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VOORV/OOKD
Het bodemkundig onderzoek., waarover in dit rapport verslag wordt uit
gebracht , vond plaats in opdracht van de Centrale Directie van de
Cultuurtechnische Dienst.

Het doel ervan was gegevens te verzamelen

over de aard. van de ondergrond.
Het aan het onderzoek verbonden veldwerk werd uitgevoerd door
Th. Looman en B.J. Bles van de Stichting voor Bodemkartering.
Het rapport werd geschreven door B.J.Bles. De algemene leiding had
H.J.M. Zegers.

DE ADJWCT-DIRECTEUR,
Ir.R.P.H.P.van der Schans

- 5 VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
Humusklassen:

Benaming
humusarm
humeus
humusrijk
venige klei
kleiig veen
veen

Kalkklassen:

Lutum:

Benaming
kalkarm
kalkhoudend
kalkrijk

Gemiddeld org.-stofgehalte
een luturngehalte van 25$>
1 .5#
6 %
15 %
25 %
kO %
60 %
CaCOj in %
minder dan 0 , 5
0,5 - 1
meer dan 1

(kleifractie) Minerale delen kleiner dan 2 mu
(mu = micron = 1/100 millimeter)

Lutumklass en :

Benaming
zand
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zivare klei
zware klei

Lutum in %
0-8

8-172
17è~25
25-35
35-50
meer dan 50

Zandfractie:

Minerale delen tyissen 50-2000 mu.

Zandmediaan:

(M50) Getal, dat de korrelgrootte aangeeft waarboven
en waarbeneden de helft van het gewicht van de zand
fractie ligt.

Zandgrofheidsklassen :

Benaming
uiterst fijn zand)
zeer fijn zand
matig fijn zand )

3X1

Mediaan (M50)
5O-IO5
IO5-I5O
I5O-21O

SAMENVATTING
In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst is een oriënterend
bodemkundig onderzoek ingesteld in het zuidelijk deel van het Geestmerambacht. Het onderzoek beoogde gegevens te verkrijgen over de gesteld
heid van de ondergrond tot 2 m beneden maaiveld. Het ging er hierbij
speciaal om vast te stellen of zavel in de ondergrond voorkomt en zo
ja, op welke diepte de zavel begint en hoe dik de zavellaag is. Er
diende onderscheid gemaakt te worden in lichte en zware zavel. Het
onderzoek sloot aan bij de reeds door Ir.P.du Burck in dit gebied
verrichte kartering.
Gebleken is dat, als zavel in de ondergrond voorkomt, er grote
variaties optreden in dikte van de zavellaag en diepte waarop deze
begint. De zavel is meestal kalkrijk.
Vooral in het zuidoosten van het gebied en zuidwestelijk van
Warmerhuizen komen grote oppervlakten gronden voor met een pikkleiof zware kleilaag in het profiel. Een gunstige omstandigheid daarbij
is dat in de ondergrond vaak wel een dikke laag (deels lichte) zavel
aanwezig is.
In de omgeving van de meren (droogmakerijen) liggen over het
algemeen de aflopende profielen zonder een pikkleilaag. De zavel rust
op kalkrijk fijn zand, dat vooral in het oostelijke gedeelte veel
vuldig is aangeboord.
De zware zavel is fijnzandig d.w.z. het bevat + 0,5 à 2% zand
met een mediaan groter dan 105 rau. De lichte zavel daarentegen bevat
15 a 20% zand groter dan 105 mu.
Gezien de boordichtheid (1 boring per 2 à ij. ha) en de schaal van
de kaart moet de begrenzing van de kaartvlakken als globaal beschouwd
worden.
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Schaal 1 =16.667

B
Schaal 1-5.000

Een gedeelte van de ondergrondskaart van lichte zavel (bijlage 2)
Boringsdichtheid: 1 boring per 2 à 3ha
B

Een detail uit A, met bodemgrenzen naar de gegevens van U boringen pe
Elk punt geeft een plaats van boring aan

Afb. 2 Het aantal boringen en de betrouwbaarheid van de bodemgrenzen
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INLEIDING

Het onderzoek droeg een oriënterend karakter en had tot doel
gegevens te verkrijgen over aard en zwaarte van de ondergrond tot
2 m -maaiveld van een oppervlakte gronden gelegen in het noordelijk
gedeelte van het Geestmerambacht (totaal 1555 ha.» zie afb.1).
Hiervoor zijn boringen verricht tot 2 meter beneden maaiveld.
Deze boringen zijn zoveel mogelijk in raaien gelegd op wisselende af
standen en zodanig over het gehele gebied verspreid, dat een zo goed
mogelijke indruk van de profielopbouw werd verkregen.
Bij elke boring zijn de verschillende bodemlagen op aard en dikte
beoordeeld en is in het bijzonder gelet op de zwaarte, de begindiepte
en de dikte van de zavellaag. Laatstgenoemde gegevens zijn verwerkt
in de globale ondergrondskaart van de lichte en zware zavel, schaal
1 : 16 667 (bijlage l) en in de globale ondergrondskaart van de lichte
zavel, schaal 1 : 16 667 (bijlage 2).
Daarnaast is van vier raaien de profielopbouw weergegeven in
schematische doorsneden (bijlage J)• Getracht is deze zo te kiezen
dat een zo representatief mogelijk beeld van de opbouw van het gebied
werd verkregen.
Bij het samenstellen van genoemde bijlagen is steeds zoveel
mogelijk rekening gehouden irret de kaarteenheden die staan aangegeven
op de reeds vervaardigde bodemkaart van het Geestmerambacht (P.du
Burck: Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht,
1957)» Een exemplaar van deze bodemkaart is als bijlage bij dit
rapport gevoegd.
De globale ondergrondskaarten geven geen betrouwbare informatie
per perceel. Hiervoor zou veel gedetailleerder bodernkundig onderzoek
nodig geweest zijn (vergelijk afb.2a en b).
De waarnemingsdichtheid bedroeg 1 boring per 2 à 3 ha. Voor het
vaststellen van de ligging van de grenzen tussen de kaarteenheiden zijn
geen tussenboringen verricht.
De topografie en andere uiterlijke terreinkenmerken die dikwijls
een waardevol hulpmiddel vormen bij het vaststellen van bodemgrenzen,
waren in dit geval nagenoeg niet beschikbaar. Zoals reeds opgemerkt is
wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de grenzen tussen de verschil
lende kaarteeriheden op de bestaande bodemkaart.
Op de globale ondergrondskaarten zijn ook de plaatsen van de borin
gen aangegeven. Hierdoor is het mogelijk van elk kaartvlak vast te
stellen op hoeveel boringen de begrenzing berust.

LEGENDA
lichte klei en zware zavel met een pikklei of zware kleilaag beginnend
binnen 1 m beneden maaiveld
codering
kaarteenheid

aard van de ondergrond
binnen 2 m -maaiveld

begindiepte in
cm -maaiveld

la

< 100

Ib

100-150

IIa

< 100

dikte

>50

IIb

Ile

lichte
en
zware zavel

100-150

} 3 0 - 5 0 cm

150-170

lila

< 100

1Mb

100-150

> < 30 cm

150 -200s
<150

IVa
IVb

ind

150-200

>200

IVc

zware en lichte zavel zonder een pikklei of zware kleilaag

Va

<150
jnd

Vb
Vc

150 -200
>200

OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN
niet gekarteerd
plaats van de boring

Afb. 3 Legenda van de globale ondergrondskaart van de
lichte en zware zavel
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Oppervlakten ingenomen door de kaarteenheden en de overige onderscheidingen
van bijlage 1, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte.

2.

DE GLOBALE OHDERGRONDSKAAKT VAN DE LICHTE EN ZWARE ZAVEL
(BIJLAGE 1 ) EN DE GLOBALE ONDERGRONDSKAART VAN DE LICHTE
ZAVEL (BIJLAGE 2)

2.1

Inleiding

Beide kaarten zijn een aanvulling op de bodemkundige overzichts
kaart van het Geestmerambacht, bijlage 5 (du Burck, 1957)- Ze geven
binnen een tweetal daarop voorkomende bodemgroepen een overzicht van
de gesteldheid van de ondergrond tot twee meter beneden maaiveld.
Op bijlage 1 wordt informatie verschaft:
a. binnen de lichte klei- en zware zavelgronden met een pikklei- of
zware kleilaag, over het in de ondergrond voorkomen van zavel
(lichte en zware zavel samen) en zand, de begindiepte daarvan en
voor zavel tevens de dikte van de laag;
b. binnen de zware en lichte zavelgronden zonder een pikklei- of
zware kleilaag, over de begindiepte van de zandondergrond.
Op bijlage 2 is de gegeven informatie voor zover het de zandondergrond betreft gelijk aan die op bijlage 1 doch voor de zavelondergrond toegespitst op het voorkomen van een lichte zavellaag
en de dikte daarvan binnen twee meter beneden maaiveld.
2.2
2.2.1

Omschrijving van de kaarteenheden onderscheiden op bijlage 1 (afb.3)
Lichte klei en zware zavel met een pikklei- of zware kleilaag
beginnend binnen 1 meter beneden maaiveld

Kaarteenheid__Ia
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, dikker dan 50 cm, beginnend
ondieper dan 100 cm.
Deze kaarteenheid komt in enkele vrij grote vlakken voor ten
westen van Warmenhuizen en nabij Noord-Scharwoude, verder in een
aantal kleinere vlakken verspreid over het gebied. Samen vormen ze
21$> van de totale oppervlakte (afb.l),). Het pakket zavel is fijnzandig en vrij dik, plaatselijk kan het een meter bedragen. Onder deze
zavellaag is op veel plaatsen kalkrijk, zeer fijn zand aangeboord.
Kaarte£nheM___Ib
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, dikker dan 50 cm, beginnend
tussen 100 en 150 cm.
Van de totale oppervlakte wordt 17$ ingenomen door kaarteenheid
Ib. Deze komt verspreid over het gehele gebied voor.
Het pakket zavel bestaat hier hoofdzakelijk uit kalkrijke, fijnzandige, zware zavel. In het westelijk gedeelte van het gebied komt
onder deze zware zavel veelal een dun laagje lichte zavel voor over
gaand in zand.
Kaarteenheid_IIa__
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, 30-50 cm dik, beginnend
ondieper dan 100 cm.
Een klein percentage (1,8$) van de oppervlakte wordt door deze
kaarteenheid ingenomen en wel ten zuidoosten van Krabbendam en enkele
vlakken in het oosten van het Geestmerambacht. Onder de zavellaag,
bestaande uit kalkrijke, lichte en zware zavel, komt in het oosten
een vrij dik pakket kalkrijk zand voor.

- 9 Kaarte^nheM^IIb
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 ra beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, JO tot 50 cm dik, beginnend
tussen 100 en 150 cm.
Deze kaarteenheid komt slechts in kleine oppervlakten voor in
het westen en noordoosten van het gebied, samen 0,5 % van de totale
oppervlakte.
De zavellaag hoofdzakelijk bestaand uit lichte zavel rust meestal
op een laag zand.
Kaarteenhei_d_IIc
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m
maaiveld een laag lichte en zware zavel, 30 tot 50 cm dik,
tussen 150 en 170 cm.
Deze kaarteenheid komt verspreid over het gebied voor
2,1iffo van de totale oppervlakte.
Op veel plaatsen binnen deze eenheid werd nog een dun
zeer fijn zand aangeboord.

beneden
beginnend
en beslaat
laagje

Kaarteenheid_IIIa
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, dunner dan 30 cm, beginnend
ondieper dan 100 cm.
Van deze kaarteenheid komt slechts een kleine oppervlakte voor
(l ,5$ van de totale oppervlakte), voornamelijk in het oosten van het
gebied.
De profielen vertonen in het algemeen een vrij snelle overgang
van de kleibovengrond via een dun laagje zavel naar het kalkrijke,
zeer fijne zand in de ondergrond. Het zandpakket is vrij dik.
Kaarteenheid_IIIb
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, dunner dan 30 cm, beginnend
tussen 100 en 150 cm.
Deze kaarteenheid beslaat 1,1$ van de totale oppervlakte en komt
in enkele vlakjes verspreid over het gebied voor.
De zavellaag is vrij dun; evenals bij eenheid lila vinden we ook
hier een snelle overgang van de kleibovengrond naar het kalkrijke,
zeer fijne zand in de ondergrond.
Kaarteenheid_IIl£
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte en zware zavel, dunner dan 30 cm, beginnend
tussen 150 en 200 cm.
Slechts een gering percentage van de totale oppervlakte (0,5$)
wordt ingenomen door deze kaarteenheid en wel voornamelijk in het
zuidelijke gedeelte van het gebied. De dunne zavellaag bestaat vooral
uit zware zavel. Binnen 200 cm beneden maaiveld werd geen zand aan
geboord.
Kaarte£nheid_IVa
Kleigronden met in de ondergrond geen lichte en zware zavel
binnen 2 m beneden maaiveld; zand beginnend binnen 150 cm.
Van deze kaarteenheid komt slechts een zeer kleine oppervlakte
voor (0,2$), voornamelijk in het noordwesten van het gebied. De
zware klei- of pikkleilaag rust hier op de kalkrijke, zeer fijne
zandondergrond.

- 10 KaarteenheM_IVb
Klei- en zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld geen lichte en zware zavel; zand beginnend tussen 150 en 200
cm.
Ook van deze kaarteenheid komt slechts een zeer kleine opper
vlakte voor (0,3$ van de totale oppervlakte).
Evenals bij kaarteenheid IVa rust de zware klei- of pikkleilaag
direct op de kalkrijke, zeer fijne zandondergrond.
De overgang van klei naar zand is scherp.
Kaarteenheid_IVc
Kleigronden met in de ondergrond geen lichte en zware zavel
binnen 2 m beneden maaiveld en geen zand beginnend ondieper dan
200 crn.
Deze kaarteenheid komt hoofdzakelijk voor in het noordwesten
van het gebied en verder in enkele kleine vlakjes ten zuiden van
Warmenhuizen. Samen 1,2$ van de totale oppervlakte.
Het gehele profiel bestaat uit lichte en zware klei, plaatselijk
komt er een veenlaagje in voor.
2.2.2

Zware en lichte zavel zonder een pikklei- of zware kleilaag

Kaarteenheid_Va
Zware en lichte zavel met in de ondergrond zand beginnend on
dieper dan 150 cm.
Deze kaarteenheid ligt hoofdzakelijk in het noordoosten van het
gebied met enkele kleine vlakjes ten zuidwesten en ten zuiden van
V/armenhuizen en beslaat 6,1$ van de totale oppervlakte.
Over het algemeen betreft het gronden met een aflopende profielopbouw dwz. naar beneden toe lichter wordend.
De zandondergrond is kalkrijk en zeer fijnzandig.
Kaarte£nheM_Vb
Zware en lichte zavel met in de ondergrond zand beginnend tussen
150 en 200 cm.
Deze kaarteenheid komt in grote vlakken over het gehele gebied
voor en omvat 27,5$ van de totale oppervlakte.
Aansluitend op de bovengrond bestaat het profiel uit lichte en
zware zavel; tussen 150 en 200 cm beneden maaiveld gaat deze laag
over in zand.
KaarteenheM_Vc_
Zware en lichte zavel doorlopend tot dieper dan 200 cm beneden
maaiveld.
Deze kaarteenheid komt hoofdzakelijk in het midden en het weste
lijke gedeelte van het Geestmerambacht voor en beslaat 15,1% van de
totale oppervlakte.
Het gehele profiel bestaat uit lichte en zware zavel; zand werd
binnen 200 cm beneden maaiveld niet aangetroffen.

LEGENDA
1 ichte klei en zware zavel met een pikklei of zware kleilaag beginnend binnen
1 m beneden maaiveld
codering
kaarteenheid

aard van de ondergrond
binnen 2 m beneden maaiveld

begindiepte in
cm -maaiveld

dikker dan 50 cm

I
II

lichte zavel

geen onderver 30 - 50 cm
deling
dunner dan 30 cm

III
<150

IVa
IVb

dikte

zand

150-200
>200

IVc

zware en lichte zavel zonder een pikklei of zware kleilaag
<150

Va
Vb

zand

150-200
>200

Vc
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN
niet gekarteerd
plaats van de boring

Afb.5 Legenda van de globale ondergrondskaart van de lichte zavel
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0,2

0,3

li

IVa

IVb

IVc

Va

Vb

Vc

niet gekarteerd,
bebouwing enz.

Oppervlakten ingenomen door de kaarteenheden en de overige
onderscheidingen van bijlage 2, uitgedrukt in procenten van de
totale oppervlakte.
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Omschrijving van de kaarteenheden onderscheiden op bijlage 2
(afb.5)

2.3.1

Lichte klei en zware zavel met een pikklei- of zware kleilaag
beginnend binnen T m beneden maaiveld

Kaarte£nhejLd_I_
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte zavel, dikker dan 50 cm.
Deze eenheid komt verspreid over het gebied voor en neemt 11+,6^
van de totale oppervlakte in (afb.6)
De lichte zavel is kalkrijk en fijnzandig; de dikte van het pak
ket kan plaatselijk meer dan een meter bedragen.
Onder deze zavellaag is, vooral in het zuidoosten van het gebied,
op veel plaatsen kalkrijk, zeer fijn zand aangeboord.
Kaarteenheid_I_I
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte zavel, 3O-5O cm dik.
Deze kaarteenheid ligt eveneens verspreid over het gebied, meestal
aansluitend bij kaarteenheid I, en neemt 13*8$ van de totale oppeivlakte in.
Onder de kalkrijke, fijnzandige, lichte zavel is op veel plaatsen
kalkrijk, zeer fijn zand aangeboord.
Kaarteenheid_III_
Klei- of zavelgronden met in de ondergrond binnen 2 m beneden
maaiveld een laag lichte zavel, dunner dan 30 cm.
Ruim 2C£ö van de totale oppervlakte is met deze kaarteenheid
weergegeven. De ertoe behorende gronden hebben in de ondergrond een
dunne laag kalkrijke, lichte zavel. De profielen vertonen vooral in het
westelijle gedeelte van het Geestmerambacht, in het algemeen een vrij
snelle overgang van de matig zware en lichte kleibovengrond via een
dun laagje zavel naar het kalkrijke, zeer fijne zand in de ondergrond.
Kaart;eenheden iy'a,_IVTD_i_ IVc_
Deze kaarteenheden zijn gelijk aan die welke op bijlage 1 zijn
aangegeven. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar par.2.2.1.
2.3.2

Zware en lichte zavel zonder een pikklei- of zware kleilaag

Kaarteenhede-n Va^ YPj- Y.c
Deze zijn gelijk aan de kaarteenheden Va, Vb
die beschreven zijn in paragraaf 2.2.2.
2.I4.

en Vc van bijlage 1,

Overige onderscheidingen (bijl.1 en 2)

Hieronder vallen de niet gekarteerde gedeelten, zoals de bebouw
de terreinen. Verder ook de gronden in de Kerkmeerpolder, Dergmeerpolder, polder Het Debbemeertje, Moorsmeerpolder, Diepsmeerpolder,
Grebpolder en de Proefpolder.
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3.1

SCHEMATISCHE DOORSNEDEN (BIJLAGE 3)
Inleiding

De schematische doorsneden geven een beeld van de profielopbouw
in de desbetreffende gedeelten van het gekarteerde gebied. Getracht
is de raaien zo te kiezen dat een zo representatief mogelijk overzicht
van het gebied verkregen werd.
In de schematische doorsneden zijn de plaatsen en de nummers
van de boringen aangegeven. De onderlinge afstanden tussen de boorpunten zijn op schaal getekend en komen overeen met die op de situatiekaart (afb.7). Bij het plaatsen van de boringen is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de kaarteenheden van de bestaande bodemkaart
(Du Burck, 1957)«
Aangezien de hoogteligging van het maaiveld ter plaatse van de
boringen niet bekend is, is het maaiveld vlak getekend, zodat de
diepten van de verschillende lagen t.o.v. het maaiveld zijn aangegeven.
De lijnen op de schematische doorsneden tussen de verschillende
lutumklassen suggereren een scherpe overgang van de ene lutumklasse
naar de andere. In werkelijkheid zal er daarentegen in het algemeen
een meer geleidelijke overgang van de ene zwaarteklasse in de andere
optreden.
3-2

Raai A-A1

Deze raai ligt in het westen van het gebied, in het traject van
Krabbendam naar de Grebpolder en loopt ongeveer evenwijdig aan de
Westfriese dijk (afb.7)«
De dikte van de meer of minder opgebaggerde humushoudende boven
laag varieert van 25 tot 75 cm« De laag is overwegend kalkarm tot
kalkhoudend. De zwaarte loopt uiteen van zware zavel tot lichte klei.
Onder deze humushoudende bovenlaag komt op verschillende plaatsen
de zogenaamde pikkleilaag (code W) voor, een stugge meestal kalkarme,
zware kleilaag. Dikwijls liggen aan de onderzijde van deze laag humeuze of venige laagjes die een begroeiingshorizont voorstellen.
Onder de zware kleilaag zijn de profielen aflopend, dat wil zeg
gen ze worden naar beneden toe geleidelijk lichter.
De dikte van de kalkrijke, lichte zavel wisselt nogal sterk en
varieert van + 20 cm tot + 100 cm.
Op enkele plaatsen werd nog kalkrijk, zeer fijn zand aangeboord.
3.3

Raai B-B1

Deze raai begint ten westen van Warmenhuizen en gaat via de
Damsloot naar de Proefpolder in het zuiden van het gebied (afb.7).
De opgebaggerde, humushoudende bovenlaag bestaat vrijwel geheel
uit kalkarme tot kalkhoudende zware zavel en lichte klei; de dikte
varieert van 15 tot 50 cm.
Plaatselijk komt onder de humushoudende bovenlaag de kalkarme
pikkleilaag voor, vooral in het traject van de Pompsloot tot aan de
Damsloot. Ook bij deze raai komen onder de pikkleilaag venige of
humeuze begroeiingslaagjes voor. Daaronder worden de profielen naar
beneden toe lichter en bestaan dan uit kalkrijke zware zavel tot
zeer fijn zand. Op verschillende plaatsen werd dit zand aangeboord,
bij boring 19 reeds binnen 125 om.

- 13 3.1).

Raai C-C1

Deze raai loopt vanaf Oostwal in zuidoostelijke richting naar de
Provinciale weg (afb.7).
De opgebaggerde humushoudende bovenlaag varieert in dikte van
+ 25 tot 75 era en bestaat vrijwel geheel uit kalkhoudende zware zavel
tot lichte klei.
Ook hier komen, vooral ten zuiden van de Bardewielsloot, venige
of veenlaagjes voor waarvan het totaal in dikte varieert van + 10 tot
+150
Op verschillende plaatsen werd kalkrijk zeer fijn zand aangeboord,
plaatselijk al op 100 cm beneden maaiveld (boring 15 en. 16).
3*5

Raai D-D1

Deze raai ligt op enige afstand van de oostgrens van het gebied,
begint
bij Kalverdijk en eindigt bij de Provinciale weg.
De raai laat in zijn doorsnede ongeveer dezelfde profielopbouw
zien als die van de vorige raaien. De kalkarme, zware kleilaag is
hoofdzakelijk in het zuidelijke gedeelte van het traject aangetroffen.
Ook komen hier plaatselijk veen of venige laagjes voor.
De kalkrijke, lichte zavel varieert in dikte van + 10 tot + 135 era.
Het kalkrijke zand werd bij boring 17 reeds binnen 100 cm beneden
maaiveld aangeboord.

- 14 k-

BOQRFUMTEMCAART, SCHAAL ] : 10 OOP ("BIJLAGE 4)

Op deze kaart zijn de indeling van de veldkaarten aangegeven en
de plaatsen waar boringen werden verricht.
De veldkaarten hebben een doorlopende nummering. De boringen zijn
per veldkaart genummerd en opgenomen in het boorregister. Per boorpunt
zijn in een codering de lutumklasse van de verschillende lagen tot
2 m beneden maaiveld aangegeven.
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I zware klei

li zware zavel

37,9 20,8 36,7

18.2 21,7 39,1

20A

0,6

kB
0

2

16

50

105

150 mu

lichte zavel

22.8 25.

16,

0

2

Afb.9

16

0

2

16

50

105

150 mu

IV zand

26,

50

4,5
li
105 150 mu

5.7
0

5.3

K.8I 9.3
16

50

60.9\LÖ

105

Korrelgrootte verdelingsdiagrammen van enkele grondmonsters
uitgedrukt in procenten.

150 mu
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5-1

DE GRONDMONSTERANALYSES (AFB.8)
Inleiding

Tijdens het veldwerk zijn verspreid over het gebied (zie afbeel
ding 1) enkele grondmonsters genomen, voornamelijk van de diepere
lagen.
De monsters werden onderzocht op het laboratorium van de Stich
ting Nederlands Landbouw Kalkbureau te De Bilt.
De schattingen in het veld konden daarna aan de analyses worden
getoetst.
Hierbij werd tevens gebruik gemaakt van de grondmonsteranalyses,
vermeld in Du Burck, 1957«

5-2

Enkele opmerkingen bij de analysecijfers

In dit gebied zijn de kleigronden fijnzandig, hetgeen blijkt uit
het geringe percentage zanddelen groter dan 150 mu (afb-9)• Uit dia
gram I en II vallen direct de hoge percentages 16-50 mu op.
Naarmate de grond zwaarder wordt neemt vooral de fractie 50-105 mu
af (vergelijk diagram I met II).
Het zand is fijn zoals blijkt uit diagram IV, het overgrote deel
van de zandfractie ligt beneden de 150 mu.
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6. DE GESCHIKTHEID VAN HET ONDERGRONDSMATERIAAL VOOR OPPLOEGEN
De tuinbouwdeskundigen uit het Geestmerambacht zijn van mening
dat wanneer men lichte zavel boven brengt, men gronden krijgt die
voor de meeste vollegrondsteelten betere mogelijkheden bieden dan de
bestaande pikkleiprofielen. Daarentegen is men door onderzoekingen
van de Stichting Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht, zich er van
bewust dat het opploegen van zware zavel lang niet altijd een verbe
tering is. Zware zavel geeft vaak o.m. door de grote slempgevoeligheid bij bovenploegen zoveel nazorgproblemen dat de kosten niet tegen
de baten opwegen. Als regel zijn lichte zavelgronden bij een gelijk
percentage grof materiaal slempgevoeliger dan zware zavel. Een verkla
ring voor dit tegengestelde verloop is dat de zware zavel hier vrijwel
geen materiaal groter dan 105 mu bevat. De lichte zavel bevat + 10 à
15 % zand > 105 mu waardoor de slempgevoeligheid sterk verminder ': en
de perspectieven voor opploegen aanmerkelijk gunstiger worden.
Dat bijlage 2 '(globale ondergroncfeaart van de lichte zavel) werd
samengesteld naast bijlage 1 (globale ondergrondskaart van de lichte
en zware zavel) was een gevolg van de omstandigheid dat men zeker
was van de verbetering die bij opploegen van lichte zavel wordt ver
kregen. Het is daarom van belang een overzicht te hebben van de ver
breiding van dit materiaal in de ondergrond.
Bijlage 1 geeft een overzicht van het voorkomen van zavel (lich
te en zware zavel samen). Daaruit blijkt dat vooral de eenheden Ia en
Ib perspectieven bieden. Hier komt zavel in een tamelijk dik pakket
en niet diep voor. Ze nemen bij de gronden met een zware klei-of
pikkleilaag, het grootste deel van de gekarteerde oppervlakte in be
slag. Bij de eenheden IIa, IIb en Ile die samen slechts een geringe
oppervlakte innemen, is deze zavellaag dunner en/of deze komt tame
lijk diep voor, zodat het diepploegen minder aantrekkelijk is. Bij de
kaarteenheden die voorkomen in de codes III en IV is de zavellaag zeer
dun of ontbreekt.
Tot de kaarteenheden Va, Vb en Vc behoren gronden zonder een
pikklei-of zware kleilaag in het profiel; over het algemeen zijn het
aflopende profielen, d.w.z. ze worden naar beneden toe lichter. Door
het ontbreken van storende lagen komen deze voor profielverbetering
niet in aanmerking.
Van de op bijlage 2 (globale ondergrondskaart van de lichte za
vel) onderscheiden eenheden komen vooral de gronden behorende tot een
heid I voor diepploegen in aanmerking. Het lichte zavelpakket is dik
en begint over het algemeen vrij ondiep.
De gronden van eenheid II bieden al minder perspectief omdat de
lichte zavellaag dunner is (30 - 50 cm). Nog minder gunstig liggen de
verhoudingen bij de gronden van eenheid III, waar de lichte zavellaag
dunner dan 30 cm is.
Bij de gronden van de eenheden IVa, XVb en IVc ontbreekt de lich
te zavel geheel.

AANHANGSEL
A. Verklaring van de gebruikte afkortingen in het boorregister, bijl. 6
Boornumraer

Nummer veldkaart en boring

Karteerder

Initialen

Bodemgebruik

Bwl. = bouwland
Gld. = grasland

Kolom diepte onder
maaiveld

Diepte van de lagen in cm

Kolom textuur 2 mu

Het gehalte kleiner dan 2 mu (lutum) in prooenten

50 mu

Het gehalte kleiner dan 50 mu (leem) geschat in
procenten

Zandmediaan

Mediaancijfer van het zand (geschat)

Kolom humus

Het humusgehalte geschat in procenten; bij meer
dan 15 % humus is soms alleen in klassen geschatj
"venig" of "veen"

Kolom CaCOx

Het voorkomen van CaCOj is bepaald met verdund
handelszoutzuur + 12,5 % HCl
- = geen hoorbare en zichtbare reacties kalkarm
+ = zwak opbruisend: kalkhoudend
++ = sterk opbruisend: kalkrijk

B. Nummers van de veldkaarten met de aantallen beschreven boringen in
het boorregister (bijl. 6)
Nr. veldkaart
1
2
5

k

5
6
7
8
9

Aantal boringen
1 2k
92
11
66
67

1 2k

88
6o

102

