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VOORYÏOORD
In het kader van een opdracht van de Landclassificatiecommissie ten behoeve van de Tuinbouw tot inventarisatie van plaatselijke
kennis van de geschiktheid van de "bodem voor tuinbouwgewassen, in
het bijzonder voor stooktomaten, zijn in dit rapport de gegevens vast
gelegd, die in de gemeente Horst werden verkregen.
Aan dit onderzoek werd medewerking verleend door de Rijkstuinbouwconsulent voor Limburg en de gemeente Deurne, Ir.S.A.E.M.v.d. Geyn
en het hoofd van de provinciale afdeling Limburg van de Stichting
voor Bodemkartering, Ir»J.M.M.v.d. Broek en hun medewerkers. In het
bijzonder moeten worden genoemd de plaatselijke hoofdassistent van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, F. Stappers en de hoofdkarteerder van
de Stichting voor Bodemkartering, T.C. Teunissen van Manen.
Tijdens het onderzoek zijn enige gegevens uitgewisseld met
Ir.A.D. Oostra van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuis
houding.

HET HOOFD VAN DE APD. TUINBOUW VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(ir.J.G.C. van Dam).

HET HOOFD VAN DE APD. GRONDONDERZOEK
EN BODEMKARTERING VAN HET PROEFSTATION
VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER
GLAS,

(ir.J.v.d. Ende).
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1.

INLEIDING
Tijdens de inleidende bespreking te Venlo werd door de Ttyks-

tuinbouwconsulent in Limburg de wens te kennen gegeven het onderzoek
naar de geschiktheid van de bodem voor tuinbcuwgewassen, in het bij
zonder voor stooktomaten, voorlopig te concentreren in het tuinbouw
gebied van Horst.
Dit gebied ligt grotendeels binnen het ruilverkavelingsobject
"Lollebeek", dat als proefgebied is uitgezocht om het plan voor de
watervoorziening van Midden- en Noord-Limburg te kunnen toetsen.
Door de provinciale afdeling Limburg van de Stichting voor Bodemkartering werd reeds een bodemkundig rapport over dit gebied uitge
bracht ' ).
De Provinciale Waterstaat van Limburg heeft een hoogtekaart
van dit gebied vervaardigd, terwijl deze dienst voorts over een
periode van 5^7 jaren de grondwaterstand in een aantal grondwater
standsbuizen periodiek heeft opgenomen.
Het gebied, waarop het tuinbouwgeschiktheidsonderzoek betrek
king heeft, ligt in de zuidoosthoek van het Ruilverkavelingsgebied
(zie situatiekaart, afb. l).

') De bodemgesteldheid van het Ruilverkavelingsgebied "Lollebeek"
door Ir.J.M.M.v.d. Broek en T.C. Teunissen van Manen»
Rapport no. 515 van de Stichting voor Bodemkartering, augustus
1959.
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DE BODEMGESTELDHEID
Het op tuinbouwgeschiktheid onderzochte gebied bestaat uit

een golvend, naar het oosten afbellend dekzandlandschap. Het wordt
in de richting Z.W. - N-0. doorsneden door de dalen van de Kabroekse
beek en de Lollebeek (zie bijlage 1 en 2).
Ten noorden van het beekdal van de Kabroekse beek ligt een
grote rug van diep humeuze, zeer fijnzandige, sterk lemige zandgron
den (oude bouwlandgronden), het zgn. Meterikse veld. Het dikke hu
meuze dek (> 40 cm) is ontstaan door regelmatige ophoging met pot
stalmateriaal. De zandgronden ten zuiden van bovengenoemd beekda.1
zijn zeer fijnzandig en sterk lemig. De humeuze bovengrond is alleen
in het oostelijks deel dikker dan 40 cm. De beekdalen zijn gedeelte
lijk opgevuld met verspoelde zanden, die overwegend een sterk wisse
lende korrelgrootteverdeling hebben. Het zand is gemiddeld wat grover
en lutumrijker dan het dekzand. Ten noordwesten van de oude bouw
landgronden ligt een strook humusarme gronden, die minder lemig en
fijnzandig zijn dan de overige gronden. Deze zgn. stuif zandgronden zijn
voor een belangrijk gedeelte nog recent verstoven.
De gronden van het onderzochte gebied zijn over het algemeen
weinig of niet gepodzoleerd. In de ondergrond komt op veel plaatsen
een sterk roestige laag binnen 120 cm voor. Voor zover de humeuze
bovenlaag dunner is dan 40 cm, zijn dergelijke gronden afzonderlijk
aangegeven.
Om een beeld te geven van de verschillen in bodemgesteldheid
en hoogteligging is een doorsnede door het gebied in twee delen ver
vaardigd (bijlage 3). Deze doorsnede loopt ongeveer noord-zuid en
wordt onderbroken door de dorpskom van Meterik (zie de situatiekaart
van de doorsnede). Ter wille van de duidelijkheid is de diepteschaal
vele malen overdreven ten opzichte van de lengteschaal (80 x). De
boringen zijn op wisselende afstanden verricht en de plaatsen zodanig
gekozen, dat de belangrijke verschillen zoveel mogelijk worden weer
gegeven. Er is geboord tot een diepte van 125 cm beneden maaiveld.
Het hoogste deel ligt op het Molenveld (Meterikse Veld) even
ten noorden van de molen (27.90 m + N.A.P.), het laagste in het dal
van de Lollebeek (23*90 m + N.A.P.). Het verschil tussen het hoog
ste en het laagste punt bedraagt dus 4

M»

Doorsnede A-B (ten noorden van Meterik)
In dit gedeelte valt nog juist de rand van het Lollebeekdal
(boring 1 t/m 3). Hierlangs

ligt een strook zwak lemig zand (boring

4 t/m ll), die voor een belangrijk gedeelte aan verstuivingen heeft
blootgestaan. Het rechter deel van deze doorsnede bestaat uit sterk
lemige dekzandgronden (boring 12 t/m 29)« Aanvankelijk waren het
voornamelijk sterk zandige leemgronden, rustend op zwak lemig, matig
fijn tot zeer fijn zand. Het mestdek, dat voornamelijk door de plaggenbemesting op deze gronden is aangebracht, is doorgaans minder lemig.
Onder de humeuze bovenlaag bevindt zich meestal een podzolachtige laag (zwakke inspoelingshorizont, BP). Daaronder volgt een
ijzerpodzol - bestaande uit een roestarme laag - rustend op een sterk
roestige laag (Y).
Het lage gedeelte van de diep humeuze gronden (boring 12 t/m
16) onderscheidt zich van het hoger gelegen deel door een hoger humusgehalte en roestvlekken van boven af.
Doorsnede C-D (ten zuiden van Meterik)
Dit deel onderscheidt zich in het algemeen van het eerste door
een vlakkere ligging, een dunnere humeuze bovenlaag en meer podzolkenmerken. Het dal van de Kabroekse beek is gekenmerkt door het voor
komen van een laag(je) beekleem onder de humeuze bovengrond.
Bodemkaart
De bodemkaart (bijl. l), die bij dit rapport is gevoegd, werd
afgeleid van de bodemkaart van het Lollebeekgebied, vervaardigd door
de provinciale afdeling van de Stichting voor Bodemkartering (rap
port no. 515 van de Stichting voor Bodemkartering). Verschillende
bodemtypen van deze kaart, die tuinbouwkundig ongeveer gelijke moge
lijkheden bieden, zijn samengevoegd. Andere zijn gedeeltelijk ge
splitst en met toevoegingen aangevuld, voor zover dit tuinbouwkundig
belangrijk is. Hierbij is de gebruikelijke indeling naar leemgehalte
a angehouden, die als volgt luidt s
< 109g

<50 mu

niet tot zeer zwak lemig

- 17«5$

<50 mu

zwak lemig zand

17«5 - 32.5/£

<50 mu

sterk lemig zand

32.5 - 50i°

<50

sterk zandige leem (zeer sterk lemig zand)

10

mu

50

- 85 f°

<50 mu

zwak zandige leem

85

-100%

<50 mu

leem.

e
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Hieronder volgt de legenda van de bodemkaart van het onder
zochte gebied met de afleiding uit de legenda, van de bodemkaart van
het Lollebeekgebiedo

Nieuw
symbool

Lollebeek bodemtypen

Zwak lemige podzolgronden

Hl

Hba,-JIbb-Hbc-Hbe-Hea-Hec~
Kb a

Zwak lemige gronden met ijzer-B

Y1

Lbb-Lbe-Lbf

Y3

Laa-Lab-Lac-La,d

Y3b

bLda

X3s

uLda

E3

Ftla-Ftlb-Ftlc-Ftld-Ft2aFt2b-Ft2c-Fvla-Fvlb-FvlcFvld-Fv2a-Fv2b

E3b

Ftlf-Fyla

E3s

sFxb-sFxc

EG2

Pylb-Fylc-Fylf

de ondergrond

EG21

Ftlg-Fyle-Fylg

Zwak lemige beekdalgronden

Gl

Bka-Hbka-Xea

gronden

Glv

mBka-mBkc

Sterk lemige beekdalgronden

G3

Bda-IBd

(beekdalgronden)

G4

Bca-Bcb-Bga

Stuifzandgronden

S

S Ba-S Bb-SH-S L-SM—SS a-SS b-

Sterk lemige gronden met ijzerB
Sterk lemige gronden met ijzerB verwant aan beekdalgrond
Sterk lemige gronden met ijzerB
Sterk lemige, diep humeuze
gronden

Sterk lemige, diep humeuze
gronden, verwant aan beekdal
grond
Sterk lemige, diep humeuze
gronden met zwak humeuze bo
vengrond
Beekdalgronden met diep humeu
ze zwak tot sterk lemige boven
laag
Idem met beekLeemlaag(je) in

Venige zwak lemige beekdal

Sterk zandige leemgronden

SU-U

Voor de analysecijfers van enkele belangrijke hodemtypen en
varianten zie afb. 3 op blz. 12.
Van de typen 13 en E3 zijn pF-curven gemaakt (zie hoofdstuk
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DE HUIDIGE WATERSTAATKUNDIGE 'TOESTAND
Voor de afwatering van het gebied zijn belangrijk de Kabroekse

beek en de Lollebeek. Deze beken stromen vanuit de Peel in noordoos
telijke richting door het gebied. De hoeveelheid water die er door
stroomt wisselt nogal, maar is in de winter meestal groot en in de
zomer gering. Ten gevolge van de vaak voorkomende hoge beekwaterstan
den in de winter en in het voorjaar hebben de beekdalgronden in deze
periode vaak wateroverlast.
Ook het zuidelijke deel van het gebied, uitgezonderd de oude
bouwlandgronden rondom Hegelsom, heeft doorzijn tamelijk vlakke, re
latief lage ligging en slecht ontwateringssysteem (kleine, ondiepe,
vaak slecht onderhouden sloten) in de winter en in het voorjaar vaak
te kampen met wateroverlast.
De oude bouwlandgronden daarentegen kennen deze moeilijkheden
niet. Door hun hoge, rugvormige ligging en het vermogen van het dik
ke humeuze dek om veel water op te nemen, blijven de grondwaterstan
den ook in de winter en het voorjaar beneden 1 minus maaiveld» Men
ziet daarom in deze bouwlandcomplexen zeer weinig ontwateringssloten.
Om een indruk te geven van de schommelingen in de grondwater
stand zijn van een rij grondwaterstandsbuizen in de nabijheid van
doorsnede A-B de door het I.C.W. uitgewerkte grondwaterstandsgegevens uitgezet (afb. 2) = In deze buizen is door de Provinciale Water
staat gedurende 5 à 7 jaren wekelijks of maandelijks de grondwater
stand opgenomen. De plaats van de buizen is aangegeven op bijlage 3«
De winterwaterstanden

in het beekdal reiken doorgaans tot

aan of nabij het maaiveld (buis 34)« De laagste delen staan periodiek
onder water. De zomerwaterstanden bedragen gemiddeld 1 m beneden
maaiveld.
De grondwaterstand in de buizen, die geplaatst zijnqp het
Meterikse Veld, schommelt daarentegen tussen 1.5 en 3 »5 m beneden
maaiveld (buizen 42 t/m 44)«

4.

DE TUINBOUW
De ontwikkeling van de tuinbouw in de gemeente Horst is heel

geleidelijk verlopen» Erwten, bonen en augurken vormden de eerste
belangrijke tuinbouwprodukten, die op de bedrijven ingang vonden?
vooral op de diep humeuze, sterk lemige gronden rondom Horst en
Meterik. Deze teelten verbreidden zich ook over de eveneens goed
vochthoudende, minder diep humeuze, vaak pas ontgonnen gronden in
de omgeving van Hegelsom» In dit laatste gebied ontstonden veel ge
mengde bedrijven, waarop naast tuinbouw varkens en kippen worden
gehouden. Door de geleidelijke ontwikkeling is de tuinbouw, binnen
het gebied van de goed vochthoudende gronden met een tamelijk hogs
wintergrondwaterstand, nogal verspreid.
Een andere belangrijke teelt, die reeds zeer lang wordt be
oefend, is die van asperges» Deze teelt wordt vooral op de gronden
met diepe grondwaterstanden aangetroffen.
In navolging van Venlo is de tuinbouw op de goed vochthouden
de gronden in de omgeving van Horst geleidelijk intensiever gewor
den. Dit houdt nauw verband met het feit, dat de veiling in Venlo waar de produkten worden afgezet - zich spoedig tot een grote export
veiling ontwikkelde. In 1928 werd in de gemeente Horst het eerste
warenhuis gebouwd. Daarna zijn er nog vele gevolgd, zodat in 1957
het glasareaal een oppervlakte besloeg van l8 ha. Een deel hiervan
wordt reeds verwarmd. Het glas in dit gebied is van het begin af
bijna uitsluitend benut voor de teelt van tomaten, voorafgegaan
door sla.

- 8 5.

DE WATERHUISHOUDING VAN DE GBOND VOOB DE GBOENTETEELT ONDEB GLAS
Voor de teelten onder glas is in de meeste gevallen kunstma

tige watervoorziening nodig om een optimale ontwikkeling van de
gewassen te verkrijgen. De hoeveelheid water, die onder glas moet
worden gegeven, hangt voornamelijk af van de behoefte van het ge
teelde gewas, de weersgesteldheid en de bodem. Voor een ongestoorde
groei van veel groentegewassen moet de vochtinspanning niet ver boven
veldcapaciteit (pP 2.2) stijgen.
Wat de bodem betreft, zijn vooral belangrijk het vochthoudend
vermogen van de voor het geteelde gewas bewortelhare lagen van het
profiel en de hoeveelheid water, die door capillaire opstijging van
uit het grondwater naar de bewortelbare lagen wordt gevoerd.
Naarmate het bovengenoemde vochthoudend vermogen groter is,
zal het tijdsverloop tussen het water geven grotei kunnen zijn. Per
keer moet dan echter meer water worden gegeven.
De aanvoer van capillair water wordt bepaald door de profielopbouw en de hoogte van de grondwaterstand. Deze zal toenemen naar
mate het grondwater hoger komt. Omgekeerd zal de vroegheid der gron
den veelal afnemen bij stijging van het grondwater. Dit komt, omdat
bij hogere grondwaterstanden in het voorjaar het langer duurt, voor
dat de grond zoveel vocht verloren heeft, dat een voor de gewassen
gunstige lucht-, water- en warmtehuishouding ontstaat.
Op gronden waarbij de gewassen profiteren van het grondwater
moeten de schommelingen van het grondwater zo klein mogelijk ge
houden worden, zodat de tuinder bij het geven van water aan de
gewassen zich kan instellen op een bepaalde grondwaterstand. Bij
schommelende grondwaterstanden wordt het voor een tuinder veel moei
lijker een juiste vochtvoorziening voor zijn gewassen te handhaven.
Grondwaterstijgingen tot in de bewortelde lagen kunnen bovendien
veel schade doen (kans op afsterven van wortels door luchtgebrek).
Dit gevaar is niet aanwezig wanneer de grondwaterschommelingen
plaatsvinden in het niet bewortelde deel van het profiel, tenzij
luchtgebrek voor de wortels optreedt. Om de kunstmatige watervoorzie
ning te beperken en omdat in het begin de hulpmiddelen voor het water
geven ontbraken, heeft de glastuinbouw zich in dit gebied vooral op
de lagere gronden ontwikkeld. Enkele bedrijven langs de beken halen
het benodigde water uit de beek. De verontreinigingen in het beekwa
ter geven echter nogal eens moeilijkheden bij het oppompen. De meeste
bedrijven echter beschikken thans over een Nortonpómp, maar het opge

- 9 pompte water is op de meeste plaatsen sterk ijzerhoudend. Gewassen,
die met dit water worden begoten, krijgen hierdoor een ijzerneerslag,
wat de marktprijs van sommige produkten, zoals sla, aanzienlijk
drukt. Tevens kan verbranding optreden, zowel bij sla als bij de to
maat.
Momenteel wordt het ondergronds water geven bij de slateelt
in dit gebied algemeen toegepast. Hiertoe liggen 2 drainreeksen per
kap op 15 tot 20 cm diepte, welke zijn aangesloten op een hoofd
reeks. Ook de tomaten worden soms op deze wijze van water voorzien.
Het ondergronds water geven voldoet maar matig. Ondanks de nauwe
en ondiepe ligging der drainreeksen krijgt men vaak een onregelma
tige vochtvoorziening in de kas, doordat de bovengrond tussen de
drainreeksen minder vochtig wordt dan boven de drainreeksen. Boven dien kost deze methode veel water, daar de bevochtiging van de
grond boven en tussen de buizen langzaam gaat. Het vele water doet
vaak nog schade, doordat de budemtemperatuur hierdoor extra wordt
verlaagd. De ondiepe ligging der drainbuizen geeft voorts moeilijk
heden bij het spitten, frezen

en ontsmetten.

De stooktomaten worden om bovengenoemde redenen met de slang
begoten. Beregeningsinstallaties worden niet gebruikt vanwege het
hoge ijzergehalte van het water (ijzerneerslag op het gewas en de rui
ten van de kas)» Druppelbevloeiing is om dezelfde redenen niet mo
gelijk, daar de druppelaars door het ijzer gemakkelijk verstopt ra
ken.
Bij de overgang naar verwarmd glas ging men streven naar
vroegere plantdata van de tomaat. Op de lagere gronden, waarop de
meeste tuinbouw van Horst zich thans bevindt, wordt dit bemoeilijkt
door periodieke wateroverlast, die in dit gebied in verschillende
winters en voorjaren wordt ondervonden. De bezwaren van een hoge
grondwaterstand, soms tot in de bouwvoor, kan men het best onder
vangen door de tomaten op walletjes te

planten, hetgeen dan ook

hier wel wordt gedaan. Een groot bezwaar van deze methode is, dat
deze walletjes later in het seizoen gemakkelijk uitdrogen en moei
lijk te bevochtigen zijn. Daarom past men deze teeltmethode, indien
enigszins mogelijk, liever niet toe. In droge voorjaren is dit niet
nodig. Aangezien men bij het planten van de stooktomaten het weer
in de komende maanden niet kan voorspellen, is het voor de tuinder
bij de huidige waterstaatkundige toestand bijzonder moeilijk bij het
begin van de teelt de teeltmethode te kiezen, die de beste résulta-

- l o 

ten zal geven.
Voor de stookteelten onder glas met hun böge investeringen is
oogstzekerheid van groot belang. Het is daarom niet vreemd, dat er
onder de huidige omstandigheden een tendens is om kassen op de hoger
gelegen percelen te gaan bouwen, waar geen last wordt ondervonden
van te hoge grondwaterstanden. Hier moet echter meer water worden
gegeven, waardoor de kans op structuurverval groter wordt. Dekzandgronden hebben meestal korrelstructuren of zeer wankele structuurele
menten.
Worden deze gronden begoten, dan slaan zij gemakkelijk dicht, zodat
minder lucht kan toetreden. Dit kan tot luchtgebrek van de wortels
leiden, waardoor de opbrengst nadelig kan worden beinvloed. Hoe
kruimeliger en - in mindere mate - kluiteriger de grond is en hoe sta
bieler de kruimels en kluiten zijn, des te beter wordt het gieten ver
dragen. Om het structuurverval van het bovenlaagje tegen te gaan, ver
dient het aanbeveling de looppaden tussen de tomaten iets hoger te
leggen en de grond tussen de loopppden, waar het gietwater komt, af
te dekken met een laagje organisch materiaal.
In andere delen van het land gebruikt men hiervoor veelal een mengsel
van rotte mest en veen.
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6.

DE GESCHIKTHEID YAM DE GRONDEN VOOR DE GROENTETEELT ONDER GLAS
De waterstaatkundige toestand van het gebied "bepaalt voor een

belangrijk gedeelte de mogelijkheden, die de gronden voor de groente
teelt onder glas hebben, tenzij de tuinder de waterstand van zijn be
drijf zelf in de hand heeft. De periodieke wateroverlast op de lage
re gronden maakt het oogstrisico op deze gronden, vooral bij de
stookteelteii, groot. De nadelen van het hoge ijzergehalte van gietwater zijn reeds in het vorige hoofdstuk uitvoerig besproken»
Het lijkt ons juister voor het aangeven van de mogelijkheden,
die de gronden bieden voor de groenteteelt onder glas, uit te gaan
van een goede waterstaatkundige toestand en de aanwezigheid van
goed gietwater. Bij de geschiktheidsbeoordeling der gronden zal dan
worden aangegeven welke waterstaatkundige toestand ons inziens ge
wenst is.
Naast o.a. het vochthoudend vermogen, de bewortelbaarheid, de
doorlatendheid en de grondwaterstand van de grond, is voor de ge
schiktheidsbeoordeling van de groenteteelt onder glas de structuurstabiliteit van de bovengrond belangrijk. Immers naarmate de struc
tuur van de bovengrond stabieler is, kan de grond de

voor de groen

teteelt onder glas zo belangrijke beregening beter verdragen.
Bij de gruenteteelt onder glas wordt gestreefd naar vervroe
ging van de teelten. Verschillende bedrijven in dit gebied zijn er
reeds toe overgegaan hun kassen zwaar te verwarmen. Het ziet er naar
uit, dat deze ontwikkeling zich voortzet.
Voor de verwarmde kassen is de teelt van tomaten of komkommers
belangrijk. De vroege stooktomaten worden geplant in een lichtarme
periode. In deze periode is een goede groeibeheersing noodzakelijk,
ten einde een voldoende bloemontwikkeling en vruchtzetting te ver
krijgen. Bij een sterke vegetatieve ontwikkeling

namelijk, laat in

deze periode de bloemontwikkeling en vruchtzetting vaak te wensen
over. Groeibeheersing is het best te verwezenlijken op gronden, die
het water niet zo gemakkelijk aan de plant afgeven. Niet lemige of
zwak lemige zandgronden en venige gronden staan het water gemakkelijk
af. Naarmate het leem- of kleigehalte hoger is, wordt de wateropname
moeilijker. De mogelijkheden van afremming van de vegetatieve groei
ten gunste van de bloemontwikkeling en vruchtzetting nemen hierdoor
toe.
Worden de tomaten la^er geplant, dan groeien zij in een
lichtrijkere periode, waardoor de bloemontwikkeling en vruchtzetting
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minder moeilijkheden geeft.
Komkommers vragen veel gemakkelijk opneembaar water, terwijl
de vruchtzetting in lichtarme perioden minder moeilijkheden geeft dan
bij de tomaat. De niet lernige en zwak lemige zandgronden en venige
gronden lenen zich daarom beter voor de vroege komkommerteelt dan
voor de vroege stooktomatenteelt.
Wintersla, die in sommige gebieden reeds op grote schaal na
stooktomaten of stookkomkommers wordt geteeld, stelt dezelfde eisen
aan de grond als de vroege stooktomaten. Een te snelle groei na het
uitplanten heeft tot gevolg, dat de kropontwikkeling te wensen over
laat.
^e£r_1"*i^zilnÉ^£e_i§'£0B(%nJL Be.î £eü
grond £ n _ e ]~n-_yzer-B (Y3) .

£nÉe£~_

Hijna. al deze gronden hadden voor de ontginning een dunne humuspodzol in de bovenlaag. Tijdens en na de ontginning is deze humuspodzol
voor een belangrijk gedeelte of soms geheel doorgewerkt.
Thans is de bovengrond vaak zo intensief gemengd, dat geen
resten van de humuspodzol meer te onderscheiden zijn. Deze meer of
minder homogeen geworden bovenlaag varieert in dikte van 15 tot 40
cm en is in de meeste gevallen 20 s 35 cm dik. Meestal ligt daaron
der nog een gedeelte van de humuspodzol, gevolgd door een bleke laag
met weinig of geen roest. In de sterk lemige laag (25 - 30$ < 50 mu)
onder de bovengrond komen meeste, 1 veel grove poriën voor (sponsstructuur), die de doorluchting en de doorlatendheid bevorderen. Op een
variërende diepte van 45 "tot 85 cm, doch voornamelijk tussen 50 en
70 cm wordt het zand minder fijn, zwak lemig en vaak ook sterk roes
tig (ijzer-B). Van een voor de tuinbouw zeer gunstige variant van dit
type, met een humus- en leemgehalte boven het gemiddelde, zijn in
afb. 3 de analysedjfers weergegeven.
Voor de pF-curven van type Y3 zie afb. 4»
De gronden van dit type (Y3) vormen een tamelijk aaneengesloten
complex met een gemeten oppervlakte van bijna 390 ha. Zij liggen tame
lijk vlak (zie bijl. 2, 3 en afb. 2), zodat ten gevolge hiervan van
plaats tot plaats geen grote verschillen in grondwaterstand zullen
optreden.
Een belangrijk percentage van de groenteteelt onder glas be
vindt zich op deze gronden, hoewel de tuinbouwkundige mogelijkheden
thans sterk zijn beperkt door de periodieke wateroverlast. Bij een
goede waterbeheersing bieden deze gronden echter goede mogelijkheden
voor de groenteteelt onder glas. Dit houdt in dat het grondwater

- 13 maximaal tot 70 om onder het maaiveld zou mogen stijgen en voorts dat
grote schommelingen van het grondwater niet mogen voorkomen.
Doordat dit type de lemigste bovengrond heeft van de hier
voorkomende gronden, bieden zij voor dit gebied de beste mogelijkhe
den voor groeibeheersingo De indruk bestaat, dat binren dit type
gronden voorkomen met voor dit gebied de meest stabiele structuur in
de bovengrond. Het profiel is niet verder bewortelbaar dan tot de
zwak lemige ondergrond (+ 50 cm).
De schommelingen van het grondwater, die ook bij een goede
waterbeheersing niet geheel zijn te voorkomen, vinden plaats in het
niet bewortelbare deel van het profiel«
De ondergrond bestaat uit minder fijn zand en is zwak lemig,
wat gunstig is voor de doorlatendheid. De sterk roestige laag (ijzerB) kan vrij dicht zijn. Het breken van deze laag komt wellicht de
lucht- en waterhuishouding van de grond ten goede.
Di£p_humeuze_2_ .sterk lemige^ £eer_fijnz_andige__gronden_ (E}).
Het kenmerk van deze gronden is, dat de humeuze bovengrond dik
ker is dan 40 cm (gemiddeld + 70 cm). Deze dikke humeuze laag, die
meestal wat minder lemig is dan de bovengrond van de hiervoor bespro
ken gronden, is ontstaan door regelmatige ophoging met potstalmateriaal.
Bij de meeste profielen zijn in het humeuze dek drie lagen te onder
scheiden door verschillen in aard en gehalte van de humus. Het humusgehalte van de bouwvoor loopt uiteen van 2.5 tot y/o, maar bedraagt over
wegend 3«5 à Aio. De tweede laag, vanaf ca. 25 cm, bevat ongeveer

ifo

humus minder. De derde (onderste) laag, die 10 à 20 cm dik is, varieert
sterk in humusgehalte (namelijk 1.5 tot 15^)« Dit hangt samen met het
humusgehalte bij de ontginning» In de meeste gevallen is het humuspercentage ongeveer gelijk aan dat van de bovengrond en bedraagt ongeveer
4$» Daaronder volgt dan meestal de inspoelingslaag (B-laag) van een
podzolprofiel, die soms sterk, maar meestal zwak ontwikkeld is.
De "bovengrond bevat ongeveer 20à25% leem (deeltjes < 50 mu).
Van boven naar beneden néémt de lemigheid doorgaans toe (tot 25 à
lOfo) om vervolgens weer snel te dalen. Zelden daalt het leemgehalte
binnen boorbereik (< 120 cm) echter beneden 17*5$

me "t

andere woor

den de zwak lemige laag wordt zelden bereikt» De grondwaterstand be
vindt zich meestal zo diep, dat de wortels weinig of niet van het
grondwater kunnen profiteren (afb. 2, buis 41 t/m 46).
Van een veel voorkomende variant van dit type zijn de analyse
resultaten in afbeelding 3 vermeld. Dit profiel voldoet vrij nauwkeu-

- 14 rig aan de voorgaande profielbeschrijving, behalve dat het humusgehalte van het bovenste deel van de humeuze laag iets hoger en van de
tweede en derde laag wat lager is dan het gemiddelde. De gronden bin
nen dit type die grenzen aan het stuifzandgebied hebben gemiddeld een
lager humus- en leemgehalte, maar een dikkere humeuze bovenlaag door
overstuiving (E3s). Een ander deel (E3b) heeft een wat lagere ligging,
waardoor het dek wat zwarter on humeuzer is en vaak roestvlekjes bevat.
Ze zijn verwant aan de diep humeuze beekdalgronden.
De gronden van type E3 hebben door hun huge ligging in het
terrein diepe grondwaterstanden (afb. 2, buis 41 t/m 46). Waterover
last komt niet voor» Deze gronden zijn onder de huidige omstandighe
den dus vroeger dan de lager gelegen gronden. De hoogteligging in
het landschap maakt het onwaarschijnlijk, dat het grondwater zodanig
omhoog kan worden gebracht, dat de wortels van het grondwater kunnen
profiteren. Bij de geschiktheidsbeoordeling gaan wij er dan ook van
uit, dat de gewassen niet of zeer weinig van het grondwater profite
ren.
Door een behoorlijk vochthoudend vermogen en de diepe beworteling bieden deze gronden toch goede mogelijkheden voor de groente
teelt onder glas. Aan de gewassen moet echter meer water worden gege
ven dan op de lagere gronden. Dit houdt in, dat deze gronden meer
moeten worden beregend en daardoor meer aan structuurbederf bloot
staan. De bovengrond is minder lemig dan de bovengrond van de hier
voor besproken gronden (type Y3) • Bij het onderzoek hebben wij de
indruk gekregen, dat hiermee een geringere structuurstabiliteit ge
paard gaat. De grotere hoeveelheid water, die aan de gewassen moet
worden gegeven en de geringere structuurstabiliteit van de bovengrond
maakt, dat de kans op structuurbederf bij deze gronden groter is dan
bij de hiervoor genoemde.
Door de diepe beworteling en het wat lagere leemgehalte van
de bovengrond zijn de mogelijkheden voor groeibeheersing wat kleiner
dan van de sterk lemige, zeer fijnzandige gronden met een zwak lemige
ondergrond en een ijzer-B (l3). In een dikke, bewortelde bovengrond is
hetnamelijk moeilijker de groei door middel van het vochtgehalte van
de grond te beheersen dan in een dunnere.
De lagere gronden binnen dit type (b.v. E3b) vormen een over
gang naar het volgende type (EG2). Deze gronden geven het water ge
makkelijker af ten gevolge van het hogere humusgehalte. De mogelijk-
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- 15 heden van groeibeheersing nemen hierdoor af, waardoor zij in vele geval
len beter voor middelvroege tomaten, bladgroenten en komkommers geschikt
zijn dan voor vroege stooktomaten.
Voor de pF-curven van type E3 zie afb. 5»
Di£p_humeuz_zwak_t£t_sterk_l£mige be_ekda_lgronde_n_ (EG2).
De zwarte tot zwartgrijze bovengrond, ter dikte van 40 à 80 om,
heeft een humusgehalte van 4 ^ 12$ in de bovenste 20 à 30 cm. Een humusgehalte boven Qfo komt echter maar weinig voor. Ten opzichte van de
andere diep humeuze gronden (E3) is het zand gemiddeld minder fijn en
minder uniform van korrelgrootte, het leemgehalte gemiddeld lager cn
het humusgehalte gemiddeld hoger. De humusarme ondergrond bestaat in
de meeste gevallen uit gelaagd zwak lemig, matig fijn tot zeer fijn
zand. Behalve dit verspoelde zand worden plaatselijk ook veen of venige lagen (zie bijl. 3, boring l) of een leemlaag (bijl. 3, boring
34 t/m 4l) aangetroffen (type EG2l). Veelal worden binnen 120 cm reduc
tieverschijnselen vraarge nomen.
Het profiel, waarvan de analysedjfers in afb, 3 vermeld staan,
heeft een wat lager humusgehalte en is wat fijner dan het gemiddelde.
Onder de huidige omstandigheden heeft de glastuinbouw op de
meeste van deze gronden (EG2) periodiek last van te hoge waterstanden,
Zoals ook uit de doorsnede blijkt (bijl. 3) varieert de hoogteligging
bij deze gronden meer dan bij type Y3, zoda.t het instellen van de ge
wenste cunstante waterstand moeilijker is. Deze variatie in hoogte
ligging en de wisselende profielopbouw brengen met zich mee, dat meest
al geen uniforme teeltwijze kan worden gevolgd, hetgeen de bedrijfs
voering moeilijker maakt. Door het hogere humusgehalte en het lagere
leemgehalte zijn de mogelijkheden voor groeibeheersing bij de vroege
stooktomaten kleiner dan bij de hiervoor besproken gronden. Verwacht
mag worden, dat ook na verbetering van de waterstaatkundige toestand
een belangrijke oppervlakte van dit type meer geschikt zal zijn voor
de teelt van middelvroege tomaten, bladgroenten en komkommers, dan
voor vroege stooktomaten.
Beekda.l.gronden ( G)
De profielopbouw van deze gronden wisselt nog sterker dan van
type EG3, waarvan de bovengrond tamelijk gelijkmatig was. Bij beheer
sing van de grondwaterstand is de sterke wisseling in profielopbouw
(leem, veen- en oerlagen) en hoogteligging het grootste bezwaar.
Overigens biedt het zwaarste type (G4) bij goede waterbeheersing voor
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de vroege stooktomatenteelt gevolgd door sla toch wel mogelijkheden.
De tragere groei maakt groeibeheersing beter mogelijk en dit verge
makkelijkt weer de teelt van herfst- en wintersla en de zetting van
de onderste trossen bij stooktomaten.Bovendien

verslempt de bovengrond

vaak minder gemakkelijk. Het voldoende diep ontwateren van dit type
zal echter het handhaven van een meer constante gunstige waterstand
van omliggende hoger gelegen gronden bemoeilijken.
Humu£podzo_lgrond£n_ (H).
Dit betreft overwegend jonge ontginningen op zwak lemige zand
gronden. De bovengrond is meestal sterk loodzandhoudend en het voohthoudend vermogen is gering. Voor een goede groei is een constante
waterstand binnen zeer nauwe grenzen een eerste vereiste. Dit is ech
ter in de praktijk zeer moeilijk te verwezenlijken. Deze gronden zijn
zeer arm, waardoor bijvoorbeeld diverse gebreksverschijnselen gemak
kelijk optreden. Bovendien komen zeer onregelmatig verspreid humusoerbanken voor» Door dit alles is vestiging van tuinbouw op deze gronden
niet aan te bevelen.
£tuifzandgronden (overwegend humusarm) ( s ) .
Het normale beeld van deze gronden is een patroon van uitgestoven
laagten met humusarme profielen, geflankeerd door opgestoven ruggen,
bestaande uit humusarm stuifzand, rustend (op wisselende diepte) op
de oorspronkelijke bovengrond met een humuspudzol. Ook al is het mo
gelijk om door egalisatie en watertoevoer een gunstige consta.nte water
stand te verkrijgen dan nog zullen deze schrale gronden met hun korrel
structuur minder aantrekkelijk blijven voor vestiging van tuinbouw.

7.

S AMEWATTING
In dit gebied zijn voor de groenteteelt onder glas belangrijk

de sterk lemige, zeer fijnzandige gronden, respectievelijk met een
ijzer-B (Y3) en met een diep humeuze "bovengrond (E3) en verder de beekdalgronden met een diep humeuze bovengrond (EG2).
Het glasareaal in dit gebied is vanaf het begin praktisch
altijd benut voor de teelt van sla en tomaten. Evenals elders is er
een streven naar vervroeging.
De belangrijkste problemen, waar de glastuinbouw zich momen
teel voor geplaatst ziet, zijn het hoge. ijzergehalte van het gietwater en de periodiek hoge grondwaterstanden ten gevolge van onvoldoen
de afwatering en ontwatering.
De sterk lemige, zeer fijnzandige gronden met een zwak lemige
ondergrond en een ijzer-B, die een tamelijk aaneengesloten, vlak lig
gend complex (gemeten oppervlakte bijna 390 ha) vormen, bieden bij
een goede waterbeheersing goede mogelijkheden voor de groenteteelt
onder glas.
Dit is ook het geval met de sterk lemige, zeer fijnzandige gron
den met een diep humeuze bovengrond. Doordat de bovengrond minder lemig is dan bij de hiervoor genoemde gronden en doordat de gewassen
niet profiteren van het grondwater - hetgeen meer water geven
betekent - is de kans op structuurverval van de bovengrond echter gro
ter.
Bij de beekdalgronden met diep humeuze bovengrond varieert de
hoogteligging nogal, waa,rdoor een goede waterbeheersing moeilijker
te realiseren is. Door de grotere groeikracht vanwege het hogere humusgehalte zijn deze gronden minder geschikt voor de teelt van vroe
ge stooktomaten, maar lenen zich beter voor de komkommerteelt en de
teelt van middelvroege stooktomaten.
De overige bodemgroepen zijn over het algemeen minder aantrek
kelijk voor de tuinbouw.

