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LIJST VAN BIJLAGE

EN AFBEELDINGEN.

Bijlage:
1. Schematische doorsneden van een viertal raaien. Hor.schaal 1 :10.000
Vert, schaal 1:100
Afbeeldingen:
1. Situâtiekaart, schaal 1:25.000
2. Bodemlcundige overzichtskaart van een gedeelte van de
Gemeenschapspolder, schaal 1 :10.000
5. Zanddieptekaart van een gedeelte van de Gemeenschapspolder,
schaal 1 :10.000

blz.
5
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- 3 VOORWOORD.
In opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Weesp werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering een globaal bodemkundig onderzoek ingesteld naar de aard
en diepte van de zandondergrond en de erboven liggende klei- en veen
lagen in enkele polders rondom Weesp.
Hiertoe werden in november 1962 een veertig boringen tot 5
à 6 m diepte uitgevoerd door de heren B.J. Bles en W.B. Kleinsman.
Het rapport werd samengesteld door W.B. Kleinsman.
De dagelijkse leiding van het onderzoek had H.J.M. Zegers.

DE ADJUNCT-DIREGTEURWAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

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

(Ir. G.J.W. Westerveld).
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Bodemprofiel

Het totaal van horizonten in de bodem,
die door bodemvormende processen zijn
ontstaan.

Bosveen

Veensoort, ontstaan in een voedselrijk
milieu, vaak met bijmenging van klei en
hout.

Zeggeveen

Veen, gevormd uit voornamelijk zegge- en
waterdrieblad, ontstaan onder mesotrofe
(voedselhoudende) omstandigheden.

Rietzeggeveen

Veen, gevormd uit in hoofdzaak zegge- en
waterdrieblad, maar- onder iets rijkere
omstandigheden dan zeggeveen, waarbij
enige rietgroei plaatshad.

Zandmediaan (M50)

Is het getal, dat die korrelgrootte aan
geeft waarboven en waarbeneden de helft
van het gewicht van de zandfraetie 502000 mu ligt.

Lutum (klei)

Minerale delen kleiner dan 2 mu
(mu s micron = 1/1000 millimeter).

Zand

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

Humusklassen (globaal)

% organische stof:
5 - 22|
22-1 _ 37
37 - 50
meer dan 50

Kalkklassen

Kalkarm minder dan 0,5$> CaC03
Kalkrijk meer dan 1 % CaC03

Zandgrofheidsklassen

Mediaan (M50)
50 - 105 mu
105 - 150 mu
150 - 210 mu

benaming :
uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

Lutumklassen

lutum in %

benaming :
kleiarm zand
kleihoudend (Ideiig) zand
zeer lichte zavel
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei
zware klei

0 —

5

5

8

-

• 12

12
- • 17i
17è • • 25
25 • • 35
35 • • 50
meer dan 50

benaming i
humeuze klei
venige klei
kleiig veen
veen

6 2173/6 34

Begrenzing van het onderzochte gebied
Begrenzing van de bebouwing
Begrenzing van het gedeelte,waarvan
een Bodemkundige Overzichtskaart (Afb.2 )

B

12

3 Raai met genummerde
diepboringen
Begrenzing van de geplande
zandwinplaatsen

en een Zanddieptekaart(Afb.3) zijn vervaardigd

Afb.1

Situatiekaart, schaal 1-25000 van het Structuurplan Weesp
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KORTE SAMENVATTING.
Op verzoek van de Dienst Gemeentewerken in de gemeente Weesp
werd een globaal bodemkundig onderzoek ingesteld naar de aard en diepte
van de zandondergrond en de erboven liggende bodemlagen in enkele pol
ders rondom de bebouwingskern van deze gemeente.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de profielopbouw in de Ge
meenschapspolder de Bloemendalerpoüer en de Keverdijksehe polder voorna
melijk bestaat uit een veenpakket. Hoofdzakelijk is dit bosveen, ter
wijl in de Bloemendalerpolder meer zeggeveen voorkomt. Het veenpakket
is afgedekt met een matig zware kleilaag van 20 à 50 cm dikte. De diep
te van de zandondergrond varieert in deze polders van + 230 - 550 cm m.v. en bestaat uit kleiarra matig fijn zand.
De profielopbouw in de Aetsveldsche polder bestaat daarentegen
zeer waarschijnlijk overwegend uit kalkrijke zavel- en zandige lagen.
De zandondergrond varieert hier in diepte van + i+00 - 60G cm - m.v..
Dit zand bestaat uit kleiarm matig fijn zand voor zover door ons onder
zocht.
Door zandwinning in de Gemeenschapspolder, waarbij de boven
grond verwijderd moet worden, kan van de geplande zuidelijke zandwinplaats (zie situâtiekaart, afb. 1) de bovengrond door vermenging o.a.
geschikt gemaakt worden voor de aanleg of ophoging van plantsoenen,
enz.. In de geplande noordelijke zandwinplaats van deze polder is de
hoeveelheid klei in de lagen boven het zand te gering om deze door men
ging geschikt te maken voor de aanleg of ophoging van plantsoenen, enz..
Om dit' materiaal bruikbaar te maken zal klei en/of zand van elders
(o.a. Aetsveldsche polder) aangevoerd moeten worden.
Met uitzondering van het meer ^gedetailleerde onderzoek in de Ge
meenschapspolder berust dit onderzoek slechts op een gering aantal bo
ringen en dient derhalve als oriënterend te worden beschouwd. De zand
ondergrond is niet verder onderzocht wat betreft aard en dikte van de
aanwezige zandlagen.

- 6 -

1 . INLEIDING•
Het onderzoek omvat een oppervlakte van + 1200 ha in de naaste
omgeving van Weesp, ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Deze gronden die in de Gemeenschapspolder, de Bloemendalerpol
der, Nieuwe Keverdijksche polder en de Aetsveldsche polder liggen, zijn
vrijwel geheel als grasland in gebruik.
Van deze gronden werd de aard van het veen en de klei bepaald
tot op de vaste zandondergrond. De aard van dit materiaal, dat eventu
eel verwijderd dient te worden bij het winnen van zand uit de onder
grond, werd beoordeeld op de geschiktheid voor de aanleg of ophoging
van plantsoenen, enz..
Hierbij werd tevens de diepte bepaald waarop de vaste zand
ondergrond begint.
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2. WERKWIJZE.
In het gehele gebied zijn boringen verricht tot in de vaste
zandondergrond. Hierbij werd tevens het profielverloop visueel beoor
deeld en op een zg. boorstaat beschreven. De boringen zijn zoveel mo
gelijk in een rechte lijn op willekeurige afstanden geplaatst in zg.
raaien. In het gehele gebied zijn vier raaien gelegd, waarvan de profielopbouw ongeveer representatief' is voor de omgeving. Deze raaien,
waarvan zg. profieldoorsneden zijn gemaakt, geven globaal de opbouw
van het onderzochte gebied weer.
Voor het gedeelte ten noordwesten van Weesp, dat begrensd
wordt door de spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal (Gemeenschapspol
der) is tevens een globale bodemkaart, schaal 1:10.000, gemaakt en een
kaart waarop de diepte van de zandondergrond (schaal 1 :10.000) is aangegeven.Van dit gedeelte zijn voor het maken van de bodemkaart en de
zanddieptekaart naast raai A nog een 30-tal boringen verricht tot in
de vaste zandondergrond. (Van dit gedeelte werd reeds in november '62
een werktekening met korte toelichting aan de opdrachtgever verstrekt).
Verder zijn in de Aetsveldsche polder ter oriëntatie naast
raai D nog een aantal boringen verricht tot in de vaste zandondergrond.
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3. DE OPBOUW VAM HET GEBIED.
In het Pleistoceen bestond, het onderzochte gebied uit een
dekzandlandschap, waarin reliëfverschillen voorkwamen van + 3>5 m. In
de zuidoosthoek ligt het zand relatief het hoogst. Hieruit kan men
concluderen dat de zandondergrond enigszins afhelt in westelijke rich
ting.
Gedurende de stijging van de zeespiegel in het Oud-Holoceen
(9000-2000 jaar voor Chr.) had er veengroei plaats in het gehele ge
biedt waarbij aanvankelijk in het noordelijke gedeelte rietzegge- en
zeggeveen werd gevormd, terwijl in het zuiden onder invloed van da
Vecht (voedselrijker water) meer bosveen gevormd werd, dat zich nader
hand ook in noordelijke richting uitbreidde, zodat hier bosveen voor
komt op zeggeveen.
Het veenpakket werd afgedekt door een laag jonge zeeklei, die
vrij zwaar en stug is en varieert in dikte van 20 tot +50 cm. Deze
kleilaag is in het meest noordelijke gedeelte humeus tot venig.
Ten zuiden van Weesp (Aetsveldsehe çolder) werd het bosveen
zeer waarschijnlijk voor een groot gedeelte opgeruimd door de Vecht en
haar zijarmen. Door het water van deze rivier werd hier
zavel en zand afgezet op het nog achtergebleven bosveen. Langs de
dichtgeslibde oude beddingen, die hier nog duidelijk in het terrein
herkenbaar zijn, liggen zandige oeverwalletjes met daarnaast zavelige
afzettingen.
Over het grootste gedeelte van deze zavelige afzettingen is
in de relatief lager liggende gedeelten weer een venige laag gevormd,
welke varieert in dikte van 0 tot lj-0 cm. Deze venige laag en de lager
liggende oeverwalletjes zijn ten slotte afgedekt met een lichte tot
matig zware kleilaag. Zeer waarschijnlijk is dit een estuariumkleiafzetting, d.w.z. afgezet door het rivierwater onder invloed van eb
en vloed. In dit gedeelte vindt men thans lichte tot matig zware klei
en zavelige rivierafzettingen naast elkaar aan de oppervlakte.

Af b. 2

Structuurplan WEESP
Zandwinning omgeving Amsterdam-Rijnkanaal

Bodemkundige Overzichtskaart
Schaal 1:10 000

LEGENDA
kalkrijke.lichte en zware zavel tot
±.400cm,op verslagen bosveen
kalkarme, matig zware klei tot 50 cm,
op kleiig veen tot ï150cm,op bosveen
kalkarme,matig zware klei tot "25cm,
op kleiig veen tot i70cm,op bosveen
kalkarme, venige klei tot ±25 cm,
op kleiig veen tot ±70cm,op bosveen

Stichting voor Bodemkartering
Wagen ing en
Afdeling Opdrachten
Opname 1962
Alle rechten voorbehouden

4. BODEMKUKDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 :10.000 (afb. 2).
^•1 Omschrijving van de bodemtypen.
Bodemtjrpe a: Kalkrijke lichte en zware zavel tot + if-OO cm - m.v. op
verslagen bosveen tot + U80 cm - m.v.
Dit bodemtype omvat een smalle strook gronden langs de arm van de
Vecht met een relatief iets hogere ligging.
Het zijn overwegend kalkrijke lichte zavelgronden, die uiterst
fijnzandig zijn en gelaagd met zeer fijn zand. Op een diepte van + 250
cm gaat deze lichte zavel over in kalkrijke zware zavel.
Op een diepte van + 1+20 cm komt een laag fijn verslagen bos
veen voor van + 60 cm dikte, overgaand in matig fijn kleiarm dekzand.
De bovenlaag, die + 150 cm dik is, bestaat uit vrij homogeen
verwerkt materiaal, nl. lichte zavel, die iets minder kalkrijk is dan
de onderliggende zavel. Dit verwerkte materiaal heeft een humusgehalte
van + 5fo en bevat wat grover zand (matig fijn zand) . Door dit grovere
zand is deze bovenlaag wat stugger.
Bodemtype b: Kalkarme matig zware klei + 50 cm dik op kleiig veen, dat
op 100 à 150 cm diepte overgaat in bosveen, op een diepte
van 350 cm komt het rietzeggeveen.
Dit bodemtype heeft een bovengrond van matig zware klei met een humus
gehalte van 8 à 10$.De zware klei onder de humeuze bovengrond is stug en
minder humeus en gaat tussen H-0 en 80 cm over in kleiig veen. Hieron
der ligt op 120 - 150 cm diepte bosveen, overgaand op j* 350 cm in riet
zeggeveen. De vaste zandondergrond begint tussen 380 cm en k60 cm - m.v..
Bodenrbype _c: Kalkarme matig zware klei + 25 cm dik op kleiig veen tot
+ 70 cm op bosveen, dat op een diepte van + 300 à 350 cm
overgaat in zegge- en rietzeggeveen.

De bovengrond van dit bodemtype bestaat uit kalkarme, matig zware klei
met een humusgehalte van 8 à 12$. Deze kleilaag gaat meestal op 25 à
i)-0 cm diepte over in kleiig veen. Hieronder ligt op + J0 cm bosveen,
dat op een diepte, die varieert van 300 tot 350 cm overgaat in zeggeveen. Op de overgang naar de vaste zandondergrond komt meestal een
laag rietzeggeveen voor. De diepte van de vafte zandondergrond vari
e e r t van 280 cm t o t + 500 cm - m.v..
Bodemtyge d: Kalkarme venige klei tot + 25 cm op kleiig veen tot + J0
cm op bosveen op zeggeveen.
De bovengrond van dit bodemtype bestaat uit kalkarme, venige klei op
20 à 30 cm overgaand in kleiig veen, waaronder op + J0 cm bosveen ligt.
Het bosveen gaat tussen 200 à 250 cm over in zeggeveen. Op de
overgang naar de vaste zandondergrond een laag rietzeggeveen. De diepte
van de vaste zandondergrond varieert van + 360 cm tot + 530 cm - m.v..
N.B. In het bosveen komt plaatselijk hout voor.

Structuurplan WEESP

Afb.3

Zandwinning omgeving Amsterdam - Rijnkanaal

Zanddieptekaart
Schaal 1:10000
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code
d i e p t e v.d. zandonderg^ond
beginnend tussen:
1

200-300

cm

2

300-400

cm

3

400-500

cm

4

500-600

cm

Iw
Stichting voor Bodemkartering
Wageningen
Afdeling Opdrachten
Opname 1962
Alle rechten voorbehouden
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5. ZAHDDIEFTEKAART, SCHAAL 1 :10.000 (afb. 3).
De diepte waarop de zandondergrond begint, is aangegeven in
vier klassen met de codes 1 t/m 1}-.
1.
2.
3.
1+.

zand
zand
zand
zand

beginnend
beginnend
beginnend
beginnend

tussen
tussen
tussen
tussen

200
300
ij-00
500

-

300
H-00
500
600

cm
cm
cm
cm.

De bovenste laag (20 à 30 cm) van de zandondergrond (voor zo
ver onderzocht) bestaat uit humeus (2jr h 5% humus) matig fijn kleiarm
zand.
In het noordelijke gedeelte van het gebied ligt de zandonder
grond sterk golvend, met op korte afstand verschillen in zanddiepte
van meer dan 100 cm. In het zuiden ligt de zandondergrond vlakker.
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o. GESCHIKTHEID VAN ZAVEL, KLEI EN VEEN IN DE GEMEENSCHAPSPOLDER VOOR
VERWERKING IN PLANTSOENEN, ENZ..
6.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt een globale geschiktheidsbeoordeling
gegeven van klei en veen, zoals deze voorkomen in de Gemeenschapspolder
waar zandwinplaatsen zijn gepland. Dit voor het geval dit materiaal
verwijderd wordt ten behoeve van de zandwinning uit de pleistocene on
dergrond .
Deze gesehiktheidsbeoordeling is uitsluitend op boderakundige
gronden gegeven. De wijze van ontgraving, vermenging, etc. spelen ech
ter tevens een belangrijke rol. Deze zal in overleg met o.a. cultuur
technici dienen te worden vastgesteld.
6.2 De zuidelijke zandwinplaats (,zie afb. 1).
Hier ligt de pleistocene zandondergrond vrijwel vlak op een
diepte van + 450 cm - m.v..
De bovengrond die verwijderd moet worden, bestaat voor + 2/3
uit veen (overwegend bosveen, zie doorsnede A-A1), terwijl + 1/3 bestaat
uit kalkrijke zavel en kalkarme matig zware klei.
Wanneer dit materiaal afgegraven wordt en de zavel en klei
goed worden vermengd met het veen zal dit laatste door de kalkrijke za
vel voldoende worden geneutraliseerd, zodat geschikt materiaal ontstaat
voor aanleg of ophoging van plantsoenen, enz..
Voor een stevige bovenlaag is het wenselijk hiervoor een bo
venlaag van niet venige klei of zavel aan te brengen.
Bij de ophoging dient er echter rekening mede te worden gehou
den, dat het gemengde materiaal in sterke mate zal gaan klinken, zodat
het oorspronkelijke volume van het veen tot zeker de helft zal worden
gereduceerd. Er moet verder op worden gerekend dat er een zekere mate
van vertering van het veen plaats zal hebben.
De wijze van winning, vervoer en verwerking zullen mede bepa
lend zijn voor de mate van klink,
6.3 De noordelijke zandwinplaats (zie afb, 1).
In de geplande noordelijke zandwinplaats ligt de pleistocene
zandondergrond wat ongelijkmatig en varieert in diepte van + 300 tot
i+70 cm - m.v..
De bovengrond bestaat hier overvragend uit bosveen met op de
overgang naar de zandondergrond een laag zegge- en rietzeggeveen. Dit
materiaal is minder .geschikt voor verwerking dan het bosveen. Dit veenpakket is afgedekt met een dunne laag kalkarme matig zware klei (+ 30 à
bO cm dik). Op de overgang van de klei naar het bosveen komt een dunne
laag kleiig veen voor van + 30 cm dikte.
De aanwezige kleilaag is in verhouding tot de dikte van het
veenpakket te gering om door menging bruikbaar materiaal voor plantsoe
nen, enz. te geven.
Om dit materiaal hiervoor geschikt te maken, zal klei of zand
van elders (o.a. Aetsveldsche polder) aangevoerd moeten worden.

6 . b De zandondergrond.
De zandondergrond (voor zover onderzocht) bestaat uit kleiarm
matig fijn zand. De bovenlaag van de zandondergrond (20 à 30 cm) is
meestal wat humeus (2-|- à 5$ organische stof).
De aard en opbouw van de zandondergrond is in het kader van
dit globale onderzoek niet onderzocht.
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7. BESCHRIJVING VAN DE SCHEMTISCHE DOORSNEDEN (bijl. 1).
7.1 Inleiding.
In de schematische doorsneden zijn de plaatsen der boringen
met een stip aangegeven, die tevens zijn genummerd. De onderlinge af
standen tussen de boorpunten zijn op schaal getekend en komen overeen
met de aangegeven punten en nummers van de betreffende raai op de situatiekaart (afb. 1 ).
De diepten van de boringen zijn eveneens in de dwarsdoorsne
den weergegeven door middel van een stip.
De boringen, die om practische redenen in het veld niet in
een rechte lijn konden worden gelegd, zijn in de doorsneden wel in een
rechte lijn geplaatst.
Aangezien van de boringen geen hoogtecijfers bekend zijn, is
het maaiveld vlak getekend. Dit betekent, dat de diepte van de zandondergrond is gegeven t.o.v. het maaiveld en niet t.o.v, N.A.P..
De doorsneden van de raaien B, C en D waarvan de onderlinge af
standen tussen de boorpunten vrij groot zijn, moeten als zeer globaal
worden beschouwd. Desondanks geven ze ons inziens een vrij goed beeld
van de profielopbouw van de omgeving waar deze raaien zijn gelegd
(afb. 1).
7•2 Raai A-A1; Gemeenschapspolder (afb. 1).
Deze doorsnede berust op een tiental boringen, zodat de pro
fielopbouw vrij nauwkeurig kon worden weergegeven. Voor de beschrij
ving van het profielverloop zij verwezen naar de bodemkundige over
zichtskaart (af6. 2, hfdst. b).
7 « 3 Raaien B-B1 en C-Clj Bloemendaler en Nieuwe Keverdijksche polder.
De profielopbouw komt in deze doorsneden sterk overeen met die
van raai A. In de doorsnede van de Bloemendaler polder komt echter meer
zeggeveen voor en minder bosveen, terwijl van ean strook langs de
Vecht de profielen bestaan uit zavelige en zandige lagen (oeverwallen).
Ook komt in het zuidelijke gedeelte van de Nieuwe Keverdijksche polder
een kalkrijke zavelige afzetting voor (code M).
Globaal gezien is het percentage kleiige en zavelige afzet
tingen gering in verhouding tot het aanwezige veen. Zeer waarschijn
lijk liggen in de Nieuwe Keverdijksche polder meer mogelijkheden voor
eventuele zandwinplaatsen en bruikbaarheid van het vrijkomende materi
aal dan in de Bloemendaler polder.
De diepte van de vaste zandondergrond in deze raaien wisselt
nogal sterk en varieert van 230 - 550 cm - m.v., waarbij de zandondergrond in het zuidoosten (Bloemendaler polder) het dichtst aan de opper
vlakte komt.
7.4 Raai D-D1; Aetsveldsche polder.
De doorsnede in deze polder geeft een geheel andere profielop
bouw weer dan die van de overige polders.
Met uitzondering van de bovenlaag die 50 à 70 cm dik is, kalk
arm en nogal wisselt van samenstelling met plaatselijk een dunne veen
laag, bestaat vrijwel het gehele profiel uit kalkrijke zandige en zave
lige lagen. Op de overgang naar de zandondergrond komt een laag bosveen
voor van + 50 cm dikte. Ook de boringen die ter oriëntatie in deze pol
der buiten de raai werden verricht, geven vrijwel hetzelfde beeld te
zien, zodat deze polder zeer waarschijnlijk overwegend bestaat uit kalk
rijke zandige en zavelige afzettingen.

- 13 -

Globaal kan worden gezegd dat dit materiaal geschikt is voor
aanleg en ophoging van plantsoenen, enz..
De diepte van de zandondergrond wisselt van + i+OO cm tot 600
cm - m.v.. Voor zover er waarnemingen werden verricht kwamen er geen
grote verschillen in zanddiepte op geringe afstand voor.

