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VOORWOORD.
In opdracht van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van
de gemeenten Heiloo en Akersloot werd in de Boekelermeerpolder en de
Boekelerpolder een bodemkundig onderzoek ingesteld door de Stichting voor
Bodemkartering te Wageningen»
Het onderzoek had tot doel gegevens te verkrijgen over de bodem
gesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid der gronden.
Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats in de maanden juli
en augustus i960 en werd verricht door de karteerders W.J.M.v.d.Voort en
J.A. v.d. Hurk onder dagelijkse leiding van opzichter H.J.M* Zegers,
allen behorend tot de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkar
tering. Wat betreft de tuinbouwgeschiktheidsbeoordeling werd medewerking
verleend door de heer K. Boschma en J.J. Beentjes, medewerkers van het
Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam (R.T.C.) en de technische hoofd
ambtenaar W. v.d. Knaap van de afdeling Tuinbouw van de Stichting voor
Bodemkartering.
Het bodemkundige gedeelte van het rapport werd samengesteld door
J.A. v.d. Hurk, terwijl W. v.d. Knaap medewerking verleende voor het
tuinbouwkundige gedeelte. De heer K. Boschma van het Rijkstuinbouwconsu
lent schap voorzag het conceptrapport van een aantal kritische opmerkingen
en aanvullingen en verzorgde tevens de hoofdstukken 10 en 11 »
Voor de welwillende medewerking van het Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam zijn wij veel dank verschuldigd»

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(Dr.Ir. P.W.G. Pijls).
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(ir. G.J.W. Westerveld).

- 5GLOSSARIUM VAK IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Bodemkundige termen.
Bodemprofiel

% Het totaal van horizonten (lagen) in de
bodem, die door afzetting en/of bodemvormende processen zijn ontstaan.

Bodemtype

% Horizontale verbreiding van bodemprofielen
met een aantal gelijke kenmerken.

Bovenlaag

s De oppervlaktehorizont (laag) van een pro
fiel gerekend tot aan het onveranderde moe
dermateriaal »

ïïumeuzi_t£i_t

s Het humusgehalte van de grond.

Mediaan £M50J_

s Die korrelgrootte van het zand, waarboven
en waar beneden 50$ van de zandfractie
(minerale delen groter dan 50 mu) gelegen
is.

Ongeri_j.pt

s Zelden of nooit aan de lucht blootgesteld,
sterk waterhoudend en meestal slap.

Pr£f_iel.

s Het totaal van lagen (horizonten) die tot
een diepte van 1,20 m in de grond voorkomen.

Reductie

% De permanente invloed van het grondwater in
de vol-capillaire zone.

Waterhoudend vermogen

s De hoeveelheid water, die de grond in staat
is vast te houden»

H.W.

§ Gemiddelde hoogste grondwaterstand.

L.W.

s Gemiddelde laagste grondwaterstand.

Bestanddelen van de grond.
Klei (lutum)

? Minerale delen kleiner dan 2 mu (l mu =
1 micron = 0,001 mm).

Zand

s Minerale delen groter dan 50 mu.

ïS^§iiSS_5S§£_iûîîiS}g®^§iî®_ ,i£_kl§sseru
Zand
% Minder dan 8$ kleiner dan 2 mu.
Lutumarm zand
s 0 - 5i° kleiner dan 2 mu.
Lutumhoudend zand
% 5 - 8$ kleiner dan 2 mu.
Klei
Lichte zavel
Zware zavel
Lichte klei
Klei

s Meer dan 8$ kleiner dan 2 mu
% 8-17,5$ kleiner dan 2 mu
5 17>5-25 % kleiner dan 2 mu
8 25 - 35
$ kleiner dan 2 mu
? Meer dan 35$ kleiner dan 2 mu

M50 =• Mediaan
Zeer fijn zand
Matig fijn zand

; Indeling naar korrelgrootte van het zand
s Mediaan = 105-150 mu.
s Mediaan = 150-210 mu

-6Humus

s Indeling in humusklassen met $ humus bij
verschillende lutumgehalten

~~~
Lutumgehalte
Humusklasse
"

Minder dan 8$

2 ,5 - 15$

Humeus en humusrijk

meer dan 15$

Venig

8-17,5$

17,5-25$

25-35$

3-17,5$

4-19$

4,5-20$

meer dan
17,5$

meer dan
19$

meer dan
20$

•

Kalk

Kalkklassen
Kalkloos
Kalkarm
KalLkhoudend
Kalkrijk

Onder kalk wordt in dit geval verstaan vrije
CaC03 die in de grond aanwezig is en in het
veld aangetoond kan worden met "behulp van
verdund (12,5$) handelszoutzuur. De mate
van opbruising geeft de kalkklasse aan§
Geen of zeer weinig CaC03. Geen reactie met
zoutzuur.
Minder dan 0,5$ CaC03» Zeer zwakke reactie
met zoutzuur.
0,5-1$ CaC03- Zwakke tot matige opbruising
met zoutzuur.
Meer dan 1$ CaC03. Sterke tot zeer sterke
opbruising met zoutzuur.

KORTE SAMENVATTING «
Het onderzochte gebied ligt ten zuidoosten van Alkmaar en "bestaat
uit twee polders ni.s de Boekelermeerpolder en de Boekelerpolder, met een
totale oppervlakte van 355 ha. Hiervan ligt 280 ha in de gemeente Heiloo
en 75 ha in de gemeente Akersloot.
De Boekelermeerpolder is ontstaan tijdens de grote afbraak van
Noordholland omstreeks het jaar 1000 en is in 15^7 drooggemalen. De Boeke
lerpolder ligt ten oosten van de Boekelermeerpolder langs het Noordhol
lands kanaal. Deze polder ligt 0,5-1.00 m hoger dan de vorige.
De gronden in beide polders verschillen sterk. In de Boekeler
meerpolder komen in hoofdzaak zeer fijnzandige lichte zavelgronden en
slechts kleine oppervlakten lutumhoudende zeezandgronden voor, met een
lutumarme zeezandondergrond. In de Boekelerpolder treft men zeer fijnzan
dige lichte en zware zavelgronden aan met een pikklei- en/of veentussenlaag. De grovere strandwalzandondergrond komt veelal dieper in het pro
fiel voor. In die profielen, waar het strandwalzand binnen 40 cm beneden
maaiveld voorkomt, is de erboven gelegen lichte zavel matig fijnzandig.
In het zuiden van de Boekelerpolder worden ook strandwalzandgronden aange
troffen, waarvan het zand grover is dan van de zeezandgronden in de Boeke
lermeerpolder.
De meeste gronden in de Boekelermeerpolder hebben een sterk humeuze tot venige bovengrond. Mede door de vrij hoge waterstanden in deze
polder, worden deze gronden in natte perioden vertrapt. Door fijnzandigheid van de lichte zavel ontstaat vlak onder de laag die bewerkt wordt
een dichte pakking in het profiel, waardoor de lucht-en waterhuishouding
ongunstig beinvloed wordt. Hoewel de gronden in de Boekelerpolder over
het algemeen iets minder humeus zijn en de waterstanden lager, worden de
profielen met een pikkleilaag in natte perioden eveneens vertrapt. Bij
veel regen zwelt de pikkleilaag dicht en laat moeilijk meer water door.
Hierdoor gaat de bovenlaag als het ware op deze piklaag drijven.
De Boekelermeerpolder wordt door een elektrisch gemaal bemalen.
Dit is in de Boekelerpolder niet het geval. Deae polder loost het over
tollige water nl. op de Boekelermeerpolder en wordt dus indirect bemalen.
Beide polders zijn overwegend als grasland in gebruik. In het noorden en
verspreid in het midden van de Boekelermeerpolder komt tuinbouw voor. In
totaal is voor tuinbouw + 55
in gebruik.
De huidige ontwatering van de Boekelermeerpolder is voor de tuinbouw on
voldoende. Een betere waterbeheersing is gewenst. Door de gebrekkige ont
watering, die is afgestemd op het grasland, is de structuur van de gronden
nogal wankel.
Bij het veelal hoge humusgehalte van de bovengrond op grasland
kan hieruit een goede bovengrond voor de tuinbouw gevormd worden, die eohter structuurbestendiger gemaakt moet worden. Dit is echter een langdurig
proces. Momenteel zijn deze gronden het meest geschikt voor veel vochteisende gewassen gedurende de zomermaanden.
Zeer geschikte tuinbouwgronden komen niet voor. De gronden zijn groten
deels als geschikt voor tuinbouw aangegeven onder het voorbehoud dat het
polderpeil wordt verlaagd.
In de Boekelerpolder wisselt de profielopbouw meer. Het humusge
halte en de waterstand zijn gemiddeld belangrijk lager . Hier komt een be
langrijke oppervlakte droogtegevoelige gronden voor. Ongeveer de helft van
de oppervlakte gronden in deze polder is weinig geschikt voor tuinbouw.
Uit een globaal onderzoek van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
te Amsterdam is gebleken, dat op verschillende plaatsen vooral in de noor
delijke helft van de Boekelermeerpolder in de diepere ondergrond geschikt
zand voor de bloembollenteelt aanwezig is. Dit zal door omspitten of spui
ten naar boven gehaald moeten worden. Een uitstekende waterbeheersing is

_ 8echter voor het slagen van de bloembollenteelt een eerste vereiste.
Uit een eveneens door de Tuinbouwvoorlichtingsdienst verricht
zoutonderzoek uit de jaren 1959 en i960 blijkt, dat met name in het
winterhalfjaar het zoutgehalte in een groot deel van de Boekelermeerpolder te hoog is om voor de tuinbouw als gietwater te kunnen dienen. In het
zomerhalfjaar blijft het met enkele uitzonderingen net beneden of boven
de schadelijke grens (500 mgr. NaCl/liter). Dit te hoge zoutgehalte wordt
veroorzaakt door de zomerinlaten vanuit het Noordhollands kanaal en waar
schijnlijk deels ook door kwel vanuit dit kanaal.
Voor een regelmatige doorspoeling met zoet water zijn mogelijk
heden aanwezig. Dit zou moeten geschieden vanuit de nabij gelegen Oosterzijpolder, die vooral in het winterhalfjaar water met een laag zoutgehal
te heeft en bovendien een hoger polderpeil dan de Boekelermeerpolder.
Deze maatregel zal echter alleen effect sorteren, als alle water
gangen in de Boekelermeerpolder op voldoende capaciteit worden gebracht
en een goede bemalingsinstallatie aanwezig is.

schaal 1.2500C

Afb. 1 Situatieschets

Boekelerrneerpolder en Boekelerpolder

1. INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte van het gebied.
Het onderzochte gebied bestaat uit twee polders ni. de Boekelerme£rpol_d£r en de Boekelerpol_der> beide ten auiden van Alkmaar gelegen.
De totale oppervlakte bedraagt ca. 355 ba, waarvan 280 ha in de gemeente
Heiloo en 75 ha in de gemeente Akersloot.
In het westen en noorden wordt het gebied begrensd door de Ringsloot van de Boekelermeerpolder£ in het oosten, langs de Boekelerpolder,
door het Noordhollands kanaal.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basiskaart voor de kartering is gebruikgemaakt van een ka
dastrale kaart, schaal 1 s 5*000» verstrekt door de gemeenten Heiloo en
Akersloot, die eveneens de basis voor de definitieve kaarten, schaal
1 § 10.000 leverden. Voorts is bij de kartering gebruikgemaakt van lucht
foto's in bruikleen verstrekt door de Topografische Dienst te Delft.
1.3 Uitvoering.
Het onderzoek werd verricht door de afdeling Opdrachten van de
Stichting voor Bodemkartering. Het veldwerk vond plaats in de maanden juli
en augustus I960. Door ongunstige weersomstandigheden , vooral in augustus,
was een vlotte afwerking niet goed mogelijk.
Tijdens het veldwerk en de samenstelling van het rapport werd
assistentie verleend door de afdeling Tuinbouw van onze Dienst. Voorts
vond tijdens het veldwerk en de verwerking regelmatig overleg plaats met
enkele assistenten van de Eijkstuinbouwvoorlichtingsdienst (consulentschap
Amsterdam) in verband met de tuinbouwgeschiktheidsbeoordeling van de gron
den.
De hoofdstukken in dit rapport betreffende het zoutgehalte van
het polderwater en de aard van de zandondergrond werden eveneens door
genoemd consulentschap verzorgd.
De verwerking van de verzamelde gegevens vond plaats in de maan
den augustus-december I960.
Begin september werden reeds gegevens aan de opdrachtgevers verstrekt in
de vorm van een Voorlopige Tuinbouwgeschiktheidskaart, waarop een monde
linge toelichting werd gegeven.
1.4 Werkwijze.
De basiskaart, schaal 1 s 5*000, van het gebied is verdeeld in
een aantal kleinere kaarten, de zgn. veldkaarten van een formaat dat in
het veld goed hanteerbaar is. Op deze veldkaarten zijn tijdens het karte
ren de hoorplaatsen 'aangegeven. Tevens wordt dan ter plaatse het betref
fende bodemprofiel beschreven en legt men dit in een code op de kaart
vast.
Bij verandering van bodemprofiel worden met behulp van terreinkenmerken, zoals hoogten en laagten, etc.. de bodemgrenzen op de kaart
ingeschetst.
Zijn er geen of weinig terreinkenmerken aanwezig, dan zijn tussenboringen
nodig om de verschillen zo nauwkeurig mogelijk uit te karteren. Hierbij
wordt alleen de profielcode op de veldkaart gezet.
Het aantal boringen nodig per ha is afhankelijk van de bodemge
steldheid, de aard van het onderzoek en de schaal van de kaart. In dit
gebied is gekarteerd met een boringsdichtheid van ruim twee boringen per
ha, tot 120 cm beneden maaiveld.

- 10 Bij de profielbeschrijvingen is speciaal gelet ops
a. De dikte en humeuziteit van de humushoudende bovenlaag
b. De dikte en zwaarte van het kleidek
c. De diepte, het lutumgehalte en de mediaan (zie glossarium) van de
zandondergrond
d. De gemiddelde hoogste en laagste waterstand in de profielen
I.5 Verwerking der gegevens en vervaardigde kaarten.
De als bijlagen bij dit rapport aanwezige kaarten zijn vervaar
digd op schaal 1 s 10.000. De gegevens van de langs fotografische weg
verkleinde veldkaart jes (van 1 s 5*000 naar 1 s 10.000) zijn overgebracht
op calques (transparanten), schaal 1 s 10.000. Hier zijn de definitieve
kaarten van afgeleid.
Voor een juist gebruik van de kaarten moet erop gewezen worden,
dat de vervaardigde kaarten, zgn. gedetailleerde overzichtskaarten zijn.
Voor een bedrijfsadvies bij tuinbouwvestiging zal d.m.v. een meer gede
tailleerde bedrijfskartering nader onderzoek noodzakelijk zijn en mag
niet uitsluitend op de gegevens van de gedetailleerde overzichtskartering
worden afgegaan.
Om kaarttechnische redenen en op verzoek van de opdrachtgevers
zijn naast de bodemkaart enkele "afgeleide kaarten" vervaardigd. In prin
cipe behoren alle bodemkundige gegevens op de bodemkaart te worden aange
geven.
Ten einde de bodemkaart leesbaar te houden zijn enlgele informa"^es alleen op afgeleide kaarten weergegeven, terwijl ook de tuinbouwkun
dige interpretatie der bodemkundige gegevens op een afzonderlijke kaart
is gezet. Alle overeenkomstige grenzen op bodemkaart en afgeleide kaarten
zijn echter dezelfde en zijn van deze bodemkaart overgenomen. De resulta
ten van het onderzoek zijn in dit rapport en op vier kaarten (bijlagen)
vastgelegd.
Bijlage Is De bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal IslO.OOO, aan
gevende de voorkomende bodemtypen en hun begrenzing.
Bijlage 2s De grondwatertrappenkaart, schaal 1 s 10.000, aangevende de
gemiddelde hoogste (ïï.W.) en de gemiddelde laagste (L.W.)
grondwaterstand in de verschillende bodemtypen.
Bijlage 3« De bovenlaagkaart, schaal 1 5 10.000, aangevende de dikte, de
humeuziteit en het lutumgehalte van de humushoudende bovenlaag.
Bijlage 4s De bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw, schaal 1 s 10.000,
aangevende de tuinbouwkundige mogelijkheden in een aantal klas
sen voor verschillende bedrijfstypen op de onderscheiden bodem
typen.

- 11 2. DE ONTSTAANSWIJZE VAN HET GEBIED.
De ondergrond van het gebied bestaai; in hoofdzaak uit min of
meer lutumhoudend zeezand, dat in het Jong Holoceen (vanaf + 5»500 v.Chr.)
is gevormd. Op en uit dit zeezand vormde zich een strandwallenlandschap,
bestaande uit reeksen strandwallen met daartussen enkele lager gelegen
strandvlakten. Het grootste deel van het onderzochte gebied ligt op een
dergelijke strandvlakte, terwijl bij Boekei een gedeelte van een strandwal aanwezig is.
Na de afzetting van de oude zeeklei (3000-1800 v.Chr.), die in
deze omgeving van weinig betekenis is geweest, waren de omstandigheden
gunstig voor veenvorming. Vooral in de laag gelegen strandvlakten vormde
zich een veenpakket. De veengroei werd echter vrij regelmatig onderbro
ken, door het doorbreken van de strandwallen door de zee. Hierbij werd het
veen weer geheel of gedeeltelijk weggeslagen, terwijl opslibbing plaats
vond van wadzand, dat geleidelijk
lutumrijker
werd en in zavel over
ging. Daarna brak dan weer een periode aan, waarin veengroei mogelijk werd,
zodat een meer of minder dikke veenlaag ontstond.
Omstreeks 300 â 4-00 v Chr. kreeg de zee weer volledig toegang
tot het gebied en werd een kleilaag over het veen afgezet. Deze klei, be
kend onder de naam pikklei, bezit een hoog percentage lutum (meer dan 35$)
en is daardoor erg stug. Dit wijst erop, dat de afzetting onder zeer rus
tige omstandigheden heeft plaatsgevonden. Ook de plaatselijk voorkomende
sterk humeuze pikklei wijst hierop. De begroeiing heeft zich hier name
lijk kunnen handhaven tijdens de opslibbing.
Na deee sedimentatieperiode, die tot 700-800 na Chr. duurde, is
er een betrekkelijk rustige periode geweest tot + 900 à 1.000 na Chr.
Hierna begon de grote afbraak door de zee, waarbij talrijke meren, als
Beemster, Schermer en Boekelermeer ontstonden.
Ten zuiden van Boekei werd de strandwal vanuit oostelijke rich
ting doorbrokeno De pikklei met het eronder gelegen veen werd uit de
Boekelermeerpolder weggeslagen en via de inbraakgeul afgevoerd, waardoor
de oudere sedimenten weer aan de oppervlakte kwamen.
Plaatselijk zijn in de Boekelermeerpolder nog oorspronkelijke
profielen met pikklei en veen aanwezig. Dit io ovonoone het geval In de
zeer verspreid voorkomende kreekbeddingenV^ zie bijl. l). Deze gronden
komen dan overeen met de gronden in de Boekelerpolder, waar geen afbraak
heeft plaatsgehad.
TKOHT evene&us Pikhlh VOOR
Literatuur.
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1953
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De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland.
Versl„ Landb. Onderz. 59«3« 's-Gravenhage.

- 12 3. DE LANDSCHAPPBLIJKB BESCHRIJVING YM HET GEBIED «,
Het gekarteerde gebied bestaat uit twee polders, nl. de Boekelermeerpolder en de Boekelerpolder, die in verschillende opzichten van elkaar
afwi jken.
3.1 De_ Boekelermeerpolder.
De Boekelermeerpolder ligt als een vlakke laagte in het landschapHet is een in 15^7 drooggemalen meer en behoort dus tot één van de vele
droogmakerijen van Noordholland. De B%icuaag langs de Boekelerpolder ligt
minder vlak, met hier en daar hoger gelegen percelen of gedeelten daarvan.
De polder is overwegend als grasland in gebruik, met vooral in
het noorden en verspreid in het midden van de polder enige tuinbouw. Voor
al in de laatste jaren breidt de oppervlakte tuinbouw zich uit en beslaat
momenteel ca. 55 ha.
De polder wordt bemalen door een elektrisch gemaal, gelegen in
de noordoostelijke hoek, die het overtollige water loost op de Schermer
boezem. Hiervan is de berging bij ongunstige weersomstandigheden te klein,,
zoals ook in i960 weer bleek. Er mag dan tijdelijk niet gemalen worden,
hetgeen voor land- en tuinbouw zeer nadelige gevolgen heeft. Wanneer in
de huidige ontwateringstoestand geen verbetering wordt gebracht, zullen
de gevolgen in de toekomst, bij een te verwachten grotere intensivering
van land- en tuinbouw nog ernstiger zijn.
De wateroverlast wordt veroorzaakt doors
a. Onvoldoende berging in de boezem (maalpeil)
b. Een waarschijnlijk onvoldoende capaciteit van de bemaling
c. Een te geringe afmeting van sommige kavelsloten.
Voor de landbouw is de verkaveling goed, met rechte, lange kavels dwars
op de Meerweg, die in het midden van de polder ligt en waaraan de boerde
rijen zijn gelegen. Voor de tuinbouw zijn de percelen te lang en is het
wegennet ontoereikend.
3*2 De Boekelerpolder.
De Boekelerpolder ligt ten oosten van de Boekelermeerpolder en
grenst aan het Noordhollands kanaal. Gemiddeld ligt de Boekelerpolder
50 cm hoger dan de Boekelermeerpolder. De strandwal bij Boekei ligt plaat
selijk zelfs 100 cm hoger. Van deze strandwal is een gedeelte afgegraven,
waardoor het maaiveld daar op gelijke hoogte is komen te liggen met de
Boekelermeerpolder.
De Boekelerpolder wordt niet bemalen, maar loost het overtollige
water op de Boekelermeerpolder. In droge perioden is het mogelijk om van
uit het Noordhollands kanaal water in te laten.
Langs het Noordhollands kanaal liggen de enkele boerderijen in
deze als grasland gebruikte polder.

- 13 4' DE LEGENDA VAN DE BODEMKAART (bijlage l).
4.1 De opzet van de legenda»
Bij de indeling der gronden in dit gebied is zoveel mogelijk
aansluiting gezocht "bij de door de Stichting voor Bodemkartering gebruik
te indeling, die o.a. toegepast wordt bij de kaartbladenkartering voor
Nederland, schaal 1 s 50.000o
Enkele details, zoals diepte en dikte van het kleidek of klei
laag en de diepte van het lutumarme zand zijn nader uitgewerkt in ver
band met het doel, waarvoor dit onderzoek is verricht, namelijk een ge
schiktheidsbeoordeling voor de tuinbouw.
Ten einde het aantal met afzonderlijke kleuren aangegeven bodem
typen op de bodemkaart niet te groot maken, d.w.z.om de bodemkaart lees
baar te houden, zijn enkele profielkenmerken als toevoegingen aangegeven
(zie legenda), die zijn afgegrensd met een onderbroken lijn. Dit wil ech
ter geenszins zeggen, dat deze toevoegingen minder belangrijk zijn dan
de met afzonderlijke kleuren aangegeven onderscheidingen. Ten slotte moet
hier nog vermeld worden, dat een belangrijk profielkenmerk, nl. de aard
en dikte van de bovenlaag, niet in de legenda is opgenomen en niet op de
bodemkaart staat aangegeven, eveneens om de leesbaarheid van de kaart te
vergroten.
Op de bovenlaagkaart (bijl. 3 ) zijn alle gegevens over deze bo
venlaag echter uitvoerig weergegeven.
Op de bodemkaart zijn de volgende hoofdbodemgroepen onderschei
dens
I.
Kleigronden
II. Zandgr£nden
III. Vergra_ven gronden
Verder komen er nog de algemene onderscheidingen en aanduidingen
op voor.
4«2 Nadere onderverdeling van de hoofdbodemgroepen»
I. Kleigronden »
Hiertoe zijn alle gronden gerekend, die een lutumrijk dek hebben
van meer dan 15 cm dikte, dat op wisselende diepte overgaat in een zandondergrond. Bij de onderverdeling in bodemtypen is gelet op de volgende
kenmerken s
1. De dikte van het kleidek
2. De zwaarte (lutumgehalte) van het kleidek
3« De diepte en de mediaan van de lutumarme zandondergrond
4« De mediaan van eventueel aanwezig lutumhoudend zand tussen het lutumrijke dek en de lutumarme zandondergrond.
Zwaardere kleitussenlagen van 10 à 30 cm, die ondieper dan 40 cm
beneden maaiveld beginnen zijn met toevoegingen (b = zware zavel en/of
lichte klei en c = klei) aangegeven. Hetzelfde geldt voor veen (toevoe
ging d) en slappe kleilagen (toevoeging e) dunner dan 40 cm, die ondieper
dan 80 cm beneden maaiveld beginnen.
II. Z_andgr_onden«
Hiertoe behoren de gronden met een lutumhoudend (5-8$ lutum) dek
op wisselende diepte overgaand in een lutumarme (< 5i° lutum) zandonder
grond. Bij de onderverdeling in bodemtypen is gelet op de volgende ken
merken?
1. De dikte van de lutumhoudende zeezandlaag
2. De mediaan van het zeezand.

- 14 Lichte zavel en zware zavel en/of lichte kleitussenlagen van
10 à 30 cm dikte, beginnend, respectievelijk binnen 80 cm en 40 cm, zijn
met een toevoeging (a = lichte zavel en b = zware zavel en/of lichte klei)
aangegeven.
III. Vergraven gronden (aangegeven als toevoegingen)
Hiertoe zijn gerekend alle gronden die binnen 40 cm beneden
maaiveld, over een diepte van minstens 20 cm, vergraven zijn. Al naar ge
lang de diepte en de aard van de vergraving zijn de volgende twee onder
scheidingen gemaakt »
Weinig verwerkte gronden? meer dan 20 cm, maar ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld verwerkt (toevoeging p)
Diep afgegraven en sterk verwerkte gronden? meer dan 40 cm beneden maaivëï3-vërwërKt"Tafgegraven, toevoeging xp).
Vergraven gronden zijn behalve op de bodemkaart ook op alle an
dere kaarten aangegeven met toevoegingen. Op de bodemkaart zijn ze boven
dien ingekleurd als de bodemtypen waartoe ze, wat hun profielopbouw na
de vergraving betreft, behoren.
4*3 Algemene onderscheidingen en aanduidingen.
Hieronder vallen in hoofdzaak de niet gekarteerde gedeelten, zo
als bebouwing en de belangrijkste wegen, waterlopen en begrenzingen. Ook
de in het gebied voorkomende oude kreekbeddingen zijn als algemene onder
scheidingen aangegeven. De algemene onderscheidingen en aanduidingen ko
men eveneens op alle kaarten voor.

- 15 5- DE OP DE BODEMKAART ("bijlage l) ONDERSCHEIDEN BQDEICTYPEN.
5.1 Inleiding.
In het voorafgaande hoofdstuk is de onderverdeling van de hoofdbodemgroepen slechts summier aangegeven. Thans volgt een uitvoeriger "be
schrijving van de op de bodemkaart onderscheiden bodemtypen. Hierbij zal
aandacht besteed worden aans
1« De profielopbouw, de verspreiding en de ligging
2. Vergravingen en voorkomende toevoegingen
3 . De waterhuishouding, het gebruik en de geschiktheid.
N.B. Zoals uit de grondwatertrappenkaart (bijlage 2) blijkt, is van alle
gronden in het onderzochte gebied de gemiddelde hoogste grondwater
stand ondieper dan 40
beneden maaiveld»
5.2 Kleigronden (l)°
Deze zijn naar dikte van hst kleidek verdeeld in twee groepen»
las Die_pe_ kleigronden, lutumrijke gronden met een kleidek dikker dan 80
cm op een wisselende lutumarme en/of lutumhoudende zandondergrond.
Ibs Ondiepe^ £n_raatig_di^epe_kl_e£p-zandgronden, lutumrijke gronden met
een kleidek dunner dan 80 cm op lutumhoudend zand, overgaand in lutumarm
zand, dat ondieper dan 60 cm of tussen 60 en 120 cm begint.
_Ia_s_ Diepe kl£igronden.
De diepe kleigronden worden in hoofdzaak in de Boekelerpolder aan
getroffen. In het zuiden van de Boekelermeerpolder ligt slechts een kleine
oppervlakte. Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden, die door verschil
in zwaarte (lutumgehalte) van elkaar afwijken.
Type S? Lichte zavel, al dan niet met een kleitussenlaag^(toevoeging c) op
ëën~wxssëïën35-ïütümarmë~ën7öf-ïütümhöüdêndë-zandöndergrönS, dïë
5ïipIr-din-HÜ-cm~bëgïniT
Dit bodemïypëH5ësIââï-ëën_vrî"3-grote oppervlakte van de Boekelerpolder ten
noorden van Boekei. Met uitzondering van enkele kleine oppervlakten
heeft dit bodemtype regelmatig tussen 30 en 60 cm een kalkloze kleilaag
( toevoeging c), die erg stug is en vaak sterk humeus. Deze klei is bekend
onder de naam pikklei (hoofdstuk 2). In droge perioden kan deze laag sterk
krimpen, terwijl ze in natte perioden dichteweit. Een en ander heeft een
nadelige invloed op de structuur en de waterhuishouding van de grond.
Voorts komt er bij dit bodemtype, met uitzondering van enkele
kleine oppervlakten, een veenlaag je van + 20 cm voor, tussen 40en80 cm
(toevoeging d). Dit veenlaagje is veelal ingedroogd en neemt moeilijk
meer water op, hetgeen eveneens nadelig is voor de waterhuishouding.
De gronden zijn tot 70 à 80 cm kalkarm en gaan via een kalkhoudende laag over in een kalkrijke ondergrond.
Dit type is uitsluitend in gebruik als grasland met gemiddelde
laagste grondwaterstanden tussen 60 en 100 cm (Gt II) of 100 en 140 cm
(Gt III) (Gt = grondwatertrap, zie bijlage 2).
Voor tuinbouw zijn deze gronden weinig geschikt met uitzondering
van de kleine oppervlakten zonder pikklei- en veentussenlagen.
Type Ms Zware zavel, al dan niet met een kleitussenlaag (toevoeging c) op
ëën~wlssêlëndë~lütumhöüdëndë~ën7öf~ïütümarme~tzië7zindondêrgrönS,
dïë~3ïëpër dan-8Ö~cm~bëgïnt7
Dit bodemtypë"*komt slëcEts xn~twëë~kleine oppervlakten voor nl. in het
uiterste noorden van de Boekelerpolder en in het zuiden van de Boeke
lermeerpolder. Plaatselijk heeft dit type weer de minder gunstige kalk
arme pikkleilaag tussen 30 en 60 cm (toevoeging c).
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kalkhoudende laag (+ 30 cm) over in een kalkrijke ondergrond.
De gronden zijn als grasland in gebruik, met een gemiddelde
laagste grondwaterstand tussen 60 en 100 cm (ßt II).
Voor tuinbouw is de geschiktheid gering door de ongunstige in
vloed van de pikkleilaag op de structuur en de waterhuishouding van de
grond.
Ib_s_ _0ndie_p£ £n_mati_g_di_epe_kl_e_i-_op-zandgronden^
De grootste oppervlakte van het gekarteerde gebied wordt inge
nomen door deze klei-op-zandgronden. Er zijn zes bodemtypen in onder
scheiden, die naar de dikte en de zwaarte van het kleidek en de diepte en
aard van de zandondergrond van elkaar afwijken.

Type Szs Minder dan 40 cm lichte zavel, al dan niet met een zware zavelexï/of lIchte_klëïtüiiënliag~Cïoevoeging
°P zeer fijn lütümhou5end zand, ondieper dan 50 cm~övergaan5~in mltïg~"fïjn lütumarm~zand7
Deze gron3ën~"ïiggën min of meer verspreid over het gehele gebied. Ten
westen van de Meerweg liggen twee vrij grote oppervlakten en een kleinere.
Ten oosten van de Meerweg treft men enkele kleine oppervlakten aan. Het
lichte zaveldek in de Boekelermeerpolder is zeer fijnzandig, terwijl het
in de Boekelerpolder matig fijnzandig is door bijmenging met het (matig
fijne) strandwalzand.
Hier en daar in de Boekelermeerpolder komt bij dit bodemtype een
kalkarme zware zavel- en/of lichte kleilaag van 10 â 30 cm voor, die on
dieper dan 40 cm begint (toevoeging b).
De gronden zijn veelal dieper dan 30 cm kalkrijk met uitzondering
van de gedeelten met de zwaardere tussenlaag, waar de kalkrijke ondergrond
op + 4O à 50 cm begint. Het lutumhoudende zand is meestal zeer fijn met
een mediaan van + 130 mu. Het lutumarme zand daarentegen is matig fijn en
heeft een mediaan van + 160 mu.
Deze gronden zijn in het algemeen goed opdrachtig, waardoor ze
niet gauw zullen verdrogen.
ßrasland overweegt op dit type, slechts op enkele plaatsen (ten
westen van de Meerweg) vindt men tuinbouw.
In het algemeen zijn de gronden te nat, met gemiddelde laagste
grondwaterstanden, ondieper dan 60 cm of tussen 60 en 100 cm (resp. ßt
I en li). Een verlaging van het grondwaterpeil in deze goed opdrachtige
gronden zal een gunstige invloed hebben op de geschiktheid voor tuin
bouw.
De gronden van dit type in de Boekelerpolder hebben het lutum
arme zand
ondieper dan 40 om, d.w.z» direct onder het lichte zaveldek.
Deze profielen zijn minder opdrachtig, zodat hier een hogere grondwater
stand gewenst is.
Type SIz% Minder dan 40 cm_lichte zavel, al_dan niet met een zware zavelen/öf lichte klêitüssënliig rtöëvöëglng-£77~öp"ëër~fïjn~ïütümEöucïend zand^ tussen_50 en Ï20 cm~ovërgain3-ïn~mitïg~fIjn~Iütümirm zänd.
Deze gronden vindt men voornamelijk in de omgeving van het voorgaand type.
Ook hier komt een geringe oppervlakte voor met een zware zavel- en/of lich
te kleitussenlaag van 10 à 30 cm dikte, die ondieper dan 40 cm begint
(toevoeging b).
Dit type verschilt van het voorgaande, doordat hier een dikkere
laag lutumhoudend zand onder het lichte zaveldek voorkomt. De grond is
hierdoor nog opdrachtiger. Voor het overige geldt hetzelfde als bij type
Sz is opgemerkt.

- 17 Type Mz% Minder dan 40 O153 zware zavel op matig fijn lutumarm zand.
Het~zëir~fï3në~ïütmnhöüdëndë~zänd~ontbreekt~hxer om3â"E 3ît ver
graven (afgegraven gronden) zijn.
Dit type wordt alleen aangetroffen in het diep afgegraven (d.w.z,
meer dan 40 cm) gebied ten noorden van Boekei (toevoeging xp, zie 5»4)«
Men heeft hier zand uit de ondergrond weggegraven. Het kleidek dat boven
het zand lag bestond uit lichte zavel met een pikkleilaag. Dit dek is
door elkaar gemengd en weer teruggezet. Er heeft ook vermenging met matig
fijn zand plaatsgevonden, waardoor een matig fijnzandige zware fcavelbovenlaag is ontstaan, met een ongunstige structuur. De bovenlaag is kalkhoudend, terwijl de zandondergrond, bestaande uit matig fijn zand met een
mediaan van +_ l60 mu kalkrijk is.
De gronden zijn als grasland in gebruik, met een gemiddelde
laagste grondwaterstand tussen 60 en 100 cm (Gt II).
Door de ongunstige structuur van de bovenlaag is dit type weinig
geschikt voor tuinbouw.

Type Szls 40 - 80 cm lichte zavel, al dan niet met een zware zavel- en^of
Ixchtë~kïëïtüssënïIag~("toëvöegïng~7 of"kïeitussenlaag ("töevôëgïng~c77~ôp~zëêr~fxjn-ïütumhöüdënd-zand7-ön5iëpër~3ln BS cm
övërgaand~ïn~maïïg_fïjn~Iütumarm"zändT
~
Gronden op-dït-bö5ëmtypë~kömën~övër~ënkëïë~öppërvlakten in het noordwes
ten en zuidoosten van de Boekelermeerpolder en in het noorden en zuiden
van de Boekelerpolder voor. In het noorden van de Boekelerpolder heeft
dit type tussen 30 en 60 cm een kalkarme pikkleilaag (toevoeging c), die
minder gunstig is. Mede door de vrij diepe grondwaterstand (Gt lil) ver
drogen deze profielen gemakkelijk en zijn ze weinig geschikt voor tuin
bouw. In het zuiden van de Boekelerpolder vinden we eveneens een pikkleitussenlaag (toevoeging c) die echter niet overal even zwaar is. In twee
kleine oppervlakten bestaat deze pikkleilaag uit lichte klei (toevoeging
b), wat ook gunstiger is voor de waterhuishouding, daar minder krimp en
zwelling optreedt.
In de Boekelerpolder zijn deze gronden tot 60 à 70 cm kalkarm.
Het zijn vrij goede graslandgronden, maar de geschiktheid voor tuinbouw
is matig.
De gronden op dit type in de Boekelermeerpolder liggen lager
en zijn daardoor veelal natter. De gemiddelde laagste grondwaterstand is
ondieper dan 60 cm of tussen 60 en 80 cm (Gt I en II). Plaatselijk komt
hier een kalkarme zware zaveltussenlaag voor (toevoeging b). De profielen
zijn meestal vanaf 30 cm kalkrijk.
Voor de zandondergrond geldt hetzelfde als bij voorgaande typen
is vermeld. De profielen zijn goed opdrachtig, waardoor een verlaging van
de grondwaterstand mogelijk en zelfs wenselijk is. In het zuiden van de
Boekelermeerpolder zijn deze gronden als grasland in gebruik. In het noor
den wordt ook wel tuinbouw op dit type aangetroffen. Bij een diepere ont
watering zijn ze goed geschikt voor tuinbouw.
Type Slzls 40-80 cm lichte zavel, al dan niet met een zware zavel- en^of
lichteTçîeltussenïââg Ctoevöëgïng~b7~öp~zëër_fïjn~Iütümhöudënd
zän57 diëpër~din 3Ö~cm overgaand ïn-mitïg~fï3n-Iïïïümirm-zan5Een belangrij5~deël van hët~gëkartëër3i~giT5iëd7~vnï7-ïn~3i-Böëkëïërmëër-~
polder, bestaat uit gronden van dit bodemtype. Een kleine oppervlakte
ligt in het noorden van de Boekelerpolder. Ook de, onder de algemene on
derscheidingen en aanduidingen aangegeven kreekbeddingen, behoren wat hun
profielopbouw betreft tot dit bodemtype=
De profielen van dit bodemtype hebben vooral aan de randen van de
Boekelermeerpolder en in de kreekbeddingen een kalkarme zware zavel- en/of
lichte kleitussenlaag van 10 à 30 cm dikte, die ondieper dan 40 cm begint

- 18 (toevoeging b). Indien deze laag niet zwaarder is dan zware zavel, wat
meestal het geval is, heeft ze geen nadelige invloed op de waterhuishou
ding. Op een kleine oppervlakte ten noorden van de Kanaalweg, vlak bij
Boekei, bestaat deze laag echter uit lichte klei (toevoeging b), die iets
"pikkig" is en daardoor iets storend voor de waterhuishouding. Ten zuiden
van de Kanaalweg, aan de westrand van de Boekelermeerpolder, is de zavellaag onder de bovengrond gelaagd. Dit belemmert vooral de neergaande wa
terbeweging, waardoor de grond lang nat blijft. Yoorts komt hier langs de
Ringsloot een slappe ongerijpte kleilaag voor, die dunner is dan 40 cm en
tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld begint (toevoeging e).
De gronden op dit bodemtype zijn voor het grootste deel als gras
land in gebruik. In het noorden van de Boekelermeerpolder komt echter ook
vrij veel tuinbouw voor.
In het algemeen zijn de gronden te nat, met een gemiddelde laag
ste grondwaterstand ondieper dan 60 cm (Gt i) of tussen 60 en 100 cm
(Gt II). Een verlaging van het grondwaterpeil zou een gunstige invloed
hebben. De profielen met de slappe ongerijpte klei-ondergrond zijn weinig
geschikt voor tuinbouw? die met de gelaagde zavelondergrond of met de
lichte kleitussenlaag zijn matig geschikt voor tuinbouw. De overige gron
den zijn bij een diepere ontwatering geschikt voor tuinbouw.
Type Mlzls 40 - 80 cm zware zavel, al dan niet met een kleitussenlaag
("•Eöëvöëgï5ig~c7~öp~zëër~fI jn~ïütümhöüdënd~zand~dlëpër~dan~60 cm
overgaand-In~matxg"'fI3n ïutümarm zändT
~
~
Dit bodemtype~trëf:b men~slëchts~ïn~kï5inë~öppervlakten aan in het noorden
en zuiden van de Boekelerpolder en in het zuiden van de Boekelermeerpolder.
In de Boekelerpolder is een pikkleilaag tussen 30 en 60 cm aangetroffen
(toevoeging c),wat in de Boekelermeerpolder niet of zelden het geval was.
Het zijn vrij goede graslandgronden met gemiddelde laagste grond
waterstanden tussen 60 en 100 cm (Gt li); plaatselijk in de Boekelermeer
polder binnen 60 cm (Gt i).
5.3 Zandgronden ( II)De zandgronden vindt men voornamelijk in de omgeving van Boekei
en in het noordelijk deel van de Boekelermeerpolder. Meestal zijn het de
hoogst gelegen delen van het gebied. In de Boekelermeerpolder komen ech
ter ook laag gelegen zandgronden voor.
Het zand is zeer fijn met een mediaan van + 130 mu, of matig fijn
met een mediaan van + 160 mu. Het zeer fijne zand komt in hoofdzaak boven
in de profielen voor, met uitzondering van de zandgronden in de omgeving
van Boekeio Hier liggen nl. matig fijnzandige strandwalzandgronden.
In de zandgronden zijn twee bodemtypen onderscheiden, die naar de
dikte van de lutumhoudende zandlaag van elkaar verschillen.
Type Zs Zeer fijn lutumhoudend zand ondieper dan 60 cm overgaand in matig
fï3n~lutüraa.rm~zandT
Dit bodemtype ligt~in dë~ömgeving van Boekei en in het noorden van de Boe
kelermeerpolder. Rondom Boekei bestaan de profielen vanaf het maaiveld uit
matig fijn zand en zijn ze tot + 65 cm kalkloos en daarna kalkrijk, in te
genstelling tot de andere stukken, waar de bovenlaag uit zeer fijn eand
bestaat en het profiel vanaf 30 cm kalkrijk is. De lutumarme ondergrond is
bij beide gelijk en bestaat uit matig fijn zand.
Een klein oppervlak van dit bodemtype op de grens van Boekeler
meerpolder en Boekelerpolder heeft een lichte kleitussenlaag, die 10 â 30
cm dik is en ondieper dan 40 cm begint (toevoeging b). Deze tussenlaag
wordt scherp begrensd door het
erboven en-onder liggende zand, wat voor
de beworteling en voor de waterhuishouding minder gunstig is.
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De laag gelegen delen in het noorden van de Boekelermeerpolder zijn te
nat (Gt i) en het gedeelte rondom Boekei is te droog (Gt II en lil). Bij
een diepere ontwatering zijn de laag gelegen gronden geschikt voor tuin
bouw. De overige gronden zijn matig geschikt.
Type lZs Zeer fijn lutumhoudend zand dieper dan 60 cm overgaand_in matig
fï3"ïüïümlrm~zlnd7~
~
Gronden op~5ït~Tjö5imtypë wórden voor een groot gedeelte in het noorden en
het zuiden van de Boekelermeerpolder aangetroffen. Het zijn veelal duide
lijk hogere gedeelten, die naarmate ze hoger uit het grondwater liggen,
droogtegevoeliger zijn.
Het lutumhoudende zand is zeer fijn, terwijl het lutumarme zand
matig fijn is. Vrij regelmatig is bij dit type een lichte zavellaag aan
geboord, die 10 â 30 cm dik is en ondieper dan 80 cm begint (toevoeging a).
Het bodemgebruik is overwegend grasland, waarvan de gedeelten
met Gt III droogtegevoelig zijn.
Voor tuinbouw zijn ze matig tot weinig (Gt lil) geschikt.
5«4 Vergraven gronden (lil).
Toev£eging_p£ Weinig verwerkte gronden, die tevens goed zijn geëgaliseerd
('h5t"*mllxvëï3~ïxg:t-gêhëêl vlak).
Deze verwerkte (geëgaliseerde) gronden vindt men op een aantal percelen in
de Boekelermeerpolder, westelijk van de Meerweg. De lagere plekken zijn
enigszins opgehoogd en de hogere stukken iets afgegraven, waardoor het ge
heel vlak is komen te liggen. De profielen zijn meer dan 20 cm, maar min
der dan 40 cm verwerkt. Hierdoor waren de oorspronkelijke profielen nog
duidelijk herkenbaar en zijn ze niet als afzonderlijk bodemtype, doch
met een toevoeging bij het betreffende bodemtype aangegeven.
T 0£V£eging_xj> s Sterk verwerkte gronden, die diep zijn afgegraven.
Dit betreft een ääntä~percelen ten noorden van Boekei in de
Boekelerpolder, die meer dan 40 cm zijn afgegraven. Men heeft hier een ge
deelte van de strandwal afgegraven voor zandwinning. Op die plaatsen, waar
de strandwal tot aan de oppervlakte kwam, is het profiel weinig veranderd
(bodemtype Z, met toevoeging xp). Het geheel is lager komen te liggen en
de profielen zijn vanaf het maaiveld kalkrijk.
Daar waar op de strandwal een kleidek lag, heeft men het zand
onder het kleidek weggegraven en het kleidek teruggestort, waardoor een
ander profiel is ontstaan. Deze gronden zijn op de kaart als type Mz aan
gegeven met een toevoeging (xp) voor de afgraving.

- 20 6. DE GBONDWATERTBAPPENKAART (bijlage 2).
6.1 Inleiding,
Op de grondwatertrappenkaart zijn een aantal kaartvlakken aange
geven, waarbinnen nagenoeg dezelfde gemiddelde hoogste en laagste grond
waterstanden voorkomen. Deze kaartvlakken bestaan meestal uit verschil
lende bodemtypen of gedeelten daarvan, waarin de gemiddelde hoogste en
laagste grondwaterstanden binnen zekere grenzen dezelfde zijn. De grond
watertrappenkaart geeft dan ook de hoogteligging van de gronden ten op
zichte van de gemiddelde hoogste (H.W.) en de gemiddelde laagste (L.W.)
grondwaterstand weer. In de Boekelermeerpolder correspondeert deze hoog
teligging min of meer met de topografische hoogteligging. De topografisch
hoogst gelegen gronden liggen ook het hoogste boven het grondwater. In
de Boekelerpolder waar men naar behoefte het water ophoudt of af laat
vloeien in de Boekelermeerpolder is dit in mindere mate het geval.
De grondwaterstanden kenmerken zich in de profielen door zgn.
roest- en reductieverschijnselen. Deze worden veroorzaakt door de op en
neer gaande beweging van het grondwater, waarbij ten gevolge van wisselen
de oxydatie- en reductieprocessen bepaalde verkleuringen, o.a. van ijzer
roest )afzettingen optreden.
6.2 Opzet van de legenda.
Bij de opzet van de legenda voor de grondwatertrappenkaart is als
uitgangspunt genomen, de grondwatertrappenindeling zoals die bij de Stich
ting voor Bodemkartering wordt toegepast. In het onderzochte gebied zijn
drie grondwatertrappen onderscheiden, die in de gemiddelde laagste water
standen (L.W.) van elkaar verschillen. De gemiddelde hoogste grondwater
standen (H.W.) zijn voor het gehele gebied gelijk.
Onderstaande tabel geeft de drie onderscheiden grondwatertrappen
weer met de erin voorkomende bodemtypen.
Gt
H.W.
L.W.
Grondwatertrap Gemiddelde hoogste Gemiddelde laagste Bodemtypen
waterstand
waterstand
in cm beneden maaiveld
Z, 1Z, Sz, Szl,
Slz, Slzl, Mlzl

I

<40

II

<40

60-100

Z, 1Z, S, Sz, Szl,
SI«, Slzl, M, Mlzl,
Mz

III

<40

100-140

Z, 1Z, S, Szl, Slzl

<60

6.3 Beschrijving van de grondwatertrappen.
£t_I.i H.W._ondi_ej)er dan 40_c™»_Lj^_i £nil%P£r_dan_60 £m-l
Deze grondwatertrap wordt alleen in de Boekelermeerpolder aange
troffen, vooral in het noordwesten. Het zijn de laagst gelegen delen van
de polder, met de bodemtypen Z, 1Z, Szl, Sz, Slz, Slzl en Mlzl.
Deze gronden zijn te nat, vooral in regenrijke perioden. Voor
grasland heeft dit het stuktrappen van de zode tot gevolg. Een verlaging
van de grondwaterstand is dan ook wenselijk.
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_ondi_ep£r_dan_40 crn^ L .W._tus_sen 60_en 100 emu

De grootste oppervlakte van het gekarteerde gebied behoort tot
deze grondwatertrap, waarin alle onderscheiden bodemtypen voorkomen.
Gronden, waarin de gemiddelde laagste grondwaterstand dieper dan
80 cm blijft, kunnen nog enigszins droogtegevoelig zijn. Dit geldt voor
namelijk voor de zandgronden (type 1Z en Sz), waarvan het waterhoudend
vermogen niet groot is. Verder ook voor de diepe en matig diepe kleigron
den met een pikkleitussenlaag en met lutumarm zand ondieper dan 80 cm.in
de Boekelerpolder en aan de oostrand van de Boekelermeerpolder, vlak bij
Boekei.
Voorts zijn gedeelten van deze grondwatertrap te nat, waardoor de
grond wordt vertrapt» Dit zijn voornamelijk de goed opdrachtige gronden
(type Slz, Slzl) met een gemiddelde laagste grondwaterstand vg.n j- 70 cm.
Gt_II_I_1 H.W._ondieper dan 40_cm,_L_;_WjL £u£s£n_100_en i42 c_rru_
Tot deze grondwatertrap behoren gedeelten van de hoogst gelegen
gronden in de Boekelerpolder en de Boekelermeerpolder.
Het betreft hier zandgronden (type Z en ÏZ) en enkele oppervlakten
van de matig diepe en diepe kleigronden (type Szl, Slzl en S). In het al
gemeen zijn de gronden op deze Gt droogtegevoelig, vooral als het lutum
arme zand binnen 100 cm begint» waardoor de capillaire opstijging vanuit
het grondwater vertraagd of onderbroken wordt. Bovendien hebben de» zand
gronden door hun laag-lutumgehalte, een gering waterhoudend vermogen, het
geen een extra nadeel vormt bij een diepe laagste grondwaterstand. De ma
tig diepe en diepe kleigronden met de pikkleitussenlaag zijn eveneens
droogtegevoelig. De pikkleilaag scheurt sterk in droge perioden, waardoor
de capillaire opstijging vanuit de ondergrond wordt verbroken.
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7 . 1 Inleiding.
Uit de gegevens, die tijdens het veldwerk zijn verzameld, is een
bovenlaagkaart samengesteld. Deze kaart geeft de dikte en de aard van de
bovenlaag weer, die eigenlijk op de bodemk-°.art moesten stnan. Dit werd om
de boderakaart leesbaar te houden echter nagelaten (zie hoofdstuk 1*4)*
Op deze zgn. bovenlaagkaart is het volgende aangegeven?
a. De dikte van de humushoudende bovenlaag
b. De humus- en lutumklasse van de humushoudende bovenlaag.
7»2 Opzet van de legenda.
Lutuin.
Evenals bij de legenda van de bodemkaart, is bij deze legenda
onderscheid gemaakt naar de zwaarteklassen van de bovenlaag. Hier heeft
dit echter uitsluitend betrekking op het lutumgehalte van de humushouden
de bovenlaag, waarin drie groepen zijn onderscheiden.
Z = lutumhoudend zand (5-8$ lutum)
S = lichte zavel (8-17»5% lutum)
M = zware zavel (17,5-25% lutum)
Humus.
Voorts is een onderscheid gemaakt naar het hurnusgehalte in twee
humusklassen, ni.s
humeus en humusrijk
venig
Voor de humusgehalten van deze klassen in de verschillende lutumklassen zij verwezen naar het Glossarium.
Dikt£.
De dikte van de humushoudende bovenlaag is eveneens verdeeld in
twee klassen, nl.s
minder dan 30 cm
en 30 - 50 cm
Uit een combinatie van de drie genoemde criteria zijn in totaal
zes bovenlaagklassen ontstaan, die op de bovenlaagkaart zijn weergegeven.
7.3 Beschrijving van de onderscheiden klassen.
Klas_se_Zj_ Dunne ^minder dan 3P_cm)_hum£uz_e_tot_humusrijk£ lutumh£udend£
ze er_f1 jne_t ot_mat ig_f1 jne_zand b ovenl aag_^
Deze bovenlaag vindt men uitsluitend in de zandgronden. Naarmate de gron
den lager liggen ten opzichte van het grondwater,des te humeuzer wordt de
bovengrond. Zo hebben de hoog gelegen zandgronden in de omgeving van Boe
kei en in het noordoosten van de Boekelermeerpolder een lager hurnusgehalte
(2,5-5%) dan de lager gelegen zandgronden (5-8%).
Naarmate er minder humus in deze dunne zandbovenlagen aanwezig is,
is ook het waterhoudend vermogen geringer en zijn de gronden droogtegevoeliger.
De structuur is in het algemeen vrij goed, vooral als de boven
laag bestaat uit matig fijn zand.
Kla.sse_c_Z s Matig dikke (_30-5,0_cm)_hum£U£e_t£t_humusrij_ke_ lutumhoudend£
zandb ove ni aag *
~~
Deze klasse komt slechts over kleine oppervlakten in de omgeving en ten
noorden van Boekei voor, op hoge zandgronden, met uitzondering van het af
gegraven stuk.
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hoger (4-6$) dan bij de voorgaande klasse, heeft deze bovenlaag een groter
waterhoudend vermogen» De gronden verdrogen hierdoor minder snel. Het af
gegraven stuk ligt 50 - 100 cm lager en bevindt zich hierdoor dichter bij
het grondwater. Zodoende treedt geen verdroging op, ondanks het iets lage
re (+ 3$) humusgehalte.
~~
Ook van deze bovenlaag is de structuur in het algemeen gunstig.
Klasse_vZ2 Dunne {minder dan 30_cm)_v£nige lutumh£udend£ andb0venlaag.
In het noorden en he"? zuiden~~van ie BoekclermeerpoTder vTnït men
deze bovenlaag in enkele laag gelegen kommen.
Door de lage ligging en het hoge humusgehalte (meer dan 15$) is
deze bovenlaag, indien in grasland gelegen, in natte perioden erg gevoelig
voor vertrapping, hetgeen niet bevorderlijk is voor de structuur van de
gronden. Een verlaging van het grondwaterpeil zou een gunstige invloed
hebben.
Klasse_S_s_ Dunn£ (_minder dan 3.0__cm)_hum£u_ze_t£t_humusrij_k£ li£hte_zavelbovenlaag.
Deze bovenlaagJswwÉ komt over een grote oppervlakte in het onderzochte ge
bied voor. De lichte zavelbovenlaag in de Boekelerpolder is in het alge
meen zwaarder dan die in de Boekelermeerpolder. De humusgehalten zijn
resp. 6-10$ en 8-12$.
De gronden, die al enkele jaren als tuingrond in gebruik zijn,
hebben in het algemeen een lager humusgehalte (+ 7$)« De laagst gelegen
delen hebben ook hier de meeste humus in de bovenlaag.
Door de fijnzandigheid van de lichte zavel in de Boekelermeer
polder is de structuur van deze gronden niet erg bestendig. Onder de be
werkingslaag komt verslemping in het profiel voor, die de lucht-waterhuishouding nadelig beinvloedt. Hierdoor wordt het dieper wortelen van de
gewassen beperkt. Met een diepere ontwatering en een goede bemaling en
bemesting zijn deze gronden echter veelal geschikt voor tuinbouw.
De lichte zavelbovenlagen in de Boekelerpolder zijn structuurbestendiger, doordat deze lichte zavel in het noorden van de Boekelerpolder
iets zwaarder is (15-17$ lutum), terwijl de lichte zavel van het bodem
type Sz, in het midden van de Boekelerpolder, minder fijnzandig is door
bijmenging met matig fijn strandwalzand. Door de aanwezigheid van de pikkleilaag vlak onder de bovenlaag zijn deze gronden echter weinig geschikt
voor tuinbouw.
KIasse__vS ? Dunn£ (jninder dan ^0_cm)_v£nig£ lichte_zav£l bovenlaag.
Evenals de venige zandbovenlaag, wordt de venige lichte zavelbo
venlaag (meer dan 17»5$ humus) in de laag gelegen kommen van de Boekeler
meerpolder aangetroffen» Het is een zeer gevoelige bovenlaag, die
bij ligging in grasland wordt vertrapt. Hierdoor bederft de structuur.
Overigens geldt voor deze bovenlaag hetzelfde als bij de voorgaan
de (s) is opgemerkt.
ÎQasse__Ms_ Dunn£ £minder dan 3.0_cm)_humeu_ze_t£t_humusrij_k£ £war£ £avelb£v£nlaag^
Dit type wordt slechts over enkele kleine oppervlakten in de Boekelerpol
der en verder in het zuiden van de Boekelermeerpolder aangetroffen. Het
humusgehalte van deze bovenlaag ligt tussen 7 en 9$jhe"fcgeen. tezamen met het
hogere lutumgehalte een goede structuur heeft.
De aanwezigheid van een pikkleilaag onder de bovenlaag is er de
oorzaak van, dat deze gronden weinig geschikt zijn voor tuinbouw.
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8.1 Inleiding.
Er komen talrijke vormen van tuinbouw in diverse teeltcombinaties
voor. Overeenkomstig de opdracht zal de bespreking in dit rapport beperkt
blijven tot de mogelijkheden voor groente- en bollenteelt met een aantal
korte opmerkingen wat betreft de fruit- en bloementeelt.
De voor dit gebied belangrijkste bedrijfstypen zijns
1. het "consumptie"groentebedrijf
2. het gemengde groente- en bollenbedrijf
3» het meer gespecialiseerde glasgroenteteeltbedrijf.
Genoemde drie bedrijfsvormen komen in dit gebied voor.
In het voorgaande werd reeds uiteengezet, dat de bovenlaag van de gronden
in de Boekelermeerpolder en Boekelerpolder overwegend zavelig tot kleiig
en uiterst fijnzandig is. De capillaire opstijging is daardoor groot en
de vochtvoorziening goed. In deze bovenlagen treedt echter gemakkelijk
luchtgebrek op, vooral gedurende de wintermaanden. Verslemping kan dit nog
verergeren.
Hoewel de gronden overwegend eeuwenlang als grasland in gebruik
aijn geweest, is de structuurvorming nog maar nauwelijks op gang gekomen
door de hoge waterstanden en de periodieke wateroverlast. Ten dele wordt
de labiele structuur van deze bovenlagen gecompenseerd door een behoor
lijk humusgehalte.
De structuurvorming, die in de graslandgronden op gang komt, zal
wanneer deze gronden in gebruik worden genomen voor vollegrondsgroenteteelt, achteruitgaan. Om deze structuurvorming te handhaven of te verbe
teren, zal men regelmatig een organische bemesting moesten geven (stal
mest ).
8.2 De bedrijfstypen8.2.1 Het ^c£njsumpti_e''groentel>£drijf_o_
Het onderzochte gebied ligt in de nabijheid van de consumptieveiling Alkmaar. Voor groentebedrijven, waarvan de Produkten op een con
sumptieveiling worden afgezet, zijn gemakkelijk te bewerken, groeikrachtige gronden gewenst, waarop voortdurend geplant en gezaaid kan worden. Im
mers hierdoor is het mogelijk een regelmatige aanvoer en een grote ver
scheidenheid van Produkten, in niet te grote hoeveelheden te verkrijgen.
Dit geeft voor de teler de beste financiële resultaten. Op deze consumptiebedrijven neemt de teelt van zomergroenten, zoals bladgroenten en bloem
kool, die hoge eisen aan de vochtvoorziening stellen, een belangrijke
plaats in.
Op deze consumptiebedrijven treft men veelal enig glas aan, vaak
in de vorm van platglas en/of een rolkas, waarmee een grotere spreiding
van de aanvoer mogelijk wordt.
Een belangrijk gedeelte van de gronden in dit gebied leent zich
goed voor dit bedrijfstype. De betrekkelijk hoge waterstanden, een flinke
hoeveelheid organische stof en een beperkt kleigehalte zorgen voor een
ruime vochtvoorziening van de gewassen in het groeiseizoen en een gemakke
lijke bewerkbaarheid van de grond.
Doordat bij dit bedrijfstype de groeiomstandigheden gedurende de
zomermaanden het belangrijkst zijn, worden de periodiek optredende, tijde
lijk te hoge polderwaterstanden, als minder ernstig beschouwd.
Voor andere bedrijfstypen zoals het glasbedrijf en het gemengde
groente- en bollenbedrijf is deze periodieke wateroverlast echter funest.
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Deze bedrijfsvorm wordt voornamelijk beoefend op de strandwalen duinzandgronden van Kennemerland, maar begint ook in dit gebied tot
ontwikkeling te komen. Op deze bedrijven plant men diverse bolgewassen,
zoals tulpen en narcissen reeds voor de winter, daar deze in de grond moeten
overwinteren. Wateroverlast en luchtgebrek, vooral in de bovengrond, mogen
niet voorkomen« Voor zavelige en kleiige gronden is daarom een waterstand
van minstens 70 cm diepte en verder een goede waterstandsbeheersing ge
wenst.
Opheffing van de periodieke wateroverlast zal het biologisch
leven in de grond doen toenemen en hierdoor de vorming van"structuurele
menten bevorderen. Door deze structuurverbetering zal de hoeveelheid lucht
in de bovenlaag groter worden ten gunste van de zgn. vroegheid van de
gronden.
8.2.3 Het, ge^pec^a]âjseerde_gl_aj3gr0£nteteeltbedrijf^
Op het gespecialiseerde glasbedrijf is de vroegheid van de gron
den zeer belangrijk. De belangrijkste voorwaarde voor deze vroegheid is,
dat de grond gedurende de wintermaanden veel lucht en weinig vocht bevat,
waardoor de planten zich vroeg in het voorjaar goed kunnen ontwikkelen.
Van nature voldoen zavelige en kleiige gronden niet aan deze voorwaarde.
Door het handhaven van een lage waterstand en het bevorderen van een goede
structuur tracht men de vroegheid van deze gronden zoveel mogelijk te be
vorderen.
Onder de huidige omstandigheden is het in dit gebied weinig aan
trekkelijk met glastuinbouw te beginnen, omdat s
a. de waterstand veelal te hoog is en de profielen daardoor in de winter
te veel water en te weinig lucht bevatten
b. door deze hoge waterstanden de biologische activiteit gering is
c. de bovenlaag weinig structuurbestendig is
d. het polderwater een groot gedeelte van het jaar een te hoog zoutgehalte
heeft
e. de hoogte van het polderpeil afgestemd is op het nu nog overwegend
grasiandgebruik
f. onderbemaling van percelen aan sterk beperkende bepalingen onderhevig
is.
8.2.4 Het ge specialiseer de_frui.t bedr i_jf.
Evenals voor beide voorgaande bedrijfstypen is voor de meeste
vormen van fruitteelt op zavelige en kleiige gronden een lage waterstand
en een goede structuur gewenst. Onder de huidige omstandigheden is fruit
teelt weinig aantrekkelijk.
Waterstandsverlaging zal in veel gevallen reeds een belangrijke
verbetering geven. De fijnzandige ondergrond is echter aanvankelijk nog
veel te dicht voor een gunstig bewortelingsmilieu. De verbetering hiervan
is echter een langdurig proces.
8.2.5 £e_blo£m£nteelt_»
De eisen, die bloemgewassen aan de grond stellen, lopen ongeveer
parallel aan die voor de groenteteelt. Ook hierbij stellen de zomergewas
sen hogere eisen aan de vochtvoorziening. De overjarige en wintergewassen
vragen veel lucht en weinig water gedurende de wintermaanden.
Hieruit blijkt dat de meeste gronden bij de huidige waterbeheer
sing weinig geschikt zijn voor de bloementeelt, met name voor de overjari
ge en wintergewassen.
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Uit het voorgaande volgt, dat de overwegend voorkomende zavelige
en kleiige gronden in dit gebied zich momenteel het best lenen voor de
teelt van veel vochteisende gewassen, zoals bladgroenten en bloemkool ge
durende de zomermaanden. Voor vroege, meerjarige en wintergewassen is het
polderpeil veelal te hoog en tevens moeilijk te beheersen. Door hoge wa
terstand remt tevens de structuurvorming, zodat gemakkelijk luchtgebrek
optreedt.
Bij een geschiktheidsbeoordeling geheel gebaseerd op de huidige
toestand, zouden weinig gronden als geschikt worden aangemerkt. Daarom is
in overleg met het Eijkstuinbouwconsulent besloten de classifioatie te
baseren op een betere beheersing van het polderpeil, namelijk op een ni
veau dat ongeveer 20 cm lager ligt dan het huidige.
Indien dit gerealiseerd wordt, zullen nog gronden voorkomen met
een te lage ligging. Dit betreft dan voornamelijk de voormalige beddingen,
die onregelmatig door het land slingeren en de gronden tegen de buiten
dijk van het kanaal, die last van kwel hebben. Deze lagere gronden zijn
derhalve als minder geschikt beoordeeld. Soms zal onderbemaling verbete
ring kunnen geven.
Hoger gelegen gronden met een gering vochthoudend vermogen zul
len door de verlaging van het polderpeil nog verder in waarde dalen, door
dat ze droogtegevoeliger worden. Deze gronden zijn eveneens in een lagere
geschiktheidsklasse ondergebracht. Het handhaven van een hoger slootpeil,
b.v. met behulp van stuwtjes, eventueel met infiltratie en/of beregening,
kan hier verbetering geven.
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9.1 Inleiding.
Bij' de samenstelling van deze kaart is de gedachtengang van het
voorgaande hoofdstuk als uitgangspunt genomen.
Naar hun profielopbouw zijn de bodemtypen in drie groepen ver
deeld, op elk waarvan een bepaald bedrijfstype het beste past. Binnen de
ze groepen heeft een globale indeling naar geschiktheid plaatsgehad. Door
middel van gedetailleerde bedrijfskarteringen kunnen nauwkeuriger grenzen
worden aangegeven en beter gefundeerde adviezen gegeven, dan bij dit glo
bale onderzoek mogelijk is.
Gronden behorende tot de klasse zeer geschikt, komen in dit ge
bied nagenoeg niet voor.
9.2 Beschrijving van de geschiktheidsklassen.

9 . 2 .1 Bedrijfstype_a_s_ Groente-_en bl£ement£elt_al_ dan_niet_ _onder glas^
Klasse las Gronden, die in het algemeen geschikt zijn_voor groente-_en
5ïöëmëntëëït~iï"d"an"nï5t"ndë~glls.
- - Hieronder vaIÏSn~gröndën_mêF~5ën~zivêl3ek dikker dan 60 cm (bodemtype S)
en de zavelgronden met een zwaardere tussenlaag (toevoeging b, bijl. l)
onder de bovengrond (binnen bodemtypen Slzl, Szl, Slz> Sz).
Door vermenging van bovengrond en de onderliggende zwaardere
laag (doorspitten), zal de bovengrond dikker en zwaarder (kleiiger) wor
den. De capillaire opstijging is dan traag, mits een deel van de zwaardere
tussenlaag aanwezig blijft na het doorspitten.
Voor de teelten onder glas betekent deze tragere capillaire op
stijging vervroeging. Tevens is groeibeheersing beter mogelijk dan op
de sterk opdrachtige gronden. Vooral voor teelten, waarvan de kritieke
groeiperiode in de wintermaanden valt, is dit belangrijk.
Voor veel vochteisende gewassen zijn deze gronden minder ge
schikt, omdat de beschikbare hoeveelheid water te sterk gebonden is, waar
door de groei te traag verloopt.
Binnen deze klasse vormen de gronden, die ondieper dan 60 cm in
kleiarm zand overgaan de geschiktste gronden (bodemtype Szl met toevoe
ging b). Voor de invloed van het kleiarm zand op de waterbeweging in deze
profielen zij verwezen naar klasse Ie»
Klasse lias Idem als klasse Ia, doch matig geschikt.
Tot dêzë-kïassë~zï3n~dë-zëër-nattë gedeelten gerekend van de bo
demtypen die in klasse Ia zijn ondergebracht.
Ten zuiden van de Kanaalweg in de zuidwest hoek van het gebied
zijn het de sterk gelaagde gronden met een trage waterbeweging, waardoor
periodiek wateroverlast en watergebrek optreedt. Ten noordwesten van Boe
kei zijn de zandgronden met een kleitussenlaag (bodemtype Z met toevoe
ging b) hiertoe gerekend.
Door de geringe opdrachtigheid en het geringe vochthoudend vermo
gen zijn deze profielen droogtegevoelig.
9.2.2 Bedrijfstype_bs I^ntensieve_v£l^egr£ndsgr£ente-_en bl£ementeelt_en
_
latere_glaste_eTt£n_. I
Klasse Ibs Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor intensieve volTegron5sgröëntë-~eri bloementëeït~ën~ïatërë glâitiiîtenT
Hierin zijn*de zavëïïgê~gröndën ondirgëbracht7~dïë~öndïêpër~din 30 cm over
gaan in matig kleiig zand, binnen de bodemtypen Szl en Sz. Deze gronden
worden bij verdikking van de bovengrond (doorspitten) minder humeus en
veelal zandiger. Ze zijn doorgaans slempgevoeliger en sterker opdrachtig
dan de gronden, die in bedrijfstype a ondergebracht zijn.
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voor geen diepe ontwatering nodig is. Door de sterke opdrachtigheid "be
hoeft weinig of niet gegoten te worden. Dit is voor deze gronden gunstig,
omdat gieten verslemping in de hand werkt, op deze stabiele bovengronden.
Het zijn geen vroege gronden. Vervroeging is mogelijk door ster
ke grondwaterstandsverlaging, maar dan zal men in het zomerseizoen meer
moeten gieten.
Het aanhouden van een hogere zomerwaterstand is veelal minder ge
wenst omdat dan een diepere beworteling onmogelijk wordt. Bovendien is het
poriënvolume in de ondergrond meestal gering, waardoor flinke grondwaterschommelingen kunnen worden verwacht. De profielen hebben weinig water
bergend vermogen.
Tot deze klasse behoren ook zandgronden met een zwaardere laag
in de ondergrond, die ondieper dan 80 cm begint (type 1Z met toevoeging a)*
Klasse Hbs Idem als Ib, doch matig geschikt.
Dit-,Eëtrë?ï~ëöörïgëïïjke~grÖndën~aTs die tot klasse Ib behoren,
maar de profielopbouw is minder gunstig, waardoor periodiek wateroverlast
en/of droogteschade kan optreden.
9.2.3 Bedrijfstype cs Gemengd groente- en bloembollenbedrijf (Kennemerbedri_ jf st y£eJ.
Klasse Ic; Gronden, die in het algemeen geschikt zijn voor het gemengde
gröëntë-~i"bI5ëmBöIIënbidrIjfT
Hiertoe behören~vöörnamëïïjk~zâvëlîgê~gronden, die ondieper dan 60 cm
overgaan in lutumarm matig fijn zand (type SZ1 en Sz). In dit zand heeft
een vlotte waterbeweging plaats. De capillaire atijghoogte is gering.
Een waterstandsdaling van enkele decimeters kan daardoor de grondwaterin
vloed reeds belangrijk verminderen.
De lutumarme, grovere zandondergrond is meestal niet voor bewor
teling geschikt. Deze eigenschappen maken het mogelijk gedurende de
wintermaanden en het vroege voorjaar een waterstand van 80 à 100 cm aan
te houden en een zomerwaterstand van 60 à 80 cm. Hoe hoger de niet voor
beworteling geschikte zandlaag aanwezig is, des te ondieper kan de water
stand zijn. De zandlaag is tevens gunstig voor de doorluchting. Hoe gro
ver en losser het zand, des te beter zal deze zandlaag genoemde functie
vervullen.
Voor vaklieden bieden deze gronden de grootste mogelijkheden, om
dat men via grondwaterstandsregeling en vochtvoorziening de groei enigs
zins kan regelen. Door in de winter de waterstand laag te houden, wordt
de grondwaterinvloed zoveel mogelijk beperkt en de luchttoetreding bevor
derd. Dit maakt de grond vroeg. Zodra de verdamping groter wordt, kan de
waterstand worden opgevoerd. Hierdoor wordt de opwaartse grondwateraanvoer sterker, zodat minder behoeft te worden gegoten.
Waar de zandlaag ondiep begint, kan vermenging van zand met za
vel plaatshebben. Dit mengsel van zand en zavelbrokken vormt een gunstig
bewortelingsmilieu. De wortels zullen in de zavelige brokken gaan, die
goed vochthoudend zijn, terwijl via het zand voldoende doorluchting moge
lijk is.
Voor de bollenteelt kan geleidelijk wat kalkrijk zand door de
bovenlaag gewerkt worden. Het is zelfs mogelijk om op verschillende plaat
sen de zavelige bovenlaag te laten zakken en een dikke laag kalkrijk zand
boven te brengen (omzetten van het profiel). Dit schept mogelijkheden voor
het zuivere bollenbedrijf. Door middel van een aantal diepere boringen
zal de aard en de diepte van de kalkrijke zandondergrond dan moeten worden
vastgesteld (zie hoofdstuk lO).
De gronden van deze klasse zijn ook geschikt voor het consumptiebedrijf, al dan niet in combinatie met bloembollenteelt.
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deeltelijk behoren tot de strandwal in het oostelijk deel van het gebied
(bodemtype Z). Ook hier zal het plaatselijk mogelijk zijn door diep om
werken een dikke laag kalkrijk zand boven te brengen. Wanneer van deze
percelen geen zand uit de ondergrond wordt afgevoerd, zoals momenteel hier
en daar gebeurt, maar wel de kleiige bovenlaag, dan kan men plaatselijk
reeds over een geschikte bollengrond beschikken.
Klasse lies Idem als Ic, doch matig geschikt, maar vaak geschikt te maken.
Dit""B5^ri?i vöörnamëïïjk-dë~nlët-lfgëgr5vën-zandgrön3ën~vin~3ë
strandwal tegen het Noordhollands kanaal in de Boekelerpolder. De zandbovengrond is matig kleiig (type Z) of sterk kleiig (Sz). Door het geringe
vochthoudend vermogen en de geringe grondwaterinvloed in de bovenlaag,
zijn ze droogtegevoelig.
Het geschikt maken voor het gemengde groente- en bloembollenbedrijf kan geschieden door waterstandsverhoging en egalisatie. Door diep
omzetten zal een gedeelte van deze gronden veranderd kunnen worden in
kalkrijke zandgronden met goede mogelijkheden voor het zuivere bollenbedrijf. De mogelijkheden voor deze omwerking zullen perceelsgewijs moeten
worden onderzocht (diepere boringen, zie hoofdstuk 10) »
9.2.4 Klfisse

We_inig_g£s£hikt voc>r_tuinbcmw,

Hiertoe behoren de gronden met een ongunstige profielopbouw, die
bovendien vaak een ongunstige waterhuishouding hebben. Het betreft profie
len met een pikkleilaag onder de bovengrond (toevoeging c) of een slappe
kleilaag (toevoeging e) binnen de bodemtypen S, Slzl, M, Mz en Mlzl).
Tevens zijn hiertoe enkele stukken sterk verdrogende zandgronden gerekend.

- 30 10, DE AARD VAN DE DIEPERE ZANDONDER GR OND VAN DE BOEKELERMEERPOLDER IN
VERBAND MET DE BLOEMBOLLENTEELT.
De bloembollen-teelt wordt bij voorkeur uitgeoefend op grof zandige
kalkrijke duin- of zeezandgrond.
In deze polder ligt dergelijk zand nergens aan de oppervlakte.
In de bloembollenstreek is het wel gebruikelijk om gronden, waar bruik
baar zand in de ondergrond voorkomt, diep om te graven met een dragline
(tot 3 M m diepte) of om te spuiten (tot ca. 7 m diepte).
Om na te gaan of het mogelijk
is door een dergelijke diepe
grondbewerking bepaalde percelen in deze polder geschikt te maken voor
de bloembollenteelt, werd een onderzoek ingesteld naar de diepere onder
grond tot een diepte van 3 ra. Dit onderzoek was zeer globaal5 sleohts
op zes punten werd de grond onderzocht.
Hierbij bleek dat op twee plaatsen in de zuidelijke helft van de
polder geen bruikbaar zand voorkomt. Op de overige vier punten in de noor
delijke helft van de polder was dit wel het geval. Dieper dan 100 à 120 cm
beneden maaiveld wordt hier kalkrijk matig fijn zand aangetroffen, met
een mediaan tussen 150 en 210 mu. Dieper dan 2 m wordt het zand in het al
gemeen nog iets grover en kan van matig grof zand worden gesproken (medi
aan tussen 210 en 300 mu).
Uit dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken, dat op ver
schillende plaatsen in deze polder - waarschijnlijk vooral in de noorde
lijke helft - mogelijkheden aanwezig zijn om de grond geschikt te maken
voor het zuivere bloembollenbedrijf. Alle gangbare bolgewassen kunnen wor
den geteeld. De bloembollenteelt stelt op deze grovere zandgrond hoge
eisen aan de waterbeheersing. Een slootwaterstand van 55 à 60 cm beneden
maaiveld dient gedurende het gehele jaar te worden aangehouden.
Om dit te verwezenlijken is het aan te bevelen dergelijke perce
len te draineren en van een pomp te voorzien, zodat kunstmatig het ver
langde peil kan worden verkregen.
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- 31 11. HET KEUKENZOUTGEHALTE Viffl HET POLDBRWATBR IN DE BOEKELERMEERPOLDER.
11.1 Inleiding.
Ten einde een inzicht te verkrijgen omtrent het zoutgehalte van
het polderwater (slootwater) in de Boekelermeerpolder, werd in 1959 en
I960 door het Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam een onderzoek inge
steld. Dit onderzoek stond los van het door de Stichting voor Bodemkartering verrichte bodemkundig onderzoek.
11.2 Werkwi.jze.
Het onderzoek bestond hierin, dat enige malen per maand van en
kele vaste punten in de polder en het Noordhollands kanaal watermonsters
werden onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een grafiek
(afb. 2) samengesteld, waarop het aantal mgr. NaCl (keukenzout) per liter
water is uitgezet tegen de tijd. Ter verduidelijking is een situatie
schets bijgevoegd (afb. 3 ) .
Daarnaast werd in i960 om de twee maanden een groter aantal
(nl. 25) watermonsters, verspreid door de polder, onderzocht. Op grond
van deze monsters werden zoutkaartjes samengesteld. Vier van deze kaart
jes, nl. van 6 april, 24 mei, 13 juli en 25 november zijn bij dit rapport
gevoegd als de afbeeldingen 4 "t/m 7«
11. 3 De eisen die in de tuinbouw aan het polderwater worden gesteld.
In de tuinbouw, met name voor de glasteelten waar het polderwa
ter als gietwater wordt gebruikt, worden enkele speciale eisen aan het
polderwater gestelds
1. Het water dient schoon te zijn en mag dus geen grove zwevende veront
reinigingen bevatten.Bij het onderzoek is niet gebleken, dat er op dit
punt gebreken zijn.
2. Het zoutgehalte van het gietwater voor de glasteelten mag maximaal
5OO mgr. NaCl/liter bedragen. Voor de glasteelten dient men het gehele
jaar over dit zoete water te kunnen beschikken. Voor sproeiinstallaties
op de volle grond is water met een NaCl-gehalte tot 700 à 800 mgr. per
liter nog bruikbaar. Zelfs voor enkele gewassen, b.v. bloembollen, mag
het NaCl-gehalte tot 1000 mgr. per liter gaan, hoewel dit minder ge
wenst is.
11. 4 D e resultaten van het onderzoek.
11 •4•1 NaCl-gehalten £edurende het_ jaar (afb. 2 en 3 ) °
Uit de grafiek en ook uit andere onderzoekingen blijkt dat het
NaCl-gehalte van het kanaalwater gedurende het winterhalfjaar, nl. vanaf
november-december tot mei, veel hoger is dan in de periode van mei tot
november. Dit hangt samen met de waterinlaat gedurende de zomermaanden
vanuit het IJselmeer. Het zoutgehalte van het polderwater schommelt zeer
duidelijk met het kanaalwater mee.
In de zomermaanden blijft het NaCl-gehalte van het kanaalwater
iets beneden of dicht bij de schadelijke grens (500 mgr./liter). In de na
jaarsmaanden (sept.-okt.) van i960 was het zoutgehalte uitzonderlijk hoog
en daalde, tegen de verwachting, in november en december weer sterk. Dit
hangt waarschijnlijk samen met de abnormale hoeveelheden neerslag in deze
periode.
Gedurende de zomer wordt op twee punten regelmatig water ingela
ten, zodat te verklaren is, dat de NaCl-gehalten op hetzelfde niveau lig
gen.
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- 32 Gedurende de winterperiode wordt geen water ingelaten. Toch lo
pen de NaCl-gehalten van het polderwater in de periode van november tot
mei op de onderzochte punten sterk op, hoewel iets minder hoog dan die
van het kanaalwater. Het is mogelijk, dat dit veroorzaakt wordt door het
optreden van zoute kwel. Op een aantal plaatsen werd het grondwater be
monsterd op een diepte van 1 m. Dit water bevatte echter op deze diepte
weinig zout. Wel werden op enkele plaatsen hoge NaCl-gehalten gevonden
in het diepere grondwater, nl. op 3 m diepte. In hoeverre dijkkwel op
treedt vanuit het Noordhollands kanaal en vanuit de tocht ten zuiden van
de polder kon nog niet worden vastgesteld.
II. 4 . 2 NaCl-gehalten in_de vers£hillende_ delen van de_B£ekel_erm^erpolder.
De vervaardigde zoutkaartjes (afb. 4 t/m 7) zijn bedoeld als
overzichtskaartjes. Aangenomen is dat de NaCl-gehalten van het water in
de omgeving van de bemonsterde plekken niet sterk afwijken van die op de
monsterplekken.
Uit de kaartjes, evenals uit de grafiek, blijkt dat de zoutge
halten in april en november hoger zijn dan in mei en juli. In het alge
meen worden in het winterhalfjaar in het zuidelijk deel van de polder de
hoogste zoutgehalten aangetroffen. In het noordelijk en noordwestelijk
gedeelte, ten noorden van de Machine-tocht en de Nijenburgerweg, is de
situatie het gunstigst. In de periode van mei tot november is het NaClgehalte van het polderwater, op enkele uitzonderingen na, bij of juist
boven de schadelijke grens.
II. 5 Mogelijkheden tot verbetering van het polderwater.
Als de tuinbouw in deze polder zich uitbreidt en intensiever
wordt, dus meer op glasteelten overschakelt, is het zoutgehalte van het
polderwater in de periode van november tot mei te hoog. Om hierin verbe
tering te brengen is het noodzakelijk de polder regelmatig "door te spoe
len" met zoet water.
Uit een onderzoek van de Provinciale Waterstaat van Noordholland
is gebleken, dat het NaCl-gehalte van het water in de Oosterzijpolder, ge
legen ten westen van de Boekelermeer, gedurende de winterperiode laag is.
Bovendien is het polderpeil van de Oosterzijpolder aanmerkelijk hoger dan
dat van de Boekelermeerpolder, zodat waterinlaat technisch goed mogelijk
is. Deze maatregel zal alleen effect hebben als de waterwegen in de Boeke
lermeerpolder, zowel tochten als perceelssloten, zodanige afmetingen heb
ben dat het ingelaten water zich door de hele polder vlot kan verspreiden.
De bemalingscapaciteit dient voldoende te zijn om het water vlot uit te
kunnen malen.
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