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In opdracht van het Gemeentebestuur van de gemeente
Barradeel werd met het oog op uitbreiding en intensivering van de
tuinbouw een bodemkundig onderzoek naar de tuinbouwkundige mogelijk
heden ingesteld in een gebied gelegen in het zuidwestelijk gedeelte
der gemeentej ten noordoosten van de stad Harlingen.
Het onderzoek vond plaats in de periode september i960 januari l$6l en april 1961 . De veldopname, het verwerken der gege
vens en de samenstelling van het rapport werden verricht door de
karteerder P.C. Kuyer, medewerker van de Provinciale afdeling Pries
land van de Stichting voor Bodemkartering. De technisch hoofdambte
naar W.v.d. Knaap van de afdeling Tuinbouw van genoemde Stichting
verleende medewerking voor wat betreft het tuinbouwkundig gedeelte
van kaarten en rapport.
De tuinbouwgeschiktheidsbeoordeling der onderzochte gron
den werd besproken met het Eijkstuinbouwconsulentschap Friesland.
De leiding van het onderzoek berustte bij Ir. J. Cnossen.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMO.RTERING f

(Dr.Ir. F.W.G. Pjjls) .

HET HOOFD VAN DE PROVINCIALE
AFDELING FRIESLAND,

(ir. J. Cnossen).
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naar de ligging van het 2mu punt.
(Stichting voor Bodemkartering,intern stencil nr.1717,juni 1958)
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GLOSSARIUM VAN ENKELE IN BE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
Kustwali

Een door de zee opgeworpen wal langs de (voormalige)
kustlijn bestaande uit een licht sediment en tevens
het hoogst gelegen deel van het landschap»

Kreekoeverwals

Is vrat opbouw en ontstaanswijze betreft gelijk aan
een kustwal. Deze is echter opgeworpen langs geulen
(kreken), die in verbinding stonden met de zee.

Bodemtype
De horizontale verbreiding van bodemprofielen met
(.Kaarteenheid) 1 overeenkomstige profielopbouw, kenmerken en eigen
schappen.
Afwisseling van lichte en zware laagjes in een sedi
ment.

Gelaagds

Lutums

s minerale delen kleiner dan 2 mu (mu =micron = 0.001 mm)

Afslibbaars minerale delen kleiner dan 16 mu
Zand

s minerale delen groter dan 50

en

kleiner dan 2000 mu.

_IndejLing__naar lutunjg^halte^
s minder dan 8 % lutum

Lutumarm

Zeer lichte zavel s

8 - 1 2

io l u t u m

Lichte zavel

; 12 - 17i fo

"

luturnrijk = meer dan 8 $

Zware zavel

s 17^. 25

1o

"

lutum

Lichte klei

s 25 - 35 i

"

Zware klei

! meer dan 35 i "

Indeling__en henaming_d£r_k£ol_zur£ kalkklassen (Afbeelding l)
Kalkri^k^

s Meer dan 1
koolzure kalk bij 0 i lutum en meer dan
2 i koolzure kalk bij 100 i lutum. Sterke opbruising
met 12,5 i° zoutzuur.

Kal_khoudend? 0,5 - 1 $ koolzure kalk bij 0 i lutum en 1-2 i koolzure
kalk bij 100 i lutum. Zwakke tot matige opbruising met
12,5 i° zoutzuur.
Kalkarm

% Minder dan 0,5 i koolzure kalk bij 0 io lutum en minder
dan 1 °fa koolzure kalk bij 100 i lutum. Geen of zeer
zwakke reactie met 12,5 i zoutzuur.
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SAMENVATTENDE CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK
1.

De stratigrafie van de in het onderzochte gebied voorkomende
zavelige gronden is ongeveer gelijk aan de stratigrafie van el
ders in Friesland voorkomende kleigronden ( Boomegebied en Westergoo). De pre-Romeinse afzetting is in dit gebied echter vaag
en de post-Bomeinse afzetting dunner. Een verjongingsdek (laatMiddeleeuws) bedekt een groot deel van het gebied.

2.

De bewoning is enkele eeuwen voor het begin van de Christelijke
jaartelling begonnen.

3*

Er komen overwegend zeer fijnzandige zavelige gronden voor. Bin
nen deze gronden is nog vrij veel variatie in bodemgesteldheid
aanwezig.

4*

De gronden zijn slempgevoelig.

5.

Er komen geen gronden voor die tuinbouwkundig tot de klasse'feeer
geschikt" gerekend kunnen worden.

6.

De meest geschikte gronden voor tuinbouw liggen voornamelijk op
het noordelijk kaartblad ten noordwesten van de Haerdawei en
Hearewei (of Middelweg).

7.

De waterbeheersing in het gebied is voor de tuinbouw nog niet
optimaal.

x 1 4/m 7

plaats en nummer der grondmonsters (zie afb.4)

afb. 2 S i t u a t i e k a a r t s c h a a l 1 : 5 0 0 0 0
Gebied Wijnaldum-Oosterbierum (Gem. Barradeel )
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1. ALGEMEEN
Ligging va.n het gebied
Het onderzochte gebied ligt ten noordoosten van de stad Harlin
gen, in de gemeente Barradeel en komt voor op de nummers 5® e n 50
van de topografische kaartbladen, schaal Is 25.000.
De begrenzing wordt achtereenvolgens globaal gevormd door
Oosterbierum, de opgeheven spoorlijn, Sexbierumervaart, de gemeente
grens van de stad Harlingen, de Oude Zeedijk of Hornestreek en de
Waddenzee (zie afb. 2).
De oppervlakte van het gekarteerde gebied bedroeg in eerste
instantie + 1120 ha. Tijdens het veldwerk werd het gebied uitge
breid met een kleine oppervlakte bij Sexbierum. In het voorjaar 1961
werden bovendien de beide stroken langs de kust eveneens in het on
derzoek betrokken. Totaal werd gekarteerd 1740 ha, exclusief de
bebouwingskernen.
1.2. Uitvoering en werkwijze
Het benodigde kaartmateriaal, schaal ls10.000 werd door de op
drachtgever verstrekt.
De veldopname vond plaats in de periode september i960 - decem
ber i960 en april I96I.
De boringsdichtheid en -diepte bedroegen respectievelijk
+ 1 boring per ha en 1.20 rn.
De verwerking van de verzamelde gegevens en het schrijven van
het rapport had plaats in de maanden november i960 - januari 1961
en april I96I. Een aantal grondmonsters werd geanalyseerd door het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek
(Hfdst. 3).
Van een door de Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Leeuwarden
vervaardigde bouwvoorzwaartekaart van dit gebied is tijdens de veld
opname een dankbaar gebruik gemaakt.
De aanwezige luchtfoto's van dit gebied werden bestudeerd»Hiervan
konden echter maar weinig concrete gegevens worden afgeleid. Tij
dens het onderzoek v/erden enige malen met de Rijkstuinbouwconsulent
c.s. te Leeuwarden de resultaten besproken.
Op diens verzoek werd aan de opdrachtgever tussentijds een aan
tal gegevens verstrekt.
1 .3. Vervaardigde kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport
met de volgende bijlagens
Bijlage ls Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal ls10.000
(noord- en zuidblad), waarop de verschillen in bodemgesteldheid als bodemtypen (kaarteenheden) zijn weergegeven.
Bijlage 2s Grondwatertrappenkaart, schaal li 10.000 (noord- en zuidbl ad), waarop
de gemiddelde hoogste en gemiddelde
laagste grondwaterstanden in de verschillende kaarteen
heden in een aantal klassen zijn weergegeven.
Bijlage 32 Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw, schaal lslO.OOO
(noord- en zuidblad), waarop de geschiktheid der onderscheiden bodemtypen voor een aantal tuinbouwteelten in
klassen staat aangegeven.
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Opgemerkt dient te worden, dat alle grenzen tussen de kaartvlakken op de bodem-, grondwatertrappen- en bodemgeschiktheidskaart, in
het terrein geleidelijk verlopen. Gezien de boringsdichtheid hebben
de grenzen op dekssrten schaal ls10.000 geen absolute betrouwbaarheid.
Bij een eventuele tuinbouwvestiging zal een nader detailonderzoek,
perceelsgewijs met een boringsdichtheid van 4 ^ 6 waarnemingen per
ha noodzakelijk zijn.
In overleg met de opdrachtgever werd voor dit onderzoek in het
gehele gebied echter met een globale opna.me volstaan.
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2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1« De geologische opbouw
Het onderzochte gebied bestaat voornamelijk uit zavelgronden.
Deze zijn afgezet (gesedimenteerd) door de zee, die via een inten
sief geulensysteem slib aanvoerde onder invloed van eb en vloed.
Daartoe hebben de overheersende westelijke winden eveneens bijgedra
gen. Aan de oostzijde van de brede aanvoergeulen zijn de oeverwallen
namelijk het hoogst opgeslibd, hetgeen tot uiting komt in de topogra
fie van het huidige landschap.
In deze zee-afzettingen zijn aan de hand van bepaalde morfolo
gische kenmerken drie fasen (perioden) te ondersoheiden (zie afb. 3)»
Fase Is De "oude kwelder" periode
Fase 2% De "vroeg-Middeleeuwse" periode
Fase 3; De "laat-Middeleeuwse" periode
De "oude kwelder" periode hier is in grote lijnen vergelijkbaar
met de "oude kwelder" periode, die elders in Friesland voorkomt en
aldaar bestudeerd is. Ze is van sabboreale ouderdom. Het einde van
deze periode io + öOO jaar voor Chr.
In de "vroeg—Middeleeuwse" periode zijn de pre-Bomeinse ("stugge
laag") en de post-Romeinse ("knipklei") afzettingen ontstaan. Deze
komen elders in Friesland eveneens voor. De pre-Eomeinse afzetting
is in dit gebied zeer vaag.
De "laat—Middeleeuwse" periode is de jongste. De afzettingen in
deze periode gingen door tot de algehele bedijking.
De bovengenoemde "oude kwelder"—afzetting komt in dit gebied
dieper dan 50 & 80 cm beneden maaiveld voor. Ze bestaat merendeels
uit kalkrijke gelaagde, lichte en zware zavel en in enkele gevallen
plaatselijk uit kalkrijke lichte of zware klei. Sporadisch komt boven
deze afzetting een begroeiingshorizont in het profiel voor.
De "vroeg-Middeleeuwse"-afzetting is ongeveer 40 & 50 cm dik.
Op de kust— en oeverwallen is ze dikker, verder landinwaarts dunner.
Ze bestaat uit zeer lichte en lichte zavel, die kalkrijk, kalkhoudend
of kalkarm kan zijn, of uit zware zavel, die meestal kalkarm is.
Deze kalkarme zavelige gronden kunnen afwijkende chemische en fysische
eigenschappen hebben (de z.g. knippigheid).
De "laat-ivliddeleeuwse"-afzetting is eveneens gemiddeld 40 à 50 cm
dik. Op de kust- en oeverwallen is ze dikker, verder landinwaarts dun
ner. Ze bestaat merendeels uit zeer lichte en lichte zavel, die kalk
rijk, kalkhoudend of kalkarm kan zijn.
De Oude Zeedijk of Hornestreek moet als een door de zee gefor
meerde kustwal gezien worden, waarin enkele "gaten" voorkomen, die
vóór de algehele bedijking in
eerste instantie zijn dichtgemaakt.
Tijdens hoge stormvloeden zijn er enige grote inbraken geweest, onder
andere ten noorden van Harlingen. Bij de gronden gelegen ten noordwes
ten van de Hornestreek (zie bijlage 1, bodemtypen G10 t/m GI3) ont
breekt vermoedelijk grotendeels de "vroeg-Middeleeuwse"-afzetting.
De "laat-Middeleeuwse" is hier dikker.
De jongste aanslibbingen van het laat-Middeleeuwse dek zijn
overwegend zwaarder en kalkrijker dan de iets oudere afzettingen van
deze periode (zie bijlage 1, de bodemtypen (kaarteenlieden) G10 t/m

G13).
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2.2» Landschap, topografie en waterregime
Het landschap is vrij vlak met een gemiddelde hoogte van 1 m
+ NAP. De terpenj kust- en oeverwallen liggen wat hoger. De geulen,
geultjes en afgegraven percelen liggen uiteraard lager in het landschap.
In de zuidoosthoek op het zuidblad, tussen de Sexbierumervaart
en de voormalige spoorlijn, komt een gedeelte voor van een 60 à 75 CK
lager gelegen brede erosiegeul. Hierin wordt pla.atselijk zoute kwel
aangetroffen.
Er zijn binnen het onderzochte gebied acht gewone terpen en twee
z.g. "verdronken" terpen aangetroffen. Op deze verdronken terpen is
ca. 80 cm zavelig materiaal afgezet. De terpen liggen in de oude
kwelder. Dit wijst erop, dat ze rond het begin van de Chr. jaartelling
bewoond zijn geweest.
Van de gronden is ca. 85fo als bouwland in gebruik, 10$ als
grasland en 5 c /° a l s tuinbouw. In grasland liggen merendeels de minder
goede gronden, de bij de boerderij gelegen perceeltjes (finne), de
percelen, die aangetast zijn door de aardappelmoeheid en de percelen,
die diep afgegraven zijn.
Tuinbouw komt voornamelijk ten noorden van Harlingen voor, langs
het Schapendijkje. Elders komt hier en daar tuinbouw voor, voorname
lijk fruitteelt.
Ten behoeve van de oppervlakte-afwatering zijn de bouwlandperce
len in vroegere jaren opgeploegd, waardoor ze thans "bol" liggen... In
het grasland liggen vele ronde akkertjes met greppels ertussen.
De gronden liggen voor het grootste deel in waterschappen. De
bemaling van deze gronden geschiedt door middel van een Windmotor of
gemaal» Het water wordt geloosd op de Friese boezem. Een klein ge
deelte van het gebied ten noorden van Harlingen en ten oosten en zui
den van Sexbierum heeft een natuurlijke afwatering op de Friese boezem,
die loost op de ïfaddenzee door de Hoptazijl en de sluizen bij Harlin
gen. Door deze laatste komt veel zout water naar binnen, vooral tij
dens het schutten der schepen» Bovendien wordt er in het gebied zout
aangevoerd door regen en wind. Langs de kust As dit goed te zien aan
de begroeiing. De boomgroei begint 200 à 300 m vanuit de kust.
In het noordelijk gedeelte ten noorden van Hornestreek komt de
bovengroei pps voor op + 700 - 800 m uit dw kust» Hier is echter doel
bewust het landschap kaal gehouden, i.v.m. do pootaardcppdenteelt.
Bovengenoemde zoutaanvoer kan nadelig zijn voor de tuinbouw.
Hier zal men bij eventuele tuinbouwvestiging rekening mee moeten hou
den.

3. OPZET EN INDELING V A N DE LEGENDA VAN SE BODEMKAABT
3« 1» Indelingscriteria
De gronden, die in dit gebied voorkomen, zijn in drie hoofdbodemgroepen onderscheidens
Terpgronden (code T)
Gronden zonder
afwijkende chemische en fysische eigenschappen
(code G)
Gronden met matig afwijkende chemische en fysische eigenschappen,
ondieper dan 50 om beginnend (code M)
Vervolgens zijn ze onderverdeeld naar drie land- en tuinbouwkuitdig belangrijke eigenschappen!
De zwaarte van de bovengrond, tussen 5 en 25 cm.
Het profielverloops dit is het zwaarteverloop in het profiel, tussen
25 en 120 cm.
Het kalkverloop; dit is het verloop van het kalkgehalte in het profiel.
îl e _ z ïï a â r jL e _J vr â n ^e 'k°^. en S£°i 1 d ;
De volgende drie zwaarteklassen zijn onderscheidens
zeer lichte zavel, 8-12$ lutum
lichte zavel,
12-17-5$ lutum
zware zavel,
255° lutum
ll r £fi e Iy£rloo]3
Er zijn vijf profielverlopen onderscheiden;
1. Overwegend homogeen, dat wil zeggen, dat het lutumgehalte tot 120
cm diepte ongeveer gelijk blijft of soms geleidelijk een paar pro
centen zwaarder wordt,
2. Het lutumgehalte blijft ongeveer gelijk tot een diepte van + 80 cm.
Op grotere diepte wordt het profiel overwegend min of meer gelaagd
en/of zwaarder,
3. Het lutumgehalte wordt geleidelijk iets zwaarder (iets oplopend)
tot een diepte van + 60 cm. Op grotere diepte wordt het profiel
meer of minder gelaagd en/of zwaarder.
4« Het lutumgehalte blijft ongeveer gelijk tot op een diepte van 40
cm. Dieper wordt het profiel overwegend lichter.
5. Bijna gelijk aan het vorige, alleen wordt het profiel dieper dan
25 cm overwegend lichter en gelaagd.

De volgende drie kalkverlopen zijn onderscheiden?
1. Kalkrijk! de kalkrijke laag begint tussenO en30 cm en gaat door tot
120 cm, of de kalkhoudende laag begint tussen0en30 cm en ófe kalk
rijke laag begint ondieper dan 50 cm.
2* £ n ^i£P__kalkarmj de kalkrijke laag begint tussen30en50 cm en gaat
door tot 120 cm, of de kalkhoudende laag begint ondieper dan 50 cm
en de kalkrijke begint dieper dan 50 cm, meestal doorgaande tot
120 cm.
3. Diep_kalkarm5 de kalkrijke of kalkhoudende laag begint tussen
50 en 100 cm.
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- 10 3.2. Algemene onderscheidingen en aand.uidi.ngen
Deze onderscheidingen en aanduidingen zijn op alle drie de bij
lagen op dezelfde wijze weergegeven.
Opgehoogde gronden^ Dit zijn gronden, die meer of minder opgehoogd
~~
of vergraven zijn.
Afgegraven gronden. Dit zijn gronden, die meer of minder afgegraven
zijn.""
"~
0ude_geulen^ Dit zijn de geulen of kernen van brede geulen, die bij
gedragen hebben tot de vorming van het landschap (zie Hfdst. 2).
Thans slechts als een sloot of laagte in het terrein te onder
kennen.
Verdronken terpen. Dit zijn oude bewoningsplaatsen, die totaal over
spoeld zijn door de zee en bedekt met een + 80 cm dikke laag van
zavelig materiaal.
De aangegeven bebouwingskernen, open water-begrenzing van het ge
bied etc. behoeven geen nadere toelichting.
3.3» Enkele opmerkingen bij de analyses der grondmonsters (afb. 1 en 4)

Uit de analyses blijkt o.a. dat;
a. De pH-KCl van de bodemtypen M2 en M4 in de bovenste 50 cm aan de lage
kant is «
b. Het organische-stofgehalte in de bovengrond (O - 25 cm) van gras
land aanmerkelijk hoger is dan van bouwland. Vooral bodemtype Gl2
heeft een hoog organische-stofgehalte (10.57-)«
c. De uit de afzettingsperiode 1 daterende oude kwelder een hoog per
centage vrije koolzure kalk heeft (9 a 10fó) .
d. Het bodemtype G10, dat ten noordwesten van de Hornestreek ligt, ge
heel een hoger percentage vrije koolzure kalk heeft (monster l).
e. Alle monsters een hoog percentage hebben van de fracties l6 - 50 en
50 - 105 mu.
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4. JE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL Is 10.000 (Bijlage l)
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de onderscheiden bodemtypen (kaarteen
heden) , voorkomende op de bodemkaart nader toegelicht. De opzet en
indeling van de legenda is in het vorige hoofdstuk uiteengezet. Er
zijn in totaal 24 bodemtypen onderscheiden. Door deze detaillering
is het mogelijk geworden een vrij uitvoerige informatie te geven
omtrent de bodemgesteldheid. Zoals reeds eerder is opgemerkt, geeft
de bodemkaart de bodemgesteldheid in gedetailleerd overzicht weer.
Allereerst zullen de kenmerken en eigenschappen der drie hoofdbodemgroepen worden aangegeven.
Terpgronden (code T)$ oude bewoningsplaatsen, die voor de bedijking
zijn opgehoogd. Te herkennen aan door menselijke invloed in het pro
fiel aanwezige steentjes, humeuze vlekken, geelgroene roestvlekken,
e. d.
Deze gronden hebben meestal een zeer hoog fosfaatgehalte.
Gronden zonder
afwijkende chemische en fysische eigenschappen, on
dieper dan 50 cm (code G). Indien deze afwijkingen dieper dan 50 °m
voorkomen, zijn ze niet onderscheiden, omdat de afwijkingen dan gering
en minder belangrijk zijn. Deze diepe, geringe afwijkingen kunnen
voorkomen in de diep kalkarme gronden (bodemtypen G} f G6 en G9)•
Gronden met matig afwijkende chemische en fysische eigenschappen, be
ginnend ondieper dan 50 om (code M)(dit zijn de zogenaamde knippige
gronden). Te herkennen aan bepaalde visuele morfologische kenmerken,
zoals oranjebruine roest, grauwgrijze vlekken, e.d.). Deze gronden
zijn natter, minder doorlatend en minder bedrijfszeker dan de vorige
groep. Bij een hoger lutumgehalte nemen de afwijkingen meestal toe.
Ze zijn landschappelijk wat lager gelegen.
Bovendien geldt voor alle gronden nog het volgendes
a. Het humusgehalte in de bovengrond van de oude graslanden direct
onder de zode bedraagt tussen5cnl5 cm meestal 6 à 10^> en neemt
geleidelijk af tot + 2jo op een diepte van 25 & 30 cm. In bouwlan
den bedraagt dit humusgehalte tussenC en30 cm meestal 2 à 3.5$>•
b. Alle gronden in het gebied zijn uiterst fijnzandig met een hoog
gehalte van de fracties 16 -50 en 50-105 mu (afb. 4) » Hij3 r É 0 £ r _ z i^n
_dez_e_gronden_zeer gevo_el3.g_v£or di£htslemgen. Deze slempigheid wordt
in sterke mate bevorderd, wanneer de gronden tevens kalkarm zijn
en afwijkende chemische en fysische eigenschappen hebben. Een hoger
organische stofgehalte kan do slempigheid enigszins beperken, als
mede een hoger lutumgehalte in de terpgronden en de gronden zonder
afwijkende eigenschappen.
c. Op gedeeltelijk afgegraven of opgehoogde gronden en in de omgeving
van geultjes kunnen de profielen en het kalkverloop afwijken van
het bodemtype, zoals dit op de bodemkaart is weergegeven.
In de volgende paragrafen zullen schematische profielbeschrij
vingen gegeven worden van alle onderscheiden bodemtypen. Deze beschrij
vingen geven in hoofdzaak de zwaarte van de bovengrond, het profiel
verloop, het kalkverloop en enkele bijzonderheden weer.
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4»2« Terpgronden met een overwegend, homogeen profielverloop (code T)
Type Tl

s ^ e £ r „li c jl"fc£ £ a Z e i*_°v e £ w £g£ n d kalkrijk.
0- 3O cm kalkhoudende, zeer lichte zavel
3O- 80 cm kalkrijke, zeer lichte zavel met soms "terpach
tige" roest en terpmateriaal
80~120 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, roestig , soms
vermengd met terpmateriaal.

Type T2

s j2e£P„licht_e z. a ! e !> _°ü^i e E
0- 40 cm kalkarme, zeer lichte zavel
4O- 80 cm kalkhoudende, zeer lichte zavel, overgaande in
kalkrijke met soms "terpachtige" roest en terp
materiaal
80-120 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, roestig, soms
vermengd met terpmateriaal.

Type T3

s

Type T4

s ki£hj^e_zaveil x overwegend ondie£ kal_karra
0- 35 cm kalkarme, lichte zavel
35- 60 crn kalkhoudende, lichte zavel met soms terpmate
riaal
60-100 cm kalkrijke, lichte zavel, roestig
100-120 cm idem, soms iets gelaagd.

£ v £ r wege£djqilkri jk
0- 40 cm kalkrijke, lichte zavel
40-120 cm kalkrijke, lichte zavel met "terpachtige" roest
en terpmateriaal.

De zwaardere tergronden (T3 en T4) zi jn structuurbestendiger
dan de lichtere (Tl en T2) en daardoor minder gevoelig voor slempen.
4*3• Gronden zonder afwijkende chemische en fysische eigenschappen,
ondieper dan 50 cm
Type Gl

% ^ce_r_licht£ zavel_ met _een overwegend_hornogeen £rofjielveri°£P_ e ïï.
0- 30 crn kalkrijke, zeer lichte zavel
30-120 cm idem, dieper dan 50 cm, zwak roestig.

Type G2

s 2e£:r_lichte zavel_ met_ een ovj3rwegend_h£m£geen £r£fi_el_veri°£Pi_ £ n £i£P_^lkarm
0- 30 cm kalkarme, zeer lichte zavel, soms kalkhoudend
3O- 60 cm kalkhoudende, zeer lichte zavel, overgaande in
kalkrijk
60-120 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, wat roestig.

Type G3

? ^ e £ r ^i G k"k£ S. a Z e i. I2 e ^ ®. e ä ov £ r Z e £ e ;E^ü 1 £ m £&£ e .2: £ r £-^i e i' , £?£~
i°£PjL â%P_^ :a - 1 -iS a ï , £2
0- 60 cm kalkarme, zeer lichte zavel
60- 90 cm idem, overgaande in kalkhoudend, roestig
90-120 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, soms iets gelaagd,
roestig.

Type Gl 3

s

KI£hte_zav£l x £V£rwegend_homogeen,_di.e£

kalkarm _Œ£^„ee£;
mooie humus ri jke Jsov engend
0- 32 cm donkere humeuze, kalkarme, lichte zavel
32- 75 c m kalkhoudende, lichte zavel
75-120 cm kalkrijke, lichte zavel, iets roestig.

Deze gronden zijn de gunstigste, die in dit gebied zijn aangetrof
fen. Eet is een zeer oud graslandperceel, dat, mede door grote hoe
veelheden organische mest
en gunstig bodemleven, een zeer mooie
humusrijke bovengrond heeft gekregen met een grote structuurstabiliteit.
Type G4

s ^eer JLishte zavel >_diejoer dan + 80_cm £ v eFwegend_g£laagd
l n Z o f . ^waarder^ kalkrijk
0- 35 cm kalkhoudende, zeer lichte zavel
35- 80 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, iets roestig
80-120 cm kalkrijke, overwegend lichte klei, soms wat ge
laagd, wat roestig.

Type G5

s Zeer_lichte za v01_,_d ie£er dan + Sp^cm £ v £ r ï e £ e *i^_S£la^iÏ!:
_enZ°f zwaarder£ndiep kalkarm
0- 30 cm kalkarme, zeer lichte zavel
3O- 80 cm kalkhoudende, zeer lichte zavel, overgaande in
kalkrijke, zeer lichte zavel, dieper dan 45 c m
iets roestig
80—120 cm kalkrijke, lichte en zware zavel, gelaagd en
iets roestig.

Type G6

S

Type G7

s Id^£hi e _ z !L v £l,£. ^£P£ r dan + 80 £m_overw_egend gelaagd en/of
jzwaarder^ kalkrijk
0- 40 cm kalkhoudende, lichte zavel
4O- 90 crn kalkrijke, lichte zavel, iets roestig
90-120 cm kalkrijke, zware zavel, iets roestig.

Type G8

S

Type G9

s i^hte^zavel^ dieper dan + 80 £M_overw£g£nd gelaagd en/of
jZwaa.rder x ^iep__kalkarm
0- 60 cm kalkarme, lichte zavel, roestig dieper dan 40 cm
60- 85 cm kalkhoudencfe of kalkrijke, zeer lichte zavel,
iets roestig
85-120 crn kalkrijke, zware zavel, gelaagd en iets roestig.

Zeer_li.cht_e za?<el_,_die£er dan H- 80_cm £ v £rwegend_g£laagd
£nZ°~ 5.wäa^£rj.
0- 60 cm kalkarme, zeer lichte zavel
60- 90 cm idem, overgaande in kalkhoudende of kalkrijke,
zeer lichte zavel, roestig
90-120 cm kalkrijke, lichte en zware zavel, gelaagd en
iets roestig.

Li£ht_e _ZAV£LI dieper dan + 80 cm_overwegend gelaagd £n /OF
zwaarder^ ondiep kalkarm
~03 &f cm kalkhoudende, lichte zavel
60- 90 cm kalkrijke, lichte zavel, iets roestig
90-120 cm kalkrijke, zware zavel, gelaagd en iets roestig.
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Type G10

s ^eer__lichte zavel_, _die£er dan j>0__&_70 cm_overwegend

A eis_S£l aa£d_en/

0— 35 °ro kalkhoudende, zeer lichte zavel
35- 60 cm kalkrijke, zeer lichte en liohte zavel, iets
roestig
60-120 cm kalkrijke, lichte zavel, min of meer gelaagd
en iets roestig.

Type Gil

s Li£htejaavel A dieperjian_50 à J70 <cm £V£rwegend_iets
gedaagd &fi[pï_ £waarder A kalkrijk
0- 30 cm kalkhoudende, lichte zavel
3O- 65 cm kalkrijke, lichte zavel
65-120 cm kalkrijke, iets gelaagde, zware zavel, iets
roestig.

Type G12

% Lischte^zavel^ diep_er_dan__5Q. à
° v £ r ïï e g e £Û_i£t£
gelaagd en[of_ swaarder^ £^di ep__kalkarm
0- 25 cm kalkarme, lichte zavel
25- 50 cm kalkarme, overgaande in kalkhoudende, lichte
zavel, iets roestig
5O- 80 cm kalkrijke, zware zavel, iets roestig
80-120 cm kalkrijke, zeer lichte zavel, iets roestig.

4.4. Gronden met matig afwijkende chemische en fysische eigenschappen,
beginnend ondieper dan 50 om (code M)
Type Ml

3

£ a Z e i.» _•*•£%. £Pi.°E. e B^x dieper dan + 80 cm
£rwegend_g£laagd_en/£f_z waard er, _djie£ kal.karm
0- 45 cm kalkarme, zeer liohte zavel
45- 80 cm idem, of soms lichte zavel, sterk roestig
80-120 cm kalkrijke, lichte of zware zavel, gelaagd en
iets roestig.

£V

Type M2

s ii£kji e „ z a v £^ 2. ^ e i s _£R^£P£ n ii>_^i e £ e JE .â a £ i §P_ C 1£ £ v £ r ~
wegend_g_elaagd_en/£f_zwaarder, _di.ep kalkarm
0- 45 O® kalkarme, lichte zavel
45- 80 cm idern f soms kalkarme zware zavel, sterk roestig
80-120 cm kalkrijke, lichte of zware zavel, gelaagd,
soms kalkrijke, lichte klei, iets roestig.

Type M3

s

Type M4

? i^£^ a i e _ zav ^-'-A i e i s _°£l£P£ n il?~^i e E e ïl
— ^0 _o m,__o ve rwegend__g_el a ; a£d_en/£f_z waard er >a _di.e£ kalkarm
0- 30 om kalkarme, lichte zavel
3O- 70 cm idem,' soms overgaande in kalkarme, zware
zavel, sterk roestig
70—120 cm kalkrijke, lichte of zware zavel, gelaagd,
soms kalkrijke, lichte klei, iets roestig.

2. a ï. e l.!>^£^S. 2Pi 0 E e SAi. dieper dan + 60 £m_
j\ie£ kalkarm
0- 35 cm kalkarme, zeer lichte zavel
35- 65 cm idem, overgaande in lichte zavel, sterk
roestig
65-120 cm kalkrijke, lichte of zware zavel, gelaagd
en iets roestig.

£V£megend_g£laa£d_en/£f_zwaarder_,
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Type M5

t

Zware zavel^iet£ opio^end.^ dieper dan + 60 c.m_overwe^end^gelaa^d^ di_ep__kalkarm_
0- 25 cm kalkarme, zware zavel
25- 60 cm idem, overgaande in kalkarme, lichte klei,
sterk roestig
60-120 cm kalkrijke, zware zavel, gelaagd, iets roestig.

Type M6

s ^war®

Type M7

s iL war ®. -5. a "^ e is_^i e E ei L ^. a 2. £5 _cm £ v e r w e £ e £^_licht£r_en
£el_aagd,_kalkri_jk _met_ _ z 2.ute_kwel_
0- 25 cm kalkarme, zware zavel, sterk roestig
25- 70 cm kalkrijke, lichte zavel, iets gelaagd en
iets roestig
70-120 cm idem, "blauw en met geringer consistentie dan
de bovenliggende lagen.

^ie£eïl <ian
'oye^egead lic_hte£,
£ndi ep_ka1karm
0- 40 cm kalkarme, zware zavel, sterk roestig
4O- 85 cm kalkrijke, zware zavel, iets roestig
85-I2O cm kalkrijke, lichte zavel, weinig roest en met
geringer consistentie dan de bovenliggende
lagen.

De gronden op bodemtypen M6 en M7 zijn diepe erosiegeulen en
met een dunne humusrijke bovengrond.

CO

C4

CD

o

"O0»

a.
a>
in
0)
O)
c

cn
o
D

O

—'

m

O.

c O
L.
a> •p
ai
L_ a>
a> •4-»
> O
o

"O

£

c "O
C
O
•4-J O
k_
U) O)
L.
<v

OC

•4-» c
O 0)

0)
£

£ "O
"O c
O
c I_
o O)
t_
O) QJ
(U O)
•o »
c 0)
O >
> O
N
CL c
O
O c
—*
l_ Q)
0) L_
> O

oO
E

]• c
"ÖJ O
T3 >
T3 (ƒ>
£
0) 0)
a>
CD

c
D

LT)
JQ

0
•o
)

O
*—

O
<N

O

O
m

o
CD

O
en

o
co

>5 <
£I
O
c
00
«— tO

cD

>
O
C

V)

<D
O)
l_
0)
O)

O)
D
O

I
(1)

0)
L_
(U
>
o

cZ3

h

Q.
o
«-*-»
l<d
-M

"
O1
>
-M -O
ï £
ai
o
-M L.
o o>
sc c
e -S

O) c

OOL

0)
T3
c
>

O
O
E

O
cn
cu
.?

o "I
.2 S
* N
> c
3c
<D a>
"O «T> O

x»0)
c
O

£ C

0) o

CD >
CO

_Q

O

00

O
CT>O
O

O
*—

E <
O
00
t—

O

O)
t—

<-> c
O
lZ
c\i o

5. JE GROHDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1; 10.000 (Bijlage 2)
5.1. De grondwatertrap
Van het onderzochte gebied is een grondwatertrappenkaart ge
maakt, aangevende de ligging der gronden ten opzichte van de gemid
delde hoogste (HW) en de gemiddelde laagste (LW) grondwaterstand,
die in een lange reeks van jaren (minimaal 8 à 10 jaar) voorkomt.
Een grondwatertrap omvat een kaartvlak, waarbinnen vrijwel dezelfde
gemiddelde hoogste en dezelfde gemiddelde laagste grondwaterstanden
voorkomen.
Behalve met behulp van waterstandsbuizen of boorgaten zijn deze
grondwaterstanden te herkennen aan bepaalde visuele morfologische
kenmerken, die in profielen aanwezig zijn, als gevolg va,n het op
en neergaande grondwater. De correlatie tussen deze visuele morfo
logische profielkenmerken en de optredende gemiddelde hoogste en
laagste waterstanden werd vastgesteld door studie aan profielen bij
waterstandsbuizen, elders in de provincie Friesland. Het Archief
van Grondwaterstanden T.N.0. te Scheveningen stelde, de grondwater—
standsgegevens van deze buizen, die over een lange reeks va.n jaren
regelmatig iedere veertien dagen waren opgenomen, ter beschikking.
Op de afbeeldingen 5 e n 6 is ter illustratie het grondwater
verloop bij benadering in de grondwatertrappen III en V uitgezet.
De getrokken lijn geeft de grondwaterstandscurve van de gemiddelde
grondwaterstanden over een lange reeks van jaren in zavelige gronden
weer. Hieruit blijkt, dat de grondwaterstand vanaf begin januari
tot + half juli gemiddeld ruim één meter daalt. Daarna stijgt de
grondwaterstand weer totdat
de oorspronkelijke hoogte is bereikt.
Het maximum en het minimum van de curven geven respectievelijk de
gemiddelde hoogste (HW) en de gemiddelde laagste (LW) grondwaterstand
in deze grondwatertrappen weer. Aan weerszijden van deze getrokken
grondwaterstandscurve is met gebroken lijnen de zone a,angegeven,
waarbinnen in meer dan 8 0 c /o van de gevallen het grondwater fluctueert.
De resterende 20fo omvat hogere en lagere grondwaterstanden, die kun
nen voorkomen in extreem natte of droge perioden va.n een jaar. Deze
zijn hier buiten beschouwing gelaten. Uit bovengenoemde gebroken
lijnen blijkt, dat het grondwater vanaf half december tot half juli
ongeveer 2,0 & 25 cm aan weerszijden van de gemiddelde grondwater
standscurve kan schommelen en vanaf + augustus tot december 60 à 50
(de curve loopt hier iets bolvormig).
De grondwaterstand in een profiel is onder meer afhankelijk
van neerslag, verdamping, doorlatendheid, afvoermogelijkheden en
opstijgend vermogen in de grond.
In de onderstaande tabel zijn de zes grondwatertrappen weerge
geven, die in het onderzochte gebied zijn onderscheiden en op de
betreffende kaart zijn weergegeven.
Grondwatertrap
t)

I

II

III

IV

V

VI

gemiddelde hoogste grondwaterstand 0-20 0-20
75-lOC
20-40
4O-5O
50-75
"
laagste
"
40-60 60-100 IOO-I4O I4O-I5O I5O-I75 175-20C

') in cm beneden maaiveld
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5.2. Het voorkomen der onderscheiden grondwatertrappen

De grondwatertrappen I en II komen voor op de diep afgegraven
percelen, die voornamelijk langs de Zeedijk liggen en in de brede
erosiegeul in de noordoosthoek van het zuidelijce kaartblad.
De grondv/atertrappen III en IV liggen merendeels op de lager
gelegen gronden. Dit zijn voornamelijk gronden, behorende tot de
M-bodemtypen. Een klein gedeelte van de G-bodemtypen, die wat lager
liggen, behoort eveneens tot deze klassen.
Tot grondwatortrap V behoren dehcger .gelegen gronden van de
G-bodemtypen.
Grondwatertrap VI omvat voornamelijk de hoog gelegen terpen
van de terpgronden (T-bodemtypen), de rest omvat hoger gelegen Gbodemtypen.
Bij het vervaardigen van de grondwatertrappenkaart zijn over
de in de basis aangebrachte grenzen van de bodemtypen op de bodemkaart de verschillende grondwatertrappen met een zwaardere (dikkere)
lijn aangegeven. Hierdoor is het mogelijk om van de grondwatertrappenkaart af te lezen, welke bodemtypen (kaarteenheden) tot een be
paalde grondwatertrap behoren en omgekeerd.
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6. DE MOGELIJKHEDEN VOOR VERSCHILLENDE VORMEN VAN TUINBOUW
6.1. Inleiding
De tuinbouw is de meest intensieve vorm van agrarisch grondge
bruik. Vaak worden in het tuinbouwbedrijf zeer grote bedragen geïn
vesteerd. Daarom is het van groot belang, dat de tuinbouw onder zo
gunstig mogelijke omstandigheden kan worden uitgeoefend. De toekom
stige vestigingsplaats van tuinbouwbedrijven is dus van grote bete
kenis.
De intensieve tuinbouw neemt in dit gebied tot beden geen grote
plaats in» Naast enkele gespecialiseerde fruitteeltbedrijven komen
voornamelijk gemengde groente- en fruitteeltbedrijven voor, waarop
vollegrondsgroenteteelt en al dan niet verwarmde glascultures worden
aangetroffen. Deze verschillende teelten stellen niet altijd dezelfde
eisen aan de grond en de waterhuishouding. De genoemde bedrijfsvorm
past echter zeer goed in gebieden met een consumptieveiling. Op deze
veilingen dient een regelmatig aanbod van diverse produkten in rijke
verscheidenheids, doch in niet te grote hoeveelheden, plaats te hebben,
daar anders het aanbod stijgt boven de plaatselijke behoefte. Is dit
laatste het geval, dan kan men zich gaan specialiseren in bepaalde
produkten of teelten, waarvan een zodanig quantum kan worden aange
boden, dat afzet naar elders of export aantrekkelijk wordt. Voor deze
meer gespecialiseerde bedrijven worden veelal specifieke eisen ge
steld aan de grond en de waterhuishouding. Hierop zal in het navol
gende worden ingegaan.
6.2. Welke gronden zijn voor fruitteelt gewenst?
Voor intensieve fruitteelt zijn gronden gewenst, die onder meers
a, in de bewortelingszone geen wateroverlast hebben^
b. in de bewortelingszone over voldoende vocht en lucht beschikken.
De gronden in het onderzochte gebied zijn over het algemeen
sterk opdrachtig en hebben daardoor oen gering vochtbergend vermogen»
Er treedt gemakkelijk wateroverlast en luchtgebrek op in de beworte
lingszone. Vooral voor kankergevoelige appelvariëteit en en zwakke
onderstammen
is dit funest. Een nauwe drainage op 1.25 & 1.50 m
beneden maaiveld met een slootwaterstand van 1.50 â 1.75 m beneden
maaiveld is derhalve gewenst. Hiermede kan men de grondwaterinvloed
zoveel mogelijk beperken, zodat in het winterhalfjaar meer lucht kan
toetreden. Een onderbegroeiing van gras kan zeer gunstig werken,
doordat de vochtvoorraad verminderd wordt en het biologisch leven
in de grond wordt bevorderd. Deze bodemorganismen kunnen de grond
tot op grote diepte verrijken met organische stof. Tevens vormen ze
grotere en kleinere holten, die de doorlatendheid ven het profiel
verhogen en de doorluchting bevorderen.
6 . 3 . Welke gronden zijn voor een "consumptie" bedrijf gewenst?

Voor groent eteeltbedrijven, waarvan de produkten worden afgezet
een consumptieveiling zijn gronden gewenst, dies
gemakkelijk te bewerken zijnj
goed opdrachtig zijn ? °
het water vlot afgeven, zodat de wortels er gemakkelijk over
kunnen beschikken en het gewas snel kan groeien.
Een belangrijk gedeelte van de gronden in dit gebied voldoet
aan deze voorwaarden en ia voor deze bedrijfsvorm geschikt. Het
zijn geen vroege gronden, doch later in het seizoen verloopt de
groei goed. Door middel van glas kan de r^nvocr gespreid worden en
het bedrijfsrisico worden verminderd»

op
a.
b.
c.
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Voor glascultures moet men kunnen beschikken overs
a. een structuurbestendige bovengrond, die niet verslempt bij kunst
matige matervoorziening en tevens in vochtige toestand voldoende
lucht bevats
b. een goed doorlatende ondergrond, die een overmaat aan vocht snel
la.at wegzakken 5
c. weinig of geen grondweterinvloed in de bovenlaag;
d. voldoende geschikt water voor kunstmatige vochtvoorziening (water
met een laag zout- en ijzergehalte).
De gronden, die in dit gebied voorkomen, voldoen veelal aan geen
enkele van bovengenoemde punten. Slechts een gedeelte heeft een zodani
ge lage slootwpterstand, dat een goede afwatering mogelijk is,.
Toediening van grote hoeveelheden organische stof kan de verslemping
enigszins tegengaan, alsmede meer ruimte scheppen voor lucht. Deze
maatregel is echter zeer kostbaar.
De structuurbestendigete gronden bieden voor deze vorm van tuinbouw
de beste mogelijkheden. Binnen dit gebied zijn dit de oude graslandper
celen en de oude intensieve tuinbouwbedrijven, die gelegen zijn op
gronden zonder chemische en fysische afwijkingen, code G (niet knippige
gronden). Zij vormen een betere geschiktheidsklasse, dan op bijlage 3
is aangegeven. In het kader van deze kartering was het echter niet mo
gelijk ze af te zonderen. Deze gronden hebben een hoger gehalte aan or
ganische stof en veelal een beter doorlatende laag onder de bovengrond
dan de percelen, die reeds lang als bouwland in gebruik zijn.
Het zoutgehalte van het polderwater is te hoog om het voor de kunst
matige vochtvoorziening onder glas te kunnen gebruiken.Momenteel maakt
men gebruik van de waterleiding. Bij sterke uitbreiding van de glastuin
bouw zal een andere oplossing gevonden moeten worden.
Een belangrijk gedeelte van de gronden in dit gebied neemt echter een
tussenpositie in. Voor het consumptiebedrijf is de groei wat minder vlot
en voor het gespecialiseerde glasbedrijf, in het bijzonder voor stookteelten, is de start in het voorjaar wsat traag. Op dergelijke gronden
komt men vaak tot een bedrijfstype met raiddelvroege
groenteteelt in de
volle grond en onder al dan niet verv/armd glas. Bij een bedrijfskartering is het beter mogelijk om het juiste bedrijfstype aan te geven. In het
kader van deze kartering is een verdere detaillering niet mogelijk.
6*5 De eisen, die de gladiolenteelt aan de grond stelt
Voor de gladiolenteelt zijn gronden gewenst, d i e s
a. gemakkelijk te bewerken zijn?
b. geen wateroverlast hebben;
c. kalkhoudend tot kalkrijk zijn.
De eisen voor de 'gladiolenteelt lopen ongeveer parallel met die voor
het consumptiegroentebedrijf. Voor beide is geen vroege grond nodig, maar
wel een gemakkelijk te bewerken grond zonder wateroverlast in het groei
seizoen. Voor gladiolen is het gewenst, dat de grond kalkhoudend is, terY /ijl dit minder geldt voor groenteteelt. Het bezwaar van een kalkrijke
bovengrond is namelijk, dat de organische stof sneller verteert.

LEGENDA
Geschiktheid
Klasse
Fruitteelt

I
Ha

Hb

IH a

mb

1)

zeer geschikt
geschikt voor vele
vormen van fruit
teelt; matig geschikt
voor kankergevoelige
appelvariëteiten en
de zwakke onderstam
M IX
matig geschikt voor
vele vormen van fruit
teelt; zeer matig ge
schikt voor kankergevoelige appelvariëtei
ten en de zwakke onder
stam M 131

Iz

zeer matig geschikt

Het consumptiebedrijf met late
glasteelten

zeer geschikt

voor:

Het gespecialiseer
de glasbedrijf

G ladiolenteelt

zeer geschikt en
geschikt

zeer geschikt

geschikt
matig geschikt
matig geschikt

geschikt

zeer matig geschikt
zeer matig geschikt

matig geschikt

zeer matig .geschikt
weinig geschikt

Y
1)

weinig geschikt

weinig geschikt

Klasse I, zeer geschikt, komt in dit gebied niet voor.

ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN EN AANDUIDINGEN

f

opgehoogd

I

afgegraven

• a•

bebouwing
water

oude geulen
"verdronken" terpen
belangrijkste wegen, waterlopen en spoorlijn

Afb.7

Legenda van de bodemgeschiktheidskaart
voor tuinbouw

weinig geschikt
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7. JE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABT VOOB TUINBOUW. SCHAAL 18 10.000 (Bijlage 3)
7.1. Inleiding

De bodemgeschiktheidskaart is af geleid van de bodem- en grondwatertrappenkaart en gebaseerd op de gedachtengang, zoals deze in het
voorgaande hoofdstuk is weergegeven.
Bij eventuele tuinbouwvestiging zal de grond plaatselijk daarvoor
geschikt gemaakt moeten worden. Bij de sterk opgeploegde bouwlandper
celen bijvoorbeeld zal egalisatie aanbeveling verdienen. Hierbij zal
men er goed op dienen te letten, dat de humushoudende bovengrond in
zijn geheel boven blijft. Verstoring van het natuurlijke profiel kanfunest zijn voor de grond met name voor de structuur en in de eerste
jaren een aanmerkelijke terugslag veroorzaken in de bodemvruchtbaar
heid. Men zal op de in dit gebied voorkomende gronden over het alge
meen bij de egalisatie, etc. zeer voorzichtig te werk moeten gaan.
Ten einde een goede waterbeheersing te verkrijgen, zullen ver
der vele sloten uitgediept moeten worden om door middel van slootwa
ters tandsverl aging en drainage de grondwaterstanden te verlagen tot
de vereiste diepte. Bij een nauwe drainage zal bovendien de grondwa
terstandscurve (afb. 5 en 6) vlakker worden. Dit is zeer gunstig
voor de beworteling en de ontwikkeling van de bodemorganismen.
7.2. De legenda (Afb. 7)
Op de bodemgeschiktheidskaart (bijlage 3) is een indeling gemaakt
in vijf klassen. Bovendien zijn klasse II en III gescheiden in een
subklasse a en b. De classificatie is gebaseerd op de huidige toestand.
De klassen zullen hieronder in het kort worden besproken. Voor
een uitvoerige beschrijving der bodemtypen, grondwetertrappen en de
eisen, welke de verschillende teelten stellen, wordt verwezen naar
de voorgaande hoofdstukken.
7.3» De geschiktheidsklassen
KI as s_e_ I_

Deze klasse komt in dit gebied niet voor, maar is, om duidelijk
aan te geven dat deze optimale gronden niet aanwezig zijn, wel in de
legenda opgenomen.
Klas_se_IIa_en IIb
Deze omvat de terpgronden (T-typen) en de gronden zonder af
wijkende chemische en fysische eigenschappen binnen 50 cm - m.v.
(G—"typen) voor zover ze tot de grondwatertrappen IV, V en VI behoren,
d.w.z. een gemiddelde hoogste grondwaterstand (HvV) van 40-100 cm en
een gemiddelde laagste grondwaterstand (LW) van 140—200 cm hebben.
Voor vrat betreft de grondwatertrap IV (HOT = 40-50 cm, LW =
I4O-I5O cm) zijn deze gronden al aan de natte kant voor de meeste
teelten. De totale oppervlakte der gronden in deze laatste categorie
is echter niet groot.
Alle gronden in deze klasse zijn slempgevoelig. Dit kan zoveel
mogelijk wordon tegengegaan door aanwending van grote hoeveelheden
organische meststoffen. De oude graslanden zijn daarom het aantrek
kelijkst, omdat deze al een hoog organische-stofgehalte hebben. Bo
vendien hebben deze oude graslandpercelen meer grove pori'én en worm
gangen. Hierdoor is de doorlatendhoid voor water en de luchttoetreding beter.
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De lichte zavelgronden zijn gemiddeld structuurbestendiger dan
de zeer lichte zavelgronden. Dit is vooral voor glasteelten een voor
deel. Deze krijgen.moestal een kunstmatige watervoorziening in de
vorm van gieten of beregenen, waarbij de grond gemakkelijk dichtslaat.
Tot de subklasse^ IIa behoren de kalkrijke en ondiep kalkarme
gronden, tot de £Ubkl_ass_e IIb de diep kalkarme gronden van de klasse
II. Deze scheiding' is gemaakt ten behoeve van de gladiolenteelt,
waarvoor een kalkhoudende grond gewenst is, althans voor een periodiek
terugkerende teelt. Overigens is de subklasse IIa minder slempgevoelig dan subklasse IIb.
Op een goede waterbeheersing werd reeds eerder gewezen. Een con
stante gemiddelde hoogste grondwaterstand van 70 à 100 cm is gewenst
voor fruitteelt, zelfs liever een nog wat lagere waterstand. Hogere
waterstanden doen de geschiktheid voor groenteteelt toenemen. Dit
gaat echter ten koste van de vroegheid op deze gronden.
Kla , S £ e _II_Ia en_IIIb
Tot de subklasse lila zijn de overige gronden zonder afwijkende
chemische en fysische eigenschappen binnen 50 c ra - m«v. (G-typen) ge
rekend, die op de grondwatertrappen II en III, d.w.z. HW = 0-40 crn
en LW = 60-140 cm voorkomen. Indien deze gronden een goede waterbe
heersing krijgen en de daarmede verband houdende gewenste gemiddelde
hoogste grondwaterstanden (70-100 cm) zijn ze gelijkwaardig met
klasse II. Deze gewenste waterstand zal echter niet overal mogelijk
zijn. Het zijn namelijk overwegend meer of minder afgegraven gronden,
waarvan de ontwatering bemoeilijkt wordt door hun lagere ligging.
Tot de jäubklassji
zijn de gronden gerekend, die een grondwat ertrap IV van bodemtype Ml (HW = 40-50 cm^ LW = 140-150 cm) heb
ben. Van deze gronden is het gedeelte, dat op het zuidelijce kaartblad ligt, aan de noordzijde van de Haulewei het beste.
Ook voor de gronden in klasse Illb is een betere waterhuishou
ding gewenst. Met een betere waterhuishouding kunnen ze echter nog
niet tot klasse II worden gerekend. De gronden op dit bodemtype zijn
namelijk slempiger dan de gronden op type G, terwijl de waterhuishou
ding maar ten dele is te verbeteren. Ze blijven daardoor minder bedrijfszeker.
Klass^IV
Tot deze klasse zijn gerekend de gronden van bodemtype M3, die
een grondwatertrap III hebben en de bodemtypen M2 en M4 (HW = 20-40
cmj LW = 100-140 cm) , op de grondwat ertrap III en IV (HW = 20-50 cm$:
LW = 100-150 cm). Voor deze gronden is een betere waterhuishouding
gewenst. Ze kunnen daardoor de geschiktheid van klasse III krijgen.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat, wanneer in de gronden van type M
het lutumgehalte hoger wordtj de chemische en fysische afwijkingen
toenemen, alsmede de slempgevoeligheid. Daarbij wordt de grond min
der goed bewerkbaar en is de waterhuishouding moeilijker te reguleren.
Samenvattend kan men zeggen, dat bij stijgend lutumgehalte op de
gronden met matig afwijkende chemische en fysische eigenschappen
binnen 50 cm - m.v. (type M...) de bedrijfszekerheid en daarmede de
land- en tuinbouwkundige waarde afneemt.
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Kl as s_e_ V
Tot deze klasse behoren de diep afgegraven gronden van het type
G, die voornamelijk langs de Zeedijk voorkomen met een grondwatertrap
I en de natste typen vail grondwatertrap II, het bodemtype M5 op het
noordblad ten zuiden van Sexbierum met een grondwatertrap III en de
bodemtypen M6 en M7, op het zuidblad in de noordoosthoek, met een
grondwatertrap II en I. Deze laatstgenoemde gronden (type M6 en W])
liggen in de brede diepe erosiegeul. In het bodemtype M7 komt zelfs
zoute kwel voor. Zoute kwel treedt waarschijnlijk ook op in de diep
afgegraven percelen langs de Zeedijk met een grondwatertrap I.
De gronden van klasse V zijn als geheel vreinig geschikt voor
tuinbouw.
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