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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in 1968-1969 een bodemkundig onderzoek uit
gevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Voome-Putten.
In verband met het verloren gaan van een aantal gegevens moest
het gebied rond Hellevoetsluis in het voorjaar van 19^9* mede ten
behoeve van het drainage-vooronderzoek, opnieuw worden opgenomen.
Het onderzoek werd verricht door Th.Looman( ), A.J.Mulder,
A.Scholten en L.R.A. V/ennekes van de afdeling Opdrachten. De resul
taten van het grondmonsteronderzoek op Voome-Putten werden ver
werkt door Ir. J.G.Rb'der van Rayon West.
De dagelijkse leiding berustte bij W.B.Kleinsman van de afde
ling Opdrachten. Het rapport werd samengesteld in nauwe samenwerking
met G.A.Vos van Rayon West, die tevens het onderzoek in het tuin
bouwgebied Voorne uitvoerde.
Het gehele onderzoek stond onder leiding van Ir. A.F.van Holst
en Ir. C.van Wallenburg.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van
verschillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van
dit onderzoek, met name voor die van de Rijkstuinbouwconsulentschappen te Barendrecht en te Wageningen.

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

Foto R 32-70
Afb„ 3„ Warenhuizen naast recreatiegebied (Oost-Voorne)

Foto R

32-56

Afbo 5. Vlakliggend polderlandschap nabij Simonshaven„
Veengronden met een kleidek, in gebruik als grasland.

Foto R 32-54
Afbo 4»

Kreekbedding "Vier Ambachten boezem".

SAMEWATTING
In een groot deel van Voorne-Putten liggen mariene afzettingen
aan de oppervlakte. In het oostelijk gedeelte gaan deze snel over in
veen (Hollandveen), plaatselijk vinden we daar zelfs veen aan de
oppervlakte, In het uiterste westen komt, als een smalle gordel, duin
zand voor.
De landschappelijk en bodemkundige verschillen zijn vrij groot.
Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de elkaar opvolgende
mariene transgressieperioden met elk hun eigen afzettingspatroon.
Veenvorming op grote schaal was alleen mogelijk gedurende het
Subboreaal en het begin van het Subatlanticum. De dikte van de veen
lagen varieert nogal van plaats tot plaats. In het westen en noord
westen van het gebied is de veenlaag zeer dun en plaatselijk geheel
afwezig.
Op het tot stand komen van het huidige landschap heeft ook de
mens een grote invloed gehad en wel door bedijken, ontwateren, afgra
ven, etc.
De volgende landschappen zijn onderscheiden:
A. Duingebied. Hier bestaan de gronden overwegend uit zand. Door de
zeer grote doorlatendheid van de ondergrond is een goede waterbe
heersing mogelijk.
B. Polderlandschap met kalkrijke zeekleigronden. De profielen bestaan
meestal uit klei en/of zavel5 slechts plaatselijk komt tussen 40
en 120 cm zeezand voor, terwijl veenlagen meestal geheel ontbre
ken. De profielen zijn tot minstens 80 cm kalkrijk.
C. Polderlandschap met kalkarme zeekleigronden. Een deel van de pro
fielen in dit landschap bestaat uit klei én/of zavel, die of ge
heel kalkloos of tot ca. 50 cm ontkalkt is. Een ander deel van de
profielen bestaat uit een 40 tot 80 cm dikke laag klei of zavel
op veen. Meestal is het gehele profiel dan kalkloos. In vele pro
fielen komen storende, knippige kleilagen voor.
D. Polders met veengronden. Het veen begint binnen 40 cm en gaat
meestal door tot dieper dan 120 cm. Boven het veen ligt veelal een
kleidek.
E. "Gemoerde" gebieden. Grillig verspreid in de oudere polders van
Voorne-Putten komen groepen percelen voor waar vroeger veen is ge
graven (darinkdelven) t.b.v. de zoutwinning. De profielen variè'ren
zeer sterk op korte afstand. Meestal hebben deze percelen een on
gelijke maaiveldsligging.
De onderscheidingen op de bodemkaarten zijn gebaseerd op: bodemvormende processen, profielopbouw, gehalte aan koolzure kalk en de
bouwvoorzwaarte. Er is onderscheid genaakt in: kleigronden, zandgron
den, moerige gronden, veengronden en gemoerde gronden.
Ete kleigronden kunnen zowel kalkrijk als kalkarm zijn. De kalk
rijke kleigronden behoren meestal tot de poldervaaggronden, dwz. ste
vige, goed gerijpte gronden met roest ondieper dan 50 cm beginnend.
Het zijn deze gronden die, mits goed ontwaterd, goed geschikt zijn
voor de akkerbouw. De lichtste delen zijn nogal slempgevoelig, terwijl
de zwaarste gedeelten moeilijk bewerkbaar zijn. Vooral in Voorne komt
binnen 80 cm zand voor (profielverloop 2), hetgeen in droge zomers
enige droogteschade voor de gewassen kan geven.
Kalkrijke nesvaaggronden (met matig stevige tot matig slappe
ondergrond) en kalkrijke drechtvaaggronden (met veen beginnend tussen
40 en 80 cm) komen verspreid in geringe oppervlakte voor.
De kalkarme kleigronden behoren deels tot de poldervaaggronden,
deels tot de drechtvaaggronden. De kalkarme poldervaaggronden zijn ge
heel kalkloos of tot 30 à 50 cm diepte ontkalkt; ze bestaan uit zware
zavel of klei. Veel profielen hebben een zware kleilaag met knippige
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eigenschappen (profielverlopen 3 en 4). De kalkarme zavelgronden zijn
slempgevoelig, de kalkarme kleigronden moeilijk tot zeer moeilijk be
werkbaar.
Meestal is het waterbergend vermogen vooral bij de profielen met
zware storende knippige lagen niet groot. Voor bouwland zijn deze gron
den beperkt tot weinig geschikt.
De kalkarme drechtvaaggronden (met veen tussen 40 en 80 cm be
ginnend) hebben veelal vlak boven het veen een zware storende knippige
laag. Meestal is het gehele profiel kalkloos. Voor de weidebouw zijn
het geschikte tot matig geschikte gronden, vooral als de ontwatering
goed is. De draagkracht van de bovengrond en de vroegheid in het voor
jaar zijn echter beperkende factoren.
De zandgronden bestaan geheel of grotendeels uit duinzand (M50 =
150-210 mu, lutumgehalte <5 %) of uit zeezand (M50 = 105-150 mu, lutumgehalte 3-8 %).
De duinzandgronden zijn veelal gediepspit en wat geëgaliseerd,
zodat de humushoudende bovengrond kan variëren van 10 à 20 cm tot 60
cm. Het koolzure kalkgehalte neemt met de diepte toe en de meeste zand
gronden zijn dan ook op ca. 40 à 50 cm geheel kalkrijk. Plaatselijk
komen in de ondergrond fijnzandige klei- of zavellagen voor.
Bij een goede waterbeheersing zijn de zandgronden geschikt tot
matig geschikt voor diverse tuinbouwteelten.
Moerige gronden komen weinig voor. Ze vormen de overgang van de
klei- en zandgronden naar de veengronden. Ze hebben een moerige boven
grond of een moerige tussenlaag. Indien de ontwatering niet in orde is,
zijn deze gronden trapgevoelig en laat in het voorjaar.
De veengronden hebben meestal een kleidek van 15 tot 40 cm dikte.
Plaatselijk ontbreekt de kleilaag of is zeer dun. De humushoudende
bovengrond is 10 à 20 cm dik en bestaat uit kleiig veen of venige klei,
soms uit humusrijke klei. Bij de huidige ontwatering zijn de veengron
den zeer gevoelig voor vertrapping en bovendien laat in het voorjaar.
De gevoeligheid voor vertrapping Is het grootst op die veengronden,
waar een bovengrond van venige klei of kleiig veen abrupt overgaat in
een compacte laag knipklei.
Gemoerde gronden zijn gekenmerkt door grote verschillen in profielopbouw op korte afstand. Ze zijn apart onderscheiden en globaal
ingedeeld naar de aard en dikte van het kleidek. De gemoerde gronden
worden moestal als grasland gebruikt; de laagste dolen zijn laat in het
voorjaar en gevoelig voor vertrapping.
Op de grondwatertrappenkaarten zijn zgn. grondwatertrappen weer
gegeven. Deze zijn gekarakteriseerd middels een traject van gemiddelde
hoogste grondwaterstanden (GHG) en een traject van gemiddelde laagste
grondwaterstanden (GLG).
De grondwatertrappen I en VII komen weinig voor. De overige grondwatertrappen hebben een zekere relatie met bodemgebruik en bodemeenheid.
Zo komt bij de veengronden Gt II voor, bij de drechtvaaggronden Gt III
en bij de kalkrijke poldervaaggronden meestal de Gt's IV en VI. Grondwatertrap IV vinden we voornamelijk op plaatsen waar drangwater (en
kwel) voorkomt en waar de ondergrond goed tot zeer goed doorlatend is.
In een belangrijk deel van het gebied is de GHG hoger dan 30 â 40
cm, m.a.w. de ontwatering is slecht. Ook in het overige deel (GHG 30 à
40 - 60 à 80 cm) is de ontwatering, speciaal voor de moderne bouwland
exploitatie, niet overal optimaal.
Verbetering van de ontwatering (en afwatering) is mogelijk. Wel
dient men daarbij te bedenken dat:
a. de draindiepte plaatselijk beperkt is door het voorkomen van storen
de kleilagen, beginnend tussen 80 en 120 cm of het voorkomen van
veen tussen 80 en 120 cm (zie ondergrondskaart).
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b. waar ondiep (<80 cm) zand voorkomt (zie zanddieptekaart), de zomergrondwaterstand niet veel dieper dan 100 à 120 cm mag zijn, i.v.m.
een mogelijk vochttekort.
c. de doorlatendheid van de ondergrond in vele gebieden niet groot is.
Speciaal waar onder een dik kleidek mosveen aanwezig is en waar
fijn gelaagd, kleiig uiterst fijn zand of zeer lichte zavel voor
komt, moet men van de doorlatendheid geen grote verwachtingen
hebben.
Bij de schatting van de doorlatendheid dient men de samenstelling
van de lagen tussen 120 en 200 à 250 cm te kennen. In een gedeelte van
het gebied, de omgeving van Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn,
zijn hiertoe aanvullende boringen tot 2 meter verricht (zie bijlage 12).
De geschiktheid van de gronden voor akker- en weidebouw en voor
tuinbouw is op afzonderlijke kaarten aangegeven. Bij de bepaling van
de bodemkundige geschiktheid van de gronden voor akker- en weidebouw is
uitgegaan van de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart, beide met
schaal 1 : 25 000. In het algemeen zijn de kalkrijke poldervaaggronden
goed tot zeer goed geschikt voor bouwland; de overige gronden zijn be
perkt tot weinig geschikt. Voor de weidebouw zijn de meeste grónden
goed tot matig geschikt. In het algemeen zijn de beperkingen m.b.t. de
draagkracht van de bovengronden en de trage ontwikkeling van de grasgroei in het voorjaar van grotere betekenis voor de gèschiktheid, dan
de gevolgen van een eventueel vochttekort in de zomer.
Om een rationele, moderne exploitatie van de grond mogelijk te
maken, vereist zowel het akkerbouw- als het weidebedrijf aanzienlijk
diepere GHG's dan nu op vele plaatsen in het gebied het geval is.
De beoordeling van de geschiktheid voor tuinbouw voor het weste
lijk deel van Voome-Putten is geschied bij een optimale ontwatering.
Als basis is gebruikt de bodemkaart, schaal 1 : 10 000. In het algemeen
zijn de kalkrijke zware zavelgronden met een geleidelijk aflopend tot
homogeen profiel en zonder profielstoringen in de ondergrond het meest
geschikt voor de diverse tuinbouwteelten. Bij de zwaardere gronden zijn
er beperkingen m.b.t. de bev/erkbaarhoid, bij de lichtere gronden zijn ër
beperkingen m.b.t. de slempgevoeligheid. Indien er ondiep in het profiel
zand voorkomt zijn tevens de bewortelingsmogelijkheden beperkt.
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1. INIEIDING
1.1

Ligging en oppervlakte (afb, 1)

Het ruilverkavelingsgebied Voorne-Putten ligt in het Deltagebied
tussen het Brielse meer, de Oude Maas, het Spui en het Haringvliet.
Het gebied omvat gedeelten van de gemeenten Oostvoorne, Brielle,
Roekanje, Vierpolders, Zwartewaal, Hellevoetsluis, Oudenhoorn, Abbenbroek, Zuidland, Heenvliet, Geervliet en Spijkenisse.
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 13 870 ha.
1.2 Werkwijze
De veldopname werd aanvankelijk verricht op een topografische
basiskaart schaal 1 : 5 000. Tijdens het veldwerk werd de opdracht voor
een gedeelte van het gebied zodanig door de opdrachtgever gewijzigd,
dat de schaal van de definitieve kaarten 1 : 25 000, i.p.v. 10 000
werd. Daarna is de veldopname van het nog niet gekarteerde gedeelte,
nl. de polders Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal, Oud Helvoet, Nieuwenhoorn, Nieuw Helvoet, de Quack en gedeelten van de St. Anna Polder en
Polder Nieuwe Gote verricht,op een basiskaart schaal 1 : 10 000.
De gemiddelde boringsdichtheid varieerde van 1-g boring per ha tot
1 boring per 2 ha, afhankelijk van de opname op schaal 1 : 5 000 of
1 : 10 000, tot een diepte van 1,2 m -mv. Daarnaast is in een gedeelte
dat als proef diende voor een doorlatendheidsonderzoek, omgeving NieuwHelvoet met een oppervlakte van ca. 2775 ha, 1 boring per 11 ha verricht
tot 2 m -mv.
Van het tuinbouwgebied Voorne, waarvoor de kaarten zijn samengesteld
op schaal 1 : 10 00Q waren reeds boorgegevens aanwezig (studiekartering). Hierdoor kon plaatselijk volstaan worden met enkele aanvullende
boringen, of met ca. 1 boring per ha in gedeelten waar die gegevens
tekort schoten.
Voor een beter inzicht in het ontstaan en de öpboüw van het gebied
zijn diepere boringen verricht in raaiverband (afb. 1). De daarbij ver
kregen gegevens zijn in dwarsdoorsneden verwerkt (bijlage 3).
Op basis van verschillen in profielkenmerken (Westérveld, 1963)
werden kaarteenheden en grondwatertrappen onderscheiden. Ter documenta
tie van de kaarteenheden is een aantal profielen vrij nauwkeurig be
schreven en bemonsterd. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen boven
grondmonsters genomen en zijn reeds bekende analyses van grondmonsters
gebruikt.
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een rapport
bestaande uit drie delen en op de kaartbijlagen.
De bodemkaarten geven de bodemgesteldheid tot een diepte van 1,20
m weer; de grondwatertrappenkaarten de diepteligging van het grondwater.
Zij kunnen,evenals de dwarsdoorsneden van het gebied, in zekere zin als
inventarisatiekaarten worden beschouwd. Als aanvullende kaarten zijn ver
vaardigd een zandkaart en een ondergrondskaart en als interpretatiekaarten een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw, schaal 1 :
25 000 en voor het tuinbouwgebied van Voorne, een bodemgeschiktheids
kaart voor tuinbouw, schaal 1 : 10 000. Overeenkomstige grenzen, zowel
op de aanvullende als op de interprétâtiekaarten, zijn overgenomen van
de bodemkaart en deels ook van de grondwatertrappenkaart.
De bodemkundige landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 50 000,
is door vereenvoudiging afgeleid uit de bodemkaart» schaal 1 : 25 000.
De bedijkingskaart, schaal 1 : 50ŒQ is door de Afdeling Historische Geo
grafie samengesteld uit oude archiefgegevens. Deze kaart is meer bedoeld
als illustratie. De boorpuntenkaart, de boorpuntencodekaart en de code-
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kaart geven de documentatie bij de boringen.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek, alsmede de be
schrijving bij bovengenoemde kaartbijlagen zijn opgenomen in deel I
van het rapport.
Deel II bevat de detailinformatie over de onderscheiden kaarteen
heden, de documentatie bij de geschiktheidsbeoordelingen en een ver
klarende woordenlijst.
Van de in het kader van zowel de ruilverkavelingskartering als
de kaartbladenkartering genomen grondmonsters, zijn in deel III van
het rapport alle beschikbare analyseresultaten weergegeven en in het
kort besproken.
1.4 Gebruik van de kaarten
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen insluitseis voor met een
afwijkende profielopbouw en/of grondwatertrap, de zgn. verontreini
gingen. Deze kunnen door hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk worden weergegeven of worden vanwege het be
perkte aantal boringen niet opgemerkt. Gerekend naar de boringsdicht
heid kan de maximale oppervlakte van een verontreiniging in theorie
vaak nog aanzienlijk zijn. De praktijk is echter dat een karteerder
zijn boorpunten kiest en daarbij, evenals bij het afgrenzen van kaartvlakken, gebruik maakt van veldkenmerken zoals bodemgebruik, topogra
fie, vegetatie en slootwaterstanden, waardoor de onzuiverheid ge
ringer wordt. In het algemeen is getracht de oppervlakte van de ver
ontreinigingen binnen elk kaartvlak te beperken tot maximaal 50 %.
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld, omdat de onzuiverheden in dezelfde mate worden vergroot. Ook
de grenzen worden onnauwkeuriger t.g.v. de generalisatie (Steur en
Westerveld,1965).
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2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1

Ontstaanswijze

2.1.1 Voorkomende sedi^nten^(mo£d£3OTateriaal)
Op Voorne-Putten komen zand, zavel en klei aan de oppervlakte
voor. Het zand buiten de polders is duinzand, binnen de polders is
het zeezand of verspoeld duinzand. De klei en zavel worden als zee
klei aangeduid. In. het oosten van Voorne-Putten komt veen voor,
meestal afgedekt door een dun kleilaagje.
2.1.2 Georgische opbouw
Op Voorne-Putten bevindt de top van het pleistocene materiaal
zich op een diepte van ca, 20 meter -NAP.
Na het Pleistoceen volgde het Holoceen. In deze periode werd
het klimaat milder met als gevolg dat het aanwezige ijs smolt en de
zeespiegel aanzienlijk ging rijzen. Thans is de zeespiegel ca. 20
à 25 m hoger dan bij de aanvang van het Holoceen. Men kan het Holoceen,
de periode waarin we nu leven, onderverdelen in een aantal tijdperken
(afb. 2).
2h het Boreaal en het Preboreaal vormde zich in het westen van
het land veenj dit wordt aangeduid als basisveen. Waarschijnlijk komt
op Voorne-Putten dit veen niet of nauwelijks voor. Wel zijn oud-holocene lagunaire afzettingen op het pleistocene materiaal aangetroffen
(Hageman, 19614.).
Afzettingen van Calais
In het Atlanticum en in het begin van het Subboreaal werd onder
invloed van de zeespiegelrijzing een dik pakket zandige en kleiige
sedimenten (zeeklei) afgezet. Deze afzettingen staan bekend onder
de naam Afzettingen van Calais, ook wel Oude Zeeklei genoemd. Ze komen
op Voorne-Putten overal voor. De top ervan begint ovewegend tussen
2,5 en 5 meter beneden maaiveld, zie de laag onder het Hollandveen
op de doorsneden A - AA en B - BB (bijlage 3)• In. een belangrijk deel
van het gebied bestaat de bovenkant van deze afzettingen uit klei,
plaatselijk ook uit klei gelaagd met zavel; dieper in het profiel
worden ze echter lichter.
Uit diepboringen (o.a. in de St.Annapolder en de polder Nieuwe
Gote) en uit de onderzoekingen van Hageman is komen vast te staan,
dat de top van de Afzettingen van Calais ook zeer licht kan zijn.
Deze lichte afzettingen - door Hageman (1964) aangeduid als Hellevoeterzand - komen, voor zover thans bekend, in het zuidwesten van
Voorne voor.
Hollandveen
In het begin van het Subboreaal nam de invloed van de zee gelei
delijk af. Verondersteld wordt dat door de vorming van een vrijwel
aaneengesloten barrière van strandwallen, de zee alleen door de ri
viermondingen (o.a. de Maas) nog toegang kon krijgen tot het achter
liggende gebied.
üi een groot gedeelte van Voorne werden de omstandigheden gunstig
voor een sterke ontwikkeling van de vegetatie, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in de vorming van veen.
Het milieu, waarin de diverse plantengezelschappen groeiden, was
van plaats tot plaats sterk verschillend. In eerste instantie was het
voedselrijk en brak, en werd rietveen en zeggerletveen gevormd. Gaan
deweg werd het milieu armer, waardoor zeggeveen (nog invloed van
grondwater) en veenmosveen ontstond (zie bijlage 3 ) .
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De diepte waarop het veen begint (gemeten t.o.v. het maaiveld)
en de dikte ervan zijn zeer verschillend. Zo komt in de polders Biert
en Simonsheven het Hollandveen nagenoeg aan de oppervlakte voor, ter
wijl het in de St.Annapolder en Nieuwe Gote op een diepte van ca.
1,5 à 3 meter beneden maaiveld begint. Ten opzichte van NAP zijn deze
verschillen meestal geringer. Uit de ondergrondskaart, schaal 1 :
25 000 (bijlage 9), blijkb dat vooral in het oostelijk gedeelte van
Voome-Putten Hollandveen binnen 120 cm -mv. voorkomt, terwijl dat
in het westen meestal dieper dan 120 cm -mv. ligt»
Ten oosten van. de Bernisse bestaat de top van het veen hoofdza
kelijk uit zeggeveen met wat mosveen, dieper in het profiel komt
uitsluitend zeggeveen voor.
Het veenpakket is in zijn totaliteit vrij los van opbouw t.o.v.
het veen ten westen van de Bernisse. Het heeft een matige doorlatendheid. Bij een diepere ontwatering zal er een aanzienlijke krimp op
treden.
Het veenpakket direct ten westen van de Bernisse bestaat uit
sluitend uit mosveen, alleen direct boven de Afzettingen van Calais
komt eutroof veen voor (dwarsdoorsneden, bijlage 3). De bovenste
20 à 1|0 cm van het veenmosveen is verweerd en donker van kleur, de
rest van de veenlaag is lichtbruin, compact van opbouw en waarschijn
lijk slecht doorlatend. De veenvorming is in Voorne-Putten niet overal
in dezelfde periode beëindigd. Plaatselijk kwam reeds in het midden
van het Subboreaal, tengevolge van overspoeling door de zee, een einde
aan de veengroei. Op andere plaatsen echter ging de veengroei door
tot geruime tijd na de jaartelling.
Afzettingen van Duinkerke
Voor het begin van de jaartelling nam de invloed van de zee toe.
Dit gebeurde hoofdzakelijk bij de riviermondingen, waar de zee toe
gang kon krijgen tot het achterliggende gebied. In Voorne is dit
hoofdzakelijk het geval in het noordwestelijke deel. Daar vinden we
twee afzettingen van vóór de jaartelling boven elkaar, meestal ge
scheiden door een veenlaagje of venig laagje.
De oudste van deze afzettingen wordt Afzetting van Duinkerke 0
genoemd, maar ook wel aangeduid als Cardiumklei of Westfries II. Deze
afzetting bestaat meestal uit slappe (zepige) zavel of klei, die zeer
kalkrijk is en rietresten bevat. De jongste van de twee afzettingen
is waarschijnlijk vlak vóór de jaartelling afgezet en wordt aangeduid
als Duinkerke I. Deze bestaat uit een betrekkelijk dunne laag compacte
klei, waarbij op korte afstand grote verschillen voorkomen in kalkrijkdom (kalkloos tot kalkrijk). De begindiepte van deze kleilaag
varieert van 0,60 tot 1,50 m -mv.
Uit opgravingen is gebleken dat er,na de sedimentatie van de
Duinkerke I - afzettingen, bewoning is geweest. Dit is o.a. geconsta
teerd in de omgeving van Rockanje, waar bewoningsresten zijn gevonden,
die dateren uit de Romeinse tijd.
Er zijn geen gegevens bekend over bewoning van het gebied gedu
rende de perioden 300 tot 800. Misschien was dit niet mogelijk in
verband met een toenemende invloed van de zee. Er zijn namelijk aan
wijzingen dat gedurende deze periode plaatselijk klei is afgezet,
zoals dit waarschijnlijk het geval is bij Rockanje. Voorzover er klei
uit deze tijd voorkomt, vinden we deze altijd als een tussenlaag in
het profiel. Dikke pakketten zijn ons niet bekend.
De zavel en de klei aan de oppervlakte dateren van na ca. 800
en behoren tot de Afzettingen van Duinkerke UI. Er ontstonden in die
tijd grote en diepe getijdegeulen, terwijl reeds aanwezige geulen een
grotere betekenis kregen. Enkele getijdekreken zijn: de Strijpe, de
Gote, Vier Ambachten boezem (afb. I4.), Holle Mare en Bernisse. Ook het
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- lU Haringvliet is in deze periode ontstaan.
De verschillen in zwaarte en kalkrijkdom van de Afzettingen van
Duinkerke III zijn groot. Dit is veroorzaakt door het gevarieerde
sedimentatiemilieu, waarbij verschillen in stroomsterkte van het
overstromingswater, overspoelingsduur, hoogteligging etc. van grote
betekenis waren.
De knipkleilaag die op de meeste plaatsen in het oostelijke
gedeelte van het gebied het veen bedekt, is geheel of ten dele ont
staan kort na 800. Meestal is later nog een "film" van licht mate
riaal over de knipkleilaag afgezet. Dit zgn. verjongingsdek is veelal
aanzienlijk lichter van textuur en plaatselijk kalkrijk. Aan de noord
zijde van de polders Biert en Geervliet is die opeenvolging van lagen
duidelijk in het profiel te zien.
In het westelijk en zuLdelijk deel van het gebied zijn de Af
zettingen van Duinkerke III aanzienlijk dikker en overwegend kalkrijk.
Er komen echter grote verschillen voor, bijv. in de vorm van dunne
lagen zavel of klei op zand (zandplaten) naast profielen die geheel
uit zavel en/of klei bestaan, üi het noordwesten liggen de zavelige
Duinkerke IIIb-afzettingen op de reeds eerder beschreven kleiafzettingen van vóór de jaartelling. In het zuidwesten, en plaatselijk ook
in het zuiden van het gebied, liggen deze kalkrijke afzettingen regel
recht op veen.
De duinen
Op de langs de huidige kust gelegen zandplaten hebben zioh enige
tijd na de jaartelling de duinen ontwikkeld. De meest noordelijk ge
legen duinen zijn het oudst, ten/ijl die ten zuiden van Roekanje zeer
jong zijn. Onder de duinen bevinden zich op veel plaatsen, vooral in
het noordwesten, de Afzettingen van Duinkerke 0 en I.
2.2 Bedijking van Voorne-Putten (bijlage 2)
Een overzicht van de talrijke bedijkingen van polders op VoornePutten is weergegeven op een bedijkingskaart (bijlage 2).
Men moet aannemen dat vele polders meer dan één keer zijn bedijkt;
van een aantal is dat bekend en voor zover mogelijk aangegeven. De
oudste bedijking tot dusver bekend, polder Witlam, dateert uit 857,
is berbedijkt in 1516 en
en thans bekend als Polder Oud- en
Ooster Nieuwland. De meeste polders zijn na 1200 bedijkt. Behalve
bovengenoemde polder vormt ook Gouthoek, waar de kern van het dorp
Oostvoorne op ligt, een uitzondering (ca.1100).
De bedijkingen na het jaar 1300 kunnen, behoudens een enkele
uitzondering,met vrij grote zekerheid worden gedateerd.
Verschillende gebieden (polders) hebben na de laatste bedijkingen
een naamsverandering gehad, zoals Het Brielsch Nieuwland dat thans
Vierpolders wordt genoemd.
2.3 Het huidige landschap (bijlage 1)
De landschappelijke en bodemkundige verschillen op Voorne-Putten
zijn vrij groot. Aan de hand van deze verschillen is een bodemkundige
landschappelijke overzichtskaart gemaakt (bijlage 1). Voor de beschrij
ving van het landschap wordt naar genoemde kaart verwezen in volgorde
van de legendapunten 1 t/m 7.
Onderscheiding 1 bestaat uit oude duinzandgronden die aanvankelijk
door uit- en opstuiven zeer reliëfrijk waren. Echter door menselijke
invloeden als egalisatie, verkaveling, ontwatering, infiltratie en be
plantingen is een landschap ontstaan met vele smalle kronkelende wegen
met heesters en bomen erlangs. Er komen veel kleine perceeltjes voor
die van elkaar gescheiden zijn door sloten of greppels, begroeid met
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bomen en heesters. Het bodemgebruik is hoofdzakelijk glas- en vollegrondtuinbouw. Men spreekt wel van het verborgen tuinbouwgebied omdat
de warenhuizen temidden van de begroeiing niet opvallen. Afb. 3 geeft
hiervan een mooi voorbeeld.
Sinds deze zandgronden op grote schaal geïnfiltreerd worden met
goed water is dit gebied tuinbouwkundig sterk verbeterd. Vroeger had
men veel last van droogtesehade.
De onderscheidingen 2, 3 en 1+ omvatten overwegend kalkrijke zeekleigronden. Deze gronden liggen in een typisch polderlandschap. De
polders zijn doorsneden met kreken, die plaatselijk als open water
of als verlande bedding neg duidelijk in 't landschap zichtbaar zijn
(afb. 4). Gezien vanaf de dijken bestaat de indruk, dat de polders
vrij vlak liggen. Er komen echter in enkele polders zoals in polder
Nieuwenhoorn, en Oude en Nieuwe Land van Abbenbroek hoogteverschillen
op korte afstand voor.
Verkaveling, ontwatering en ontsluiting zijn op Voorne niet
overal optimaal, maar duidelijk beter dan in de overige gebieden van
Voome-Putten. De polders in het westen van het gebied, in de nabij
heid van de zandgronden, worden gebruikt voor tuinbouw, akkerbouw
en weidebouw. Het bodemgebruik binnen de polders kan van perceel tot
perceel wisselen en geeft t.a.v. de uiteenlopende ontwateringseisen
problemen. De polders meer naar het oosten zijn t.a.v. het bodemge
bruik minder problematisch, omdat deze hoofdzakelijk als bouwland in
gebruik zijn, met hier en daar wat graslandpercelen ertussen.
De onderscheidingen 5, 6 en 7 omvatten kalkarme zeekleigronden
en veengronden. Ze komen voor in polders die t.o.v. NAP lager liggen
dan de andere polders. Karakteristiek is ook een aantal grotere en
kleinere kreken, die al dan niet verland zijn. Hier en daar komen
aanzienlijke hoogteverschillen voor op korte afstand, zoals in de
polder hst Oude en Nieuwe Land van Abbenbroek, waar men' oudere kreek
ruggen, die als gevolg van inversie een hoge ligging hebben en jongere
oeverwallen naast diepliggende kommen kan aantreffen.
Op veel plaatsen is gemoerd:veen afgegraven t.b.v. zoutwinning.
Hierdoor komen van perceel tot perceel en ook binnen het perceel
aanzienlijke hoogteverschillen voor. Er zijn echter ook gemoerde ge
bieden die vrij vlak liggen, zoals in de polder Biert.
De kalkarme gronden worden hoofdzakelijk als grasland gebruikt.
De veengronden in de polder Simonshaven liggen vrij vlak en zijn uit
sluitend als grasland in het gebruik (afb. 5)*
De verkaveling, de ontwatering en de ontsluiting zijn over het
algemeen slecht. De topografische kaart geeft een duidelijk overzicht
van de willekeurige,hoekige perceelsvormen.
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3. DE BODEMKAARTEN, schaal 1 : 25 OOP en 1 s 10 OOQ (bijlagen ka en 4b)
3.1 Legenda en wijze van indeling
De legenda's geven een systematisch overzicht van de onderschei
dingen op de bodemkaarten. Ze zijn gebaseerd op het Nederlandse Sys
teem van Ibdemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daar
uit afgeleide legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :
50 000, de zgn. 1 : 50 000-legenda.
De meetbare kenmerken van het bodemprofiel zijn als indelingscri
teria gebruikt; de gebezigde terminologie is deels aan het Systeem van
Bodemclassificatie ontleend.
In verbard met het doel van het onderzoek en de meer gedetailleer
de opname in dit gebied is op een aantal punten van de landelijke inde
ling en codering afgeweken. Op het hoogste indelingsniveau zijn de
grondsoorten (klei, zand, veen) op de voorgrond geplaatst. Op de vol
gende niveaus.is ingedeeld naar hydromorfe kenmerken, bouwvoorzwaarte,
profiel- en kalkverloop. Bij de klei- en de zandgronden zijn de gron
den met een donkere humushoudende bovengrond (minerale eerdlaag) niet
als eerdgronden onderscheiden, maar is om kaarttechnische redenen de
donkere bovengrond middels een toevoeging weergegeven.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen voor,
nl. enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden, toevoegingen en overi
ge onderscheidingen. Enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste
70 % van de oppervlakte van elk afzonderlijk kaartvlak uit één legenda
eenheid. Elke enkelvoudige kaarteenheid is met een afzonderlijke kleur
en code aangegeven. Samengestelde kaarteenheden, bestaande uit twee
enkelvoudige kaarteenheden die in het veld een zo gecompliceerd patroon
vormen dat ze bij de gebruikte kaartschaal niet meer als afzonderlijke
vlakken kunnen worden voorgesteld, dragen de code en de kleuren van de
samenstellende delen. Samengestelde kaarteenheden bestaande uit meer
dan twee enkelvoudige kaarteenheden zijn apart aangegeven. Zowel de en
kelvoudige als de samengestelde kaarteenheden zijn afgegrensd met een
getrokken lijn, de bodemgrens.
De toevoegingen hebben betrekking op profielkenmerken, die niet
als indelingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt. Voor zover
niet samenvallend met die van de kaarteenheden zijn ze met een onder
broken lijn begrensd.
Als overige onderscheidingen zijn ten slotte enkele geografische
bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergege
ven.
5*3 Hoofdklassen van de legenda
Er zijn in dit gebied vijf hoofdklassen onderscheiden, nl.:
kleigronden
moerige gronden
zandgronden
veengronden
gemoerde gronden.
KleigrorçLen zijn minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte
voor meer dan de helft uit klei (> 8 % lutum) bestaan.
Moerige gronden zijn kleigronden met een moerige bovengrond of met
een moerige tussenlaag van 15 à i+0 cm dikte en ordieper dan hO cm be
ginnend.
Zajndgrorden zijn gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer
dan de helft uit zand (< 8 % lutum) bestaan.
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Veengronden zijn gronden, die tussen 0 en 80 era diepte voor meer
dan de helft uit moerig materiaal (venige klei, kleiig veen of veen)
bestaan.
Genperde_grondenjzijn ontstaan ten gevolge van het "darinMelven".
Ze hebben een van plaats tot plaats sterk wisselende profielopbouw en
zijn daarom afzonderlijk en zeer globaal ingedeeld.
Binnen deze hoofdklassen zijn voor de boderakaart, schaal 1 :
25 000, in totaal k-9 enkelvoudige en 8 samengestelde kaarteenheden on
derscheiden en voor de bodemkaart,schaal 1 : 10 000, in totaal 28 en
kelvoudige en 5 samengestelde kaarteenheden. Daarnaast is op beide bodemkaarten een aantal toevoegingen gebruikt.
De belangrijkste kenmerken van de gronden zijn in de navolgende
paragrafen beschreven.
De detailformatie per kaarteenheid en de profielschetsen met toe
lichting zijn opgenomen in deel II,evenals een verzameltabel met de
oppervlaktenvan de onderscheiden kaarteenheden.
Voor een verklaring van de bij de profielbeschrijvingen genoemde
grondwatertrappen en landbouwgeschiktheidsklassen wordt verwezen naar
de hoofdstukken it- en 5.
3>h Kleigronden (code M; 10208 ha = 73*6 %)
De kleigronden van dit gebied zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit mi
neraal materiaal dat is afgezet in een zout of brak milieu onder in
vloed van getijdebewegingen (mariene sedimenten). Ze zijn, behalve in
het westen, over het algemeen uiterst fijnzandig. Analyseuitslagen met
een M50 van 70 à 80 komen veelvuldig voor. In het westen van het gebied,
langs de duinen, zijn de gronden matig fijnzandig.
Een belangrijke oppervlakte bestaat uit lichte zavelgronden, die
nogal slempgevoelig zijn.Hot zijn veelal opdrachtige gronden.
Bij de kalkrijke zavel- en lichte kleigronden komt vaak, doch zeer
plaatselijk, een zwaardere laag voor direct onder de bouwvoor. De dikte
van deze laag varieert van 5 "tot 15 cm en het lutumgehalte ligt t.a.v.
dat in de bouwvoor soms meer dan 10 % hoger. De laag kan storend zijn
voor een goede verticale waterbeweging, hetgeen o.m. is waargenomen in
de Wolvenpolder, de Nieuwe Uitslag van Putten, polder Nieuw Helvoet
en in Lodderland.
De kalkarme kleigronden zijn voor het overgrote deel knippig en
hebben veelal een compacte structuur.
Als gevolg van verschillen in ontstaanswijze komen binnen de klei
gronden grote variaties voor, o.m. in zwaarte, in aard van de klei, in
opbouw van het profiel (profielverloop) en in kalkgehalte (kalkverloop).
Aan de hand van deze verschillen zijn de kleigronden in eerste instan
tie onderverdeeld in drechtvaaggronden, nesvaaggronden en poldervaaggronden. De verdere onderverdeling is schematisch weergegeven op de af
beeldingen 6 en 7.
3.^.1 Drechtvaaggronden (code Mv...j 688 ha = 5,7 %)
Dit zijn kleigronden op veen, waarbij de dikte van het kleidek va
rieert van 1+0 tot 80 cm en de veenondergrond meestal doorloopt tot die
per dan 120 cm. Het zijn voor het merendeel kalkarme, knippige gronden;
enkele kaartvlakken in polder Schuddebeurs en enkele verspreid liggen
de kleine vlakken hebben daarentegen een overwegend kalkrijk kleidek.
De humushoudende bovengrond varieert in dikte meestal van 8 tot 15
cm en is vaak zeer humeus of humusrijk, in lager liggende gedeelten
plaatselijk zelfs venig.
In de profielen met een lichte of matig zware kleibovengrond komt
meestal een zware knipkleilaag voor. Deze laag heeft een slechte, com
pacte structuur en veelal ongunstige chemische eigenschappen. Ze is
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vaak slecht doorlatend. Op de bodemkaart zijn "knippige gronden" met
toevoeging g aangegeven.
Het veen direct onder de klei is meestal verweerd. Ten oosten van
de Bernisse gaat dit verweerde veen over in zeggeveen. Slechts plaat
selijk, vooral in polder Sehuddebeurs, komt veenmosveen voor. Ten wes
ten van de Bernisse bestaat de veenondergrond overwegend uit veenmos
veen.
Op de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, zijn de drechtvaaggronden,
naar de zwaarte van de bovengrond en het kalkverloop, onderverdeeld
in vijf kaarteenheden (afb. 6). In het westen van het gebied,bodemkaart
schaal 1 s 10 000, komen deze gronden niet voor.
3.b.2 Nesvaaggrorxien_(code Mo...j 3k ha c= 0,2!+ f0)
Tot deze gronden zijn gerekend de kleigronden met een slappe on
dergrond binnen 80 cm diepte beginnend. Deze gronden, die een relatief
lage en natte ligging hebben, komen hoofdzakelijk voor langs voormali
ge kreekbeddingen. De bovengrond is meestal donker en zeer humeus,
plaatselijk zelfs hurausrijk of venig. Deze donkere bovengrond (minerale
eerdlaag) is met de toevoeging p aangegeven.
De nesvaaggronden zijn, mede door de natte ligging en het hoge
organische-stofgehalte in de bovengrond, zeer trapgevoelig.
Naar de zwaarte van de bovengrond en het profielverloop zijn de
nesvaaggronden op de bodemkaart, schaal 1 j 25 000, en op de bodemkaart,
schaal 1 : 10 000, onderverdeeld in drie kaarteenheden (afb. 6 en 7).
3A.3 Pold^rvaaggrenden (code Mn...; Sft-86 ha = 68,1+ %)
Poldervaaggronden zijn kleigronden met hydromorfe kenmerken in de
vorm van roest en reductievlekken,binnen 50 cm diepte beginnend. Deze
kleigronden hebben overwegend een weinig donkere bovengrond. Alleen de
oudere graslandgronden hebben plaatselijk wel een donkere zeer humeuze
bovengrond (minerale eerdlaag). Ze zijn echter bij de poldervaaggron
den ingedeeld, terwijl de donkere bovengrond apart met de toevoeging p
is aangegeven.
De poldervaaggronden bestaan voor het grootste gedeelte uit kalkrijke zavel- en lichte kleigronden. Ze zijn middels de kalkverloopklasse onderverdeeld in kalkrijk en kalkarm (afb. 6 en 7)• Bij de kalkrijke
poldervaaggronden is het koolzure kalkgehalte van de bovengrond meestal
lager dan dat van de ondergrond. Vooral in ouder grasland is de boven
laag nogal eens ontkalkt. Overigens zijn deze gronden overwegend tot
minstens 50 cm diepte kalkrijk.
De kalkarme gronden zijn overwegend tot minstens 50 cm diepte kalk
arm of kalkloos. De ondergrond is ook kalkloos, behalve in de gedeelten
met profielverloop 5 waarbij meestal kalkrijk materiaal in de onder
grond aanwezig is. De kalkarme poldervaaggronden zijn grotendeels knippig, hetgeen middels de toevoeging g op de bodemkaart is aangegeven. In
vlakken met sterk wisselende kalkverlopen op korte afstand is een samen
gestelde kaarteenheid van kalkrijteen kalkarme gronden aangegeven.
Binnen de poldervaaggronden zijn de profielverlopen 2, 3, 1+ en 5
onderscheiden. Profielverloop 5 is op de bodemkaart, schaal 1 ; 25 000,
onderverdeeld in 5b en 5- Op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, is pro
fielverloop 5b eveneens onderscheiden,maar profielverloop 5 (bodemkaart,
schaal 1 ; 25 000) is hier nader onderverdeeld in 5a, 5o en 5e. De ove
rige profielverlopen, voor zover voorkomend, zijn voor beide bodemkaarten gelijk.
Profielverloop 2 (klei-op-zand) komt alleen voor in de kalkrijke
zavel- en lichte kleigronden. Het zijn gronden met een zandlaag of zandondergrond die tussen 1+0 en 80 cm begint. De overgang van de zavel- of
lichte kleibovengrond naar het zand verloopt meestal geleidelijk.
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Gronden met profielverloop 3 hebben in dit gebied een niet-kalkrijke,zware (knippige) kleitussenlaag. Bij de kalkarme gronden met profiel
verloop 3-begint deze kleilaag meestal dieper dan 1+0 cm, maar bij de
gronden mét een wisselend kalkverloop plaatselijk ook ondieper dan 1+0
cm.
De gronden met profielverloop 4 hebben eveneens een niet-kalkrijke,
zware (deels knippige) kleilaag, maar nu doorlopend tot 120 cm of tus
sen 80.en 120 cm overgaand in veen. Bij de kalkrijke gronden met pro
fielverloop k begint de zware kleilaag tussen 1+0 en 8o cm; bij de kalk
arme gronden ondieper dan 1+0 cm.
De gronden met profielverloop 5b hebben een. ondergrond van zeer
lichte zavel of kleiig uiterst fijn zand (5 - 12 % lutum). Het zijn
meestal sterk opdrachtige gronden.
Gronden met profielverloop 5 (alleen op bodemkaart, schaal 1 j
25 000) zijn homogeen of aflopend. Binnen de verschillende polders ko
men onderling nogal wat variaties voor. In de polders langs de Bernisse
en in die ten noorden van de Veckhoekse Maasdijk is de ondergrond even
als de bovengrond vrij zwaar. Profielverloop 5 komt bij deze gronden
neer op een vrij homogeen zwaar profiel. Dit is ook het geval in de
randstroken van verschillende polders. Over een vrij grote oppervlakte
in het westen van het gebied komt bij gronden met profielverloop 5
plaatselijk een oudere kleilaag voor, die in zwaarte varieert van ca.
25 tot 1+0 % lutum en in kalkgehalte wisselt van kalkrijk tot kalkloos.
Door het plaatselijk voorkomen en de gevarieerde diepteligging van deze
laag zijn de profielen in dit gebied toch nogal heterogeen van opbouw.
Voor de rest van het gebied bestaat de ondergrond bij dit profielver
loop meestal uit kalkrijke, matig lichte en zware zavel.
Voor de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, is profielverloop 5 onder
verdeeld in 5a, 5c en 5© (profielverloop 5b is op beide bodemkaarten
gelijk). De gronden met profielverloop 5a komen hoofdzakelijk voor in
de aanwaspolders. Er komt tussen 25 en 65 cm diepte beginnend een min
stens 1+0 cm dikke kalkrijke kleilaag (> 25 % lutum) voor. De bovengrond
bestaat meestal ook uit klei; de profielen zijn dan homogeen zwaar. In
de polder Schapengors en St. Annapolder bestaat de bovengrond uit zware
zavel; hier zijn de profielen dus oplopend in zwaarte. De gronden met
dit profielverloop hebben een groot waterbergend vermogen en zijn meest
al goed doorlatend.
De gronden met profielverloop 5c hebben een minstens 1+0 cm dikke
laag zavel (12-25 % lutum), beginnend tussen 25 en 65 cm. Zij komen ver
spreid over een grote oppervlakte in het gebied voor. Het zijn gronden
met een gunstige profielopbouw.
De gronden met profielverloop 5© komen hoofdzakelijk in de directe
omgeving van de zandgronden voor. Het zijn gronden met een sterk wisse
lende profielopbouw (associatie van de profielverlopen 5a, 5b en 5c).
3.5 Moerige gronden (code Wo; 5^ ha = 0,38 %)
De moerige gronden vormen de overgang van de minerale gronden naar
de veengronden. Het zijn kleigronden met een moerige bovengrond dikker
dan 15 cm, of met een moerige tussenlaag van 15 à 1+0 cm dikte die bin
nen 1+0 cm begint en binnen 80 cm overgaat in de ongerijpte (slappe)
kleiondergrond (plaseerdgronden). Op de bodemkaart, schaal ; ; 25 000,
zijn alleen de gronden met een moerige tussenlaag onderscheiden. Die
met een moerige bovengrond zijn wegens de geringe oppervlakte niet
apart weergegeven, maar als onzuiverheid bij de poldervaaggronden opge
nomen.
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3.6 Zandgronden (code Z...J 465 ha = 3>26 %)
De zandgronden bestaan overwegend tot ten minste 120 cm diepte
uit zand. De gedeelten met een kleiondergrond zijn middels toevoeging m
op de bodemkaart, schaal 1 t 10 000 (bijlage 4b) weergegeven.
Het zijn kalkhoudende zandgronden waarin ijzerhuidjes ontbreken.
De onderverdeling en code-opzet is als volgt:
code

zandgronden

zwaarteklasse
code
van de bovengrond
kleiarm

Za

kleiig

Zb

Z

korrelgrootte code
zeer fijn zand

Za3

matig fijn zand Za£
zeer fijn zand

Zb3

matig fijn zand Zb5

De bovengrond varieert in dikte van 10 tot 60 cm, is donker bruin
zwart van kleur en heeft een hurnusgehalte van 1 tot ca. 3 %. Het humusgehalte van de ondergrond direct onder de bovenlaag is meestal niet ho
ger dan 0,5 % en wordt met toenemende diepte vrijwel nihil. Het koolzu
re kalkgehalte neemt met de diepte in het profiel toe en de meeste
zandgronden zijn dan ook op ca. 1+0 à 50 cm geheel kalkrijk. Er konen
plaatselijk in de ondergrond veel schelpen voor.
In het algemeen kan gesteld worden dat de zeer fijnzandige zand
gronden kalkrijker zijn dan de matig fijnzandige.
De zandgrofheid van de zeer fijnzandige zandgronden neemt met de
diepte toe.
Op de bodemkaart, schaal 1 s 10 000 (bijlage 4b) komen binnen de
zandgronden drie toevoegingen voor:
m = met een kleilaag ondieper dan 80 cm beginnend
p s een donkere,zeer huraeuze bovengrond (15-25 cm dik).
Tevens komen plaatselijk gebieden of percelen voor, waar vroeger zand
is weggegraven. Dit is met de toevoeging a aangegeven.
De zandgronden met een kleiige bovengrond (5-8 % lutum) en een
goede waterbeheersing zijn zeer gewilde glastuinbouwgronden.
3.7 Veengronden (code V...; 338 ha = 2,37 %)
De veengronden hebben in dit gebied overwegend een veenpakket tot
dieper dan 120 cm - maaiveld. Veelal is het veen bedekt met een klei
laag van maximaal 40 cm dikte. De veengronden liggen meestal binnen de
drechtvaaggronden. Het veen is doorgaans tot een diepte van 50 à 80 cm
verweerd en bruinzwart van kleur; in dit verweerde gedeelte is de veensoort moeilijk herkenbaar. Ten oosten van de Bernisse bestaat de veenondergrond meestal uit zeggeveen met wat veenmosveen, binnen 120 cm
vaak overgaand in zuiver zeggeveen. De polder Schuddebeurs en het zui
delijk deel van de polder Simonshaven en Vriesland maken hierop een
uitzondering. In de polder Schuddebeurs komt plaatselijk binnen 120 cm
alleen veenmosveen voor, in het zuidoosten van de polder Simonshaven en
in de polder Vriesland plaatselijk rietzeggeveen. Ten westen van de
Bernisse bestaat de veenondergrond tot 120 cm - maaiveld uit veenmos
veen, plaatselijk overgaand in zeggeveen.
Het kleidek, meestal 15 à 40 cm dik, is als gevolg van het afzet
tingsmilieu zeer verschillend van aard en zwaarte. Waar het bestaat
uit zavel komt er vaak nog wat koolzure kalk in voor. Bestaat het klei
dek daarentegen uit lichte of zware klei dan is de laag kalkloos en
knippig en wordt ook wel met knipklei aangeduid.

Foto R 32-63
Afb. 8.

Een gemoerd perceel

ïn de polder Oudenhoorn.

Na veel neerslag piasvorming op het laagste gedeelte.

S
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Als gevolg van de lage, natte ligging is in de kleilaag een humusrijke of venige bovenlaag ontstaan, waarvan zowel het organische-stofgehalte als de dikte
sterk wisselt. Derhalve zijn de veengronden
niet ingedeeld volgens het gebruikelijke classificatiesysteem, maar
naar dikte en zwaarte van het kleidekï
code

veengronden

V

aard van de
dikte van zwaarteklasse van code
code het kleidek
ondergrond
het kleidek

verweerd veer
overgaand in
zeggeveen

15 à, lj-0 cm
Vd

lichte en zware
zavel

2Vd

zware zavel en
lichte klei

J+Vd

matig zware klei

7Vd

0 of <15 cm geen indeling

vVd

3.7.1 Veengronden met een kleidek van T_^_è._J+0 cm_di_lrbe_
Vooral de veengronden met een kleidek van lichte of zware zavel,
code 2Vd, bevatten meestal nog wat koolzure kalk. Dit is aangegeven met
toevoeging b. De relatief iets hogere gedeelten van deze kaarteenheid
hebben een overwegend hurausrijke bovenlaag van ca. 5 à 10 cm dikte; de
relatief lagere plekken zijn meestal over een dikte van 10 à .20 cm venig. Over het geheel zijn deze gronden gevoelig voor vertrapping.
De veengronden met een kleidek bestaande uit kalkloze zware zavel
of lichte klei, code Wd, zijn meestal knippig, terwijl bij de gronden
van kaarteenheid 7Vd het kleidek overwegend uit zware knipklei bestaat.
Bij deze gronden is de dikte van de bovengrond zeer verschillend. De
relatief hogere gedeelten hebben een 5 à 10 cm dikke humusrijke boven
grond; de relatief lagere gedeelten hebben een 10 à 20 cm dikke, venige
bovengrond. Deze gronden zijn, mede door de slecht doorlatende knipkleilaag, in natte perioden zeer gevoelig voor vertrapping.
3.7.2 Veengronden,_al dan tóet_met_e£n_dunne_(<

1j5_cm)_klejLlaa|;

Deze veengronden liggen meestal in de omgeving van veengronden met
een kleidek van 15 à 1^0 cm dikte. Plaatselijk komt nog een dunne zware
knipkleilaag voor. De kleilaag kan ook ontbreken, de bovenlaag bestaat
dan uit venige klei of kleiig veen. Deze gronden zijn over het geheel
zeer gevoelig voor vertrapping.
3.8 Gemoerde gronden (code G; 890 ha » 6,2k %)
In het onderzochte gebied komt een vrij grote oppervlakte gronden
voor waarin het veen geheel of ten dele is afgegraven, vooral in ver
band met zoutwinning. Door deze ingreep (het zgn. darinkdelven) hebben
de gronden meestal een ongelijke maaiveIdsligging ^afb.eri'een hete
rogene profielopbouw.
Binnen deze zgn. gemoerde gronden komen vaak kreekruggen voor, die
onaangeroerd bleven. De reeds bestaande hoogteverschillen (als gevolg
van inversie) werden door de plaatselijke afgravingen nog eens sterk
vergroot. De profielopbouw werd op de meeste plaatsen zodanig verstoord
dat behalve de veendikte ook de zwaarte en de dikte van het kleidek
nogal wisselt. De gemoerde gronden zijn daarom apart onderscheiden en
zeer globaal ingedeeld.
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De indeling van de gemoerde gronden is gebaseerd op de volgende
variaties in zwaarte en dikte van het kleidek:

code

zwaarteklasse van
de kleilaag

lichte en zware
zavel

code

2G

dikte van de
kleilaag

code

< 80 cm

2GII

0 - > 120 cm 2GIII
40 - > 120 cm 2GIV
< 80 cm

gemoerde gronden

G

zware zavel en
lichte klei

*LG

4GII

0 - > 120 cm 1+GIII
40 - > 120 cm 4GIV

zware klei

2G

zware zavel, lichte
9P
en zware klei

< 80 cm

7GII

< 40 cm

9GI

< 80 cm

9GII

0 - > 120 cm 9GIII
40 - > 120 cm 9GIV

Op de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, zijn elf kaarteenheden onder
scheiden, op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, slechts twee.
Voor een beschrijving van de kaarteenheden wordt volstaan met en
kele algemene opmerkingen, omdat een profielbeschrijving geen algemeen
beeld kan geven van een kaarteenheid.
De kaarteenheden zijn zoveel mogelijk aangepast aan de voorkomen
de verschillen in zwaarte en de dikte van het kleidek. Ter illustratie
is in de polder Biert van kaarteenheid 7GII een doorsnede gemaakt over
een lengte van 25 meter. De heterogene profielopbouw komt zeer duide
lijk tot uiting (afb. 9). De moernering is hier vrij systematisch uitge
voerd: de zetwalletjes worden op regelmatige afstand teruggevonden.
In de overige polders waar gemoerd is, komen veel verlande kreken
of veenstroomruggen voor. Deze ruggen zijn vaak gebruikt voor de afvoer
en verwerking van het veen. De ongelijke maaiveIdsligging komt het
sterkst tot uiting in de polders Oud- en Nieuwland van Abbenbroek en
Nieuwenhoorn. Hoogteverschillen van meer dan één meter komen hier veel
vuldig voor.
Bij de kaarteenheden 2GIII, 4GIII en 9GIII (gronden met een klei
dek dat in dikte varieert van 0-120 cm) komen de grootste verschillen
in profielopbouw voor. Dit is vooral in de polder Zwartewaal het geval.
Het veen begint plaatselijk aan de oppervlakte, terwijl elders in de
polder alleen klei voorkomt. De klei in de ondergrond is overwegend
slap.
De kaarteenheden 2GIV, 4GIV en 9GIV, waarbij de dikte van het klei
dek varieert van 40 cm tot 120 cm, behoren tot de meest homogene gemoer
de gronden.
De kaarteenheden met een kleidek bestaande uit zavel (code 2GII,
2GIII en 2GIV) zijn na het moerneren waarschijnlijk voor een gedeelte
nog weer overspoeld. Hierdoor is het minerale materiaal overwegend kalkrijk, hetgeen op de bodemkaarten met de toevoeging b is aangegeven.

R 32-64
Afb. lOo Kreekbeddinggrond op G t IIa i n het noorden van de polder Zuidland.
Grasland met overwegend waterm innende grassen,,
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3.9 Samengestelde kaarteenheden (371 ha s 2,6 %)
De samengestelde kaarteenheden hebben voor de grootste oppervlak
te betrekking op gronden met een grillige profielopbouw en voor een
kleiner gedeelte op gronden met een sterke variatie in het kalkverloop.
^£ekb^dding£r£nden KB_zijn gronden met een sterk wisselende pro
fielopbouw en vormen een complex van meerdere kaarteenheden. Deze gron
den liggen landschappelijk meestal relatief laag (afb. 10). In de laag
ste gedeelten hebben de profielen meestal een moerige bovengrond en
een ondergrond van zand of slappe klei. De relatief hogere gedeelten
bestaan meestal uit zavel met dunne veen- en/of zandlaagjes in de on
dergrond. Op de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, komen acht samengestel
de kaarteenheden voor; op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, vijf.
3.10 Toevoegingen
De volgende toevoegingen zijn döor middel van een bepaalde signa
tuur op de bodemkaarten aangegeven:
g:_kni£pi_g£ gropden (bodemkaart, schaal 1 : 25 000). Verbreiding:
in kalkarme drechtvaaggronden en kalkarme po1dervaaggronde n, hoofdzake
lijk in het noordoostelijk gedeelte van het gebied. Het zijn voor het
merendeel graslardgronden.
XïjiuiMardb^jmengi^ng in_de bovengrond_(bodemkaarten, schaal 1 :
25 000 en 1 : 10 000)
De poldervaaggronden iflet bijmenging van duinzand in de bovengrond
komen uitsluitend voor in de naaste omgeving van de zandgronden. Als
oorzaken kunnen genoemd worden; verstuiving van duinzand over de klei
en verspoeling van duinzand ten gevolge van dijkdoorbraken. De boven
grond heeft hierdoor de eigenschappen van een "gebroken grond", grovere
zandkorrels liggen tussen fijner materiaal.
£:_donkere, zeer_humeuze_bovengrorü (bodemkaarten, schaal 1 :
25 000 ên 1 : 10 0ÖÖ)
Deze toevoeging is gegeven voor gronden, die reeds vrij lang als
grasland in gebruik zijn en daardoor over een dikte van ca. 15 à 20 cm
een hoger organische-stofgehalte hebben verkregen. Het humusgehalte van
de bovengrond varieert van ca. 5 - 10 fo. De gronden met deze toevoeging
zijn weinig of niet slempgevoelig en hebben meestal een goede structuur.
Bij gebruik voor akkerbouw zal het organische-stofgehalte vrij snel la
ger worden.
Verbreiding: hoofdzakelijk in de St. Annapolder en verder verspreid
over het gehele gebied.
b:_overw£g£nd kalkrijk_(heeft betrekking op het minerale materiaal
in veengronden en gemoerde gronden) (bodemkaarten, schaal 1 j
25 000 en 1 ; 10 000)
Deze toevoeging komt voor in veengronden die nog vrij recent zijn
overspoeld en waarbij kalkrijk materiaal is afgezet. Daarnaast komt de
ze toevoeging over een vrij grote oppervlakte voor bij gemoerde gronden
die tussen de kalkrijke poldervaaggronden liggen.
1;_ka11eklei_(bodemkaart, schaal 1 : 25 000)
Deze toevoeging heeft betrekking op het voorkomen van okergeel ge
kleurde kattekleivlekken. Bij de kalkarme drechtvaaggronden komen de
kattekleivlekken voor in de kleilaag boven het veen (binnen 80 cm); bij
de poldervaaggronden meestal dieper dan 80 cm. De katteklei is zeer
plaatselijk aangeboord en daarom per boorpunt aangegeven.
De toevoeging konrb voor in de poldersOudenhoorn, Zuidland, Velgersdijk, Simonshaven en Oud-Hoenderhoek.
m:_kle^laa£ bin^n_80 cm_b£giinnend_(bodemkaart, schaal 1 : 10 000)
Deze toevoeging komt uitsluitend voor bij de zandgronden in de af
gegraven gedeelten van kaarteenheid Zb5. Voor de aard van de klei: zie
de beschrijving onder toevoeging d.
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âs_r^t_e£n_minstëris 20 cm dikke kleilaa_g_(> 2^_^_lutum}_ beginnend
tuBS£n_^0 en_Ho £ra_Xbodemkaart, schaal.1 ; 10 000)
De toevoeging heeft betrekking op een kleilaag of kleiondergrond,
die tussen lj-0 en 80 cm begint en afgezet is rond het begin van de jaar
telling. De laag konrt hoofdzakelijk voor in het noordwesten van het
kleigebied achter de duinen. Het lutumgehalte en de koolzure kalkklasse variëren zeer sterk op korte afstand: het lutumgehalte tussen 25 en
50 %, de kalkklasse van kalkloos tot kalkrijk. In het algemeen is de
kleilaag aan de bovenkant zwaar en kalkloos en wordt naar beneden toe
lichter, kalkrijk en meestal ook slap. Het bovenste gedeelte is com
pact van structuur en slecht doorlatend. De slappe klei in de onder
grond is zepig en taai. Er komen veel profielen voor met een vegetatie
horizont bestaande uit humusrijke klei tot kleiig veen.
ddj_ met plaatselijk minstens_20 £mjiik&e_kleilaag £>_2£ % lutum)
beginnend tussenjtó e.n_80 £m_(bodemkaart, schaal 1 : 10 000)
De kleilaag of kleiondergrond is identiek aan de klei die beschre
ven is onder toevoeging d. In de aangegeven kaartvlakken komt de klei
laag echter plaatselijk voor.
3.11 Vergraven gronden
a j_afgegraven (bodemkaarten, schaal 1 : 25 000 en 1 : 10 000)
De hiermee aangeduide gedeelten bestaan uit afgegraven gronden
die nog in de legenda van de bodemkaart kunnen worden ondergebracht.
Het betreft in de kleigronden meestal percelen of gedeelten daarvan
die zijn afgegraven voor dijkverzwaring. In de zandgronden tegen de
duinen zijn gedeelten afgegraven om tot een betere watervoorziening
te komen voor de bollenteelt.
£:_geë£aliseerd en/of vergraven (bodemkaart, schaal 1 : 25 000)
Overwegend betreft dit gronden waarbij de bovengrond is geëgali
seerd. Hierdoor is het organische-stofgehalte nogal wisselend. Plaatse
lijk is van de hoger gelegen gedeelten de bovengrond afgeschoven naar
lagere delen.
Verbreiding; hoofdzakelijk in de omgeving van Oudenhoorn en Nieuwenhoorn op gemoerde percelen.
5.12 Overige onderscheidingen
Met de overige onderscheidingen op de bodemkaart zijn de niet-gekarteerde gedeelten aangegeven, zoals bebouwingen, wegen, dijken, voor
malige tramlijn, vuilstortplaatsen, water en moeras en ook afgegraven
gedeelten die niet meer in de legenda van de bodemkaart kunnen worden
ondergebracht. Duidelijk herkenbare, smalle kreekbeddingen zijn even
eens afzonderlijk weergegeven.
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k. DE GROUDWAIEERTOAPPENKAART, schaal 1 : 25 000 en 1 s 10 000 (bijlagen
5a en 5b)
lj-,1 Inleiding
De grondwaterstand en de fluctuatie ervan nemen een belangrijke
plaats in onder de factoren die de gebruiksmogelijkheden van een grond
bepalen. Sedert 1960 geeft de Stichting voor Bodemkartering het gemid
delde grondwaterstandsverloop weer in een aantal klassen, die worden
aangeduid als grondwatertrappen (Gt's). Iedere grondwatertrap is gede
finieerd door een traject van gemiddelde hoogste grondwaterstanden
(GHG's) en een traject van gemiddelde laagste grondwaterstanden (GIJG'S^
beide uitgedrukt in cm - maaiveld. De Gt's worden in het terrein-be
paald aan de hand van profiel- en veldkenmerken en gecontroleerd aan
gemeten grondwaterstanden (Van Heesen en Westerveld, 1966).
Hoewel om kaarttechnische redenen voor dit gebied de Gt's zijn
weergegeven op een afzonderlijke grondwatertrappenkaart, hoort dit ge
geven eigenlijk volledig op de bodemkaart thuis. Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen een eenheid en dienen o.a. voor de geschiktheids
beoordeling der gronden ook steeds gezamenlijk te worden geraadpleegd.
Ten einde de bruikbaarheid van de grondwatertrappenkaarten te vergroten
zijn op deze kaarten tevens de grenzen en symbolen van de bodemkaarten
aangegeven. De bodemgrenzen vallen deels samen met de Gt-grenzen. Van
het gehele gebied is een grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000, sa
mengesteld (bijlage 5a)j van het tuinbouwgebied Voorne is een afzonder
lijke grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 10 000 (bijlage 5b), vervaar
digd.
k.2 Enkele algemene opmerkingen over grondwaterstanden en grondwaterfluctuaties
Tot de factoren die bepalend zijn voor de grondwaterstand en de
grondwatertrap behoren«
a. Neerslag_en verdamping.
b. Vo£htonttr£kkiipjioor de_g&wassen.
c. Waterbei^end_vermogen van de_grond.
De kalkrijke poldervaaggronden met een diep doorlopende "10mogene
kleilaag (profielverloop 3a; bodemkaart, schaal 1 : 10 000) hebben
een groter waterbergend vermogen dan.de gronden met kleiig uiterst
fijn zand of zeer lichte zavel (profielverloop 5b). Na een grote
hoeveelheid neerslag en overigens onder dezelfde omstandigheden van
drainage en bodemgebruik stijgt het grondwater in gronden met pro
fielverloop 5a belangrijk minder hoog dan in gronden met profielver
loop 5b.
d. Doorlate«iheM_van_d£ di£pere_ oMergroni_(80 - 200 cm).
Een grote doorlatendheid van de ondergrond betekent een snelle af
voer naar sloten en afwateringen. Zandgronden of gronden met een
zandondergrond (profielverloop 2) hebben een veel grotere doorlatendheid dan bijv. gronden met eeri compacte knipkleilaag op mosveen.
e. Caj3ijLlaire_ojos.tijlgirig.
Deze is in gronden met een lichtzavelige ondergrond beduidend groter
dan bij gronden met een ondergrond van zware zavel of lichte klei.
In het algemeen kan gezegd worden dat de meest opdrachtige gronden
de grootste grondwaterfluctuaties vertonen.
f. Toesta«i_van_s_loten.
Bij percelen die goed gedraineerd zijn maar waarvan de sloten onvol
doende afvoercapaciteit hebben zullen toch hoge wintergrondwaterstanden voorkomen.
g. DrainagetoesterxU
De drainagetoestand, draindiepte en drainafstand zijn mede bepalend
voor de hoogte van de wirtergrondwaterstand. Greppels die meestal in
grasland voorkomen zijn van belang voor een oppervlakkige ontwatering
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h. KweiU
De voorkomende kwel in combinatie met een bepaalde profielopbouw
zijn van grote invloed op de hoogte van de grondwaterstand. In het
algemeen is het zo, dat in de polders, die grenzen aan open water
of rivieren langs de buitendijken meestal over een breedte van ca.
100 à 300 m in meerdere of mindere mate kwel voorkomt. Voorbeelden
hiervan zijn: Wolvenpolder, Nieuwe Uitslag van Putten, Polder OudSchuddebeurs, Polder Oudenhoorn, Polder Nieuw-Helvoet en de Onderne
mingspolder.
In de polders achter het duingebied komt drangwater vanuit de duinen
pleksgewijs voor. De profielopbouw en de samenstelling van de diepe
re ondergrond zijn hierop van invloed. Over de hoeveelheid kwel en
drangwater is geen onderzoek verricht.
i. Me^£l^jke_invloed£n_;_
In een groot aantal polders op Voorne komt binnen een zelfde polder
een sterk verschillend bodemgebruik voor: grasland, bouwland, vollegrondstuinbouw en glastuinbouw. De tuinbouw- en graslandgebruikers
hebben nagenoeg identieke eisen wat betreft het slootpeil in de zo
mer. Men eist een hoog slootpeil t.b.v. drinkwater voor het vee en
voor beregening in de tuinbouw. De akkerbouw eist daarentegen een
diepe ontwatering en schuwt hoge slootwaterstanden.
Ten gevolge van een verschillend bodemgebruik komen veel schutten,
dammen en duikers voor.
In de lagere gebieden wordt ook onderbemaling aangetroffen. Het is
derhalve onmogelijk een zodanig zomer- en winterpolderpeil vast te
stellen, dat deze aan de uiteenlopende eisen van alle grondgebrui
kers voldoen. In veel polders waar akkerbouw naast grasland voor
komt en ook waar akkerbouw overheerst, is het zomerpeil te hoog in
verband met drinkwatervoorziening van het vee. Dit hoge zomerpeil
veroorzaakt vaak in nattere perioden een te hoge grondwaterstand.
h.3 Legenda
Er zijn op beide grondwatertrappenkaarten acht grondwatertrappen
onderscheiden. De indeling, zie onderstaand overzicht, wijkt enigszins
af van de indeling die voor de systematische bodemkartering van Neder
land, schaal 1 : 50 000, gebruikelijk is.
Grondwatertrappenindeling
grondwatertrap

IIb

<20à30 >20à30

III

IV

V

VI

VII

30àl(-0- <30àij-0 30hk0- >6oà80
1
1 00
1 10 £
; A^
1.

GLG in cm beneden
jraaaiveld

-

Ha

0
ic2
0
V

GHG in cm beneden

I

< 50 50-80 50-80 80-120 80-120
h 130 à 130

> 130 > 130

Voor de reliëfrijke terreinen zijn drie complexe grondwatertrappen
onderscheiden.
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ii- .Î+- Beschrijving van de voorkomende grondwatertrappen
Gt I

GHG niet aangegeven
GUß < 50 cm

(opp. 7 ha « 0,05 %)

Gt I wordt slechts in zeer kleine oppervlakten verspreid aangetrof
fen in kreekbeddingen of langs een dijk waar vroeger een doorbraak is
geweest. Het zijn meestal slecht begaanbare, zeer lage, natte gronden
met een begroeiing van biezen en riet.
Gt IIa

GHG < 20 à 30 cm
GLG 50 - 80 cm

(opp. 9^0 ha = 6,57 %)

Deze Gt komt hoofdzakelijk voor in kreekbeddingen, bij veengronden,
gemoerde gronden, afgegraven percelen en bij een klein gedeelte van de
zandgronden. Het zijn overwegend laag gelegen gronden. Ondiepe zomergrondwaterstanden gaan in de meeste gevallen gepaaid, met nog ondiepere
wintergrondwaterstanden. In de zandgronden komt deze Gt voor op plaat
sen waar drangwater uit de duinen moeilijk afgevoerd kan worden. Voor
het bodemgebruik bouwland is deze Gt absoluut onvoldoende; voor gras
land geldt dit in iets mindere mate. Meestal is de bovengrond humusrijk
of venig, wat onder deze omstandigheden aanleiding geeft tot ernstige
vertrapping van de zode door het vee.
Gt IIb

GHG > 20 à 30 cm
GLG 50 - 80 cm

(opp. 165 ha = 1,15 %)

Deze Gt komt uitsluitend voor in de zandgronden (kaarteenheden Za5
en Zb5, bijlagen 1+a en Vb).
Deze zandgronden hebben ten gevolge van een grote doorlatendheid
en een goede peilbeheersing een optimale waterhuishouding. Bij het op
zetten of verlagen van de slootwaterstand is de grondwaterstand midden
in het perceel na korte tijd ongeveer gelijk aan de slootwaterstand. De
fluctuatie van het grondwater is het gehele jaar door minimaal; de
stand varieert tussen ca. k5 cm en 80 cm - mv. De zandgronden met Gt Hb
zijn hoofdzakelijk in gebruik voor tuinbouw onder glas en voor vollegrondstuinbouw. Het zijn zeer gewilde tuinbouwgronden, die zelfs na
veel neerslag zonder bezwaar van welke aard dan ook direct bewerkbaar
zijn. De waterhuishouding van deze zandgronden is vergelijkbaar met die
van de bollengronden (zanderijgronden).
Gt III

GHG < 30 h 40 cm
GLG 80 - 120 à 130 cm

(opp. U33 ha = 10,07 %)

Deze Gt komt vaak voor in of direct langs de kreekbeddingen, in la
gere gedeelten binnen de kalkrijke poldervaaggronden en in de kalkarme
poldervaaggronden en drechtvaaggronden. De voornaamste verbreiding van
deze Gt wordt aangetroffen op Putten. In de meeste jaren blijft geduren
de de zomer het grondwater binnen boorbereik (1,20 m - mv.). Alleen in
jaren met een droge zomer kan het iets dieper wegzakken. In de meeste
winters komen over vrij lange perioden zeer hoge grondwaterstanden voor.
Bij bouwland wijst deze grondwatertrap op een slechte ontwatering. De
gronden met Gt III liggen dan ook overwegend in grasland.
Gt IV

GHG 30 à kO - 60 à 80 cm
GIG 80 - 120 à 130 cm

(opp. 1094 ha = J,6k %)

Deze Gt heeft zijn grootste verbreiding op Voorne in de zandgron
den en in de kalkrijke poldervaaggronden direct ten oosten daarvan. Op
Putten is de verbreiding slechts gering; het betreft daar hoofdzakelijk
de kalkrijke poldervaaggronden met een goed doorlatende veen- of zandon
dergrond. Opgemerkt kan worden dat Gt IV voorkomt op gronden raet een
goed doorlatende ondergrond, die beïnvloedt wordt door kwel- en drangwa-
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ter vanuit rivieren, kanalen of duinen. Meestal blijft gedurende de zo
mer het grondwater binnen boorbereik (1,20 ra - rnv.), alleen in jaren
met een droge zomer kan het iets dieper wegzakken. In de winter komt
het grondwater ook bij veel neerslag nooit of zeer zelden in de bouwvoor. De fluctuatie van het grondwater is bij deze Gt dan ook niet
groot.
Voor alle vonten van bodemgebruik kan Gt IV als goed worden aange
merkt. In dit gebied is het nagenoeg uitsluitend
bouwland en tuin
grond.
Gt V

GHG < 30 à IfO cm
GLG > 120 à 130 cm

(opp. 1399 ha « 9,80 %)

Deze Gt komt over het gehele gebied verspreid voor bij kalkrijke
en kalkarme poldervaaggronden, die zowel voor gras- als bouwland wor
den gebruikt. Meestal betreft het de iets lagere gedeelten binnen de
akkerbouwpolders en de ruggen of hogere gedeelten in laag gelegen gras
landpolders. In de zomer komt het grondwater meestal niet birmèn boor
bereik (zeer natte jaren kunnen hierop een uitzondering vormen). Bij
bouwland stijgt het grondwater gedurende de winter voor kortere of lan
gere tijd tot in of vlak onder de bouwvoor. Bij grasland komt 's win
ters, in perioden met veel neerslag, het grondwater in de bovenste 20
à 30 cm van het profiel soms over een lange periode voor. De fluctuatie
van het grondwater is betrekkelijk groot. Voor bouwland wijst grondwatertrap V op een slechte ontwatering, hetgeen meestal door middel van
een goed drainagesysteem verbeterd kan worden.
Gt VI

GHG 30 à lj-0 - 60 à 80 cm
GLG > 130 cm

(opp. 6929 ha = 1*8,53 %)

Gronden met Gt VI worden over heel Voorne - Putten aangetroffen,
hoofdzakelijk op kalkrijke poldervaaggronden die als bouwland worden
gebruikt. In de zomer bevindt het grondwater zich vrijwel steeds dieper
dan 1,20 m, in de winter reikt het bij veel neerslag soms gedurende
korte tijd tot vlak onder de bouwvoor. Afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag komen van winter tot winter echter grote verschillen voor. In
droge winters stijgt de grondwaterstand meestal niet verder dan tot
50 à 80 cm - mv.
Ook van perceel tot perceel en zelfs binnen een perceel komen ver
schillen in de grondwaterstand voor. Deze worden o.a. veroorzaakt door
verschillen in hoogteligging, drainafstand, draindiepte, onderhoud van
de drainreeksen en verschillen in profielopbouw.
Door de variaties in de GHG is Gt VI in sommige polders een over
gang naar Gt V, terwijl in andere polders met een duidelijk betere ont
watering Gt VI een grensgeval vormt naar Gt VU. Enkele voorbeelden
van beter ontwaterde polders of gedeelten daarvan binnen Gt VI zijn:
Wolvenpolder, Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, Nieuw-Schuddebeurs,
Nieuwe Land van Abbenbroek, de Paneraspolder en de zuidelijke gedeelten
van de polders Zuidland, Oudenhoorn en Nieuw-Helvœt.
Gt VI wijst op een redelijk goede ontwatering,hoewel bij een groot
deel van de akkerbouwgronden op Voorne - Putten de ontwateringstoestand
nog verbeterd kan worden.
Gt VII

GHG > 60 à 80 cm
GIG > 130 cm

(opp. 58 ha = 0,l|-0 %)

Deze grondwatertrap komt verspreid in zeer kleine kaartvlakken
voor. Landschappelijk zijn het hoog gelegen gronden, meestal oeverwallen. Tevens komt deze Gt voor op een hoog gelegen zandkop bij de Westerlandseweg, waar in een groot deel van het jaar geen grondwater bin
nen boorbereik voorkomt.
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Bij deze Gt kan alleen 's winters gedurende kortere of langere
tijd het grondwater tot ca. 60 à 80 cm - rav. stijgen. Meestal is op de
gronden waar deze Gt voorkomt nog een dusdanige capillaire opstijging
mogelijk, dat verdroging van de gewassen niet of nauwelijks optreedt.
Voor akkerbouw zijn het optimaal ontwaterde grorden.
Complexe grondwatertrappen
Er komen drie complexe grondwatertrappen voors
Gt Ila/Ill
opp. 515 ha = 3,61 %
Gt III/V
opp. 90 ha = 0,65 %
Gt III/V/VT
opp. 26 ha = 0,18 %.
Voor beschrijving van deze complexen wordt verwezen naar de in
het voorgaande beschreven enkelvoudige grondwatertrappen. Ze komen
hoofdzakelijk voor op Putten in de gemoerde gronden. Het bodemgebruik
is overwegend grasland. Meestal liggen de percelen zeer ongelijk t.o.v.
elkaar en komen ook binnen de percelen op korte afstand grote hoogte
verschillen voor. De hogere gedeelten hebben de Gt's V en VI, de lagere
gedeelten de Gt's II en III. Bij de gebruikte kaartschalen is een
weergave van de enkelvoudige grondwatertrappen niet mogelijk.
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5. EE BQDEMSESCHIKTHEIDSKMRr VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW. schaal 1 ;
25 000 (bijlage 6)
Het overgrote deel van de gronden in dit gebied is voor akker
en weidebouw in gebruik. Het was daarom van belang aandacht te be
steden aan de landbouwkundige geschiktheid van de op de bodemkaart
onderscheiden eenheden.
Het gevolgde systeem is ontleend aan het landelijk beoordelings
systeem, zoals dit door de Stichting voor Bodemkartéring wordt toege
past bij de kaartbladenkartering, schaal 1 : 50 000. De beoordeling
is geschied op basis van bedrijven die algemeen aanvaarde en econo
misch verantwoorde bedrijfstechnische mogelijkheden benutten. In de
beoordeling zijn alleen die bodemfactoren betrokken, die niet op een
voudige wijze door de boer kunnen worden veranderd. Verder is uitge
gaan van de bestaande waterbeheersing.
Voor de geschiktheidsbeoordeling zijn twee zgn. beoordelings
tabellen ontworpen, één voor akkerbouw en één voör weidebouw, alsmede
de twee bijbehorende geschiktheidsclassificaties.
In de beoordelingstabellen (Deel II aanhangsel 3) zijn alle op
de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, onderscheiden kaarteenheden pér
grondwatertrap getoetst op hun geschiktheid voor akkerbouw resp. weide
bouw.
Hierbij is nagegaan;
a. of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de bodemgeschiktheid'
in verband met een aantal belangrijke hoedanigheden van de grond.
Deze beperkingen bepalen in hoge mate de exploitatiemogelijkheid
van de grond als bouwland. Voor elke hoedanigheid is beoordeeld
of en in hoeverre de grond afwijkt van de ideale toestand die men
in het betreffende opzicht kan wensen.
Deze werkwijze geeft als het ware een analyse van de oorzaken van
de landbouwkundige verschillen tussen de gronden. Ze vestigt de
aandacht op de knelpunten in de produktie en er worden aanknopings
punten voor verbeteringsmogelijkheden meegegeven.
b. hoe de teeltmogeli.1kheden zijn van de voornaamste"akkerbouwgewas
sen (in de beoordelingstabel voor akkerbouw) resp. hoe de ge
bruikswaarde is voor weidebouw (in de beoordelingstabel voor
weidebouw). Een grond is des te geschikter naarmate er betere
teeltmogelijkheden voor meer gewassen zijn of naarmate de gebruiks
waarde voor weidebouw groter is.
De twee geschiktheidsclassificaties voor resp. akkerbouw en
weidebouw (Deel II, aanhangsel 3) zijn zeer globaal en gebaseerd op
de in de tabellen genoemde beperkingen.

De beoordeelde kaarteenheden zijn in de beoordelingstabellen ge
rangschikt in volgorde van hun geschiktheid volgens het classificatie
systeem. Aldus werd een overzicht van de tot een bepaalde klasse (sub
klasse) behorende eenheden van bodem- en Gt-kaart verkregen en kon de
bodemgeschiktheidskaart worden vastgesteld. Op deze kaart vormen de sub
klassen van het classificatiesysteem de legenda-eenheden.
De geschiktheid voor akker- en voor weidebouw is op één kaart
weergegeven. Het nadeel van deze combinatie is, dat men meer legenda
eenheden krijgt en daardoor meer en kleinere vlakken op de kaart, ter
wijl de codes vrij groot worden (bijv. A2dWlg). Dit laatste is onder
vangen door in plaats van deze codes op de geschiktheidskaart Arabische
cijfers te gebruiken.
In aanhangsel 3 van deel II zijn tevens de beperkingen, de teelt
mogelijkheden voor akkerbouw en de gebruikswaarde voor weidebouw nader
omschreven.
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6. DE BQDEMSESCHIKTHEIDSKRARr VOOR TUINBOUW, schaal 1 : 10 OOP
(bijlage 7)
De gegevens van de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 4b) zijn
gebruikt voor het tot stand komen van deze kaart. Hierbij is nauw
overleg gepleegd met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Barendrecht
en het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te
Wageningen. Bij de beoordeling is ervan uitgegaan, dat de ontwatering
van de'gronden optimaal is dwz. aangepast is aan de teelt van de ge
wassen. Voor de fruitteelt zal men in het algemeen dieper moeten ont
wateren dan voor de overige tuinbouwteelten. Een goede waterbeheersing,
zowel kwalitatief als kwantitatief, is van essentieel belang voor de
tuinbouw.
Op de kaart (bijl. 7) is de geschiktheid aangegeven voor groente
teelt onder glas (warm), groenteteelt onder glas (koud) en groente
teelt in de vollegrond.
De kaart heeft een globaal karakter; dit houdt in, dat de aan
wijzingen die de kaart geeft, beperkt zijn. Men moet deze derhalve
niét gebruiken voor doeleinden waarbij gedetailleerde informatie nodig
is. Bij nieuwe
vestiging van tuinbouwbedrijven zal daarom
steeds een gedetailleerde bedrijfskartering noodzakelijk blijven.
Met de hier gegeven classificatie wordt beoogd een algemene
indruk te geven van de mogelijkheden voor tuinbouw die, bodemkundig
gezien, in het gebied aanwezig zijn.
In de beoordelingstabel (Deel II, aanhangsel 4) is, voor alle op
de bodemkaart onderscheiden kaarteenheden en toevoegingen, de ge
schiktheid voor groenteteelt onder glas (warm), groenteteelt onder
glas (koud) en groenteteelt in de volle grond aangegeven in een aan
tal klassen (A t/m E).
Hiervoor is nagegaan:
a. of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de geschiktheid t.g.
v. een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanigheden van
de grond.
De beperkingen bepalen in hoge mate de exploitatiemogelijkheid
en daarmede de geschiktheid van de grond voor tuinbouw. Voor elke
kaarteenheid is nagegaan of en in hoeverre het bodemprofiel af
wijkt van de meest ideale toestand die men voor de betreffende
teelt gewenst acht.
Deze werkwijze geeft als het ware een analyse van de oorzaken van
de tuinbouwkundige verschillen tussen de gronden. Ze vestigt de
aandacht op de knelpunten in de productie en er worden aankno
pingspunten voor verbeteringsmogelijkheden meegegeven.
b. hoe de teeltmogeli.lkheden zijn voor de bovengenoemde teelten.
De eigenschappen en hoedanigheden van een grond leiden tot een
bepaalde teeltmogelijkheid voor tuinbouw. Een grond heeft een
grotere geschiktheid, naarmate er betere teeltmogelijkheden zijn.
Verder wordt de geschiktheid bepaald door de bruikbaarheid voor
meerdere teelten.
De klassen A t/m E zijn gebaseerd op de in de beoordelingstabel
genoemde beperkingen en teeltmogelijkheden. Op basis Van deze klassen
is ook de geschiktheidskaart (bijlage 7) samengesteld. De beoordeelde
kaarteenheden zijn in de beoordelingstabel gerangschikt in volgorde
van hun geschiktheid.
De beoordeling is geschied op basis van "normale" goed geleide
bedrijven, die de algemeen aanvaarde en economisch verantwoorde bedrijfstechnische mogelijkheden voldoende benutten. Alleen die bodem
factoren zijn in de beoordeling betrokken, die niet op eenvoudige
wijze door de tuinder kunnen worden veranderd. Verder is uitgegaan,
zoals reeds opgemerkt, van een optimale ontwatering voor de betreffen
de teelt.
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7. ZAl^DDIEPTEKAAHT, schaal 1 ; 10 000 (bijlage 8)
De zanddieptekaart is afgeleid uit de boderakaart, schaal 1 :
10 000 (bijlage l)-b) en uit de boorgegevens. Naar de verschillen in begindiepte en dikte van het zand is een indeling gemaakt in zeven klas
sen. Daarnaast is een klasse onderscheiden voor de gedeelten waarin
geen zand binnen 120 cm voorkomt. De verschillende klassen zijn met
een vaste lijn omgrensd op de zanddieptekaart weergegeven.
Onder zand wordt hier verstaan: kleiarm en kleiig, zeer fijn en
matig fijn zand (0 - 8 % lutum, M50 = 105 - 210 mu).
Legenda
diepte van de zandlaag in cm - maaiveld

klasse

beginnend tussen:

1a
1b
2a
2b
5a
k
2a+2b
5a+l|.

0
0
25
25
80

)
)

en 25
en 25
en 80
en 80
en 120

geen zand binnen 120 cm
complexe klassen

doorlopend tot:
minstens
minstens
minstens
minstens
minstens

120
80
120
80
120
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8. DE ONDERGRQNDSKAART, schaal 1 : 25 OOP (bijlage 9)
8.1 Inleiding
De ondergrondskaart geeft in aansluiting op de boderakaart, schaal
1 ; 25 000, waarop het profiel hoofdzakelijk is weergegeven tot ca.
80 cm,globaal de aard van het materiaal tussen 80 en 120 cm aan.
De gegevens van deze kaart zijn ten dele afgeleid van de bodemkaart en ten dele afkomstig van de profielbeschrijvingen en de veldcoderingen.
8.2 Indeling
Bij de opzet van de legenda van deze kaart is rekening gehouden
met die van de bodemkaart. Naar de aard van het materiaal zijn zes ver
schillende onderscheidingen gemaaktj
Veen (code V)
Kalkloze en kalkarme klei (code K)
Kleilaag, wisselend kalkloos tot kalkrijk (code X)
Kleiig, uiterst fijn zand en zeer lichte zavel (code F)
Zeer fijn en matig fijn zand (code Z)
Overige, overwegend kalkrijke.zavel en/of lichte klei (code L).
Wanneer bepaalde eenheden onregelmatig naast of door elkaar voorko
men, zijn de betreffende eenheden opgenomen in een complexe eenheid. Er
zijn zes complexen onderscheiden.
8.3 Beschrijving van de eenheden
V ~ veen_
Het veen in de ondergrond tussen 80 en 120 cm bestaat ten oosten
van de Bernisse overwegend uit zeggeveen, ten westen daarvan meestal
uit veenmosveen, overgaand in zeggeveen.
K = kalkloze__en karme_klei_ £>_3^> ^ lutum)
Deze klei bestaat overwegend uit knippige, kalkloze, matig zware
klei, die slecht doorlatend is. Een strook in het zuiden van de polder
Simonshaven en Vriesland vormt hierop een uitzondering. Hier is de klei
niet knippig (opduiking oude zeeklei) maar veelal vrij slap. Deze een
heid komt voor ten oosten van het Kanaal door Voorne.
X = l^£i,_w^S£e].eM_l^lkl£os_ tot kalla^ij_k__(> 25^50 lutum)
In het westelijk gedeelte van het gebied komt over grote opper
vlakten in de ondergrond klei voor, die afgezet is rond het begin van
de jaartelling. Het lutumgehalte en de koolzure kalkklasse variëren
op korte afstand van 25-50 %, respectievelijk kalkloos tot kalkrijk. In
het algemeen is de bovenkant van deze kleilaag zwaar en kalkloos; naar
beneden wordt het materiaal lichter en kalkrijk en is bovendien meestal
niet gerijpt. De bovenkant van de kleilaag is compact van structuur en
slecht doorlatend. De onderliggende niet-gerijpte klei is zepig en klef
van structuur. Uit grondmonsteranalyses blijkt, dat de Ca/ÏVlg-verhouding
van de klei varieert van zeer laag (< 3) tot normaal (> 10). Binnen
boorbereik komt hier en daar in de kleilaag een vegetatiehorizont voor,
bestaande uit zeer humeuze tot venige klei en soms zelfs kleiig veen.
Deze vegetatiehorizont varieert in dikte van 5 tot 25 cm.
De kleilaag moet als een storende laag in het profiel worden ge
zien en heeft bij aanleg van een drainage derhalve een grote invloed
op de te stellen eisen t.a.v. draindiepte en -afstand.
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F = kleii.g^ uiterst fijn_zard _][iyg0_=__^0-1_05 muj_ |5-8 ^ lutujn)_en
zeer^licht^ zavel.
^ lutum)
~
Verspreid over het gebied komen kaartvlakken voor raet kleiig, ui
terst fijn zand en zeer lichte zavel. In het westelijk deel van het ge
bied is de oppervlakte echter groter dan in het oostelijk deel. Het
zeer lichte materiaal (5-12 % lutum) gaat steeds tot minstens 120 cm
beneden maaiveld door..Indien echter binnen 120 cm een laag met een an
dere zwaarte voorkomt, is deze op de ondergrondskaart weergegeven. Het
materiaal is overwegend kalkrijk en meestal (micro-)gelaagd van opbouw:
afwisselend dunne slib- en zandlaagjes. De indruk bestaat dat de doorlatendheid nogal varieert, hoewel gegevens hierover ontbreken. Er moet
bij het graven van sloten en hoofdwatergangen rekening worden gehouden
met inzakken van de taluds (drijfzand).
Z = zeer_fijn enjratigjfijn zaM_(M£0 o 1,0^-210
< 8 ^ lutum)
Dit zand in de ondergrond komt hoofdzakelijk~voor in de polders
direct ten oosten van de duinen en in het noordelijk gedeelte van de
Bernisse en de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten. Het zand vlak bij de
duinen is meestal matig fijn (M50 = 150-210 mu) en wordt in oostelijke
richting zeer fijn (M50 == 105»150 mu). De zandlaag gaat altijd door tot
minstens 120 era - mv. Indien het zand op 80 cm begint en op 110 cm over
gaat in klei,is deze kleilaag aangegeven (code X). Het zand is overwe
gend kalkrijk en heeft een grote doorlatendheid.
L = overige,_overwege_rd kalkrij_k£ zavel en^of li£hte_klei_ (j
lutum)
Bij deze eenheid bestaat de ondergrond overwegend uit kalkrijke
zavel of lichte klei. In de omgeving van de Bernisse komt plaatselijk
ook nog kalkrijke, matig zware klei voor.
Çoi^lexejeenheden
L + V. Bij deze onderscheiding bestaat de ondergrond uit kalkrijke
zavel of uit veen. Een vrij grote oppervlakte hiervan komt voor in de
polder Nieuw-Helvoet. Bij de gemoerde gronden in de polders Oudenhoorn
en Nieuwenhoorn ligt op het gedeeltéljk afgegraven veen een zaveldek
van ca. 1 m of meer.
Van de overige associaties: Lt-K, PfrX, Z+X, P+Z en PKL komen de
samenstellende eenheden afwisselend en door elkaar voor.
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9. DE BQORPUNQEHKAART, schaal 1 ; 25 OOP (hele gebied, uitgezonderd
tuinbouwgebied Voorne; bijlage 10)
Op deze kaart zijn alle boringen aangegeven, alsmede de indeling
van de veldkaarten. De beschreven en de niet-beschreven (tussen)borin
gen zijn met een verschillend teken op de kaart weergegeven. De beschre
ven boringen zijn per veldkaart genummerd. De nummers van de veldkaar
ten zijnj 1 t/m k-3, 48 en k9> 58 t/m 62, 67 t/m 90, 141, \k2, 151 t/m
153 en 1a t/m l6a.
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10. DE BOORPIMCEMCQDEKAART, schaal 1 j TO 000 (bijlage 11)
De plaats van de boringen is door middel van een punt op de kaart
weergegeven. Bij elk punt staat een codering. Hierbij worden een hoofd
codering en een subcodering (onder de hoofdcodering) onderscheiden. De
profielen die vanaf de bovengrond tot een diepte van 120 cm weinig ver
anderen,dus vrij homogeen van opbouw zijn, staan met een enkelvoudige
hoofdcodering op de kaart weergegeven. Bij de profielen, die t.o.v. de
bovengrond binnen 120 cm diepte aanzienlijk veranderen van samenstel
ling, is onder de horizontale streep van de hoofdcodering een subcode
ring aangegeven. De hoofdcodering is verschillend voor de zeekleigron
den en de zandgronden; de subcodering is voor beide grondsoorten gelijk
N.B. de boorgegevens van de St. Annapolder ontbreken.
Legenda
ZEEKLEIGRONDEN (hoofdcodering)
Orde k... EERDGR0NDEN

Orde 5... VAAGGR0NDEN

Subgroepen:

Subgroepen:

ij-c..
lj-d..
Ij-m..
lm..
4p..

5m.. drechtvaaggronden
5n.. nesvaaggronden
5p.. poldervaaggronden

plaseerdgronden
broekeerdgronden
liedeerdgronden
tochteerdgronden
leekeerdgronden

Textuur (bijv. 5p0..)
0=
1 «=
5=
5o
7e

zeer lichte zavel (8-12 % lutum)
matig lichte zavel-(12-17,5 % lutum)
zware zavel (1 7*5-25 % lutum)
lichte klei (25-35 % lutum)
matig zware klei (55-50 % lutum)

Profielverloop (bijv. 5p05b)
1 = met een veenlaag dikker dan ij-O cm, beginnend tussen J+0 en 80 cm
2 «= met een zandlaag of zandordergrond minstens 20 cm dik, beginnend
tussen 25 en 80 cm
5 = met een niet-kalkrijke, zware kleilaag, dikker dan 15 cm, begin
nend tussen 25 en 80 cm en binnen 120 cm overgaand in een lichte
en/of kalkrijke ondergrond
k = met een niet-kalkrijke zware kleiondergrond, beginnend tussen 25
en 80 cm en doorlopend tot minstens 120 cm öf tussen 80-120 cm
overgaand in veen
5a = met een minstens lj-0 cm dikke laag kalkrijke klei, beginnend tussen
25 en 65 cm
5b s met een minstens 40 cm dikke laag kleiig uiterst fijn zand of zeer
lichte zavel, beginnend tussen 25 en 65 cm
5c = met een minstens 40 cm dikke laag matig lichte of zware zavel, be
ginnend tussen 25 en 65 cm
5d = met een kleilaag dikker dan 20 cm, beginnend tussen 40 en 80 cm.
Kalkverloop (bijv. 5p05bA)
A = kalkrijk tot minstens 50 cm diepte
A « kalkloos tot ten hoogste 50 cm en daaronder tot minstens 80 cm
diepte kalkrijk
B
kalkloos tot 50 à 50 cm en daaronder tot minstens 80 cm diepte
kalkrijk
C » kalkloos tot minstens 50 cm diepte
b
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ZANDGRONDEN (hoofdcodering)
Orde k... EERDGRONDEN

Orde 5... VAAGGRONDEN

Subgroep:

Subgroep;

ij-k.. zwarte beekeerdgronden

5k.. vlakvaaggronden

Textuur (bijv. hkA.)
A = kleiârm zand (0-5 % lutum)
B t= kleiig zand (5-8 % lutum)
Mediaan van het zand (bijv. 4kA^.)
3 ss M50: IO5-150 mu
5 = Mi50ï 150-210 mu
Kalkverloop (bijv. 4kA3A)
idem als bij"zeekleigronden
Subcodering voor zandgrondenen kleigronden
(onder de horizontale streep, bijv. ^-kA3A; vóór de subcodering staat
de begindiepte in dm - mv.)
10KR
MZ : matig fijn zand (0-8 % lutum; M50 = 150-210 mu)
Z : kleiarm uiterst fijn zand (0-5 % lutum; M50 => 50-105 mu) en zeer
fijn zand (0-8 % lutum; M50 = 105-150 mu)
P : kleiig uiterst fijn zand (5-8 % lutum; M£>0 » 50-105 mu) en zeer
lichte zavel (8-12 % lutum)
ZL zavel (12-25 % lutum)
KL lichte.klei (25-35 % lutum)
KR
kalkrijke zware klei (> 35 % lutum)
Ka kalkloze zware klei (> 35 % lutum)
veen
V
KV kleiig veen
VK venige,klei
slappe / zavel of klei
S

') matig slap en/of slap

- 58 -

DE CODEKAART. schaal 1 ; 10 000 (bijlage 12)
Binnen een gedeelte van het gebied nabij Hellevoetsluis, o.a. in
de polders Nieuw Helvoet, Oudenhoorn en een gedeelte van de polders
Nieuwe Gote en Nieuwenhoaov is een aanvullend onderzoek verricht i.v.m.
een voorgenomen doorlatendheidsonderzoek door de KNHM. Hiertoe is per
11 ha een boring uitgevoerd en beschreven tot een diepte van 200 cm -mv.,
in totaal 226 boringen.
Deze boringen zijn op de codekaart, schaal 1 : 10 000, verwerkt,
waarbij de indeling van de grondsoorten in een code is weergegeven. De
gebruikte codes zijn geheel overeenkomstig die in 'Veldcodering van
grondsoorten".
Legenda (codekaart, schaal 1 : 10 000, gedeelte rondom Hellevoetsluis)
Indeling;
van grondsoorten en_notaties
_
—
Lutumklassc (lutum ' in procenten)
L1
12
L3
L4
L5
l£
L7

matig kleiarm zand
kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei

3
5
8
12
18
25

~
-

5%
8%
12 %
18 %
25 %
35 %
35 ~ 50 %

Liggi^_yan_het _lutumgercentage _ in_een_klasse
+

lutumpercentage ligt boven in de betreffende klasse
lutumpercentage ligt beneden in de betreffende klasse

Mediaan_van_de_zandfraçtie (M50)
B M50 =
75 - 105
C
M50 = 105 - 150
D M50 = 150 - 210
(indien niet aangegeven

niu
mu
mu
= M50: 75 ~ 105 mu = B)

(^n procenten)
HO
Hl
H2
H3
H4

zeer humusarm
matig humusarm

0- 1 %
1 - 3%

matig humeus

3 - 5%
5 - 10 %

zeer humeus
hurausrijk

10 - 15 %

Kalkklasse (bepaald met 12,5 % zoutzuur)
CO geen reactie, kalkloos
C1 bruist niet zichtbaar,
tikt wel, kalkarm
C2 zwak bruisend, kalkhoudend
C3 sterk bruisend, kalkrijk
ZV
VK
KV
W
VM
VA
VC

zandig veen
venige klei
kleiig veen
verslagen veen
mosveen
veraard veen
zeggeveen

Bijzondere_aanduidingen
G
Z

gelaagd
katteklei

') lutum a deeltjes kleiner dan 2 mu
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