar echterdeze katteklei niet is aangeploegd is zo
nog vrij zuur. De plantenwortels zullen dan ook niet in deze
laag doordringen, zodat een diepe beworteling is uitgesloten.
Door deze ondiepe beworteling zullen in droge perioden hier
dan ook vaak droogteverschijnselen optreden met als gevolg een
ongelijke stand van het gewas. Tevens dient men voor gronden
met katteklei rekening te houden bij de gewassenkeuze.
Uanneer de katteklei voorkomt tussen 4081:1
cm beneden
maaiveld zullen bovengenoemde nadelige factoren minder groot
zijn, alhoewel diep wortelende gewassen er
zichtbaar hinder
van zullen ondervinden. De katteklei wordt tussen 40 en 80 cm
diepte aangetroffen op kavel 32 in een deel van de bodemtypen 2,
3.1.2a, 3»l«2b en 4*l*2b. Het symbool op de kaart is 1de.
Veenlaag dunner dan 40

crn

(code v en w)

Het verspreid voorkomen van deze veenla.agjes is moei
lijk als vlak of vlakken te omgrenzen op de kaart, omdat ze
meestal plaatselijk in één of meer
boringen zijn aangetrof
fen.

7-20-d
De plaats van iedere boring, waarbij een veenlaagje
in het profiel werd aangetroffen, is derhalve aangegeven met
het symbool v of w, afhankelijk van de diepte van voorkomens
v = veenlaag ondieper dan 4-0 cm - m.v. beginnend
vv = veenlaag tussen 40
80 an - m.v. beginnend.
Veenlnagjes ondieper dan
cm sijr. alleen aangetrof
fen in bodemtype 2 op kavel 31(en in cé*1 boring op kavel 32)*
Op kavel 32 komen enkele veenlaagjes in type 3.1.2b voor begin
nend tussen^ QiSOcmonder maaiveld. De veenlaagjes hebben
meestal een nadelige invloed op de waterbeweging. Vaak zijn ze
ingedroogd en korrelig, waardoor de capillaire opstijging ge
heel wordt verbroken. In ingedroogde toestand nemen ze nagenoeg
geen water meer op en zijn praktisch ondoorlatend.
Zeezandlaag dunner dan 40

cra

(code z)

Op een viertal plekken zijn op dit bedrijf zandlaag
jes aangetroffen welke dunner zijn dan 4-0 cm en ondieper dan
40 cm beginnen.
Deze fijne humusarme zandlaagjes verstoren de capil
laire opstijging in het profiel, zodat op plaatsen waar ze voor
komen, verdroging kan optreden.
Ook de bewortelingsdiepte van de gewassen wordt er
door beperkt, omdat de wortels op vrij scherpe overgang naar
deze zandlaag stagneren. Het gevolg is een ongelijke stand van
het gewas en waardoor lagere opbrengsten.

7-20-e
7-20-4 Samenva•tting_
Het middengedeelte van dit bedrijf bestaat uit lichte
zavel op zand, terwijl langs de randen overwegend zware zavel
en klei voorkomen.
Door de zeer verspreide ligging van deze grondsoorten
zal een gelijkmatige gewasgroei niet mogelijk zijn, terwijl ook
de bewerking van deze kavels moeilijk is door de bonte afwisse
ling van bodemtypen. De lichte zavelgronden, die ondiep op (slibarm) zand rusten,, zijn droogtegevoelig en stuiven gemakkelijk,
terv/ijl de kleigronden vaak te nat zijn.
D3 katteklei in liet profiel ondieper dan 40 cm geeft
moeilijkheden bij de beworteling ve.n de gewassen.
De op dit bedrijf over een aanzienlijke oppervlakte
voorkomende zware zavelgronden (type 3 en 3.5e) behoren daaren
tegen tot de beste landbouwgronden van de Wieringermeer.

7-21-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODMGEST ELDHEID PER BEDRIJF»
7_21 Het Staatalandbouwbedri.jfs o.1.v., de Hoor G.J. Huuraonan.
Sectie B Kaveüs no. 42-43
(bijlage 21 boder.kaart schaal ls5*000)
7-21-1 ÎAleidi.n£.
Het bedrijf ligt in het westen van de Wieringermeerpolder
aan de Ulkeweg, ten zuidwesten van Slootdorp.
De oppervlakte bedraagt 57 ha, verdeeld ever twee kavels.
De grondsoorten op dat bedrijf zijn in hoofdzaak klei en zware za
vel met enkele kleine oppervlakten zware klei.
7-21-2 Beschri_jving_van_d_e onderscheiden bo^emt^pe^
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is een
aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en dikte van de boven
grond en de aard van de ondergrond van elkaar afwijken.
Zware zavel (grondsoort 3> 21-40$ afslibbaar)
Deze zware zavelgronden komen op beide kavels voor. Ze
zijn onderverdeeld in drie bodemtypen nl. 3> 3.1.2a en 3.1.2b. De
profielopbouw van deze typen is als volgts
Bodemtype_30 - 120 cm zware zavel.

Plaatselijk komt dieper dan 80 cm weer klei voor.
Bodemtype_3^1.2as_

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

Bodemtype_3.1.2b^ ^
0^
- 45 cm zware zavel.
cm

Van deze bodemtypen heeft het type 3 een gunstige profielopbouw. De beide andere bodemtypen kunnen in natte perioden water
overlast krijgen door de zwaardere ondergrond. De waterafvoer wordt
door de zwaardere ondergrond geremd. Vooral het bodemtype 3.1.2a
waar deze kleiondergrond ondiep zit zal van wateroverlast hebben te
lijden. Voorts is het gehalte aan afslibbare delen in de bovengrond
van de typen,3.1.2a en 3.1.2b hoog (35 à 40$), waardoor deze gron
den iets moeilijker bewerkbaar zijn.
Klei (grondsoort 2, 41-60$ afslibbaar)
De kleigronden komen eveneens op beide kavels voor. Het
zijn veelal lager gelegen kommen. Er zijn drie bodemtypen in onder
scheiden nl. 2, 2.3.4a en 2.3»4h. De profielopbouw is als Voigts
Bodemtype_2£ 0 - 120 cm klei.
IOJISÏïesJ.3.411,

_ 30
klei30 - 120 cm zware zavel.

Bodemt^£e_2i3.4hs_

0 - 50 cm klei.
50 - 120 cm zware zavel.

a

Van deze bodemtypen hebben 2.3«4a en 2.3«4b een landbouw
kundig betere profielopbouw dan type 2. De lichtere zavelondergrond
waarborgt een snellere waterafvoer dan de zwaardere ondergrond.
Ook in deze kleigronden komen profielen voor, die een
zwaardere bovengrond hebben (50-60$ afslibbaar en daardoor., moeilijker
bewerkbaar zijn dan de overige kleigronden met een wat lichtere bo
vengrond (40-50$aftT^bbaar). De kleigronden aan het eind van beide ka
vels zijn zwaarder, dan die vooraan op de kavels.

7-21- b

Zware klei (grondsoort 1, >60fo afslibbaar)
Op kavel 42 komen twee kleine oppervlakten voor van zwa
re klei. Ze "behoren tot bodemtype 1 met de navolgende profielopbouws
Bodemtjrpe_lï_
c

0 - 50 cm zv;sre klei.
50 -120 cm klei.

Door de kleiondergrond is de ontwatering in dit profiel
traag. De grond zal daardoor lang nat blijven en in het voorjaar
later zijn. Voorts is deze zware kleibovengrond zeer moeilijk be
werkbaar.
7-21-3 Sij_zondere_ond£r£cheiding_en
Katteklei (code k en kk).
In de grondsoorten 1 en 2 worden op vrij grote schaal kattekleilagen aangetroffen vooral aan het eind van beide kavels, maar
ook elders. Deze kattekleilagen komen hoofdzakelijk echter dieper
dan 40 cm - m.v. voor.
Aangezien de plantenwortels moeilijk in deze zware klei
doordringen, is de diepte waarop ze voorkont zeer belangrijk. ITaar
deze diepteligging zijn twee klassen onderscheiden(op de kaart aan
gegeven met de symbolen k en kk)s
k= katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk= katteklei tussen 40 en 80 cm-m.v. beginnend.
Komt de katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. voor dan is dit
direct van invloed op de gewassen. De plantenwortels kunnen zich niet
voldoende ontwikkelen hetgeen de groei van het gewas belemmert, voor
al in droge perioden. Komt de katteklei dieper dan 40 cm - m.v. voor,
dan is dit in hoofdzaak van invloed op de dieper wortelende gewassen.
Aangezien de katteklei op dit bedrijf zeer onregelmatig verspreid
voorkomt, was het niet altijd mogelijk ze per vlak te omgrenzen.
Vaar dit niet mogelijk was is incidenteel het teken k of kk aangege
ven op de plaats waar de katteklei in een boring werd aangetroffen.

7-21- 0

7-21-4 Samenvatting^
Ie gronden op dit bedrijf zijn zwaar en bestaan in
hoofdzaak uit zware zerel en klei. De zware ondergrond in en
kele zavelgronden zal in natte perioden wateroverlast veroor
zaken. De zwaardere klei en zware kleigronden zijn moeilijk
bewerkbaar en iets later in het voorjaar.
De plaatselijk voorkomende katteklei kan voorname
lijk in droge perioden de groei en ontwikkeling
van de ge
wassen belemmeren en daardoor een onregelmatige stand, voor
al van dieper wortelende gewassen veroorzaken.

7-22-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DB BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-22 Hei: Staatslandbouwbedrijf o.l.v. de heer W. Dekker.
Sectie K Kavels no. 8-9
(bijlage 22 bodemkaart schaal ls5«000).
7-22-1 In^eijding
Het bedrijf ligt ongeveer in het midden van de Wieringermeer aan de Oosterterpweg.
De totale oppervlakte bedraagt 42 ha, verdeeld over
twee kavels, één van + 22 ha en één van + 20 ha.
De gronden bestaan hoofdzakelijk uit zware en lichte
zavel met daarnaast nog wat kleigronden en een kleine opper
vlakte zandgronden.
De profielopbouw is sterk wisselend zodat een groot
aantal bodemtypen is onderscheiden en de bodemkaart een gril
lig patroon te zien geeft (bijlage 22).
7-22-2 Beschrijving_van_d£ £nd_ers£hoid_en bod_emt£pen_
Zoals in de inleiding reeds is vermeld komen op dit
bedrijf vier grondsoorten voor nl. lichte klei (grondsoort 2),
zware zavel (grondsoort 3), lichte zavel (grondsoort 4)
zand (grondsoort 5)* Alle grondsoorten zijn weer onderverdeeld
in een aantal bodemtypen die verschillen vertonen in de dikte
van de bovengrond en de aard van de ondergrond.
Klei (grondsoort 2, 41-60$ afslibbaar)
Deze grondsoort komt meestal in de lager gelegen ge
deelten voor,verder in de ondergrond bij de andere grondsoor
ten. Er zijn drie bodemtypen onderscheiden nl. 2, 2.5t> en 2.5c.
De profielopbouw is als volgts
Bodemtype_2s_
=

0 - 120 cm klei ( soms met een veentussenlaag
dunner dan 40 cm) (code vv)

Bodemt^ge_2.0
60
70
110
Bodemtype
2.5cs
======"fet====é=

-

60
70
110
I25

cm
cm
cm
cm

humeuze klei
veen
matig fijn zand (pleistoceen)
keizand.

» - 70 cm
0
70 - 110 cm
110 - 125 cm

,klei
,.
veen
matig fijn zand (pleistoceen)

Hoewel deze kleigronden nogal gunstig zijn, vooral
indien het slibgehalte in de bovenste lagen beneden de 5O-/0
blijft, zal het toch wel vaak voorkomen dat ze in regenrijke
perioden de toevoer van water niet snel genoeg kunnen verwer
ken. Mede door hun lage ligging t.o.v. de omgeving blijven de
ze gronden dan ook lang nat en koud in het voorjaar terwijl in
de herfst het binnenhalen van de oogst wordt bemoeilijkt.
De zand.ondergrond in.de typen 2.5h
2.5c begint in
beide gevallen dieper dan 70 cm - m.v. waardoor de invloed daar
van op het gehele profiel gering is. Vellicht heeft deze wel
een gunstige invloed op de ontwatering. Voor de aard van deze
pleistocene zandondergrond zij verwez;en naar de bijzondere on
derscheidingen.

7-22-b
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
De bovengrond van beide kavels bestaat voor een groot
gedeelte uit deze grondsoort. De ondergrond i3 echter vaak zwaar
der waardoor in deze groep drie bodemtypen voorkomen, nl.s 3»
3.1.2a en 3.1.2b. Hun profielopbouw is als volgt?
Bodemt^ge_3s_ 0 - +30 cm zware zavel.
13
+30 - 120 cm zware en/of lichte zavel.
Bodemty£e_3ï.l;.2as_ 0 - +25 cm zware zavel.
+25 - 120 cm klei en/of zware klei.
Bqdemtyge_3.1.2bs_ 0 - +50 cm zware zavel.
+50 - 120 cm klei en/of zware klei.
Het profieltype 3? waarvan de bovengrond bestaat uit
zware zavel en de ondergrond uit zware en/of lichte zavel moet
beschouwd worden als de beste landbouwgrond. Deze grond heeft
eengroto cxgstzekerheid. Indien de zware zavel naar beneden over
gaat in klei type 3.1.2a heeft dit een nadelige invloed op de
waterhuishouding in het profiel, zoals reeds bij grondsoort 2
is beschreven.
Het type 3.1.2b heeft dit bezwaar ook doch in min
dere mate gezien het dieper voorkomen van de zware ondergrond.
Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar)
Deze gronden liggen meestal wat hoger t.o.v. de
zwaardere grondsoorten 2 en 3« Ze komen op dit bedrijf ver
spreid over beide kavels voor. Er zijn vier typen in onder
scheiden nl. 4, 4.1.2a, 4.1.2b en 4«5a« Profielopbouws
Bodemt££e_4s_

0 - +30 cm lichte zavel.
hh30 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
0+25 -

+25 cm lichte zavel.
120 cm klei en/of zware klei.

Bodemty£e_4.1.2bs_ 0 - +50 cm lichte zavel.
~V?0 - 120 cm klei en/of zware klei.
0 - +25 cm lichte zavel.
+25 - 120 cm zand (slibhoudend)
Bodemtype 4 behoort tot die gronden welke een vrij
goede oogstzekerheid hebben. Het waterhoudend vermogen is echter
geringer dan in grondsoort 3» Beperking in de gewassenkeuze en
lagere opbrengsten worden hier meestal, evenals bij grondsoort
31 veroorzaakt door de ondergrond.
Type 4.1.2a waarbij binnen 40 cm - m.v. klei (vaak de
zure katteklei) wordt aangetroffen zal in regenrijke perioden
wateroverlast ondervinden daar de ondergrond het overtollige
water niet snel genoeg doorlaat. Bovendien zal dit type meer
nog dan type 3.1.2a, in zeer droge zomers, droogteverschijnse
len te zien geven. De opstijging van het grondwater vanuit de
zware ondergrond naar de lichtere bovengrond is traag, terwijl
deze zwaar
de ontwikkeling van de wortels wordt geremd door
dere vaak zure ondergrond. lit typo 'ccmt rr.a&r zeer beperkt voor.
Bij het type 4«1.2b zijn de bovengenoemde bezwaren
veel minder erg.

7-22-c
In type 4.5a gaat de bovengrond van lichte zavel
binnen40 cm - m.v. over in slibhoudend zand. Het vochthoudend
vermogen van deze profielen is onvoldoende om een langere
droogteperiode te overbruggen, terwijl de capillaire opstij
ging vanuit het grondwater gering is. Behalve in zeer gunsti
ge jaren zal de smalle strook gronden van dit type op kavel 8
dan ook droogteverschijnselen vertonen.
Zand (grondsoort 5? <11$ afslibbaar)
Hiervan komt op elke kavel slechts een zeer kleine
oppervlakte voor. Op kavel 8 iü dit type 5»l«2a en op kavel
9 bodemtype 5»l»2b. Profielopbouws
Bodemt22e_5ili2as_ 0 - +30 cm slibhoudend zand.
+30 - 120 cm klei
Bodemt^£e_5• l«2bs_ 0 - +50 cm slibhoudend zand.
+r0 - 120 cm klei.
Deze typen vertonen een scherpe overgang van zand
naar klei. Dergelijke overgangen zijn altijd nadelig daar ze
zowel de verticale waterbeweging als de beworteling bemoei
lijken. Daar bovendien de lichte zandbovenlaag zelf weinig
vocht kan vasthouden zullen ook deze typen betrekkelijk gauw
met vochttekort te kampen hebben.
7-22-3 Bijzondere_onderschei_dingen
Op dit bedrijf komen enkele minder gunstige lagen
in het profiel voor. Ze zijn direct of indirect van invloed
op de grondbewerking en de groei van de gewassen.
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.
Als bijzondere onderscheidingen zijn onderscheidens
katteklei
z e e z andlaagj e s
veenlaagjes
Pleistoceen zand
kwel.

Katteklei (code k, kk en kkk)
De katteklei komt op dit bedrijf veelvuldig voor en
is aangegeven met het symbool k, kk en kkk. Daar de planten
wortels niet of zeer moeilijk in deze zure klei doordringen
is de diepte van voorkomen belangrijk. Naar deze diepte zijn
drie klassen onderscheiden.
k t= katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
kk~t= katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
kkk = katteklei dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
In de eerste klasse (k), waarbij de katteklei ondie
per dan 40 cm begint, wordt deze plaatselijk bij het ploegen
naar boven gebrac'it. Ze komt dan in de bouwvoor voor hetgeen
ongunstig is voor de groei van het gewas. Vanneer geen katte
klei wordt aangeploegd maar deze op +30 cm - m.v. begint zal
dit toch direct van invloed zijn op de gewasontwikkeling. Die
per wortelen gaat dan nl. zeer moeilijk. In de tweede klasse
kk, met katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend is de
invloed op de groei der gewassen minder sterk. Opploegen van
deze laag is dan uitgesloten en niet te diep wortelende ge
wassen hebben er weinig hinder van. Zeer diep wortelende ge
wassen zullen er echter nog wel door benadeeld worden.

7-22-d
In de klasse kkk met katteklei diaper dan 80 cm m.v. beginnend is de nadelige invloed uiteraard zeer gering
op de plantengroei.
Zeezandlaagjes dunner_dan 40 cm (code z)
Op enkele plaatsen vooral op een smalle strook langs
de vaart, achter op beide kavels wordt een dunne fijne zeezand
laag in de profielen aangetroffen. Deze is op de kaart weer
gegeven met het teken z. Deze zandtussenlaag verbreekt de ca
pillaire opstijging en bemoeilijkt een dieper gaande beworteling. In beide gevallen wordt de vochtvoorziening van de ge
wassen nadelig beïnvloed waardoor men dan ook op deze plaat
sen droogteverschijnselen zal kunnen verwachten.
Veenlaagjes dunner dan 40 cm (code vv)
Op beide kavels werden op enkele plaatsen in pro
fielen met katteklei veenlaagjes aangeboord die op de kaart
zijn weergegeven met het teken vv,d.w.z.
vv = veen tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend.
Ook deze veenlargjes die soms ingedroogd zijn kunken de verticale waterbeweging en de beworteling ongunstig
beïnvloeden$ ze zijn 10 - 40 cm dik. Op dit bedrijf komen ze
echter zeer plaatselijk voor en dan nog dieper dan 60 cm be
ginnend waardoor de kans op verdroging gering is.
Op de plaats van boringen met deze veenlaag is het
symbool vv op de kaart aangegeven. Ze zijn dus gezien het ver
breid voorkomen in incidentele profielen niet per vlak omgrensd.
Pleistoceen zand (code pp en ppp).
Op beide kavels (vooraan op kavel 8 en bijna achter
aan op kavel 9) is het pleistocene zand aangeboord. Op de kaart
aangegeven als pp en ppp.
pp = pleistoceen zand tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend,
ppp = pleistoceen zand dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
Dit pleistocene zand verschilt van het zeezand (co
de z) doordat het kalkarm is en meestal grover (het is matig
fijn, het zeezand fijn zand). De aanwezigheid van dit zand
over een zeer kleine oppervlakte en dieper dan 70 cm - m.v.
heeft
landbouwkundig weinig betekenis.
In bodemtype 2.5b gaat het zand op + 110 cm over
in grover grindhoudend materiaal (z.g. keizand).
Kwel (code II en Hl)
Er komt op beide kavels een aantal plaatsen met kwel
voor die ondieper dan 80 cm - m.v. begint.
Naar de diepte waarop de gereduceerde ondergrond, ont
staan onder invloed van het kwelwater, beneden maaiveld voorkomt,
zijn de volgende twee klassen onderscheidens
II = gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm - m.v. beginnend.
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm - m.v. beginnend.
Komt de gereduceerde ondergrond binnen 80 cm - m.v. voor,
dan is dit van invloed op de groei en de ontwikkeling van de ge
wassen.

7-22-e
Op kavel 9 zijn erkele oppervlakten van klasse II
en III aangetroffen en op kavel 8 twee kleine oppervlakten
van klasse III.Ondieper dan 40 cm - n.v. is de kwel nergens
aangeboord.
Gronden met kwelklasse II zullen, vooral in een nat
voorjaar laat op gang konen. Bovendien wordt het milieu van de
bovengrond waarin de gewassen moeten groeien, ongunstig beïn
vloed door het zout dat vanuit de ondergrond met het kwelwa
ter naar boven komt.
Vaar de gereduceerde zone begint tussen 60 en 80 cm
onder maaiveld (lil) zijn bovengenoemde bezwaren in mindere
mate aanwezig.

7-22-f

7-22-4 ^am envat_ting_
Ee bodemgesteldheid op dit bedrijf is nogal grillig.
Het drukke kaartbeeld laat zien dat verschillende grondsoorten
door elkaar voorkomen, o.a. grondsoort 2 naast grondsoort 4 in
een zodanige grillige vorm, dat de werktuigen nodig voor de be
werking van de grond zeer moeilijk aangepast kunnen worden aan
de te bewerken grondsoort. Ook het overal op de juiste diepte
onderbrengen van het zaaizaad zal praktisch onmogelijk zijn.
Het nogal veelvuldig voorkomen van katteklei binnen
40 cm - m.v. is ongunstig voor de groei en ontwikkeling van
het gewas evenals de aanwezigheid van zandtussenlaagjes.
Ten slc^.o zij nog vermeld, dat op het achterste ge
deelte van kavel 8 nogal wat geëgaliseerd is waardoor het zui
ver omgrenzen van de bode:.typen werd bemoeilijkt en de op de
kaart aangegeven lijnen wellicht niet volkomen juist zullen
zijn.

7-23-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAi! DB BODBMGBSTBLDHBID PB3 BBDRIJF
7-23

Het "bedrijf van de heer E.C.H. Hopmans
Sectie LI Kavels no. 2 en 3
(bijlage 23 bodemkaart schaal 1
5»000)i>

7-23-1

Het bedrijf ligt in het oosten van de Y/ieringermeer
aan weerszijden van de Schervenweg tussen Lage Kwelvaart en
Hoelcvaart.
De totale oppervlakte bedraagt + 40
verdeeld
over twee kavelsj elke kavel is door twee sloten in drie per
celen verdeeld.
De bovengrond van dit bedrijf bestaat voor het over
grote deel uit grondsoort 3 (zware zavel). De ondergrond is
meestal zwaarder (grondsoort 2), vaak al binnen 40 cm, waar
door hij, mede door het daarin veelvuldig voorkomen van katteklei, een grote invloed uitoefent op de bovengrond. Naast zwa
re zavel komen nog verspreid voor de grondsoorten 4? 5 en 2.
De totale oppervlakte van deze laatste drie grondsoorten is
echter niet neer dan + Y5 van de oppervlakte van grondsoort 3»
7-23-2

Eesehrijvinn_d_e cmderscheiden T3°àemt^en_

Zoals uit de inleiding blijkt, komen hier vier
grondsoorten voor. Al naar gelang de zwaarte van de ondergrond
zijn deze nog weer onderverdeeld in een aantal bodemtypen.
De grondsoorten net de daarin onderscheiden bodemty
pen zullen nu achtereenvolgens besproken worden.
Klei (grondsoort 2, 41-60Çj afslibbaar)
Deze grondsoort komt achter op kavel 2 voor en aan
weerszijden van de sloot tussen het tweede en derde blok op
kavel 3. Br is slechts cé-n type in onderscheiden met de vol
gende profielopbouv/3
Bodemtype_2s

0 - 120 cm klei.

Deze van nature nogal vruchtbare grondsoort heeft
het nadoel dat ze in de natte jaargetijden het water moeilijk
doorlaat. In het voorjaar blijft deze grond dan ook lang nat
en dus koud, terwijl in e'n natte herfst het binnenhalen van
de oogst op deze grond moeilijkheden met zich mee brengt,
evenals de grondbewerking.
Zware zavel (grondsoort

3,

21-40^ afslibbaar)

Zoals reeds in het voorgo.ando werd opgemerkt, be
staat het overgrote deel van de bovengrond op dit bedrijf uit
grondsoort 3. De ondergrond is echter nogal wisselend van
zwaarte zodat meerdere bodemtypen zijn onderscheiden, nl. 3,
3»l«2a, 3°l»2b en 3«5a» Profielopbouw?
Bodemtype_3s 0 - +40 cm
jf40 - 120 cm
Bodemtype_3il.2as
BodemtjT2e_3.1.2bJ

zware zavel
zware en/of lichte zavel

0 - 25 cm
25 - 120 cm

zware zavel
klei

0 - +50 cm zware zavel
+^)0 - 120 cm klei

Boo.emty2e_3.5a2 0 - 30 cm
3O - 120 cm

zware zavel
slibhoudend zand.

7-23-b
Van de in de 'Vieringermeer voorkomende vijf grond
soorten is grondsoort 3 wel de beste. Ze hooft vele goede kwa
liteiten en bodentype 3» ûat geheel uit deze grondsoort be
staat, of dieper dan + 40 cm overgaat in lichte zavel, moet
dan ook wel als een zeer goede landbouwgrond voorden beschouwd.
Daarentegen heeft elke afwijking van dit type zijn bezwaren.
Zo heeft type 3*1«2a binnen 40 cin ecn zwaardere ondergrond,
waardoor de waterhuishouding ongunstig wordt beïnvloed. Even
als bij grondsoort 2 heeft men dan ook bij type 3»l«2a in het
voorjaar mot oen te lang nat blijven en in de herfst met oogstmoeilijkheden to kampen.
Type 3.1.2b (klei tussen 40 en °0 cm beginnend) heeft
bovengenoemde bezwaren in mindere mate.
Bij type 3.5a gaat de zware zavolbovongrond binnen
40 cm - m.v. over in slibhoudend zand. In dose zandondergrond
heeft slechts uon geringe capillaire opstijging van het grond
water plaats, terwijl do beworteling meestal niet verder gaat
dan de betrekkelijk dunne zavelbovengrond.Een en ander heeft
tot gevolg dat in droge perioden een vochttekort optreedt en
een oogstdeprossie het gevolg is.
Lichte zavel (grondsoort 4? 11-20$ afslibbaar)
Do lichte zavel ligt vooral op het voorste blok van
kavel 2 en vormt daar een zeer grillig bodempatroon. Verder nog
kleine oppervlakten achter op kavel 2 en naast de boerderij op
kavel 3. TDr zijn drie typen onderscheiden, nl. 4? 4»l«2b en 4*5a*
Profielopbouw3
Bodomtype_4s

0 - +40 cm
+40 - 120 cm

Bodemtype_4«.li2bs

lichte zavel
lichte en/of zware zavel

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

Bodemty^e^«^' 0 - j^30 cm
+30 - 120 cm

lichte zavel
slibhoudend fiin zand.

Type 4 heeft een gunstige profiolopbouw.
Type 4*1«2b, met een kleiondergrond beginnend tussen 40 en o0
cm - m.v., heeft, hoewel in mindere mate, dezelfde bezv/aren als
type 3«l«2b in natte jaargetijden, nl. koud in het voorjaar en
moeilijk bij de oogst in een natte herfst.
Type 4*5°? nc" 00n zandondergrond beginnend binnen 40
cm - m.v., zal eerder dan het type 3*5a
kampen krijgen met
oen vochttekort, omdat de dunne lichtzavelige bovengrond minder
vocht kan vasthouden dan do zware zavelbovengrond van 3.5a» ter
wijl ook hier de capillaire opstijging vanuit hot grondwater
zeer gering zal zijn.
Zand (grondsoort 5» 0-10$ afslibbaar)
Leze grondsoort komt slechts over zeer kleine opper
vlakten voor op kavel 2. Zo hebben meest een wat hogere ligging»
Er zijn twee typen onderscheiden, nl. 5•3®4^- on- 5»3»4^» 3e profielopbouw is als volgt3
Bodemtype _5.3i45'

0 - 3O cm
30 - 120 cm

sterk lemig matig fijn zand
lichte en/of zware zavel

Bodemtyj3e_5;_3iê^3

0 - 60 cm
60 - 120 cm

slibhoudend of sterk lemig zand
lichte en/of zware zavel.

7-23-c
Do meeste van deze als kopjes in de omgeving liggende
gronden danken deze hogere ligging en hun zandige, lemige bo
venlaag aan een laag sterk lemig keizand. Dit keizand dat be
hoort bij de keileem en een afzetting uit de ijstijden is (zie
hoofdstuk 3) heeft hier een geheel onnatuurlijke ligging en
moet wellicht gezien worden als stortgrond. Het humusgehalte
van deze grond is laag, de structuur v/at slempig, waardoor deze
"stort" als ongunstig moet worden beschouwd. Vanzelfsprekend
kan men op deze zandkopjes in een droge zomer een oogstdepressie verwachten.
Het type 5»3*4^»voorkomend vooraan op kavel 2, heeft
niet die keizandachtige bovengrond, doch het humusgehalte is
ook hier laag, de vochtcapaciteit gering, waardoor veel kans
op een zomerdepressie aanwezig is.
7-23-3

Bij_Z£nderG_ond£r^che_id_in£en

Er komt een aantal lagen in sommige profielen voor,
die hetzij direct of indirect een ongunstige invloed uitoefenen
op de vochtvoorziening van de plant. Het zijns
kwel
katteklei
dunne zeezandlaag
half tot ongerljpte klei.
Kwel (code I, II en lil)
Op dit bedrijf is het vooral het achterste blok van
kavel 3 en een gedeelte midden op het tweede blok van dezelfde
kavel die in
meer of minderemate de nadelige gevolgen van
level ondervinden.
De diepte, waarop de gereduceerde zone, ontstaan on
der invloed van het kwelwater, beneden maaiveld begint, is in
drie klassen ingedeeld en met de codes I, II en III op de
kaart aangegeven»
I
= gereduceerde ondergrond ondieper dan 4-0 cm - m.v. begin
nend
II = gereduceerde ondergrond tussen 4-0 en 60 cm - m.v. begin
nend
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm - m.v. begin
nend.
Van klasse I komt slechts een zeer klein oppervlak
voor. Dit is echter zo nat dat er doorgaans geen wintergewas op
te verbouwen is, terwijl men met de bewerking in het voorjaar
slechts heel laat beginnen kan.
Het kwelwater op dit bedrijf is bovendien iets zout,
hetgeen eveneens ongunstig is voor do plant.
Van klasse II komt een aanmerkelijk groter oppervlak
voor. De gereduceerde zone begint hier tussen 4-0 en 60 cm - rn.v..
Vanzelfsprekend zijn deze gronden niet zo vlug en niet zo lang
te nat als die van klasse I, doch ook hier zal de kwel een be
langrijke oogstdepressio tot gevolg hebben of op zijn minst een
aanzienlijke beperking van de gewassenlceuze met zich mee bren
gen.
Klasse III heoft de bovengenoemde bezwaren in mindere
mate maar toch tekent de aanwezigheid van kwel zich vaak nog
duidelijk in het gewas af.

7-23-d
Katteklei (code k en kk)
Naar de diepte van voorkomen is deze zure klei aange
geven in twee groepen met de code's le en kks
k = katteklei ondieper dan 4-0 cra - m.v. beginnend
1de = katteklei dieper dan 4-0 cm - rn.v. beginnend.
Bij de eerste groep, die op dit bedrijf veel voorkomt,
wordt de katteklei plaatselijk aangeploegd. Ze oefent daardoor
direct een nadelige invloed uit op de gewassen. Ook wanneer de
katteklei dieper dan 30 cm - m.v. voorkomt en dus niet wordt
aangeploegd, zal de aanwezigheid ervan nadelig zijn voor de
plant, omdat een diepe beworteling is uitgesloten.
Bij de tweede groep met katteklei dieper dan 4-0 cm m.v. beginnend is dit minder ongunstig maar de diepwortelende
gewassen zullen er ook hier nog binder van ondervinden.
Zeezandlaag dunner dan 4-0 cm (code z)
ÜSr komt vooral op kavel 2 meermalen een schelprijke zandtussenlaag ondiep in het profiel voor. Dit is op de
kaart aangegeven met het teken z. Deze zandlaag is om twee rede
nen nadelig voor de vochtvoorziening van de plant. Ton eerste
wordt deze laag niet of zeer moeilijk door de plant beworteld en
ten tweede wordt de capillaire opstijging van het grondwater ver
broken. Profielen, waarin zo'n laag voorkomt, zullen dan ook
droogte-gevoelig zijn.
Half of ongerijpte klei (code tt en ttt)
Faar de diepte van voorkomen zijn twee klassen onder
scheiden, nl.s
tt = half tot ongerijpte klei tussen 4-0 en 80 cm - m.v. begin
nend
ttt = half tot ongerijpte klei dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
Deze slappe klei geeft vaak moeilijkheden bij het be
werken van de grond. Doordat deze laag slap is, bestaat de kans,
vooral in natte perioden, dat de zwaardere werktuigen wegzakken.
De codes tt en ttt geven op de kaart de plaatsen dor
boringen aan, waarin deze slappe laag is aangetroffen.

7-24-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-24 Het bedrijf van Mevr. E. Hagen-Verhey.
Sectie H Kavel no. 32
(bijlage 24 bodemkaart schaal 1;5«000).
7-24-1 Inleiding,
Dit bedrijf ligt in het zuidoosten van de Vieringermeer
aan de Tussenweg.
Het bestaat uit één kavel van + 25 ha die door een tussensloot, dwars over de kavel, praktisch in twee helften iß ver
deeld.
De gronden bestaan in hoofdzaak uit zand, lichte en zwa
re zavel.
De kavel Aoopt aan de oostelijke zijde langs het kanaal
sterk op. Hier is opgestoven of opgebaggerd, zand door middel van
diepspitten naar de ondergrond gewerkt of liever gezegd het zand
is met zavel uit de ondergrond bedekt.
7-24-2 Be£chrijving_van_de onderscheiden bod_emt^pen__
Zoals uit de inleiding blijkt Iconen op dit bedrijf drie
grondsoorten voor nl. zand (grondsoort 5) lichte zavel (grondsoort
4) en zware zavel (grondsoort 3).
Elk van deze grondsoorten is naar verschillen in de on
dergrond onderverdeeld in een aantal bodemtypen.
De verschillende bodemtypen zullen nu achtereenvolgens
worden besproken per grondsoort.
Zand (grondsoort 5» <11^ afslibbaar)
Deze grondsoort komt in hoofdzaak op de achterste helft
van de kavel voor. Verder nog een paar plekjes achter en naast
de boerderij. Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden nl. 5>
5.3.4a en 5.3.4b. Profielopbouws
Bodemtype_5^ 0 - dieper dan 80 cm slibhoudend en/of slibarm zand.
Bodemt£pe_5.3.4§!. 0 - +25 cm slibhoudend zand.
^
cm
en/of zware zavel.
Bodemtype_5:.3.4b»_ 0 - 30 cm slibhoudend zand.
30 - 50 cm slibarm zand.
50 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
Van deze drie typen is 5«3«4a nog de beste daar de zandbovengrond hier binnen 40 cm - m.v. overgaat in lichte zavel,
waardoor het vochthoudend vermogen groter is en de capillaire op
stijging beter is dan in de andere twee typen.
De typen 5 en 5«3«4b hebben slibarme zandlagen in het
profiel waarin de capillaire opstijging slecht is en waar weinig
of geen wortelontwikkeling mogelijk is. De bovengrond is boven
dien humusarm waardoor het profiel zeer droogtegevoelig is en in
het voorjaar
de kans op stuiven groot is.

7-24-b
Lichee zavel (grondsoort 4, 11-20$ afslibbaar)
Deze gronden liggen in hoofdzaak op de voorste helft van
de kavel en verder langs de vaart en langs de oostelijke kavelgrens.
Ook in deze grondsoort zijn drie bodemtypen onderscheiden
typen 4,4.5a en 4«5b* Profielopbouws
Bodemtype_4°. 0 - 40 t>m lichte zavel.
=-==
40 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
Bodemty;pe_4.5§1 0 - +25 cm lichte zavel.
+25 - +90 cm slibarm zand.
+90 - 120 cm lichte zavel.
Bodemtype_4»5^1 0 - 45 cm lichte zavel.
45 - 95 cm slibarm tot slibhoudend zand.
95 - 120 cm lichte zavel.

Grondsoort 4 is een goede landbouwgrond al is ze minder
produktief dan de hierna te bespreken zware zavel. Het liumusgehalte is nogal eens aan de lage kant en ook komen er wel eens schrale
zandlaagjes in de profielen voor die nadelig kunnen zijn in ver
band met de vochtvoorziening.
Type 4»5a» dat bijna over de hele oostelijke zijde van de
kavel langs het kanaal voorkomt is erg droogtegevoelig. Het zand
dat hier binnen 40 cm - m.v. begint is slibarm en bevat zeer wei
nig humus, sodat praktisch geen vocht kan worden vastgehouden en
ook de capillaire opstijging vanuit het grondwater minimaal is.
Bovendien zijn de beworteling en de bewortelingsdiepte in dit schra
le zand goring, waardoor de gewassen grotendeels afhankelijk zijn
van het regenwater.
Type 4»5'b heeft deze nadelen in mindere mate daar de plan
ten hier dieper kunnen wortelen en het vochthoudend vermogen van
de dikkere laag zavel groter is (zand begint pas dieper dan 40 cm
- m.v.).
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Deze grondsoort komt voor in het midden op de kavel groterw.
deels op de voorste helft. Er zijn twee typen onderscheiden nl.
3 en 3.1.2a. Hun profielopbouw is als volgt?
0 - +30 cm zware zavel.
+30 - 120 cm zware en/of lichte zavel.
Bodemty;pe_3
».l. 2as_
==___=

0 - 35 cm zware
zavel.
^

^

k l e i

85 - 120 cm zware en/of lichte zavel.
Grondsoort 3 kan over het algemeen tot de beste gronden
gerekend worden. D00 v1at0nolieü, bewerkbaarheid en vochthoudendheid zijn goed en de oogstzekerheid is groot. Het type 3 dat op
dit bedrijf voorkomt is wel aan de lichte kant in de bovenlaag
terwijl het profiel meestal binnen 40 cm overgaat in lichte za
vel. De natuurlijke rijkdom zal wellicht niet zo groot zijn als
van een gemiddeld profieltype 3 in de polder.
Het tjrpe 3.1.2a heeft, beginnend binnen 40 cm, een kleitussenlaag van 40 cm dik of meer. Deze nware laag met daarbij ko
mend de lagere living van dit type ten opzichte van de omgeving
geven in natte jaargetijden moeilijkhoden bij bewerking en oog
sten.

7-24-c
7-24-3 Bij_z£nd_ere_ond£rseheid ingen
Zeezand laag dunner dan 40

(code z)

Op sommige plaatsen op de bodemkaart komt het sym
bool z voor hetgeen betekent, dat ter plaatse in het profiel
een zandtussenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. is aangetroffen.
leze laag is dus niet per vlak maar per punt aange
geven en bestaat meestal uit schelprijk, slibarm zand hetgeen
sterk storend werkt op de capillaire opstijging. Bovendien
mijden de wortels deze laag zodat de eronder liggende zavel
slechts weinig beworte?.! wordt. Gronden waarin een dergelijke
laag voorkomt zullen betrekkelijk snel verdrogingsverschijnselen te zien geven.

7-24-a
7-24-4 Samenvatting^
De vrij lichte gronden op deze kavel hebben een cen
trale kern van goede landbouwgronden met daaromheen meest
droogtegevoelige gronden speciaal de typen 4*5at 5 ©n 5*3.4^«
Grondsoort 5 zal bovendien vooral in het voorjaar bij
het gereed maken van het zaaibed, gemakkelijk tot stuiven aan
leiding geven.

7-25-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-25 Het bedrijf van de Heer F.R. Smit.
Sectie E Kavel no. 77-78
(bijlage 25 bodemkaart schaal ls5.000)
7-25-1 Inleiding
Het bedrijf ligt in het noordwesten van de Wieringermeerpolder aan de Klieverweg.
De oppervlakte bedraagt 37 ha, verdeeld over twee kavels.
Een belangrijk deel van de gronden is gediepspit of gediepploegd. De oorspronkelijke bodemgesteldheid is hierdoor gewijzigd. De
nu voorkomende grondsoorten zijn zand, lichte zavel en zware zavel.
Het zaveldek i3 door de bewerking (ploegen of spitten) naar
boven gebracht. Op kavel 78 wordt infiltratie toegepast.
7-25-2 B esehr jv ing_van_d e_ onderscheiden bod_em"t£peru_
In de drie voorkomende grondsoorten is een aantal bodemtypen
onderscheiden. Deze onderscheiden zich van elkaar naar aard en dikte
van de bovenlaag en de aard van de ondergrond.
Zand (grondsoort 5> <11$ afslibbaar).
Deze vindt men voor he^ grootste deel op het niet gediepploegde voorste stuk van kavel
en dan het einde van beide kavel3.
Er komen twee bodemtypen in voor nl.s 5 en 5«3»4h. De profielopbouw is als volgts
Bodemtyge_5s_

0 - 60 cm slibarm of slibhoudend fijn zand,
60 -l^.O cm slibhoudend fijn zand.
100 -120 cm lichte zavel
De zandgronden met een slibarme bovenlaag komen alleen voor op het gediepploegde deel van kavel 78. De overige zandgronden van type 5 zijn
min of meer slibhoudend in de bovenlaag. In de profielen cp het gediepploegde gedeelte van kavel 78 komen dikwijls brokken zavel voor.
Bodemtype_5«^.4^i. 0 - 60 cm slibhoudend fijn zand.
60 -120 cm lichte zavel.
Van de bovengenoemde bodemtypen 5 en 5'3»4b die beide droogtegevoelig zijn, heeft type 5'3.4h d.e gunstigste profielopbouw. De zavelondergrond heeft een gunstige invloed op de waterhuishouding. Voor de
infiltratie op kavel 73 wordt het bezwaar van de droogtegevoeligheid
op deze typen ondervangen.
Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar).
De lichte zavelgrond worden alleen op kavel 77 aangetrof
fen. Er zijn twee boderatypen in onderscheiden nl. 4«5a en 4«5^.
Bodemt2;pe_4.5§i 0 - 30 cm lichte zavel.
*
30 -120 cm slibhoudend fijn zand.
Bodemty£e_4.^b^_

0 - 50 cm lichte zavel.
50 -120 cm slibhoudend fijn zand.
De zandondergrond in deze profielen is slibhoudend en be
staat uit fijn zand. Dit maakt een capillaire opstijging vanuit de
ondergrond mogelijk, zodat het gevaar voor verdroging op dit soort
gronden minder is dan in soortgelijke profielen maar met een slib
arme zandondergrond.

7-25-b
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Be zware zavelgronden liggen op het gediepploegde deel
van kavel 78 en op kavel 77. Er zijn twee bodemtypen in onder
scheiden nl. 3«5a en 3.5b.
Bodemt££§_3•5§i 0 - 30 cm zware zavel.
30 -120 cm slibhoudend fijn zand.
Bodemtj;ge_3ï.5^1 0 - 50 cm zware zavel.
,_q _^2o cm slibhoudend fijn zand.
Bij beide typen wordt plaatselijk in de diepere onder
grond (>80 cm - m.v.) weer zavel aangetroffen. Evenals dit bij de
lichte zavelgronden het geval was, zijn deze zware zavelprofielen
dank zij het slib en de fijnheid van het zand niet erg droogt^evoelig. Het typ? 3«5a heeft echter een dun zaveldek en de overgang
naar de aandondergrond is vrij scherp. Dit is ongunstig voor een
diepere beworteling. De plantenwortels dringen nl. erg moeilijk in
de zandondergrond , zodat
hier eon oppervlakkige beworteling
voorkomt. Dit kan in droge perioden wel tot verdroging aanleiding
geven.
7-25-3 Biizondore_ond ergehe id ingen
Veenlaag dunner dan 40 cm (code V).
Op het gediepploegde deel van kavel 78, is bij het ploe
gen veen naar boven gebracht en plaatselijk vermengd met de boven
laag. Dit veen is al min of meer ingedroogd en daardoor minder gun
stig voor de waterhuishouding in de profielen. Doordat het moeilijk
water opneemt verstoort het de capillaire opstijging en werkt het
verdroging in de hand.

7-25-c
7-25-4 ^Samenvatting^
Door diepploegerL

en diepspitten is een groot gedeelte
van het bedrijf omgezet van zandgrond in lichte en zware zavel

grond.

^
De zandgronden op kavel 78 zijn droogtegevoelig, hetgeen
op dit bedrijf door infiltratie bestreden wordt.
De overige gronden zijn niet of weinig droogtegevoelig, be
halve het achterste niet gediepploegde stuk van kavel 77» dat erg
hoog ligt t.o.v. de omgeving, uit zeer lichte gronden bestaat en
daardoor last van verdroging heeft.
Een groot deel van de zavelgronden nl. type 4»5a en 3^5a
heeft een te dun zaveldek, hetgeen vooral bij type 3«5a een diepere
beworteling tegengaat. Hierdoor zal in droge perioden verdroging
kunnen optreden.
Kleine oppervlakten op kavel 78 hebben ingedroogde veenlaagjes, die de waterhuishouding nadelig beinvloeden.

7-26-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-26 Het bedrijf van de heer A»J. v» Hieuwenhuizen
Sectie K Kavels no. 39 su 40
(bijlage 26 bodemkaart schaal 1 * 5 * 0 0 0 ) .
7-2Ö-1

In_le_id_in£>

Het bedrijf is gelegen aan de Oosterterpweg tegenover
de Zeugweg. De totale oppervlakte bedraagt + 43 h.a.. (kavel 39 +,
22.5 ha. en kavel 40 + 20.5 ha.)
Op beide kavels komen voor de grondsoorten 2, 3? 4
5'
Verreweg do grootste oppervlakte wordt ingenomen door de grond
soorten 2 en 3« De ondergrond wijkt in zwaarte dikwijls sterk af
van de bovengrond. Aan de hand hiervan zijn alle bovengenoemde
grondsoorten nog weer onderverdeeld in twee of meer bodemtypen.
7-26-2

Bejschrijving_van_de £nders_cheiden bodemt^rpen^

De in de inleiding genoemde grondsoorten met de erin
voorkomende bodemtypen sullen nu achtereenvolgens worden be
schreven.
Klei (grondsoort 25 41-6056 afslibbaar)
Deze grondsoort komt over beide kavels verspreid voor.
Er zijn twee bodemtypen onderscheiden nl. type 2 en 2.3»4b.
Profielopbouws
Bodemtype_2s

0 - 40 cm
40 - 80 cm

klei
klei en/of zware klei

Bodemtype_2.3«4bs

0 - 40 cm klei
40 -120 cm lichte en/of zware zavel.

De bodemtypen hebben op dit bedrijf het nadeel dat er
praktisch altijd katteklei in voorkomt. Hierop wordt bij de alge
mene onderscheidingen (7-26-3) nader ingegaan. Daarnaast is deze
grondsoort vaak stug waardoor de bewerking wat moeilijk is.
In regenrijke perioden kunnen deze gronden het water niet snel ge
noeg verwerken. In het voorjaar zijn deze typen daardoor moestal
wat later terwijl men in een nat najaar moeilijkheden bij het
oogsten en bewerken kan verwachten. ïype 2.3«4b heeft het bezwaar
van te nat zijn in mindere rnato erndri do zavelondergrond op + 40 cm
- m.v. begint en het overtollige water sneller lean afvoeren, dan
de veel zwaardere kleiondergrond van bodemtype 2.
Zware zavel (grondsoort 3? 21-40$ afslibbaar)
Ook deze grondsoort komt op beide kavels verspreid
voor. Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden nl. 3> 3«l*2a en
3.1.2b.
Profielopbouw
Bodemtype_2-

0 - + 40 cm
40 - 120 cm

zware zavel
zware en/of lichte zavel

0 - + 25 cm zware zavel
+25 - 120 cm klei en/of zware klei
Bodemtype_3il.2bs
a

0 - + 50 cm zware zavel
_ ^20 cm klei en/of zware klei.

Grondsoort 3 Vorrat de "beste landbouwgrond in de Wierin^rmeer mits de profielen niet ondiep in klei of zand overgaan.
Bodemtype 3 (> 120 cm diep zavel) is goed te bewerken, voldoende
vochthoudend en kan daarnaast in regenrijke periode het over
tollige water goed kwijts dus oogstzßkero gronden. Op dit be
drijf worden deze voordelen vaak grotendeels teniet gedaan door
dat de zavelbovengrond binnen 40 cm overgaat in klei (type 3«l»2a).
Speciaal in een nat voorjaar of natte herfst treden hier, zij het
in mindere mate, dezelfde moeilijkheden op als bij grondsoort 2.
Bij het type 3.1«2b, waar de kleiondergrond dieper dan 40 cm be
gint is het bezwaar van te nat zijn uiteraard niet zo groot.
Lichte zavel (grondsoort 4? 11-2CÇS afslibbaar)
Deze gronden liggen meestal als een rug in het land
schap. Op dit bedrijf zijn deze vaak s:.ial en grillig van vorm.
Er zijn slechts twee bodemtypen onderscheiden nl.
type 4 en 4«l«2b met de navolgende profielopbouw;
Bodemtype_4s

?24®Ç}J?ïE®_4±?:i?bs

0 - 120 cm

0 -+ 60 cm
4-/*0 - 120 cm

lichte zavel, plaatselijk dieper
dan 80 cm overgaand in zware
zavel
lichte zavel
klei en/of zware klei.

Deze gronden geven weinig problemen bij de bewerking.
Ze hebben echter wel eens de neiging tot slempen en ook komen er
wol sterk zandige lagen in voor. Hebben de profielen slechts
weinig minder dan 20afslibbaar, waardoor ze dus dicht bij
grondsoort 3 komen, dan is het met de vochthoudendheid veel beter.
Is daarentegen het gehalte aan afslibbaar niet meer dan 11 à 12p
en komen er daarnaast zandige lagen in voor, dan is in droge
tijden kans op verdroging aanwezig. Tevens zijn deze gronden
door hun laag humusgehalte erg gevoelig voor stuiven in het voor
jaar.
Eet type 4*l«2b komt slechts op een paar plekjes voor.
De lcleiondergrond heeft hier weinig invloed.
Zand (grondsoort 5/ <

afslibbaar)

Deze grondcoort komt op beide kavels over een zeer klein opper
vlak voor. De ondergrond bestaat uit zavel. Naar de diepte van
voorkomen van deze zavel zijn twee typen onderscheiden nl.
5.3.4a en 5*3»4b met de navolgende profielopbouw;
Bodemtype_5.3i4aï
Bodemty2e_5i3«4bs

0 - + 30 cm zand
+30 - 120 cm lichte zavel
0 - 50 cm
50 - 120 cm

zand
lichte zavel.

Op deze profielen is, door het geringe vochthoudend
vermogen, kans op verdroging. Speciaal ondiep wortelende gewassen
zullen in droge zomers hier gauw met vochttekort te kampen hebben.
Uiteraard hebben de diep wortelende gewassen op het type 5«3«4a
hier minder hinder van daar ze dan al spoedig van do ondiepe
zavel ondergrond kunnen profiteren.
Dezo gronden zijn door hun laag humusgehalte tevens
gevoelig voor stuiven.

7-26-c

7-26-3

Bi^zondere_ondersche id.ingen.

Op dit "bedrijf komen enkele minder gunstige lagen in
een deel van de profielen voor die van invloed zijn op de groei
van de gewassen.
Voorts wordt op enkele plaatsen kwel aangetroffen waar
door zout uit de ondergrond in de bovenste lagen van het profiel
komt en daar een ongunstig milieu veroorzaakt, terwijl deze plek
ken bovendien te nat zijn.
Als bijzondere onderscheidingen zijn aangegeven?
katteklei
dunne zeezandlaag
kwel
veenlaag dunner dan 40 cm
half- of ongerijpte klei.
Katteklei (code k en kk)
Katteklei komt op dit bedrijf veelvuldig voor en is
aangegeven met het symbool k of kk. Daar de plantenwortels niet
in deze zure klei doordringen, is de diepte waarop de katteklei
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 tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend.
In de eerste klasse, waarbij de katteklei ondieper dan
40 c:n - m.v. begint wordt deze plaatselijk bij het ploegen naar
boven gebracht. Men vindt dan katteklei in de bouwvoor, hetgeen
zeer ongunstig is voor de gewassen. Ook indien door het ploegen
de katteklei niet naar boven wordt gebracht, maar op b.v. 30 cm m.v. begint zal dit direct van invloed zijn op de groei van de
gewassen. Een diepe beworteling is dan nl. uitgesloten.
In de twee 'O klasse, met katteklei tussen 40 en 80 cm
- m.v. beginnend, is de invloed op de plantengroei minder sterk.
Opploegen van deze laag is dan uitgesloten, diep wortelende ge
wassen zullen er echter nog wel door benadeeld worden. Binnen de
grote vlakken,op de kaart aangegeven als hebbende katteklei, kun
nen kleinere plekjes voorkomen waar geen katteklei is aangeboord;
deze zijn echter niet afzonderlijk omgrensd.
Zeezandlaag dunner dan 40 cm (code z)
In het smalle strookje gronden op kavel 40 bestaande
uit bodemtype 4 komt een dunne fijne zandtussenlaag ondiep
(binnen 40 cm - m.v.) in het profiel voor. Deze humusarme laag
wordt niet beworteld en is storend voor de capillaire opstijging
van het grondwater. Uiteraard is deze laag vooral ongunstig in
droge zomers.
Kwel (code II en lil)
Naar do diepte, waarop de gereduceerde ondergrond,
ontstaan onder invloed van het kwelwater, beneden maaiveld voor
komt, zijn do volgende klassen onderscheidens
II
= gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm - m.v. beginnend
III = gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm - m.v. beginnend
Komt de gereduceerde ondergrond binnen 80 cm - m.v.
voor dan is dit direct van invloed op de ontwikkeling van de ge
wassen.

7-26-a

Op dit bedrijf zijn op kavel 39 twee plekken waar de ge
reduceerde ondergrond tussen 4-0 es- 60 cm - m.v. voorkomt (klasse
II) met daaromheen een vlak van klasse III. Op kavel 40 komt een
oppervlakte voor van klasse III. De kwelplekken met de gereduceer
de ondergrond tussen 40
60 cm zullen voor het overgrote deel
van het jaar te nat zijn. Alleen in de zomer wanneer de wateront
trekking door verdamping, het grootst ia, zal de grond wat op
drogen. Een andere ongunstige eigenschap van de kwel is dat er
zout vanuit de ondergrond naar boven gevoerd wordt. Via de
capillaire opstijging komt dit zout in de bouwvoor en veroorzaakt
daar een ongunstig milieu voor verschillende gewassen. Men is dus
beperkt in de gewassenkeuze. Vooral de wintergewassen zullen in
het voorjaar vaak te lijden hebben van het te nat zijn van de
grond.
Kwelklasse III heeft bovengenoemde bezwaren in mindere
mate doch ook op de plaatsen met kwel tussen 60 en 80 cm - m.v.,
zal de invloed vooral in wintergewassen, nog goed zichtbaar zijn.
Veenlaagjes dunner dan 40 cm (code vv en vw)
Plaatselijk komen er veenlaagjes voor welke beginnen
tussen 40 ©n 80 cm en aangegeven zijn met het teken w.
Indien deze veenlaagjes dieper dan 80 cm voorkwamen is
het teken wv gebruikt. Door het zeer onregelmatig voorkomen van
deze veenlaagjes was omgrenzen per vlak niet mogelijk. De genoem
de symbolen staan op de plaatsen van de boringen waarin de veen
lagen zijn aangetroffen. Vaak zijn hot ingedroogde harde lagen die
zeer moeilijk water opnemen en doorlaten zodat ze een stagnerende
werking hebben, op de beworteling en de waterbeweging.
Half of ongerijpte kleilaag (code ttt)
Deze slappe klei is plaatselijk per boring met het
teken ttt
de bodemkaart aangegeven. Deze laag komt steeds dieper
dan 80 cm onder maaiveld voor. In zeer natte perioden is de kans
op wegzakken van zwaardere werktuigen groot op deze profielen,
omdat de draagkracht van de slappe ondergrond gering is.

7-26-e

7-26-4

Samenvatting.

Samenvattend kan worden gezegd dat op dit bedrijf de profielopbouw sterk wisselend is. Meermalen
komt het voor dat
grondsoort 2 direct naast grondsoort 4 ligt en ook kan het gebeuren
dat men, dwars over de kavel ploegend, in één ploegvoor, zowel
zand als klei ploegt. Dit brengt vanzelfsprekend allerlei moei
lijkheden met zich mee zowel bij bewerking en oogden als bij ge
wassen- en rassehkeuze« Een mooi gelijkmatig gewas zal men dan
ook alleen in een zeer gunstig jaar mogen verwachten.
Daarnaast heeft een vrij grote oppervlakte gronden op
dit bedrijf de katteklei ondiep (binnen 40 en - n.v.) in het pro
fiel, hetgeen een groot nadeel is.

7-27-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING V.AN DIU BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-27 Het bedrijf van de heor M. van Tol
Sectie E Kavels no. 93-94
(bijlage 27 bodemkaart schaal 1 s 5 . 0 0 0 ) °
7-27-1 _In_lei_di_ng
Het bedrijf ligt in het noorden van de T7ieringermeerpolder aan de Hippolytushoeverweg.
De oppervlakte bedraagt _+ 4^»5 ka? verdeeld over twee
kavels.
De gronden bestaan in hoofdzaak uit zand. Verder ach
teraan op beide kavels nog enkele kleine oppervlakten lichte
en zware zavelgronden.
Het achterste deel van kavel 93 is gediepploegd. Op
het grootste deel van dit bedrijf komt de pleistocene zandondergrond binnen boorbereik (120 cm - m.v.) voor.
7-27-2

Beschrijving_van_de onderscheiden bodemtyp_en_

In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is
een aantal bodemtypen onderscheiden. Deze verschillen van el
kaar naar aard en dikte van de bovenlaag en de aard van de on
dergrond.
Zand (grondsoort 5? < Hf afslibbaar)
Zoals in do inleiding reeds is vermeld, bestaat het
grootste deel van dit bedrijf uit zandgronden. In deze zand
gronden komen twee bodemtypen voor, nl. 5 en 5*3*4^*
Bodemtyge^ï

0 - 120 cm

Bodemtype_5.3i4^3

slibarm zand (deels bestaand uit
pleistoceen zand)

® " 50 crn
50 - 120 cm

slibarm zeezand
zware zavel.

Van deze bodemtypen is vooral type 5 zeer droogtegevoelig. Het grootste deel van de profielen op bodemtype 5
heeft de pleistocene zandondergrond binnen boorbereik. Het
"type 5*3*4t> is door de zavelondergrond iets gunstiger dan type
5. Voor verdere beschrijving zie :iBijzondere onderscheidin
gen" (7-27-3).
Lichte_zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar)
De lichte
achterste gedeelte
kavel 94 langs het
onderscheiden, nl.

zavelgronden vindt men in hoofdzaak op het
van beide kavels en op de voorste helft van
kanaal (oostrand). Er zijn drie bodemtypen
4«5a* 4*5"b en 4«5°* Profielopbouws

Bodemtype_4.3

0 - 30 cm
30 - 120 cm

lichte zavel
slibarm zand (deels pleistoceen
zand)

Bodemtype_4»5^3

0 - 50 cm
50 - 120 cm

lichte zavel
slibarm zand (deels pleistoceen
zand)

Bodemt£pe_4«5Çs

0 - 80 cm
80 - 120 cm

lichte zavel
slibarm zand (deels pleistoceen
zand.

7-27-b
In "bovenstaande bodemtypen treft men op vele plaatsen
dunne veenlaagjes aan, terwijl de zandondergrond voor een deel
uit pleistoceon zand "bestaat. Zie Bijzondere onderscheidingen
(7-27-3).
Type 4.5c heeft de gunstigste profielopbouw. De beide
andere typen zijn min of meer droogtegevoelig. Deze droogtege
voeligheid is voor een groot deel afhankelijk van de diepte
waarop het humushoudende pleistocene zand begint. Veelal be
vindt zich tussen het pleistocene zand en de lichte zavel een
slibarme zeezandlaag, die de capillaire opstijging afremt,
hetgeen in droge perioden nadelige gevolgen heeft voor de
vochtvoorziening van de plant.
Zware zavel (grondsoort

3»

21-40$ afslibbaar)

Achter op kavel 94 komen enkele kleine oppervlakten
zware zavelgronden voor waarin 2 bodemtypen zijn onderscheiden,
nl. 3.5^ en 3.5c. De profielopbouw is als volgt?
Bodemtjrge_3.^bs

0 - 50 cm
vanaf $0 cm

zware zavel
pleistoceen zand

Bodemty£e_3i52s

0 - 60 cm
^ 2q cm
vanaf 90 cm

zware zavel
y een
pleistoceen zand.

Beide typen zijn praktisch gelijk wat betreft hun
landbouwkundige waarde. Het type 3.5c zal door het aanwezig
zijn van een dunne veenlaag vochthoudender zijn dan bodemtype
3.5b.

7-27-3

Bi^z£ndejre_°nd£r£che^di.n£:en

In veel profielen op dit bedrijf komen enkele lagen
voor die de groei en de ontwikkeling van de gewassen beïnvloe
den. Dit zijns
pleistoceen zand
veenlaag.
Pleistoceen zand (code p, pp, ppp of pc)
Zoals reeds is opgemerkt bestaan de zandgronden op
dit bedrijf voor een deel geheel uit pleistoceen zand en voor
een deel uit profielen waarin dit pleistocene zand dieper dan
40 cm - m.v. begint.
Dit pleistocene zand is matig fijn kalkarm zand, waar
in zich een podzolprofiel heeft ontwikkeld met duidelijke Ar,
B, G-horizonten (zie hoofdstuk 2.4)*
De gronden met het pleistocene zand tot in het maai
veld liggen vooraan op kavel 94 en behoren tot bodemtype 5«
bovenste 20 cm van deze pleistocene zandgronden zijn veelal
vermengd met kalkrijk zeezand.
Ongeveer over het midden van de oppervlakte pleistoce
ne zandgronden loopt een smalle strook waarvan de B-horizont
door het zeewater is weggespoeld (aangegeven met code pc). Deze
gronden zijn hierdoor van mindere kwaliteit dan de zandgronden
met B-horizont (code p). Door de aanwezigheid van deze humus
houdende B-laag is het vochthoudend vermogen en de capillaire
opstijging beter in deze profielen.
In de strook gronden zonder B-laag ligt dc met zee
zand vermengde bovenste 20 cm van het profiel direct op de hu
musarme pleistocene zandondergrond (C-laag).

1-21-0

Bij de overige zand- en zavelgronden komt het pleisto
cene sand in de ondergrond op verschillende diepten voor en
ontbreekt ook wel "binnen 120 cm - m.v. Naar de diepte beneden
maaiveld en het al dan niet aanwezig zijn van een humushoudende
B-laag in dit pleistocene zand zijn vier klassen onderscheiden;
p
= pleistoceen zand met B-laag ondieper dan 4-0 cm - m.v. be
ginnend
pp = pleiötoceen zand met B-laag tussen 40 en 80 cm - m.v. be
ginnend
PPP = pleistoceen zand met B-laag tussen 80 en 120 cm - m.v.
beginnend
pc = pleistoceen zand zonder B-laag ondieper dan 40 cm - ra.v.
beginnend.
De eerste groep (code p of pc), waarbij het pleistocene
zand ondieper dan 40 cm - m.v. begint, zijn de gronden met het
pleistocene zand (met of zonder podzolprofiel) tot in de boven
grond.
De andere groepen (code pp of ppp) komen in het
grootste deel der bodemtypen over het gehele bedrijf voor.
Veenlaag dunner dan 40

cm

(code v, w of wv)

Daar waar het pleistocene zand dieper dan 40 cm - m.v.
voorkomt, bevindt zich meestal een veenlaag tussen het pleisto
cene zand en de er boven gelegen laag.
De veenlaag is 10 & 40 cm dik en naar diepte van voor
komen aangegeven in drie klassen, nl.3
v
= veenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
vv = veenlaag tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend
vw = veenlaag dieper dan 80 cm - m.v. beginnend.
Achter op kavel 93 komt in het gediepploegde stuk een
veenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. voor. Door het ploegen is
het veen vanuit de ondergrond naar boven gebracht en door de
bovenlaag van het profiel gewerkt. Hot veen is hier niot inge
droogd ch heft c^rom een gunstige invloed op het vochthoudend
vermogen van het profiel.
Komt het veen tussen 40 en 30 cm - m.v. voor dan is
dit eveneens gunstig voor het vochthoudend vermogen van de
zandprofielen. Begint het veen echter '.ieper dan 80 cm - m.v.
dan zal het weinig invloed meer hebben.. De zandgronden met
deze diepe veenlaag zullen de.n ook eerder aan verdroging gaan
lijden dan de zandgronden met veen ondieper dan 80 cm - m.v.

7-27-a
7_27-4 Samenvatting_
De grootste oppervlakte van het "bedrijf bestaat uit
zandgronden. Deze zandgronden "bestaan voor een gedeelte uit
Pleistoceen zand, dat op wisselende diepte in de profielen
wordt aangetroffen.
De zandgronden zijn min of meer droogtegevoelig, af
hankelijk van de profielopbouw.
Er komen slechts kleine oppervlakten lichte en zware
zavelgronden voor.
Veenlagen zijn,afhankelijk van aard en diepte van
voorkomen "beneden maaiveld, van invloed op het vochthoudend
vermogen van de gronden.

7-28-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-28 Het bedrijf van de heer 1.1. Spriensma.
Sectie B Kavels no. 75-76
(bijlage 28 bodémkaart schaal 1?5»000).
7-28-1 Inleiding
Dit bedrijf ligt in het westen van de Vieringermeer
aan de Molenweg.
De oppervlakte bedraagt 49 ha, verdeeld over twee kavels.
Het bedrijf is voor het grootste gedeelte gediepploegd. Achter op
de kavels komt een smalle strook voor welke is gewoeld.
Te beide kavels bestaan hoofdzakelijk uit grondsoort 4«
Voor en achter op kavel 76 komt grondsoort 3 voor, terwijl achter
op kavel 75 grondsoort 5 wordt aangetroffen, evenals een kleine
oppervlakte op kavel 76.
7-28-2 Be£chri_jving_van_d£ onderscheiden bodemt;£pen_
In de drie bovengenoemde grondsoorten is een aantal boder.typen onderscheiden. Deze bodemtypen verschillen van elkaar
naar de dikte van de bovengrond en de aard van de ondergrond.
Zand (grondsoort 5> <11% afslibbaar)
In grondsoort 5 komen twee bodemtypen voor, nl. 5 en
5.3.4b. Bodemtype 5 op kavel 75 en bodemtype 5«3-4h achter op
kavel 76. De profielen zijn als volgt opgebouwd?
?2l®5^yE®_5i 0 - 30 cm iets slibhoudend matig fijn zand.
30 - 90 cm matig fijn zand.
90 - 120 cm lichte zavel (plaatselijk aangetroffen).
Bodemtyge_5ï.3i4hs_

0 - 25 cm iets slibhoudend matig fijn zand.
25 - 70 cm matig fijn zand.
70 - 120 cm lichte zavel.

Bodemtype 5 heeft over het algemeen een iets slibhou
dend humusarme bovengrond, die in dikte varieert van 20 - 35 cm.
Het onderliggende matig fijne zand is uiterst humusarm en daardoor
zeer weinig vochthoudend. Op dit bodemtype kan men dan ook regel
matig droogteschade verwachten, terwijl de bovengrond, die even
eens humusarm is, gevoelig is voor stuiven in het voorjaar.
Bodemtype 5-3»4h is minder droogtegevoelig omdat hier
nog capillaire opstijging mogelijk is vanuit de zavelondergrond.
Het gevaar voor stuiven is echter eveneens op dit type aanwezig.
Lichte zavel (grondsoort

4,

11-20% afslibbaar)

De grootste oppervlakte van dit bedrijf wordt ingeno
men door grondsoort 4" In deze lichte zavelgronden zijn drie
bodemtypen onderscheiden, nl. 4.5a, 4*5^ en 4»5c. Deze onder
scheidingen zijn gebaseerd op de dikte van de bovengrond en de
aard van de ondergrond. De profielopbouw van deze bodemtypens
Bodemtyj)e_4.5§°. 0 - 30 cm lichte zavel.
=
30 _ 85 cm matig zijn zand.
85 - 120 cm lichte zavel.

7-28-b
Bodemtyge 4^5.^1 0 — 45 cm lichte zavel.
=====
j-0 _ loo cm matig fijn zand,
100 - 120 cm lichte zavel.
Bodemt^ge 4*5cs_ 0 - 90 cm lichte zavel.
====_=
90 - 120 cm matig fijn zand.
Be dikte van de bovengrond is afhankelijk van de hoe
veelheid lichte zavel welke tijdens het diepploegen is boven ge
bracht. Tussen de bodemtypen 4*5a en 4«5^ bedraagt het verschil
in dikte van deze zavelbovenlaag meestal 10 S 15 cm. Be dikte
van deze bovengrond was tijdens het veldonderzoek moeilijk
nauwkeurig vast te stellen,zodat de bodemlijnen tussen deze twee
bodemtypen als een gemiddelde gezien moeten worden. Ten gevolge
van het diepploegen wisselt de bovenlaagdikte op korte afstand.
Boor het geringe verschil in dikte van de bovengrond van bodem"type 4.5a en 4*5^ zijn ze beide droogtegevoelig. Het onderlig
gende zand is uiterst humusarm en bevat geen slib,zodat de ca
pillaire opstijging hier zeer klein is. Be bewortelbare laag is
hier dus dun, zodat de planten de meeste tijd van het regenwater
afhankelijk zijn.
Bodemtype 4»5° is in mindere mate droogtegevoelig,
omdat hier het lichte zavelpakket dikker is. Baar in dit pro
fiel echter een zandlaag voorkomt (code z) wordt hier de ca
pillaire opstijging onderbroken, zodat ook hier verdroging
niet is uitgesloten.
Zware zavel (grondsoort 3» 21-40^ afslibbaar)
Beze zware zavelgronden komen alleen voor op kavel 16,
Be oppervlakte is t.o.v. grondsoort 4 zeer gering. Er komen
hierin toch nog drie bodemtypen voor eveneens onderscheiden
naar dikte van de bovengrond en aard van de ondergrond.
Be profielopbouw is als volgts
Bodemt;££e_3 •_

0 - 45 cm zware zavel.
45 - 65 cm matig fijn zand (zie Bijzondere onder
scheidingen (code zz)).
65 - 120 cm lichte zavel.
0 - 35 cm zware zavel.
35 - 80 cm matig fijn zand.
80 - 120 cm lichte zavel.

Bodemtyge_3 «5]b£ 0 - 45 cm zware zavel.
45 - 85 cm matig fijn zand.
85 - 120 cm lichte zavel.
Bij bodemtype 3*5 en 3«5^ is
verschil in dikte
van de bovengrond evenals bij 4.5 en 4*5^ zeer klein. Be bewortelbare laag varieert ook hier van 35 "tot 45 à 50 cm, zo
dat ook deze bodemtypen droogtegevoelig zijn.
Bodemtype 3 daarentegen is veel minder droogtegevoe
lig alhoewel in dit profiel de plaatselijk voorkomende zand tussen
laag (code zz) ook storend werkt op de waterbeweging evenals bij
bodemtype 4 met zandtussenlaag.
7-28-3 Bijzondere_o nd ersc he i_dingen
Er komen op dit bedrijf enkele lagen in sommige pro
fielen voor die gezien hun samenstelling, een nadelige invloed
op de ontwikkeling van de gewassen kunnen hebben. Berhalve zijn
deze lagen afzonderlijk onderscheiden en met een toevoeging op de
bodemkaart aangegeven. Het zijns
zeezandlaag
dunner dan 40 cm.
veenlaag dunner dan 40 cm.

7-28-c
Zeezandlaag dunner dan 40 cm (code z of zz).
Zoals in hot voorgaande reed3 is vermeld komen op enkele
plaatsen zandlaagjes in het profiel voor, hoofdzakelijk in ka
vel 76, en over een kleine oppervlakte op kavel 75»
Deze humusarme, fijne zandlaagjes hebben een storende
werking op de waterbeweging, terwijl de beworteling der gewassen
er op afstuit. Er is een onderscheid gemaakt naar de diepte
waarop deze laag voorkomt, in twee klassens
z « zandlaag ondieper dan 40 cm beneden maaiveld beginnend,
zz = zandlaag tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld beginnend.
Indien de zandlaag ondieper dan 40 cm begint is
dit ongunstiger dan wanneer deze voorkomt tussen 40 en 80 cm.
De bewortelbare laag is nl. in het eerste geval dunner, zodat
de kans op verdroging groter is.
Veenlaag dunner dan 40 cm (code vv of vvv).
Achter op kavel 76 komt een kleine oppervlakte voor
waar veen in de ondergrond is aangetroffen. Ook hier is een
onderverdeling
gemaakt naar de diepte waarop het veen
begint onder maaiveld, nl»
vv = veenlaag tussen 40 en 80 cm onder maaiveld beginnend,
vw = veenlaag dieper dan 80 cm onder maaiveld beginnend.
Dit veen komt voor in een zeer laag gelegen kom. In
de kern van deze laagte (type 3»5a) lig"t het veen tussen 40 en
80 cm - m.v. terwijl in de rand daaromheen (type 4»5a) het
veen dieper dan 80 cm voorkomt.
Door een regelmatige egalisatie voorkomt men, dat het
gedeelte met veentussenlaag steeds lager komt te liggen, omdat
het slappe veen nog sterk onderhevig is aan klink. Deze laagte
zal vooral in het voorjaar lang nat en k<vud blijven, temeer omdat
het water van de omliggende gronden, welke hoger liggen,naar
deze plek stroomt. Hierdoor zullen de gewassen in het voorjaar
moeilijk op gang komen en waarschijnlijk het gehele jaar achter
blijven in
ontwikkeling.

7-28-d

7-28-4 Samenvättin£.
Door het diepploegen is op dit bedrijf een bovenlaag
verkregen van hoofdzakelijk lichte zavel en op enkele plaatsen
zware zavel. Vaar thans nog zand aan de oppervlakte voorkomt is
voor het ploegen geen slibrijk materiaal aanwezig geweest on
dieper dan 80 cm - m.v.. De dikte van de lichte of zware zavelbovengrond is vrij dun. Indien het diepploegen van dit bedrijf
was uitgevoerd tot + 100 cm diep',;e zou naar onze mening een
"beter resultaat zijn verkregen, dan thans het geval is. Op vrij
wel het gehele bedrijf komt dieper dan 80 cm - m.v. nog lichte
of zware zavel in de ondergrond voor. Door dieper te ploegen dan
80 cm zou een slibrijke bovenlaag verkregen zijn van meer dan 50
cm, zodat de bewortelbare laag gemiddeld dikker was geworden en
de profielen veel minder droogtegevoelig.
Eet humusgehalte van de bovengrond is vrij laag, zodat
stuiven in een droge periode niet is uitgesloten.

7-29-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDBIJF.
7-29 Het bedrijf van de Heer S. Gutker.
Sectie A Kavels no. 68-69
(bijlage 29 bodemkaart schaal ls5«000).
7-29-1 I_n_lei_di^ng

Dit bedrijf ligt in het noordwesten van de Vieringer
meerpolder aan de Molenweg.
De oppervlakte bedraagt 43 ha, verdeeld over twee kavels.
Door diepploegen en diepspitten zijn de gronden op een gedeelte
van dit bedrijf veranderd.
Vooraan op de kavel 68 is in het voorjaar van i960 een
gedeelte gediepploegd. Aangezien dit gedeelte nog geëgaliseerd
moest worden tijdens het veldonderzoek, waardoor aard en dikte
van de bovenste laag nog gewijzigd worden, is dit stuk ni&t ge
karteerd.
De voorkomende grondsoorten op de rest yan het bedrijf
zijn: zand, lichte zavel, zware zavel en kleigronden.
7-29-2 Be£chri_jving_van_de onderscheiden bod_emt^p£n__
In de vier op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is
een aantal bodemtypen onderscheiden die naar aard en dikte van de
bovenlaag en de aard van de ondergrond van elkaar afwijken.
Zand (grondsoort 5> <11$ afslibbaar)

Meer dan de helft van het bedrijf bestaat uit zandgrond.
Hierin komt slechts één bodemtype voor nl. type 5*
Bodemtype_^ 0 - 120 cm slibarm matig fijn zand.
Dit type is zeer droogt'gevoelig. Het zand is vrijwel
slibloos en daarbij wat grof (matig fijn).
Het grootste deel van deze zandgronden wordt geïnfil
treerd,waardoor de droogteschade garing is.
Lichte zavel(grondsoort 4, 11-20$ afslibbaar).
Achteraan op beide kavels en in een smalle strook op
het gediepploegde stuk van kwel 69 komen de lichte zavelgronden
voor.
Ze behoren tot één bodemtype, nl. 4»5a.

Bodemt^pe 4*5ai 0 — 25 cm lichte zavel.
~===== ====-== 25 _ 125 cm slibarm matig fijn zand.
Dit bodemtype is door de slibarme matig fijne zandige
ondergrond sterk droogtegevoelig. De capillaire opstijging vanuit
het grondwater is gering, terwijl de planten door de scherpe over
gang van de lichte zavelbovenlaag naar het zand,nieJ< diep kunnen
wortelen. Beide factoren werken in droge perioden nadelig op een
goede ontwikkeling van de gewassen.
Zware zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar)
Deze zware zavelgronden vindt men eveneens achter op
beide kavels en op het gediepploegde en gediepspitte deel van kavel
69.
Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden, nl. 3.5a en
3.5h.

7-29-b
Bodemtyge_3.5^1 0 - 30 cm zware zavel.
=
30 - 120 cm slibarm matig fijn zand.
Bodemtjrge_3«5^1 0 ~ 45 cm zware zavel.
===
45 - 120 cm slibarm matig fijn zand.
Beide bodemtypen zijn
slibarme zandondergrond, waarin
is. Voorts zal bij type 3«5a de
gens de scherpe overgang van de
dergrond.

droogtegevoelig, door de ondiepe,
de capillaire opstijging gering
beworteling niet diep gaan we
zavelbovenlaag naar de zandoru-

Klei (grondsoort 2, 41-60^ afslibbaar)
Op het gediepspitte en gediepploegde deel van kavel 69
komen twee kleine oppervlakten kleigronden voor, die tot één bo
demtype behoren, nl. 2.5a.
Bodemtype 2.£§! 0 - 35 cm klei.
==
=
=
= 30 - 120 cm slibarm matig fijn zand.
Ook dit type is door het ondiep voorkomen van de zandondergrond droogtegevoelig. Diepe beworteling is ook niet mogelijk
hetgeen de droogtegevoeligheid nog versterkt(scherpe overgang van
kleibovenlaag naar zandondergrondj.
7-29-3 Bij_zond_ere_o nd ersche i_d ing_en
Deze zijn op dit bedrijf niet aangetroffen.

1-29- 0

7-29-4 Samenvatting_
Alle bodem-typen, op dit bedrijf zijn droogtegevoelig.
Bij een groot deel van de zandgronden wordt dit ondervangen
door infiltratie. Dit is niet het geval met de overige grondsn.
Door het diepploegen of diepspitten is slechts een dunne laag
lichte zavel, zware zavel of klei omhoog gebracht» Dit heeft
de oorspronkelijke zandprofielen verbeterd, maar de droogtegevoeligheid i3 gebleven. Diepe beworteling is in deze gron
den niet mogelijk. De opgeploegde (gespitte) zavel of kleibovenlaag is te dun, terwijl de overgang naar de zandondergrond meestal zeer scherp is.

7-30-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DB BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-30 Het bedrijf van de heer A.Th.F.J. Koenraadt.
Sectie C Favel no. ö
(bijlage 30 bodemkaart schaal 1:5*000).
7-30-1 Inleiding
Dit bedrijf ligt in het westen van de Vieringermeerpol
der aan de Groetweg.
De oppervlakte bedraagt _+ 24 ha, en ligt in één karei.
De meest voorkomende grondsoort is zware zavel (grond
soort 3), met enkele kleinere oppervlakten klei en lichte zavel.
Op het midden van de kavel komt kwel voor.
7-30-2 Be£chri_jving__van_d£ ondersoheiden bo<^emt£pen_
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is
een aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en dikte van de
bovenlaag en naar de aard van de ondergrond van elkaar afwijken.
Lichte zavel (grondsoort 4, 11-20?? afslibbaar)
Op het voorste deel van de kavel komen enkele kleine
oppervlakten lichte zavelgronden voor. Er z^.jn twee bodemiypen
in onderscheiden, nl. 4 en 4«l«2b. Profielopbouw der typens
Bodemt^pe 4s_

0 - 120 cm lichte zavel.

Bodemtype
4.1.2bs 0 40 cm lichte zavel.
==_==
=_====_=
_
40

1 2 0

c m

k l e i >

Van deze bodemtypen heeft type 4 de gunstigste profielopbouw. Het type 4«l«2b kan in natte perioden wateroverlast krij
gen, doordat het water niet vlot genoeg wog kan door do kleiendergrond.
Zware zavgl (grondsoort 3» 21-40$ afslibbaar).
Het grootste deel van het bedrijf bestaat uit zware za
velgronden, waarin twee bodemtypen zijn onderscheiden, nl. 3 en
3.1.2b. Deze typen hebben de volgende profielopbouwï
Bodemtype_3s_
=Œ

0 - 40 cm zware zavel.
40 - 120 cm lichte en/of zware zavel.

Bodemtj;pe_3.l«_2b£ 0 - 40 cm zware zavel.
====~
40 - 120 cm klei.
Van deze bodemtypen heeft het type 3 een zeer gunstige
profielopbouw. Tit bodemtype behoort tot de beste landbouwgron
den in deze polder. Het type 3«l«2b zal in natte perioden hinder
hebben van wateroverlast, doordat het water niet snel genoeg weg
zakt door de kleiondergrond.
Klei (grondsoort 2, 41-60$ afslibbaar).
Aan de randen van de kavel komen enkele kleinere opper
vlakten kleigronden voor, waarin twee bodemtypen zijn onderschei
den, nl. 2 en 2.3.4h. Profielopbouws
?2§®5&EË=?i 0 - 120 cm klei'
Bodemtype 2.3.4^° 0 — 60 cm klei.
_=_===
gQ _ ^20 cm zware zavel.

7-30-b
Vail deze beide "typen heeft het type 2.3.4b de beste
profielopbouw. De zavelondergrond heeft nl. een gunstige invloed
op de benedenwaartse waterafvoer. Het gehele profiel is zwaar,
daardoor langer nat en dus later, voorts omdat in een gedeelte
van dit type tevens kwel optreedt (zie Bijzondere onderschei
dingen).
7-30-3 Bij_z£nd_ere_ond£r£cheWing_en.
Op dit bedrijf komen een drietal lagen in een aantal
profielen voor, die direct of indirect van invloed zijn op de
groei van de gewassen. Deze zijn als z.g SLjzondere onderschei
dingen op de bodemkaart weergegeven. Het zijns
Katteklei
Slappe, half-of ongerijpte klei
Kwel.
Katteklei (code kk).
In de kleigronden (bodemtype 2) komt de katteklei in
een vlak voor langs de noordelijke zijde van de kavel. Dit is
aangegeven met de code kk. De diepte waarop deze zure klei bene
den maaiveld voorkomt, is erg belangrijk i.v.m. de invloed op de
beworteling. Op dit bedrijf begint de katteklei tussen 40 en 80
cm beneden maaiveld. De ongunstige invloed zal dan ook in nor
male jaren niet groot zijn op de meeste gewassen. De diep wor
telende gewassen zullen er echter wel de nadelige gevolgen van
ondergaan. In droge perioden zal de invloed echter op alle ge
wassen merkbaar zijn en zelfs verdroging kunnen veroozaken.
Slappe^ half- of ongerijpte kleilagen (code tt of ttt).
Deze slappe,half- of ongerijpte klei komt op dit bedrijf
in een brede baan voor, ongeveer over het midden van de kavel, in
de typen 2,3 en 3.1.2b, en is aangegeven met de symbolen tt of ttt,
al naar gelang de diepte waarop deze laag in het profiel voorkomt,
tt = half- of ongerijpte kleilaag tussen 40 en 80 cm - m.v. be
ginnend.
ttt = half- of ongerijpte kleilaag dieper dan 80 cm - m.v. begin
nend.
In de eerste groep waarbij de half- of ongerijpte klei
tussen 40 en 80 cm - m.v. begint, is dit direct van invloed op de
bewerkbaarheid van de grond. Het is nl. niet goed mogelijk om met
enigszins zwaardere werktuigen op deze plaatsen te komen voor grond
bewerking en/of oogsten, daar do-.o gemakkelijk wegzakken in de slap
pe profielen. Komt de slappe ondergrond dieper dan 80 cm - m.v.
voor, dan is het gevaar voor wegzakken minder groot. In natte pe
rioden zal men ook hier nog met dit bezwaar te kampen hebben.
Kwel (code Hl)•
Op dit bedrijf komt in het midden van de kavel op de ty
pen 2 en 3.1.2b kwel voor, waarbij de door het kwelwater ontstane
gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm - m.v. begint} op de
kaart aangegeven
met een harcering (code III). De kwel
gaat samen met de slappe ondergrond (code ttt), zodat hier twee
ongunstige eigenschappen in dezelfde profielen optreden. Door de
kwel is de grond vooral in het voorjaar lang nat, hetgeen de ont
wikkeling van de gewassen niet ten goede komt. Voorts wordt door
de kwel zout uit de ondergrond omhoog gebracht. Dit geeft weer
beperking in de gewassenkeuze.

7-30-c
Eondotnde gronden met de kwel ondieper dan 80 cm, ligt
een gebied waarbij de gereduceerde ondergrond tussen 80 en 120 cm
voorkomt ongeveer over een zelfde oppervlakte als waar de slappe
klei dieper dan 80 cm is aangegeven (ttt). Ook hier wordt nog hin
der ondervonden van de kwel. De slappe kleiondergrond is nl. sterk
opdrachtig, zodat de grond ook hier lang nat en koud blijft, het
geen de ontwikkeling van de gewassen ongunstig beïnvloedt. Kwelverschijnselen die dieper dan 80 cm beneden maaiveld optreden zijn
niet meer afzondelijk met een symbool op de bodemkaart vermeld.

7-30-d

7-30-4 Samenvatting_j_
Het grootste deel van het bedrijf bestaat uit zware zavel
gronden met een gunstige profielopbouw. Er komen slechts kleine op
pervlakten lichte zavelgronden voor met eveneens een goede profielopbouw. De lichte- en zware zavelgronden met een kleiondergrond on
dervinden in natte perioden wateroverlast. "De kleigronden zijn iets
moeilijker bewerkbaar en hebben en +rage waterbeweging, vooral
die welke een zware ondergrond hebben.
Ongeveer in het midden van de kavel komt een baan voor,
waarin kwel rn een slappe ondergrond een nadelige invloed hebben
op groeiontwikkeling en keuze van de gewassen en tevens op de be
werkbaarheid van de grond.
Ee op enkele plaatsen voorkomende kattéklei• zal vooral in
droge perioden nadelige invloed hebben en verdroging kunnen ver
oorzaken.

1
7-31-a

Hoofdstuk 7? BESCHRIJVING VAïï JE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF
7-31* Het bedrijf van de heer A.C. van Nieuwenhuizen
Secties D Kavel no.s "bO, üi~ên H2
(Bijlage 31 bodemkaart schaal ls5»000)
7-31-1 Inleiding
Het bedrijf ligt in het zuiden ven de Yfteringermeer aan de
Koggenrandv\reg. De totale oppervlakte bedraagt + 66.5 ha. De kavelsloot
tussen de kovels 3l en 82 is verdwenen, zodat het bedrijf eigenlijk
nog maar uit twee kavels bestaat. Gemakshalve wordt echter in het
hiernavolgende de indeling in drie kavels aangehouden.
Het voorste gedeelte van kavel 80 en kavel 81 (behalve het
erf) is afgezand, d.w.z. dat het zand, dat aan de oppervla•kt e lag,
is verwijderd. Een gedeelte vin kavel 81 is niet afgezand, terwijl
het voorste gedeelte (+ 3 ha) van kavel 82 tot + 80 cm is gediepploegd.
Op dit bedrijf komen alle grondsoorten voor van 1 t/m 5«
Behalve grondsoort 1 is elk der grondsoorten nog weer onderverdeeld
in twee of meer bodemtypen, naar velschillen in de ondergrond.
7-31-2 Beschrijving_van_de voorkomende bodemty^en
De in de inleiding genoemde grondsoorten met de daarin onder
scheiden bodemtypen zulle i in het nu volgende besproken worden.
Zware klei - neer dan 60^ afslibbaar (grondsoort l)
Deze grondsoort is slechts op 5ên plek aangetroffen, n.l.
op kavel 82. Do profiolopbouw is als volgts
O - 40 cm zware klei
40 - 120 cm zware klei of klei (grondsoort 2)
Deze zware klei vraagt ook extra zwaar materiaal bij de be
werking. Hoewel het gehalte aan afslibbare delen van deze grond slechts
iets meer dan Sofi bedraagt (zie hfdst. 5)» doet hij (door een slechte
structuur) zo stug aan, dat men geneigd is deze in het veld veel zwaar
der te beoordelen dan hij in werkelijkheid is. Behalve moeilijk te be
werken zal dit boderntype ook gauw te nat zijn. Tijdens een wat langere
regenperiode ken het aangevoerde wat ei- niet snel genoeg wegzakken in
deze vaak zeer dichte bodemprofielen. Een en ander beperkt de gewassenkeuze, moakt do grond laat in het voorjaar en kan grote moeilijkheden
veroorzaken bij het oogsten in de herfst. De van nature lage ligging
van dit type beïnvloedt de bovengenoemde eigenschappen nog in ongunstige
zin.
Klei - 41-60^ afslibbaar (grondsoort 2)
Deze grondsoort komt verspreid over drie kavels voor, meestal
in laaggelegen gedeelten. Binnen deze grondsoort zijn vijf verschillen
de bodentyoe onderscheiden, n.l. de typen 2.5 2.3*^» 2.3»4fy 2.5a en
2.5b. Hun profielopbouw is als volgt;
Boderntype 2
==_=== ===

t

O - + 40
^ _ 120

crn

klei

klei en/0f

zware klei

B o d e m t ^ p e _ 2 . O - + 30 cm klei (waarschijnlijk opgebracht)
s==
=
=--i=+30 - "~120 cm zware en/of lichte zavel
Bodemtype 2.3«4Jbi O - + 50 ca klei
=-~~~~=+53 —
~=
120 cm zware en/of lichte zavel

7-3l-b

Bodcmt^pe_2.^a j 0 - 30 Î1 35 cm klei
30 à 35 - +, 80 cm zand
dieper dan 80 cm klei
0 - 45 era klei
45 - Sû cm zand
dieper dan GO cm klei

1

Vanwogo de stugheid en vaak slechte structuur in de boven
grond, is men geneigd deze gronden zwaarder te beoordelen dan ze in
werkelijkheid zijn. Blijkens de resultaten van het grondonderzoek in
1959 komen ze echter niet boven de 5O/a afslibbaar, zodat ze tot grond
soort 2 behoren. Bij type 2.3«4'i gast de zware bovengrond binnen 40 era
- ra.v. over in zware en/of lichte zavel, hetgeen met het oog op de ont
watering een belangrijk beter profiel geeft. Type 2.34^, met de zavelondergrond dieser djn 40 er., heeft dit voordeel in mindere mate, daar
de bovenste kleilaag hier ,;.ecstal zo dik is, dat de waterafvoer naar
beneden in regenrijke perioden onvoldoende is.
Bij type 2.5<? (zand binnen 40 cm) daarentegen is de onder
grondse afvoer zo snel, dat er wel eens een vochttekort kan optreden
in droge perioden. De capillaire opstijging vanuit het grondwater is
in dit meestal slibarm- zand u_terst gering. Ook houdt dit zand weinig
water vast, zodat in droge tijden de plant het moet hebben van het
vocht, dat in de dunne bovenlaag nog aanwezig isj dit is meestal spoe
dig opgebruikt, vooral in de groeiperiode van het gewas.
Type 2.5b heeft een dikkere klei bovenlaag en kon du3 meer
vocht vasthouden, ina-'r hier doet zich het eigenaardige verschijnsel
voor, dat dit type enerzijds beter is dan type 2.5a door een groter
vochthoudend vermogen, maar anderzijds ongunstiger, doordat het in
natte perioden niet voldoende snel het overtollige water naar beneden
kan afvoeren.
Zware zavel 21-40^ afslibbaar (grondsoort 3)
Deze grondsoort komt veel voor op dit bedrijf, doch gaat
dikwijls binnen /.O cm - m.v. over in een klei- of zelfs zware kleiondergrond.
Er zijn vier bodemtypen in onderscheiden, n.l. de typen
3, 3.1.2a, 3.1,2ben 3«5& niet de navolgende profielopbouwj
Bodemt^pe 3
== ~

*

0 - + 30 cm zware zavel
+ 30 - 120 cm zware en/of lichte zavel
"("soms, dieper dan 80 cm,klei)

Bodemtype
_3.=__=1.2rs
=_==_=
Bodemtype_3.1.2^:
= = = ==
=
» +
Bodemt^pe_3.^a ;

0^
_ +1 2}>00

crn

zware zavel

k l a i en^of 2v;are

klei

0 - 4^ 60 cm zware zavel
120 cm klei en/of zware klei

0 - + 30 cm zware zavel
zand
+ ^^ +
dieper dan + 90 crn zw/'re zavel

De zwar-e zavel is een grondsoort, die een groot vochthoudend
vermogen heeft (dus veel water vast kan houden) en een goede doorlatendheid. Deze grondsoort is dan ook wel de meest geschikte landbouwgrond
van de Wieringerueer. De bedrijfszekerheid is groot en de bewerkbaar—
heid gemakkelijk. Dit laatste laat op dit bedrijf nog wel eens te wen
sen over, speciaal op die pl~.atsen, waar het gehalte aan afslibbaar
tussen de 35 en 40> ligt en waar de zavelbovengrond binnen 40 cm - m.v.
over:a<:t in klei of zware klei.

7-31-c
Bodomtypo 3» dat dus van "boven naar beneden uit zware zavel
best-rat, is -jenaid;clijker bewerkbaar en is dan ook hot geschiktste type.
Typo 3• l*2-i(klei of zware klei binnen 4-0 cm — m.v.) is ook vrij spoe
dig te nat in redenrijke perioden ;..et de bij gro.-dsoort 1 en 2 reeds
genoemde gevolgen, zoals laat in het voor je.ar en moeilijk bij bewerking
en oogsten.
Voor type 3.i*2bgeldt dit eveneens, doch uiteraard in min
dere mate, d c,r de kleiondergrond hier pas op + 60 ca - m.v. begint.
Type 3»5-- komt evenels type 2.52 voor op hst gediepploegde
gedeelte v^u kevel 82. De zware zavelbovengrond geat hier binnen 40 cm
- m.v. over in slibarm zand. Hot vochthoudend vermogen van dit profiel
is zeor matig, terwijl de capillaire opstijging gering is. De wortel
ontwikkeling gaat niet dieper dan de zavel bovenlaag en blijft dus
ondiep, evenals op type 2.5a. Ia oen lange droogteperiode treedt ook
hier een vochet^kort op.
Lichte zavel — ll-20fj afslibba-r (grondsoort 4)
Deze grondsoort komt in hoofdzaak als langgerekte stroken
voor op alle drie kavels. Soms :-,iet men ze als een rug in het land
liggen, elders zijn ze afgevlakt door egalisatie. Verder vindt men
nog een oppervlakte van grondsoort 4 voora,c.nop kavel 80 en 81. Waar
schijnlijk is hier een gedeelte van het zand achtergebleven en ver
mengd mot v/at klei.
De onderscheiden bodentypen zijns 4» 4«l»2aen 4« 1.2b. Profielopbouw:
Podemtypo..!

*

0-40 cm lichte zavel
40 - 120 cm lichte en/of zware zavel

0 - + 30 cm lichte zavel
"+3O - 120 cm klei en/of zware klei
Boderaty22_4ili2b» 0 - + 50 cnj lichte zavel
"+50 - 120 cm klei en/of zware klei
Bodemtype 4, dus zavol vanaf het maaiveld tot dieper dan
30 cm - m.v. ie gemiddeld genomen wol o-n go -de landbouwgrond. Hij is
gemakkelijk te bewerken, goed doorlatend en voldoende vochthoüdend
mit3 er geen storende lagen in voorkomen, waardoor de capillaire op
stijging of e^-n dio-pe bev/orteling wordt beleumerd._ Vooral wanneer dit
type c..;: de zv/are kant is, das tussen de 15 en 20>ü slib bevat, is het
oen gro:.d met voel mogelijkheden. Er lcoi.it echter wel eens een storende
laug, best »nie uit sliborm zand, voor of een dunne kleilaag met daar
boven iets v .riroogd veen. In ".it geval wordt vooral de capillaire op
stijging belemmerd/ waardoor in droge zomers een vochttekort kan optre
den. Het lichtere type (+ 12$ slib) kan, vooral wanneer daarin nog slibaraie laagjes voorkomen, te weinig wat^-r vasthouden om oen langere droog—
teperiodc te overbruggen.
Het type 4.1.2-. !;; n in e..r. regenrijke periode erg nat zijn.
liet dunne zavoldok is vrij snol verzadigd met water, omdat de neerwaartse
watorbewogin5 in de zware ondergrond traag is.Dit snel verzadigd zijn
werkt de slcmpigheid van de bovengrond in de hand.
De or dit bedrijf voorkomende lichte zavelgronden zijn over
wegend gevoelig voor dichtslaan bij een lsngdu.riga regenval.
loi : type 4.1.2b heeft de bezwaren van type 4.12a in mindere
mate; d":ar hier het zaveldek dikker is dan 40 cm, v,'aardoor een groter
v.-at erborgend vermogen aanwezig is.

7-31-cL
Zand

slib (grondsoort 5)

Deze grondsoort komt betrekkolijk weinig voor op dit bedrijf.
Een smalle strook vooraan op do kavels, waar de zandbovenlaag niet of
onvoldoende is verwijderd en een smalle langgerekte strook binnen grond
soort 4 op kevel no. CO. Dit laatste kan pleksgewijze nog wel eens neer
voorkomen binnen grondsoort 4> doch dit is gezien de kleine oppervlakte
niet op de bodemk.-art aangegeven. Er zijn ondanks de kleine totale oppe
vlakte van grondsoort 5 nog 4 boderatypen in onderscheiden, n.l.
5.1.2b, 5.34-1 en 5«3*4'bmet do navolgende profielopbouws
Bodemtype_5.1.2a:
0 — + 30 cm zand (slibsrm tot slibhoudend)
+ 30 - dieper dan 80 cm klei
Bodemty;pc_5.1.2bs

0 - + 50 era zand (slibarm tot slibhoudend)
+ 50 - dieper dan 80 era klei

Boderntype=5.3ï.4£*

0 - 35 cm slibhoudend zand
35 - 120 era lichte zavel

Bodemtype_5.3ï_4'u:

0 - 50 cm zand
50 - 120 cm lichte zavel

Grondsoort 5 heeft minder dsn 11-/J slib, is vaak humusarm,
stuift gemakkelijk en heeft een gering vochthoudend vermogen.
Ket type 5« 1*2a kan evenals type
spoedig te nat zijn
in regenrijke perioden, doch droogt ook snel weer op en kan dan even
vlug in de bouwvoor te droog zijn voor een goede aanslag van het gewas.
Modemtype 5»-""2t heeft een gering vochthoudend vermogen in
de bovenste 50 era, terwijl de plantenwortels niet diep in dit zand door
dringen. Dit type is dan ook droogtegevoelig.
Type 5«34n is wellicht de beste van de vier bodemtypen, daar
de overgang var. het zand minder scherp overgaat in lichte zavel en de
ondergrond goed opdrachtig ia.Gevoelig voor stuiven en een moeilijke aan
slag van h jt govt's gelden echter ook hier.
Bodemtype 5.3.4b heeft evenals type 5.L2b in de bovenste 50 cm
een gering vochthoudend vermogen, terwijl ook hi^r de capillaire op
stijging waarschijnlijk niet altijd reikt tot aan de plantenwortels,
daar deze niet in het zand doordri:i0en. Ook dit type stuift gemakke
lijk en is droogtegevoelig.
7-31-3 3ijzor.dere_onderscheidingen
Verspreid over de drie kavels komen enkele afwijkende lagen
in de profielen voor. Ze zijn, vooral bij ondiep voorkomen, direct of
indirect van invloed op de ontwikkeling van het gewas.
De voorkomende bijzondere onderscheidingen zijns
a. katteklei;
b. zecz.^ndla.ag;
c. veenlaag.
a. Katteklei (code k en kk)
Deze katteklei kont op dit bedrijf zoor plaatselijk voor •
>~n vaak in combinatie net eon dun veenlaagje.
Op do kaart is deze klei aangegeven met het symbool k of 1de. De diepte
van voorkoi.en van deze katteklei is Delangrijk, ornait de plantenwortels
er niet in doordringen. Er zijn twee diepteklassen onderscheiden, n.l.i
k = katteklei ondieper dan 40 era - ra.v. beginnend
kk = katteklei dieper dan 40 en - m.v. beginnend.

7-31-e
Kattuklei binnen 40 cm - ra.v.is slechts oen enkele maal
op dit bedrijf aangetroffen (k). Indian deze zure klei door ploegen
of woolen in c'a bouwvoor tereent komt, werkt dit zeer ongunstig op de
groei ven het gov/ds. Ook wanneer dit bovenbrengen niet is gebeurd,
doch de kittel;].ei op 30 cm — ra.v. begint, oefent dose een nadelige
invloed uit, daar dieper wortölen van het gewas dan uitgesloten is.
Katteklei, tussen 4-j en 80 era diepte beginnend, komt op dit bedrijf
vak^r voor (kk). De schadelijke invloed op de gewassen is dan echter
minder sterk. Opploegen vjn deze laag bij normale ploegdiepte is dan
uitgesloten en niet te diep wortelende gewessen hebben er weinig hin
der van. Zo-or diep wortelende gewassen zullen er echter nog wel nade
lig door worden beïnvloed.
b. Zeezandlaag, dunner dan 40 era (code z)
Op enkele plaatsen in grondsoort 4 en 3, vooral op kavel 80,
komt ondieper dan 40 cm in het profiel nogal eens een dunne zeezand
laag voor. Do wortels gaan niet in deze laag, terwijl ze ook oen be
lemmering vormt v er de capillaire opstijging vanuit het grondwater.
Vooral in droge zomers zal het gewas, op plaatsen, waar deze dunne zand
lang in het profiel voorkomt, door watertekort de nadelige invloed
ervan ondervinden,
c. Ve~nlaa:, dunner dan AO cm (code v, vv, wv)
Op de mecsto plaatsen, waar grondsoort 2 aan de opperlakte
of dieper in het profiel is aangetroffen, komt een dun veenlaagj voor
Vùn enkele centimeters tot + 15 cm dikte. Alleen de lagen van meer dan
+ 5 era dikte st ar. op de k?art aangegeven. Door het verspreid en on
regelmatig voorkomen op steeds wisselende diepte was het onmogelijk
deze veenleagjes als vl.-,lc op de kaart te omgrenzen. Ze staan nu op de
kaart a eng•..•geven op de plaats van iedere boring, waarin ze zijn e e n getroffen met het teken v wanneer het vo'iilaagje ondieper dan 40 cm
1 v. voorkomt, vv tussen 40 en 80 cm en wv wanneer het lacgje die
per d. n 83 cm - m.v. begint,
Doordat dit veen meestal korrelig ingedroogd is en zeer
slecht water opneemt, wordt de weterhuishouding verstoord door ver
breking van de capillaire opstijging in de profielen met dergelijke
veenlaagjes. Vooral wanneer het veenlaagje ondiep voorkomt in combi
natie met katteklei is dit zeer storend voor de beworteling en ken
hierdoor verdroging ven het gewas ontstaan.

. -
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7-3l-f

7-31-4 Samenvatting
De "zwaarte" van do overwegend, "aware" grond van dit bedrijf
is niet alleen con gevolg van hot hoge slibgolialto. Het is voolal do
slechte structuur, do stugheid, die doze grond zo zwaar doet aanvoelen
en ongetwijfeld moeilijkheden geeft met de bewerking, Mogelijk wordt
deze slechte structuur mede veroorzaakt door een menging van zavel of
zar.d met klei of zware klei. Deze vermenging komt gemakkelijk tot
stciid, doordat men, door hot naast elkaar voorkomen ven de ene grond
soort naast de andere, bij de bewerking steeds verschillende grond
soorten mengt. Grondsoort 2 wordt n.l. meermalen san weerszijden door
grondsoort 4 omgeven. Ook door egalisatie heeft vermenging plaatsge
had. Vrij vaak wordt op dit bedrijf nu het type 3«k2n. aangetroffen?
een kleigrond mot een wat lichtere bovengrond. Dit lichter worden
t.g.v. vermenging wil dan zeggen, dat hot gehalte aan afslibbare dolen
kleiner is, doch de stugheid en de slechte structuur is weinig of niet
veranderd.
Dit naast elkaar voorkomen van lichte zavel en klei naakt
het moeilijk om de juiste bewerking toe "te passen en stolt hoge eisen
aan het te gebruiken materiaal.
De totale oppervlakte aan diepe zavelgrond (grondsoort 3
on 4) is vrij behoorlijk, doch het voordeel hiervan gaat voor een
groot doel verloren door do zeer verspreide ligging van deze zavelstroken.

7-32-a

Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DB BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF,
7-32 Het bedrijf van de heer J. v. Oevelen.
Sectie F Kavel no. 59
(bijlage 32 bodemkaart schaal ls5.000).
7-32-1 ^n^e^ding
Het bedrijf ligt in het noordelijke deel van de Wieringermeerpolder, ten westen van Wieringerwerf aan de Vierweg.
De oppervlakte bedraagt 9 ha, en omvat de helft van
6én kavel.
De grondsoort bestaat in hoofdzaak uit zand en lichte
zavel met aan het eind van de kavel langs het kanaal zware zavel
(op de z.g. baggerstrook).
7-32-2 Be£chri_jving_van_d£ £nd_ers£heid_en bodemti^po_n_
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten zijn
verschillende bodemtypen onderscheiden, die naar aard en dikte
van de bovenlaag en de aard van de ondergrond van elkaar afwij
ken.
Zand (grondsoort 5» <11$ afslibbaar)•
In de zandgronden, die op het voorste gedeelte van de
kavel liggen komen twee bodemtypen voor, nl. 5 en 5*3*4b.
Profielopbouw:
Bodemt£ge_£ï

0 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Bodemt^e 5.3«4b: 0 - 40 cm slibhoudend fijn zand.
=
=--= 40 _ 120 cm lichte en/of zware zavel.
Van deze typen heeft type 5*3«4b een iets betere pro
fielopbouw dan type 5. De zavelondergrond heeft een gunstige in
vloed op de waterhuishouding van de grond, hetgeen de kans op
verdroging verkleint. Dozo is nl. bij het andere type grotor,
Beide typen zullen in een droog voorjaar nogal gemakkelijk gaan
stuiven indien de bodem niet met een gewas is bedekt.
Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar).
Vooraan naast en achter de boerderij en op het achter
ste deel buiten de z.g. baggerstrook van deze halve kavel vindt
men de lichte zavelgronden. Er zijn drie bodemtypen onderschei
den, nl. 4, 4.5a en 4.5b. De profielen zijn als volgt opgebouwds
Bodemtjrge 4l ® ""
=
=
= ^

cm

zavel.
lichte en/of zware zavel.

Bodemty^e 4t^a: 0 - 30 cm lichte zavel.
_===
===== =
cin giithoudend fijn zand.
Bodem tjrge
====== ====_==

®

_

r^Q

cm lichte zavel.
cm zware zavel.

50 - 120 cm slibhoudend fijn zand.
Van deze bodemtypen, hebben de typen 4 en 4.5b de gunstig
ste profielopbouw» Ket type 4»5a heeft een te dun zaveldek, dat
vrij scherp overgaat in de zandondergrond. Hierdoor is diepe beworteling niet goed mogelijk. De wortels stuiten a.h.w. af op de zand
ondergrond. In droge perioden heeft dit verdroging ten gevolge.

7-32-b

Zware_zavel (grondsoort 3>

21-40$ afslibbaar).

Achteraan op de kavel langs het kanaal vinden we een
strook zware zavelgrond op de z.g. baggerstrook. Er komt één bodem
type in voor, nl. 3« De bovenlaag van deze gronden is grotendeels
afkomstig van uit het kanaal gebaggerd materiaal. Profielopbouws
Bodemt£j)e_3s

0 - 30 cm zware zavel.
30 - 55 cm slibhoudend fijn zand (code z)
70 - 120 cm lichte zavel.

Dit type ligt hoger en is mede door de zandtussenlaag
(z, zie Bijzondere onderscheidingen) droogtegevoelig en een min
der goede landbouwgrond, dan dit bodemtype over het algemeen in
de polder is.
7-32-3 _Bij_zond_ere_ond_erscheidingen
Op dit bedrijf komen in een deel der profielen enkele
lagen voor, die de ontwikkeling en de groei van de gewassen nade
lig beïnvloeden. Deze als bijzondere onderscheidingen op de kaart
aangegeven lagen zijns
Zandlaag
Kwel.
Zeezand laag dunner dan 40 cm (code z).
Aan het eind van de kavel langs het kanaal komt in de
zware zavelgrond (type 3) een zandtussenlaag voor die ondieper dan
40 cm beneden maaiveld begint.
Het is een 10 h 30 cm dikke slibhoudende fijne zandlaag,
aangegeven met het teken z. Deze zandlaag heeft een nadelige in
vloed op de diepere beworteling. De overgang van de zavel naar dit
zand is vrij scherp, hetgeen voor de plantenwortels een belemmering
is om dieper te wortelen. Ze sluiten a.h.w. af op het zand. In dro
ge perioden treedt hierdoor verdroging op.
Kwel (code II of Hl).
Aan het eind van de kavel buiten de z.g. baggerstrook
komt binnen 80 cm - m.v. kwel voor in type 4*5b*
Haar de diepte waarop de gereduceerde ondergrond, ont
staan onder invloed van het kwelwater beneden maaiveld voorkomt
zijn twee klassen onderscheiden.
II = gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm — m.v. beginnend
III =» gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm — m.v. beginnend.
Begint de gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm m.v. (code li), dan blijft de grond ged*.rende lange tijd van het
jaa.-? nat, hetgeen de ontwikkeling van de gewassen belemmert on de
bew-rking bemoeilijkt.
Begint de gereduceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm m.v. (code III), dan blijft de grond vooral in het voorjaar nog
lang nat, hetgeen eveneens de ontwikkeling van de gewassen afremt,
hoewel in mindere mate.

7-32-e

7-32-4 Samenvatting^

Het grootste deel van het bedrijf bestaat uit zand- en
lichte zavelgronden. De zand-en de lichte zavelprofielen met een
ondiepe zandondergrond zijn in droge perioden droogtegevoelig.
In de zware zavelgrond langs het kanaal komt een zandtussenlaag voor, die in droge perioden eveneens ongunstig is voor
de beworteling en de waterbeweging.
voorkomende kwel in de lichte zavelgronden is nade
lig voor de ontwikkeling van de gewassen en kan vooral bij ondiep
voorkomen, bewerkingsmoeilijkheden geven.

7-33-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-33 Het bedrijf van de heer V. v.d. Giessen.
Sectie G Kavels no. 10-11
(bijlage 33 bodemkaart schaal ls5«000).
7-33-1 Inleiding
Het bedrijf ligt ongeveer in het midden van de Vierirugermeerpolder, ten zuidwesten van Wieringerwerf aan de Vesterterpweg.
De oppervlakte bedraagt + 40 ha, verdeeld over 2 kavels
van 20 ha.
De op dit bedrijf voorkomende grondsoorten zijn zand,
lichte zavel, zware zavel en klei.
De bodemgesteldheid is zeer grillig, zoals uit de bodemkaart reeds blijkt.
7-33-2 Be£chri_jving_van__de onderscheiden ho<3emt;ypen__
In de vier voorkomende grondsoorten komt een groot aan
tal bodemtypen voor. Deze bodemtypen onderscheiden zich van el
kaar naar aard en dikte van de borenlaag en naar de aard van de
ondergrond.
Zand (grondsoort 5» <ll/o afslibbaar).
Op beide kavels komen enkele hoger gelegen smalle ruggen
voor, waarvan een gedeelte bestaat uit zandgrond. Voorts worden
er aan het eind van kavel 10 enkele kleine oppervlakten zandgrond
aangetroffen. De meeste, zijn echter zo klein van oppervlakte (l à
2 m2), dat ze niet op de kaart aangegeven konden worden.
In de zandgronden zijn hier twee bodemtypen onderschei
den nl. 5 en 5.3.4b. De profielopbouw is als volgts
Bodemtype 55

0 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Plaatselijk komt dieper dan 80 cm - m.v. zware of lichte
zavel voor.
Bodemty2e_5i3i45s
e=-=
=
==_=

0 ~ 50 cm slibhoudend fijn zand.
J.Q _ i2q cm zware zavel.

Beide typen zijn in droge perioden iets droogtegevoelig,
mede doordat ze veelal hoger in het terrein liggen.
Lichte zavel (grondsoort 4» ll-20> afslibbaar).
Evenals de zandgronden liggen de lichte zavelgronden
als smalle ruggen in het terrein. Er zijn drie bodemtypen onder
scheiden, ni. 4.5a, 4.5b en 4.5c. De profielen hebben de volgen^
de opbouw.
Bodemtype 4»5a: 0 — 35 cm lichte zavel. ^
20 — 120 cm slibhoudend fijn zand.
Bodemtype 40 — 50 cm lichte zavel.^
=-====—==_=_==
_ ^20 cm slibhoudend fijn zand.
Bodemtype 4*5c:
======<= ========

0 - 90 cm lichte zavel.
_ 120 cm glibhoudend fijn zand.

90

7-33-b
Van deze typen heeft het type 4»5C een gunstige profielopbouw. De beide andere typen zijn iets droogtegevoelig
daar ze veelal hoger in het terrein lige-en. Vooral type 4«5a heeft
spoedig last van verdroging. Dit vindt mede zijn oorzaak in het
feit, dat de planten in dit profiel niet diep kunnen wortelen. De
overgang van de zavel naar de zandondergrond is namelijk vrij
scherp. De plantenwortels stuiten a.h.w. af op het zand hetgeen
vooral in droge perioden erg nadelig is.
Zware_zavel (grondsoort 3, 21-40$ afslibbaar).
Het grootste deel van het bedrijf bestaat uit zware zavel
gronden, waarin vier bodemtypen zijn onderscheiden, nl. 3, 3.5b,
3.1.2a en 3.1.2b. De profielen hobben de volgende opbouw:
Bodemty£e_3£

0 - 40 cm zware zavel.
40 — 120 cm lichte en/of zware zavel.

Bodemt^£e_3.5bs_

0 - 40 cm zware zavel,
40 - 80 cm slibhoudend fijn zand.
80 - 120 cm lichte zavel.

Bodemt^ge_3:.1^2a£ 0 - 30 cm zware zavel.
30 - 120 cm klei.
ii^b; 0 - 50 cm zware zavel.
50 - 120 cm klei.
Van deze bodemtypen heeft het type 3 een goede profielopbouw, Het type 3«5b ligt veelal iets hoger in het terrein en is
iets droogtegevoelig. De typen 3.1.2a en 3.1.2b liggen vaak in kom
men en kunnen soms wat wateroverlast hebben. De zwaardere onder
grond remt een smalle waterafvoer in natte perioden.
Klei (grondsoort 2, 41-60$ afslibbaar).
Verspreid over beide kavels vindt men in de lager gele
gen kommen de kleigronden onderverdeeld in twee bodemtypen, nl.
2 en 2.3.4b. Profielopbouw?
Bodemtype_2s_
Bodemt£j>e

0 - 120 cm klei.
0 - 55 cm klei.
55 - 120 cm lichte en/of zware zavel.

Van deze bodemtypen heeft het type 2.3.4b de gunstigste
profielopbouw. De zavelondergrond zorgt voor een goede wateraf
voer in deze vrij zware lagere gronden. Het type 2 is zwaar tot
minstens 120 cm - m.v., de waterafvoer is vrij traag, zodat de
grond langer nat blijft en daardoor later is, mede door de lig
ging in laagten.
7-33-3 Bijzondere_onderschejldingen
Katteklei (code k of kk).
Op dit bedrijf komt in de zware zavel- en kleigronden op
enkele plaatsen katteklei in de ondergrond voor, hetgeen op de kaart
is aangegeven met de tekens k oi' kk.
De diepte waarop deze zure klei in het profiel voorkomt
is erg belangrijk voor het gewas. Naar de diepteligging is een on
derverdeling gezocht in twee groepen, nis
k = Katteklei ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend,
kk = Katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend.

7-33-c

Komt de katteklei ondieper dan 4-0 cm - m.v. voor, dan
heeft dit direct invloed op de wortelontwikkeling. De wortels
gaan niet diep, wat in droge perioden verdroging kan veroorzaken.
Indien de katteklei tussen 40 en 80 cm - m.v. voorkomt,
dan is de nadelige invloed minder groot. Alleen de diepwortelende
gewassen zullen er in droge perioden Mnder van ondervinden.

7-33-d

7-33-4 Samenvatting_j_

De grote verscheidenheid van bodemtypen en de grillige
ligging naast en door elkaar veroorzaken een bont kaartbeeld.
Iteze grillife ligging van de bodemtypen heeft nadelen voor de bewerking van de
grond. Eet is. al. onmogelijk een gelijkmatig zaaibed te verkrijgen.
De gewassen komen onregelmatig op en rijpen niet gelijkmatig af,
mede door de ongelijke hoogteligging van het maaiveld. De hoger
gelegen zand-en lichte zavelgronden met een ondiepere zandondergrond, zijn iets droogtegevoelig.
De lager in kommen gelegen zware zavelgronden met een
kleiondergrond en de kleigronden hebben in natte perioden water
overlast.
Do op enkele plaatsen voorkomende katteklei is nadelig
voor de ontwikkeling van de geweissen, vooral in droge perioden.

7-34-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-34 Het bedrijf van de heer L. Hazenberg.
Sectie G Kavel no. 40
(bijlage 34 bodemkaart schaal l t 5 , 0 0 0 ) .
7-34-1 In^eicHng
Dit bedrijf ligt in het midden van de Wieringermeerpolder, even ten noorden van Middenmeer aan de Praamweg.
De oppervlakte bedraagt + 13 ha, en ligt in één kavel.
Het bedrijf bestaat voor een groot deel uit zandgrond, met zware-en
lichte zavelgronden aan het eind van de kavel op de z.g. baggerstrook.
7-34-2 Beschri_jving_van_d£ onderscheiden bodemtjrpen_
In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten, komt
een viertal bodemtypen voor. Deze zijn van elkaar onderscheiden
naar aard en dikte van de bovenlaag en naar do aard van de onder
grond.
Zand (grondsoort 5> <11% afslibbaar).
Verreweg de grootste oppervlakte van het bedrijf wordt
ingenomen door zandgronden, die slechts uit één bodemtype bestaan
nl. type 5* Profielopbouws
Bodemt££e_$i

0 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Dit zandprofiel is vrij gunstig. Het zand is fijn en veel
al behoorlijk slibhoudend, hetgeen de waterhuishouding van de grond
ten goede komt. Verdroging zal dan ook zelden optreden en dan al
leen op de rechter (oostelijke) helft van de kavel, waar de onder
grond minder slibhoudend is.
Door het fijne zand en het vrij hoge slibgehalte (+ 10%)
kan de bovengrond in natte perioden wel iets slempen.
Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20% afslibbaar).
Aan het eind van de kavel in de noordoost-hoek, komt een
kleine oppervlakte lichte zavelgrond voor. Het is een gedeelte van
een oude kreekbedding. Het profiel bestaat geheel uit lichte zavel
(type 4) net een gunstige profielopbouw,
Bodemt£ge_4i 0 - 120 cm lichte zavel.
Zware zavel (grondsoort 3» 21-40% afslibbaar).
Aan het eind van de kavel op de z.g. baggerstrook, komen
zware zavelgronden voor. Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden,
nl. 3 en 3.5b met de navolgende profielopbouw.
Bodemtyge_3ï_

0 - 40 cm zware zavel.
40 - 120 cm lichte zavel.

Bodemt££e_3.5b|_ 0 - 40 cm zware zavel.
=-=
=
=
= " 40 - 120 cm slibhoudend fijn zand.
Van deze bodemtypen heeft het type 3 de gunstigste pro
fielopbouw. De scherpe overgang van zware zavel naar slibhoudend
zand bij type 3.5b is nadelig voor een diepe beworteling. Dit kan,
mede doordat deze gronden hoger liggen, in droge perioden verdro
ging ten gevolge hebben.

7-34-b

Deze bodointypen zijn ontstaan uit zandgronden (type 5)
v/a^rop een laag zavel vanuit het kanaal is gestort.
7-34--3 Bijzo/-dorc_°nd£r£Gho2;d_injlGri.
Deze zijn op dit bedrijf niet aangetroffen.

7-34- 0

7-34-4 Samenvatting^
Het grootste deel van het "bedrijf bestaat uit goede zand
grond, die echter iets slempig is.
Zware- en lichte zavelgronden komen in kleine oppervlak
te voor. De zware zavelgronden met de ondiepere zandondergrond
zijn iets droogtegevoelig.

7-3 5-a

Hoofdstuk 7. BESCGBIJVING VAN DS BODIliG^STELDHEID PER BEDRIJF.
7-35 Het bedrijf van de Heer J. Schut.

Sectie J Kavel no. 69.1
(bijlage 35 bodemkaart schaal ls5«000).

7-35-1 Inleiding

Het bedrijf ligt in het oosten van de Vieringermeerpol
der aan de Zeugweg, even ten oosten van Vieringerwerf.
De oppervlakte bedraagt ± 16 ha, en beslaat + de helft
van éên kavel.
Van deze halve kavel, die oorspronkelijk geheel uit
zandgronden bestond, is ongeveer de helft gediepploegd.
De nu voorkomende grondsoorten zijn zand, lichte en
zware zavel.
7-35-2 Be£chri_jving_van_de_ onderscheiden bodemt£pen_

In de drie op dit bedrijf voorkomende grondsoorten
is een aantal bodemtypen onderscheiden, die naar de aard en de
dikte van de bovenlaag en aard van de ondergrond van elkaar
afwijken.
Zand (grondsoort 5>

<11$ afslibbaar)

De achterste helft van deze kavel bestaat met uitzoru.
dering van de z.g. baggerstrook langs het kanaal uit zandgrond
den. Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden nl. 5 en 5*3.4b,
waarvan de profielen de volgende opbouw hebben?
0 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Bodemtype

22=t==ïlt=I=l=i== 0 - 50 cm slibhoudend fijn zand.
50 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
Hoewel beide typen geheel of voor een deel uit zand
bestaan, hebben ze een vrij gunstige profielopbouw. Het zand
is n.l. fijn en behoorlijk slibhoudend, hetgeen een gunstige
invloed heeft op de waterhuishouding in deze gronden. In zeer
droge perioden zijn ze echter i;at droogtegevoelig.
Lichte zavel (grondsoort 4»

11-20$ afslibbaar)

De lichte zavelgronden vindt men in kleine opper
vlakten aan het eind van het gediepploegde deel (ongeveer
midden op de kavel) en aan het eind van de kavel op de z.g.
baggerstrook langs het kanaal. Er komen drie bodemtypen voor
nl. 4,4.5b en 4«5C*
Bodemtype

4'

=======_=====

0 —

40

ctT1

lichte zavel.

slibhoudend fijn zand.
65 - 120 cm lichte zavel.

Bodemtype 4*5^1
======—==_=_ = _

BodemtypeJ..^

®

_

cm

^0
12

q

cm
cm

lichte zavel.
slibhoudend fijn zand.

35 cm lichte zavel.
Q _
85 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

7-35-b

11 deze boâemtypen hebben een vrij gunstige profielopbouw, dank zij de slibhoudendheid en de fijnheid van
de zandondergrond of de zandtussenlaag. De lichte zavelbovengrond in de strook latgs het kanaal (type 4.5b) is afkomstig
uit het kanaal (baggermateriaal).
Zvare zavel (grondsoort 3/ 21-40^ afalibbaar)
Het grootste deel van het gediepploegda deel be
staat uit zware zavelgronden, waarin "twee bodemtypen zijn.
onderscheiden nl. 3 en 3»5a* ®e profielen zijn als volgt op
gebouwd •.
0 - 120 cm zware zavel al dan niet met een zand
tussenlaag (zie bijzondere onder
scheidingen code z of zz).
0 - 30 t»m zware zavel.
30 - 80 sm slibhoudend fijn zand.
80 - 120 em lichte en/of zware zavel.
Van deze beide bodemtypen heeft type 3> mits de
zandtussenlaag afwezig is, een. zeer gunstige profielopbouw
en is een zeer goede landbouwgrond. Het "type 3«5a eG "type 3
met ondiepe zandtussenlagen, zijn droogtegevoelig. Doordat
de overgang van de zavelbovenlaag naar de zandondergrond vrij
scherp is, kunnen de plantenwortels niet diep wortelen. 2e
stuiten a.h.w. af op di"t zand. Dit geeft in droge perioden
verdroging, daar de gewassen dan voor de noodzakelijke water
aanvulling van de vrij dunne bovenlaag afhankelijk zijn,
7-35-3 Bijzond ere__ond er£cheid ip.gen
Op dit bedrijf komen enkele lagen en plekken over
een vrij grote oppervlakte voor, die van invloed zijn op de
groei en de ontwikkeling van de gewassen.
Dit zijns
Zandtussenlaag
Kwel.
Zeezandlaag dunner dan 40 cm (code z of zz)
Zoals bij de beschrijving van de bodemtypen al is
vermeld, komen er op het gediepploegde deel van het bedrijf
zandlagen in de profielen voor.
Het zijn 10 à 30 cm dikke humusarme slibhoudende
fijne zandlagen, aangegeven met de tekens z of zz, afhanke^
lijk van de diepte waarop ze voorkomen.
z= zandtussenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend
zz= zand tussenlaag tussen 40 en 80 cm — M.v..
Komt de zandtussenlaag ondieper dan 40 cm - m.v,
voor, dan heeft dat een nadelige invloed op de diepere beworteling. De wortels stuiten a.h.w. af op het zand, hetgeen
in droge perioden verdroging kan veroorzaken.
Bij een diepere ligging van de zandtussenlaag (tus
sen 40 en 80 cm-m.v.) is het verdrogingsgevaar minder groot
aangezien de beworteling dan dieper in het profiel kan door
dringen.

7-35-c

Kwel (code II of III)
Aan het eind van het gediepploegde stuk en ongeveer
in het midden van het niet gediepploegde gedeelte komen kwelplekken voor.

Na de diepte waarop de gereduceerde ondergrond ont
staan onder invloed van het kwelwater beneden maaiveld voor
komt is op de bodemkaart een onderverdeling gemaakt in twee
groepen:
11= gereduceerde laag tussen 40 er* 60 cm-m.v. beginnend.
111= gereduceerde laag tussen 60 ai 80 an-m.v. beginnend.
Komt de gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm m.v. voor, dan blijven deze profielen gedurende lange tijd van
het jaar nat. Be gewassen slaan moeilijk aan en groeien slecht.
Daar komt nog bij dat op dit bedrijf het kwelwater zout is.
Dit zoute kwelwater wordt via de capillaire opstijging naar
boven gebracht, en geeft een bouwvoor met een hoog zoutgehal
te waardoor men beperkt is in de gewassenkeuze. Komt de gere
duceerde ondergrond tussen 60 en 80 cm -m.v. voor dan is de in
vloed minder groot. In het voorjaar blijft de grond echter ook
hier lang nat, waardoor de ontwikkeling van het gewas achter
blijft. Het zoutgehalte van de bovengrond beperkt tevens de
gewassenkeuze.

7-35-d

7_35_4 j3amenvatting_
Door diepploegen is ongeveer de helft van het be
drijf verbeterd, omdat de grond zwaarder geworden is. Ondie
pe zandtussenlagen en een ondiepe zandondergrond, zijn vooral
gezien de scherpe overgangen in de profielen nadelig voor een
diepe beworteling, waardoor in droge perioden .verdroging zal
optreden.
De zandgronden zijn niet ongunstig vanwege het slibhoudend fijn zand maar in droge perioden wel iets droogtegevoelig.
De op enkele plaatsen voorkomende kwel is nadelig voor
de ontwikkeling van de gewassen. Bovendien is het kwelwater zout,
hetgeen een beperking in de gewassenkeuze met zich meebrengt.

7-36-a
Hoofdstuk 7. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER BEDRIJF.
7-36 Het bedrijf van de heer J. Postma.
Sectie A kavels no. 26-27«
(bijlage 36 bodemkaart schaal 1:5.000).
7-36-1 InRiding
Het bedrijf ligt in het noordwesten van de Wieringermeer
aan de Ulkeweg#
De oppervlakte bedraagt 33 ha, verdeeld over twee kavelsj
kavel 26 25 ha en kavel 27 8 ha.
De 8 ha achter de boerderij (kavel 27) en _+ 7 ha daar
naast op kavel 26 zijn gediepploegd.
De voorkomende grondsoorten zijn zand, lichte zavel, zware
zavel en klei.
7-36-2 Beschri>jving_van_de_ onderscheiden bodemt£pen__
In de vier op dit bedrijf voorkomende grondsoorten is een
vrij groot aantal bodemtypen onderscheiden, die naar aard en dikte
van de bovenlaag en card van de ondergrond van elkaar afwijken.
Zand (grondsoort 5» <11$ afslibbaar).
Tegen het gediepploegde deel op kavel 26 aan, komt een
smalle strook zandgrond
voor, die tot bodemtype 5'3*4a behoort.
Profielopbouw s
Bodemt£Ee_5.3.4as_
a~=

=

0 - 30 cm slibhoudend fijn zand.
30 - 100 cm lichte en/of zware zavel.
100 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Door de zavelondergrond is dit zandprofiel niet ongun
stig.
Lichte zavel (grondsoort 4» 11-20$ afslibbaar).
Op dit gediepploegde gedeelte van kavel 26 en 27» vlak
hier achter en in een lager gelegen langgerekte strook op kavel
26, vindt men lichte zavelgronden. Er zijn drie bodemtypen in
onderscheiden, nl. 4, 4*f^ e*1 4»5c* ®e profielopbouw is als
volgt:

Bodemtyj>e_4*
==_=

=

=

0 - 50 cm lichte zavel.
_ 120

cm

üchte en/of zware zavel.

In een groot deel van de profielen van dit type op de
gediepploegde stukken komen zandtussenlagen voor. (zie bijzondere
onderscheidingen (code z en zz)).
Bodemtype_4.5a: 0 - 30 cm lichte zavel.
= ~=
== 30 85 cm slibhoudend fijn zand.
85 - 120 cm lichte zavel.
Bodemtype_4.5çs

==-=

=~

0 -

30 cm lichte zavel.

30 - 80 cm zware zavel.

80 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

7-36-b
Van deze bodemtypen hebben de typen 4 en 4.5c de gun
stigste profielopbouw. Een zandtussenlaag zoals die veelal in
het type 4 voorkomt kan een ongunstige invloed hebben (zie
Bijzondere onderscheidingen).

Het type 4«5a is iets droogtegevoelig. Door de vrij
scherpe overgang van de lichte zavel naar het zand wordt een
diepe beworteling tegengegaan, wat vooral in droge perioden na
delig kan zijn voor de gewassen.
Zware zavel (grondsoort 3» 21-40^ afslibbaar).
De zware zavelgronden vindt men in hoofdzaak op het
middelste gedeelte van kavel 26.
Er zijn vier bodemtypen onderscheiden, nl. 3, 3.5a»
3»5c en 3.1.2a. De profielopbouw van deze typen is als Voigts
?2àemtjrpe_3:_

0 ~

50 cm zware zavel.

50 - 120 cm lichte en/of zware zavel.
0 30 -

30 cm zware zavel.

9O/IIO cm slibarm matig fijn zand met

veel schelpen.(zie bijzondere
onderscheidingen code s).
9O/IIO - 120 cm zware zavel.
De 3.5^ profielen in de lage strook zijn plaatselijk
venig in de diepere ondergrond (>80 cm - m.v.) en in de boven
grond.
0 ,_q __

50 cm zware zavel,
gj- cm iiCk-fce en/of zware zavel.
85 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

a

Bodemt£ge_3.1.2as_ 0 - 30 cm zware zavel.
==~~

=

==

30 - 120 cm klei.

Van bovenstaande bodeentypen, hebben de typen 3 en 3*5c
de gunstigste profielopbouw.
Eet type 3.5a. is door het vrij grove zand met een gro
te hoeveelheid schelpen zeer droogtegevoelig.
Het type 3.1»2a zal daarentegen in natte perioden wa
teroverlast hebben daar het water niet snel genoeg door de
zwaardere ondergrond kan wegzakken.
Klei (grondsoort 2, 41-60J5 afslibbaar).
Op het achterste deel van kavel 26 liggen d.e kleigron
den waarin vier bodemtypen voorkomen, nl. 2, 2.5b, 2.3.4a en
2.3.4b. De profielopbouw van deze typen is als volgts
Bodemtype_2s_

0 - 120 cm klei.

Bodemtjge 2.^bs 0 - 40 cm klei.
======—==
==40 _ ^00 cm slibarm matig fijn zand.
100 - 120 cm zware zavel.

Bodemtype 2.3«4§i 0 = _ = = — = - = - 20

30 cm
7 0 cm
70 - 100 cm
100 - 120 cm

klei.

zware zavel.
lichte zavel.
slibhoudend fijn zand.

1-2,6-c

Bodemt^pe=2.3.4^

O - 50 cm klei.
50 - 90 cm zware zavel.
90 - 120 cm slibhoudend fijn zand.

Van bovenstaande bodemtypen hebben de typen 2.3«4a en
2.3.4b de beste profielopbouw. De zavelondergrond heeft nl. een
gunstige invloed op de waterafvoer in deze zware gronden. Het
type 2 is tot minstens 120 cm - m.v. zwaar, waardoor de waterafvoer
minder snel is en de grond langer nat blijft en daardoor later is.
Het type 2.5b is droogtegevoelig door de ondiepe slibarme
zandondergrond, waarin de wortels moeilijk doordringen.
7-36-3 ;Biizondere_ond£r£choi_d_irigen
Op dit bedrijf komt een tweetal lagen in een aantal bodem
typen voor, die de ontwikkeling van de gewassen nadelig beïnvloe
den. Dit zijns
Zandtussenlaag.
Schelpenlaag.
Zeezandlaag dunner dan 40

cm

(code z of zz)

In het gediepploegde gedeelte (de bodemtypen3 en 4) komen
regelmatig zandtussenlagen voor. Het zijn 10 à 30 cm dikke humusarme slibhoudende fijne zandlagen, op de kaart aangegeven met de te
kens z of zz. Deze zandlagen zijn vooral van invloed op de beworteling van de gewassen. De diepte waarop deze zandlagen voorkomen
is min of meer bepalend voor de nadelige invloed ervan. Naar deze
diepteligging beneden maaiveld zijn twee groepen onderscheiden*
z = zandtussenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. beginnend,
zz = zandtussenlaag tussen 40 en 80 cm - m.v. beginnend.
Komt de zandtussenlaag ondieper dan 40 cm - m.v. voor, dan
heeft dit vooral een nadelige invloed op de diepere beworteling.
Doordat de overgang van de boven het zand gelegen zavellaag naar
het zand vrij scherp is, stuiten de plantenwortels hierop af. Dit
geeft vooral in droge perioden gemakkelijk aanleiding tot verdro
ging. De zandtussenlggen, die tussen 40 en 80 cm - m.v. voorkomen
hebben op dit bedrijf niet veel invloed op de gewassen. Het zand
is nl. slibhoudend en fijn, zodat de capillaire opstijging hoewel
vertraagd niet wordt verbroken in de profielen.
Schelpenlaag dunner dan 40 cm (code s).
Oneereer
niidden van de achterste helft op kavel 26
ligt een strook zavelgronden, waarin binnen 40 cm - m.v. beginnend,
veel schelpen worden aangetroffen. Deze schelpen zijn veelal ver
mengd met vrij grof zand, waardoor een laag of ondergrond is ont
staan, die zeer nadelig werkt op de waterhuishouding in deze pro
fielen en de beworteling van de gewassen. Er komt dan ook veelvul
dig verdroging op voor. De capillaire opstijging vanuit de onder
grond heeft nagenoeg niet plaats. Voor hun watervoorziening zijn de
gewassen dan ook aangewezen op de bovenlaag. leze bovenlaag is ech
ter dun (<40 cm) en heeft dus weinig vochtreserve voor droge perio
den. Voorts is diepere beworteling ook niet mogelijk, omdat de plan
tenwortels niet in de grofzandige schelpenrijke laag of ondergrond
doordringen.
De verbreiding van deze schelpenlaag is op de bodemkaart
aangegeven met het symbool s.

7-36-a
7-36-4 Samenvatting_
Eet grootste deel van het bedrijf bestaat uit lichte en
zware zavelgronden; achterafin op kavel 26 komen kleigronden voor.
De voorkomende ondiepe zandtussenlagen en ondiepe schelprijke lagen of ondergrond in een deel van de gronden zijn nadelig
voor beworteling en waterhuishouding, waardoor verdroging ontstaat
op deze profielen.
De voorste gedeelten van beide kavels (schaal + 15 ha)
zijn gediepploegd.

