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- 3 VOORWOORD.
Op verzoek van de Grontmij N.V., district West (ir. G . Krabbe,
c.s.) werd ten behoeve van het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Purmerend een bodemkundig onderzoek ingesteld naar de
aard, dikte en diepte van de zandondergrond en de erboven voorkomende
kleilagen in een gedeelte van de Purmer.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Opdrachten van
de Stichting voor Bodemkartering o.l.v. Ir. G-.J.W. Westerveld.
Het veldwerk vond plaats in de zomer van 1962, uitgevoerd door
B.J. Bles, die tevens het rapport samenstelde met medewerking van
H.J.M. Zegers.
Voor, tijdens en na de uitvoering van het veldwerk werd omtrent
verschillende aspecten regelmatig overleg gepleegd met de Directeur Ge
meentewerken van Purmerend en met Ir. Krabbe, c.s..

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
^ •

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(Ir. G.J.W. Westerveld).

- l! VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
(mu = micron = l/lOOO millimeter)
Bodemprofiel
Humusklassen (globaal)

De opbouw en het totaal der onderscheiden la
gen en horizonten tot 120 cm diepte.
: % organische stof
22| - 37
37 - 50
meer dan 50

benaming
humeuze klei
venige klei
kleiig veen
veen

Kaarteenheid

Horizontale verbreiding van bodemprofielen
met een aantal gelijke kenmerken.

Kalkklassen

kalkarm
kalkhoudend
kalkrijk

Lutum (klei) fractie

Minerale delen kleiner dan 2 mu.

Lutumklassen

lutum in %
0 - 5
5 - 8
8 - 17è
17è - 25
25 - 35
meer dan 35

Zandfractie

Minerale delen groter dan 50 mu en kleiner dan
2000 mu.

Zandmediaan (1Y50)

Is het getal, dat die korrelgrootte aangeeft
waarboven en waarbeneden de helft van het ge
wicht van de zandfractie (50-2000 mu) ligt.

Z andgrofhe ids klasse

mediaan (M50)
105-105 mu

minder dan 0,5% CaC03
0,5 - 1# 0aC03 .
meer dan \% CaC03

benaming
kleiarm zand
kleihoudend zand
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei

benaming
zeer fijn zand

- 5 SAMENVATTING.
In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders in
de gemeente Purmerend werd een globaal bodemkundig onderzoek ingesteld
naar de aard en diepte van de kleiarme zandondergrond en de erboven
liggende bodemlagen in een gedeelte van de Purmer (bijl. 1).
Uit dit onderzoek is gebleken dat de prof'ielopbouw hoofdzake
lijk bestaat uit een kleipakket van overwegend kalkrijke lichte klei,
zavel en zandige lagen.
De zandondergrond varieert in diepte van + 300 - 600 cm bene
den maaiveld. Dit zand bestaat in de bovenste lagen uit kalkrijk, kleiarm zeer fijn zand.
Bij zandwinning, waarbij de klei- en zandlagen boven het zand
verwijderd worden, zullen deze lagen overwegend geschikt zijn voor ge
bruik bij de aanleg en ophoging van plantsoenen, enz..
Met uitzondering van het meer gedetailleerde onderzoek in een
klein gedeelte van de Purmer (bijl. 1), berust dit onderzoek slechts op
een gering aantal boringen en dient derhalve als oriënterend te worden
beschouwd.
De kleiarme zandondergrond is niet over de volledige diepte
onderzocht wat betreft aard en dikte van de zandlagen. Hiervoor zijn
diepe boringen (20 à 30 m) noodzakelijk, waaruit de aard, hoeveelheid
en geschiktheid van het aanwezige zand voor de verschillende doeleinden
kunnen worden bepaald.
Grotendeels aan de hand van reeds bij vroegere onderzoekingen
verzamelde gegevens werden een globale bodemkaart en een bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw, beide schaal 1 :50.000, van de gehele Purmer
samengesteld. Het noordelijke deel van de Purmer is in het algemeen ge
schikt voor fruitteelt maar weinig geschikt voor groenteteelt. In het
midden komt een complex gronden voor die matig geschikt zijn voor
groente- en fruitteelt. Het resterende gedeelte van deze droogmakerij
is in het algemeen weinig geschikt voor tuinbouw.
Voor een meer definitieve bestemming of reservering der gronden
voor tuinbouw is een gedetailleerd onderzoek noodzakelijk.

1 . INLEIDING.
Dit oriënterende onderzoek omvatte in eerste instantie een
oppervlakte van + 210 ha, gelegen aan de westzijde van de droogmakerij
"De Purmer" (bijl. 1). In dit gebied zijn ruim veertig boringen tot op
de kleiarme zandondergrond verricht. Deze boringen zijn zoveel mogelijk
in raaien gelegd op wisselende afstanden in en tussen de raaien en zo
danig over het gebied verspreid, dat een goede indruk van de profielopbouw werd verkregen.
In elke boring zijn de verschillende bodemlagen beoordeeld
naar aard en dikte, terwijl tevens de geschiktheid van de klei- en zavellagen is aangegeven voor gebruik bij de aanleg, ophoging, enz. van
plantsoenen en dergelijke, na verwijdering van deze lagen ten behoeve
van zandwinning uit de ondergrond.
De aard, dikte en diepte van de lagen tot en met de kleiarme
zandondergrond zijn op een drietal lagenkaarten (afb. 3-5) globaal
weergegeven, terwijl tevens van een raai boringen een schematische
doorsnede is vervaardigd (raai A-A1, bijl. 2).
Ter nadere informatie werden buiten het meer in detail onder
zochte gebied nog een aantal oriënterende boringen in het overige ge
deelte van de Purmer verricht, eveneens tot op de zandondergrond. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in de schematische doorsnede B-B1
(bijl. 2) en in een aantal schematische profielbeschrijvingen (boorregister).
Ten slotte zijn van de gehele Purmer een globale bodernkundige
overzichtskaart en een globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw,
beide schaal 1:50.000, samengesteld (afb. 1 en 2). De benodigde gege
vens voor deze kaarten werden verkregen uit het rapport no. U09î "Rap
port van de verkenning van de bodemgesteldheid van het zuidelijk ge
deelte van de provincie Noord-Holland1' (Ir. L.J. Pons en J.L. Klooster
huis) met Ij- kaartbijlagen (intern rapport Stichting voor Bodemkartering
1955) (01*7-1)1*23).
Ter aanvulling en completering van deze gegevens werd nog enig
veldwerk verricht.
Deze beide kaarten dragen zoals reeds uit de naam en de kaartschaal blijkt een zeer globaal karakter. Ze geven geen betrouwbare in
formatie per perceel en kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor
het aangeven van voor tuinbouw geschikte percelen. Hiervoor is een meer
gedetailleerd bodemkundig onderzoek gewenst.
Hoewel de kaarten, waarop de verschillende bodemlagen (afb. 35) zijn aangegeven^een veel grotere schaal hebben, namelijk 1 :10.000,
dan de bovengenoemde beide kaarten van de gehele Purmer, zijn deze
ook slechts globaal van karakter. De waarnerningsdichtheid bedraagt één
boring per vijf à zes hectaren, terwijl bovendien de grenzen die tussen
de verschillende dikte- of diepteklassen zijn getrokken, uitsluitend op
deze boringen berusten. De topografie en andere uiterlijke terreinkenmerken die dikwijls een waardevol hulpmiddel vormen bij het vaststellen
van bodemgrenzen, waren voor deze ondergrondlijnsn nagenoeg niet bruik
baar. Behalve in kaartvlakken is op andere kaarten tevens bij elke bo
ring de gevonden waarde voor de dikte of diepte van de laag aangegeven.
Hierdoor is het mogelijk van elk kaartvlak vast te stellen op hoeveel
boringen de begrenzing berust.
Bij het gebruik van de in dit rapport opgenomen bodemgeschikt
heids- en lagenkaarten dient men met het bovenstaande rekening te hou
den.

2. ONTSTAAN EN OPBOUW VAN HET GEBIED.
Na de WUrmijstijd steeg de temperatuur geleidelijk waardoor
de ijsmassa's in noord-Europa gingen afsmelten.
Hierdoor steeg het zeeniveau in deze streken bij het begin
van het Holoceen aanzienlijk met als gevolg een minder gemakkelijke
afwatering van het pleistocene zandlandschap. De omstandigheden werden
in het warmere en vochtige klimaat gunstig voor veenvorming, dat ont
stond op de pleistocene zandafzettingen.
Door een steeds verdere stijging van de zeespiegel werd het
reeds gevormde veen overspoeld en kwam aan de veenvorming een einde.
Het landschap veranderde in een waddengebied waarin grote hoeveelheden
wadzand in de ondiepe zee werden afgezet. In het westen vormden zich
strandwallen. Achter deze strandwallen konden in het rustiger milieu
fijnere slib (klei) deeltjes tot afzetting komen. Zo ontstond de oude
zeeklei, die nu in de droogmakerijen aan de oppervlakte ligt. Na de
afzetting van de oude zeeklei (ca. 2900 v.Chr.) werden de omstandighe
den weer gunstig voor veenvorming. Op dit veen werd een dunne kleilaag
afgezet. Na deze sedimentatie die duurde tot 700 h 800 na Chr. is er
een betrekkelijk rustige periode geweest, tot 900 à 1000 na Chr. Hierna
drong de zee weer diep het land binnen en begon de grote afbraak: van
het klei- en veenlandschap. Talrijke meren ontstonden, zoals Schermer,
Beemster, Wormer en ook de Purmer. De klei met het eronder gelegen veen
en een gedeelte van de oude zeeklei werd' weggeslagen en via allerlei
stromen en geulen naar zee afgevoerd. Aan deze erosie en overstroming
kwam pas na de bedijking en de daarop volgende drooglegging een einde.
Globaal is de opbouw van de Purmer van beneden naar boven gerekend
thans als volgt;
pleistocene zandondergrond op een diepte van îk-20 m beneden N.A.P.
veen op grotere diepte
holocene (wac$zandafzetting, kleiarm
holocene kleihoudende zandafzettingen
oude zeeklei, gedeeltelijk bedekt met restveen, waarop soms baggerklei.
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- 8 3. GLOBALE BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART VAN BE PURMER, SCHAAL 1 ;50.000
(af b. 1).
"
~~
In dit gebied komen zowel klei- als restveengronden voor.
3.1 Kleigronden.
Kaarteenhei.d_Sj_

Lichte zavel met een sterk gelaagde ondergrond, van
lichte klei tot lichte zavel.

Deze kaarteenheid omvat een smalle strook gronden in het zuid
oosten van het gebied. Het zijn overwegend kalkrijke lichte zavelgron
den met een sterk gelaagde ondergrond van lichte klei tot lichte zavel.
De bovengrond heeft een humusgehalte van 1+ tot Qf/o.
Kaarteenhe_id_S_3z_: Fijnzandige lichte zavel op een fijnzandige zandondergrond (Zuiderzeezand) dieper dan 80 cm - maaiveld.
Deze kaarteenheid heeft een bovenlaag van lichte zavel (8-17*$
lutum) kalkhoudend tot kalkrijk met een humusgehalte van 1+ tot 8$. Op
+ 80 cm diepte komt op enkele plaatsen een dun laagje (+ 25 cm) kleiig
veen voor; dieper dan 80 cm een zeer fijnzandige ondergrond.
Kaarteenhe3-d_L_:

Kalkrijke lichte klei op + 1+0 cm diepte overgaand in
zware en lichte zavel.

Deze gronden hebben in de regel ongeveer eenzelfde profielopbouw als de lichte zavelgronden (kaarteenheden S en S3z), d.w.z. van
boven naar beneden wordt het profiel lichter. De bovengrond is
wisselend van zwaarte met een lutumgehalte tussen 25 en ^QP/o.
Kaarteenheid_W_£

Kalkrijke zware' klei op + 30 cm lichte klei, overgaand
in zware zavel.

Een belangrijke oppervlakte van de Purmer, voornamelijk in het
noorden, bestaat uit deze gronden. De bovengrond bestaat uit zware klei,
die in het algemeen kalkhoudend is met een goede structuur. Het profiel
wordt naar beneden steeds lichter. Deze gronden zijn overwegend als
grasland in gebruik.
Kaarjteenhe_id_cW :

Meestal kalkarme sterk humeuze tot venige klei op +
50 cm diepte zware klei.

De bovengrond bestaat bij deze profielen vaak uit zwart geoxydeerd (soms ingedroogd) veen. De ondergrond wordt gevormd door een slap
pe riethoudende klei. Ten gevolge van klink ligt het land vaak ongelijk.
Op enkele plaatsen komt in de ondergrond zeezand voor, meestal op een
diepte van 80 à 100 cm beneden maaiveld.
Kaarte£nheid_W2v_£ Kalkarme zware klei (baggerklei) op + 50 cm diepte
overgaand in veen.
Deze kaarteenheid beslaat een vrij grote oppervlakte in het
midden en het oosten van de polder. Deze gronden hebben een opgebaggerd
dek, voornamelijk afkomstig uit de sloten en bestaande uit kalkarme, zwa
re klei met een hoog gehalte aan organische stof. Op + 50 cm gaat deze
zware klei over in veen. Deze gronden liggen geheel in grasland.

3.2 Veengronden.
In het zuiden van het gebied is bij de laatste inbraak van de
zee een gedeelte van het veen blijven zitten, zodat hier nog een veen
laag op de oude zeeklei ligt.
KaarteeróieJ.d^^k^ Restveen op oude zeeklei, beginnend tussen 50 en 100
cm.
Deze kaarteenheid komt voornamelijk in het zuiden voor. De
bovengrond bestaat uit zwart geoxydeerd veen met veelal een slechte
structuur. De kleiondergrond begint tussen
50 en 100 cm beneden
maaiveld. De bovengrond wordt in natte perioden gemakkelijk door het vee
stukgetrapt.
KaarteenheM_V£

Restveen dikker dan 100 cm.

Bij deze veengronden ligt de oude zeeklei meestal dieper dan
100 cm beneden maaiveld. Ze komen eveneens in het zuiden van het gebied
voor. Het veen bestaat hoofdzakelijk uit rietzeggeveen. De gronden heb
ben in het algemeen een hoge grondwaterstand, waardoor ze nat zijn en
veel wateroverlast hebben. De zode wordt mede daardoor gemakkelijk door
het vee stukgetrapt.
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- 10 k. GLOBALE BODEMGESCHIKTHE3DSKAART VOOR TUINBOUW VAN DE PURMER, SCHAAL
1 :50.000 (afb. 2).
. 1 Inleiding.
Deze kaart geeft een globaal overzicht van de mate van ge
schiktheid voor groente en fruit van de kaarteenheden die op de globale
bodemkundige overzichtskaart zijn onderscheiden. Er zijn vier geschikt
heidsklassen aangegeven:
I P
: geschikt voor fruitteelt, weinig geschikt voor groenteteelt
II G + F: geschikt tot matig geschikt voor groente- en fruitteelt
II F
: matig geschikt voor fruitteelt en weinig geschikt voor
groenteteelt
III
: weinig geschikt voor groente- en fruitteelt.
h.2 Beschrijving van de geschiktheidsklassen.
Klas£5e_I_F

î Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor fruit
teelt en weinig geschikt voor groenteteelt.

Hiertoe behoren in hoofdzaak de diepe kleigronden zonder sto
rende lagen in de ondergrond (kaarteenheden ¥ en L). De meeste gronden
in deze klasse hebben aflopende profielen, d.w.z. ze worden naar bene
den lichter; door de grove poriën zijn ze veelal diep doorlucht. Voor
het slagen van fruitteelt is een goede (diepe) ontwatering gewenst,
die vooral op de structuurvorming in de ondergrond een gunstige invloed
zal hebben en de geschiktheid zal doen toenemen.
Voor groenteteelt zijn deze gronden weinig geschikt, omdat ze
in het algemeen te zwaar zijn en daardoor moeilijk te bewerken.
Klasse_II G + F: Gronden die in het algemeen geschikt tot matig geschikt
zijn voor groente- en fruitteelt.
Tot deze klasse zijn voornamelijk de fijnzandige lichte zavel
gronden op een fijnzandige zandondergrond gerekend (kaarteenheid S3z).
Deze fijnzandige ondergrond is sterk opdrachtig, waardoor vaak water
overlast optreedt. Door een goede ontwatering zal de geschiktheid zowel
voor groente- als fruitteelt beter worden.
Klasse_II F

: Gronden die matig geschikt zijn voor fruitteelt en
weinig geschikt voor groenteteelt.

Tot deze klasse behoort de lichte zavelgrond met een sterk ge
laagde ondergrond (kaarteenheid S). Het betreft hier een smalle strook
in het zuidoosten van het gebied. Door een ongunstige profielopbouw en
zwaardere lagen in de ondergrond, zijn deze gronden matig geschikt voor
fruitteelt en weinig geschikt voor de groenteteelt.
Klasse_III

: Gronden die weinig geschikt zijn voor groente- en fruit
teelt .

Deze gronden komen voornamelijk in het zuiden en het oosten voor,
nl, de kaarteenheden cW, W2v, V2k en V. Het zijn hoofdzakelijk kalkarme
zware kleigronden, opgebaggerde veengronden en restveengronden. Door hun
ongunstige profielopbouw en te lage ligging t.o.v. het grondwater zijn
deze gronden weinig geschikt voor groente- en fruitteelt.

Afb.3

Kaart a a n g e v e n d e de g l o b a l e dikte van de kleilaag
in e e n g e d e e l t e van d e Purmer
Opname 1962

LEGENDA
Dikte van de kleilaag
100—150cm

S c h a a l 1:10 000

in c e n t i m e t e r s

150—200cm

200—250c m

250—300cm

300—350cm

Klei = z e e r l i c h t e z a v e l t o t z w a r e klei ( l u t u m g e h a l t e 1 0 - 5 0 % )
•15 P l a a t s van d e boring e n dikte van d e kleilaag in dm

- 11 5. KAART AANGEVENDE DE GLOBALE DIKTE VAN DE KLEILAAG IN EEN GEDEELTE VAN
DE PURMER, SCHAAL 1 i10.OOP (afb. 3).
De dikte van de kleibovenlaag is ingedeeld in vijf klassen en
aangegeven met de codes C t/m Gj de intervallen tussen de klassen bedra
gen telkens 50 cm.
C : dikte 100 - 150 cm
D : dikte 150 - 200 cm
E : dikte 200 - 250 cm
F : dikte 250 - 300 cm
G • dikte 300 - 350 cm
Onder klei wordt hier verstaan lichte zavel tot zware klei met
een lutumgehalte van 10 tot 50$.
De bovengrond (25 à 50 cm) van de kleilaag is kalkarm en humeus
(5 à 10$> org.stof) met een lutumgehalte dat uiteenloopt van 20 - 50$.
Dieper in het profiel neemt de zwaarte van de kleilaag af,
terwijl de gehele laag vanaf 10 à 15 cm beneden de humeuze bovenlaag
kalkrijk is.
In dit gedeelte van de Purmer varieert de dikte van de kleilaag
van 100 tot 350 cm, de klasse 150 - 300 cm beslaat de grootste opper
vlakte .
Op afb. 3 zijn naast de verschillende dikteklassen, tevens de
plaats van de boringen met daarbij de dikte van de kleilaag in dm's aan
gegeven.

Afb.4 Kaart a a n g e v e n d e d e g l o b a l e dikte v a n d e
S c h a a l 1.10 000
kleihoudende zandlaag in e e n g e d e e l t e van d e P u r m e r
Opname 1962
LEGENDA
Dikte van h e t klei houdend
< 100cm

zand in c e n t i m e t e r s

100-200cm

200-300cm

300-400cm

1

i

»

1
1

400—500cm

-

it

1
1
1

nr

IE
I

Zand= kleihoudend ( 5 - 1 0 % l u t u m ) kalkrijk, gelaagd, z e e r fijn ( M50 :130-140mu)
. 3 5 - 4 0 P l a a t s van d e boring e n boven e n onderzijde van d e
kleihoudende z a n d l a a g in d m - m v

- 12 6. KAART AANSEVENDE DE GLOBALE DIKTE VAN DE KLEIHOUDENDE ZANDLAAG IN EEN
GEDEELTE VAN DE PURMER, SCHAAL 1 :10.000 (afb. k).
Op deze kaart is de dikte aangegeven van de kleihoudende zand
laag in klassen met intervallen van één meter. Bovendien is per boorpunt de diepte van de boven- en onderzijde van dit pakket in dm's aan
gegeven. De begindiepte van deze zandlaag komt overeen met de onderzijde
van het bovenliggend kleidek (afb. 3).
De dikte van de kleihoudende zandlaag is aangegeven in vijf
klassen met de code :
I : dikte dunner dan 100 cm
II : dikte 100 - 200 cm
III: dikte 200 - 300 cm
IV : dikte 300 - I4-OO cm
V : dikte 1+00 - 500 cm
Het zand is kalkrijk zeer fijn (M50 = 130 - 1 i+-0 mu) gelaagd
met een enkel dun kleibandje. Het lutumgehalte van het zand bedraagt
5 à 10$. In dit zand komen veel schelpenresten voor.
Voor meer dan 50$ van de oppervlakte komt in het onderzochte
gebied een kleihoudende zandlaag van één tot twee meter dikte voor.
Meer dan drie meter dik is deze laag slechts in enkele kleine opper
vlakten.

Afb 5

Kaart aangevende de globale diepte van de kleiarme
zandondergrond in e e n g e d e e l t e van d e P ur m e r
Opname 1962

Schaal 1:10000

LEGENDA
Diepte van
200-300cm

h e t kleiarme zand in c e n t i m e t e r s — r n v
300-400cm

400-500cm

500- 600cm

Z a n d - k l e i a r m ( lutumgehalte < 5 % ) . kalkrijk, z e e r fijn ( M 5 0 : 1 3 0 - U O m u
. 3 3 P l a a t s van de boring e n diepte van d e kleiarme zandondergrond in d m — m v

- 13 7. KAART AANGEVENDE DE GLOBALE DIEPTE VAN DE KLEIARME ZANDONDERGROND
IN EEN GEDEELTE VAN DE PURMER, SCHAAL 1 :10.000 (afb. 5).
De diepte waarop de kleiarme zandondergrond begint, is aange
geven in vier klassen met de codes :
3. zand beginnend tussen 200 en 300 cm beneden maaiveld
1+. zand beginnend tussen 300 en 1+00 cm beneden maaiveld
5. zand beginnend tussen 1+00 en500 cm beneden maaiveld
6. zand beginnend tussen 500 en600 cm beneden maaiveld.
Op deze kaart zijn naast de diepteklassen met intervallen van
één meter de begindiepte van de kleiarme zandondergrond per boorpunt
in dm's beneden maaiveld aangegeven.
Tot de diepte waarop werd geboord bestaat de zandondergrond
uit kalkrijk, zeer fijn zand (M50 = 130 - 1 lj-0 mu) met een lutumgehalte
van minder dan 5$. In dit zand komen eveneens veel schelpenresten voor.
De diepte van de kleiarme zandondergrond wisselt van + 350 600 cm beneden maaiveld; de diepte van drie tot vier meter overweegt.
Voor zover uit de waarnemingen valt af te leiden, komen er geen grote
verschillen in zanddiepte op geringe afstand voor.

-

]k -

8. DE SCHEMATISCHE DOORSNEDEN (bijl. 2).
8.1 Inleiding.
In de schematische doorsneden zijn de plaatsen, nummers en
diepten van de boringen aangegeven.
De onderlinge afstanden tussen de boorpunten zijn op schaal
getekend en komen overeen met die op de situatiekaart (bijl. 1).
De boringen, die om praktische redenen in het veld niet in een
rechte lijn konden worden gelegd, zijn in de doorsneden wel in een
rechte lijn geplaatst (vergelijk bijl. 1 en 2).
Aangezien van de boringen geen hoogtecijfers bekend waren, is
het maaiveld vlak getekend en de diepte van de zandondergrond t.o.v.
het maaiveld aangegeven.
De schematische doorsneden geven een overzichtelijk beeld van
de profielopbouw van de omgeving waar de raaien liggen.
8.2 Raai A-Al.
Deze doorsnede berust op een tiental boringen waardoor de
profielopbouw vrij nauwkeurig kon worden weergegeven.
De dikte van de kalkarme humushoudende bovenlaag varieert van
+ 25 tot 50 cm. De zwaarte loopt uiteen van zware zavel tot zware klei.
Onder de humushoudende bovenlaag bestaan de profielen tot op
de kleiarme zandondergrond vrijwel geheel uit kalkrijke zandige en zawelige lagen (K en KZ).
De diepte van de kalkrijke kleiarme zeer fijne zandondergrond
(Z) wisselt nogal sterk en varieert van + 350 - 600 cm beneden maaiveld.
8.3 Raai B-BI.
Deze doorsnede waarvan de onderlinge afstand tussen de boor
punten groter is dan bij raai A-Al, moet als meer globaal worden be
schouwd.
De dikte van de kalkarme humushoudende bovenlaag varieert van
+ 25 tot 50 cm. De zwaarte loopt uiteen van lichte tot zware klei.
De dikte van de kleilaag (code K), die voornamelijk uit kalk
rijke zavel en lichte klei bestaat, neemt naar het noorden geleidelijk
toe en varieert van + 150 tot i^OO cm. De kleihoudende, kalkrijke, zeer
fijne zandtussenlaag (KZ) neemt daarentegen van noord naar zuid in
dikte af; 250 - 100 cm.
De diepte van de kalkrijke kleiarme zeer fijne zandondergrond
(Z) wisselt van + 375 cm tot 500 cm - m.v.. Voor zov-3r dit uit de ver
richte waarnemingen valt af te leiden komen er geen grote verschillen
in de zanddiepte op geringe afstand voor.

- 15 9.

HET BOOBfiEGISTER.

In het gedeelte van de Purmer buiten het meer in detail onder
zochte gebied (bijl. 1) zijn ter oriëntatie een zestal boringen verricht
tot op de kleiarme zandondergrond. De boorstaten van deze boringen zijn
opgenomen in het boorregister., dat uitsluitend aan de opdrachtgever is
verstrekt.
Plaats en nummer van deze boringen zijn aangegeven op de situatiekaart (bijl. 1).
Het kalkgehalte (CaC03) is met dezelfde symbolen op de boorsta
ten aangegeven als op de schematische doorsneden (bijl. 2).
Uit deze oriënterende boringen blijkt, dat de kleiarme zandon
dergrond steeds op ongeveer drie meter beneden maaiveld voorkomt, ter
wijl de daarboven aangetroffen kleihoudende zandlaag in dikte varieert
van 50 - 150 cm. De profielopbouw in deze boringen stemt verder overeen
met die in het meer gedetailleerd onderzochte gedeelte. In enkele borin
gen werd een dunne venige laag binnen 100 cm diepte aangetroffen.

