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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in de periode april 1969 - april 1970 een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied "De Westerkogge".
Het onderzoek werd verricht door L.W. Dekker en W.J.M. van der
Voort, de dagelijkse leiding en coördinatie berustten bij
H.J.M. Zegers Ing.
De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor groenteteelt in de volle
grond en voor bloembollenteelt werd samengesteld in overleg met het
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen
en de heer H. Strietman van het Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn.
De leiding van het onderzoek berustte bij Ir. A.F. van Holst,
die ook de paragraaf over de bepaling van enkele fysische grootheden
schreef.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van ver
schillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van dit
onderzoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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SAMENVATTING
Het toekomstige ruilverkavelingsgebied "De Westerkogge" groot
3510 ha ligt in de provincie Noordholland en ornvat de volgende gemeen
ten of delen ervan: Avenhorn, Berkhout, Beets, Hoorn, Oudendijk,
Oosthuizen en Wognum.
Ongeveer de helft van het. gebied ca. 1738 ha wordt ingenomen door
kleigronden, hoofdzakelijk bestaande uit kleieerdgronden: gronden met
een minerale eerdlaag. Binnen de hoofdgroep kleigronden heeft meer dan
90% (ca. 1600 ha) een veenondergrond of slappe- (ongerijpte-) kleiondergrond. Een oppervlakte van ca. 1265 ha = ca. 36$ wordt ingenomen
door moerige gronden, gronden met een moerige (venige) bovengrond
dikker dan 15 cm met een slappe- (ongerijpte-) kleiondergrond ondieper
dan 80 cm - maaiveld, zijnde plaseerdgronden.
De veengronden beslaan binnen dit gebied een oppervlakte van ca.
30*)- ha = ca. 8,5 % met de grootste aaneengesloten oppervlakten in het
noordoosten van het gebied. In dit vlak veengronden komt binnen 120 cm
- maaiveld overwegend ongerijpte klei voor.
De overige veengronden liggen verspreid over het gebied.
Behalve het bodemkundig onderzoek is er ook een hydrologisch on
derzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in vrijwel het gehele
gebied de gemiddelde hoogste grondwaterstand ondieper dan ^0 cm - maai
veld voorkomt; bij Gt I en II zelfs ondieper dan 20 cm - maaiveld.
De gemiddelde laagste grondwaterstand ligt overwegend ondieper
dan 120 cm - maaiveld.
Uitzonderingen hierop zijn de Gt's IV en VI, die een gemiddelde
hoogste grondwaterstand hebben tussen i(-0 en 80 cm - maaiveld, en de
Gt's V en VI, met een gemiddelde laagste grondwaterstand die dieper
dan 120 cm - maaiveld voorkomt.
Bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor groenteteelt in de
volle grond en voor bloembollenteelt is de bodemgesteldheid als uit
gangspunt genomen, en voorondersteld dat de ontwatering voor de be
treffende teelt of het gewas optimaal is.
Criteria bij de beoordeling waren het al dan niet voorkomen van
die bodemfactoren, die beperkend werken bij het gebruik van de grond
voor het betreffende doel. Het is derhalve een kwalitatieve beoorde
ling op basis van beperkingen.
Volgens deze beoordeling heeft ca. 70% van het gebied goede moge
lijkheden voor de bloembollenteelt (tulp, iris en krokus), uiteraard
bij een goede ontwatering. Gronden met goede teeltmogelijkheden voor
groente in de volle grond zijn in dit gebied aanmerkelijk minder aan
getroffen nl. ca. 900 ha (26%). De beperkende factor voor deze teelt
is gelegen in de bewerking, vooral omdat verschillende gewassen per
jaar geteeld worden.
Het globale karakter van deze kaart houdt in dat de aanwijzingen
die de kaart geeft beperkt zijn. Voor doeleinden waarvoor meer gede
tailleerde informatie noodzakelijk is, zal deze kaart niet voldoende
gegevens leveren.
Bij nieuwe vestiging van tuinbouwbedrijven zal derhalve steeds
vooraf een gedetailleerde bedrijfskartering noodzakelijk blijven.

19E

nummer van de top.krt., schaal 1125000

Afb.1 Situatiekaart,schaal 1 ! 50000,met de ligging van de doorsnede ( bijl. 1 )

1. INLEIDING
1.1

Ligging: en oppervlakte

Het onderzochte gebied ligt in Westfriesland in de provincie
Noordholland.
De noordgrens van het gebied wordt gevormd door de Bobeldijk,
de Zuidermeerweg, de Baarsdorpermeer en de Leekerlanden.
De oostgrens door de Rijksweg van Amsterdam naar Den Oever, de
Polder De Groote Waal en het IJsselmeer. In het zuiden wordt het ge
bied begrensd door de Beemster uitwatering, de Beemster ringvaart en
de Ursemmervaart en in het westen door het Zeugdijkje en Spierdijk.
De begrenzing van het gebied is weergegeven op de situatiekaart
(afb. 1).
Het gebied omvat de volgende gemeenten of delen ervan: Berkhout,
Avenhorn, Oudendijk, Hoorn, Beets, Oosthuizen en Wognum.
De voornaamste woonkernen zijn: Oudendijk, Schardam, Scharwoude,
Grosthuizen, Avenhorn, De Goorn, Berkhout, Spierdijk en Bobeldijk.
De gekarteerde oppervlakte bedraagt ca. 3510 ha.
1.2 Werkwijze
Het veldwerk vond plaats in 1969 in de periode van mei tot ok
tober. De veldopnamegegevens werden vastgelegd op een topografische
basiskaart, schaal 1 : 5 000.
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg 3 à 4 boringen per hec
tare. In totaal werden ruim 1^00 profielbeschrijvingen gemaakt, dit
komt neer op ca. één beschrijving per 2,5 ha. Met een gemiddelde in
tensiteit van 1 boring per 3 & 4 hectaren is tot een diepte van 2 me
ter geboord. Bij alle overige boringen bedroeg de boringsdiepte maxi
maal 120 cm. Deze boringen zijn dus voor een deel beschreven, echter
bij het overgrote deel der boringen werd de profielopbouw met behulp
van coderingen per boorpunt op de veldkaarten weergegeven.
Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken zijn bo
demeenheden en grondwatertrappen onderscheiden.
Ter documentatie van de geschatte profielkenmerken is een aantal
grondmonsters genomen.
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
en op de kaartbijlagen.
De bodemkaart (bijl. 2) geeft de bodemgesteldheid tot een diepte
van 120 cm weer en de grondwatertrappenkaart (bijl. 3) de dieptellgging en fluctuatie van het grondwater. Aan de hand van een aantal
diepboringen tot 6 meter diepte is van het gebied een schematische
profieldoorsnede (bijl. 1) getekend.
Op de teelaardediktekaart (bijl. 4) is de dikte van de humushoudende bovengrond per boorpunt weergegeven in klassen met een diffe
rentiatie van 10 cm. De verschillen in humositeit van de humushoudende bovengrond zijn aangegeven op de humusklassenkaart (bijl. 5).
De rijpingskaart (bijl. 6) geeft nadere informatie omtrent de
stevigheid van de ondergrond.
De verschillen in profielopbouw tussen 80 en 200 cm diepte zijn
aangegeven op de ondergrondskaart (bijl. 7)•
Op de afwijkende-lagenkaart (bijl. 8) vindt men nadere inlich
tingen over het voorkomen van veenlagen en katteklei.
Alle hiervoor genoemde kaarten kunnen evenals de dwarsdoorsnede
van het gebied, in zekere zin als inventarisatiekaarten worden be
schouwd. De bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt in de volle
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grond en bloembollenteelt (bijl. 9) is een interpretatiekaart d.w.z.
dat de onderscheiden geschiktheidsklassen zijn geïnterpreteerd met
behulp van de inventarisatiekaarten, in casu de bodemkaart, de humusklassenkaart en de afwijkende-lagenkaart. Die grenzen (omlijningen)
van de geschiktheidsklassen, die overeenkomen met de lijnen van de
bodemkaart,zijn van de laatstgenoemde overgenomen.
De plaatsen der boringen, alsmede de nummering en veldkaarten
indeling, zijn weergegeven op de boorpuntenkaart (bijl. 10).
De grondwatertrappenkaart, de rijpingskaart, de ondergrondskaart
en de afwijkende-lagenkaart hebben een kaartschaal 1 : 25 000.
De bodemkaart, de bodemgeschiktheidskaart en de boorpuntenkaart
hebben een kaartschaal 1 : 15 000.
De teelaardediktekaart is uitgebracht op kaartschaal 1 : 10 000.
Het verdient aanbeveling het rapport en de kaarten gezamenlijk
te raadplegen.
1 G e b r u i k van de kaarten
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, 1963).
In die gedeelten van het gebied, waar de gemiddelde perceels
grootte meer dan ca. 0,5 ha bedraagt, is gemiddeld per perceel ten
minste één boring verricht.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen insluitsels voor met een
afwijkende profielopbouw en/of grondwatertrap, de zgn. onzuiverheden.
Deze kunnen door hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal
niet afzonderlijk worden weergegeven, of worden vanwege het beperkte
aantal boringen niet opgemerkt. Gerekend naar de boringsdichtheid
kan de maximale oppervlakte van een onzuiverheid 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, topografie, vege
tatie en slootwaterstanden. Getracht is de totale oppervlakte van
de onzuiverheden binnen elk kaartvlak te beperken tot maximaal 30%.

2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1

Hoogteligging en bodemversohillen

Het maaiveld ligt in het gehele gebied, met uitzondering van nog
enkele nader te noemen betrekkelijk kleine gedeelten, vrij vlak. In
de Polder De Westerkogge, helt het maaiveld in noordoostelijke richting
af. In het zuidwesten en westen van dit gebied ligt het maaiveld op
ca. 2kO cm -NAP, en in het oosten en noordoosten niet hoger dan 270
à 290 cm -NAP.
In de gemiddeld iets hoger gelegen gedeelten tussen het westein
de van Berkhout en Zuidermeer, treft men dieper gerijpte gronden aan
(leek- en woudeerdgronden, zie bodemkaart, met rijpingsklasse 3, zie
rijpingskaart)dan inde iets lager gelegen gronden in de omgeving (tochteerdgronden en moerige gronden met rijpingsklasse 2). In het lagere
oostelijke en noordoostelijke deel van het gebied liggenveengronden
en moerige gronden met ondiepe dunne veenlagen en een zeer slappe
ondergrond.
Geheel in het noordoosten komen langs de Rijksweg hoger gelegen
gronden voor. Voor een deel liggen deze sterk ongelijk met wisseling
in hoogteligging van het maaiveld, gepaard gaande met verschillen in
profielopbouw op korte afstand. De hogere gedeelten worden gevormd
door kreekruggetjes met lichtere gerijpte profielen, de lagere gedeel
ten zijn kleikommetjes met ongerijpte ondergrond. Men heeft hier te
maken met uitlopers van het inversielandschap dat zo kenmerkend is
voor een groot gedeelte van Westfriesland.
Ook in het noordwesten van het gebied, in de hoek BobeldijkSpierdijk ligt een gedeelte waarvan het maaiveld op korte afstand
wisselt in hoogteligging. Langs de zeer smalle lager gelegen oude
stroomdraden komen oeverwalletjes voor bestaande uit vrij licht mate
riaal, dat tot vrij grote diepte gerijpt is. Tussen dit grillig ver
lopend patroon liggen kleikommetjes met een minder diep gerijpte on
dergrond.
Een relatief lage ligging van het maaiveld treft men aan bij
een strook grond tussen de Jaagweg en de Naamsloot en bij de welen,
walen en braken in de Polder Beschoot langs de IJsselmeerkust. Met
deze lagere ligging gaat vaak een minder gerijpte ondergrond en soms
ook een minder humeuze bovengrond gepaard. Een en ander als gevolg
van erosie bij dijkdoorbraken.
De Polder Beschoot ligt gemiddeld iets lager dan de Polder De
Westerkogge. Het maaiveld ligt ook hier behoorlijk vlak en de hoog
teligging varieert van 2,7 m tot 3 m -NAP.
Polder Beschoot is de laagstliggende polder van het "Oude land"
van geheel Nederland.
Het maaiveld in deze polder ligt ongeveer even hoog als in het
oostelijk deel van de Polder De Westerkogge. Door een diepere ontwa
tering en het ontbreken van veenlagen is de ondergrond in de Polder
Beschoot echter steviger (rijpingsklasse 2,zie bijl. 6) dan bij de
gronden met dezelfde absolute hoogteligging in De Westerkogge.
Het maaiveld ligt bij de veengronden in de omgeving van de
"Kathoek" bij Oudendijk en Avenhorn duidelijk hoger, naar schatting
ca. 1 m, dan het maaiveld bij de gronden in de omgeving. De over
gang van deze veengronden naar de tochteerdgronden is zeer abrupt.
De discontinue overgang wordt enerzijds gevormd door de Slimdijk en
anderzijds door de Walingsdijk.
Verspreid over het gebied, doch vooral in het noordwestelijke
gedeelte, liggen kleine depressies in het landschap ter grootte van
ca. 1,5 m breedte bij 2,5 m lengte. Deze gaten of kuilen worden ter
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plaatse daliegaten genoemd. Men treft er soms een hele reeks vlak bij
elkaar aan. In deze daliegaten vindt men vaak een vrij dikke veenlaag,
die er verslagen ofwel verspoeld uitziet. De naamgeving houdt kenne
lijk verband met het voortdurend dalen der plekken ook na aanvulling
met grond als gevolg van de inklinking der veenlaag.
Bij verscheidene percelen, verspreid over het gebied maar vooral
in de Polder Beschoot, werd een zwak microreliè'f van het bodemopper
vlak waargenomen, waarbij ribbels overdwars op de slootrichting voor
komen, die vermoedelijk verband houden met een vrij oude vervening.
Langs de IJsselmeerkust komen buiten de oude Westfriese omringdijk wat hoger gelegen jongere gronden voor.
In de Polder Beschoot treft men ten westen van de Zwartewaal en
Bedijkte Waal een onregelmatig bodemoppervlak aan. Bij dijkdoorbraken
is hier een overslag van wat grover zand over het oorspronkelijk ge
lijkmatiger gelegen bodemoppervlak afgezet. Bij de over het algemeen
kleine hogere kopjes treft men wat meer grover zand aan.
Verscheidene boerderijen te Berkhout, voornamelijk aan de zuid
zijde van de weg liggen op hoogtes die ongeveer de vorm van kleine
terpjes hebben. Onder een humushoudende kleilaag met vaak wat puinresten ter dikte van ca. 0,5 ra à 1 m treft men dikwijls nog een dui
delijke veenlaag aan. Ook in het noordoosten langs de Lekermeerweg
staan de boerderijen op hoogtes; uit nader onderzoek bleek, dat daar
een duidelijk dikkere veenlaag voorkomt dan in de directe omgeving.
Ook langs de Zuidermeerweg komen boerderijen op duidelijke hoogtes
voor. Bij Oudendijk is onder meer de kerk op een betrekkelijk grote
hoogte gebouwd.
2.2 De waterstaatkundige toestand
De afwatering van het gebied wordt verzorgd door de polders
De Westerkogge en Beschoot. De Polder De Westerkogge maalt het over
tollige water met behulp van een elektrisch gemaal bij De Hulk uit
op het IJsselrneer. Het polderpeil wordt aangehouden op ca. 3,15 m
-NAP. De Polder Beschoot loost het overtollige water op de Beemster
uitwatering. Het polderpeil ligt hier bij benadering op 3,5 m -NAP.
In verband met een lagere ligging komen echter binnen het gebied
kleine poldertjes voor met een afzonderlijk waterpeil. Lagere gedeel
ten die in polderverband een eigen peil hebben,zijn: de Zwarte Waal,
de Bedijkte Waal, de Noorder Braak en de Zuider Braak.
Een hoger waterpeil treft men aan bij de buitendijks gelegen
polder De Rietkoog ten oosten van Schardam en bij de veengronden rond
Avenhorn en Oudendijk (de Troonlanden).
Op de fruitteeltbedrijven wordt steeds onderbemaling toegepast.
Voorts treft men wel onderbemaling aan op de tuinbouwbedrijven, maar
vooral opvallend zijn de vele windmolentjes in het oostelijke deel
van De Westerkogge waar men zowel bij tuinbouwpercelen als bij gras
landpercelen onderbemaling aantreft.
Verscheidene percelen binnen het gebied, vooral de tuiribouwpercelen, zijn gedraineerd. Bij de gronden in het westelijke deel van De
Westerkogge en in de Polder Beschoot wordt veelvuldig moldrainage
toegepast. Dit vindt vooral plaats op percelen die een jaar voor
bloembollen worden verhuurd. Met hetzelfde doel wordt ook in het
oostelijke deel van De Westerkogge veel gedraineerd, maar hier is
het toepassen van moldrainage niet mogelijk vanwege de slappe ondergrond
en daarom wordt hier uitsluitend met drainbuizen gedraineerd.
Soms wordt op de tuinbouwbedrijven gebruik gemaakt van een beregeningsinstallatie, speciaal op die bedrijven, waar ook bloembol
lenteelt voorkomt.
De belangrijkste vaar- en afwateringssloten in de Polder De
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zijn: de Naamsloot, de Veersloot, de Kerksloot, de Burg
gracht, de Tocht, de Bobeldijker Zuidertocht, de Slinrtocht en de Oude
Gouw. In de Polder Beschoot zijn dit: de Waterling, Het Schot, De Knie,
de Trekvaart en de Grosthuizergouw.

2.3 Bewoning, begroeiing, ontsluiting en verkaveling
Opvallend in het gebied is de lintbebouwing bij de dorpen Ouden
dijk, Schardam, Grosthuizen, Scharwoude, Avenhorn, De Goorn, Berkhout
en Spierdijk. Deze dorpen liggen op plaatsen die reeds in de vroege
middeleeuwen bewoond waren, getuige het grote aantal middeleeuwse pot
scherven dat bij deze dorpen wordt aangetroffen. Momenteel worden bij
de meeste van deze dorpen echter uitbreidingsplannen nieuwe stijl op
gezet. Een schaarse bebouwing komt voor langs de over het algemeen
jongere wegen zoals langs de Bobeldijk (aangelegd in 1361+), langs de
Westerdijk van Drechterland (1391), de Zuidermeerweg (1537).» langs de
Slagterslaan (1868), langs de Grootweg (1872), langs de Veldhuizerweg
(1892) en langs de Hulkerweg (1896). De eerste drie genoemde wegen
daterend uit de 11+- en 16 eeuw zijn in origine aangelegd als water
kering. De uit de 19 eeuw daterende wegen zijn vooral aangelegd om
een betere ontsluiting van het gebied te verkrijgen.
De begroeiing in het gebied is nogal schaars. De beplanting is
beperkt tot de boerenerven en langs de wegen. Een zevental fruittuinen
die verspreid in het gebied voorkomen, breekt het monotone, waterrijke,
vlakke, nogal kale en winderige landschap» Een zeer apart en fraai
landschap treft men aan in het gebied tussen de Rijksweg en de IJsselmeerkust. Dit gebied is rijk aan waterplassen en rietkragen, als stille
getuigen van de vele dijkdoorbraken. Hier treft men ook verscheidene
windmolentjes aan, die de drooggelegde wielen, welen, walen en braken
van hun overtollige water ontdoen. Ook het buitendijkse land is rijk
aan begroeiing met rietgewas e.d. Naast het wijdse uitzicht op het
IJsselmeer heeft men bij helder weer een prachtig uitzicht op het pit
toreske havenstadje Hoorn. Landbouwkundig is dit gebied over het alge
meen minder geschikt, maar voor recreatiedoeleinden biedt het zeer
gunstige perspectieven.
De ontsluiting van het gebied laat hier en daar nogal te wensen
over. Bepaalde percelen zijn per as slechts via een overpad bereikbaar.
Zeer ongunstig is de ligging van de percelen, die men slechts per
vaartuig kan bereiken. Indien vele van deze slecht toegankelijke per
celen bij elkaar liggen spreekt men van een "vaargebied". Deze vaargebieden treft men aan in de Polder Beschoot,tussen het water de Waterling en het water De Knie. In de Polder De Westerkogge treft men vaargebieden aan: ten noordoosten van Avenhorn, ten noorden van de Naamsloot, ten oosten van de Oude Gouw, en in het oostelijke deel van de
Westerkogge, in het oosteinde van Berkhout en in het oosteinde van de
Bobeldijk.
Door het slaan van kapitale bruggen o.a. over Het Schot en over
de Grosthuizergouw hebben verscheidene boeren in de Polder Beschoot
de oorspronkelijk slechts per schuit te bereiken percelen per as toe
gankelijk gemaakt
De perceelsrichting is in het grootste deel van het gebied onge
veer noord-zuid. De perceelsrichting verspringt op bepaalde plaatsen
zeer frappant zoals bij het water De Knie in de Polder Beschoot en
bij de Naamsloot in De Westerkogge. Vanuit bepaalde ontginningsbases
zoals in het onderhavige geval vanuit Grosthuizen en vanuit Berkhout
heeft men de kavelsloten in dezelfde richting gegraven tot de reeds
aanwezige oude waterlopen De Knie en de Naamsloot (vroeger Aamsloot
geheten), die dienden voor de afwatering van het gebied naar de voor
malige Zuiderzee. Ook het land ten noorden van Oudendijk waterde af
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via het water De Knie. Vanuit de ontginningsbasis Avenhorn is de ver
kaveling en ontwatering ten noorden van deze plaats gericht op de
Naamsloot. Bij het gebied tussen Spierdijk en De Burgt en in het ver
lengde ervan de Westeinder Broeksloot is de kavelrichting en ontwa
tering duidelijk gericht op het afwateringswater de Oude Gouw. De
kavelrichting verloopt in het laatste geval ook afwijkend ten opzichte
van de rest van het gebied nl. van west naar oost. Ten noorden van
Berkhout is bij de ontginning de verkaveling en afwatering kennelijk
gericht geweest op de Baarsdorpermeer en de Leek.
In de tuinbouwvaargebieden komen vaak relatief kleinere percelen
voor. Vooral in het noordoostelijke deel van De Westerkogge treft men
zeer veel brede sloten aan, die waarschijnlijk in verband staan met
de vervening in dat gebied. De uitgeveende percelen dienden opgevuld
te worden met slootbagger, bij gebrek hieraan zal men de sloten wel
eens hebben verbreed. Bovendien was het verbreden van de sloten ook
aantrekkelijk in verband met het steken van turf.
Ook zijn verscheidene sloten in de loop der eeuwen uitgediept
en verbreed om het transport te water te verbeteren. Door toeneming
van het bouwland, werd ook de ontsluiting van het lager gelegen achter
land noodzakelijk o.m. voor de afvoer van de Produkten. Bestaande slo
ten zijn toen vermoedelijk verbreed ten einde de afvoer per schip mo
gelijk te maken. De notsloten, die men overal aantreft, gebruikten
de ingelanden om de Produkten, het not, van de landerijen te halen.
Volgens keuren uit de l8 eeuw moesten de not- en vaarsloten worden
ontdaan van vlab (kroos) en modder en de uitgewassen wallen worden
afgestoken.
De tochtsloten dienden behalve voor waterberging en lokaal
transport te water ook voor interlokaal transport, onder meer voor de
produktenafvoer naar Hoorn. Of de Slimtocht daarvoor expres is gegra
ven of dat hij in eerste instantie als afwatering van de Baarsdorper
meer is bedoeld, is moeilijk uit te maken.
Dat de stad Hoorn een groot belang had bij en een belangrijke
invloed heeft gehad op de vaarsloten in dit gebied moge uit de volgende
punten blijken:
a. In 11+12 werd te Avenhorn op kosten van de stad Hoorn een overtoom
gemaakt, waardoor de schuiten van buiten Westfriesland bijvoorbeeld
van de landen om de Beemstermeer, van de Mijzen en van het Scher
mereiland,Hoorn konden bereiken via de Naamsloot.
b. Men vaardigde zelfs bevelen uit om het aanlokkelijk te maken.
"In 1611 gelastten de Burgemeesteren van Hoorn de bewaarder van
de Overtoom de beschuytluyden van Wormer e.a. plaatsen overtehalen vóór de wortelschuyten e.a. kleine schuyten. Deze beschuyt
luyden bakten de scheepsbeschuyt» het voornaamste voedsel voor de
scheepsbemanning van de Oostindiè- Oostzee- en Levantvaarders"
(Kollis, 1968).
c. Van 1610 tot 1612 werden door Hoorn een paar sluisjes of verlaten
aangelegd, de ene in De Goorn, nog steeds bestaand, en de andere
aan de Bobeldijk, hoek Spierdijk, al lang geleden weer opgeruimd.
Men probeerde hierdoor de Produkten van de pas drooggelegde Wogmeer naar Hoorn te krijgen.
d. In 17*4-0 werd de Bobeldijker Vaart van Hoorn tot Spierdijk strek
kende beschoeid op kosten van de stad Hoorn.
e. In 17^1 werd: "van de St.-Janssluis door de vaart tot aan de Bobeldijkerweg, alles uitgediept en ook in den Bobeldijk ter lengte
van tóO roeden gesloot en uitgediept om die van Hensbroek, Obdam,
Spierdijk en de Wogmeer een gemakkelijker toegang naar deze stad
te geven en tot groot gerijf van koopmanschappen en menschen"
(Kollis, 1968).
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f. In 1661 werd de Trekvaart van Hoorn via Den Hulk, Oudendijk, Edam,
enz. (langs de jaagweg) in dienst gesteld. Later werd de Trekvaart
Hoorn-Alkmaar gegraven (langs de andere jaagweg, de huidige Jaag
weg),
2.k

Bodemgebruik

Opvallend in het gekarteerde gebied is het grote oppervlak, dat
door de weidebouw in beslag wordt genomen. Verspreid tussen de gras
landen komen verschillende tuiribouwpercelen voor. Daarnaast treft
men echter ook gebieden aan, waarin de tuinbouw, min of meer gecon
centreerd in kleine tuinbouwcentra of tuinbouwkernen, wordt beoefend.
Een groot tuinbouwcentrum ligt in het vaargebied van Avenhorn
De Goorn en Berkhout. Kleinere tuinbouwkernen vindt men in het vaar
gebied van de Polder Beschoot en in het vaargebied ten noordwesten
van De Bürgt. De akkers in deze vaargebieden zijn slechts met vaar
tuigen te bereiken. De sloten zijn talrijk en soms zeer breed, boven
dien is het grondbezit sterk versnipperd. De akkers liggen vlak of
iets hoger naar de kanten. Opbaggeren heeft hier niet geleid tot een
hogere ronde ligging van de akkers hetgeen bijvoorbeeld wel het geval
is in het Geestmerambacht en het Grootslag.
Op de tuinbouwbedrijven treft men voornamelijk de volgende teel
ten aan: winterpeen, kroten, uien, sjalotten, witlof, spruitkool,
pootaardappelen, witte kool voor zuurkool (te Avenhorn is een zuurkoolfabriek) en andere koolsoorten. De groenteteelt wordt door veel
tuinders gecombineerd met het telen van bloembollen. Deze bloembol
lenteelt betreft hoofdzakelijk tulpen, krokussen en irissen.
Zoals reeds vermeld,bestaat het grootste oppervlak van het ge
karteerde gebied uit grasland. Soms echter wordt op percelen, ver
spreid in het gehele gebied, grasland gescheurd en voor een jaar voor
de tulpenteelt verhuurd. Bloembollentelers uit dit gebied huren
echter ook vaak gescheurd grasland in de Beemster voor de tulpenteelt.
In het gehele gebied bestaat de tendens dat steeds meer tuinbouwpercelen in grasland worden omgezet, daar de financiële toestand in
de laatste jaren op vele tuinbouwbedrijven niet zo erg rooskleurig
is en vele tuinders om die reden hun bedrijf hebben stopgezet.
In Grosthuizen komt tegenover de Slimdijk een kasseribedrijf voor
waarbij men onder meer anjers teelt.
Verspreid in het gebied treft men een zevental fruittuinen aan.
2.5 Ontstaanswijze
2.5.1 Voorkomende sedimenten_(moedermateriaal)
Het moedermateriaal van de hier voorkomende gronden bestaat uit
mariene sedimenten en uit veen.
De mariene sedimenten bestaan uit een mengsel van lutum (frac
tie < 2 mu), silt (fractie 2-50 mu) en zand (fractie 50 - 2000 mu)
met daarnaast koolzure kalk en organische stof. Het gehalte aan lu
tum varieert van ca. 10 tot 50$ . Het materiaal is voornamelijk zeer
fijnzandig. Een uitzondering hierop vormt een gedeelte in de Polder
Beschoot, daar komt in het bovenste deel van het profiel een grovere
zandbijmenging voor.
Het veen, dat ter plaatse is "gegroeid" uit resten van de na
tuurlijke vegetatie, bestaat overwegend uit rietzeggeveen; plaatse
lijk werd ook wel veenmosveen aangetroffen.
2.5.2 Geologische opbouw
Het gebied is een deel van het Nederlandse kustgebied, dat
door de zee gevormd is tijdens het Holoceen. Gedurende deze periode

Tabel 1. Indeling van het Holoceen
KLiraaatfluctuâties vol
gens Blytt en Sernander

Archeologie

Benaming van de afzettingen
(naar Pons en Wiggers, 1959/19^0)

Late Middeleeuwen
IOOO-I5OO n.Chr.
Ottoonse tijd
850-1000 n.Chr.
Subatlanticum
700 v.Chr. - heden

Karolingische tijd
75O-85O n.Chr.
Merovingische tijd
4OO-75O n.Chr.
Romeinse tijd
57 v.Chr.-400 n.Chr.
Ijzertijd
7OO v.Chr. -0

Bronstijd
I60O-7OO v.Chr.

Westfriese afzettingen II

Neolithicum
(Jonge steentijd)
4OOO-I6OO v.Chr.

Westfriese afzettingen I
Wieringermeerafzettingen
Beemsterafzettingen

Subboreaal
3000-700 v.Chr.

Atlanticum
55OO-3OOO v.Chr.

Boreaal

75OO-55OO v.Chr.

Preboreaal
8100-7500 v.Chr.

Mesolithicum
(Midden steentijd)
8OOO-I4.OOO v.Chr.
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is in het westen en noorden van Nederland, onder invloed van de rij
zing van het zeeniveau, en de daling van de bodera na de ijstijd, een
tot 25 m dik pakket mariene sedimenten afgezet op de pleistocene on
dergrond. Deze sedimentatie verliep in verschillende fasen (zie ta
bel 1). Perioden met versterkte invloed van de zee (transgressie)
wisselden af met perioden, tijdens welke de invloed van de zee zich
minder sterk deed gelden (regressie).
Tijdens de transgressiefasen werd het Hollandse kustgebied over
stroomd door de zee en steeds verder opgebouwd door sedimentatie van
mariene kleien en zanden. Tijdens de regressieve perioden, vooral de
latere, vond op de drooggevallen gronden veengrod. plaats en kwam er
soms ook bewoning.
Gedurende de regressieperioden was de zeeinvloed echter niet
overal geheel verdwenen, zodat in bepaalde gebieden een min of meer
continue sedimentatie plaatsvond. Zo heeft bijvoorbeeld het Geestmerambacht min of meer continu onder invloed van de zee gestaan geduren
de het Atlanticum en het Subboreaal en vond eerst op het eind van
het Subboreaal een begroeiing plaats.
In andere streken is na een regressiefase de veengroei doorge
gaan en heeft de zee in de daaropvolgende transgressiefase het gebied
niet overstroomd. Sommige gebieden zijn zelfs gedurende meer dan één
transgressiefase van zeeinvloed gevrijwaard gebleven. Zo vond bij
voorbeeld in het uitgestrekte Hollands-Utrechtse veengebied veenvorming plaats tijdens een periode waarin in Westfriesland de Westfriese
afzettingen werden gevormd.
Vrijwel het gehele gebied van de ruilverkaveling De Westerkogge
zou men geologisch gezien tot dit Hollands-Utrechts veengebied kunnen
rekenen. Slechts in het uiterste noordoosten treft men Westfriese
afzettingen aan.
In het hier navolgende wordt ingegaan op de in dit gebied voor
komende afzettingen. Om de weergave van de opbouw van het gebied te
verduidelijken is een doorsnede getekend (bijl, 1) naar gegevens van
boringen die tot een diepte van 6 m onder het maaiveld reikten. De
ligging van de diepboorraai is aangegeven op afbeelding 1 (blz. 7)•
2.5.3 De_Beemster-_en Wieringermeerafzettingen_
Beide afzettingen behoren tot de oudere getijdenafzettingen,
vroeger ook wel aangeduid als "Oude Zeeklei" en bij de geologen be
kend als de afzettingen van Calais. We zullen in onze tekst echter
de indeling van Pons en Wiggers (1959/1960) gebruiken (zie tabel 1).
In een groot gedeelte van Westfriesland treft men als scheiding
tussen de Beemster- en Wieringermeerafzettingen een dunne veenlaag
aan. Dit is onder meer het geval bij de plaatsen iets ten noorden
van dit gebied, zoals Spanbroek, Zandwerven en Wadwaaij.
In dit gebied ontbreekt deze veenlaag echter, hetgeen ten on
rechte de indruk kan wekken dat de Beemsterafzetting hier nabij het
oppervlak ligt. Zoals in de voorgaande paragraaf reeds werd opge
merkt, blijkt dat de zeeinvloed tijdens regressieperioden in be
paalde gebieden soms niet geheel verdween, maar dat er van een ze
kere continue afzetting sprake was. Dit geldt in dit gebied voor
de Beemster- en Wieringermeerafzettingen. In een meters dik pakket
vindt men in dit gebied namelijk geen discontinuïteiten, die wijzen
op een regressieperiode tussen de onderhavige afzettingen. Voor een
nadere uiteenzetting van deze zienswijze wordt verwezen naar de
recente onderzoekingen van Du Burck en Dekker (1968) en Kwaad,
Riezebos en Slotboom (1965).
De bovenste 2 à 3 meter van het pakket bestaan vrijwel overal
in het gebied uit zware klei. Dieper komen steeds lichtere afzet
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tingen voor, variërend, van zavel tot lichtu klei. De zware klei is
het dikst afgezet in het noordoostelijk gedeelte van het gebied. De
bovenkant van de afzetting ligt in dit gebied tevens het laagste.
Geheel in het noordwesten is het zware kleipakket het dunst en komt
vanaf het oppervlak soms reeds lichte klei voor en treft men binnen
2 meter diepte vaak reeds een zavelige ondergrond aan. De bovenkant
van de afzetting ligt hier ook wel een meter hoger dan in het noord
oostelijk gedeelte van het gebied.
De opbouw van het gebied is blijkens de geringe bodemverschillenin
zowel horizontale als verticale richting nogal geleidelijk gegaan.
Uit de habitus van het materiaal en het afzettingspatroon krijgt men
sterk de indruk met een onderwaterafzetting te doen te hebben. In
het noordwesten in de omgeving van Spierdijk konrt echter een patroon
van kreken en kommen voor, hetgeen in dit gebied wijst op een getijdenafzetting.
De bovenkant van de Wieringermeerafzetting ligt hier, in dit ge
bied althans, het hoogste. Men treft een patroon van stroomdraden,
van oude kreekbeddingen aan, die soms slechts een meter breed zijn,
een iets lagere ligging hebben en als een soort geultjes door het ge
bied kronkelen. Aan de flanken van deze stroomdraden komen hoger ge
legen oeverwalletjes voor, bestaande uit zavelig materiaal. Tussen
dit hoger gelegen krekenstelsel komen lager gelegen kleikommetjes
voor.
Na de Wieringermeerafzetting is in het gehele gebied een veenlaag
tot ontwikkeling gekomen, die in een groot deel van-het gebied zelfs
is doorgegroeid tot in de middeleeuwen. Het veen bestaat, voor zover
nog aanwezig, voornamelijk uit riet en zegge, soms bestaat het boven
ste deel van het veen uit veenmossen.
2.5.*+ De_Westfriese afzettingen
In een groot gebied van Holland en Utrecht vond na de Wieringer
meerafzetting tot na de jaartelling ongestoorde veenvorming plaats,
het zogenaamde oppervlakteveen. In bepaalde gebieden echter, bijvoor
beeld in het Geestmerambacht, is de zeeinvloed nooit geheel verdwenen
zodat daar dan ook geen veenvorming kon optreden. Vanuit dit gebied
drong de zee dan weer het veengebied van Westfriesland binnen. Ze
schuurde er diepe geulen in uit en zette er, in verscheidene fasen,
een pakket sedimenten af van enige meters dikte.
Deze afzettingen komen in grote delen van Westfriesland aan de
oppervlakte voor en zijn naar de streek aangeduid als Westfriese af
zettingen (Du Burck en Ente, 195^)•
Kenmerkend voor de Westfriese afzettingen zijn de talloze kleine
en grote, grillige kreken en geulen, opgevuld met zand en zavel, en
de kleiige kwelders. Door het droogvallen van dit systeem heeft om
kering van het oorspronkelijke reliè'f plaatsgevonden. De kleigronden
die buiten de zavelige kreekafzettingen liggen, zijn sterk ingeklon
ken, zodat een landschap van kreekruggen en kommen is ontstaan.
In het gekarteerde gebied treft men de Westfriese afzettingen
slechts aan in het noordoostelijk gedeelte van De Westerkogge Het
resultaat van deze afzettingen zijn de hoger, complex gelegen gron
den met een sterke wisseling in hoogteligging van het maaiveld op
korte afstand. Het pakket Westfriese zeeklei varieert hier in dikte
en bedraagt maximaal twee meter.
Het grootste deel van het gebied is echter tijdens de Westfriese
afzettingen niet onder directe zeeinvloed geweest, dus kon er een
voortgaande veenvorming optreden. Het veenpakket heeft vermoedelijk
een dikte gehad van enkele meters. Echter door oxydatie en inklin
king ten gevolge van ontginning en ontwatering en door het uitve-
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nen en aanploegen van de veenlaag bij gebruik als bouwland Is het
veenpakket in een groot gedeelte van het gebied verdwenen of heeft
voor zover nog aanwezig slechts een dikte van één tot enkele decime
ters. De veenlaag is juist daar nog aanwezig, waar het maaiveld een
lagere ligging vertoont en heeft de grootste dikte bij de laagste lig
ging. Dat echter ook elders in het gebied een veenlaag aanwezig is ge
weest, blijkt onder meer uit het voorkomen van veilige bovengronden en
vooral uit de aanwezigheid van vaak nog vrij dikke (tot soms meer dan
50 cm) veenlagen onder de oude boerderijen.
2.5.5 Jongere mariene invloeden
Bij de ontginning van het gebied, dat toentertijd (in de 10e
à 11 eeuw )vrijwel geheel onder een veenpakket bedekt lag, heeft men
voor de afwatering gebruik gemaakt van reeds aanwezige geulen. Men
richtte de kavelsloten op deze natuurlijke afwateringen. Dit kunnen
veenwatertjes zijn geweest, doch mogelijk zijn ze voor een groot deel
ook ontstaan door erosie. Eventuele veenwatertjes zijn vermoedelijk
door erosie verbreed. Een duidelijk voorbeeld van een erosiegeul is
de Naamsloot (vroeger Aamsloot). Zo ook de Leek in het noordoosten
van het gebied.
Zo tussen 1200 en 1300 na Chr. zullen de oorspronkelijk smallere
geulen ten gevolge van erosie zijn verbreed, waarbij meren en meer
tjes ontstonden zoals de Beemster, de Wogmeer en de Baarsdorpermeer.
Hierbij is vermoedelijk vrij veel reeds verkaveld land verloren gegaan.
Mogelijk is in deze periode de kleilaag, die men op het veen in het
oosten van het gebied aantreft, afgezet.
Vanwege het opdringende water zijn overal binnendijken opgeworpen;
voorbeelden hiervan zijn de Zomerdijk, de Spierdijk en de Noorddijk.
Zij beschermden het erachter liggende land tegen de Baarsdorpermeer
en de Wogmeer.
Ook de Oude Westfriese Omringdijk moet reeds voor 1300 zijn aan
gelegd om het steeds binnendringende water te keren.
De uitbreiding van de meren heeft zich kennelijk in de 1
eeuw
nog voortgezet blijkens het aanleggen van de Bobeldijk in 1361+.
De Oude Westfriese Omringdijk was tussen Schardam en Hoorn niet
sterk genoeg om het water te keren, zodat men in 1391 een nieuwe dijk
van Schardam tot Hoorn heeft aangelegd. Het buitengedijkte land werd
in 139^ weggeslagen doordat de oude dijk verloren ging. Van de 700
morgen buitengedijkt land is nog slechts een smalle strook "uiterdijk"
over.
Ook de nieuwe dijk is niet sterk genoeg geweest blijkens verschei
dene doorbraken. In 151^ is de Westerdijk bij Hoorn doorgebroken en
als gevolg daarvan ontstonden de Kleine Waal en de Qroote Waal. Het
gat is gesloten door de dijk, zoals gewoonlijk, buiten om de doorbra
ken heen weer te dichten. Bij een zware storm van 6 op 7 november
1675 ontstond een dijkdoorbraak bij Scharwoude, ook elders o.a. bij
Katwoude en Assendelft begaven de dijken het. Een groot deel van
Noordholland stond blank. De Zwaagdijk brak ook door, een stille ge
tuige is nog het meertje halfweg de Zwaagdijk. Pas in juni 1676 was
men het overtollig water weer kwijt. Door dijkdoorbraken zijn in dit
gebied o.a. de Noorder Braak, de Zuider Braak, de Zwarte Waal en de
Bedijkte Waal ontstaan. Hierbij is het bovenste deel van het oor
spronkelijke bodemprofiel door erosie verdwenen. De overslaggrond
bestaande uit grover zand, voorkomend in de bovenste laag bij gron
den tussen Schardam en Scharwoude, is afgezet in de periode van de
dijkdoorbraken.
Ook elders in het gebied, met name langs de Naamsloot en bij
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de Braak onder Spierdijk, zijn erosieverschijnselen waargenomen.
Langs de Naamsloot is na de erosie een lichte kleilaag gesedimenteerd.
Verbreding van sloten ten gevolge van erosie, vooral in het ooste
lijke deel van het gebied, moet niet uitgesloten worden geacht.
De jongste gronden treft men aan buiten de huidige IJsselmeerdijk en in de Rietkoog.
2.6 Antropogene invloed
Tot ongeveer 1000 j. na Chr. is het gebied slechts dun bevolkt
geweest. Naarmate de bevolkingsdruk toenam werd de invloed van de
mens op het landschap groter en ook meer van belang als bodemvormende factor. Het gebied werd geleidelijk aan meer in gebruik genomen
en er werden maatregelen getroffen om tot een intensievere exploita
tie te komen. Men ging van de wilde vegetatie over naar beweiding
en akkerbouw; daarbij zorg bestedend aan verkaveling en afwatering^
De ontwatering heeft er duidelijk toe bijgedragen, dat de hoog
teverschillen in het landschap werden geaccentueerd.
De drooglegging van de gronden bevorderde men door het graven
van diepe greppels en sloten, waarbij de vrijkomende specie op de
akkers werd gebracht en daar langzamerhand in de teelaarde werd
opgenomen (ophogen).
Voor het ophogen van de woonplaatsen en voor het aanleggen van
dijken en binnendijkjes heeft men klei gebruikt.
Ook uit het droogleggen van de wielen, welen, walen en braken
blijkt sterk de invloed van de mens op het landschap. Men heeft onder
meer de Zuiderbraak (1630), de Zwarte Waal (1630), de Noorder Braak
(1631) en de Bedijkte Waal (1631) drooggelegd. Ook zijn vele sloten
in de loop van de eeuwen door menselijk ingrijpen verbreed en werden
nieuwe sloten gegraven, zoals de beide Trekvaarten.
Uit allerlei akten is bekend dat in het gebied veen_werd gegra
ven voor het maken van turf (Kollis, 1968). In 1675 werd turf ge
dolven in dagwerk. Een familie te Berkhout liet in 1720 in loondienst
turf maken. In 1750 werd aan de dorpen van de veenhoop (ongeveer
het gebied van De Westerkogge een octrooi voor 15 jaar verleend voor
het veenspitten om voor eigen gebruik turf te maken. Ook uit een ak
te uit 1828 blijkt dat werd uitgeveend, men mocht namelijk venen mits
de gaten met goede specie werden gevuld. Men baggerde namelijk liever
slappe prut. Uit aktes blijkt ook dat in 1832 en in 1861 in dit ge
bied een veenderij bestond. In I89U werd de schouw opgeheven waar
bij het bannebestuur moest toezien op het volbaggeren van de uitgeveende turfgaten, de zogenaamde dobben.
Aan het einde der Eerste Wereldoorlog,namelijk op 19-^-1918,
werden er 3 aanvragen tot ontginning van veengronden ingediend; daar
toe werd toestemming verleend.
Ook in de Tweede Wereldoorlog is nog land uitgeveerd o.a. het
land van J. de Boer uit de Baarsdorpermeer gelegen in het noord
oosten in de Leekermeer.
In het oostelijke deel van het gebied zijn duidelijk percelen
terug te vinden, waar eertijds het veen is weggegraven. Hierin vindt
men de tochteerdgronden tussen de moerige gronden en veengronden.
De bovengrond is meestal minder humeus. Vaak treft men in het profiel
op 30 à 50 cm diepte nog een dun adertje venig materiaal aan, dat
een overblijfsel is van de vroegere veenlaag. Hieronder begint de
onvergraven zware kleiondergrond. In principe komt boven het even
tueel aanwezige veenrestant materiaal voor dat uit opgetrokken klei
bestaat. In de uitgeveende gaten is dit eventueel vermengd met de
voormalige bovengrond; soms bestaat het bovenste deel van het profiel
uit materiaal van recentere opbaggeringen.
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In de rest van het gebied kan men bij sommige percelen een on
regelmatig reliëf waarnemen,dat waarschijnlijk veroorzaakt is door
het graven van veen. Er komen ribbels dwars op de slootrichting voor.
Bij de hoger gelegen ribbels treft men een minder humeuze bovengrond
aan en in het profiel komt soms ook nog een humeuze of venige lens
voor, die de grens vormt tussen de onvergraven ondergrond en het op
getrokken materiaal. Lagere gedeelten hebben een veniger bovengrond.
Daarnaast zullen er echter in het westelijke deel van het ge
bied vermoedelijk verscheidene percelen voorkomen waarbij ook veen
is weggehaald, maar waarbij geen klei is opgebracht. Er liggen in
het westelijke gebied zowel percelen met een venige als met een
humusrijke bovengrond. Verondersteld wordt dat bij een deel van de
humusrijke gronden veen is weggehaald.
Het veen is echter niet alleen door vervening verdwenen.
Door een steeds diepere ontwatering heeft inklinking van het veen
en een steeds verder gaande vertering van het veen plaatsgevonden.
De venige bovengrond in het gebied moet dan ook worden gezien als
het restant van vroegere veenlagen. Het bewijs dat oorspronkelijk
ook in het westelijke gebied een vrij dikke veenlaag aanwezig was
wordt geleverd door het voorkomen van een samengeperste veenlaag
onder oude boerderijen. Onder een opgebrachte kleilaag met puinresten»van 0,5 à 1 m dikte, treft men een veenlaag aan van enkele deci
meters dikte.
In de tuinbouwvaargebieden is vaak opgebaggerd, waarbij materiaal
uit de sloot op de akkers werd gebracht. Dit betekende grondverversing van de teeltlaag en ook een zekere mate van ophoging ten behoe
ve van een betere waterhuishouding. Op de bodemkaart zijn de opge
baggerde percelen te herkennen aan de signatuur, die is gebruikt voor
een kalkrijke bovengrond. De opbaggering in dit gebied is niet in
die mate geweest, dat een ronde hoge ligging der akkers is ontstaan,
zoals bij vele percelen in het Geestmerambacht. De akkers liggen
hier over het algemeen vrij vlak. De humushoudende bovengrond bij
de opgebaggerde percelen in het gebied is normaal 20 b. kO om dik.
Dat wil zeggen dat deze bestaat uit de oude bouwvoor plus de opge
baggerde klei.
De vorm van grondgebruik, grasland of bouwland, bepaalt ook
min of meer de humositeit van de bovengrond. Bouwlandgebruik heeft
in de praktijk een degeneratie van de eerdlaag ten gevolge, het
humusgehalte loopt terug en de structuurstabiliteit neemt af (zie
hfdst. 6).

Tabel 2. De oppervlakten, ingenomen door de onderscheiden
kaarteenheden van de bodemkaart (bijl. 2)
kaarteenheden van
de bodemkaart

pMv3
pMo2c
pMoJb
pMo3c
pMol+b
pMol+c

oppervlakte in
ha

naam van de
subgroep

%

8

0,2

liedeerdgronden

33

0,9
1,9

toehteerdgronden

68
27
166
1220

totaal per sub
groep in
ha

fo

8

0,2

1511+

1+3,1

110

3,2

0,8
]+,8

31+,7

pMn2a
.pMnl+b
.pIVhl+c

13
11+

83

0,1+
0,1+
2,1+

leek- en woudeerdgronden

Mvl+

18

0,5

drechtvaaggronden

18

0,5

Mola
Mo3c
Mol+c

20
16

11+

0,1+
0,6

nesvaaggronden

50

1,1+

0,5

Mnl a

3

0,1

poldervaaggronden

3

0,1

35

1,0

associatie: tochteerd- en leeken woudeerdgronden

35

1,0

• Wo-d
Wo-e
Wo-f
Wo-g

825
170

23,5

plaseerdgronden

1261+

36,0

197
72

2,6

hVk

281

8,2

koopveengronden

281

8,2

pVs

11

0,3

weideveengronden

11

0,3

kVk
kVc

7
5

0,2

waardveengronden

12

0,3

3306

91+,2

201+

5,8

3510

100,0

• pMo/pMn

\

l+,9
5,6

0,1

totaal
overige onder
scheidingen
totaal

3. DE BODEMKAAflT, schaal 1 ; 15 OOP (bijl. 2)
3.1

Legenda en wijze van Indeling

De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderschei
dingen op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Nederlandse systeem
van Bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit
afgeleide legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000.
Evenals in het genoemde morfometrische classificatiesysteem zijn de
meetbare kenmerken van. het bodemprofiel als indelingscriteria ge
bruikt; ook is de terminologie aan dit systeem ontleend.
De wijze van indeling en de kaartvlakkencodering zijn groten
deels ontleend aan de legenda van de systematische Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen
voor, nl. enkelvoudige kaarteenheden, één samengestelde kaarteenheid,
toevoegingen en overige onderscheidingen. Enkelvoudige kaarteenheden
bestaan voor ongeveer 70% van hun oppervlakte uit één bodemeenheid,
d.w.z. uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmerken en
eigenschappen. Iedere kaarteenheid is met een afzonderlijke kleur
en code op de bodemkaart weergegeven.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee of meer enkelvou
dige kaarteenheden.
De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als in
delingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op
de bodemkaart thuishoren. Hm begrenzing is, wanneer die niet samen
valt met de grens van een kaarteenheid, aangegeven met een onderbroken
lijn.
Als overige onderscheidingen zijn enkele geografische bijzonder
heden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergegeven.
3.3 Hoofdklassen der gronden
In dit gebied komen drie hoofdklassen voor:
kleigronden (oppervlakte: ca. 1738 ha = 50%)
moerige gronden (oppervlakte: ca. 1264 ha = 36%)
veengronden (oppervlakte: ca. 304 ha = 8,5 %)
Voor de oppervlakten per kaarteenheid en per subgroep zie
tabel 2.
Kleigronden zijn gronden die vanaf het maaiveld gerekend een laag
van meer dan 8% < 2 mu hebben van minstens 40 cm dikte. Binnen de
kleigronden, ook wel minerale gronden genoemd, is een textuurinde
ling gemaakt naar het lutumgehalte (tabel 3):
Tabel 3. Indeling, benaming en codering naar het lutumgehalte van de
kleigronden in dit gebied
Lutumgehalte

Benaming

8-25
8-35
25 - 35
> 35

zavel
zavel tot lichte klei
lichte klei
zware klei

Codering op de bodemkaart
bovengrond
ondergrond
...1.
...2.
...3.
...4.

....a
....b
....c

%

organische stof

zavel

zware
klei

1) geen indeling naar textuur
2) geen verdere indeling naar textuur

Afb. 2

Indeling en benaming naar het organische-stofgehalte van de grond
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel
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Moerige gronden hebben een venige bovengrond van ten hoogste 40 cm
dikte. Ook gronden met een veenlaag dunner dan i+0 cm worden tot de
moerige gronden gerekend, indien deze veenlaag ondieper dan 1+0 cm
begint. "Moerig" is een verzamelnaam voor de woorden venig en veen.
De indeling naar moerig en mineraal is afhankelijk van het organischestofgehalte en het lutumgehalte (zie afb. 2).
Veengronden zijn gronden die binnen 80 cm diepte minstens lj-0 cm veen
of venig materiaal hebben.
Binnen deze drie hoofdklassen zijn in totaal 22 enkelvoudige
kaarteenheden, 1 samengestelde kaarteenheid en 1+ toevoegingen onder
scheiden. De belangrijkste kenmerken van deze onderscheidingen worden
in de volgende paragrafen beschreven.
3.3.1

Kleigronden

oppervlakte: ca. 1738 ha =» 50$

Binnen de kleigronden is een onderscheid gemaakt in:
1. eerdgronden, dat zijn kleigronden met een donkere bovengrond van
minstens 15 cm dikte, ook wel minerale eerdlaag genoemd
2. vaaggronden. dat zijn kleigronden met een zeer dunne, donkere
bovengrond, nl. dunner dan 15 om.
Ruim 95$ van de kleigronden in dit gebied worden tot de eerdgronden gerekend. Vaaggronden komen alleen daar voor waar een deel
van het profiel door erosie is verdwenen en/of waar jonger materiaal
is afgezet. Dit is vooral het geval langs de IJsselmeerkust en langs
de Jaagweg.

Eerdgronden

oppervlakte: ca. 1632 ha = k-7%

De eerdgronden zijn onderverdeeld in liedeerdgronden, tochteerdgronden en leek- en woudeerdgronden.
Gronden met een veenlaag dikker dan UO cm, beginnend tussen ^0
en 80 cm worden liedeerdgronden genoemd. Ze komen in het gekarteerde
gebied weinig voor.
Tochteerdgronden hebben een ongerijpte of slappe ondergrond
binnen 80 cm diepte beginnend. De leek- en woudeerdgronden zijn tot
minstens 80 cm gerijpt of stevig en bevinden zich hoofdzakelijk in
de hogere delen van het gebied. De oppervlakte tochteerdgronden
is vrij groot.
Liedeerdgronden (pMv,)

oppervlakte: ca. 8 ha = 0,2 %

Deze hebben een donkere bovengrond van minstens 15 era dikte,
bestaande uit lichte klei (25 - 35$ < 2 mu) liggend op grijze, lich
te klei die tussen if-0 en 80 cm overgaat in veen. De dikte van het veenpakket is minimaal ^0 cm. Onder het veen wordt meestal binnen 120 cm
beneden maaiveld weer zware slappe klei aangetroffen. Plaatselijk
komt er boven het veen katteklei voor.
Een paar smalle strookjes van deze gronden liggen in het
noordoostelijke deel van het gebied.
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Tochteerdgronden (pMo..)

oppervlakte: ca. 1514 ha = k3,l fo

Een grote oppervlakte, b-5$ van het gekarteerde gebied, bestaat
uit tochteerdgronden. Deze hebben een donkere bovengrond van ruim
15 cm tot soms 50 cm dikte op grijze klei die binnen 80 cm slap wordt.
Bij de tochteerdgronden in dit gebied begint de slappe ondergrond
meestal tussen 60 en 80 cm diepte. Langs de Jaagweg en bij gedeelten
in het oosten komt binnen 60 cm diepte een slappe ondergrond voor.
Van de tochteerdgronden bestaat zeker 80$ helemaal uit zware
klei: kaarteenheid pMoUc, waarvan de bovengrond meestal humusrijk is.
In het zuidwestelijke deel van polder De Westerkogge en in
Polder Beschoot komt vaak een kalkrijke bovengrond voor. Dit is met
toevoeging (a) aangegeven. Deze kalkrijke bovengrond is ontstaan door
dat men kalkrijke klei uit de sloten heeft gebaggerd en over het per
ceel heeft gebracht. Het grootste deel van de tochteerdgronden heeft
echter geen kalkrijke bovengrond en is in het algemeen moeilijker te
bewerken dan de tochteerdgronden met een kalkrijke bovengrond.
Profielbeschrijving van een grond binnen pMo^c (monsternr. 5a t/m c)
0- 20 cm A11
20- 2b cm A12

zwarte (10YR2/1), humusrijke, kalkloze, zware klei
zeer donkerbruine (10YR2/2), humusrijke, kalkloze,
zware klei met resten van oude veenlaag
2k- ^0 cm C11g grijze (5Y5/1), humusarme, kalkloze,roestige, zware klei
met kattekleivlekken
40-120 cm C21g grijze (5Y5/1), humusarme, kalkrijke,roestige,zware
klei, die op 50 cm slap wordt.

Ten zuiden van Spierdijk ligt een vlak tochteerdgronden bestaande
uit lichte klei, kaarteenheid pMo3b. Opvallend is dat in dit gebied
weinig bouwland voorkomt hoewel deze gronden lichter zijn en gemakke
lijker te bewerken dan die van kaarteenheid pMo4c.
De gronden van kaarteenheid pMo^b, bestaande uit zware klei op
lichte klei, liggen in een strook vanaf Zuidermeer naar De Goorn. Ze
vormen hier de overgang van pMo3b naar pMoH-c. Eveneens ligt er een vlak
bij Avenhom.
Profielbeschrijving van een grond binnen pMo^b (monsternr. Ia t/m c)
7 om
A11 zwarte (1ÖYR2/1), venige, kalkloze klei
7- 25 à 27 cm A12 zwarte (10YR2/1), humusrijke, kalkloze,zware klei
25 à 27-67 cm
C21g olijfgrijze (5¥5»5/2), humusarme, kalkrijke,zware
klei met groene fosfaatvlekken
67-120 cm
C22g grijze (5Y5/1), humusarme, kalkrijke, sterk ge
laagde, lichte klei. Deze gelaagde,lichte klei wordt
op 75 cm slap.
0-

De gronden van kaarteenheid pMo3c, lichte klei op zware klei
liggen voornamelijk langs de Jaagweg. Hier is een jonger dek afgezet
dat uit lichte klei bestaat. Waarschijnlijk is eerst een gedeelte van
de zware klei door erosie verdwenen en is daarna weer lichter mate
riaal in deze geul afgezet. Deze gronden liggen nu als een laag ge
deelte in het landschap.
Van kaarteenheid pMo2c komt slechts één oppervlak voor: langs
de IJsselmeerkust tussen Schardam en Scharwoude. De zwaarte van de
bovengrond varieert van 8 tot 35% lutum. Er is hierbij geen verdere
onderverdeling gemaakt in zwaarteklassen omdat de zwaarte zo sterk
varieert dat op deze kaartschaal een indeling naar zwaarteklassen
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onmogelijk is. Het ontstaan van deze gronden houdt verband met een
doorbraak van de IJsselmeerdijk. Hierdoor is er tamelijk grof zand
vermengd met klei over de omliggende omgeving afgezet. In het gehele
vlak pMo2c komt grof zand voor in de bovengrond. Het gehele gebied
is zeer heterogeen, soms treft men zeer liohte zavel aan terwijl er
vlak naast lichte klei voorkomt. Deze heterogeniteit betreft voorname
lijk het bovenste gedeelte van het profiel.
Leek- en woudeerdgronden (pMn..)

oppervlakte: ca. 110 ha = 3,2 %

Leek- en woudeerdgronden hebben een donkere bovengrond, die dikker
is dan 15 cm, en zijn tot minstens 80 cm diepte gerijpt of stevig.
De slappe ondergrond bevindt zich bij deze gronden tussen 8o en 120 cm
diepte. Leekeerdgronden hebben een humushoudende bovengrond van 15-30 cm
en de woudeerdgronden van 30-50 cm. Daar de dikte van het humushouden
de dek binnen één perceel sterk kan variê'ren is het niet mogelijk
beide apart af te grenzen.
Binnen de leek- en woudeerdgronden zijn drie kaarteenheden onder
scheiden, ni. pMn2a, pMn^b en pMnl+c. De laatstgenoemde konrt het meest
voor.
De zwaarte van de bovengrond van pMn2a varieert van 12 tot 35%
< 2 mu en de ondergrond van 8 tot
< 2 mu. De gronden van deze
kaarteenheid liggen in het noordoosten en noordwesten van het gebied.
Hun maaiveld ligt zeer ongelijk. Op korte afstand komen hoogtever
schillen voor van meer dan 50 cm. Hiermee gepaard gaande varieert
ook de zwaarte van de bovengrond; op de hogere delen is de bovengrond
namelijk lichter dan op de lagere.
Profielbeschrijving van een grond binnen pMn2a (monsternr. 3a t/m c)
0- 8 cm

A11

8- 25 à. 30 cm A12
25 à 30-^0 cm ACg
40- k3 cm

Alb

k3-100 cm

C2g

zeer donker bruine (10YR2/2), humusrijke, kalkloze,
lichte zavel
zeer donker bruine (10YR2/2), humeuze, kalkloze,
lichte zavel
grijsbruine (2,5Y5*5/2), humusarme, kalkrijke,
lichte zavel met roest
(oude vegetatiehorizont) zwarte (2,5Y2/1), humeuze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
licht olijfgrljze (5Y6/2), humusarme, kalkrijke,
roestige, zeer lichte zavel, gerijpt.

De gronden van kaarteenheid PMn^b bestaan uit zware klei die
tussen 40 en 80 cm overgaat in lichte klei. De grootste oppervlakte
pMnH-b heeft de lichte kleiondergrond tussen 60 en 80 cm. Deze gron
den komen voor ten zuidwesten van Zuidermeer.
De gronden van kaarteenheid pMn^-c bestaan tot minstens 80 cm
uit zware klei en liggen ten zuidwesten van Zuidermeer. Ten zuiden
van de weg Berkhout, De Goorn en bij Oudendijk komen eveneens enkele
vlakken van deze gronden voor, als eilanden tussen die van kaarteen
heid pMo^c. In deze percelen wordt de grondwaterstand door middel
van een onderbemaling verlaagd; daardoor werden deze gronden dieper
gerijpt.
oppervlakte: ca. 35 ha = 1,0 %
Toehteerdgronden en leek- en woudeerdgronden
(pMo/pMn)
Deze gronden liggen in het noordoosten en noordwesten en worden
gekenmerkt door zeer grote hoogteverschillen (ca. 1 meter) op korte
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afstand. De hoogste delen bestaan meestal uit lichte zavel, de lagere
delen hebben een bovengrond van lichte klei. De zwaarte van de boven
grond varieert dan ook van 12 - 35$ < 2 mu. De ondergrond is soms
zelfs nog lichter en varieert van 8 - 35$ < 2 mu.
Vaaggronden

oppervlakte: ca. 71 ha =: 2,0 $

Deze gronden hebben een humushoudende bovengrond dunner dan
15 cm. Meestal is de donkere bovengrond door erosie verdwenen en
is er jonger materiaal op het restant van het oude profiel afgezet.
Hierin heeft zich nog geen donkere bovengrond van voldoende dikte
ontwikkeld (zie hoofdstuk 6).
De oppervlakte vaaggronden is bijzonder klein nl. 2$. Ze worden
hoofdzakelijk aangetroffen ten oosten van de Rijksweg Amsterdam-Hoorn
en langs de Jaagweg.
Evenals bij de eerdgronden is er bij de vaaggronden een onder
verdeling gemaakt naar het voorkomen van een veenlaag, een ongerijpte
en een gerijpte ondergrond. Prechtvaaggronden hebben een veenlaag
dikker dan I4-O cm, die tussen 1*0 en 80 cm - m.v. begint. Nesvaaggronden
hebben een niet gerijpte ondergrond binnen 80 cm -m.v. en poldervaaggronden een gerijpte ondergrond tot minstens 80 cm - m.v.
Drechtvaaggronden (Mv.)

oppervlakte: ca. 18 ha = 0,5 $

Deze gronden liggen buitendijks bij Scharwoude en Schardam als
Mv4. Het zijn vrij natte zware kleigronden met een bovengrond van
5 à 7 cm dikte, die op grijze zware klei ligt. Tussen 40 en 80 cm
- m.v. gaat deze zware klei over in veen, dat meestal doorgaat tot
dieper dan 120 cm.
Nesvaaggronden (Mo..)

oppervlakte: ca. 50 ha = 1,4 $

Ook de nesvaaggronden hebben een dunne bovengrond, al is deze
in het algemeen iets dikker dan die van de drechtvaaggronden, nl.
10 à 12 cm. Verder hebben de nesvaaggronden een slappe ondergrond
binnen 80 cm.
Binnen de nesvaaggronden zijn 3 kaarteenheden onderscheiden:
Mola, Mo3o en Mo4c.
Kaarteenheid Mola betreft zeer heterogene gronden. De bovengrond
varieert van 8 - 25$ < 2 mu, in de ondergrond,d.w.z. tussen 40 en
80 cm - m.v. beginnend,wordt soms lichte klei (25 - 35$ < 2 mu)aan
getroffen. Deze gronden liggen langs de IJsselmeerkust als een hoger
gelegen strook, die als strandwal is ontstaan. Binnendijks komt
tussen Schardam en Scharwoude een vlak Mola voor, dat ontstaan is
na een dijkdoorbraak.
De gronden van kaarteenheid Mo3c bestaan uit lichte klei op
zware klei, die tussen 40 en 80 cm - m.v. begint. Ze liggen langs
de Jaagweg, ten noorden van De Goorn en langs de IJsselmeerkust.
Langs de IJsselmeerkust hebben ze in het algemeen een lichtere onder
grond dan langs de Jaagweg en ten noorden van De Goorn.
De gronden van kaarteenheid Mo4c bestaan tot minstens 80 cm
- m.v. uit zware klei en liggen buitendijks bij Schardam, en binnen
dijks bij Scharwoude. De laatstgenoemde liggen in een erosiegebied.
Een gedeelte van het profiel is door erosie verdwenen, daardoor
liggen deze gebieden nu lager dan hun omgeving. Het zijn aparte
poldertjes met een eigen bemaling. Het zijn zeer natte en zware
gronden met een zeer dunne bovengrond.
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Poldervaaggronden (Ma..)

oppervlakte: ca. 3 ha = 0,1 %

Buitendijks komt slechts één strook voor waar de ondergrond tot
minstens 80 cm gerijpt is. Het is het hoogste gedeelte van de straiidwal langs het IJsselmeer. Het lutumgehalte van de bovengrond varieert
van 8 - 17.» 5 fo, de ondergrond bestaat uit lichte zavel tot lichte
klei.
3.3.2 Moerige gronden

oppervlakte: ca. 1261+ ha =

Onder moerige gronden worden verstaan gronden met een venige
bovengrond van maximaal 1+0 cm dikte of met een ondiepe veenlaag van
maximaal 1+0 cm dikte, die binnen 1+0 cm beneden het maaiveld begint.
Indien moerige gronden een slappe ondergrond hebben, worden ze tot
de plaseerdgronden gerekend.
Plaseerdgronden (Wo-.)

oppervlakte: ca. 1261+ ha = 36$

Deze gronden komen over het gehele gebied verspreid voor. De
grootste aaneengesloten oppervlakken liggen in het noordoostelijke
deel van het gebied en midden in de Polder Beschoot. Bij de plaseerd
gronden zijn 1+ kaarteenheden onderscheiden ni. Wo-d, Wo-e, Wo-f en
Wo-g.
Wo-d heeft een venige bovengrond op grijze, zware klei, die slap
is binnen 8o cm.
Profielbeschrijving van een grond binnen Wo-d (monstemr. 2a en b)
0-10 om All

zeer donkerbruine (7,5¥R2/l), kalkloze, venige klei
met veel steentjes en glasscherven
10-32 cm A12 zeer donkerbruine (7#5¥R2/l), kalkloze, venige klei
met scherfjes
32-55 cm C1g donkergrijze (5Y*+/1), kalkloze, roestige, zware klei,
die slap is
55-90 cm C2g grijze (5Y5/1), kalkrijke, iets roestige,zware klei,
die slap is. Op 80 cm komen veel fosfaatvlekken voor
> 90 cm G
groenachtig grijze (5GY5/1), kalkrijke, zeer slappe,
zware klei met bovenin nog enige fosfaatvlekken.
Wo-e heeft een venige bovengrond met daaronder een slecht ver
teerde veenlaag op zware slappe klei.
Wo-f heeft een humusrijke bovengrond, bestaande uit zware klei
(> 35$ lutum) met daaronder een slecht verteerde veenlaag op zware
slappe klei.
Wo-g heeft een venige bovengrond op lichte klei (of plaatse
lijk op zware klei) en binnen 80 cm lichte klei.
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Profielbesehri.1ving; van een grond binnen Wo-g (monsternr• ba. t/m c)
0- 10 cm All zwarte (10YR2/1), venige,kalkloze klei
10- 2b cm A12 zwarte (10YR2/1), venige,kalkloze klei
2b- 35 cm C11g donkergrijze (5YV1), humusarme, kalkloze,zware kle:
met roest
donkergrijze
(5Y^5/1), humusarme, kalkrijke,zware k.
cm
C21g
35- 58
raet roest
58- 72 cm C22g grijze (5Y5/1), humusarme, kalkrijke,lichte klei mei
roest; sterk gelaagd en gerijpt
grijze (5YÓ/1), humusarme, kalkrijke,lichte klei;
cm
C23g
72-100
ongerijpt, roestig en sterk gelaagd.
Hoewel het lutumgehalte van Wo-d, Wo-e en Wo-g meer dan 35$ is,
zijn deze gronden toch zeer gemakfelijk te bewerken vanwege het hoge
humusgehalte, Vooral voor de bloembollenteelt, die de laatste jaren
in dit gebied sterk is toegenomen, is dit een belangrijke factor. Het
rooien van bollen gaat op deze venige gronden veel gemakkelijker dan
op gronden met een lager humusgehalte.
Kaarteenheid Wo-d komt over het gehele gebied verspreid voor.
Bij kaarteenheid Wo-e, die alleen voorkomt in het noordoostelijke
gedeelte van het gebied, bevindt zich onder de venige bovengrond een
veenlaag, die slecht veraard is. Deze veenlaag, die meestal iets
ingedroogd is, vormt een belemmering voor de capillaire opstijging
en de beworteling. Het veen heeft meestal een lage pH. Dit is waar
schijnlijk de reden dat er geen wortels ingaan. Vooral in droge zomers
treedt er op deze gronden groeistagnatie op. Soms is onder de storen
de veenlaag katteklei aangetroffen. Deze klei die wordt gekenmerkt
door de aanwezigheid van gelige pyrietvlekken, is zeer zuur. Er moet
echter op gewezen worden dat in de gronden van kaarteenheid Wo-e
overal potentiè'le katteklei voorkomt. D.w.z. wanneer het gebied dieper
ontwaterd wordt, bestaat er een grote kans dat er op veel plaatsen in
deze gronden katteklei ontstaat.
Kaarteenheid Wo-g konrt alleen bij Spierdijk en Avenhorn voor.
Onder de venige bovengrond bevindt zich binnen 80 cm diepte lichte
klei (25-35$ < 2 mu). Meestal vindt men echter onder de venige boven
grond eerst een laag zware klei (> 35$).
De gronden van kaarteenheid Wo-f bestaan uit humusrijke zware
klei op slecht verteerd veen op zware slappe klei. Ze liggen in
het noordoostelijke deel van het gebied. Ook in deze gronden is hier
en daar katteklei aangetroffen. Potentiële katteklei is in het gehele
vlak Wo-f aanwezig.
Ondanks dezelfde zwaarteklasse is de bovengrond veel moeilijker
te bewerken dan de venige bovengrond van Wo-d, Wo-e en Wo-g.
Binnen het bodenrtype Wo-f liggen verschillende tamelijk recht
hoekige vlakken pMo^c. Deze vlakken pMota zijn ontstaan doordat men
hier veen uitgegraven heeft. Na het uitvenen heeft men soms ook nog
kalkrijke klei uit de sloten gebaggerd om deze uitgeveende percelen
weer iets op te hogen. Meestal is ook het humusgehalte van deze uit
geveende en opgebaggerde percelen lager dan van de omliggende perce
len.
3.3.3 Veengronden

oppervlakte: ca. 30b ha = 8,5 %

Tot de veengronden worden die gronden gerekend, waarin binnen
80 cm diepte meer dan bO cm veen voorkomt. De veengronden kunnen zo
wel een venige als een niet venige bovengrond hebben. Veengronden
met een venige bovengrond zijn koopveengronden. Veengronden met een mi
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nerale bovengrond worden onderverdeeld in: veengronden met een mine
rale eerdlaag, dit zijn weideveengronden, en veengronden zonder mi
nerale eerdlaag, dit zijn waardveengronden.
Koopveengronden (hVk)

oppervlakte:ca. 28 ha = 8,2 $

Deze gronden liggen in het noordoosten van het gebied. Ze hebben een
venige bovengrond met daaronder een nog onverteerde veenlaag die sa
men meer dan i+0 cm dik zijn, daarom worden deze gronden tot de veen
gronden gerekend. Zelden is de onverteerde veenlaag alleen dikker dan
ij-O cm.
Indien de veenlaag dikker is dan 40 cm, is dit aangegeven op de
afwijkende-lagenkaart (bijl. 8).
De slappe-kleiondergrond begint meestal tussen 50 en 60 cm diep
te; alleen in het uiterste noorden bevindt de slappe-kleiondergrond
zich dieper maar altijd binnen 120 cm.
Hoewel de bovengronden van deze koopveengronden venig zijn, ver
schillen deze toch met de venige bovengronden van Wo-d en Wo-g. Deze
laatste hebben een rulle, zachte en gemakkelijk bewerkbare bovengrond.
De bovengrond van de koopveengronden bestaat uit vrij scherp-blokkige
elementjes en lijkt veel minder humus te bevatten dan in werkelijkheid
het geval is. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de slecht verteer
de veenlaag onder de bovengrond. Er heerst daardoor ook in de boven
grond weinig biologische activiteit, zodat de onverteerde humus maar
langzaam wordt omgezet. Op het o.og lijken deze bovengronden niet ve
nig maar de onderzochte monsters wijzen hier wel op.
Weideveengronden (pVs)

oppervlakte: ca. 11 ha = 0,3 %

Deze veengronden hebben een kleidek van 20 à 30 cm dikte, waarin
eer. minerale eerdlaag aanwezig is. Het kleidek bestaat uit zware klei
(> 35 % < 2 mu). Het veen, dat meestal uit veenmosveen bestaat, gaat
door tot dieper dan 120 cm.
Enkele vlakjes met deze gronden liggen langs de spoorlijn HoornAlkmaar en ten zuiden van Avenhorn.
Waardveengronden (kVk en kVc)

oppervlakte: ca. 12 ha = 0,3 %

Deze gronden liggen ten zuidoosten van Avenhorn. Ze hebben een
kleidek waarin een humushoudende bovengrond aanwezig is van 10 à
12 cm. Deze bovengrond is te dun om de naam minerale eerdlaag te
krijgen.
Binnen de waardveengronden is een onderscheid gemaakt in veen
gronden met klei binnen 120 cm (kVk) en klei dieper dan 120 cm (kVc).
Bij deze laatste wordt de veensoort aangegeven met een letter, in
dit geval c van carex (zeggeveen).
3A Toevoegingen en overige onderscheidingen
Op de bodemkaart komen de volgende vier toevoegingen voor:
(a) kalkrijke bovengrond
(b) afgegraven
(c) geëgaliseerd
(d) kreekbedding
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De begrenzing van de toevoegingen (a), (b) en (c) is,voor zover
zij niet samenvalt met een bodemlijn, aangegeven met een onderbroken
lijn. De kreekbeddingen, toevoeging (d), zijn met een dikke onderbro
ken lijn aangegeven.
Tot de overige onderscheidingen worden gerekend:
opgehoogde percelen, aangegeven met een zwart schopjesteken
-

niet gekarteerde gebieden zoals bebouwingen, wegen, dijken, water
lopen, open water, spoorlijnen en enkele percelen die van de be
treffende eigenaren niet betreden mochten worden.
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k. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, schaal 1 : 25 OOP (bijl. 3)
1+.1

Inleiding

In de loop van het jaar kunnen er grote variaties voorkomen in
de grondwaterstand. In het algemeen zal het niveau 's winters hoger
zijn dan in de zomer. Maar ook zullen van jaar tot jaar verschillen
optreden. Met andere woorden wanneer we het verband uitzetten tussen
diepteligging van het grondwater en de tijd (tijdstijghoogtelijnen)
dan zullen deze tijdstijghoogtelijnen van jaar tot jaar een ver
schillend verloop vertonen. Het is mogelijk door een aantal tijdstijg
hoogtelijnen een gemiddelde grondwaterstandscurve te trekken. De top,
respectievelijk het dal van deze curve laat zien tot welke stand
het grondwater 's winters gemiddeld stijgt en 's zomers gemiddeld
daalt.
De grondwaterstandswaarden, afgelezen bij de top en het dal van
de gemiddelde curve, worden de gemiddelde hoogste grondwaterstand
(afgekort GHG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (afgekort
GLG) genoemd.
Deze GHG en GLG kunnen van plaats tot plaats sterk variëren.
Er is nu een klassenindeling gemaakt waarbij de GHG en GLG binnen
een bepaald traject (uitgedrukt in cm - maaiveld) voorkomen. Deze
klassen worden grondwatertrappen (Gt's) genoemd. Elke grondwatertrap
is gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject
of door alleen een GLG-traject indien de GHG meestal in of nabij het
maaiveld voorkomt.
k.2

De kartering van de grondwatertrappen

Ten gunste van de hanteerbaarheid der kaart zijn voor dit ge
bied de Gt's weergegeven op een afzonderlijke grondwatertrappenkaart
(schaal 1 : 25 000), hoewel dit gegeven eigenlijk volledig op de
bodemkaart (l : 15 000) thuishoort.
De Gt's worden in het terrein bepaald aan de hand van profiel
en veldkenmerken en gecontroleerd aan gemeten grondwaterstanden.
Bij de kartering van de grondwatertrappen zijn voor de schatting
van de GLG onder meer de volgende criteria gebruikt:
1. de rijpingstoestand van de ondergrond en de diepte van het onge
rijpte slappe materiaal
2. reductie- en oxydatiekleuren in het profiel en de landschappelij
ke ligging
3. het slootwaterpeil (onderbemaling e.d.)
Voor de schatting van de GHG zijn van belang geacht: het roestbeeld in de bovengrond en de laag hieronder, de structuurtoestand,
de perceelsbreedte, de begreppeling, de drainage en de ligging ten
opzichte van het slootwater.
De schatting van de Gt's is getoetst aan de hand van de grondwaterstandsgegevens van het Archief van Grondwaterstanden TNO te
's-Gravenhage, d.w.z. aan de hand van die gegevens die betrekking
hebben op dit gekarteerde gebied.
k.3 Indeling
Ten behoeve van de systematische bodemkartering van Nederland,
schaal 1 : 50 000, wordt een indeling van zeven Gt's (I t/m VII)
gebruikt. De reeks is gerangschikt van nat naar droog.
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In dit gebied komt Gt VII echter niet voor. Behalve de enkel
voudige Gt's (I t/m VI) is in dit gebied een associatie van de Gt's
III en V onderscheiden.
Beschrijving van de grondwatertrappen
Gt I: GHG GLG < 50 cm
Deze Gt wordt aangetroffen in enkele zeer natte gedeelten, die
buitendijks zijn gelegen, ten oosten van Schardam en ten noordoosten
van Scharwoude. De betreffende gronden worden als grasland geëxploi
teerd. Het grasbestand is slecht en bestaat uit een vochtminnende
vegetatie., Tijdens een groot deel van het jaar staat het water op het
maaiveld.
Gt II: GHG GLG 50 - 80 cm
In het oostelijke deel van de polder De Westerkogge ligt een
aaneengesloten gebied met Gt II. Dit ligt lager dan het westelijke
deel van de polder en aangezien in de gehele polder hetzelfde pol
derpeil wordt gehandhaafd,treft men hier uiteraard hoge slootwater
standen aan. Weliswaar komen onderbemalingen voor en zijn verscheide
ne percelen gedraineerd, doch dit heeft nog niet in een andere Gt ge
resulteerd. Door deze cultuurtechnische ingrepen zullen extreem hoge
grondwaterstanden echter minder frequent optreden. Zo komt de GHG
bij percelen waar geen drainage en onderbemaling is toegepast meestal
binnen 20 cm voor en waar dit wel het geval is tussen 20 en 40 cm diep
te.
In dit aaneengesloten gebied met Gt II treft men veengronden,
liedeerdgronden, moerige gronden en tochteerdgronden aan. De moerige
gronden en tochteerdgronden met Gt II hebben ook steeds binnen 60 cm
diepte al een ongerijpte ondergrond.
Buiten dit aaneengesloten gebied komt Gt II voor bij veengron
den (Oudendijk), bij tochteerdgronden met ongerijpte ondergrond bin
nen 60 cm diepte, en bij de buitendijks gelegen drechtvaaggronden.
Gt III: GHG < 40 cm
GLG 80 - 120 cm
Deze Gt wordt aangetroffen in het westelijke deel van de polder
De Westerkogge en in bijna de gehele Polder Beschoot.
Bij de gedraineerde percelen komt de GHG voornamelijk tussen
20 en 40 cm diepte en bij de niet gedraineerde percelen vaak binnen
20 cm diepte voor.
Gt III treft men aan bij de tochteerdgronden (met ongerijpte
ondergrond tussen 60 en 80 cm), de moerige gronden, de leek- en
woudeerdgronden, de nesvaaggronden en bij de poldervaaggronden.
Gt IV: GHG > 40 cm
GLG 80 - 120 cm
Deze Gt komt voor bij een viertal percelen waarbij door een
vrij diepe onderbemaling en drainage is ingegrepen in het oude grond
waterregime (met Gt III) en waarbij de GHG beneden 40 cm diepte
wordt gehouden. Deze percelen worden voor de fruitteelt gebruikt.
Men treft er zcwal leek- en woudeerdgronden als tochteerdgronden
en moerige gronden aan.
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Gt V: GHG < !+0 cm
GLG > 120 cm
Het maaiveld van de gronden met Gt V ligt over het algemeen iets
hoger dan bij de gronden met Gt III. In het noordwesten verheffen
de gedeelten met Gt V zich min of meer plateauvormig boven hun omge
ving.
In het westen (bij Spierdijk) en in het noordoosten (langs de
Rijksweg) springen de gedeelten met Gt V er als kreekruggen uit. Bij
enkele andere gedeelten ligt het maaiveld even hoog als in de omge
ving, maar is Gt V het gevolg van een extra diepe ontwatering.
Men treft Gt V voornamelijk aan bij de leek- en woudeerdgronden.
Gt VI: GHG ^0 - 80 cm
GIG > 120 cm
Bij twee fruittuinen, die van een onderbemaling en een drainage
voorzien zijn, treft men Gt VI aan. In beide gevallen bestaat het
perceel uit leek- en woudeerdgrond. Het gedeelte in het noordoosten
tegen de Rijksweg ligt vrij hoog ten opzichte van de omgeving.
Gt III/V: GHG < J+0 cm
GLG 80 - 120 cm
> 120 cm
Deze associatie van Gt III met Gt V treft men aan bij de associa
tie van tochteerdgronden met leek- en woudeerdgronden (in het westen
bij Spierdijk en in het noordoosten langs de Rijksweg).
Het maaiveld wisselt op korte afstand in hoogteligging. Er komen
kreekruggetjes en kommen voor. De kreekruggetjes bestaan vaak uit
oeverwalletjes met een stroombedding.
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5. DE TEEIAARDEDIKTEKAART, schaal 1 ; 10 000 (bijl. *0
5.1

Inleiding

Wanneer een perceel lang in bouwland heeft gelegen, heeft men
er vaak klei opgebaggerd, die in de teelaarde is opgenomen, met
als gevolg dat de dikte van de teelaarde is toegenomen. De dikte van
deze opgebaggerde laag kan binnen een perceel sterk variè'ren.
Vlak langs de sloten komen aanzienlijk dikkere dekken voor dan meer
naar het midden van het perceel. Dit verschil in dikte is met 3 à 4
waarnemingen per ha nauwelijks aan te geven.
Op percelen waar oud grasland voorkomt is niet of nauwelijks
opgebaggerd. De dikte van de teelaarde is daar veel gelijkmatiger,
zodat 3 à 1)- boringen per ha daar wel een betrouwbaar beeld van de
dikte van de teelaarde geven.
Aangezien echter de oppervlakte oud bouwland behoorlijk groot
is, is de dikte van de teelaarde niet in kaartvlakken maar per boorpunt aangegeven in klassen van 10 cm.
5.2 Beschrijving van de dikteklassen
In de beginperiode van de kartering is per boorpunt aangegeven
of de teelaarde dunner of dikker was dan 30 cm. Was deze dikker dan
30 cm, dan werd een opsplitsing gemaakt in klassen van 10 cm. Nadat
al een gedeelte van het gebied was opgenomen, is op verzoek van de
opdrachtgever ook binnen 30 cm een verdere indeling gemaakt in: <20 cm
en 20-30 cm. Van het gedeelte dat toen al gekarteerd was met een
teelaarde dunner dan 30 cm, kon niet achterhaald worden of de dikte
< 20 of 20-30 cm was omdat de meeste boringen gecodeerd en niet be
schreven waren. Slechts 1 boring op de 2^ ha is beschreven. De
laatstgenoemde konden wel gesplitst worden in < 20 en 20-30 cm.
De dikte van de teelaarde is per boorpunt met de volgende cijfers
aangegeven:
0 =s dunner dan 20 cm
1 = dunner dan 30 cm
2 = 20 - 30 cm
3 = 30 - 14-0 cm
Ij. = 1^0 - 50 cm
5 = 50 - 60 cm
Ten noorden van de Jaagweg is de dikte van de teelaarde, met
uitzondering van het westelijke gedeelte, bijna altijd minder dan
30 cm. In het zuidelijke gedeelte van bovengenoemd gebied is de dik
te opgesplitst in dunner dan 20 en 20-30 cm. Het aantal waarnemingen
van een teelaardedikte van minder dan 20 cm heeft in dit gebied
duidelijk de overhand.
In het noordelijke gedeelte is, met uitzondering van enkele
beschreven boringen, aangegeven dat de teelaarde dunner dan 30 cm is.
Aangezien dit gedeelte voornamelijk uit oud grasland bestaat, is het
waarschijnlijk dat het ook grotendeels een teelaarde heeft die dun
ner is dan 20 cm.
Ten zuiden van de Jaagweg, ten zuiden van Spierdijk en ten noor
den van Avenhorn komen vrij veel boorpunten voor die een dikte van
de teelaardë aangeven van meer dan 30 cm (3, h en 5) maar bij het
merendeel is deze dunner dan 30 cm. Hiervan geven de meeste boor
punten een dikte aan van 20-30 cm. Omdat in dit gebied veel per
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celen zijn opgebaggerd is het aannemelijk dat de percelen aangegeven
met een dikte van minder dan 30 cm, meestal een teelaarde van 20-30 cm
dikte zullen hebben.
In het buitendijkse gedeelte is overal een teelaarde dunner dan
20 cm, meestal zelfs dunner dan 10 cm aangetroffen.
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6. DE HUMUSKXASSENKAABT, schaal 1 : 15 000 (bijl. 5)
6.1

Inleiding

In het gekarteerde gebied komt een grote variatie in hurausgehalten
voor. Vooral in dit gebied met overwegend zware kleigronden is het humusgehalte van groot belang. De bewerkbaarheid is sterk afhankelijk
van de humositeit. Hoe hoger het humusgehalte is, des te gemakkelij
ker zijn deze zware gronden te bewerken. Bij de geschiktheidsbeoorde
ling voor de bloembollenteelt en de teelt van groente in de volle
grond is het humusgehalte dan ook een belangrijke factor.
Wordt een continue reeks van humusgehalten in bepaalde trajecten
verdeeld, dan noemt men deze trajecten humusklassen.
6.2 Opzet van de legenda
De indeling in humusklassen berust op het gehalte aan organische
stof en het lutumgehalte (zie afb. 2). Deze grafiek is afgeleid van
de organische-stofdriehoek, die gepubliceerd is in het Systeem van
bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966). In
deze afbeelding wordt het humusgehalte aangegeven in gewichtsprocen
ten van de totale grond t.o.v. het lutumgehalte in gewichtsprocenten
van het minerale deel van de grond.
Uit afb. 2 blijkt dat bij een stijging van het lutumgehalte ook
het organische-stofgehalte hoger moet zijn om een grond in dezelfde
humusklasse te handhaven.
In dit gebied zijn k humusklassen onderscheiden: humusarm, humeus, humusrijk en venig.
6.3 Beschrijving van de humusklassen
Humusarm
De klasse humusarm komt nagenoeg niet voor. Alleen het buiten
dijkse gedeelte bij Schardam en Scharwoude heeft deze humusklasse.
Het zijn zeer stugge zware kleigronden met een hoge grondwaterstand
in het grootste deel van het Jaar. Deze gronden hebben een zodelaag
van 5 à 7 cm, die op grijze dichte zware klei ligt.
Humeus
De klasse humeus komt eveneens weinig voor. Enkele vlakjes liggen
langs de IJsselmeerdijk, ten zuiden van Avenhorn, langs de weg Avenhorn-De Hulken, ten noorden van De Goorn en een vlakje in het uiterste
noordoosten.
In de gronden met deze klasse komen zavel, lichte klei en zware
klei voor. Over het algemeen liggenze erg nat doordat een gedeelte
van het oorspronkelijke profiel door erosie verdwenen is en er daarna
een dunne laag jong materiaal is afgezet.
Een uitzondering is het gedeelte in het uiterste noordoosten.
Dit ligt juist erg hoog.
Humusrijk
De grootste oppervlakte van het gekarteerde gebied heeft een
humusrijke bovengrond. De klasse humusrijk komt over het gehele ge
bied verspreid voor. De grootste aaneengesloten oppervlakte hiervan
ligt in het gebied tussen Avenhorn, Grosthuizen, Zuidermeer en
Spierdijk. In dit gebied komen nogal wat gronden met een venige
bovengrond (klasse 3) voor. De begrenzing hiervan valt vaak samen
met perceelsscheidingen. Hieruit kan men afleiden dat de oppervlakte
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"humusrijk" door het gebruik als bouwland, aanzienlijk is toegenomen.
Wanneer namelijk grasland als bouwland in gebruik wordt genomen,
loopt het humusgehalte vrij snel terug. Bovendien is in dit gebied
veel klei uit de sloten getrokken en over het bouwland verspreid.
Dit was een vorm van bemesting. Vaak hebben deze percelen een kalkrijke bovengrond.
Wanneer men de humusklassenkaart vergelijkt met een bodemgebruikskaart van 1939 dan blijkt dat alle percelen die nu in de klasse
humusrijk vallen, toen al als bouwland in gebruik waren.
Binnen de klasse venig is geen perceel aangetroffen dat lang
durig als bouwland in gebruik is of is geweest.
De gronden van de klasse humusrijk hebben een stugge, vrij
zwaar te bewerken bovengrond, vooral als het perceel al jarenlang
in bouwland ligt. Een uitzondering hierop vormen echter de percelen
die zijn opgebaggerd met kalkrijk materiaal. Deze zijn minder stug.
Venig
Aanvankelijk is de oppervlakte van deze humusklasse veel groter
geweest, maar door langdurig gebruik als bouwland is het humusgehalte
gedaald. Wat nu nog venig is zijn vaak oude graslandgronden, zoals
ook blijkt uit de bodemgebruikskaart uit 1939. Soms liggen er ook
bouwlandpercelen in de klasse venig, maar dan zijn ze van recente
datum.
De klasse venig komt over het gehele gebied verspreid voor.
De gronden met een venige bovengrond zijn gemakkelijk te bewer
ken. Dit zijn prachtige, rulle bovengronden, die zich voordoen als
lichte zavel terwijl het toch zware kleigronden zijn. Ook in droge
perioden zijn het goed vochthoudende gronden.
De venige bovengronden in het noordoosten van het gebied zijn
minder goed. Onder de venige bovengrond komt een veenlaag voor die
plaatselijk sterk ingedroogd is. Deze veenlaag vormt een belemmering
voor de waterbeweging in de grond. Bovendien dringt geen enkele wor
tel in het veen omdat het erg zuur is. Voor de vochtvoorziening is
het gewas helemaal afhankelijk van het vochtgehalte van de laag
boven het veen.
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7. DE RIJPINGSKAART, schaal 1 : 25 000 (bijl. 6)
7.1

Inleiding

De mate van stevigheid van een grond is een belangrijk gegeven
en daarom wordt dit bij de kartering ook steeds in de beschouwing
betrokken.
Het is duidelijk dat de stevigheid of draagkracht van de boven
grond voor de agrarische praktijk van belang is en ook bepalend is
voor de beweidings- en mechanisatiemogelijkheden.
De draagkracht van de bovengrond hangt min of meer samen met
de fysische toestand van de ondergrond.
Voor het instellen van nieuwe ontwateringspeilen is echter,
cultuurtechnisch gezien, de aard van de ondergrond meer doorslagge
vend.
Het accent van de onderscheidingen op de rijpingskaart (bijl.
6) ligt daarom op de stevigheid van de ondergrond en op de profielopbouw.
Daar de stevigheid van de grond samengaat met de mate waarin de
fysische rijping is gevorderd,wordt hierna allereerst nog even inge
gaan op dit rijpingsproces in het algemeen, waarna de rijpingstoestand van de gronden in dit gebied zal worden toegelicht.
7.2 Fysische rijping
Fysische rijping is het proces van irreversibel waterverlies,
dat gepaard gaat met een blijvende volumevermindering (inklinking)
van de grond.
De fysische rijping heeft voor zavel en klei een verlaging van
het poriënvolume ten gevolge, de stevigheid neemt toe en er worden
structuurelementen gevormd.
In zand is het effect van fysische rijping beperkter, de uit
gangstoestand is daarbij reeds gekenmerkt door een grotere stevig
heid.
Gerijpte zavel en klei zijn in de praktijk als stevig op te
vatten, ongerijpte zavel en klei zijn daarentegen slapper.
Lichte sedimenten zijn over het algemeen draagkrachtiger en
minder aan klink onderhevig dan zwaardere.
De zware afzettingen hebben in ongerijpte toestand een relatief
laag volumegewicht (zie tabel 4), wat bij wateronttrekking krimp ten
gevolge heeft. Dit geldt nog sterker voor veen.
Naarmate er meer vocht aan onttrokken is, door ontwatering of
zuigkracht van een vegetatie, neemt de kneedbaarheid af. Uit de
consistentie is de mate van stevigheid vrij goed af te leiden.
Een maat om de rijping weer te geven is de zgn. "n-factor",
ook wel de waterfactor of de rijpingsfactor genoemd.
De n-factor geeft aan hoeveel gram water er gebonden is door
één gram lutum of door een daarmee gelijk te stellen hoeveelheid
humus. Hierbij zij opgemerkt, dat humus meer water bindt dan lutum.
De n-factor kan worden berekend volgens de formule:
A a nL + nbH + 0,2R (Pons en Zonneveld, 1965); zie verder par. 7.5«
7.3 Beschrijving van de rijpingsklassen
Rijpingsklasse 1
Tot deze klasse behoren de zeer slappe gronden.
Bij de veldopname is de rijpingstoestand binnen 80 cm
diepte een belangrijk criterium. Gronden die binnen 80 cm diepte
een afnemende rijping vertonen en slap worden,zijn gekarteerd als
tochteerdgronden (pMo), nesvaaggronden (Mo) en plaseerdgronden
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(Wo). Er bestaat binnen deze gronden echter nog een duidelijk te
onderscheiden verschil in mate van stevigheid van de ondergrond.
Voornamelijk in het noordoostelijke deel van het gebied treft men
zeer slappe ondergronden aan. Het minerale materiaal is hier binnen
60 cm diepte reeds vrij slap terwijl het op een diepte van 70 à 80 cm
zo slap is, dat het in de hand bij zeer gering knijpen reeds tussen
de vingers door vloeit.
Bij de gronden met rijpingsklasse 1 treft men steeds Gt II aan.
Rijpingsklasse 2
Tot deze klasse behoren de gronden met een slappe ondergrond
beginnend tussen 6O-8O cm - maaiveld.
In het westelijke en zuidelijke deel van het gebied zijn de
gronden vaak juist net slap binnen 80 cm diepte. Het minerale mate
riaal van 75 à 80 cm diepte perst men met enige moeite tussen de
vingers door. Op 60 cm diepte komt meestal vrij stevig materiaal
voor. De gronden met rijpingsklasse 2 hebben Gt III.
Rijpingsklasse 3
In deze klasse zijn de gronden weergegeven met een slappe onder
grond beginnend tussen 80-120 cm - m.v.
Bij de leek- en woudeerdgronden is de ondergrond tot meer dan
80 cm diepte behoorlijk stevig, toch treft men binnen 120 cm diepte
vrijwel steeds een slappere ondergrond aan.
De poldervaaggronden zouden ook in deze klasse terecht zijn ge
komen, maar daar kaarteenheid Mnla op de kaart een zo smal gedeelte
vormt is dit om kaarttechnische redenen in klasse 2 gevallen.
Rijpingsklasse ^
In deze klasse komen gronden voor met op wisselende diepten
slappe klei.
Bij gedeelten in het noordwesten en in het noordoosten van het
gebied komt een op korte afstand wisselende maaiveldhoogte voor.
Deze gedeelten zijn op de bodemkaart weergegeven als de associatie
pMo-pMn.
Bij de lagere gedeelten (pMo) treft men gronden aan, die in de
rijpingsklasse 2 thuishoren, de hogere gedeelten (pMn) zijn tot
dieper dan 80 cm behoorlijk stevig, zodat deze tot de rijpingsklasse
3 behoren. Daar het op deze kaartschaal onmogelijk is bij deze gril
lige gedeelten een nadere differentiatie toe te passen zijn deze ge
deelten op de rijpingskaart weergegeven met een aparte klasse.
Rijpingsklasse V
Daar veen na diepe ontwatering zeer sterk inklinkt zijn de
gronden met een veenlaag van meer dan 40 cm dikte, die binnen 80 cm
begint, in een aparte klasse weergegeven. In deze klasse vindt men
derhalve de liedeerdgronden (pMv), de drechtvaaggronden (Mv), de
weideveengronden (pV) en de waardveengronden (kV). Bij de koopveengronden (hV) komen gedeelten voor waarbij de veenlaag meer dan 40 cm
dik is, die gedeelten vallen dan ook in deze klasse. Bij het te
grote oppervlak koopveengronden in het noordoosten treft men echter
onder een venige bovengrond een dunnere veenlaag aan, die vrij on
diep op een slappe kleiondergrond ligt. Deze gronden zijn dan ook in
de rijpingsklasse 1 ondergebracht.
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"J.h Klinkgevoeligheid en enkele problemen bij diepere ontwatering
De gronden in dit gebied zijn globaal naar klinkgevoeligheid
te rangschikken. Uitgaande van de rijpingskaart en de daarop onder
scheiden klassen behoren de klassen V en I tot de meest klinkgevoelige. In deze klassen is de ontwateringsdiepte het sterkst bepalend
voor het toekomstige maaiveldniveau. Niet alleen door inklinking
zal het maaiveld sterk dalen na diepe ontwatering,maar ook door een
vertering van de veenlaag. In dit verband zij opgemerkt dat bij
rijpingsklasse 1 veelvuldig dunne veenlagen voorkomen (v2 en w2 van
de afwijkende-lagenkaart (zie bijl. 8). In dit gebied kunnen zich
bij diepe ontwatering problemen voordoen in verband met het indro
gen der veenlagen, waardoor de bovengrond zeer droogtegevoelig wordt,
en het ontstaan van katteklei onder de ondiepe veenlagen. Het voor
komen van katteklei en zure veenlagen vertraagt in het oostelijke
gebied het rijpingsproces na een diepere ontwatering aangezien de
wortels van de vegetatie deze zure lagen over het algemeen vermijden
en daardoor niet door onttrekking van water uit de ondergrond bij
dragen aan de rijping.
Bij een fruittuin met onderbemaling en drainage in dit gebied,
werd vaak katteklei op 30 à 50 cm diepte waargenomen. De rijping
was na een aantal jaren onderbemaling niet merkbaar veranderd. De
stand van het fruitgewas is bij deze gronden niet best. De beworteling der fruitbomen zal bij deze gronden zeker veel te wensen over
laten.
Minder klinkgevoelig zijn de gronden van rijpingsklasse 2. Deze
gronden liggen over het algemeen dieper uit het water dan de gronden
van de klassen V en 1. Een en ander blijkt ook uit de grondwatertrappehkaart. Dat de ondergrond diidelijk gerijpter en steviger is
dan bij de klassen V en 1 blijkt onder meer uit het feit dat bij
deze gronden met succes moldrainage wordt toegepast. Dit gebeurt
namelijk vaak als men het land voor bloembollenteelt verhuurt. Bij
de gronden met slappe kleiondergrond binnen 60 cm diepte en bij
de gronden met een dikke veenlaag wordt, vooral ook weer bij verhuur
voor bollenteelt, gedraineerd met buizen daar moldrainage ten ene
male onmogelijk is door het dichtzakken van de molgangen. Bij diepe
ontwatering zullen de gronden van rijpingsklasse 2 na verloop van
een aantal jaren tot meer dan 80 cm diepte gerijpt en stevig zijn.
Zo treft men binnen het gebied van klasse 2 reeds gedeelten aan
met klasse 3, die het gevolg zijn van een extra diepe ontwatering
bij een aantal fruittuinen (o.a. te Berkhout en bij Oudendijk). Deze
vrij snelle rijping moet echter voor een deel ook worden toegeschre
ven aan de vrij diepe beworteling van de fruitbomen.
De gronden, die tot meer dan 80 cm diepte stevig zijn, rijpings
klasse 3, liggen over het algemeen vrij diep uit het water. In het
noordwesten behoren enke-le hoger gelegen kreekrugjes tot deze klasse.
In het gebied tussen Zuidermeer en het westeinde van Berkhout komen
plateauvormig hoger gelegen gedeelten voor met rijpingsklasse 3.
Ten zuiden van Berkhout en bij Oudendijk treft men enkele gedeelten
aan waarbij de rijpingsklasse 3 het gevolg is van een extra diepe
ontwatering bij gebruik voor fruitteelt. De gronden van rijpings
klasse 3 zijn niet erg klinkgevoelig.
Bij de gronden van rijpingsklasse U zal ten gevolge van een
diepere ontwatering een nog sterkere accidentering van het land
schap ontstaan, omdat de lagere gedeelten klinkgevoeliger zijn dan
de hogere.

LEGENDA
• 7a
plaots en nummer van een
grondmonster (zie tabel 7 )
.Y 3

plaats en nummer (resp. letter)
van een bovengrondmonster
(zie tabet 8)

•B

plaats en letteraanduiding van
een diepboring (zie tabel 4)

^fb.3 Situatiekaart , schaal 1 ! 25 000, met plaatsen en nummers van de grondmonsters en van de d iepboringen
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7.5 Bepaling van enkele fysische grootheden
7.5.1

Inl.eid.inj2

De aanwezigheid van een slappe, niet-gerijpte kleiondergrond,
voornamelijk in het oostelijke deel van het gebied, is aanleiding
geweest om aan 4 profielen het verloop van de volumegewichten en
de poriënvolumina met diepte te onderzoeken. De diepboringen zijn
verricht met de steekboor tot een diepte van ca. 4 m - m.v.; de
plaatsen van de boringen zijn aangegeven op de situatiekaart (afb. 3).
De profielbeschrijvingen en de analyseresultaten zijn opgenomen
in tabel
7.5.2 Bemonstering_
De bemonstering van het profielgedeelte boven het grondwater is
met behulp van monsterringen geschied. Per laagdikte van 20 cm is
een monster in drievoud (3 ringen à 100 cm^) genomen en overgebracht
in luchtdicht afgesloten potjes. Bij aanwezigheid van een scherpe
overgang van het materiaal is volstaan met een geringere laagdikte.
Het profielgedeelte in het grondwater is eveneens per 20 cm
laagdikte bemonsterd door telkens ca. 300 cm3 materiaal uit de steek
boor over te brengen in potjes.
7.5.3 Laboratoriumonderzoek
In het laboratorium van deStichting voor Bodemkartering is van
elk monster achtereenvolgens bepaald:
-

het gewicht van de natte en de droge grond met pot (drogen bij
105° C),

-

het gewichtsverlies aan water en het gewicht van de droge grond.

Daarna is van ieder monster het organische-stofgehalte bepaald vol
gens de humus-glcïiverliesmethode (2 uur gloeien bij 600° C).
7.5.^ Berekeningswijze
Op basis van de analyse-resultaten zijn achtereenvolgens bere
kend:
a. het watergehalte (A-cijfer) = het aantal grammen water per 100
gram stoofdroge grond, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de
droge grond
b. het soortelijk gewicht (s.g.) = gewicht in grammen van 1 cm^
vaste bestanddelen zonder poriè'n
volgens de formule:
s.g. =

100
h
TTÏ7

2.75

100-h-l
2.66

(gr /cm^)

waarin h = humusgehalte in % op de grond
1 = lutumgehalte in % op de grond
Het lutumgehalte op de grond is verkregen uit het bij de pro
fielbeschrijving geschatte lutumgehalte op de minerale delen met
inachtneming van de hoeveelheid aanwezige organische stof. Het lu
tumgehalte op de grond is niet gecorrigeerd op de hoeveelheid aan
wezige koolzure kalk.

Tabel l+.

Profielbeschrijvingen en resultaten van het grondmonsteronderzoek ter bepaling
van het poriënvolume en de waterfactor (n) bij vier diepboringen

diepte in
cm beneden
maaiveld

% lutum
% organi
op minerale sche stof
delen
(gemid
(schatting) deld)

omschrijving

gram water
folumeper 100 gr
gewicht
droge grond
]droog)
A

poriën
volume

%

water
factor
n

poriè'ngetal
e

Profiel A (maaiveld - 2,76 m -NAP)
0-20
20-38
1+0-60
6O-8O
80-100

100-120
120-11+0
11+0-160
160-180
180-200
200-220
220-21+0
21+O-26O
26O-28O
28O-295
3OO-32O
32O-3I+O
31+O-36O
36O-38O
38O-I+OO
1+00-1+20
1+20-1+1+0
0-20

30-1+5
5O-7O
7O-9O
90-110
1IO -I3O

I3O-I5O
I5O-I7O
I7O-I9O
I9O-2IO
2IO-23O
23O-25O

25O-27O
- 27O-29O
29O-3IO
3IO-33O
33O-35O
35O-37O
370-390
39O-I+IO
0-20
20-28
3O-5O

50-70
7O-9O
9O-IIO

110-130
I3O-I5O
I5O-I7O
I7O-I9O
190-210

210-230
* 23O-25O
250-270
27O-29O
29O-3IO
3IO-35O
35O-38O

0-10
10-20
20-1+5
5O-7O
7O-9O
9O-IIO

I3O-I5O
150-170
170-190
190-210
210-230
230-250
250-270
270-290
29O-3IO
3IO-33O

330-350
35O-37O
37O-39O

lichte tot matig zware
veraard veen
zware kalkloze klei
zware kalkloze klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware
lichte tot matig zware
lichte tot matig zware
lichte tot matig zware
lichte tot matig zware
zware kalkrijke zavel
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
zware kalkrijke zavel
zware kalkrijke zavel

kalkloze klei

-

1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0

kalkrijke
kalkrijke
kalkrijke
kalkrijke
kalkrijke

klei
klei
klei
klei
klei

Profiel B (maaiveld = 3,01+ m -NAP)
lichte tot matig zware kalkloze klei
rietzeggeveen, kalkloos
zware kalkloze klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
zware kalkrijke zavel
zware kalkrijke zavel
Profiel C (maaiveld = 2,80 m -NAP)
lichte tot matig zware kalkloze klei
kleiig veen
zware kalkloze klei
zware kalkloze klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware kalkrijke klei
lichte tot matig zware kalkrijke klei
zeer lichte kalkrijke zavel
zeer lichte kalkrijke zavel
Profiel D (maaiveld = 2,82 m -NAP)
lichte tot matig zware kalkloze klei
kleiig veen
zware kalkloze klei
zware kalkloze klei
zware kalkloze klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
zware kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
lichte kalkrijke klei
matig lichte kalkrijke zavel
matig lichte kalkrijke zavel
matig lichte kalkrijke zavel
matig lichte kalkrijke zavel
matig lichte kalkrijke zavel
") ringmonster

35

1+0
35
35
35
35
35
20
27
27
27
27

23
23

35
-

1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
30
30
30
30

20
20
35
-

1+0
1+0
1+0
i+o

1+0
1+0
1+0
1+0
1+0
35
35
35
35
35
10 à 12
10 à 12
35
-

1+0
J+o
J+o
1+0

1+0
i+o

1+0
33
25
25
25
25
11+
11+
11+

11+
11+

21,3

60
8
8,1

7,9
7,3
5
7,3
8
7,3

77 ")
21+0 ")
72 ")
105
118
123
130
118
138

0,71
0,30
0,81
0,69
0,63

0,62
0,59
0,63

3,6
i+,3
l+,6

11+1+
11+1+

128
130

0,56
0,55
0,55
0,55
0,60
0,59

b,3

111+

0,65

1+1+
98

1,23
0,71+
1,00
0,79
0,75
1,06
1,05

8,1

1,1+
1
2
5,3
3,1+
1,9
3,5
21+,i+
88
5A
6,5
7,8
5,1
8,1
7,5
5,3
5,2
7,1+
8,3
8,2
6,6
1,6

1,5
2,6
1
2,3
2,1
32,6
52
6,9
l+,7
5,2
6,7
8

7,7
7,1
6,3
i+,8
5,6
5,8
6

5,3
3,8
1,2
3,3
26,1+
66
l+,8

5,1+
6,9
6,2
8,5
5,9
5,6
3,9
3,5
1,8
1,9
2,5
2,1
1,5
1,2
1,7
1,3

11+3

62

88
96
56

57
89 ")
367 ")
120 ")

117
11+1
135
11+1+
150
11+5
167
11+0
159
155
11+2
101+
110
60

105
51
57
85
139
11+5
71+
89
111
122
120
130
119
112
136

100
121+
120
105
1+0
1+0
83
223
65

95

120
110
11+6

120
128
88
60

81
83
103
39
35
36
39
38

")
")
'*)
")

69
83
68

73
75
76
77
75
78
79
79
79
77
77
75
51+
73
62
70
72
60
60

0,63
0,67

0,57
0,72
0,61
0,63

0,70
1,28
1,28
0,63

0,28
0,88
0,75
0,63
0,67

0,51+
0,63

0,60
0,79
1,02
0,81+
0,83

0,71
1,31
1,38
1,36
1,30
1,33

1,9
2,2
1,8

2,0
2,2
2,3
3,0
2,5
2,5
2,2
1,8
2,8
1,5
1,8
2,3
1,1+
1,3

2,61+
1,61+

2,28
2,52
1,1+9
1,1+9

1,60

1,2
2,8

69

2,26

0,6

79
79
70
70
71+
76
75
77
75
71+
78
72
76
76
73
52
51

3,85
3,65

71
81+

2,1+8
5,21+
1,95
2,1+6
3,07
2,83
3,69
3,12
3,31
2,32
1,58
2,15
2,19
2,75
1,02
0,93
0,95

0,65

0,59

1,8

3,03
3,13
3,38
3,02
3,50
3,67
3,65
3,78
3,35
3,1+0
2,98
1,16

2,82
1,31+
1,51

0,39
0,55
0,79
0,78
0,63

1,0

1,5

0,8

71
88
79
75
78
78
79
79
79
81
78
80

0,67

-

2,11
2,68

2,1+8
7,05
3,66
3,oo
3,59
3,50
3,65
3,83
3,76
l+,35
3,57
l+,03
3,93
3,65
2,79
2,91+

0,61+
0,19
0,55
0,6l+
0,56
0,58
0,55
0,53
0,51+
0,1+9
0,56
0,50
0,51
0,55
0,70
0,68
1,02
0,70
1,13
1,06

0,62

0,7

2,23
l+,99

80

79
71+
75
62
71+
57
60

66

71
75
71+
79
76
77
70
61

68
69
73
50
1+8

1+9
51
50

-

2,0
1,9
2,2
2,3

2,2
2,3
2,5
2,9
2,2
2,1+

2,3
2,3
2,6
2,8

1,3
1,6

-

2,3
1,2
1,5
1,7

2,29
2,32
2,85

3,10
3,05
3,33
3,07
2,91
3,50
2,60
3,20
3,10
2,76
1,07
1,01+

1,8

1,8
2,0
1,9
1,9
2,5
1,7
2,2
2,2

2,1
1,5
1,1
0,7
-

1,0
1,5
1,9
1,8

2,2
2,0
2,1
1,7
1,3
2,2
2,3
2,8
1,1
1,0

1,1
1,2

1,01+

1,00

1,2

i
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Evenmin is er een correctie toegepast op het s.g. voor de hoeveel
heid sterk aan het luturn gebonden water.
c. het volumegewicht (V.R.) = gewicht in grammen van 1 cm3 grond in
natuurlijke ligging
met de formules:
gewicht droge grond (gr)
®olume (3000»$

voor rmsnonsters:

voor steekmonsters: v.g. =»
(verzadigde toestand)
0.01A + 1
s.g.

(gr/cm3)
(gr/n>?)

d. het poriënvolume (p.v.) = volumepercentage van de grond in natuur
lijke ligging, dat door water en lucht
wordt ingenomen
volgens de formule:
FV =

100 - v.g. x 100
s.g.

e. het poriëngetal (e) = de verhouding tussen het door poriè'n ingeno
men volume en het volume vaste delen
volgens de formule:
e - S-g'
v.g.

- 1

(-)

f. de water- of rijpingsfactor (n) = de hoeveelheid water die gebon
den is aan één gram lutum of een
daarmee gelijk te stellen hoe
veelheid organische stof
volgens de formule:
A = n (1 + bh) + 0.2R (Pons en Zonneveld, 1965)
waarin
1 en h: lutum- en humusgehalte van stoofdroge grond
R «

100 - (1 + h)

b = de verhouding van het waterbindend vermogen van
een bepaalde gewichtshoeveelheid organische stof
tot dat van een zelfde hoeveelheid lutum
Bij de hier uitgevoerde berekening is aanger.cmen: b = 3
7-5-5 Korte toelichting op_de resultaten_(tabel 1+)
Uit de berekende waterfactoren (n) kan een indruk worden verkre
gen van het rijpingsstadium van de verschillende lagen uit de vier
profielen.
Hierbij wordt de volgende klasse-indeling gebruikt:
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waterfactor (n)

rijpingsstadium

consistentie

gerijpt

stevig

0,7-1,0

bijna gerijpt

matig stevig

1,0-1 A

half gerijpt

matig slap

1>2,0

bijna gerijpt

slap

geheel ongerijpt

zeer slap

< 0,7

> 2,0

De waarden van de waterfactoren van de bovengrond laten zien
dat de top van elk profiel uit gerijpt materiaal bestaat. Direct
onder de veenlaag zijn de profielen al half gerijpt of zelfs geheel
ongerijpt. Ket toenemende diepte worden de profielen in zware klei
zelfs nog slapper (n > 2.0). De ondergronden op ca. 4 m - m.v. zijn
doorgaans weer wat steviger en bestaan uit half gerijpte lichte of
zware zavel.
Omtrent de rijpingstoestand kan een overeenkomstige trend met
diepte worden afgelezen aan het verloop van de waarden van het volume
gewicht (v.g«)> het poriënvolume (p.v.) en het poriè'ngetal (e). Van
de aflopende profielen wordt met toenemende diepte het volumegewicht
weer hoger en daalt tegelijkertijd de waarde van het poriënvolume en
het poriè'ngetal.
Ter illustratie kunnen de verkregen resultaten vergeleken worden
- zij het onder het nodig voorbehoud - met de overeenkomstige cijfers
(gemiddelde waarden) van profielen inet een gerijpte, stevige kleiondergrond.
Zo bedraagt het volumegewicht van gerijpte klei ca. 1.2 à 1.5,
het poriënvolume 1+0 à 50$ en het poriëïigetal ca. 1.00 of <1.00.
De verschillen tussen deze "eindwaarden" en dezelfde cijfers uit
de vier bemonsterde profielen zijn vrij groot. Het is duidelijk dat
bij diepere ontwatering het bovenste gedeelte van het profiel ten
gevolge van het eigen gewicht zal inklinken.
Bij gebrek aan gegevens over een juiste peilverlaging, i.e.
grondwaterstandsdaling èn gegevens over de uiteindelijke waarden van
de grootheden volumegewicht en poriè'ngetal die na ontwatering bereikt
zullen worden, is een verantwoorde berekening van de grootte van
maaiveldsdaling thans nog onuitvoerbaar.

-

kl

-

8. DE ONDERGRONDSKAAKP, schaal 1 : 25 OOP (bijl. 7)
8.1

Inleiding

Op de ondergrondskaart zïjn de textuur en de aard van het mate
riaal tussen 80 en 200 cm beneden maaiveld aangegeven.
Van minstens 75$ van de totale oppervlakte bestaat de gehele
laag van 80 tot 200 cm - m.v. uit zware slappe klei. Lichter mate
riaal met enige oppervlakte van betekenis komt in het westelijke
deel van het gebied voor.
Bijna het gehele gebied heeft binnen 80 era - m.v. slappe klei.
In het noordoosten, buitendijks langs het IJsselmeer en in het noord
westen liggen enkele kleine gebieden waar de slappe klei tussen 80
en 120 cm diepte begint.
8.2 Beschrijving van de kaarteenheden
De gronden van kaarteenheid 1 bestaan tussen 80 en 200 cm geheel
uit veen. Enkele vlakjes komen voor bij Schardam, langs de spoorlijn
Alkmaar-Hoorn nabij Bobeldijk en bij Avenhorn.
De gronden van kaarteenheid 2 hebben tussen 80 en 200 cm zware
klei (> 35$ < 2 mu). Gronden van dit type komen verreweg het meest
voor. In een paar zeer kleine vlakjes van deze gronden komt een
veenlaag voor, die is aangegeven met de toevoeging VI en V2. Bij VI
reikt de veenlaag ondieper dan 120 cm, bij V2 dieper dan 120 cm.
De gronden van de kaarteenheden 3, h en 5 bestaan tussen 80 en
200 cm diepte uit zware klei die weer overgaat in lichte klei (25 35% < 2 mu). Bij 3 begint de lichte klei binnen 120 cm, bij It- tussen
120 en l6o cm en bij 5 tussen 160 en 200 cm. Behalve bij Scharwoude
komen de met deze kaarteenheden aangegeven gronden alleen voor in
het westelijke deel van het gebied.
De gronden van kaarteenheid 6 bestaan tussen 80 en 200 cm geheel
uit lichte klei. Ze komen uitsluitend voor in het westelijke deel
van het gebied.
De gronden van kaarteenheden 7 en 8 bestaan tussen 80 en 200 cm
diepte uit klei (> 25$ < 2 mu) op zavel (8-25$ < 2 rau). Die van
kaarteenheid 7 hebben lichte klei (25-35$ < 2 mu) op zavel, die bin
nen 120 cm begint. Die van kaarteenheid 8 hebben zowel lichte klei
(25-35$ < 2 mu) als zware klei (> 35$ < 2 mu) op zavel, die tussen
120 en 200 cm begint. Beide kaarteenheden komen voor tussen Zuidermeer en Spierdijk.
De gronden van kaarteenheid 9 bestaan tussen 80 en 120 cm diepte
uit lichte klei op zware kLei die binnen 120 cm begint en doorgaat
tot minstens 200 cm. Hiervan komt slechts één vlak voor, dit ligt
tussen Zuidermeer en De Goorn.
De gronden van kaarteenheid 10 bestaan tussen 80 en 120 cm
diepte uit een complex van zavel en klei, die sterk afwisselend
voorkomen. Ze liggen langs de oostelijke grens van het gebied en
in het noordwesten. In het oostelijke deel komt plaatselijk een
veenlaag voor die sterk wisselt in begindiepte en dikte. Deze laag
is aangegeven met de toevoeging v3.
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9. DE AFWIJKENDE-IAGENKÄAHT, schaal 1 : 25 000 (bijl. 8)
9.1

Inleiding

Voornamelijk in het noordoostelijke deel van het gebied bevindt
zich onder de humusrijke of venige bovengrond een veenlaag van wis
selende dikte. Deze veenlaag kan een storende werking uitoefenen op
de waterbeweging in de grond en is daarom aangegeven op de afwijkendelagenkaart. Soms komt de veenlaag niet direct onder de bovengrond
voor, maar dieper in het profiel.
Bij aanwezigheid van een dunne veenlaag is er plaatselijk katteklei aangetroffen. Bij een eventuele diepere ontwatering moet er
echter rekening mee worden gehouden dat er op meer plaatsen katteklei
kan worden gevormd. Dit is vooral daar mogelijk waar een ondiepe
veenlaag voorkomt,d.w.z. een veenlaag die binnen 1+0 cm begint en dun
ner is dan 1+0 cm.Op de afwijkende-lagenkaart is daarom zowel katte
klei als potentiè'le katteklei aangegeven.
9.2 Beschrijving van de afwijkende-lagenkaart
Er is een indeling gemaakt in veenlagen die binnen 40 cm begin
nen (v) en die tussen 1+0 en 80 cm beginnen (w).
In de gronden aangegeven met v1 en v2 beginnen de veenlagen binnen
1+0 cm. Bij die van v1 zijn deze dikker dan 40 cm en bij v2 dunner
dan 1+0 cm. Kaarteenheid v1 komt voornamelijk voor in het noordoosten
en bij Avenhorn.
Kaarteenheid v2 komt het meeste voor en beslaat een groot deel
van het noordoosten. Vooral in de gronden van v2 is katteklei aange
troffen en komt potentiè'le katteklei voor.
De gronden van w1 en w2 hebben veenlagen die dieper voorkomen,
nl. tussen 1+0 en 80 cm beginnend. Bij die van wl is de veenlaag
dikker dan 1+0 cm en bij w2 dunner dan 1+0 cm. Deze gronden liggen
in het noordoosten en buitendijks langs het IJsselmeer. Ook bij deze
komt soms katteklei voor, maar dan boven de veenlaag, in tegenstel
ling tot de gronden van v2 waar het onder het veen voorkomt.
Er is ook katteklei aangetroffen in het zuidwesten van Polder
Beschoot bij Oudendijk. Dit is de enige plaats waar katteklei voor
komt zonder dat er een veenlaag in het profiel aanwezig is.
Behalve de veenlagen die op deze afwijkende-lagenkaart zijn
aangegeven,komen over het gehele gebied verspreid nog kleine veenputten voor, die echter door hun geringe omvang niet op een kaart
met schaal 1 : 25 000 kunnen worden weergegeven.
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10. DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAAPiT VOOR GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND
EN BLOEMBOLLENTEELIT» schaal 1 : 15 000 (bijl. 9)
10.1

Inleiding

Deze kaart is vervaardigd, met gebruikmaking van de gegevens van
de bodemkaart (bijlage 2). Bij de beoordeling is er van uitgegaan, dat
de ontwatering van de gronden optimaal is, d.w.z. aangepast aan teelt
of gewas.
Op de kaart is de geschiktheid aangegeven voor de groenteteelt
in de volle grond en voor de bloembollenteelt. Voor de groenteteelt
in de volle grond zijn hier vooral bedoeld de meest voorkomende gewas
sen in dit gebied, en voor de bloembollenteelt hoofdzakelijk tulpen,
irissen en krokussen.
De kaart heeft een globaal karakter. Dit houdt in, dat de aan
wijzingen die de kaart geeft, beperkt zijn. Men moet deze kaart dan
ook niet gebruiken voor doeleinden, waarbij gedetailleerde informaties
nodig zijn. Bij nieuwe vestiging van tuinbouwbedrijven zal derhalve
steeds vooraf een gedetailleerde bedrijfskartering noodzakelijk blij
ven.
Met de hier gegeven classificatie wordt beoogd een algemene
indruk te geven van de mogelijkheden die bodemkundig gezien voor de
genoemde teelten in het betreffende gebied aanwezig zijn.
10.2 De beoordeling voor tuinbouw
In de beoordelingstabel (tabel 5) is voor alle op de bodemkaart
onderscheiden kaarteenheden de geschiktheid voor groenteteelt in de
volle grond en voor bloembollenteelt aangegeven in een aantal klassen.
Hiervoor is nagegaan:
a) of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de geschiktheid
t.g.v. een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanig
heden van de grond
b) hoe de teeltmogelijkheden zijn voor de bovengenoemde teelten.
De geschiktheidsclassificatie is dus gebaseerd op de, in de tabel
genoemde, beperkingen en uitgedrukt in teeltmogelijkheden.
Op basis van deze classificatie is de geschiktheidskaart samen
gesteld. Er zijn 5 geschiktheidsklassen onderscheiden, die tevens de
legenda vormen van de bodemgeschiktheidskaart.
De beoordeling is geschied op basis van "normale", goed geleide
bedrijven, die de algemeen aanvaarde en economisch verantwoorde be
drijfstechnische 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.
Wat de "beperkingen" betreft, is nagegaan of en in hoeverre er
bij de gronden beperkingen bestaan in de bodemgeschiktheid als ge
volg van een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanigheden
van de grond. Deze beperkingen bepalen in hoge mate de exploitatie
mogelijkheden en daarmede de geschiktheid van de grond voor tuinbouw.
Voor de gronden van elke klasse is nagegaan of en in hoeverre het bo
demprofiel afwijkt van de meest ideale toestand die men voor de be
treffende 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 produktie en geeft tegelijkertijd
de richting aan waarin de verbetering moet worden gezocht.
De eigenschappen en hoedanigheden van een grond leiden tot
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een bepaalde teeltmogelijkheid voor tuinbouw. Deze "teeltmogelijkhe
den" zijn voor de genoemde teelten aangegeven. Een grond heeft een
grotere geschiktheid naarmate er betere teeltmogelijkheden zijn.
Verder wordt de geschiktheid bepaald door de bruikbaarheid voor meer
teelten.
10.3 Beperkingen
De verschillende gronden zijn beoordeeld op hun teeltmogelijk
heden op basis van: bewerkbaarheid, bewortelbaarheid en sterke wisse
ling in profielopbouw op korte afstand.
Deze hoedanigheden hangen samen met bodemkundige eigenschappen,
zoals textuur, structuur, doorlatendheid etc., maar daarnaast ook
met o.a. het klimaat, dus met externe omstandigheden. Of er moeilijk
heden met de vochthuishouding optreden, is niet alleen afhankelijk
van bodemkundige eigenschappen zoals de doorlatendheid, maar ook van
de neerslag in een bepaald jaar. De klimaatsomstandigheden zijn bij
de beoordeling buiten beschouwing gelaten.
10.3.1

Bewerkbaarheid

Hierbij is nagegaan of en in hoeverre een slechte verkruimeibaarheid van de bouwvoor de bewerkbaarheid van de grond voor tuinbouw
bemoeilijkt.
De verkruimelbaarheid van een grond is afhankelijk van de onder
linge binding van de gronddeeltjes en wordt, behalve door de vochtig
heidstoestand, bepaald door de textuur, de structuur, het organischestofgehalte en bepaalde chemische eigenschappen, zoals de kalktoestand.
Een compacte opbouw geeft een slechtere verkruimelbaarheid. Dit
kan tot moeilijkheden leiden bij diverse grondbewerkingen, zoals het
maken van een zaai- of pootbed. Ook wordt het bewerkingstraject er
in ongunstige zin door beinvloed. Hoe slechter de verkruimelbaarheid,
hoe meer moeilijkheden zich ook voordoen bij cultuurmaatregelen, zoals
de verplegingswerkzaamheden, en bij het oogsten speciaal van wortelbol- en knolgewassen.
De mogelijkheden tot mechanisatie zijn derhalve sterk afhankelijk
van de bewerkbaarheid.
10.3.2 Bewor•telbaarheld
In een aantal gronden komen storende lagen voor, die de verti
cale waterbeweging en de beworteling belemmeren. Voorbeelden hiervan
zijn een ongerijpte ondergrond, het voorkomen van ondiepe veenlagen
en van katteklei.
De bewortelbaarheid bij deze gronden is minder goed en behalve
het instandhouden van een optimale ontwatering moeten in deze gron
den nog andere voorzieningen getroffen worden, zodat de teeltmogelijk
heden beperkter zijn dan op goed bewortelbare gronden.
10.3.3 Sterke_wisseling_in £rofielo£bouw £p_k£rte_afstand_
Hiermede zijn bedoeld sterke verschillen op korte afstand, zowel
in de bovengrond als in de ondergrond. De verschillen in profielop
bouw komen op zo'n korte afstand voor, dat het gezien de kaartschaal
niet mogelijk was deze verschillen afzonderlijk weer te geven.
Ook het hoogteverschil wisselt vaak op korte afstand, dit vormt
een beperkende factor voor de teeltmogelijkheid.
Aangezien de homogeniteit van een grond binnen één tuinbouwbe
drijf zeer belangrijk is, vormt een zo ingewikkeld bodempatroon een
beperking van de teeltmogelijkheden.

Tabel 5«

Geschiktheidsbeoordeling voor groenteteelt in de volle
grond en bloembollenteelt bij optimale ontwatering
indeling
opper
vlakte
(bijl.2) in ha

i geschikt- kaart
i heidseenheid

1 (bijl.9)
1

!

2

3

k

5

teeltmogelijkheid
voor ")

beperkingen'i.v.m.
bewerk
baar
heid

bewor- sterke
groente bloem
telbaar- wisselin teelt in bollen
heid
gen in het de volle teelt
profiel op grond
Icrto afetand

Wod

825

1

1

1

2

2

Wog

72

1

1

1

2

2

pMo3b

68

2

1

1

3

2

pMo3o
pMol^b

27

2

1

1

3

2

166

2

1

1

3

2

pMol].c

1220

2

1

1

3

2

pMnl^b

U

2

1

1

3

2

pMnl).c

83

2

1

1

3

2

pMo2c

33

2

3

3

Mill a

3

2

1

3

3

pMn2a

13

2

1

3

3

pMo/pMn

35

2

1

1

3

3

lVb3c

20

3

1

1

U

3

Mol^e

16

1

1

3

k

1

4
1+

1

Woe

170

3
1

hVk

281

1

3

1

b

b

pV5

11

1

3

1

b

b

pMv3

8

2

1

b

b

Mvlj.

18

3

3
1+

1

b

b

Mola

H

3

2

b

b

Wof

197

2

h

1

b

b

kVk

7

3

b

1

b

b

kVc

5

3

b

1

b

b

') Gradaties in
beperkingen van
de bodemgeschiktheid:
1 = geen of gering
2 - matig
3 = sterk
I4. = zeer sterk

opmerkingen

sterk slempgevoelig

3

plaatselijk
katteklei
katteklei

") Gradaties in teeltmogelijkheden:
1 _ zeer goed (zijn niet aangetroffen)
2 = goed
3 _ matig
1+ _ slecht

- k-5 10.3.4 Gradaties in_de bemerkingen
Bij de beoordeling van de mate van "Beperking" zijn vier grada
ties onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m 4 worden aangegeven.
De betekenis daarvan is in tabel 5 vermeld en wordt hieronder nader
omschreven.
Bij het waarderen van de beperkende werking van de verschillende
bodemkundige eigenschappen zijn, behalve hun invloed op de groei en
de produktie, ook van betekenis de produktie-omstandigheden en de in
verband daarmede te nemen cultuurmaatregelen.
1. Creen_of geringe bemerking
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.
2. Matige_beperking
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.
3. Sterke_beperking
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de
groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.
4. Zeer_sterke beperking
Er is een dermate sterk nadelige invloed op de groei van de
gewassen en/of de cultuurmaatregelen, dat lonende exploitatie
voor tuinbouw vrijwel onmogelijk is.
10.4 Teeltmogelijkheden
Hierbij zijn de gronden van de verschillende bodemeenheden be
oordeeld op de mogelijkheden die ze bieden voor de groenteteelt
in de volle grond en voor de bloembollenteelt. Het gaat daarbij om
méér dan alleen de kg-opbrengst. Ook de kwaliteit en de oogstzeker
heid en vooral de kosten en moeiten, die moeten worden gemaakt en
aangewend, worden erbij in het geding gebracht, alles voor zover ze
door bodemkundige eigenschappen worden beinvloed.
Een bepaalde bodemkundige eigenschap heeft niet voor iedere
teelt dezelfde betekenis. De beoordeling van de "teeltmogelijkheden"
voor de afzonderlijke gewassen geeft als het ware de resultante van
de bodemkundige eigenschappen en de tuinbouwkundige hoedanigheden.
10.4.1

Gradaties in_teeltmogeliJ_kheden

Bij de beoordeling in de kolom "Teeltmogelijkheden" zijn vier
gradaties onderscheiden,aangeduid met de cijfers 1 t/m 4.
1. Zeer_goede_tee_ltmogelijkheden
Het gewas kan onder praktisch alle omstandigheden op de betref
fende grond worden verbouwd. Men kan rekenen op goede tot zeer
goede kg-opbrengsten, die op een relatief goedkope wijze te be
halen zijn (in dit gebied niet aangetroffen).
2. Goede teeltmogelijkheden
Het gewas kan onder de meeste omstandigheden worden geteeld.
Er kunnen over het algemeen goede, soms zelfs zeer goede kgopbrengsten worden behaald. Daartoe is echter meer vakman
schap vereist en moeten veelal meer kosten worden gemaakt, dan
op de gronden met zeer goede teeltmogelijkheden (1).
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3. Mati^e_teeltmojgelijjldieden
Het gewas kan slechts in gunstige jaren met succes worden geteeld.
De kansen voor het behalen van goede of zeer goede kg-opbrengsten
zijn daarom gering. Bovendien is veel vakmanschap vereist en moe
ten er meestal hogere kosten worden gemaakt, dan op de gronden
met goede teeltmogelijkheden.
k. Slect^teel^tmo^lijMieden

Tegen de teelt van het gewas bestaan ernstige bezwaren, vanwege
het teeltrisico en/of de teeltkosten. Lage kg-opbrengsten en/of
misoogsten zijn normaal en zelfs, onder voor de betreffende grond
relatief gunstige omstandigheden, kunnen nog slechts zelden goede
opbrengsten worden verkregen.
10.5 De bodemgeschiktheidsklassen
In dit gebied zijn vijf klassen onderscheiden gebaseerd op de
teeltmogelijkheden voor de beide teelten.
De beoordeling voor de beide teelten bij deze vijf klassen is
als volgt:
Klasse 1
oppervl. 897 ha

Goede teeltmogelijkheden voor zowel groenteteelt
in de volle grond als voor bloembollenteelt.

Klasse 2
oppervl. 1578 ha

Matige teeltmogelijkheden voor groenteteelt in de
volle grond (matige beperkingen i.v.m. de bewerk
baarheid) en goede teeltraogelijkheden voor bloem
bollenteelt.

Klasse 3
oppervl. 84 ha

Matige teeltmogelijkheden voor zowel groenteteelt
in de volle grond als voor bloembollenteelt (ma
tige beperkingen in verband met de bewerkbaarheid
en sterke beperkingen in verband met wisseling in
profielopbouw en hoogteligging op korte afstand).

Klasse 4
oppervl. 206 ha

Slechte teeltmogelijkheden voor groenteteelt in
de volle grond en matige teeltmogelijkheden voor
bloembollenteelt (beperkingen in verband met be
werkbaarheid of bewortelbaarheid).

Klasse 5
oppervl. 5^1 ha

Slechte teeltmogelijkheden voor zowel groenteteelt
in de volle grond als voor bloembollenteelt (ma
tige tot sterke beperkingen i.v.m. de bewerkbaar
heid en matige tot zeer sterke beperkingen i.v.m.
de bewortelbaarheid).
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11. DE BOORPUKTENKfaAKT, schaal 1 : 15 OOP (bl.11. 10)
Voor de veldopname is het gekarteerde gebied onderverdeeld in 42
kleine veldkaarten. De begrenzing hiervan is op de boorpuntenkaart
aangegeven met een onderbroken lijn. Ook zijn de plaatsen aangegeven
waar beschreven boringen gedaan zijn. Bij het begin van de opname zijn
alle boringen beschreven. Dit is gebeurd op veldkaart 1, 7 en gedeel
telijk op 22. Later werden er meer controleboringen gedaan, die alleen
gecodeerd werden. De beschreven boringen zijn per veldkaart genummerd.
In totaal zijn er 1407 boringen beschreven (tabel 6).
Tabel 6: Aantal beschreven boringen per veldkaart
Veldkaartnr.

Aantal beschreven
boringen

Veldkaartnr.

Aantal beschreven
boringen

1

211

22

103

2

23

34

3

17
16

24

15

4

16

25

25

5
6

78

26

22

33

27

2b

7
8

195

28

19

32

29

27

9
1.0

16

30

33

18

31

48

11

8

32

34

12

28

33

35

13
1l<.

30

34

29

28

35

24

15

20

36

8

16

15

37

14

17

13

38

4

18

28

39

19

28

20

16

4o
in

15
8

21

7

42

18
15
1407 totaal
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12, HET GRONDMONSTERONDERZOEK
Ter controle op de schatting in het veld zijn tijdens de veld
opname een aantal grondmonsters genomen (la t/m 7c).Deze zijn onder
zocht op het laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te
De Bilt. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de geschatte
humusgehalten systematisch te laag waren. Opnieuw zijn er toen een
groot aantal monsters genomen ter bepaling van het humusgehalte.
Deze bepalingen zijn verricht door het laboratorium van het Rayon
West van de Stichting voor Bodemkartering te Alphen aan de Rijn
(tabel 8).
Ook is er gebruik gemaakt van grondmonsteranalyses die in 1962
bepaald waren door het bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (8a t/m 12b). Er blijkt echter enig verschil te
zijn in de opgave van het kalkgehalte van het laboratorium van
De Bilt en dat van Oosterbeek. De Bilt geeft soms 0% op, terwijl
Oosterbeek nog beneden
in tienden van procenten aangeeft.
De uitslagen van de verschillende analyses zijn weergegeven in
tabel 7.
Uit de analysecijfers blijkt dat de bovengronden een hoog humus
gehalte hebben. Bij cud grasland ligt dat in de laag van 10-20 cm
meestal boven de 20$. Als het meer jaren bouwland is geweest ligt
het humusgehalte tussen de 10 en 20%.
Het kalkgehalte van de bovengrond is altijd lager dan
behal
ve wanneer een perceel is opgebaggerd (monster 8a). De ondergrond
heeft een zeer hoog kalkgehalte. Beneden 60 cm ligt dat altijd boven
de 10$.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt meestal boven de kOfo.
De plaatsen waar de grondmonsters zijn genomen zijn aangegeven op
afbeelding 3.
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Tabel 8. Hurnusgehalten van een aantal bovengrondmonsters
nummer op de
situatiekaart
11
12
13
IU
15
l6
17
18
19
110
m

112
113
nu
115
III
112
113
Uk

115
Il6
III1
III2
III3
IIIU
IV1
IV2
IV3
ivu

V1
V2
V3
vu

V5
VII
VI2
VI3

viu
vin

VII2
VII3
VIIU

diepte
in cm
7-18
10-20
9-20
10-20
9-18
10-20
10-20
8-18
10-18

8-19

10-15
10-16

7-16
8-18
9-18
10-15
7-17
7-17
7-17
7-17
7-17
8-17
8-18
8-18
5-10
10-20
10-20
10-20
10-20
7-17
10-18
10-18
10-18
10-18
10-20
10-18
13-20
10-15

10-17
10-19
10-18

10-18

humusgehalte nummer op de
in % v.d.grond situatiekaart
22,8
22,7
19,2
26,9
22,7
27,6
2U,9
2U,5
26,7
30,3
32,0
28,9
33,6
32,9
29,7
23,5
32,5
2U,8
36,5
35,1
30,6
26,7
29,6
32,8
2U,6
27,7
30,6
30,3
29,8
28,9
33,2
37,0
28,3
30,6
26,5
29,6

35,9
29,8
36,2
2U,8
30,2
27,1

VII5
VIII1
VIII2
VIII3
1X1
1X2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
C3
cu

D1
D2
E1
E2
PI
F2
F3
PU
F5
Gl
G2
H1
H2
H3
HU
11
12
J1
J2
K1
K2
L1
L2
N1
N2
N3
N1+

diepte
in cm
10-18
10-18
10-17
10-18
10-18
10-18
10-15
12-18
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-13
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

humusgehalte
in % v.d.grond
U7,9
28,2
U1,2
26,8
25,7
26,1
29,0
21,6
27,7
3U,9
19,5
20,3
17,3
16,2
29,3
27,2
19,2
21,3
25,2
15,6
22, u

19,5
16,2
17,5
19,9
18,0
17,5
20,0
21,5
27,9
28,U
3U,5
29,7
23,9
23,U
29,0
3U,7
2U,7
27,2
20,6
20,5

-
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